
TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE 
BİTKİ DESENİ PLANlAMASI İLE 

PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI 
ÇALI~MASININ ENTEGRASYONU 



T. c . 
BAŞBAKANLIK 

C/\P 
GÜNEYOOGU ANADOLU PROJESI 

BÖlGE KALK l NMA IDARESI BqKANLI GI 

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI VE 
BİTKİ DESENİ PLANLAMASI İLE 

PAZARLAMA VE BİTKİ DESENİ PLANLAMASI 
ÇALI~MASININ ENTEGRASYONU 

TIPAŞ Tarım · Turizm • Inşaat 
Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 

Ankara · Turkey 

III. CİLT 

Tarımsal Pazarlama 

ACUSTOS 1992 • Aı'\l<ARA 

T . C. 
BAŞBAKANLIK 

GAP BÖlGE KAlKlNMA I04AESI 6AŞKANW~I 
OOK~MANIASYON "'EI<~EZI 

YER NO 1k-A 
DEMiRBAŞ . 4 <631-NO 

T. C. 
BA ŞB AKANLIK 

G AP 
Bö~GE KAlKlll/ılA IDt.RESI BAŞKAHI.I~I 

DöKO.",\.\NT YOH MERKEZI 
Ho : __ l<e.Ş ·--··---···· 

AFC Agriculture and Food 
International Consulting GmbH 

Bonn • Germany 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 

UZMAN LİSTESİ 

Çalışma Yöneticileri 

ProfDr. W. Henricbsmeyer, Bonn Üniversitesi-Bonn 

ProfDr. H . Kasnakoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ankara 

Uzmanlar 

ProfDr. AH. Akder, Orta Doğu T eknik Üniversitesi-Ankara 

Y. Aydos, Toprak Uzmanı ve Karlograf-Ankara 

Dr. M. Beyribey, Ankara Üniversitesi-Ankara 

Dr. E. Çakmak, Bilkent Üniversitesi-Ankara 

K. Çaprazh, Bonn Üniversitesi-Bonn 

W. Cellarius, Pazarlama Uzmanı-Hollanda 

Dr. F. Christoph, Teknik Üniversite-Da rmstadt 

Prof. Dr. N. Erk, Çukurova Üniversitesi-Adana 

Prof. Dr. O. Erkan, Çukurova Üniversitesi-Adana 

Prof. Dr. M. Fisunoğlu, Çukurova Üniversitesi-Adana 

Dr. M. Güler, Agronomist-Ankara 

Prof. Dr. O. Gürsoy, Çukurova Ü nive rsitesi-Adana 

Prof. Dr. J . Henze, Bonn Üniversitesi-Bo nn 

Dr. L. Kersten, P azar Ara§tırma Enstitüsü-Braunschweig 

Dr. E. Krebs, AFC and Bonn Üniversitesi-Bonn 

K. Müller, Bono Üniversitesi-Bonn 

H. Zielenski, Sulama Uzmanı-Almaoya 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

CİLT/ 

YÖNETi Ci ÖZETi 

1. Çalı§manm Amaçları 

2. Temel Modelierne Yakla§ımı 

3. Geçmi§te Eri§ilen ve Yeni Durum 

3.1 Türk Tarım Ürünlerinin Uluslararası Ticareti 
3.2 GAP Bölgesinde ve Türkiye'de Tarımsal Üretim 

4. GAP Sulama Projeleri 

5. Dünya Pazarlanndaki Geli§meler 

5.1 "Dünya Ticaret Modeli"nin Özellikleri 
5.2 Dünya Pazarları Senaryolan 
5.3 Model Sonuçları 
5.4 Türkiye Açısından Değerlendirme 

6. GAP Bölgesi ve Türkiye'de Tarımsal Üretimin Geli§imi 

6.1 GAP Bölgesi ve Türkiye Tarımsal Üretimin Gel i§imi 
6.2 TURGAP Senaryoları 
6.3 Model Sonuçlan ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 

6.3.1 2010 Yılı Temel Projeksiyonu 
6.3.2 TURGAP Senaryolan 

7. Pazarlama 

7.1 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 
7.2 Pazarlama alt Yapısı 

8. Sonuçlar, Öneriler ve İleri Bala§ 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

CİLT Il 

GAP BÖLGESİ, TÜRKİYE JIE DÜNYADA TARIM -TEM EL VERiLER-

1. GİRİŞ 

1.1 Çalı§manın Amacı 

1.1.1 TanmÜrünleri Pazarlama Ara§tmnası 
1.1.2 Ürün Deseninin Planlaması 
1.1.3 Tanmsal Pazarlama ve Ürün Deseni Çalı§malarının 

Bütünle§tirilmesi 

1.2 İncelemenin Kavram ve Yöntemsel Yakla§ımı 

1.2.1 Birbirine Bağımlılık 
1.2.2 Positif Yakla§ım 
1.2.3 Modellerin Canlı Tutulması 

1.2.4 Modeller 

2. DÜNYA TÜRKİYE VE GAP BÖLGESİNDE TARIMSEKTÖRÜ 

2.1 Dünya Tarım Pazarlarınm Geli§imi 

2.1.1 Dünya Pazarlanndaki Geli§melerin Genel Çizgileri 
2.1.2 Türk Tarım Ürünlerinin Dı§ Ticareti 

2.2 GAP Bölgesi ve Türkiye'de Tarımın Geli§ imi 

2.2.1 Tarımın Geli§imi 
2.2.2 Nüfus ve İ§gücü 
2.2.3 Mekanisazyon 
2.2.4 Tarımsal Ü retim Değeri 
2.2.5 Toprak Kullanımı 
2.2.6 GAP Bölgesinde Hayvan Üretimi 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

2.3 Güney Doğu Anadolu Projesi ve GAP Bölgesinde Sulama 
Altyapısı 

2.3.1 Genel Bakı§ 
2.3.2 İklim 
2.3.3 Su Kaynaklan 
2.3.4 DSİ Tarafından Önerilen Su Kaynaklarını 

Geli§tirme Planlan 
2.3.5 GAP Bölgesinde Toprak Yapısı 
2.3.6 Kuru ve Sulu AJanlar İçin Planlanan Geli§meler 



3. 

GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İ çindekiler 

CİLT III 

TARIMSAL PAZARLAMA 

TARIMSAL P AZARLAMA: ANALİZ VE ÖNERiLER 

Sayfa 

ı 

3.1 Varolan Tarımsal Pazarlama Sistamleri ve Pazarlama Altyapısı 1 

3. 1.1 Genel Özellikler 1 

3.1.1.1 Devletin Tarım Politikaları 1 
3.1.1.2 Ziraat Bankası ve Diğer Kredi Düzenlemeleri 3 
3.1.1.3 Bölgesel Alım-Satım Kooperatifleri 4 
3.1.1.4 Ticari Ürün Deği§im Örgütü ('Borsa') 6 

3. 1.2 Hububat ve Baklagiller 8 

3.1.2.1 Genel Özellikler 8 
3.1.2.2 Toprak Mahsülleri Ofisi 9 
3.1.2.3 Özel Sektör 12 
3.1.2.4 Bölgesi Alım-satım Kooperatfleri 

(Güneydoğubirlik) 15 

3. 1.3 Pamuk 

3.1.3.1 Genel Özellikler 
3.1.3.2 Özel Sektör 
3.1.3.3 Alım-Satım Kooperatifi Çukahirlik 
3.1.3.4 Ara Hizmetler 

3.1.4 Yağlı Tohumlar ve Ürünleri 

3.1.4.1 Genel Özellikler 
3.1.4.2 Özel Sektör 
3.1.4.3 Alım-Satım Kooperatifleri 

3.1 .5 Meyve, Fındıfve Sebze 

3.1.5.1 Genel Özellikler 
3.1.5.2 Özel Sektör 

16 

16 
16 
19 
21 

25 

25 
26 
26 

27 

27 
29 



3.2 

3.3 

GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
içindekiler 

3.1.5.3 Alım-Satım Kooperatifleri 
3.1.5.4 Tekel Ba§müdürlüğü (TEKEL) 

3.1.6 Süt Ürünleri 

3.1.6.1 Genel Özellikler 
3.1.6.2 Süt Endüstrisi Kurumu 
3.1.6.3 Özel Sektör 
3.1 .6.4 Kooperatifler 

3.1.7 CanJı Hayvanlar ve Et 

3.1.7.1 Genel Özellikler 
3.1.7.2 Mezbahalann Rolü 
3.1.7.3 Özel Sektör 
3.1.7.4 Et ve Balık kurumu (EBK) 

3.1.8 Kümes Hayvanlan ve Yumurta 

Varolan Tanmsal İ§leme Endüstrisi 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 

Genel Bilgi 
Hammadde Temini 
ÜrünDağıtımı 
İ§leme Endüstrisinin M ali Fizibilitesi 

Pazarlama Sistemleri ve Stra tejileri İçin Sonuç ve Öneriler 

3.3.1 
3.3.2 

Model Hesapların Sonuçlan 
Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri İçin Genel 
Öneriler 

34 
35 

35 

35 
37 
41 
42 

43 

43 
44 
45 
53 

59 

62 

62 
62 
63 
63 

65 

65 

69 

3.3.2.1 Hükümetin Destekleme Hizmetleri 70 
3.3.2.2 Devletin Pazarlamadaki Örgüt Yapısı 76 
3.3.2.3 Alım-Satım Kooperatifleri 77 
3.3.2.4 Ticari Ürün Deği§im Örgütleri ('Borsalar') 

ve Pazarlama Geli§tirme İdaresi(P AG İ) 81 

3.3.3 Hububat ve Bakiiyat Pazarlama Sistemleri 
ve Stratejileri 84 



GAP Pazartama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

3.3.3.1 Varolan Sistemin Özellikleri 
3.3.3.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 

84 

87 

3.3.4 Pamuk İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratejlleri 90 

3.3.4.1 Varolan Sistemin Temel Özellikleri 
3.3.4.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 

90 

92 

3.3.5 Yağlı Tohumlar İç in Pazarlama Sistemlerive Stratejileri 96 

3.3.5.1 Varolan Sistemin Temel Özellikleri 
3.3.5.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 

96 

97 

3.3.6 Meyve Sebzeler İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 98 

3.3.6.1 Varolan Sisternin Temel Özel]jlderi 
3.3.6.2 Pazarlam a Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 

98 

102 

3.3.7 Süt Ürünleri İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 112 

3.3.7.1 Varolan Sistemin Temel Özellikleri 112 
3.3.7.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 116 

3.3.8 Çiftlik HayvanJan ve Yumurta İçin Pazarlama 
Sistemleri ve Stra tejileri 131 

3.3.8.1 Varolan Sistemin Temel Özellikleri 131 
3.3.8.2 Pazarla ma Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 135 

3.3.9 Kümes Hayvanlan ve Yumurta İçin Pazarlam a 
Sistemleri ve Stra tejileri 140 

3.3.9.1 Varolan Sistemin Temel Özellikleri 
3.3.9.2 Pazarlam a Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 

140 

141 



3.4 

GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

3.3.10 Balık İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 147 

3.3.10.1 Yarolan Sistemin Temel Özellikleri 147 
3.3.10.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 147 

3.3.1 1 Şeker İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 153 

3.3.11.1 Yarolan Sistemin Temel Özellikleri 153 
3.3.1 1.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

Üzerine Öneriler 154 

Pazarlama Altyapısı 

3.4.1 Giri§ 
3.4.2 Tahıl ve Bakliyat İçin Pazarlama Altyapısı 

157 

157 
157 

3.4.2.1 Yarolan Altyapının Değerlendirilmesi 157 
3.4.2.2 Proje Uygulamasında Üretimin Dağılımı 159 
3.4.2.3 Altyapı Üzerine Öneriler 160 

3.4.3 Pamuk İçin Pazarlama Altyapısı 164 

3.4.3.1 Yarolan Altyapının Değerlendirilmesi 164 
3.4.3.2 Gelecekteki Üretim ve Dağıtım 164 
3.4.3.3 İ§leme Endüstrisinde Kapasite Geli§iıni 165 

3.4.4 Yağlı Tohumlar İçin P azarlama Altyapısı 166 

3.4.4.1 Yarolan Altyapının Değerlendirilmesi 166 
3.4.4.2 Üretim ve Dağıtım 166 
3.4.4.3 İ§leme Endüstrisinde Kapasite Geli§imi 167 
3.4.4.4 İleride Değerlendirilecek Konular 168 

3.4.5 Meyve ve Sebze İçin Pazarlama Altyapısı 168 
3.4.5.1 Yarolan Altyapının Değerlendirilmesi 168 
3.4.5.2 Proje Bölgesindeki Üretimin Geli§mesi 171 
3.4.5.3 Ürün Akı§ı ve Maddi Değerlerin Kullanılması 172 
3.4.5.4 Fiziki Tesislerin Yerinin Belirtilmesi 173 
3.4.5.5 Gerekli Yatınmların Belirlenmesi 176 



3.4.6 

3.4.7 

3.4.8 

3.4.9 

GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

Süt İçin Pazarlama Altyapısı 

3.4.6.1 Varolan Altyapının Değerlendirilmesi 
3.4.6.2 Üretimin Ge]j§mesi 
3.4.6.3 Altyapı Tesisleri İçin Öneriler 

Canlı Hayvanlar ve Et İçin Pazarlama Altyapısı 

3.4.7.1 Varolan Altyapının Değerlendirilmesi 
3.4.7.2 Üretimin Geli§mesi 
3.4.7.3 Mezbaha Tesisleri İçin İhtiyaç Saptanması 
3.4.7.4 Fizibilite Çalı§ması Öğelerinin Özeti 

Tavukçulukta Pazarlama Altyapısı 

3.4.8.1 Gelecekteki Üretim ve Dağıtım 
3.4.8.2 Fiziki Tesisiere Gereksinim 
3.4.8.3 Tesislerin Yerleri ve Bireysel Kapasiteleri 
3.4.8.4 İleride Değerlendirilecek Konular 

Balık İçin Pazarlama Altyapısı 

3.4.10 Şeker İçin Pazarlama Altyapısp 

3.4.10.1 Varolan Altyapının Değerlendirilmesi 
3.4.10.2 Gelecekteki Üretim ve Dağıtım 
3.4. 10.3 İ§leme Kapasitelerinin Planlanması 
3.4.10.4 İleride Değerlendirilecek Konular 

178 

178 
179 
176 

183 

183 
184 
185 
186 

186 

186 
187 
188 
189 

188 

189 

189 
189 
189 
191 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çall§nıası 
İçindekiler 

EK 3A: GAP BÖLGESİNDE PAZARLAMA ÖRGÜTÜ, İŞLEME VE PAZARLAMA 

YÖNTEMLERİ 

İçindekiler Sayfa 

3A.l Hububat 2 

3A.2 Yağlı Tohumlar 6 

3A.3 Bakiiyat 8 

3A.4 Yaz Sebzeleri ll 

3A.5 Pamuk 13 

3A.6 Bahçe Ürünleri 15 

3A.7 Hayvansal Ürünler 19 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

CİLT W 

TARJMSAL ÜRETİM JIE TİCARET 

4. DÜNYA TİCARET MODELİ (WfM) 

4.1 Dünya Ticaret Modelinin Teorik Kavramlan 

4.1.1 Giri§ 

4.1.2 Dünya Ticaret Modelinin Temel ÖzeUikleri 

4.1.3 Bölgesel Farklıla§ma 

4.1.4 Mal Farkhla§ması 

4.1.5 Modelin Yapısı 

4.2 Dünya Ticaret Modelinin Tanımlanması 

4.2.1 İstatistik Veriler 

4.2.2 Esneklikler 

4.2.3 Politika Varsayımları 

4.2.4 Eğilimlerdeki Geli§me 

4.3 Dünya Ticaret Modelinin Veri Tabanı 

4.4 Dünya Ticaret Modelinin Sınanması ve İnce Ayarı 

4.4.1 Model Yapısının Planı 

4.4.2 Veri Tabanı Sisteminin Kurulması 

4.4.3 Model Simulasyonları 

4.5 Senaryolar ve Modelin İ§leyi§i 

4.5.1 Geri Plan: Uluslararası Tarım Politikaları 
4.5.2 Temel Senaryo 

4.5.3 DÜNYA 1- Senaryosu: GA TT Tam Liberalizasyon 

4.5.4 DÜ YA: 2 Senaryosu: G A TT Kısmi Lİberaiizasyon 



GAP Pazarlama ve Ünln Deseni Çalışması 
İçindekiler 

CİLT V 

EKA,B,veC 

EKA: WTM-BİLGİSA YAR PROGRAMI 
Ek Al : Bilgisayar Programı- Ana Model 
Ek A2 : Bilgisayar Programı- Meyve ve Sebzeler Modeli 

EK B : WTM VERİTABANI 
EK Bl :Teme l Yıl Verileri (1987)- Ana Model 
EK B2 :Teme l Yıl Ve rileri (Orta lama 1985- 1987)- Meyve ve Se bzeler 
EK B3 : Arz Esneklikleri -Ana Model 
EK B4 :İhracat Arz Esneklikle ri -Meyve ve Sebzeler 
EK BS : Talep Esneklikleri- Ana Model 
EK B6 : İtha l at Talep Esneklikleri-Meyve ve Sebzeler 
EK B7 : Fiyat Aklarım ve Stok Esneklikleri 
EK BS : Po litika Verileri- Ana Model 
EK B9 : Politika Verileri- Meyve ve Sebzeler 
EK BlO: Eğilim Verileri - Ana Model 
EK Bl 1 : Eğilim Verileri- Meyve ve Sebzeler 

EK C : WTM Model Soouçları 

CİLT VI 

EKD,EveF 

EK D: TURGAP BİLGİSAY AR PROGRAMI 
EK E : TURGAP VERİ TABANI 

Ek El : Aylık Toprak Katsayıları 

Ek E2 : Aylık İ§gücü Katsayı ları (Saat 1 Dekar) 
Ek E3 : Aylık Makina Katsayıları (Saat 1 Dekar) 
EkE4: T ohum Katsayı l arı (Kg/ Dekar) 

Ek E5 : Gübre Kalsayıları (Etkili Madde 1 Kg 1 Dekar) 
Ek E6: Su Katsayıları (mm) 
Ek E7 : Verim Katsayıları (Kg 1 Dekar) 
EkE8: Y an Ü rün Katsayıları (Kg / D ekar) 
Ek E9 : Sulama Verileri 
Ek El O :Gap Dı§ı Türkiye İçin Model Verileri Girdi-Çıktı Katsayıları 
Ek E ll :Gap Dı§ ı Türkiye İçin Model Ve rileri Temel Yıl İçin Üretim 

Alanı ve Fiyatları 
Ek E12 : Gap Dı§ ı Türkiye İçin Model Verileri Dı§ Ticaret 
Ek E13 : Gap Dı§ı Türkiye İçin Mode l V erileri Kaynak Kullanılabilirliği 

ve Fiyatlar 
EK F: TURGAP MODEL SONUÇLARI (YIL 2010 - TEMEL) 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

4.5.5 DÜNYA 3: Senaryosu: Esld Doğu Bloku Ülke lerinin Tarım 

Sektöründe Köklü Deği§iklikler 

4.6 Dünya Ticaret Model inin Sonuçları 

4.6.1 Temel Senaryo 

4.6.2 Dünya-1 Senaryosu: G A TT Tam Liberalizasyon 

4.6.3 Dünya-2 Senaryosu: GATT Kısmi Liberalizasyon 

4.6.4 Dünya-3 Senaryosu: Eski Doğu Bloku Ülkelerinjn Tarım 

Sektöründe Köklü Deği§iklikler 

4.6.5 Sonuçlar 

5. ÜRÜN DESENİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

5.1 Gap ve Türldye Bölgesel Tarım Sektörü Modeliilin (T U RGAP) Yapısı 

ve Yönetimi 

5.1.1 Giri§ 

5. 1.2 Türldye İçin HazJrlan.mJ§ Ürün Deseni Modellerinin 

Değerlendirilmesi 

5.1.3 TURGAP'ın Ana Yapısı 

5.1.4 M odelin Temel Varsayımlan 

5. 1.5 Üretim ve Faktör Arzı Aktiviteleri 

5. 1.6 Mekansal Ayrı§tırma 

5.2 TURGAP'ın Cebirsel ifadesi 

5.2.1 İndeks Kümesi 

5.2.2 Deği§ken Listesi 

5.2.3 Parametre Listesi 

5.2.4 D enklem Listesi 

5.2.5 D enklemler 

5.3 Veriler, Kalibrasyon ve Gerçeklik 

5.3.1 Veri Kaynakları 

5.3.2 TURGAP Veri Tabanma İ§lernler Açısından Bakl§ 

5.3.3 TURGAP'in Geçerli KJlınması 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

5.4 TURGAP Projeksiyonları 

5.4.1 Giri§ 

5.4.2 Temel Projeksiyonların sonuçları 

5.4.3 Proje ve idari Birim düzeyinde Projeksiyonlar 

5.4.4 Projelerin Sulamaya İli§kin Teknik Değerlendirilmesi 

5.4.5 TURGAP Senaryosu 

6. SONUÇLAR, ÖNERiLER VE İLERi BAKJŞ 

EK 5 A: SULAMA YA İLİŞKİN VERİLERİ NT AHMİNİ 

SAl Giri§ 
5A2 R eferans Evapotranspirasyon Değerlerinin Hesaplanması (ETa) 
5A3 Ürün Su Gereks inim Değerlerinin Hesaplanması (ETe) 
5A4 Net Sulama ihtiyacının Hesaplanması (In) 
5A5 Sulama Suyu Gereksinimleri (Vi) 
5A6 Ürün Deseni Modelinde Su Girdi Katsayıları 
5A.7 Sulama Açığı-Verim Faktörleri 

5A.7.1 Temel Kavramlar 
SA 7.1 Su-Verim Katsayıları 

5A.8 Su Kullanım Fiyatları 

EK SB TURGAP SIMÜLASYON SONUÇLARI 

1995 Yılı Temel Senaryosu 
2000 Yılı Temel Senaryosu 
2005 Yılı Temel Senaryosu 
2010 Yılı Temel Senaryosu 
2010 Yılı Ta§ıma Maliyeti Olmayan Temel Senaryosu 
Dü§ük P roje Etkinliği Varsayım lı Senaryo 
Sulanabilir Alanların Urnulduğundan Daha Az Olmas ı 

GA TT Müzakerelerinin Olumlu Gerçekle§ me Senaryosu 
Nüfus ve Gelirin Alternatif Büyüme Oranları 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
İçindekiler 

CİLT V 

EKA, B,veC 

EKA: WTM-BİLGİSAYAR PROGRAMI 
Ek Al : Bilgisayar Programı- Ana Model 
Ek A2 : Bilgisayar Programı- Meyve ve Sebzeler Modeli 

EK B : WTM VERİTAB ANT 
EK Bl :Temel Yıl Verileri (1987) - Ana Model 
EK B2 :Temel Yıl Yerileri (Ortalama 198S- 1987)- Meyve ve Sebzeler 
EK B3 : Arz Esneklikleri - Ana Model 
EK B4 : İhracat Arz Esneklikleri - Meyve ve Sebzeler 
EK BS : Talep Esneklikleri-Ana Model 
EK B6 : İthalat Talep Esneklikleri -Meyve ve Sebzeler 
EK B7 : Fiyat Ak tarım ve Stok Esneklikleri 
EK B8 : Politika Yerileri -Ana Model 
EK B9 : Politika Yerileri -Meyve ve Sebzeler 
EK BlO: Eğilim Yerileri -Ana Model 
EK B ll : Eğilim Verileri- Meyve ve Sebzeler 

EK C : WTM Model Sonuçları 

CİLT VI 

EKD,EveF 

EK D : TURGAP BiLGİSAYAR PROGRAMI 
EKE: TURGAP VERİ TABANI 

Ek El :Aylık Toprak Katsayıları 
Ek E2: Aylık İ§gücü Katsayıları (Saat 1 Dekar) 
Ek E3 : Aylık Makina Katsayıları (Saat 1 Dekar) 
Ek E4: Tohum Katsayıları (Kg 1 Dekar) 
Ek ES : Gübre Katsayı l arı (Etkili Madde 1 Kg 1 Dekar) 
Ek E6: Su Katsayı ları (mm) 
Ek E7 : Verim Katsayıları (Kg 1 D ekar) 
Ek E8: Yan Ürün Katsayıları (Kg 1 Dekar) 
Ek E9 : Sulama Yerileri 
Ek El O :Gap Dı§ı Türkiye İçin Model Verileri Girdi-Çıktı Katsayıları 
Ek Ell :Gap Dı§ı Türkiye İçin Model Verileri Temel Yıl İçin Üretim 

Alanı ve Fiyat ları 

Ek E12: Gap Dı§ı Türkiye İçin Model Yerileri Dı§ Ticaret 
Ek E13 : Gap Dı§ı Türkiye İçin Model Yerileri Kaynak Kullanılabilirliği 

ve Fiyatlar 
EK F: TURGAP MODEL SONUÇLARI (YIL 2010- TEMEL) 



GAP Pazarlama ve Ün'in Deseni Çalışması 

Ci lt lll - Sayfa 1 

3. TARIMSAL P AZARLAMA: ANALİZ VE ÖNERiLER 

Raporun III. Cildinde GAP bölgesindeki p azarlamaya yöne lik tüm araştırmalara yer 
verilmektedir. Önce GAP bölgesinde varolan tarımsal pazarlam a si stemleri ve pazarlama 
altyapısı analiz edilmektedir. Türkiye'deki pazarlama ve genel siyasi gelişmelerle ilgili 
halihazuda mevcut önemli dönütler (geri besleme) de değerlendinneye alınmaktadırTarımsal 

işleme endüstrilerinin yapısı pazarlama e tkinliklerinde önemli bir rol oynamaktadır ve 3.2. 
Bölümde sunul maktadır. · 

Bu temel analizden sonra çalışmanın, özellikle üriin türü modeline ilişkin, diğer tüm sonuçlan 
Bölüm 3.3'de sistem ve stratejiler için pazarlama önerilerinin oluşturul masında ve Bölüm 
3.4'de altyapı için kullanılmaktadır. 

3.1 Varolan Tarımsa l Pazarlama Sis t emle ri ve Pazarlama Altyapısı 

Tarımsal pazarlama, izleyen bölümlerde önce devletin tanm politikası, banka ve kredi 
uygulamaları, kooperatifler ve borsalar gibi tarımsal ürünlerin tamarnı veya çoğuyla ilgili olarak 
genel özellikleriyle tartışılacaktır. Daha sonra da GAP bölgesindeki pazarlama sistemleri ve 
pazarlama altyapısı ürün bazında tanımlanmaktadu. Ayınnlı ve özel bilgi çalışma Ekinde 
verilmekte olup en önemli ticari malların yer aldığı rapora kaynak o lan belgeler de sunulmuştur 

/1/. 

3 .1.1 Genel Ö zelli k ler 

3 .1.1.1 Devletin Tarım Poli tik as ı 

Türkiye'deki Tanm sektörünü geliştirmeye yönelik devlet politikası aşağıda belirtilen temel 
hedefleri içermektedir. 

O gıda açısından kendi kendine yeterli hale gelme, 

O çiftçi gelirine destek ve istikrar, 

0 gıda maddelerinde düşük ve istikrarlı fıyatlar, 

O işleme endüstrisi için düşük fiyatlı ham madde. 

Birbirini izleyen planlama dönemlerinde tanmda üretimin arttınlması desteklenmiş, böylece 

tarımsal gelişmenin temel hedefleri göz önüne alınmıştu. 

Hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılan siyasi araçlar şunlardır: girdi fiyatlarına müdahale, 
ürün fiyatlarına müdahale, ve dış ticaret politikası programlan. destekleme fiyatları, tanm girdi

lerindeki sübvansiyon ve ticaret politikalan yoluyla kapsamlı müdahalesi tarımdaki çoğu faal iye
ti içine almaktadır. Yakın zamanda tanmsal üre timin% 25'i (kabaca mahsülün % 45'i) ürün 

lll GAP bölgesindeki pazarlama kuruluşları arıı~tırma sonuçlan. Bkz. Belgeler No. ! / 
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fiyatianna müdahale programlarıyla sağlanırken, girdilerin % 15'i sübvansiyona (fiyat 
müdahalesi) tabiydi. Tanmsal ürünlerin ruhsat, vergi ve sübvansiyonu içeren dışsanm ve 
dışalım ticaret politikalan hala devletin ciddi müdahalesine maruzdur. 

Politika ayarlamaları devletin sürekli ilgisi dahilindedir. Genelde, devlet ticareıte derece derece 
liberalleşme ve müdahalenin azaltılması amacını benimsemiştir. Çeşitli programlardaki ürün 
sayısı dalgalanma gösterse de, devletin müdahalesine tabi ürünlerin listesinde zamanla azalma 
görülmektedir. Bugüne kadar yalnızca kolay bozulmayan ürünler fıyat müdahalesine tabi 
tutulmuştur. 

Subvansiyon programı tohum, gübre, kimyevi maddeler, hayvan yemi gibi satın alınan girdileri 
ve lcredileri içeriyordu. Subvansiyonlar özel dağınm kanallan ve aynca Kamu Girişimleri (ör. 
TZDK) tarafından ödenmektedir. Geri ödemeler Ziraat Bankası'nca gerçekleştirilmekte ve 
sübvansiyon karşılığı Fiyat Destekleme ve İstikrar Fonu gibi belirli kamu idarelerince 
karşılanmaktadır. Tanm lcredisi örneğinde, Ziraat Bankası doğrudan üreticiye ya da d ikkate 
değer tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla dolaylı olarak çiftçilere lcredi vermektedir. 

Doğrudan fiyat destekleme programları kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) ve devletin 
gözeti mindeki bölgesel kooperatifler ( alım-sanın kooperatifleri) tarafından uygulanmaktadır. 

Kamu iktisadi teşekkülleri ticari mal gruplarına göre aynlmaktadır. Hububa t mahsülleri, 
bakliyat ve haşhaş için fiyat destekleme programlan Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından 
uygulanır. 

Tütün (sigara üretimi hala devlet tekelindedir-ihraç amaçlı hariç), şeker (devlet tekeli) ve çay 
(son beş yıldaki derece derece özelleştirme süreciyle birlikte) gibi mahsüllerin alımından 
uzmanlaşmış KİTler sorumludur. 

Tanm ürünlerinin pazarlanması ve işlenmesi tipik bir bakanlıklar arası işleyi ş tir. T oprak 
Mahsülleri Ofisi (TMO; hububat ve bakiiyat piyasasını düzenleyen lojistik bir kuruluş) gibi bir 

kamu girişimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Öte yandan,bölgesel alım-satım 
kooperatifleri gibi bir kuruluş, aynca kısmen bakliyat pazarlamasıyla ilgilidir, Sanayi ve T icaret 
Bakanlığı'na bağlıdır. Malzemelerinin sağlanması için bölgesel kooperatifierin desteğini arayan 

Köy Kalkınma Kooperatifleri (birinci! kooperatifler) Tanm ve Köyişleri Bakan lığı'nın denetimi 
altındadır. Doğrudan mal değişimine kaulmaksızın, hemen hemen bütün tanm ürünlerinin 
pazarlanmasında etkisi olan ticari mal değişim örgütleri (borsalar) Sanayi ve Ticare t Bakanlığı 
gözetiminde etkinlik göstermektedir. 

Politika geliştirme ve program uygulama ve eşgüdümü bakanlık düzeyinde dağınık yetki ve 
sorumluluk engeliyle başetmek durumundadır. 
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3.1.1.2 Ziraat Bankası ve Diger Kredi Düzenlemeleri 

Ziraat Bankası (TCZB) ülkedeki önemli bir finans kuruluşudur. 1990 yılında bankanın ülke 
çapındaki şube/büro sayısı 1300'ün üzerindeydi ve bu da Türkiye genelindeki toplam banka 
şubelerinin % 20'si demekti. Bankacılık sektöründe çalışaniann yaklaşık %25'i de Ziraat 
Bankası'nda görevlidir. 

Ziraat Bankası GAP bölgesi sulama projelerine kredi sa~Jamakla sorumlu öze1 bir böl üm 
oluşturmuştur. 

Bankanın kuruluş yasasına göre, banka özellikle küçük ölçekli üreticilere yardım için 
örgütlenmişıir. Ana hadefieri şöylece özetlenebilir. 

a yatınmlan özendirme, 

a üretim ve verimliliği arttınna, 

a toprak ve çiftlik miilkiyetini teşvik, 

a tanm ürünlerinin işlenınesini teşvik ve, 

a tarımsal mami.illerin pazarianmasına yardım. 

Banka bir Kamu iktisadi Teşekkülüdür ve tanm ve tarım dışı sektörlere kredi iş lemleriyle 
ilgilidir. Örgütlenme yapısıyla da, banka Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlıdır. 

Dalgalanma gösterse de, bankanın 1990'daki borçlandırrna programının %75'i tanm sektöıiinde 
gerçekleşmiştir (1988'de %87). Tanmsal finansmanda Ziraat Bankası ülkenin ıek ve en önemli 

kaynağıdır. 1989 yılında tanma sağl anan toplam finansmanın % 99'u banka tarafından 
karşılanmıştır. Dikkate değer biçimde artış gösteren tarım sektörü finansmanı bu yüksek oranı 
büyük ölçüde etkilemiştir. Ziraat Bankası'nın sağladığı nominal kredi miktarlan on yıllık sürede 
(l990'a kadar) 80 kat artmış, bankacılık sektörünün geri kalan bölümünde ise kredi 
miktarlarında çok az bir artışla çok temkinli bir borç verme politikası izlenmiştir. Aynı dönemde 
reel artış ise 25 misli (yılda % 35) olmuştur. 

Banka tarafından üreticilere doğrudan borç verme işlemi yapılmaktadır. 1987'de üreticiye 
doğrudan verilen borç oranı yaklaşık olarak % 40 olmuştur. Aynı yıl içinde Tanm Kredi 
kooperatifleri toplam kredi fonlarının% 15'ini, Alım-Sanm Kooperatifleri de yaklaşık% 45'ini 
elde etmiştir. 

Verilen kredi toplarmnın% 70'i kısa vadeli, kalan bölümü de orta ve uzun vadeli borçlanmadır. 
Faiz oranı amaç ve mal grubuna göre değişiklik göstermektedir. Tanm kredi kooperatifleri ve 

alım-san m kooperatifleri gibi boçlandırma kuruluşlanyla karşılaştınldığında, küçük miktarlar ve 
doğrudan borçlandırma durumunda faizler kısmen imtiyazlıdır. Kısa dönemli borçlar ve 5 
milyon TL'nın altındaki miktarlar için doğrudan borçlandırma faiz oranlan% 34 ve o/o 43 (daha 
yüksek miktarlar için% 50) olmuştur. Yannın amaçlı borçlanmalar için faiz oranları ise, miktar 
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ve kullanım tipine bağlı olarak, o/o 34 ve o/o 50 arasında değişmektedir. 

Co~afı aÇJdan, çeşitli kuruluşlann (kooperatifler) borçlanduma politikalannda dikkate değer bir 
dengesizlik vardır. Yalnızca ürün değeri kriter olarak alınsa, ulusal üretimde o/o 7'lik bir paya 
sahip olan Güneydoğu bölgesi, 1 988'de toplam kredi oranından yalnızca o/o 2.5'lik bir pay 
alabilmiştir. Bu oran, ülkenin dokuz ayn bölgesi içindeki en kötüsüdür. (Karşıt bir örnek o/o ll 

ve% 21 rakamlarını vermektedir) 

Bununla birlikte, GAP bölgesindeki kullanıcılar için Ziraat Bankası'nın borç hacmi (bugünkü 
fiyatlarla) zamanla sürekli artmışnr ve bankanın 1988'deki borç programının % 5 üzerinde 
bulunmaktadır. 

GAP bölgesinde bulunan tüm çiftiikierin yaklaşık % 65'i resmi ya da resmi olmayan kredi 
kullanmaktadır.TCZB üreticilerin o/o 40'ına ulaşmakta , o/o I O'nu kooperatifler ve o/o 1 l'i de özel 
kuruluşlar ve projelerden kredi sağlamaktadır. Üreticilerin yalnıca % 20'sinden biraz fazlası 
tamamen TCZB kredilerine dayanmaktadır. TCZB'dan kredi kullanan iliğer% 20'lik bölümdeki 
çiftçiler çoğunlukla ticari firmalar, aracılar ve borç veren kişilerden oluşan resmi olmayan ilcinci 
bir kaynağı kullanmaktadırlar. Kişilerden borç para alınması bölgede çok sık görülen bir 
durumdur. 

Ziraat Bankası'run, GAP bölgesindeki illerde bölge müdürlükleri ve çoğu ilçede şubeleri vardır. 

Tanm Kredi Kooperatifleri'nin, Gaziantep ve Diyarbakır'daki bölge müdürlükleri yanı sıra, 
GAP bölgesinde ISO'nin üzerinde şubesi bulunmaktadır. 

3.1.1.3 Bölgesel Alım-Satım Kooperatifleri 

Sıkça Kooperatif Birlikleri olarak da adlandırılan, bölgesel alım-sanın kooperatifleri yan-resmi 
kuruluşlardır ve hükümet tarafından (3 1 86!83 sayılı) kooperatif yasasına göre kurulmuşlardır. 
Kooperatifler temelde bölgeye yönelik olup belirli derecede ürün özelleşmesi gösterirler. Ülke 
genelinde 8 kooperatif mali ve örgütsel açıdan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetimi altındadır. 
Her kooperatif bir yönetim kurulunun gözetiminde çalışır. Kurul üyeleri ise, Tan m ve Köyişleri 

Bakanlığı gözetimi altında çalışan katılırncılar (birinci! köy kooperatifleri) tarafından doğrudan 
doğruya seçilmektedir. Kurul başkanı, aynı zamanda genel müdür, Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından doğrudan atanmaktadır. 

Yasal durum ve örgütlenme yapısı nedeniyle, üreticiler (birinci! kooperatifın üyeleri) bugün için 
(ikincil) alım-satım kooperatiflerinde çok iyi temsil edilememektedir. Benzer nedenlerle, 
bürokratik mevzuat ve yasal engellerle çevrilmiş kooperatifierin pazarlama faaliyetleri de esnek 
değildir. 

Genel bir görüş vardır ki, hem birincil hem de 'ikincil' kooperatifler düzeyinde, hükümetin 
destekleme alımlan programlan yererince açık değildir ve çok sık olarak değişikliklere maruz 
kalmaktadır. Bu değişiklikler programiann etkisini azaltmakta ve ülkenin tarım sektöründe 
kooperatifierin daha fazla gelişmesine engel olmaktadır. 
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Özel sannaima programlan aracılığıyla, kooperatifleri n temel iş levi, tarım ürünleri fiyatlannın 
istikranna katkı ve hükümetin satın alma noktalannda alınacak toplam miktan ve fiyaunı 
önceden belirlediği ürünler için satış yerleri sağlamaktır. 

Bölgesel kooperatifler yalnızca, pazarlamadan önce depolanan ya da depolanınadan önce 
(perakende ambalajı dahil) işlenen ve paketleneo saklanabilir ürünlerle ilgilenmektedirler. 
Alım-satım kooperatifleri ço~nlukla, devletin tam mali destek sağladığı yalnızca bir veya bir-iki 
kalem malla ilgilenmektedir. Hükümet, kooperatifierin pazarlamadan kaynaklanan zararlarını 

bütünüyle karşılamaktadır. Progranılannın doğası gereği her zaman zarar ederler ve bu zarara 
işlem ve depo maliyeıleri de dahil edilmektedir. Bununla birlikte, yakın zamanda, 
kooperatiflere, ticari koşullarda sermaye bulmanın da dahil olduğu, rizikosu kendilerine ait 
olmak üzere, daha fazla mal çeşidiyle ilgilenme hakkı verilmiştir. 

Son politik düzenleme girişimlerinde konu yeniden dikkate değer ö lçüde ilgi toplamaya 
başlamasına rağmen, kooperatİf düzeyinde girdilerin satın alınması ve dağıtımı 
bindokuzyüzseksenlerin öncesindeki dönemde daha önemliydi, ancak bugünlerde çok fazla 
önemi yoktur. 

Şu anda, 22'nin üzerinde birincil köy kooperatifi bölgesel kooperatifle bağlannlı durumdadır. 
Bunun ötesinde, birkaç bin (4000'in üzerinde) üretici ürünlerini doğrudan bölgesel kooperatif 
aracılığıyla pazarlamaktadır. 

Birincil köy kooperatiflerinin ve alım-satım kooperatiflerinin üyeleri olan üreticilerin toplam 
sayısı sürekli artmaktadır (199I'in sonlannda yaklaşık 23,000). Bu sayısal amş, alım-sanın 
kooperatiflerince etkin bir şeklide desteklenen daha seçkin bir katılıma doğru bir değişimi 
göstermekte ve ayrıca açıkça gözler önüne sermektedir ki, üreticiler gitgide anan bir şekilde, 
bölgede ortak (birlikte) pazarlama faaliyetleri lehinde görüş bildirmektedir. 

Kooperatifler şu ürünlerin ticaretini yapmaktadır: mercimek, antep fıstığı, soya fasülyesi, 

ayçiçeği tohumu, zeytin yağı, kırmızı biber, kuru üzüm ve işlenmiş ürünler. 

Ürün dışsatımı ve dışsatırnın geliştirilmesi temel hedefler olmasına karşın, kooperatifler 
dışsatım pazarında hemen hemen hiç e tkili olamamışlar ve en son sevkiyatı 1985 yılında 
gerçekleştim1işlerdir. 

Satın almalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nca (Teşkilatlar Müdürlüğü) belirlenen fıyatl ar ve 
destekleme fıyan diye adlandırılan bir fiyat karşılığında yapılmaktadır. Fiyatların belirlenmesi 

için Tarım Bakanlığı'yla ilişki kurulmaktadır ancak bu bir formalite gereğidir. Çünkü hükümetin 
kurumsal yapısında, tarımsal malların pazarlanması temelde Sanayi ve Ticaret Bakanl ığ ı'nın 

sorumlulugundadır ve bu nedenle bölgesel kooperatifierin pazarlama etkinlikleri Tarım 
Bakanlığı'nın yetki ve ilgisi dışında bırakılmaktadır. 

Alım-satım kooperatiflerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı finanse etmektedir.Alım ve sanm 
işlemleri temelde kamuya ait Ziraat Bankası (TCZB) borçlanmasıyla finanse edilmektedir. 
Kooperatifler satınalma işlemlerini özellikle kısa vadeli finansmanla gerçekleştirmektedir. 
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Kooperatifler Ziraat Bankası'nın borçlandırdığı en büyük tek borçludur ve tarım sektöründeki 
toplam borçlanmadan en büyük payı almaktadır. 

Bu yüzden, Ziraat Bankası'nın (TCZB) kredi politikası alım-saıım koopeatiflerinin işlem 

performansı açısından en belirleyici faktördür. 

Geçmişte ciddi ödeme problemleri yaşayan kooperatifierin durumlannın düzeltilmesi için 
borçlarını Merkez Bankası ve Hazine yüklendi. Bindokuzyüzseksenlerin başlarında, Merkez 
Bankası'nın tarım sektörüne verdiği kredi miktarı toplam kredilerinin üçte biri oranına yükseldi. 
Bazı düzenlernelerin ardından, bu oran seksenli yıllann sonunda dörtte bir olarak dengeye 
oturuyordu. Bununla birlikte, son yıllarda,özellikle alım-satım kooperatiflerine kredilerin 
kısılması yönündeki politikalar sonucu bu oran tarım sektörü dışındaki sektörler lehine değişti. 

3.1.1.4 Tica ri Ürün Degişim Örgütü ('Borsa') 

GAP bölgesinde üç ticari değişim örgütü (borsa) bulunmaktadır: Gaziantep, Şanlıurfa ve 
Diyarbakır. 

Ticari ürün değişim örgütleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetimindedir ve yalnızca 
pazarlamaya yarclım işlevi görürler. Ürünler maddi anlamda bir değişimden geçmemekte, ama 

alım ve satım işlemleri örgütün yardımlanyla kalite grupları (yasal onay) ya da ürün örnekleri 
bazında gerçekleşmektedir. 

Örgüt her gün pazara çıkan ürün miktarlan ve fiyatlarını kaydeder. Örgüt ara sıra alıcı ve 

satıcılar arasındaki işlemlerle de hem yer (örgütün bürosu) ve hem de zaman (sınırlı saatler) 
ayırarak uğraşmaktadır ancak şu ana kadar yapılanlar deneme safhasından ileri gidemerrıiştir. 

Ticari ürün değişim örgüıleri genelde devlet girişimiyle oluşturolmaktaysa da, 1988 yılında 
Şanlıurfa'da kurulan örgütte olduğu gibi yerel tüccarlar da son zamanlarda ticari ürün değişim 

örgütlerinin ilk aşamalarını oluşturmaya çalıştırmakıadırlar. İş çevrelerinin etkin kanlı mı, fiyat 
ve ürün kalitesi arasındaki ilişki, bölgedeki ve ülkenin belli başlı üretim alanlarındaki fiyat 
gelişmeleri gibi daha şeffaf pazarlama koşulları ve daha etkili pazarlama işlemlerine olan talebin 
bir göstergesidir. 

Bununla birlikte, genel olarak, ticaret odası gibi bir ticaret örgütünün üyelerinin de ticari ürün 
değişim örgütlerinin çalışmalarını etkin bir şekilde desteklemeleri beklenmektedir. 
Yönetmeliklere göre, önemli miktarda alım satım yapan tüccarlar ve tek tek üreticiler bile 
işlemlerden değişim örgütlerini haberdar etmek durumundadır. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 
gibi devlet kuruluşlannın hububat ve baklagiller piyasasındaki faaliyetlerin i rapor etmede ne 
derece katılımcı (zorunlu) olduklan belli deği ldir, çünkü elde edilen bilgiler birbiriyle 
çelişmekıedir. 

Ticari ürün değişim örgütlerinin tarım ürünlerinin pazarlanmasında şu ana kadar önemli 
kalemlerde bile sınırlı bir etkinliği olmuştur. GAP bölgesinde pazarianan hububat ve 
baklagillerin toplam miktarının yaklaşık olarak% 20'siyle ilgisi olduğu (kayıt işlemi) göz önüne 
alındığında, örgütlerin GAP bölgesindeki pazarlama uygulamalan ve yöntemlerindeki etkilerinin 
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beklentileri henüz karşılamadıgı görülür. 

Ticari ürün degişim örgütü,bölgesel ve yerel üretim özelliklerine dayanarak, hangi ürünleri 
faaliyet kapsanuna alacagını belirlemektedir. Şanlıurfa'daki değişim örgütünün işlem gördüğü 

ürünler şunlardır: antep fıstıgı, kurutulmuş meyve, hububat, baklagiller, un, yapağı, pamuk, 
kuyruk yağı, çiftlik hayvanlan (koyun, keçi, sığır). Diyarbakır'daki örgüt de benzer ürünlerin 
işlemini yapmakta, bunlara ek olarak bitkisel ve hayvansal yağlar, yaş meyve, orman ürünleri 
ve tekstil endüstrisi için ham maddelerle (pamuk, yün, deri) ilgilenmektedir. Bununla birlikte, 
degişim örgütleri öncelikle özel üıiinlere ilişkin hedeflerini gerçekleştirme çabasındadı,r. Örneğin 
Diyarbalar'daki örgüt en büyük önceliği hububat, bakliyat, pamuk ve çiftlik hayvanıanna 
tanımıştır. Bu alanlarda deneyim kazanıp gelişme sağladıktan sonra örgüt gelecekte diğer 
ürünleri de pazarlama faaliyetlerine dahil edecektir. 

Değişim örgütleri ne alım ve satırnda doğrudan pazarlama işlevini üstlenmekte ne de üıiinlerin 
degişiminde doğrudan fiyat tavsiyesinde bulunmaktadırlar. Ama örgütün, üretim fiyatı ve kalite 
ilişkisi, daha da özelde ürün kalitesinin saptanması gibi pazarlamada kendi işlevine ait bir 
konuda alıcı ve satıcı arasında çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapma yetkisi vardır. 

Ticari ürün değişim örgütünün temel işlevleri şunlardır: 

a pazardaki ürün miktar ve fiyatı mn kaydını tutmak, 

a gelir vergisi koymak (belli başlı üriinlerde %4; çiftlik hayvanlarında %2), 

a yerel ve bölgesel ürün fıyatlannın saptanmasına katkı, 

a fıyat verilerini toplamak, pazar analizleri yapmak ve sonuçlarını yayırnlarnak, 

a pazar katılımcılannca kabul edilen, kolay anlaşılır kalite standartlan geliştirilmesine 
yardımcı olmak, 

a muhtemelen laboratuvar testleri ve araşunuaya dayalı olarak, ürünün kalite takdirine 
yardımcı olmak, 

a açıkça anlaşılır kalite sınıflan ve kalite güvencelerinde ürün örneklerine dayalı alım ve 
saturu özendirme, 

a bazı pazarlama işlevlerinde adil fıyatlandırmayı ve pazarlama yollarını kısalımayı teşvik 
etme, 

a alıcı ve satıcıları birkaç tesliman da içeren uzun süreli taahhütleri sona erdirmeye 
özendirmek ve böylece pazann şeffaflığı, fıyat İstilcran ve gıda endüstrisine ham madde 

temini n kolaylaştınlmasına katkıda bulunmak, 

a devlet kuruluşlarını pazarlamadaki sıkıntılardan haberdar kılmak ve pazarlamayı 
geliştirme konularında önerilerde bulunmak. 
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Örgüt, faaliyetlerini finanse etmek için alıcı ve satıcıların her birinden i şlem hacminin % O.l'ini 
alır ve kalite takdiri ve agırlık kontrolu gibi doğrudan hizmetleri için ücret alır. Ticari ürün 
degişim örgütünün düzenli geliri ise üyelerinin yıllık ödentileridir. 

3.1.2 Hububa t ve Ba klagiller 

3.1.2.1 Gen el Ö zellikler 

Uzun dönemde, Türkiye'nin hububat üretimi nüfus arnşıyla aynı düzeyde g idebilir. 1970 
civarında, ülke net ticare t fazlasının ardından nüfus başına 2d0 kg'dan daha fazla hububat 
mevcuttu. Tür kiye'de kişi başına buğday tüketimi hala aşın derecede yü ksektir v e alınan 
kalorilerin %50'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, gıda endüstrisindeki geli şmeler, 

degişen beslenme alışkanlıkları ve gelir düzeyinin artması sonucu kişi başına hububat talebinde 

düşme belirtileri görülmeye başlamışnr. 

GAP bölgesinde 1988 ve 1989 ortalamalarına göre 1.5 milyon tonu buğday ve 0 .923 milyon 
tonu da arpa olmak üzere yaklaşık 2.5 milyon ton hububat üretimi oldu. GAP bölgesinin 
Türkiye'deki hububat üretimi içindeki payı %9 iken bu oran bakiiyat üretiminde % 35'tir. 

Baklagiller üretimi son on yılda % 500 anış göstermiş ve 1988 ve 1989 ortalamasında 0.7 
milyon tona ulaşmıştır. 

Türkiye hububat pazarında ve GAP bölgesindeki faaliyetler TMO ve özel sektör tarafından 
gerçekleştirilmektedir (aynca bkz. Tablo 3.1.2.1). Baklagiller pazarında ise ek olarak alım
satım kooperatiflerinin de etkinliği vardır. 

Tablo 3.1.2.1: GAP Bölgesinde Hububat/Bakiiyat Pazarla ma Kana ll a rı 

İşaretler: 

Insan ve canlı 
hayvan tüketimi 

- · · · -- - - ->- (düzenli) ürün akış yönü 

Dışsaumcı 

Yalnız TMO'ya ait, ancak özel şirketlere do~dan faal iyet yetkisi verebilir. 
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3.1.2.2 Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 

3.1.2.2.1 Örgütsel ve Mali Özellikler 

TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi), Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı, faaliyetlerinde özerk bir 
kamu girişimidir. TMO, Bakanlar Kurulu kararlan çerçevesinde talul, ba.kliyat, yağlı tohumlar 
ve diğer tanmürünleri piyasalarını düzenlemekle sorumlu bir kurumdur. Kendi istihsal sistemi 
içinde ve Bakanlar Kurulu'nun her yıl saptadığı fiyatlar karşılığında tahıl, bakiiyat ve yağlı 
tohumlar alımı yapar, veya en azından buna yetkilidir. İç piyasadan ya da dışandan getirttiği 
ürünleri depolar ve/veya un fabrikalanna dağı!lr. 

Kurum, ulusal ve bölgesel arz ve talebi düzenleyerek ülkedeki fiyat seviyelerinin istikranna etki 
eder. Hükümetin belirlediği alım fiyatianna bağlı olarak, iç üretim ve muhafaza poliıikalan, 
dışalım/dışsanm yetkileri (özel sektör) vergi ve sübvansiyonlarla, Hükümet ülke fıyat politikası 
hedeflerini gerçekleştirmede başarılı olabilmektedir. 

Buğday ve arpa, TMO'nun alım-saumıyla uğraşuğı ürünlerin en önernlileridir. 1990 yılında 
toplam tahıl ve bakiiyat alımlannda buğday ve arpa sırasıyla %70 ve %12'1ik payiara sahipti. 
Kurum programında yer alan diğer ürünlerse rmsır,çeltik, mercimek ve nohuttur (tüm ürünlerin 
15'den fazla çeşidi). Kurum, ayrıca, haşhaş tekelini de elinde tutmaktadır. 

GAP bölgesinde TMO'nun 7 şubesi bulunmaktadır. Tahıl ve bakliyatta kurumun pazar payı , 

rekolteye bağlı olarak, yıldan yıla değişmektedir. Çok düşük bir rekoltenin elde edildiği 1989 
yılında TMO'nun bölgesel alımlan (hububat ve bakliyat) pazardaki ürünün% 3.4'ü kadardı. 
Ertesi yıl bu oran toplam ürün miktannın dörtte birine yükseldi. Kurumun 1990 yılında GAP 
bölgesindeki işlemleri nispeten önemliydi ve piyasada işlem gören toplam buğdayın% 36'1ık ve 
arpanın %39'Juk bölümünü aldı. 

Rakamlardaki dalgalanma, bir piyasa istikrar kuruluşu olarak kurumun rolünü göstermektedir: 
ürünün fazla olduğu yer ve dönemlerde alım ve açığı olan bölgelerde ve yoğun talep olduğu 
dönemlerde satış. 

Kurum 1984 yılına değin Merkez Bankası'ndan destek ve reeskont kredileri almaktaydı. Daha 
sonra, faaliyetlerinin finansmanı için ticari krediler aldı. Krediler kısmen imtiyazlı faiz 
oranlanyla elde edildi. Daha yakın dönemde ise, alım faaliyeıleri için özel fondan katkı sağladı. 
1990'dan sonra, Merkez Bankası kredi kaynaklan askıya alındığı zaman TMO ciddi bir likidite 
sorunuyla karşılaşn. Kurum acilen dışardan kredi bulmak durumunda kaldı. Şu an, 1991-1992 
sezonu alım işlemlerinin finansmanında kullanılmak üzere Merkez Bankası reeskont kredileri 
yeniden açıldı. 

3.1.2.2.2 Alım ve Satım Özellikleri 

Ürün alımı yönetme! ikiere tabidir. TMO daha önceleri henür sancıdan ürün almaktaydı. Kesin 
tedarik kanallan hakkında güvenilir rakamlar elde etmek çok güç, ancak GAP bölgesindeki 
toplam alıının% 35'i geçmişte tüccarlar kanalıyla gerçekleşmiştir. 



GAP Pazarlama ve ün·in Deseni Çalışması 
Cilt lll- Sayfa 10 

Bununla birlikte, son zamanlarda, 91/92 sezonunun başında, tücarlardan gelen ürün kesin 
olarak azalmıştır (toplam alımların yalnızca % lO'u). Bu durum, kurumun tüccar ve aracı 
hizmetlerinin ürün alımında bütünüyle ortadan kaldınlmasını hedefleyen en son politik 
önlemlerle uyum göstermektedir. 

Politikadaki son değişiklikler, TMO'nun stok işlemlerinin bir kısmını üretici ortaklann daha 
sistematik olarak katılabilecekleri kooperatİf temelinde düzenlemeye yönelik ilk adım olacakur. 

Yıllık maksimum bir stok miktarı bulunmaktadrr. Daha yakın zamanda yılda 30 tona kadar 
düşen kişi başına maksimum alım miktan 50 tona çıkmıştır. Yerel ve bölgesel fiyat istikrarının 
gerçekleştirilmesi amacıyla bölge depolan arasında da ürün değişimi yapılabilir. 

Kurumun sahip olduğu satış kanalları şunlardır: 

O gıda endüstrisi (ör. sadece Gaziantep'te 30 un fabrikası), 

O yerel, bölgesel ve bölgelerarası tüccarlar, 

O yem sana yü ve özel hayvan çiftlik.leri, 

O clışsanm (bir kısrru özel firmalar kanalıyla). 

TMO ihracatçılan planlı bir şekilde ve tanıtım kampanyalanyla özendirmekteyse de dışsatım 
miktarlan dikkate değer dalgalanma göstermektedir. Kurum, dışsatım işlemlerinin tanıtım 
kampanyalarıyla desteklenmesi gerektiği ve dış pazarlara tam rekabet (uluslararası) altında 
girilmesi konusunda açık destek vermektedir. Kurum, belli başlı iki hedefi aynı anda 
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır: 

O iç pazarda fiyat i stikrarı ve, 

O dışsanını antırarak üretim alt-sektörünü geliştirmek. 

Son yıllarda belli başlı tüm ürünlerin dışsatım miktarları karşılaştırılacak olursa şu sonuca 
varılabilir: TMO, rekabet koşullan alunda bir dışsatım pazan geliştirmek için çok düzensiz bir 
ortamda ve artan miktarlarda clışsanm gerçekleştirmiştir. 

Ürün alımfiyatları hükümet tarafından saptanır ve genellikle hasat mevsiminin hemen öncesinde 
açıklanır. Fiyatlar ülke çapında maliyet hesaplarına dayandınlmaktadır ama özel koşullar gereği 
bölgesel fiyat farklılıklan uygulanmamaktadır. Kendi fiyatlannı ve ticaret politikalannı 
belirlemek için, TMO Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bölge müdürlükleriyle yakın işbirl iği iç inde 
rekolte tahminleri yapmaktadrr. Eylül ve Ekim aylarında ekim alanlan tahmin edilir. Alım ve 
sa um prograrnını belirlemek için ürünün gelişimi takip edilir. Bölgesel toplam üretim miktannda 

dikkate değer farklar olsa da ve TMO pazar istikrar etkilerini gerçekleştirmek üzere hedef 
miktarlan uygulamaktaysa da görünen odur ki TMO alımlarında ne yerel ne de bölgesel bir 
sınırlama yoktur. 
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86/87 sezonu dahil bu döneme kadar, ilan edilen fiyatlar belirli, uzu n bir süre için geçerliliğini 

korudu. Ama artan enflasyonun baskısı alnnda, 1989 mayısında haftalık fiyat düzenlemeleriyle 
ilgili kanun hükmünde kararname çıkarıldı. 

Yakın zamanda, 90/91 sezonunun başında, üreticilerin ürün kalitesini arttıncı üretim ve 
pazarlama yöntemlerini benimsemesini teşvik etmek için destekleme fiyatı iki taban üzerine 

orurtuldu: temel fiyat ve çiftçi destek bedeli. Her iki öge de eşit düzeydeydi. Kalite takdiri, 
ürünün düzenli, temel kalitesiyle ilgiliydi. Mükemmel kalitedeki ürüne ek olarak, normal fiyatın 
% 10 fazlası verildi. Hububat ve bakliyatın genelinde, toplam ürünün% 60'ı taban fiyattan, 

%20'si tavan fiyattan, kalan% 20'si de taban fiyann altında işlem gördü. 

90/91 sezonundan bu yana, satın alma politikasıısrarla yalnızca kendi bölgesinden ürün alırrum 
hedefliyor. Başka bölgelerden tüccarlan n alım işlemine girmesini özendinnemek için TMO prim 
uygulaması getirmiştir: bölgeden gelen ürüne kilo başına 5 TL. Ürün kalitesi depolarda takdir 
edilir.Kalitenin, ve tabi ki fiyatın, belirlenmesindeki önemli öğeler şunlardır: nem, birim ağırlık, 

saflık, yabancı tahıl, yabancı parçacıklar, ve dane hasarı. 

TMO'nun hedeflerinden biri mülkiyet değişiminin peşin satış ve kalite garantisi belgeleri 
temelinde düzenlendiği bir ticari ürün değişim sisteminin teşviki ve hazırlanmas ı dır. TMO bu 
bağlamda, ı 99 ı başında deneme türünde bazı çalışmalar yaptı. Ürün satışlarında iki tür 
sözleşme önerildi: kısa vadede ve uzun vadede teslirnli sertifikalı sat ı ş. Sözleşmelerin 

(sertifikalar) standart ve kalite şartnameleri yle ürün değişim örgütü (borsa) meşgul oldu. 

3.1.2.2.3 Fizik i Tes isler 

TMO, yurt düzeyinde, 4.1 milyon ton depolama kapasiteleriyle 6 milyon ton alım yapabilen 
350'den fazla acenıeye sahiptir. GAP bölgesi iki bölge müdürlüğüne bağlıdır: İskenderun (6 il) 
ve Diyarbakır (8 il). 

GAP bölgesinde şube ve acenıe ağı bulunmaktadır. Yalnızca Gaziantep şubesinin 4 acenıesi 
bulunmaktadır. Adıyaman şubesi 3 acenteliği bünyesinde barıdırmakta, öte yandan Diyarbakır 
bölge müdürlüğü , GAP proje bölgesindeki (5) şube ve en az 20 acenteliği içermektedir. 
Diyarbalar bölge müdürlüğüne bağlı Şanlııırfa'da TMO faaliyetlerini yürütmek üzere (6) acenıe 
kullanmaktadır. 

Şirketin ülkede dikkate değer bir depo ağı ve depolama tesisleri vardır. Her acentenin /deponun 
sürekli depolama olanağı bulunmamaktadır. Böyle durumda genellikle toprak-üstü depolama 
yapılır. Ek depolama gerektiğinde özel sektörden kiralanır. Depolama kapasiteleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

GAP alanında varolan depolama kapasitesi yeterli değildir. Varolan üretim rakamianna göre 
aşağıda belirtilen ek kapasitelere gereksinim duyulacaktır: 

O Adıyaman : 15,000 ton (Kahta ve Gölbaşı ilçesi) 

O Şanlıurfa: henüz belirlenmemekle birlikte, bölgedeki kapasite yetersizdir: varolan 
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kapasiteler: 38,000 ton yıgın aşamasında; 35,000 ton kapalı depo, 500 ton çuvallanmış 
depolama kapasiteleri yetersizdir. 

ı:J Diyarbakır: henüz belirlenmemekle birlikte bölge kapasitesi yetersizdir. 

Tablo 3.1.2.1: TMO'nun GAP Bölgesinde Depolama Kapasiteleri 

Depolama şekli Ton 

Silolar 125,800 

Yatay Depolar 320,960 

Modem Açık Yığınlar 10,000 

Toplam 456,760 

Adi Açık Yığınlar 620,099 

Kaynak: GAP bölgesinde pazar araşurması. 

3.1.2.2.4 Ara Hizmetler 

TMO, ürün alımlannın ötesindeki hizmetlerini krediyle hububa t temini konusunda 
sınırlandırmaktadır. Fiyatlar hububat taban fiyatlarıyla bağlantılı olup ödemeler (taksitli 
ödemeler) ülkenin genel enflasyon düzeyindeki gelişmelere bağlıdır. TMO birinci kalite tohum 
sağlanmasında ülkenin diğer kamu kuruluşlanyla (fiGEM) işbirligi yapmaktadır. 

TMO kendi pazar enformasyon sistemini geliştirrniştir. Bu sistem 1985 yılında kuruluş için 
geliştirilen 5 yıllık master planında bulunarı özel projelerden biriyle ortaya çıko. 

Enformasyon ünitesi, dünyadaki en önemli bilgi kaynaklannı ve dünyanın en büyük 
üreticilerine ait özel ülke inceleme sonuçlarını kulanmaktadır. Enformasyon, lç ve Dış Ticaret, 
Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüklerinin analizleri sonucu degerlendirilir. Kurumda 2000 kişi 
eğitimden geçirilmiş ve deneyim kazandınlrruş olup bütün bilgi işlem ve aktarma bilgisayarla 
yapılmaktadır. Tüm bölge müdürlüklerinin (10) 350 şubeyle sürekli bağlannsı vardır. Bunların 

dışında kalan bürolar bilgisayar ağı dışında çalışmaktadır. 

3.1.2.3 Özel Sektör 

3.1.2.3.1 Yapısal ve Mali Özellikler 

Hububatla ilgilenen tüccarlar GAP bölgesinde çok iyi örgütlenmişlerdir. Şanlıurfa ve 
Diyarbakır'da tahıl tüccarlarının örgütleri (Tahıl Ticaret Birliği) vardır. Seçimle işbaşma gelen 
yönetim kurullan yetkililerle ilişkileri çok iyi yürütmektedir. Birligin ticari durumu zayıftır 
çünkü tüccarlar, ticari işlerinde birlik yoluyla ortak ya da eşgüdümlü bir alım satım faaliyetinden 
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ziyade ferdi alımlada sürdürmektedir ler. 

Pazarlama işlemleri, temelde, pazarlama kanallan içinde öz kaynaklıdır. Normal faiz oranları 
üzerinden alınacak resmi krediler çok pahalıya gelmektedir(şu anki faiz oranı yılltk % 120'ye 

varmaktadır). Bunun sonucu olarak, bölgelerarası tüccarlar ve kurumsal alıcılar yıl boyunca 
ürün alımı için önden kaynak sağladıkları toptancılar, aracı acenteler ve yerel pazarlardaki 
komisyoncularla düzenli ürün alum yapmaktadırlar. 

Böylece, bu maddi kaynaklara nispeten kolay ulaşmalanndan dolayı ,tüccarlar i şlerini 
güçlendirebilmektedir. Ferdi tüccarların ortalama depolama dönemleri dikkate değer farklılıklar 
gösterse de, bu onlara uzun süreli ürün depolama için yeterli araçları sağlar. Dahası, her tür 
katılımın ortaya çıktığı ortakçılık sistemi temelinde üretim etkinliklerine katılmalarına olanak 

tanır. Genelde, her ne kadar sistem içinde pazar riski ortadan kalkmaktaysa da, ortakçılık 
sistemi üreticilere üretimi arttırmak için \ üretim sistemlerini geliştirme olanağı vermez 
çünkü ortakçılık sisteminden elde edilen r )k düşük kalmaktadır. 

Pazarlama kredilerini cezbedemeyen mevcut pazarlama politikaları a ltında tahıl stoktamak 
rizikoludur. Bu yüzden, tüccarlar kısa dönemler için düşük miktarlarda stok yaparlar. Varolan 
depolama kapasiteleri 35-90 ton arasında değişir. Yine de, tüccarlar açısından bakıldığında, 
sıkça belirtildiği gibi, gerçekçi koşullarda kurumsallaşmış ticari kredilerin kolayca alınabilmesi , 

adil rekabetin yaratılması ve özel sektörün katılımıyla pazarlama etkinliklerinin geliştirilmesi için 
bir ön koşul olacaktır. 

3.1.2.3.2 Alım ve Satım Özellikleri 

Pazarda farklı türde aracılar etkinlik kurmuşlardır. Kendine mahsus türleri n tam bir tanımını 
yapmak çok zordur. Komisyon temelinde sanş tüm işlemlerin % 70'ini kapsar görünmektedir, 
ancak uygulamada, ürün mülkiyeri değişimi temelde sabit fiyatlama bazında yapılmaktadır. 

Ürünü temin eden kişiden, normal bir ticaret marjı dışında normal bir komisyon ücreti alınır . 
Normal komisyon ücreti % 2'dir, ancak üretici/malı temin eden kişiye mali kaynak sağlanması 
gibi ek hizmetler sağlandığında bu oran% 5 -% 10 olabilmektedir. 

Bölgelerarası tüccar ile üretici arasındaki alım-satım işlemi sayısı, kısmen toptan satış pazarında 
olmak üzere, birden fazladır. İşleme endüstrisindeki firmalan doğrudan temsil eden tüccarlar 
toptan satış pazarında azınltktadu, bu da şunu göstermektedir ki fırmalann genel tercihi alım 
işlemlerinde esnekliktir. Böylece şeffaf olmayan ve parçalanmış bir pazarda yüksek pazar riski 
almamış olurlar. İşleme endüstrisi ve ayrıca önemli ticaret hacmi olan tüccarlar için, çoğunlukla 
doğrudan TMO'dan alım yapmanın dikkate değer avantajlan vardır, çünkü (aylık) fiyatlar her 
zaman enflasyona göre ve normal sermaye maliyetleri de depolama ve faaliyetlere göre 
ayarlanmamaktadır. Ayrıca, TMO satış fiyatlan ülke genelinde aynıdır ve bu durum özel 
sektörün bölgelerarası ticareti geliştirmesi ve ürün depolama etkinliklerini ciddi biçimde 
azaltmaktadır. 

Fiyatlar temelde bölgelerarası arz ve talep koşuHanna dayanır. Fiyatıann oluşmasında görece 
etkisi olan diğer etmenler ise işleme endüstrisi temsilcilerinin alım/veya satım işlemleri, hayvan 
besi ci leri, bölgesel Toprak Mahsülleri Şirketi (TMO), ve dış ticaret etkinlikleridir. 
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Bununla birlikte, resmi fiyat bilgisi ve pazar haberleşmesinin hiç olmadığı pazar yerlerindeki 
üreticiler pazarlık açısından nispeten zayıf bir durumdadır. Eğer uygun depolama tesisleri yoksa 
ve ürünün kalitesini sağlıklı olarak taketir edecek bir süreç oluşmamışsa durumları daha da kötü 
olmaktadır. 

3.1.2.3.3 Fiziki Tesisler 

GAP bölgesinde hububat ve bakiiyat pazarında faaliyet gösteren özel pazarlama şirketlerinin 
fiziki tesisleri ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3.1.2.2: H ububat ve Bakiiya t Pazarlama Şirketlerinin Fiziki 
Tesis l e ri *) 

Büro Alanı (m2) Depo Alanı (m2) 
İller Büro Depo Min. Maks. Min. Maks. 

Adıyaman 4 4 12 24 7 150 
Batman 3 

,.., 
j 12 100 - 100 

Diyarbakır 4 4 40 55 110 130 
Gaziantep 3 ı 9 70 10 12 
Mardin 3 3 16 30 15 60 
Siirt 2 2 10 20 - -

Şanlıurfa 7 7 - 30 - -

Toplam/Ort. 26 24 17 47 36 90 

Kaynak: GAP bölgesi pazar ar~tırması (91/92). 

") Ar~tırma kapsamında görüş!Jlen şirketlerden 2l'i binalarını büro ve depo olarak kullanmaktadır. Yalnızca 3 şirket 

ayrı depoya sahiptir; 2 firmanm !'den fazla deposu vardır; 2 fırmanın depolara ek olarak mercimek işleme birimleri 

vardır; 2 firmanın deposu yoktur. Gerekirse depo kiralamaktadırlar. 

Çoğu şehirde hububat ve bakiiyat toptan satış pazarlan vardır. Aşağıdaki şehirlerde pazar 
bulunmaktadır: Diyarbakır, Gaziantep, Mardin (Kızıltepe), Siirt, ve Şanlıurfa. Çoğu toptan satış 
pazarında iki tür hizmet verilmektedir: tüccarlar için bürolar, ve açık alanda belirli depolama 
olanağı olan ya da olmayan bireysel tüccarlar için sınırlı depolama alanı. Gaziantep toptan satış 
pazarı tüccarlam yalmzca büro hizmeti vermektedir (1 10 büro). 

Şanburfa ve Diyarbakır'daki zahire pazarları ticareti yapılan miktar ve tüccar sayısına oranla çok 
küçük kalmaktadır. 

Şanlıurfa'daki pazar yeri 2500 m2 alana sahiptir. Bu her tüccara (80 kişi) kabaca 40 m2'lik bir 
büro alanına olanak tanımaktadır. Bu rakama büro alanları, bazı dük.kanlar, yollar ve ürünün 
açık olarak bekletildiği merkezi bir meydan (1 000 m2) da dahildir. Özellikle kamyonlann rahat 
girişi uygulamada mümkün değildir. Aynı şekilde, Diyarbakır'daki pazar yeri de özel alıcıların 

rahatça hububat ve bakiiyat alımı ve depolama yapabilecekleri olanakları sunmaktan uzaktır. 
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Bir toptan satış pazan belediyenin yönetimi ve gözetimi alunda etkinlik gösterir. 
# pazar tezgah ücretleri: 1,500,000 TL/40 m2'lik birim 
# kamyon giriş ücretleri: 3,000 TL/kamyon 

Yeni hububat ve bakiiyat toptan satış pazarlan için planlar çogu kentte belediyelerin ilgi 
alanındadır.Şanlıurfa'da belediye bu amaçla yeni bir alan ayınnış ve 1991 yılında inşaatına 
başlamıştır. Pazar 350 tüccar için büro ve depolama alanına olanak tanıyacaktırToplam pazar 
alanı130 dekara (13ha) varnıaktadır.Pazar Şanlıurfa/Akçakale karayolu yakınında bulunmakta 
ve gelecekte çok büyük genişleme olanaklanna sahiptir. 

Ticaret birliği ve belediye arasında sorun oluşturan başlıca konu yeni yerler için ruhsat verilme 
işidir. Yeni pazar yerinden çok fazla yeni tüccara ruhsat verilmektedir./2/ 

Ayrıca, ticaret birliği şu anda yeni tesis inşası için(65,000 m2'lik) arazi saun almış durumdadır 
ama Belediye bunun için gerekli ruhsan vermeyi reddetmiş bulunmaktadır. Birligin planlamış 

oldugu pazar düzeni şu anda faaliye t gösteren sayıda (250) tüccara faaliyetlerini etkin şekilde 
sürdürebilmeleri için yeterli alan sağlamaktadır. 

3.1.2.3.4 Ara Hizmetler 

İşlemler genellikle, kalite takdirinin bir fiyat belirlernede ilk temel oluşturduğu ürün örneklerine 
dayandırılır. Ürün değişim örgütleri (borsalar) ürün kalitesinin takdirinde önemli rol 
oynamaktadır. Gaziantep toptancı pazarında, birliğin kalite konularında danışma hizmeti veren 
bir bürosu bulunmaktadır. 

3.1.2.4 Bölgesel Alım-Satım Kooperatifi (Güneydo~ubirlik ) 

GAP bölgesinde bakiiyat pazarlarnasıyla ilgili bir (1) Bölgesel Alım-Sanm Kooperatifi vardır. 

Kooperatİf, teker teker köy kooperatifleri ve bazı köy kooperatifi birliklerince desteklenir. 
Örgütlenme yapısı 1989'da kooperatif tüzüklerinde yapılan düzenlemelerle resmilik kazarımıştır. 
Bölgesel kooperatif şu anda resmi olarak yaklaşık 25,000 üreticiyi temsil etmektedir. 

Bölge kooperatifi Başpınar'da (Gaziantep) bakiiyat işleme tesislerine sahiptir. Tesisin kurulu 
kapasitesi yılda 135,000 tondur ve donanım/teknoloji açısından yeterlidir. Kooperarifın işlenmiş 
ürün hacmi göz önüne alındıgında, kapasitesi gelecekte önemli pazar genişlemesine izin 
verebilecektir. 

GAP bölgesinde yetişen bakliyatın işlenmes i ve pazarlanması açısından alım-sauro 
kooperatiflerin in her zaman sınırlı bir önemi olmuştur. Aynca, kooperatİf pazarda her yıl 
etkinlik göstermemektedir. 1985-1991 arası dönemde kooperatif yalnızca üç sezon pazara 
girmiştir (85/86, 86/87, ve 90/91). Toplam pazar payı , GAP bölgesinde pazarianan toplam 
tonluk bir miktar sann almışur. Bu da pazarianan miktann (656,000 ton) % 0.02 sinden biraz 
fazladır. 

121 Merkezi Hüküme tin ~eh irlerdeki toptan satış pazar yerlerinin planlanması için açık kural ve yönetmelikler 
hazırlaması takdir edilmektedir; son taslak onay için beklemektedir ; önümüzdeki günlerde resmileşmesi 
beklenmektedir. 
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3 .1.3.1 Genel Özellikl er 

Yurtiçi pamuk üretimi zamanla önemli artı ş göstermiştir. Pamuk üretimi GAP bölgesindeki 
illerde de önem kazanmıştır. GAP bölgesi pamuk üretimi 1988/89 sezonu ülke pamuk 
üretiminin % 1 ?'sini karşılamıştır. 

Pamuk bölgede nispeten yeni bir üründür. Ticari üretim, yaklaşık on yıllık bir dönemde (79-89) 
% 300'ün üzerinde bir artış göstermiştir. Verim artışı hem ekilebilir arazinin artışıyla hem de 
hektar başına randımanın yüksekliğiyle ilgilidir. Pamuk üretimi, daha çok, GAP bölgesindeki 
yalnızca birkaç ilde yoğunlaşmıştır. 1988/89 döneminde GAP bölgesindeki toplam pamuk 
üretiminin % 50'sini Şanlıurfa ili temsil ediyordu. Diyarbakır, bölgedeki en önemli ikinci ildi 
(% 24). Onu Mardin(% 1 1) ve Gaziantep (9) ilieri izledi Kalan iller, Siirt ve Adıyaman illerinin 
her birirsi, bölge üretiminin yaklaşık% 3.5'luk oranını temsil ettiler. 

Pamuğun pazarlanması işlemi depolama, çırçır, pamuk ipliği ve dokuma fabrikalan gibi fiziki 
tesislerin varlığıyla yakından ilişkilidir. Bu tür tesislerin bölgede yetersiz olması pamuk tohumu 
pazarlamasının temelde bölge dışındaki yerlerden kaynaklanmasına neden olmaktadır. 

Paza rlama koşullan bütünüyle ülkenin Bausı ve Güneydoğusundaki büyük tekstil 
endüstrilerince belirlenir. Çıçırdan geçen ham pamuk tekstil endüstrisinde kullanılır. Çırçır ve 

pamuk ipliği fabrikaları bir dereceye kadar bölgede kurulmuş! ardır. Kaba bir tahminle, şu anda 
Şanlıurfa'da 50,000 ton pamuk işlenebilir. Bu miktar bölge üretiminin % 50'sine karşılık gelir. 
Geçtiğimiz yıllarda toplam iş leme kapasitesinin % 75'inin gerçekleştirildi ğini de not e tmek 
gerekir. 

Pamuk tohumu bölgede bazan doğrudan hayvan yemi olarak kullanılır. Ancak, pamuk 
tohumunun daha ileri düzeyde işlenebilmesi için yağ ve küspe üretmek için tohumların ezild iği 

yağ fabrikalan gerekmektedir. Küspe (pasta) doğrudan sığırlara yedirilebilir ve ayrıca yem 

fabrikalannda bileşik yem (konsantre yem) üretiminde kullanılabilir. Pamuk küspesindeki 
proteinin biyolojik değeri soya fasulyesinin ardından en yüksektir ve bu nedenle bileşik yem 
üreriminde önemli yeri vardır. 

Pamuk yağı ise insan gıdası endüstrisinde kullanılmak üzere rafine edilir. 

3.1.3.2 Özel Sektör 

3.1.3.2.1 Örgütsel Özellikler 

GAP bölgesindeki pazarlama kanallanndan en önemlisi özel girişimdir. Bölgede pazarianan 

toplam miktann % 90'ı içlerinde bireysel çalışan tüccarların da bulunduğu özel şirketler grubu 
tarafından gerçekleştirilir. GAP bölgesinde kurulu kapasitenin olmaması nedeniyle işleme çok 
az miktarda olabilmekte ve bu da pazarlama kanallarını bölge dışındaki alıcılar lehine 
çalışnrmaktadır. Bununla birlikte,nicel verilerden yoksun olmakla birlikte, özel sektör GAP 
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bölgesinde ve büyük GAP bölgesinde yeni pamuk işleme tesisleri kurarak ve eskilerinin 
kapasitelerini arttırarak sulama projeleri uygulama planlannı iyi değerlendirme yoluna 
gitmektedirler. Sulama projeleri içindeki üretim gelişmesine bağlı olarak, pazarlama kanallan 
gelecekte köklü bir değişim geçirebilir. 

Özel sektördeki en önemli kategoriler farklı tipte tüccarlar (ortakçı, komisyoncu) ve çırçır ve 
işleme fabrikalandır. Üreticilerin bireysel çalışan tüccara sanşlan gerçekte en önemli kanaldır 
çünkü başka çıkış yolu yoktur. Bölgedeki güçlü gelişme göz önüne alındığında, özel sektörde 
pazarlama faaliyetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü söylenebilir. 112 pamuk üreticisi çiftçi 
arasında yapılan araşnrma sonuçlanna göre çiftçilerin % 84'ü ürünlerini tüccara, % 12'si 
Çukobirlik'e (devlete bağlı bir kooperatif) ve % 4'ünü de çırçır fabrikalanna satolar. 

Çırçır fabrikalan hem çiftçiden hem de tüccardan pamuk almaktadır. Bölgedeki fabrikalann 
toplam kapasitesi bölge pamuk üretiminin yalnızca yüzde 1 5-20'sini oluşrurmaktadır. 

3.1.3.2.2 Alım ve Satım Özellikleri 

Özel sektör, hem bölgedeki işleme endüstrisi hem de GAP alanı dışındaki yerlere ürün tedarik 
etmede dikkate değer güçlükler! e karşı karşıya kalmıştır. 

Çırçır fabrikalan pamuk tohumu pazarlamasında önemli bir rol oynarlar. Özel işleme tesislerine 
ürün temelde aracılar tarafından temin edilmektedir. Düzenli ürün sağlamak için girdilerin ayni 
ve nakdi olarak karşılanması önemlidir. 

Ara sıra, büyük miktarda ürünü olan üreticiler ürünlerini doğrudan iş leme tesisine teslim 
ederler.Proje kapsamında son zamanlarda yapılan bir araşnrrna, özel firmaların çiftçilere avans 
vermelerinin yaygın bir uygulama olduğunu göstermiş tir. Pazarlama fırmalannın % 50'den 
fazlasının çiftçilere ayni ve nakdi kredi sağladığı öğrenilmiştir. 

Pamuk hasadı Eylülde başlar ve Kasımda sona erer. Bu dönem içinde iki veya üç kez pamuk 
toplanır. Eylül-Kasım döneminde yerli pazarlama şirketlerinin alım etkinlikleri çok yoğun 
olmaktadır. Öte yandan, bölge dışındaki alıcılarla (Adana ve özellikle İçel) değişim işlemleri 
Kasım-Ocak döneminde yoğunlaşmaktadır. 

Pazarlama şirketleri genelde pamuğu uzun süreli depolarnazlar. Görüşülen firmalardan yalnızca 
ikisi pamu ğu bir süre bekletmekıeydi. Depolama süresi pazar koşullarına bağlı olarak en fazla 4 
ay olmaktadır. 

Pamuk hasadının en yoğun olduğu dönemde taşıma kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Bunun 
dışında, petrol fiyatlarının yüksekliği nedeniyle son zamanlarda taşıma fiyatlan artmışnr. 
Bölgedeki pazarlama koşullarında, özellikle de uygun depolama tesisleri ve yetersiz işleme 
kapasiteleri göz önüne alındığında her iki öğenin de önemli etkisi vardır. 

GAP bölgesindeki pamuğun fıya t olu şumu tamamen diğer üretim alanlanndaki (İzmir ve 
Çukurova bölgeleri) gelişmelerle ayarlanır. Bunlann arasında da İzmir ağırlıktadır çünkü 
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bölgenin pamukları daha yüksek kaliıelidir. Dahası, özellikle !zmir, Adana ve Bursa'daki ürün 
değişim örgütlerinden (borsa) alınan fiyatlar özel sektör tarafından değişimin fıyat koşullan na 
temel alınrr. 

3.1.3.2.3 Fiziki Tesisler 

GAP bölgesindeki işleme kapasitesi yetersizdir. Başlıca işleme firmalan Gaziantep ve 
Mardin'de bulunmaktadır. İşleme çırçır ve iplik fabrikalanyla ve yalnızca birkaç dokuma 
fabrikasıyla sınırlıdır. 

Şu anda, pamuk tohumundan yağ üretim kapasitesi yalnızca Şanlıurfa ilinden elde edilen 
tohumun% SO'sine karşılık gelmektedir. 

Tablo 3.1.3.1: Pamuk Pazarlama Ş i rketlerinin F iziki Tesisleri 

Büro Alanı (m2) Depo Kapasitesi (ton) 
İller Büro Depo Fa br. Min. Mak s. Min. Mak s. 

Diyarbakrr 4 4 3 30 40 60 1000 
Şanlıurfa 3 3 ı so 60 20 600 

Top./Ort. 7 7 4 40 50 40 800 

Kaynak: GAP bölgesinde pazar ara~tırması (91/92). 

Özel şirketlerin tesisleri genellikle kısıtlıdır. Tablo 3.1.3.1 'de şirketlerin tesis durumlanyla ilgili 
bazı bilgiler verilmiştir. Şirketlerin kullandığı binalar çoğunlukla çok amaçlı işlevlere sahiptir. 
Bölgede çırçır atelyesi, büro ve depoya aynı çatı altında rastlamak mümkündür. Genelde, büro 
büyüklükleri ve depo kapasiteleri fırmalar arasında önemli farklılıklar gösterir. 

Özel sektör gelecekteki sulama projeleriyle etkin ürün artışı beklemektedir. Pamuk için varolan 
işleme kapasiteleri sınırlı olsa da, yarının hazırlıklan sürmektedir. 

Pamuk pazarlama firmalan hem sürekli personel hem de geçici işçi çalışonnakıadır. lstihdamla 
ilgili bilgiler Tablo 3 . 1.3.2'de verilmiştir. Pamuk pazarlama ve işleme şirketleri onalama 6 
sürekli personel ve 51 geçici işçi çalıştırmaktadır. 

Tablo 3.1.3.2: Pamuk Pazarlama Şirketleri İstihdam Durumu 

Onalama Geçici İşçi 
lll er Sürekli İşçi No. Süre (ay) 

Diyarbakır 8 55 5 
Şanlıurfa 3 40 4 

Bölge 6 51 5 

Kaynak: GAP bölgesinde pazarlama ara~tırması (91/92). 
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3.1.3.3 Alım ve Satım Kooper a tifi Ç ukobi rlik 

Alım-sanm kooperatifinin (Çukobirlik) bölgedeki pazar payı dalgalanma göstermektedir ve fiyat 
koşullan ve üretim durumuna çok bağlıdır. 84-89 döneminde pazar payı % 13 (1988) ile % 
O.l'den daha az (87) bir oran arasındaydı. 

Tablo 3.1.3.3: Ç u k obirlik 'in GAP Bölgesindeki Pamuk Alımları ve Pazar Payı 

S ann Alınan Miktar *) PazarPayı 

Yıllar (ton) (%) 

1984 9,684 5.93 
1985 20,029 12.23 
1986 384 0.21 
1987 56 0.02 
1988 28,317 13.24 
1989 12,113 3.67 

Kaynak: GAP bölgesi pazar ar<4tırması (91f.)2) 

•) üyelerden ve Oye olmayan üreticilerden alımlar daJUI. 

GAP bölgesinde pazarianan tüm miktar içindeki % 6'Jık payıyla pazardaki önemi sınırlı 
olmaktadır. GAP bölgesindeki pazarpaylarıyla birlikte örgütlerin satın aldıklan miktarları 
gösteren tablo aşağıdadır. 

Tablo 3.1.3.4 : Pamuk Pazarlaması Ya p a n Kooperatifl erin Yerleri ve 
Üye Sayı la rı 

Yer 

ADIY Aı.\llAN (Kooperatit) 
DİYARBAKIR (Kooperatit) 
Bismil (Toplama ekibi) 
Silvan (Toplama ekibi) 
Batman (Toplama ekibi) 
ISLAHiYE (Kooperatif) 
KIZIL TEPE (Kooperatif) 
NUSA YBİN (Kooperatit) 
NİZİP (Kooperatit) 
Arahan (Toplama ekibi) 
Yavuzeli (Toplama ekibi) 
SURUÇ (Kooperatif) 
Şanlıurfa (Toplama ekibi) 
Akçakale (Toplama ekibi) 
Harran (Toplama ekibi) 

Kaynak: GAP bölgesi pazar ar<4tuması (91/92). 
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3.1.3.3.1 Örgütsel Özellikler 

Bir alım-satım kooperatifi olarak, GAP bölgesinde yalnızca Çukobirlik pamuk pazanyla 
ilgilenmektedir. T ablo 3.1.3.4 kooperatifierin yerleri, ve üye sayılan konusunda bilgi 
vermektedir. GAP bölgesinde ürün toplama birimleri olarak hizmet vere n yedi (7) kocperarif 
şubesi vardır. Bundan başka, GAP bölgesi genelinde sekiz (8) yerde ürün top layıcı gruplar 
vardır. Şu anda üyelik kayıt ölçütleri açık olarak uygulanmamış görünse de, alım-satım 

kooperatifleri şubeleri yaklaşık 6,000 üreticiyi temsil etmektedir. 

3.1.3.3.2 Alım ve Satım Özellikleri 

Kocperarif iki farklı koşu lda alım yapar. Pamuk, hükümetin fıyat destekleme programıyl a 
alınmaktadır. Bu alımlar, miktar olarak, yere l ve bölgesel pazarlarda üyelerden varolan pazar 
koşullannda alınandan daha fazladır. 

Destekleme prograrnı fiyatlan sık sık pazar fiyatlannın üzerinde olmaktadır. Öte yandan, san n 
alınacak miktarlar daha önceden hükümetçe belirlenmektedir. Pazara kanlım bu yüzden, 
uygulamadaki pazar koşuHanna dayanmamaktadır. Bu da özellikle üreticiler ve koopreatif 
ortaklan açısından belirsizlikler yaraonaktadır. 

Sonuçta, alım-satım kooperatifi, en önemli politik amaçlanndan birinin doğasına uygun olarak 
önemli miktarda para kaybetmektedir. Bu durum, sürekli bir politika yokluğu nedeniyle, 
kooperatifi ciddi likidite sorunuyla karşı karşıya getirmektedir. Kooperatifin çalışma 
performansı bu yüzden sekıeye uğramakta , sonuçta, birincil üretim kooperatiflerinin katılımını 
özendirmenin yakın gelecekte önemli rol oynayacağı pazarlama geliştirme çalışmalannı da 
kısıtlamaktadır. 

D estekleme programı alımlannın yanı sıra, köy (birincil) kooperatifi ortaklanndan da ürün 
alınmaktadır. Satış koşullan, bir ön ödemenin (% 80) yapıldığı ve kooperatifın pazarlama ve 
işleme etkinliklerine dayalı ek ödemeler olasıhğıyla birlikte pazar fiyatianna dayandınlır. 

Kooperatİf, destekleme alımlan durumunda, Bakanlar Kurulunun saptamış olduğu fiyatlara 
uymak zorundadır. Bu fiyatlar halen pazarda hüküm sürmekte olan fiyatlardan önemli 
farklılıklar gösterebilir. Bu da, kooperatifierin ürün alımında düzensizliklere neden olarak 
pürüzsüz ve etkili çalı şmasına engel olur. Ancak, devletin destek poli tikası kapsamında, 

programın, belirli arz ve talep koşullannda pazar koşullaona etkisi vardır. 

Kooperatifin normal alım etkinliklerinde ödenen fiyatlar temelde serbest pazar fiyatlanyla 
paralellik gösterir. Bununla birlikte, kooperatifiere teslim edilen ürünlerden vergi (% 4) ve 
hizmet fonu kesintileri yapılmakta ve üreticiler, ürünlerini daha uygun koşullarda özel sektöre 
saımayı tercih etmektedirler. 

Üreticiler ürün bedelleri önemli gecikmelerle ödenmekte ve bu da kooperatifi n likidite sorunuyla 
karşılaşmasına neden olmaktadır. Üç ayı aşan gecikmeler olduğu gözlenmiştir. Ödemeler 15 
günden daha geç bir zamanda yapılacağında, kooperatİf her 15 günlük gecikme için% 9 fiyat 
arttırmakta, bununla birlikte, fiyatlardaki bu artış o zamanki e nflasyon oranıyla paralellik 
taşımadığı için sonuçta önemli bir yarar getirmemektedir. Bu faktörler göz önüne alınd ığında, 
serbest pazardaki koşullar çoğunlukla daha çekici olmaktadır. 
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Alım noktasının girişinde hızlı bir ürün kalite takdiri yapılmaktadır. Depolamadan önce ise, 
bazan ürünü teslim edenin de hazır bulunmasıyla, daha geniş kapsamlı bir kalite takdiri 
yapılmaktadır. Yürürlükte olan kalite standartlannın karşılıklı olarak iyi anlaşılmamasından 
kaynaklanan, ürünün kalitesinin yorumundaki farklılıklarla ilgili olarak sıkça anlaşmazl ık 

çıkmaktadır. 

Alım-atım kooperatifi, köy kooperatifleri ortakları ile olan ilişkil erini geliştirme amacı 

gütmektedir. Ancak, son zamanlarda, toprancı tüccarlannda kooperatifin pazarlama işlemlerine 
tam kanlabilmeleri için üye kayıt ölçütleri de esnetilmiştir. 

3.1.3.3.3 Fiziki Tesisler 

Kooperatifin şu an kullanımda olan hiçbir işleme tesisi bulunmamaktadır. Daha önceleri GAP 
bölgesinde çırçır tesisleri kurmaya yönelik girişimlerden şu ana değin sonuç alınamamıştır. 
Nusaybin'de Çukobirlik'e ait bir çırçır fabrikası (yıllık kapasitesi 11 ,466 ton) bulunmaktadır. 
Bununla birlikte fabrika çok düşük miktarlar la çalışmaktayili ve 1989- 90 sezonundan bu yana 
çalışmamaktadır. 

Kooperatİf, bölgede farklı alım merkezlerinde depolama tesislerine sahiptir. Alım sezonu, 
Eldm-Kasım aylarında yoğunlaştığı için (% 70) genelde depolama kapasiteleri çok düşüktür. 
Ayrıca tesis yokluğu yüzünden, pamuk pazarda aynidığı kalite sınıfına göre depolanamamakta, 
bu da kalite bozulması nedeniyle gelir kaybına neden olmaktadır. Ürünün birkaç ayın üzerinde 
depolanması durumunda çalışma verimliliği de sekıeye uğramaktadır. 

Yarolan depolama kapasiteleri, kooperatifin bölge dışındaki işleme birimlerine mevcut taşıma 
araçları ve kooperatİf tesislerinin işleme olanaklarıyla birlikte, kooperatifin bölgedeki alım 
noktalarındaki alım kapasitesini geniş bir şekilde etldlemektedir. Faaliyet düzeyi, bu yüzden, 
pazar koşullarını çok seyrek olarak yansıtır. Bu durum da kooperatİf ortaklarının kooperatifle 
değişim işlemlerini yoğunlaştırmaları konusunda isteksiz davranınalarma neden olmaktadır. 

3.1.3.4 Ara Hizmetler 

Pamuk, GAP bölgesinde,Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki üç Borsanın ürün listesinde 
bulunmaktadır. Üç borsada 1990 yılında kaydedilen pamuk tohumu ve elyafı değişim miktarları 
aşağıdaki tabloda çıkanlrruştır. 

Tablo 3.1.3.5: Pamuk Ticaret Hacmi: Miktar ve Deger (1990) 

Borsa 

Gaziantep 
Diyarbakır 

Şanlıurfa 

Miktar (ton) 
Ham Elyaf 

30,353 
23,854 

15,977 
7,499 

710 

Değer 

(Milyon 1L) 

117,160 
68,658 

2,991 

Kaynak: Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa Borsalan (değişik dosyalar) GAP bölgesi pazar araşurınası (91/92) 
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Türkiye'de, ürün değişim örgütleri (borsalar) pamuğun pazarlanmasında önemli rol 
oynamaktadırlar. Fiyat oluşumu ve sa oş etkinliklerinde iki önemli pazar vardır: Adana ve İzmir. 
Bunlardan ikincisi ülkedeki pamuk pazarında anahtar rolü oynamaktadır. İzmir pamuk 
borsasında değişim yüksektir. Değişim işlemi 1,5 saatlik bir sürede yoğunlaşır. Öte yandan 
işlemler açıkor ve iyi uygulanmış ve kabul edilen kalite standartlarına dayandınlmaktadır. 

İzmir borsasının görece önemli durumu günlük yüksek işlemlerle bağlantılıdır: asıl hasat 
döneminde günlük 2,000 ton pamuk elyafı. Adana borsasındaki günlük işlem 500 tonu 
aşmamakadır. Öte yandan hem satıcılan n hem de alıcıların ilgisizliği borsanın kullanımındaki 
çeldciliği azaltmaktadır 

!zmir borsasında, özel sektör toplam alımlannın %80'ini karşılamaktayken, Adana borsasında 
bu oran %30'u geçememektedir. 

GAP bölgesindeki ürün değişim örgütlerinin ülkede önde gelen pazar pozisyonlarını az ya da 
çok elinde tutan şubelerle on-line bağlantısı olmasına karşın, uygulamada bu olanaktan çok az 
yararlanılmaktadır. GAP bölgesindeki ürün değişim örgütleri pamuk pazannda şu anda 
oynadıklarından daha önemli bir rol oynayabilirler. 

Bu nedenle, bölgedeki optimal pazar olanaklan bir ölçüye kadar durgundur. Bu kısmen de 
pazar enformasyon hizmetlerinin yokluğundan kaynaklanmaktadır. 

3.1.4 Yağlı Tohumlar ve Ürü n leri 

3.1.4.1 Gen el Özellikler 

Yurtiçi bitkisel yağ ürerimi sürekli bir artış göstermektedir. Üretim hacmi açısından, en 
önemlileri ayçiçeği ve pamuk yağıdır. Onları soya ve zeytin yağı izlemektedir. 

Belli başlı tüm yağ bitkileri GAP bölgesinde yetişmektedir. Ülke üretiminin %50'sini (40 bin 

ton) temsil eden susam da görece önemli bir yağ bitkisidir. GAP bölgesindeld diğer yağ bitkileri 
de şunlardır: ülke toplamının %1 ve %4'ünü temsil eden ayçiçeği ve zeytin. 

GAP bölgesinde yağ bitkileri üretimi daha çok birkaç ilde yoğunlaşmışur. Yıllık 6 tonluk 
roplam üretimi olan ayçiçeği aslen Diyarbakır bölgesinde yetiştirilir (% 90). Susam ise daha çok 
Şanlıurfa (% 81) ve Diyarbakır'da (% ll) üretilir. Zeytin üretimi ise daha çok Gaziantep ilinde 
(% 90) gerçekleştirilmektedir. 

Kendi kaynaklanndan ya da dış kaynaklardan bitkisel yağ tüketimi, l960'lardaki kişi başına 6 
kg'dan az miktardan l980'lerin ilk yarısındaki 15 kg'ın üzerinde bir miktara çıkarak inanılmaz 

bir artış göstermiştir. 1980 sonlarına doğru ldşi başına tüketim 20 kg'a yaklaşmaktaydı. Bitkisel 
yağlar, öze!Jikle hızlı bir tüketim artışı gösteren bir ürün grubudur. 

Türkiye'nin yağlı tohum dışalımı da 1970'lerde % 70 ve 1 980'lerde de hala % 40'ın üzerinde 
olmak üzere çok hızlı bir artış gösterdi. Öte yandan, bu ürünler Türk dış tanmsal ticaretinde 
küçük bir paya sahiptir: dışsanmda % 0.5'den az ve dışalımda %2'den az. 
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Geçmişte Türkiye yağlı tohumlarda dışsaum fazlasına sahipti, ancak, son zamanlarda açık 
vermeye başladı. Bitkisel yağiann dış ticaret gelişiminde de hemen hemen aynı şeyler 

gözlenmektedir. Bitkisel yağlarda yıllık büyüme oranlan yağlı tohumlardan daha düşüktür 
ancak 1970 ve 1980'lerin dışsatırmoda (% 42 ve% 12) ve dışalımında(% 25 ve% ll) hala çok 
yüksektir. Açık zamanla büyüdü ve dışalımlar 1980'lerin sonlannda tüm tanmsal dışalımdaki 
%16'lık payıyla artık önemsiz bir oran olmaktan çıktı. Bunlann hepsi göstermektedir ki, yuniçi 
bitkisel yağ üretiminin önemli derecede potansiyel bir pazarı vardır. 

Yağ biıkileri , yer fıstığı, zeytin ya da soya gibi doğrudan insan tüketimi için kullanılmadlğı 
takdirde, yağ ve küspe olarak çıkmak üzere yağ fabrikalanna gitmek zorundadır. Soya fasul yesi 
dışında, sürecin en fazla değer kazanan bileşkeni genellikle yağ olmaktadır. Küspe doğrudan 
hayvan besiciliğinde kullanılabildiği gibi yem fabrikalannda bileşik yem (konsantre yem) 
üretiminde de kullanılabilir. Zeytinden elde edilen yağ dışındaki yağların insanlar tarafından 
tüketilebilmesi veya besin endüstrisinde kull anılabilmesi için rafine edilmesi gerekmektedir. 

Yenilebilir sıvı ve katı yağ sektörü 1980'lerde onalama %8 oranında hızla büyümüştür. 
Köylerde zeytinler yerel tüketim için sıkılarak yağı çıkanlsa da, genelde, toptan satış toplamının 
yarısı yalnızca 8 girişiınce karşılanan yoğun bir sektördür. Gelişme gösteren yerel işlemedeki 
zeytin yağı durumunda bile, %80 yalnızca 3 özel girişim ve bir kooperatif tarafından 
karşılanmaktadır. Margarin pazarında yalnızca iki şirketin üstünlüğü vardır (Ünilever v e 
Marsa). 

Farklı yağ ürünleri birlikte sıkılamadığı için, her ürün çeşidine göre donanımda özel ayarlamalar 
gerelemesine karşın, yağ fabrikalan yıl boyunca çeşitli yağlık ürünü işlemektedir. Değişik hasat 
zamnlarında ürün ezerek, depolamayla ve sezon dışında ham madde ilişalımı yaparak kapasite 
kullanırru armnlır ve böylece en iyi düzeye getirilir. 

3.1.4.2 Özel Sektör 

GAP bölgesindeki p azarlam a kanallan kısadır. Genelde bölge dışında olan bölgesel yağ 

fabrikalan pazarlama sürecinde önemli rol oynarlar. Ürün genellikle arac ı lar (tüccar ya da 
komisyoncu) tarafından pazarlanır. Ara sıra, büyük miktarda ürüne sahip üreticiler i şleme 

tesislerine doğrudan ürün teslim edebilirler. Ürünlerin pazarlanması , görece düzenl i satış 
yerlerine katkıda bulunacak şekilde, tüccar ve işlemecilerin sağladığı özel kredilerle 
gerçekleşmektedir. 

Zeytinin pazarlanması temelde benzer şekillerde yapılır. Ek olarak, üreticiler, kendi hesaplarına 
yağ çıkartmakta ve yağı yerel pazarlarda, besin işleme endüstrisine veya bölgesel alım-satım 
kooperatifıne satmaktadırlar. 

3 .1.4.3 Atım.Satım Kooperatineri 

Bölgesel alım-satım kooperatifleri yağ bitkileri pazarında etkindirler.Kooperatiflerin ilgilendiği 
ürünler şunlardır: zeytin, ayçiçeği ve pamuk. Zeytin yağı, Gaziantep'teki Güneydoğubirlik 
bölgesel alım-sanın kooperatifince alınır. Alımlar düzensizdir ve pazar payı sınırlıdır. Bölgesel 
pazardaki en yüksek payı 1986 yılındaydı ve % 5'ten daha düşüktü. Ayçiçeği tohumunun 
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işlenmesi ve ayçiçek yağının sa tışıyla ilgilenen bölgesel alım-satım kooperatifi 
(Karadenizbirlik), Diyarbakır'daki yerel şubesi kanalıyla olanaklar sunmakta, Elazığ'daki 
tesislerinde ise işleme yapmaktadır. Kooperatİf, en azından ham madde teminini güvence altına 
almak için, çiftçilerle, üretim girdileri ve borçlanma olanaklannın da dahil olduğu bazı 
düzenlemelere ginnekted.ir. Borçlar ayni olarak verilmektedir. 

Ürün fiyatlan ve önceden saptanmış fiyatlarla üretim maliyetleri hükümet tarafından ayarlanır. 
Ortaklar, ürünlerini kooperatife vermek zorundadırlar. Onaklar zorunluluklara uymadığı 
tal <.ı irde, kooperatifi n sağladığı hizmetler için ticari faiz uygulama hakkı vardır. Kocperarif 
temelde hükümetin destekleme alımlan etkinliğinde yer almaktadır ancak başka hedefleri de 
vardır. 

# daha düzenli ham madde temini için üyelerle üretim onaklığına girme, 

# kocperarif ilkelerinin uygulanmasını teşvik (üyelerin güdülenmesi, kanlım ve eğitim), 

# üretim sistemlerinin uzantısında daha etkili sistemler yaratmak ve sağlanan hizmetlerin 
denetlenmesini geliştirmek. 

Yağ satışlan temelde toprancılar yoluyla yapılır (%90), kalanı tüketicilere doğrudan satış 

(kooperatİf satış mağazası) ve diğer bölgesel alım-satım kooperatiflerine sanşlarl a 
gerçekleştirilir. 

3.1.5 Meyveler, sert kabuklular ve sebzeler 

3.1.5.1 Genel Özellikler 

Meyve, sert kabuklular ve sebze pazarlan Türkiye ve GAP bölgesinde çok yaygındır. GAP 
bölgesinde üretilen belli başlı ürünler şunlardır: 

# meyve ve sen kabuk.lular:üzüm, an tep fıstığı, nar, incir, kay1sı ve erik /3/, 

# sebzeler: kavun, karpuz, domates, patlıcan , biber, hıyar, soğan ve sanmsak. 

Bindokuzyüseksenlerin başında , hükümet, çoğu tanmsal üründe yapıığı gibi, meyve ve sebze 
fiyatimm da pazarlama kanallanrun değişik düzeylerinde kontrol etmeyi denedi. Fiyatlara etkisi 
temel olarak beklenenin gerisinde kald ığı için, hükümet sebzecilik alt sektöründe pazarlama ve 
fiyat gelişimini tamamen arz ve talep durumuna terk eıti. 

Meyve ve sebze pazarının erken liberalizasyonu karmnı etkileyen durumlar şunlar olabilir: 

# ürünlerin dayanıksızlığı, kalite standartlannın kötü yorumlanması ve uygulanmasından 
dolaYJ nesnel kalite takdirinin engellenmesi, 

/3/ Meyve, sebze ve antep fıs ııg ı pazarlama örgOtleriyle ilgili araştırma ayrınuları Ekler bö!UmOnde verilmiştir. 
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# özellikle çoğu sebze ve meyvenin nispeten kısa üretim devrelerine karşılık, herhangi bir 
üretim sisteminin yokluğundan dolayı, tespit edilen bir d estekleme fiyatı sisteminin 
etkili bir şekilde uygulanmasının engellenmesi, 

# özellikle ürünü pazara erken çıkannale için ek yatırımlar söz konusu olduğunda, 
üreticilerin ürünlerine iyi karşılıklar almalarında çok e tkisi olan, mevsimlere göre 
ortaya çıkan yüksek fiyatlar, 

# herhangi bir müdahaleyi aşın pahalı kılan, çok düşük seviyelere kadar sık fiyat 
düşmeleri, 

# doğru bir fiyat gözlemini olanaksız kılan kısa dönemli çok ciddi fiyat dalgalanmaları, 

# yerel, bölgesel, dışsatım fiyat gözlemlerini hemen hemen olanaksız kılan, merkezi 
işleme tesislerinin yoklugu ve ürünlerin yalnızca parça parça toptan sanşları, 

# ürün tedariğini kolaylaşuracak ve böylece hükümet programının uygulanmasına rahatlık 
kazandıracak olan üretici birliklerinin yok! uğu. 

Şu anda devlet resmi olarak meyve ve sebze perakende marjlarını konrrol etmektedir (toptan 
fiyatlar ve taşıma maliyetleri üzerinden maksimum %35), ancak uygulamada toptan ve 
perakende satışlar arasında korrelasyon kurmak çok zordur. 

Meyve, sen kabuklular ve sebze için resmi pazarlama kanallan Tablo 3.1.5.1 'de gösterilmiştir. 

Temel pazarlama etkinlikleri özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir.Bazı ürünlerin pazarı 
ek olarak kooperatİf faaliyeıleri ile desteklenmektedir. Öte yandan, alkollü içki üretimi için 
üzümlerin işlenmesi bir kamu iktisadi teşekkülünün kontrolundadır: Tekel Başmüdürlüğü 
(TEKEL). 
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Tablo 3.1.5.1 M eyve, Sert Kabuklula r ve Sebze İç i n Resm i Pazarlama 
Kan all a rı 

I 
özel Sektör 

II 
Kooperatifler 

ın 
Hükümet Kuruluşları 

... ... ...... - .. --- - .. ---- -- -·- --- --- - --- - - · --- ----· -- --- --- -·-- ·--- -- ---
Üretim 

·r 
Tıcaret 

lükelim 

...... ı. ·r L .. .. .. . ı .. "t .. L .... ..l.."fl .. 
ı i 

Tüm ürünler üzüm biber antep fısu~ı 

~ ~ r ·~"_Jü iç~iler 
yerel tilccarl.ar ıçın il rum 

Alun-saum kooperatifi 
(Güneydoıtıbirlil:) 

3.1.5.2 Özel Sektör 

3.1.5.2.1 Ö r gütsel Özellikler 

GAP bölgesi yaz aylannda büyük bir bolluk yaşarken, kış aylannda ülkenin diğer bölgelerinden 
önemli miktarda sebze getirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden, yalnızca proje alanı dışındaki 
bölgelerle güçlü bağlantılan olan tüccarlar için geçerli olmak üzere, bazı pazarlama kanallarının 
ikili bir işlevi bulunmaktadır. Kıtlık dönemlerinde, komşu ülkelerden de ürün getirildiği 

belirtilmektedir. 

Meyve ve sebze pazarlama kanallan temelde gelenekseldir. Çoğu meyve ve sebze ticaretinde 
yerel toptan sauş pazarlan en önemli rolü oynamaktadrr. Öte yand an, dayanıksız ürünler ülke 
genelinde ticaret konusu olmaktadır. Gelişmiş depolama altyapısı ve yeterli kapasitesi olan 
yerler, bölgelerarası ve dı şsatım deği şimlerin i ilgilendiren karariann alındı~ı ticaret 
merkezleridir. Önemli meyve ve sebze üretim ve ticare t merkezle ri ülkenin batısında (Bursa, 
İzmir, İstanbul) ve güneyindedir (Mersin , Adana, Antalya). 

Dışsatım pazarlama kanallan ülke düzeyindeki bağl annlarla çok iyi örgütlenmiş tir. Çoğu 

şirket in, önemli üretim ve ticaret merkezlerinde temsilcileri bulunmaktadır. Dışsatım fırmalan 

düzenli ve yeterli ürün teminini güvence al tına almak için çoğunlukla yerelibölgesel tüccarlar 
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(aracılar) kullarurl ar. Gerektiginde, aracılar ve komisyoncular yoluyla toptan sanş pazarlanndan 
alım gerçekleştirilir. 

Dayanıksız ürünlerin özelligi, hem iç pazarda hem de dış pazarda yüksek risk taşımaland ır. 
Sonuçta, uygun ticari kredi düzenlemelerinin yokluğundan dolayı ülkede belli başlı dışsatım 
şirketleri olarak, kredi fonlanna kolay ulaşabilen yalnızca sınırlı sayıdaki pazarlama zincirle ri 
ortaya çıkmıştır. 

İstanbul, İzmir, ve Antalya'da bulunan daha büyük dışsatım şirketlerinin hemen hepsinin 
Mersin'de büroları bulunmaktadır. Bunun yanında merkezi Mersin olan önemli dışsatım 
şirketleri de vardır. Birçok küçük fınna bulunsa da orta ve büyük ölçekli dışsatım şirketleri 
toplam dışsanının % 75'ini karşılamaktadır. Büyük şirketler daha çok bazı önemli ürünlerin 
dışsatımında söz sahibidir. Elma dışsanm toplamırun yaklaşık olarak %60'ını yalnızca sekiz 
şirket gerçekleştirmektedir. Narenciye (%60) ve domates (%50) için şirket sayıları sıras ıyla 16 
ve 6'dır. 

Türk Dış Ticaret Demegi'nce dayanıksız ürünlerin dışsatımının caniandıniması için özel olarak 
kurulan, özel girişimiere yetkili dış ticaret sermaye şirketleri, dayanıksız ürünlerin dışsatımında 
ortak bir çıkar geliştirrnede yetersiz kalmışlardır. Olumlu gelişme dönemleri olmuşsa da 
(1986'da toplam dışsatırnın %46'sı 29 şirket) şu an dayanıksız ürünler dış pazarlamasındaki 
önemleri çok az görülmektedir. 

Daha küçük şirketler yalnızca birkaç üründe uzmanlaşrruş olup bu yüzden, dışsanm etkin likleri 
daha çok mevsimlere bağlıdır ve bu da kendilerinin uluslararası pazarlardaki durumunu 

zayıflatmaktadır. Sayılan nispeten çok olan bu şirketlerin dışsatım işlemlerini düzensiz 
yürütmeleri normal bir olgu gibi görünmektedir. 

Dışsanmcılar, aynı kalitede yeterli miktarda ürün bulmakta güçlük çekmektedirler. Başanlı 
dışsatım pazarlama kanallarında, dışsatım etkinlikleri ve iç pazar etkinlikleri arasında, her ikisi 
de miktar ve fiyatla ilgili olarak, yakın bir bağlantı bulunmaktadır. İç pazardaki pazarlama 
etkinl ikleri ve dış pazar işlemleri arasındaki iyi kurulmuş bir ilişki dışsatım etkinlikleri ni 
kolaylaştınr ve dışsatımla ilgili rizikoyu azaltır. 

Şirketlerin alım işlemleri ,aracılarla alım düzenlemelerine ve çiftçilerin üretim faaliyetlerine ön 
kaynak sağlanarak kolaylaşnnlmaktadır. 

GAP bölgesinde varolan pazarlama kanallanyla ilgili olarak, projenin şu aşamasında taze meyve 
ve sebze için uygun hiçbir doğrudan pazarlama kanalı aynlmamıştır. Ara sıra olmak kaydıyla, 
bölgedeki bölgelerarası tüccarlar kuru soğan ve patates gibi daha dayanıklı ürünlerin 
dışsatımında etkinlik göstermektedir. Bu ürünlerin gönderildiği başlıca yerler Arap ülkeleri ve 
Körfez devletleridir. 

Varolan pazarlama şirketlerinin aşırı güçlü konumları nedeniyle, meyve ve sebze iç in 
gelecekteki bölgelerarası ve dış pazarlama etkinlikleri büyük şirketler tarafından yürütülecek ve 
koşullar kısmen de olsa bu şirketlerce belirlenecektir. 
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Ek olarak, iyi örgütlenmiş firmalar sogurucu lu taşıma araçlan, soguk hava depolan ve 
paketierne tesisleri gibi geniş fiziksel olanaklara sahiptirler. Yeni girişimler için destekleme 
önlemi alınmayacak olursa, büyük olasılıkla, bu durum proje uygulama aşamasında da devam 

edecektir. 

1ç pazarda ve dışsatım pazarlarında bu fırmalann tam rekabetiyle karşılaşacak olan yeni 
pazarlama kanallarının geliştirilmesi, kalıcı bir gelişmeyi sağlayacak özel düzenlemeler, uzun 
süreli taahhütler, teknik danışmanlık ve çeşitli türde yardımlan gerekli Jcılmaktadır. 

Meyve ve sebze dış pazarlaması , yetkililerin ve uluslararası ajansların sürekli ilgi alanındadır. 

Geçmişteki en etkileyici projelerden biri, varolan dön bölgesel pazarlama şirketini güçlendirme 
temelinde bir merkezi pazarlama örgütünün oluşturulmasıyla ilgiliydi. Proje Dünya Bankası'nın 
mali yardımını hak ediyordu ancak, dış fonların da geri çekilmesi nedeniyle merkezi pazarlama 
örgü tü asla kurulamazdı. Başansızlıgın önemli nedeni, bölgesel pazarlama şirketlerinin . 

i şlevlerini yeterince yerine getirememesi, ve etkili dışsatınıcılann herhangi bir türde bölgesel 
ve/veya merkezi örgü t çatısı aluna girme konusundaki açık isteksizlikleriyle bağlanıılıydı. 

Özel sektör (çiftçiler, kooperaıifler,dışsatımcı- tüccar, endüstri) dı şında Bölgesel Pazarlama 

Şirketleri oluşturulmasında şu kamu kuruluşlan da yer aldı: TC Ziraat Bankası ve hisselerinden 
%50'den fazlası kamu kurumlan elinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birligi. 

3.1.5.2.2 Alım ve Satım Özellikle ri 

Üretici ve aracılar arasındaki meyve ve sebze transferi genell ikle bir komisyon ücre ti 
karşılığında yapılır. Ücretler değişiklik göstermektedir (%5-%10) ve öte yandan, bir fıyat 
bilgilendirme sisteminin eksikligi nedeniyle, üreticilerin gerçekleşen satış fiyatlannı tam olarak 

öğrenmeleri olanaksızdır. Aslında, şu anki koşullarda, ürün transferinin komisyon karşılığı 
yapıldığı sonucunu çıkarmak çok zordur. 

Meyve ve sebze tüketici fıyatlarında pazarlama maliyeılerinin ve kar marjlannın önemli bir payı 
bulunmaktadır. Özellikle kar marjlan mvsimlere göre dalgalanma göstermekte ve ayrıca 
ürünlerin teker teker fıyat düzeylerine dayanmaktaysa da, aşağıdaki rakamlar (Ekim 1992) 

faaliyet olarak giderler /4/ ve kar maıjlan açısından genel bir gösterge olabilir. 

# yerel taşuna: 25 TL/kg, 

# pazarda boşaltma: 5 TL/kg, 

# pazar dışına taşıma: 10 TL/kg, 

# dağıtım : 20-35 11../kg, 

# toptan sanş tezgah ücreti: 5 TL/kg, 

# alıcı (belediye): değerin %3'ü, 

/4/ Miktarlar bir Ureı im fiyatları yelpazesiyle (750 TL. - 5.000 TL.) pahalı olanlar indirimli fiyaıla fiyatiandıniabi i ir. 
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# komisyoncu: satış fiyatının %8-%12'si, 

# çiftçi gelir vergisi: değerin %4'ü; (komisyoncu tarafından tahsil edilir ve ödenir), 

# perakende kar marjı: alım fiyau üzerinden %50-%80. 

3.1.5.2.3 Fizik i Tesisler 

Topcan sacış pazarlan tipik olarak GAP bölgesindeki belli başlı şehirlerin yerel koşullarına göre 
oluşmuştur. Toptan satış pazar tesisleri belediyeler tarafından inşa edilmekte ve maliyeti 
karşılanmaktadır. Bununla birlikte, GAP bölgesinde bir istisna görülmektedir. Diyarbakır 
kentinde, toptan sanş pazarı yapım girişimini bir komisyoncu tüccarlar kooperatifi üstlenmiştir 
.(1963). Son dönemde yapılmış olsalar bile, toptan satış pazarları, ticare ti yapılan dayanıksız 
ürün miktarını karşılamaktan uzaktır. Pazar yerindeki izd.ihamdan dolayı faaliyetler güçleşrnek te 
ve ürünler temelde uygun olmayan yerlerde depolanmaktadır. Bazan fiziksel kayıplar (aynca 
gereğinden büyük paketierne birimleri ve kötü işçilikten dolayı) dikkate değer miktardadır. 
Genelde komisyonadayalı dayanıksız ürün ticaretinde, üreticiler pazarlama kanallarının daha üst 
düzeylerindeki yetersizliklerden kaynaklanan kayıplarla karşılaşmaktadırlar. GAP bölgesindeki 
meyve ve sebze toptan satış pazarlarının özellikleri ilgili belgelerde verilmiştir. Şanlıurfa'daki 
toptan satış pazarı ticareti yapılan ürün miktanna oranla oldukça küçük kalmaktadır. Pazar 
yaklaşık 175 komisyoncu ve toptaneıyı içinde barındırmaktadır. Bu pazara yalnızca bölgede 
yetiştirilen ürünler getirilmemekte, aynca bölgelerarası ticareti yapılan az dayanıklı meyve ve 
sebzeler de (patates, soğan, elma, karpuz) burada pazarlanmaktadır. 

Şanlmrfa'daki pazar, daha büyük miktarlann ticareti söz konusu olduğunda, bölgesel pazar 
işlevi görmekten uzaktır. Üreticilerin pazara uğramaksızın toptan satıcılara (bölgeler arası), 
perakendecilere ve sokak satıcılarına ne kadar ürün sağladıklarını kestirrnek bu aşamada zordur. 

P azarda devrolan ürünün yaklaşık %40'ının diğer illerdeki uzak üretim alanlarından gelen 
ürünlere dayalı olduğu Gaziantep'te yeni bir toptan satış pazarı inşaatı sürmektedir. Pazann 
teknik aynnnları şu an bilinmemektedir, ancak, tesislerin yalnızca meyve ve sebzenin yerel 
pazarlanmasının bir kısrrunı içinde toplayacağı bildirilmektedir. 

Yeni bir tesis inşaatının temel nedeni, yetkililerin belirttiği gibi alım ve satım uygulamalarının 
geliştirilmesi ve üreticilere, alıcılara ve sancılara bir hizmet olarak pazar ortamında daha şeffaflık 
sağlamayı amaçlamaktan ziyade, şehir merkezirıdeki ağır yük taşımacılığı ırafığini yeni bir yöne 

çekmekle ilgili görünmektedir. 

GAP bölgesindeki top tan satış pazarlarının, bölgeler-arası ticaretre diğer bölgelere, işleme 
e ndüstrisine ve dışsatım sevkiyatı için ürün temin etmedeki rolü henüz tam bir açıklık 
kazanmamışnr. 

Özel meyve ve sebze pazarlama firmalannın fiziki tesisleriyle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 
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Tablo 3.1.5.1 : Meyve ve Sebze Pazarlam a Firmalarının Fiziki Tesisleri 

Büro alanı (m2) Depo alanı (ton) 

iller Büro Depo Min. Males. Min. M aks. 

Adıyaman 3 3 25 30 6 7 
Batman 2 2 - 50 - 40 
Diyarbakır 3 3 35 75 15 20 
Gaziantep 2 2 - 30 - 15 
Mardin 3 3 35 45 - 12 
Si in 3 3 - 20 - -
Şanlıurfa 4 4 ""? .) _ 96 - -

Toplam/Ort. 20 20 32 49 ll 19 

Kaynak: GAP bölgesi pazar ar~unnası (91/92). 

GAP bölgesinde sınıflandırma, ambalaj ve soğuk depolanıayla ilgili fiziksel olanaklar yetersiz 
durumdadır. 

Büyük GAP bölgesinde ve Türkiye'nin tamamında ise meyve ve sebzelerin en uygun tasnif 
edilmesi ve depolanması için önemli tesisler bulunmaktadır. 

Aşa~ıdaki kapasite ve sayılar kabaca bir gösterge olabilir. 

# Ambalajlama tesisleri 

Adana, Mersin ve Antalya bölgelerinde ambalaj tesislerinin toplam leurulu kapasitesi saatte 800 
tona varmaktadır (1986). 

# Soğuk hava depoları 

* 1983 yılında ülkede toplam kurulu kapasite 700.000 ıon olup 915 modem depo vardı. 

* Nispeten daha az masraf gerektire n ve genellikle elma, patates, soğan ve narenciye 

depolamakta kullanılan, hemen hemen aynı kapasitedeki (500.000 ton) doğal depolar 
da (mağaralar) bulunmaktadır.Ama sıkça belirtildiği üzere ürünlerin bozulmasından 
kaynaklanan kayıplar da önemli miktardadır. 

Teknik bir öneri o larak, mağaralardaki depolama koşullarının geli ştirilmesi nispeten az bir 
yannmla mümkün olabilecektir. 

Teknik aynnular: 

* %30'u I 00 ton/depolama altında: toplam kapasitenin % 1 'i, 
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* %53'ü 100-1,000 ton arası: toplam kapasitenin% 29'u, 

* %13'ü 1,001-5,000 ton arası : toplam kapasitenin %43'ü, 

* %3'ü 5,001-10,000 ton arası: toplam kapasitenin %22'si, 

* %1 'i 10,000 tonu n üzerinde: toplam kapasitenin %5'i. 

1983'te ülkenin batı losınında so~uk depolamada kapasite fazlası görülürken, güney illerinde 
hala ek kapasiteye ihtiyaç vardı. 

3-1.5.2.4 Ara Hizmetler 

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep borsalarının listelerinde kurutulmuş meyve ve sen 
kabuklular bulunmaktadır. Ton olarak de~ şi min en yüksek olduğu üıiinler antep fısnğı ve kuru 
üzümdür. Diyarbalar'da 1990 yılında kurutulmuş meyvelerin borsadaki de~şim içindeki payı 
Diyarbakır'da %9, Gaziantep'te %l'di ve antep fıstığının Gaziantep borsasındaki payı 
%1.7'ydi. 

3.1.5.3 Alım ve Satım Kooperatifleri 

Bölgesel alım-satım kooperatifi Güneydo~ubirlik üzüm (4 kooperatİf), biber (1 kooperatİf) ve 
antep fıstığı (9 koperatif) pazarlama ve işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Kooperatifierin 
örgütlenme ve çalışma yapıları Bölüm 3.1.1.3'te tanımlanmıştı. 

Kocperarif ürünleri Gaziantep'te (Başpınar) işlenmektedir. Tesisin üzüm suyu, sirke, kuru 
üzüm ve biber (toz ve granül) üretme olanakları vardır.Bu ürünler için yıllık kurulu kapasite ler 
sırasıyla: 25,000, 6,000 ve 2,500 tondur. Biber Kahramanmaraş'taki fabrikada işlenmektedir. 

Bununla birlikte, kooperatifierin yaptığ ı alımlar, bölgede pazarianan miktarlara göre sınırlı 

kalmışnr (%0.1 'den daha az). Öte yandan pazarlama faaliyetleri yalnızca düzensiz bir temelde 
yapılmaktadır. Kocperarif dışsanm pazarlarını gelişrinneyi hedeflemekteyse de, yun dışındaki 

uzak pazarlara yapılmakta olan sevkiyat önemli düzeylere gelememiştir. 

Çiftçilerin ram kattlırru olan ve risk üstlendikleri birincil kooperatifierin varlığı geçmişte birçok 
sorun yüzünden tehdit altında kaldı. Bu yüzden çiftçiler, pazarlama etkinliklerini bireysel olarak 
yürütme e~liminde görünüyorlar. 

Çiftçiler şu anki devlet destekleme programlarını (sebze ve meyve için uygulanması çok zor) 
eleştinnekıedirler. Bu büyük olasılıkla, çiftliklerinde fazla sorunla karşıl aşmaksızın yüksek 
verimi gerçekleştirmek düşüncesiyle, üretim, işleme ve iç ve dış pazarlamayla uğraşan yabancı 
şirketlerle doWudan ba~lantı kurmayı tercih etmelerine yol açmışnr. 

Aynca, çiftçiler sık sık, hükümet kooperatifleri diye adiandıolan kooperatifierde (bölgesel 
alım-satım kooperatifleri) kendi etkilerinin artmasının şu anki programlan pekala da gerçek 
kocperarif faaliyetlerine dönüştürebileceğini belirtmektedirler. Bununla birlikte, çiftçiler açıkça 
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belirtmektedirler ki, böyle bir işlemin gerçekleşebilmesi için, böyle bir pazarlama kavramının 
geliştirilmesinde önemli yardım ve yoğun rehberlik gerekli olacaktır. Ancak, GAP bölgesindeki 
çoğu çiftçi de aynca innanmaktadır ki, sulama projeleri içinde bir kez büyük üriin arnşı olduktan 
sonra, özellikle (tüm) dayanıksız üriinler ve işlen me gerektiren ürünler (çiğ süt, pamuk, bitkisel 

yağ) için onak bir pazarlama yaklaşımı gerekecektir. 

3.1.5.4 Tekel Başmüdürl ügü (TEKEL) 

GAP bölgesinde sebzecilik alt sektörü için ulusal destekleme programlannın hemen hemen 
hiçbir etkinl i ği olamamaktadır. Bölgede üzüm alan tek kuruluş Tekel Başmüdürlüğü'dür 
(TEKEL). Kurumun Kilis yöresinde bir alım merkezi bulunmaktadır. 

3.1.6 Süt Ürünle ri 

3.1.6.1 Genel Özellikleri 

Türkiye'de, süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması beşfarklı kategoride gerçekleştirilir. İki 
önemli grup vardır: Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (TSEK) ve küçük ölçekli işleyicilerle 
birlikte endüstriyel şirketler (özel sektör) , alt sektörde her biri %37'lik kurulu kapasiteye sahip 
iki gruptur. Kooperatifierin iş leme tesisleri ülke işleme kapasitesinin %14'ünü temsil ederken, 
kalan bölüm (% 12) devlet üretme çiftlikleri ve pilot projeler kapsamındadır. Kooperatif birimleri 
genellikle oldukça küçüktür (günde 1,500 litreden az). Süt üreticileri ve kooperatiflerin, bir 
Genel Müdürlük çatısı altında ülke çapında yaklaşık olarak 4,700 adet bulunan Tanmsal Köy 
Kalkınma Kooperatifleri ile çok az ilişkisi bulunmaktadır. Tek bir çiftligin ülke işleme 

kapasitesinin %3'ünü temsil ettiği devlet üretme çiftliklerinin işleme kapasiteleri değişiklik 
göstermektedir. 

Günlük işlenen süt miktan dikkate değer derecede ülke kurulu işleme kapasicesinin alondadır. 
İşleme tesislerinin doluluk oranlan arasında farklılıklar ortaya çıksa da, kurulu tesislerde ciddi 
olarak kapasite altında çalışma vardır. Ülke üretiminin yaklaşık %80'i ülkenin batı bölgesinde 
gerçekleştirilmektedir. Burada mandıralar giderek çoğalmış, ülkenin başka bir yerindeki süt 
üretimi ve süt işlemenin büyümesine çok fazla bir etkide bulunmamıştır. Üretim ve işlemenin 

dağınlması ancak devlet planlamasıyla geliştirilebilirdi, ama büyüme varolan üretim ve işleme 
etkinliklerinin daha fazla yoğunlaşması ve geniş lemesi yolunda oldu. 

Sütfiyatları ülkedeki arz ve talep durumuna doğrudan bağlıdır. Bununla birlikte, her ne kadar 
sistem resmi bir taban fiyatı ve/veya güvence sistemi önermiyorsa da, TSEK, alım politikalan 
aracılığıyla, üretici fiyatlannı belirli en düşük seviyelerin üzerinde tutmayı amaçlamaktadır. 

TSEK aynı şekilde , tüketici fiyatlannı da de netim altında tu ıma yı amaçlamaktadır. Göze çarpan 
bir başka nokta ise, değişik işleme şirketlerinin perakende fiyatlannın önemli farklılıklarıdır. 

Hükümet sürekli olarak dinamik bir fiyat politikası gütmektedir. Ülkedeki süt üretimini teşvik 
açısından genel bir araç olarak, belirli kalite sınıflaona özel prim uygulamasına gidilmiştir. 

Bununla birlikte, son zamanlarda, sistem, özel üretim girdi lerinde enflasyon oranlarını 

yakalayamamaktadır. 
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Bu yüzdendir ki, hükümetin fiyat politikası üretim yöntemlerini ve son yıllardaki süt verimini 
arttınnada pek etkili olmamıştır. 

Ülkedeki süt ürünleri tüketimi oldukça düşüktür. Tüketim nüfus artış oranıyla aynı oranda artış 
göstermemiştir. Son istatistikierin gösterdigine göre kişi başına yıllık sıvı süt tüketimi (koyun, 
keçi ve inek sütü birlikte) 60 kg ve yıllık tereyag tüketimi kişi başına 3 kg'dır. Bununla birlikte, 
süt ürünleri için talep beklentileri uzun vadede olumludur. Yıllık nüfus arnşı ortalama bir 
tahminle yaklaşık %2.1 olursa, şehirleşme sürecinin devamiılı ğı ve böylece nispeten usulsüz 
pazarlama ve kendiliginden tüketimin öneminin azıılması, zamanla gerçek gelir düzeyinin 
artması, değişen beslenme alışkanhkları ve ürün çeşitlenmesi, ve süt ürünlerinin en iyi kalite 
güvenceleri yle, süt alt sektörü zengin bir gelişme potansiyeline sahip olacaktır. 

Süt ürünlerinin usulsüz pazarlanması ülke çapında yaygın durumdadır. Süt ve işlenmiş süt 
ürünleri yerel pazar yerlerinde ve sokak satıcıları tarafından küçük miktarlarda satılmaktadır. 
Ara sıra, yerel pazar yerlerinde ya da sokak satıcıları tarafından nispeten büyük miktarlar 
getirilmekte ve/veya dağıulmaktadır. Usulsüz pazarlama faaliyeti çoğu kentsel alandaki süt 
ürünleri pazannda önemli rekabet gücüne sahiptir. 

Önemli bir miktan usulsüz pazarlama kanallanyla ulaşan ev tüketiminin ülkedeki toplam süt 
üretiminin %35'i kadar olduğu tahmin edilmektedir. Nispeten düşük düzeydeki işleme ve 
pazarlama maliyetleri, usulsüz süt alt sektörüne, usulüne uygun işleme yapan alt sektöre göre 
önemli derecede mukayeseli üstünlük sağlamaktadır. 

Resmi işleme endüsoisinin tersine, geleneksel alt sektör neredeyse hiçbir mevzuat ve kalite 
kontroluna tabi olmamaktadır. Ek olarak, ürün ilkel koşullarda işlenmektedir. Bu yüzden 
pazarlanmakta olan geleneksel süt ürünleri tüketici sağlığı için bir tehdit oluşturmaktadır. Bazı 
durumlarda, usulsüz sütçülük alt sektörünün örgütlendiği ve daha büyük miktarlan 
pazarlarnaleta olduğu ama kendisini resmi denetimin dışında tutmayı başararak etkinliklerinin 
gen işletmek için büyük fırsatlara sahip olduğu belirtilmektedir. 

Süt üretimi ve süt işleme alt sektörlerinin ülkedeki örgütsel temeli çok az gelişme göstermiştir. 
Kurulu işleme kapasiteleri göz önüne alındığında, Süt Endüstrisi Kurumu özel sektördeki 
girişimlerle eşit öneme sahip olmasına karşın, gruplar arasında hiçbir kuruıniaşmış örgütsel 
kooperatİf bulunmamaktadır. Bu nedenle, süt alt sektöründeki gruplar arasında şu ana kadar 
ortak bir politika ortaya çıkmamıştır. Bunun bir sonucu olarak, hem üreticiler hem de işleyiciler 
için tek bir fiyat politikası yoktur, pazarlama koşullan farklılık göstermektedir, ortak kabul 
edilen (yorumlanan) kalite kontrol yönetmeliği olmaması nedeniyle ürün kalitesi önemli 
farklılıklar gösterebilmektedir, daha da önemlisi, üreticiler, üretim riskini çağaltan ve alt 
sektördeki yoğunlaşma ve yatırımlan gocunduran belirsizliklerle karşı karşıyadır. 
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3.1.6.2 Süt Endüstrisi Kurumu 

3.1.6.2.1 Örgütsel ve Mali Özellikler 

TSEK bir kamu girişimi statüsünde olup Tarım ve Köyişleri Bakanlıgı'na ba~lıdır. 

Kurum, en önemlileri aşağıda verilen, oldukça geniş bir amaçlar toplulugunu gerçekleş
tirmekten sorumlu bir kamu kuruluşudur. 

# (sistem, taban fiyatı ve/veya fiyat güvencesi içerıniyorsa da) süt fıyatlannın belirli 
(düşük) bir düzeyin üzerinde tutulması faaliyeti temelinde pazarda işlemler yapmak, 

# özel sektörün yeni pilot tesisler kurması ve yeni teknolojilerin gösterilmesi açısından 
özendirmek ve rehberlik etmek, 

# yeni ürün üretimini ve dışalım ve dışsatınıla ugraşmayı özendimıek, 

# alt sektördeki birincil üretim kooperatiflerinn gelişmesini desteklemek. 

Kuruluş Merkez Bankası'ndan destek ve reeskont kredileri almış durumdadır. Şu an 91/92 
sezonu için hala reeskont kredileri sağlanmaktadır. Bununla birlikte, TSEK, zararlanndan 
dolayı devletten herhangi bir yardım alamamaktadır. Ek mali kaynak borçlanma yoluyla elde 
edilmektedir. 

TSEK'in, özel sektör denetiminde olan i şleme tesislerinin risk taşıyan (hisse sermayesi) 
sermayesine katılımı vardır. Katılımlar %0.7 gibi çok düşük paylardan %40'lık paylarakadar 
büyük bir farklılık göstermektedir. 

Varolan tüzük ve yönetmeliklere göre TSEK, genelde süt ürünlerinin pazarlama ve işleme 
faaliyetlerini geliştirrnek için etkin olarak kullandığı bir olanak olarak, (sabi t) mallarını özel 
şirketlere kiralamak ve/veya satmak yetkisine sahiptir. 

Süt ürünleri üretim ve pazarlamasında kredilerin önemli bir rolü vardır. TSEK, altı (6) ayı 

kapsayan teslimatlarla paralellik gösteren miktarlarda olmak üzere nakit avans ödemesi de 
yapmaktadır. Kredi faizsizdir. Süt üreticiliğine verilen üretim girdileri için de aynı koşullar 
uygulanır. Bununla birlikte, proje bölgesinde, programın üreticilerin ve/veya diğer süt üretim 

gruplannın gerçek kredi gereksinmelerini ne derece karşıladığı kesin bilinmemektedir. 
Potansiyel süt kaynaklarıyla işleme tesisleri arasındaki tam bağlantı (usulsüz pazarlama 
etkin likleri göz önüne alınmazsa) borç ödeme programlannın belirlenmesinde önemli bir 
kriterdir. 

Türkiye Süt endüstrisi Kurumu'nun çeşitli tesislerinde işleme faaliyeti kapsamında uygulanan 

sistem, üre tici için pazar güvencesi, süt üretim sistemlerini geliştirme ve aynı zamanda işleyiciye 
süt teminini güvence altına almak açısından uygun bir sistemdir. Bununla birlikte, borçların geri 
ödenmekapasitesinin belirlenmesinde, girdi ve çıknlar için öngörülen fiyatiann alt sektördeki 
çiftlik idaresi koşullanyla mukayeseli ve gerçekçi bir şekilde yansıması gerekir. Böylece, işleme 
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ve pazarlamada verimliliğin anunlması için sürekli olarak yeterli olanaklar yaratılmalı ve üretici 
fiyatlan için daha geniş bir alan bırakılmalıdır. 

3.1.6.2.2 Alım ve Satım Özellikleri 

TSEK'in ülkedeki süt ürünleri pazarlama ve işlemesindeki payı sınırlıdır. Kaba bir tahminle 
TSEK, pazarianan süt miktarının yaklaşık % 4'ünü işlemektedir. Bu oran 1990'daki yıllık 
9,000,000 tonluk süt üretimine, üreticinin %33'lük kendi tüketimi ve TSEK'in 1990'da aldığı 
yaklaşık 200,000 tonluk miktara dayandınlmıştır. 

Bununla birlikte, TSEK'in ülkenin batı bölümündeki tesisleri pazarianan ve işlenen toplam 
pastörize süt miktannın büyük bölümünü karşılamaktadır. Pastörize süt pazannın hemen hemen 
%20'si Türkiye'nin batısındaki en büyük şehirlerdeki tesislerden saglanmaktad ır (oran 
pazarianan ürünlerin ortalama tüketimine dayandırılmıştır). 

Süt pazanndaki durumu söz konusu olduğunda, GAP bölgesi, Diyarbakır ve Adıyaman'daki 
işleme tesisleri TSEK'in ülke çapındaki süt alımlarının %1.51ik bölümünü temsil eder. 

Çoğu devlet mandırasının işletmeden kaynaklanan yetersizlikleri nedeniyle, bir ürün sağlama 
örüntüsü çzmek güçtür. Ceylanpınar devlet üretme çiftliği TSEK tesislerine süt temin etmede 
önemli bir rol oynar. Bundan başka, küçük ve orta ölçekli süt üreticileri de mandıralara süt 
sağlar. 

Mandıralar ve özel üreticiler ve diğer kaynaklar arasındaki satış ilişkileri normal olarak belirli bir 
dönem için sözleşme temelinde olmaktadır. Üretim girdilerinin pazarlama koşullarına ve son 
ürünlerin fıyat düzeylerindeki çok sık değişiklikten dolayı sözleşme normalde bir mevsimden 
daha kısa dönemi kapsamaktadır. 

Kuruluşun ürünpaketinde şunlar bulunmaktadır: pastörize süt (%50), uzun ömürlü süt (UHT) 
(% 15), yogun (%20), kaşar peyniri, çedar peynir, feta peynir, eritme peynirler (tamamı %5), 
süt tozu, krema (%1), yayıkayram (%4), tereyağ ve bebek maması (yüzde oranlar ağırlık 
rakamlarına göredir). 

Ürün kompozisyonundaki son gelişmeler 1988-1990 döneminde pastörize süt üretiminin sabit 
kaldığını öre yandan uzun ömürlü sütün, kısmen de kurulu üretim kapasitesindeki ilavelerden 
dolayı, önemli artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. 1989 ve 1990 arasındaki toplam çıkn ikiye 
katlan mıştır. 

Aremalı içeceklerin pazara sunulması UHT süre talebi artırmıştır. Uzun ömürlü süt yalnızca 
İstanbul, İzmir ve Bolu'daki üç tesiste üretilmektedir. 

Pazarlama dağıtımına, yerel satışlarda tesis müdürleri tarafından karar verilmektedir. Bölgesel 
ve bölgeler arası ticari değişimlerde ise karar kurum yönetim kuruluna aittir. Süt üretiminin 
geliştirilmesiyle ilgili hükümet politikalan da pastörize süt dağıtımındaki topran satış ticaretinden 
kaçınma yönündedir. P astörize sütü n toptan satış fiyatı fahiş derecede yüksektir ve daha ziyade 
dikte edilen tüketici fiyatlanyla aynı seviyede ayarlanır. 
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Tüm süt ürünlerinin belli başlı sanş kanallan şunlard1r: acenteler (%60), tesisten doğrudan 
satışlar (%20), iç degişimler (%14) ve Süt P azarlan (%6). Da~ınm kanalı ürün türüne göre 
degişiklik gösterir. Acenıeler daha az dayanıksız olan yoğuntan (%30) ziyade pastörize süt 
dağınmıyla u~aşmaktadırlar (%75). 

Ticari kar paylan tamamen hükümet tarafından belirlenmektedir: bütün ürünlerin perakende 
satışlardaki kar payı, katma değer vergisi dışında %7'dir. Toptan sanş kar paylan %10 ve %15 
arasında değişmektedir. 

Sanş şekli ve ülkedeki bölgeler açısından farklılıklar olmasına karşın süt ürünlerinde dağının 
sırasındaki kayıplar sınırlı görünmektedir. 

Genel kayıp rakamlan (TSEK'e özgü de~il) şu yüzdelerle verilebilir: %0.7 acenıeler ve % 1.8 
bakkallar. Mevsim dalgalanmalan açık olmamakla birlikte, yaz aylannda daha yüksek kayıp 
oranlarını gündeme getirecektir. 

Uzun ömürlü süt (UHT) dağıuroında da belirli kayıplar söz konusu olmaktadır. Ürün, 
üretildikten sonra alu aya kadar tüketime uygun olmasına karşın tüketiciler yeni paketlenmiş 
UHT süt almayı tercih etmektedir. Sonuç olarak, da~tımcılar ve işleyiciler UHT süt iadeleriyle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Üretici fiyatlannı güvence altına alma gibi bir politika yoksa da, devlet mandıralannca ticareti 
yapılan süt ve süt ürünlerinin fiyatlan hükümetçe belirlenmektedir. Fiyatlar pazar gelişmelerine 
bağlı olarak belirlenmektedir. Hükümetin bölgelere mahsus çiftlik düzeyinde fiyat hesaplamak 
için hiçbir farklı hesap sistemi yoktur. Aynca, ilan edilen fiyatlar bütün ülke için geçerlidir. 
Bölgelere göre farklılık yoktur. Ülkenin doğu bölgesindeki süt üreticiliğindeki farklı maliyet 
yapısı nedeniyle, resmi fiyatlar ve serbest pazar fiyatlan arasında önemli farklılıklar ortaya 
çıkmaktadır. Serbest pazardaki fiyatlar sürekli olarak resmi fiyatlann üzerinde seyretmektedir; 
Haziran 1991 'de serbest pazar fiyan %40 daha yüksekti. 

Bununla birlikte, süt fiyatlan aşağıdaki maddelerde (özel sektör tarafından da) düzeltmelere 
tabidir: 

# taşıma, 

# kooperatİf primi, 

# soğutma primi (çiğ süt sürekli düşük derecelerde muhafaza edilmişse uygulanır) 

# yağlılık primi 

Değişik bileşkenler pazar koşullarına göre düzenli olarak (yıllık) ayarlanır. Bununla birlikte, 
düzelımeler, başlangıçta ifade edilen teşviklerin önemli bir bölümünü azaltan enflasyonun 
etkilerini den geleyecek düzeyde olamamaktadır. 
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Fizik i Tesisler 

Devlet kuruluşunun ülke genelinde 38 modern süt işleme tesisi bulunmaktadır. Fabrikalann 
tasannu genellikle aynıdır ve aynca kapasiteleri büyük benzerlik gösterir. Hemen hemen tümü 
çiğ süt temininde güçlüklerle karşılaşmaktadır. lyimser bir tahminle kurulu (ülke) kapasitenin 
%50'sinden daha azı kullanılmaktadır, ve bu rakam yalnızca 8 saatlik çalışmaya dayaıur. Kuzey 
sının boyunca ve ülkenin doğusunun bir bölümünde rnandıralara gelen süt onalamanın çok 
altındadır ve bunun sonucunda mandıralar ortalama doluluk oranının çok alunda çalışmaktadır. 
Bazı durumlarda (8 saatlik vardiya) iş leme hatlarının kullaıurrıı %5 ile %20 arasında sınırlıdır. 

Devlet mandıralannın pazarıanan ve işlenen toplam süt miktan içindeki payı yaklaşık %4'tür ve 
bu da özel sektör işleme tesislerinin ülke süt ürünleri pazarında daha önemli bir konuma sahip 
olduklannı gösterir. 

Proje bölgesinde başlangıçta altı (6) fabrika kurulmuştu. Büyük proje alanında bulunan 
aşağıdaki şehirlerde fabrikalar hala çalışmaktadır: Adana, Elazığ /5/, Adıyaman ve Diyarbakır 
/6/. Severik'teki fabrika birkaç yıl önce kapatılmış tır. Siirt ve Mardin'deki fabrikalann ikisi de 
sütle ilgisi olmayan endüstrilere satılmıştır. Tesisleri özel sütçülük girişimlerine satma 
girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmışur. 

Diyarbakır'ın normal ürün çeşitliliği şunlan kapsar: pastörize süt, yoğun, ayran, tereyağı ve 
beyaz peynir. Ürün kompozisonu mevsimlere göre değişmektedir. Ürünlerin yüzdeleri ise 
şöyledir : %40 pastörize süt, %25 yoğun, % 10 ayran, %25 beyaz peynir. Adıyaman ve 
Diyarbakır fabrikalan TSEK fabrikalannın ülke genelindeki ürün veriminde çok düşük bir paya 
sahiptir: pastörize sütün %0.04'ü, yoğurdun %0.7'si, ve feta peynirin %5'i. 

TSEK'in pazarlama ve i şleme etkin likleri kapsamındaki süt toplama merkezleri tam anlamıyla 
işlerlik kazanamadı. TSEK fabrikalan süt ihtiyaçlarııu kısmen süt toplama merkezlerinden 
karşılıyorlarsa da, bu merkezler üreticilerin üretimi arttırmak ve genişletmek açısından bir 
çabaya girmelerine etkide bulunamamıştır. Üreticilern işleme ünitesi ile kuruıniaşmış bir bağı 
olmaması, toplama merkezlerine getirilen süt miktarlannda dalgalanmalara neden olmaktadır. 
Son zamanlarda Diyarbakır fabrikasının 1991 yılında Severik yöresinde (eski işleme tesisi) süt 

toplama merkezi ol uşturma çabaları başarısız oldu. 

3.1.6.2.4 Ara H izmetler 

Tan m ve Köyişleri Bakanlığı şu anda süt sığın besiciliğini geliştirmeyi amaçlayan 5 yıllık bir 
plan uygulamaktadır. 1987'den Mayıs l989'a kadar 38,000 ade t hayvan dışalımı yapıldı. 

Program önemli miktarda sübvansiyonla desteklendi. Program şu unsurlan içermektedir: suni 
tohumlama için sübvansiyon; modern besi hayvanları besiciliği yapan çiftçilere süt fiyatı 
üzerinden litre başına yaklaşık 30 TL prim ve suni tohumlama giderlerine (%25'i) katkı. Bütün 
bunlar sütçülüğü gel iştirme çabalannın ayrılmaz bir parçasıdır. 

!5/ GAP bölgesine dahil olmayan şehirler. 

/6/ GAP bölgesinde başlangıç[:ı kurulan alu (6) işleme [esisinden ikisi kaldı. 
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Son dönemde TSEK bir bilgisayar sistemi kurarak uluslararası kaynaklardan pazar bilgisi ve 
pazar analizleri elde etme girişimi başlatmıştır. Pazar analizi çalışmaları komşu ülkelerdeki pazar 
olanaklarını da içine almaktadır. Bununla birlikte, sistem, henüz kurulmaktadır ve denenme 
aşamasındadır. Bugüne kadar, varolan tüm bilgiler yalnızca işleme tesisi yönetimlerince 

kullanılmış, süt üreticilerine kurumsal biçimde veri aktanlmamıştır. 

TSEK tanıtma kampanyalannda en önemli iletişim araçları kullanılmıştır. Reklam faaliyeti 
televizyon, gazeteler ve topluıaşım araçlannda ve dükkaniarda yer alan düzenli spotlarla 

gerçekleştirilmiştir. Tanıtım kampanyalannda sütün saglık için yararları veTSEKaçısından çok 
daha önemlisi, sütü n sağlıklı koşullarda işlenmesi ve yüksek kalite ölçüıleri ön plana 

çıkarılmış ur. 

3.1.6.3 Özel Sektör 

3.1.6.3.1 Örgütsel Özellikler 

Tartışılacak konular süt ürünleri pazanndaki tüccar ve diğer özel şirketlerin işlevleriyle ilgilidir. 
Proje alanında ona ve büyük ölçekli işleme şirketleri olmamasına karşın, büyük ölçekli işleme 
bölgeler arası, ulusal ve dışsatım pazarında önemli bir unsur olduğundan, özel işleme 
şirketlerinin temsilcileri bölgede yer almaktadır. 

Ülkedeki toplam kurulu kapasitenin tahminen % 37'si özel şirketlere aiııir. Özel sektörde, 
özellikle ülkenin batısında yer alan büyük ticari işleme şirketlerinin ağırlığı vardır. Daha kırsal 
alanlardaki küçük ölçekli tesislerde işleme kapasiteleri, günlük 1,000 litrenin altındadır. Süt 

ürünlerinin ulusal işleme ve pazarında küçük ölçekli işleme tesislerinin payını kestirrnek güçtür. 
Son dönemde özel sektör sınırlı bir gelişme göstermiştir. 

3.1.6.3.2 Alım ve Satım Özellikleri 

Özel sektörün uyguladığı alım-sanın etkinlikleri devlet mandıralannınkiyle benzerlik gösterir. 
Ayrıca, çiğ süte verilecek fiyatın tespitinde kullanılan unsurlar da aynıdır. Bununla birlik te , 
üretici ve işleyici arasında az ya da çok bir bütünleşme vardır. 

Türkiyede önde gelen i şleme şirketlerinden birisi faaliyetlerinde çok başanlı görünmektedir , 

çünkü işlediği sü tün önemli bölümünü çok sayıda (yaklaşık 25,000) üreticiyle sözleşme 
temelinde sağlamaktadır. Sözleşmeler, süt üreticilerinin daha verimli üretim yöntemlerine 
yannın yapmalanna fırsat verecek şekilde ona vadeli dönemleri içermekteyse de, alt sektördeki 
yapı maliyeti için süt fiyatlanndaki zamansal ayarlamanın derecesi henüz belli degildir. Benzer 
şekilde, üreticilerin temsilcilerinden oluşan bir grubun yönetime bir şekilde katılması veya 
katılmadan da olası kar paylaşımı iç in sözleşmede yapılacak düzenlemeler de açıklık 
kazanmarruşnr. 

Süt ürünleri , özellikle peynir dışsatımı genelde besin endüstrisinin aynlmaz parçası 

durumundaki büyük özel mandıralar tarafından gerçekleştirilir. Süt ürünleri dışsatım deneyimi 
olumludur ve özellikle süt üreticiliğinin genel gelişimi ve uluslararası kalite standartlannın 

uygulanmasıyla önemli bir gelişme potansiyeli içermektedir. 
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GAP bölgesindeki süt pazarlama kanalları kısa ve basittir. Çig süt temini çogunlukla doğrudan 
üreticiler tarafından yapılır. Çiftlikten işleme tesisine taşıma işlemi çok az durumda birkaç 
üreticiyle birlikte gerçekleşmektedir. Taşıma i şleri tamamen üreticinin sorumJuluğundadır ve 
taşıma için hiçbir özel olanak yoktur. Süt kovalarda (25 litrelik) getirilir. Ürün günde yalnızca 
bir kez taşındıgından , yaz aylannda süt kali tesinde sorunlar ona ya çıkabilir. 

Serbest pazarda sü t işleme ve pazarlamasında genelde varolan (çok) küçük ölçekli işleme 
tesislerinin agırlığı görülür. Bölgede var olan süt işleme tesislerinin her birisi günde 1,000 
Iitreyi geçmeyen miktarlarla çalışmaktadır. Ana ürün yoğuntur. Şu anda Şanlıurfa'da iki , 
Diyarbakır'da üç işleme birimi bulunmaktadır. 

Pazarianan toplam süt miktannın önemli miktarı doğrudan dondurma imalatçıianna 
satılmaktadır. Yaz aylarında, dondurma imalatı için süt talebinin Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki 

yoğurt üretimindeki talep le eşit olduğu tahmin edilmektedir. 

Süt Endüstrisi Kurumu'nun (TSEK) işlemleri kapsamındaki fiyat etkileri, kurumun çok düşük 
düzeyde faaliyet gösterdiği GAP bölgesinde çok fazla hissedilmez. 

Şu anda (Ekim 1991), hükümetin belirlediği süt fiyatı (1,300 TL/Ltr) yanında üç pazar fiyatı 
daha vardır: Ceylanpınar devlet üretme çiftliğinin talep ettiği 1,500 1L/L; özel sektörün üreticiye 
teklif ettiği 1,600 1L/L; ve Diyarbakır bölgesindeki Türk Kalkınma Vakfı'na ait bir kalkınma 
kooperatifinin teklif ettiği 2,500 TL/L. 

Özel işleyici ve/veya tüccann çiftçiye ödediği süt fiyatlan tamamen Ceylanpınar Devlet Üretme 
Çiftliği'nce saptanan süt satış fiyatına göre oluşur. Küçük olumlu farklılıklar olsa da, bölgedeki 
çiftçiler devlet üretme çiftliğinin ciddi haksız rekabetiyle karşı karşıyadır. 

3.1.6.4 Kooperatifler 

Süt ürünleri pazarlama ve işleme faaliyetlerindeki kooperatif hareketlerinin çok az bir önemi 
vardır. Toplam işleme kapasitesindeki payı% 15'ten fazla değild ir. 

Son dönemde faaliyetlerin arttırılması yönündeki gelişmeler sınırlı olmuştur. Bunların nedenleri 
şöyle sıralanabilir: 

# çiftlik düzeyinde örgütlenme tam anlamıyla kooperatifçilik ilkelerine uymarnaktadır, 

# bölgedeki süt üreticileri için destekleme etkinliklerinin (genişleme, işbirliğiyle kalkınma 
konulan) yetersiz kalması, 

# bölgedeki işleme kapasitesinin yetersizliği, 

# hem girdiler (kaliteli yem, kredi, v eterinerlik hizmetleri) hem de süt için pazar 
destekleme çalışmalannın yetersiz kalması. 
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3.1.7 Canlı Hayvan ve Et 

3.1.7.1 Genel Özellikler 

GAP bölgesi ülkedeki canlı hayvan üretim ve ticaretinde daima önemli bir rol üstlenmiştir. 

Kabaca, ülkedeki koyun sürüsünün %10'u GAP bölgesinde bulunmaktadır; sığır ve keçi için 

benzer oranlar sırasıyla %6 ve %15'tir. 

Bölgede hayvan yetiştiriciliğinde en önemli iller Diyarbakır ve Şanlıurfa'dır. Bu konuda e ı 
düşük faaliyeti olan iller ise Gaziantep ve Adıyaman'dır (her biri % 10). Kalan paylar bölgedeki 
diger iller arasında az ya da çok paylaşılmaktadır. 

Bölgedeki hayvan sayısı ve bunun ülkedeki et pazanndaki oranıyla ilgili istatistikler rahatsızlık 
vericidir çünkü kontrolsuz hayvan kesimi çok yaygındır. Bunun sonucu, bölgeyle ilgili 
güvenilir istatistikler elde edilememektedir. 

Var olan hayvan yetiştiriciliği uygulamaları, bölgedeki iklim koşullarıyla ilgili riskleri ve canlı 
hayvanlardaki düzensiz pazar koşullarını yansıtmaktadır. 

Kaliteli yem bulmak bir sorun olmaktadır. Yaz döneminde kaba yem bazan çok sınırlı olmakta 
ve son yıllarda melez ırk yetiştiriciliği bölgede başlamış ve bununla birlikte gelen kaliteli yem 
talebiyle kısmen canlanan karma yem kalitesinde, gelişmelere karşın düzensizlik görülmektedir. 
Prim uygulamasının terkedilmesinden bu yana karma yem talebinde de bir azalma göıiilmüştür. 

Kişi başına et üretimi son on yıllık dönemde hafif bir düşüş göstermiş, bununla birlikte, 
yumurta ve balık gibi diğer hayvansal ürün üretimindeki artışlarla bu kayıp tamamen 

karşılanmıştır. Türkiye'de uzun vadede etin iç tüketimi bir durgunluk göstermiş ve 1960'lardan 
bu yana kişi başına 20 kg'dan az ya da daha fazla olmak üzere sabit kalmıştır. Canlı hayvan, et 
ve er mamullerinde bir dışsatım fazlası olmuş, bunlardan, canlı hayvanlar, daha çok koyun 
olmak üzere, çok daha önemlidir. 

Tüketimdeki duraklama şöyle açıklanmaktadır: diğer hayvansal ürünlere göre nispi fiya t 
farklılığı, değişen beslenme alışkanlıkları, net gelir düzeyindeki değişim, toplam yaşama 
maliyetindeki gelişmeler, şehirlerdeki tüketicil erin değişen alışveriş biçimleriyle ilgili olarak et 
dağıtım (perakende) ağındaki yetersiz gelişmeler. Özellikle kırmızı et türleri için doğru olan, taze 
et tüketimi yönünde belirgin bir tercih yapılması nedeniyle, varolan tüketici tercihleri de et 
talebindeki durgunluğa etkide bulunmuş olabilir. 

Taze er pazannın önemli bir bölümü usulsüz kesimlerle karşılanmakradır, ancak, belirgin 
şehirleşme oranıyla birlikte usulsüz kesimler büyük olasılıkla eski önemini yitirmiş durumdadır. 
Et tüketimindeki azalmada özellikle ucuz et kalemlerinin üretimindeki düşüklük etkili olmuş 
olabilir. 

Burada sıralanmayan, ancak et tüketiminin azalmasına etkide bulunmuş olabilecek başka bir 
etken de, tüketici fiyatianna etkisi olan besin dağıtım maliyetleriyle ilgili olabilir. 
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Aynca, çok sayıdaki perakende satış yeri ve günlük sınırlı iadeden kaynaklanan yüksek 
perakende kar payları bulunmaktadır. Öte yandan , satış yerlerinin ve dag-ınm yerine ürün 
gelişinin genişletilmesi usulsüz olmaktadır. 

Et pazanndaki pazarlama faaliyetleri (büyükbaş hayvan ve et ticareti) özel sektör ve Et ve Balık 
Kurumu (EBK) tarafından yürütülmektedir. Bölgede canlı hayvan ve et pazarlamasıyla ilgili 
hiçbir kocperarif yoktur. 

Et pazanndaki önemli rolü nedeniyle mezbahalar ilk önce ele alınacakır. 

3.1.7.2 Mezbahaların Rolü 

Usulsüz kesim ülke çapında yaygındır. Son tahminlere göre, üreticinin kendi ihtiyacı için 
yapnğı kesimler dahil olmak üzere, tüm kesimlerin %55'i usulsüz yapılmaktadır. Kalan %45 
denetime tabidir. Hayvanların denetimli kesime getirilmemesi konusunda sıkça işitilen düşünce, 
karkasın (sağlık nedenlerinden) kabul edilmemesid.ir. 

Resmi pazarlama sistemi mezbahalarca (ülke genelinde SOO'den fazla) desteklenir. Mezbahalann 
yaklaşık %50'sinin günlük kesim kapasitesi ı o sığın geçmemektedir. DenetimE kesim yapan 
kuruluşlar şunlardır: belediyeler, özel şirketler, ve devlet kuruluşu: Et ve Balık Kurumu (EB K). 
Et ve Balık Kurumu 'nun denetimli kesim alt sistemi içindeki payı %ı 7'den fazla olmayıp özel 
kesim şirketlerinin payı yaklaşık %13'tür. En büyük pay (%70) belediyelere ait kesimevlerine 
düşmektedir. Bu oranlar belirtilen kuruluşların ülke et pazarındaki paylaoyla denk düşmektedir: 
sırasıyla %8, %7 ve %30. 

Belirtilen tesislerin kesim kapasitelerini kesin bir şekilde tanımlamak mürrıkün olarnamaktadır 
çünkü vardi ya başına çalışma saaatleri farklı açıklanmıştır ve işleme hatlannın bazı kısımları iki 
amaca birden hizmet etmektedir. GAP bölgesinde, belli başlı gruplar için zamanla şu günlük 
kapasiteler kurulmuştur: 

# Et ve Balık Kurumu: sığır: 900, koyun/keçi: 6,500 

# Diğerleri (belediyeler ve özel): sıg-ır: ı ,050, koyun/keçi: I 1,500 

Bölgedeki en büyük kesimevi Nizip'te kurulmuştur ve belediyeye aittir. Günlük kesim 
kapasitesi ise şöyledir: 350 sığır, 7,000 koyun. 

GAP bölgesindeki resmi ve gayri resmi et pazarılama oranının ülke oranından düşük olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Pazarlama sisteminde, hayvan ticareti ve et pazarlamasının birlikte yürütüldüğü sayısız, 
bağımsız çalışan pazarlama kanallarının kesin üstünlüğü vardır. Günlük değişim miktarlan 

düşük olsa da, bazıları, canlı hayvan dışsatırın ya da hayvan kesimi için aşın talepler gibi çok 
özel değişim fırsatlarıyla çok yakından ilgili olarak büyük miktarlan temsi l eder. Hem resmi 
hem de gayri resmi alt sistem için durum aynıdır. 
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Tüccarların hayvan pazarlamasında çok önemi vardır ve pazarlama işlemlerini yürüten en büyük 
grubu oluştururlar. Pazarlamada ikinci en önemli ortak ise devlete ait Et ve Balık Kurumu'dur 
(EBK). Kurum, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterir. Kurum, kesim 
tesislerine hayvan teminini güvence altına almak için besicilik faaliyetleriyle çok daha do~dan 
ilgilenmekteyse de, bölgedeki canlı hayvan pazarlarında etkin bir alıcı değildir. 

3.1.7.3.1 Örgütsel ve Mali Özellikler 

Hayvan ve et pazarlamasında tüccarların işlevleri birbirine geçmiş durumdadır. Daha fazla 
aynntı Şekil 3.1.7. 1 'de görülebilir. 
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Şekil 3.1.7.1: Büyükbaş Hayvan ve Etin Resmi Pazarlama Kanalları *) 

*) perakendeci ve ıopıancı kasaplar doğrudan hayvan alımıyla uğraşabilirler ama mezbahalardan doğrudan alımlarda 

işlevleri sınırb olabilir. Gayri resmi pazar kanalları da benzer bir yapı gösterir. bununla birlikte. resmi denctimli 

mczbaha olanaklannı kullanmaz EBK = Et ve Balık Kurumu (Kamu Iktisadi Teşekkülü) 

Canlı hayvan ve et pazarlayan özel fınna tipleri aşağıdaki tabloda verilmi ştir. En yaygın 
pazarlama firması tipi tüccarlardır. Görüşme yapılan pazarlama fırmalanndan %80'i tücarlardan 
oluşuyordu. Bazı tüccarlar dışsaum da yapmakta, bazen gerektiğinde komisyoncu tüccarlık 
yapmaktadırlar. 
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Tablo 3.1.7.1: Canlı Hayvan ve E t Pazarlama Fir ma Tiple ri 

Tüccar ve Tüccar ve 
İller Tüccar Dışsaıımcı Dışsaumcı Komis. Tüc. 

Adıyaman 3 - - -
Batman ı ı - ı 

Diyarbalar 4 - ı -

G aziantep ı ı ı -
Mardin 3 - - -
Sürt 3 - - -
Şanlıurfa ı 2 - -

Toplam 16 4 2 ı 

%70 %17 %9 %4 

Kaynak: GAP bölgesi pazar araştırması (91/92). 

Hayvan ve et pazarlaması genellikle özel şirketlerce gerçekleştirilmektedir. Çok b üyük bir 
yelpazede faaliyet gölerdikleri için bir işlev profili çıkarmak güçtür. Bazan faaliyetler az ya da 
çok uzmanlaşmış tüccarlar tarafından yapılırken, bazı zamanlarda bir tüccar birkaç işlevi elinde 
tutabilir. 

Ticaretre en önemli kategori toptan sığır tüccarlanna aittir. Belediyelere ya da EB K'na ait 
mezbahalan kullarurlar. Topıancı tüccarlar genelde kesimden önceki pazarlama sürecini denetim 
alıında tutarlar, ve aynca et dağıtımı ve sıkça önemli miktarda perakendecilik faaliyetleriyle 
uğraşırlar. Bireysel devirler oldukça geniş bir yayılım gösterir ancak doğası gereği , gayri resmi 
pazardaki bireysel faaliyetler oldukça küçük miktarları kapsar. 

Endüsoi şirketlerinin et pazarlama ve işleme faaliyetleri sınırlıdır. Yine de, bu pazar payını da 
bir iki şirket elinde tutmaktadır. Satışlar daha çok yüksek gelir düzeyindeki alıcıya hizmet eden 
ıopıancı ve perakendeciye yöneliktir. Şirketler daha çok dışsanmcıdır ya da restoran, otel, ya da 
yemek tedarikiyle uğraşan kuruluşlara mal verirler. 

Bölgedeki kuru ot ve saman durumu, hem nicelek hem de nitelik olarak, pazar zamanının ve 
satış koşullarının belirlenmesinde çok önemli bir faktördür. Bu yüzden, tüccarlar, hayvan 
üreıicilerine, bazan belirli sayıda (en iyileri) için olmak üzere zorunlu teslimaı koşuluyla sık sık 
kredi vermekredirler. Çoğunlukla, aracılar üreticilere yem ve/veya kuru ot ve sam an temin 
ederek hayvanlarını önceden sat1n a lmakta ve üretici hayvan iara bir süre daha bakrnaktadır. 
Böylece fıyat riskini tamamen aracılar yüklenmekte, çifıçi yalnızca belirli bir ücretle çalışan işçi 

durumu na gelmekte ve yılın en kri tik pazar koşulllannda risk üstlenen bir pazar katılımcısı 
olmamaktadır. P azar risklerinin üstlenilmesinin yanı sıra şu avantajlar da vardır: 

# ürün temininde güvence, 

# yalnızca en iyi hayvanlan seçme fırsatı, 
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# ülkedeki enflasyona karşı akılcı koruma. 

Büyükbaş hayvan pazarında hayvan mülkiyeri değişimi genelde yalnızca aracılar arasında ortaya 
çıkar. Her ne kadar çiftçiler de pazarda alım ve satım yapmaktalarsa da, devir işlemlerindeki 
paylan önemsizdir. Bu tür bir yapının sebepleri şöyle sıralanabilir: 

# bölgelerarası tüccarların yerel tüccarlar aracılığıyla kredi vermeleri, 

# tüccarlar canlı hayvaniann niteliklerini daha iyi bilmekte ve satışta daha güvenilir 
olmaktadırlar, 

# aracı lar, karlarını en üst noktaya çıkarmak amacıyla, bir dereceye kadar görece bir arz ve 
talep düzenini pekiştirerek (resmi olmayan pazarla) ilgili bigileri daha kolay elde 
etmektedir. 

Eğer aşağıdaki pazar özellikleri temelinde değerlendirilecek olursa bu yapı dengelidir: 

# sistemin, yaygm durumdaki gayri resmi (usulsüz) kesim alt sistemine hizmet etmesi 
gerekmektedir, 

# hayvanlar tek bir kalitede değildirler. Şu anki talep koşullannda bu gerekli değildir ve 
nüfusun gelir düzeyi yüksek kesiminin alım gücüyle birlikte düşünüldüğünde tüketici 

tercihinin bir yansıması olarak görülebilir. 

3.1.7 .3.2 Al ım ve Satım Özellikleri 

Pazarlama şirketlerinin canlı hayvan alımı için pazarlar bütün bölgede yaygındır. Gaziantep'te 
canlı hayvanlar kasaplara, Et ve Balık Kurumu'na ve tüccar ve dışsatımcılara satılmaktadır. 

Canlı hayvanlaraynca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık kentlerden gelen tüccarlara ve 
Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi yakın çevredeki yabancı ülkelere satılır. 

Pazarlama şirketlerinin ticari faaliyeıleri yıl boyunca sürer. Ama satışiann en yoğun olduğu 
dönem, özellikle yem bulma durumu sınırlı olursa Ağustos-Eylül aylan ve Kurban Bayramıdır. 

GAP proje alanındaki illerin büyükbaş hayvan pazarlarıyla ilgili ayrırıolar a~agıda verilmiştir: 

Adıyaman: 

Adıyaman'da iki büyükbaş hayvan pazan bulunmaktadır. Bunlardan biri belediyeye ai ttir ve 
içinde bir kesimevi bulunmaktadır. Diğer pazar gayri resmi bir özellik taşır. Genelde 'tecir' 

olarak adiandıniarı aracılar hayvanlarını satmak üzere pazara getirirler. Alıcılar ise tüccar ve 
kasaplardır. Tüccarlar canlı hayvanlan ya Adıyaman'da satarlar ya da dışsatım şirketlerine 

satmak üzere Gaziantep'e götürürler. 
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Genelde, yakındaki köylerden ve ilçelerden çifıçiler büyükbaş hayvanlarını satmak üzere pazara 
getirirler. Alıcılar genellikle ıopıancı ve perakendeci kasaplar ve hayvan besicileridir. Besiciler 
çevre illerden de (Van, Hakkari, Bitlis, Bingöl) hayvan sa11n alır, bunlan 3-4 ay serninerek 
toptancı lara satarlar. Toprancılar büyükbaş hayvanları genelde Gaziantep'deki dışsanm 
şirketlerine ve .lasmen de diğer iliere satarlar. Bazı tüccarlar bazı durumlarda bir tüccar ve 
komisyoncu tüccar olarak çalışırlar. 

Diyarbakır : 

Diyarbakır hayvan pazarı bölgenin merkez hayvan pazan durumundadır. Bu pazara yakın 
köylerden, ilçelerden ve çevre illerden (Mardin, Hakkari, Bingöl, Muş, Ağn, Erzurum) ticari 
amaçla hayvan getirilir. 

Pazardaki alıcılar, tüccarlar, ıoptancı tüccarlar, kasaplar ve komisyoncu tüccarlardır. Toprancı 
tüccarlar pazardan ve/veya köylerden hayvan alarak bunlan Gaziantep'te ya da ülkenin başka 
bölgelerinde satarlar. Komisyoncu tüccarlar, taptancı tüccarlar gibi, pazardan ve/veya köylerden 
hayvan toplarlar ancak bunu başka bir şirket adına gerçekleştirirler. Yaptıklan iş için yal nızca 

sabit bir ücret alırlar. Diyarbakır hayvan pazarında, Cambaz (teli al) adı verilen kişiler arabulucu 
olarak çalışır ve hizmetleri için komisyon alırlar. 

Gaziante p: 

Çifıçiler ve tüccarlar Gaziantep hayvan pazanna hayvan getirirler. Bu pazara getirilen hayvanlar 
genellikle zayıftırlar ve semirrilmeleri gerekmektedir.Satlmak üzere Gaziantep hayvan pazanna 
getirilen hayvanlar semirme ahırlarına (hayvan otelleri) konulur ve sanlıncaya değin burada 
tutulurlar. Gaziantep'te bu tür ahırlann toplam kapasitesinin bir milyon koyun ya da 250 bin 
sı~r olduğu tahmin edilmektedir. Gaziantep'in toptancı tüccarlan ve dışsatımcı ları genelde 
hayvanlarıTürkiye'nin güneyi ve güneydoğusundaki çifıçi lerden doğrudan satın alırlar. BaZliarı 

ihtiyaçlarını aracılar yoluyla karşılar. Serninilen hayvanlar istenilen ağırlığa ulaşır ulaşmaz 
sanlırlar. 

Mardin : 

Mardinde merkezi canlı hayvan pa7::ın Kızıltepe'dedir. Küçük tüccarlar ve çiftçiler ha yvanlarını 
satmak için pazara getirirler. Alıcılarsa kasnpi::ır ve hayvın besicil eridir. 

Si irt: 

Pazara yalnızca çiftçiler satmak için hayvan getirirler. Alıcılar kasaplar ve küçük ıüccarlardır. 
Büyük ölçekte ticaret yapan tüccarlar genelde köylerden hayvan top lar ve Gazianıep'e ya da 
diğer iliere götürür ler. 



Şanlıurfa: 

GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
Cil ı /ll- Sayfa 50 

Şanlıurfa'daki hayvan pazarı belediyeye aittir. Genelde bu pazara çevre köylerden ve ilçelerden 
hayvan getirilir. Pazarın 6,000 koyunluk ve 500 sığırlık bir kapasi tesi vardır. Pazardaki bazı 

eksik.liklerse şunlardır: 

# hiçbir veteriner kontrolu yoktur, 

# tüccarlar yalnızca ağırlık faktörü üzerinden alım yapmayı reddettiklerinden otomatik 
kayıtlı tartı aracı kullanılmamaktadır, 

# doldurma-boşaltma platformu yoktur, 

# güneş ve yağmura karşı yeterli koruma yoktur, 

# pazar çok sıkışıknr. 

Belediyenin pazar yerini şehir dışına taşıma planı vardır. Ancak bu alanı kullananlarla yetkililer 
arasındaki çeşitli türde anlaşmazlıklar hazırlıkların sürrnesini engellemiş görünmektedir. 
Bununla birlikte, bu durgunluk, yetkililerin GAP bölgesi sulama projelerinin uygulamaya 
geçirilmesinden sonra gelecekte pazarlanacak miktarlar ve hayvan türleri konusundaki belirsizlik 
endişeleriyle aynı döneme rastlamaktadır. 

Perakende ette pazar kar payları yüksektir. Bazı alım fiyatlannda % IOO'e varan oranlar 
gözlenmiştir. Bu oran kısmen ürünün kolay bozulma özelliğiyle, kısmen de şeffaf olmayan 
pazar koşullaoyla açıklanabilir. Bununla birlikte, yüksek kar payının sürekliliğine eşit derecede 
etki eden bir başka neden ise günlük asgari bir (hedef) kazanç gerçekleştirmek zorunda olan ve 
düşük iade oranları olan çok sayıdaki perakende sa tıcının varlığıdır. Perakende satış 

mağazalanndaki satışlar çoğunlukla uygun depolama olanaklan olmaksızın yapılmaktadır. Eğer 
günlük iadeler yükselirse soğuk depolama kullanılır ama bu da pazar maliyetlerinin anmasına 
katkıda bulunur. 

GAP bölgesinden Arap ülkelerine canlı hayvan dışsanını çekici gelmesine karşın , komşu 

ülkelerdeki kural ve yönermelikler taşımacılık önünde engel çıkannakta, bu da pazarla m a 
girişimlerini ve olanaklarını gereksiz biçimde azaltmaktadır. Bu yüzden Arap ülkelerine clışsatırn 

düzensiz faaliyetler o larak kendisini göstermekte ve bölgesel pazar koşullannda nispi olarak 
önemli bir etki yaratmaktadır. Üretici ve tüccarlar için fiyat enformasyon ve pazar bilgi 
hizmetleri olmaksızın, dışsatımalımlan spekülatif bir yapıdan öteye geçememektedir. Bugüne 
kadar, özellikle dışsatım pazarlamasının yüksek orandaki düzensizliği nedeniyle, dışsatım 

etkinlikleri bölgedeki üretim sisteminin gelişmesine pek az katkıda bulunabilmiştir. 

Hem canlı hayvan hem de et dışsatım etkinlikleri, ürün kalitesi ve sağlık koşullanndaki genel 
denetimsiziikten zarar görmekte, bu yüzden de düzensiz ürün kalitesi dışalımcılar açısından 
önemli bir risk oluşturmaktadır. Bugüne kadar dışsatım pazarlannın geliştirilmesindeki belli 
başlı darbağazın uygun hizmetlerin yokluğundan kaynaklandığı kanı tlanmış bir gerçektir. 
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Et ve et marnülleri dışsaumı daha çok Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti ve komşu ülkelere 
yöneliktir. Et ve Balık Kurumu'nun 1990 )'1lı dışsatımının yaklaşık olarak %95'i Kuzey 

Kıbns'a yapılrruştır. 

3.1.7.3.3 F iz iki Tes isler 

Canlı hayvan tüccarlan ve dışsatımcılann fiziki tesisleriyle ilgili bilgiler aşagıdaki tabloda 

sunulmaktadır: 

Tablo 3.1.7.2 : Canlı Hayvan Pazarlama Şirketlerinin Fiziki Tesisleri *) 

Ahır Kapasitesi (Baş) 

Büro Alaru (m2) Sığır Koyun-Keçi 

lll er Büro Ahrr Min. Maks. Min. M aks . Min. Mak s. 

Adıyaman - 3 - - - 100 50 400 

Batman 1 3 150 200 - - 100 3,500 

Diyarbakır 2 3 - 60 - 200 100 2,000 

Gaziantep 2 2 30 100 - - soo 6,000 

Marelin 2 2 - - 85 400 1,200 5,000 

Siirt - 3 - - - - 1,200 1,600 
Şanlıurfa 2 3 20 25 - - 300 1,000 

Topi./Ort. 9 19 67 96 85 233 493 2,786 

Kaynak: GAP bölgesi pazar ar~tırrnası (9 1/92). 

·ı Ra.\:amlar 23 ıilccar ve dıısatımcıyı içine alan görüımelerin sonuçlarına dayalıdır. 

Yukandaki tablodan da görülebileceği gibi dokuz (9) pazarlama şirketinin kendilerine ait 
büroları vardır. Bunlar ıopmncı tüccarlar ve d.ışsatımcılardır. Ondokuz (1 9) şirketin kendisine ai ı 
ahırı bulunmaktadır. Ahır kapasiteleri tüccarlar arasında ticaret hacimlerine bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. 

Ahırlar iki amaçla kullanılmaktadır: Birincisi, iç ve dış pazarlarda değişim işlemleri hazırlanırken 
kısa dönem için hayvanların muhafazası amacıyladır. Özellikle dışsatırola ilgili işlemlerin 
biririlmesi için önemli miktarda zamana ihtiyaç vardır. Bu süre bir iki günle birkaç hafta 
arasında değişir. İkincisi, ahırlar hayvaniann semirtilmesi amacıyla kullanılır. Semirtme süresi 
hayvanın ağırlığına ve pazar koşuHanna bağlı olarak 2 ile 4 ay arasında değişebilir. 

Pazarlama şirketleri çalışanlan genellikle aile üyeleridir. Aileden kimselere ek olarak, besi 
ahırlannda çobaniara iş verirler. Pazarlama şirketleri , Diyarbakır (2 kişi), Mardin (1 O k işi) ve 

Siirt'teki (7 kişi) işlerinde onalama 4 sürekli ve geçici işçi çalıştırırlar. 
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Et ve et mamülleri için açık kalite standartlan ve faaliyet kurallan bulunmaktadır, ancak 
pazarlama uygulama yalnızca denetimli kesim koşullarında gerçekleşebilmektedir. Öte yandan 
etkili denetim olmadıgı için ürün dagıtımı sırasında kurallara çok az uyulmaktadır. 
Kesimevlerinde denetimler yapılmaktadır, ancak özellikle küçük kesim merkezlerinde bu tam 
olarak uygulanamamaktadır. 

GAP bölgesinde, dışsaum ürünlerinin denetimi, 1990 yılına degin, bölgedeki kesimevlerinde 
yerleşik durumdaki EBK uzmanlan gözetiminde yapılmaktaydı. Denetim ya kesimevlerinde, ya 
dışsatımcının tesislerinde ya da pazar yerlerinde gerçekleştirilmekteydi. Hükümet denetim 
hizmetlerinin daha etkili hale gelmesini saglamak üzere denetim rolünü belli başlı sınır 

kapılannda görev yapan uzmanlaşmış bir kuruma devretti. 

Fiyat enformasyonu ve pazar araştırması hizmetleri hükümet kuruluşlannca kurumsal temelde 
yapılmamaktadır. 

Tablo 3.1.7.3: Borsaların Canlı Hayvan ve Et Degişim İşlemleri Kayıtları 
(1990) 

Borsa Miktar Tutan (Milyon TL) Toplam 
Sanşlan ı 2 ı 2 (Milyon TL) 

Diyarbakır: 

Can.H.(baş) 24,214 57,627 12,489 5,345 17,834 
Et (ton) 391 - 2,723 - 2,723 

Gaziantep: 

Can.H.(baş) 18 36,796 152 154,867 155,019 
Et (ton) 136 291 1,233 2,534 3,767 

Şanlıurfa: 

Can.H.(baş) *) 22,150 - 4,226 - 4,226 
Et (ton) - - - - -

Kaynak: GAP bölgesi pazar ar~urması (91/92). 

( ! ) Sı~ır 

(2) Koyun/Keçi 

•) Sıgır ve Koyun/Keçi ıop!3Ill. 

Ticari ürün değişim örgütleri (borsalar) canlı hayvan ve et pazarlamasında aracılık etmektedirler. 
Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa borsalanna ürünler dahil edilmiştir. Bölgede bu alandaki en 
önemli borsa Gaziantep'tir. Değişimlerde en fazla aracılık ettiği kalem canlı hayvandır. GAP 
bölgesinde toplam hacim (tutar) içinde illere göre canlı hayvan paylan şunlardır : Gaziantep 
%27.2, Şanlıurfa %11.0 ve Diyarbakır %7.9. 
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Büyük kent alanlanndaki borsalar, bölgedeki hayvaniann ve etin fıyatlarını bildinnede önemli 
bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, bilginin uygun işleme tabi tutulması ve zamanında 
gönderilmesi konusunda yetersizlik vardır. Genellikle an laşılır v e kabul edilir kalite 
standartianna çok güç erişen bilginin pazarlama üyeleri için uygulamada fazla bir önemi yoktur. 

Hayvan yetiştiriciliği sektöründe devlet desteği dikkate değer önem taşımaktadır. Hükümet, alt 
sektörü, melez ırk hayvanlar, kredi, kalite garantisi olan karma yernin üretim ve dağıtımını 
sağlayarak dalaylı olarak desteklemektedir n/. Hükümet, Et ve Balık Kurumu (EB K) kanalıyla, 

et ve et mamüllerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla yakından ilgilenmektedir. 

3.1.7.4 Et ve Balık Kurumu 

3.1.7.4.1 Örgütsel ve Mali Özellikler 

Kurum başl angıçta (1952) Ticaret Bakanlığı bünyesine bir Kamu İktisadi Teşekkülü olarak 
kurulmuştu , ancak daha sonra, 1983 yılında, Tanm Bakanlığı bünyesine alındı. Bir devlet 
kuruluşu olarak EBK, GAP bölgesinde de, canlı hayvan et pazannda faaliyet gösterir. 

Kuruluşun ülke genelinde 27 kesimevi (mezbaha) olup bunlardan 4 tanesi GAP bölgesindedir: 
Diyarbalor, Gaziantep, Kızıltepe (Mardin), ve Şanlıurfa. Kesimevleri dışında, kuruluş et (tavuk 
dahil) ve balık işleme tesisleri (9), soğuk depolama komplekslerine ve kendi taşıma şirketine 

sahiptir. 

Kuruluşun politik amaçlan en önemlileri aşağıda belirtilen geniş bir alana yayılmaktadır: 

# hayvan yetiştiriciliğinde gelişme, 

# et ve et mamüllerinin iç ve dış pazarlanmasında gelişme, 

# gelişmiş çiftçi üretim girdileri kullanılmasında öncülük, 

# et işleme ve pazarlamasında modem teknolojiyi tanıtmak. 

Hedeflerine ulaşabilmek için, kuruluş ülke genelinde kesimevleri kurmuştur ve program 
etkinliklerini desteklemek için yüksek karkas ağırlığı olan kaliteli sığırlara yüksek fıyat teklif 
etmekte (verimliliği geliştirme) ve değişik türlerde prim ödemektedir. Bununla birlikte, kurulu 
kapasiteye oranla hayvan temini oldukça düşük gerçekleşmiş ve pazarlama faaliyetleri 
beklenilenden daha fazla sorunla karşılaşmıştır. 

{1/ Yem. hükUmet denetimindeki Yem Sanayi TOr k Anonim Şirketi (Yem S:ınayi TAŞ) gözetimindeki. içlerinde bir de ön 
karışımların üretimi için fabrika olan yem san rrallerincc (26) saglanır. Kuruluş karma yem üretimi için toplam 
kurulu kapas i terlin (toplam 271 fabrika) ve pazarın % 15'ini (700,000 ıon/yıl) temsil eder. Kuruluşun GAP bölgesi 
iç inde ya da yakınındaki merkezlerde fabrikaları vardır: Elazıg, Diyarbakı r, Siirt , M ardin, Hilvan/Şanlıurfa ve 
Adıyaman. Diyarbakırdaki fabrika. ayrıca üreticilere de hizmet veren,bir ham madde kalite sapıama laboratuvanna 
sahiptir. Etkili daJı ıtım için. fabr ikaların GAP bölgesinde geniş bir dagıtıcı bayi agı vardır. Şu anda özel sektörün 
rekabetinden dolayı bazı fabrikalar pazar paylarını hızla kaybeunektedir. Bölgede, makul ve sUrekli kaliteli ham 
m addeleri akı lcı paz arlama olanaklarına izin verecek fıyatlar karııiıgında satın almada bazı problemlerle 
karşılaşabilecek birkaç özel yem fabrikası bulunmaktadır. 
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Kuruluş, et işleme alanında faaliyet gösteren çeşitli özel şirketlerin kuruluş sermayelerinde de 
pay sahibidir. Son dönemdeki ortak girişimlerden birisi de 1990'da gerçekleştirilen Türk-Libya 
Tanm ve Hayvancılık Şirketidir. 

Zamanla kuruluş, aşağıda belirtilen koş ullarda genel olarak arnaçianna ulaşmasının çok 
karmaşık bir göıüni.imü olacağım farketti: 

# hükümetin fiyat politikaları, 

# hükümetin kaynak sağladı~ acenıalara azaları mali destek, 

# hükümet prograrm kapsamında sağlanan gerekli girdilerin temininde koordinasyon için 
desteğin yetersizliği, 

# birinci sınıf et mamüllerine olan talebin genelde abarulması, 

# kalite standartlannın tam olarak yerleştirilememesi ve kısmen içerdeki yetersizliklerden 
dolay1 hem hizmet hem de et pazarlamasının gerçekleştirilmesinde özel (resmi ve gayri 
resmi) al t sektörün ciddi rekabeti, 

# hayvan yetiştirici li ğindeki üretim yapısı,özellikle GAP bölgesindeki, varolan alternatif 
pazar satış olanaklan kapsamında gelişmiş uygulamaları benimsemiş göıünmemekle (risk 
almaya yanaşmama) bu yüzden sığrların kalitesinde gelişme gerçekleşememektedir. 

Kuruluşun faaliyetlerinde tasarrufa girme yolunda artan bir görüş vardır. Ek olarak, son 
dönemdeki hükümet politikalan kamu girişimlerinin özelleştirilmesi ve daha fazla deregülasyona 
gidilmesi ihtiyacını v urgulamaktadtr. Bu gelişmeler kapsamında kuruluş Nizip'te bulunan bir 
koyun/keçi kesimevini (yaklaşık günd~ 450 hayvan ) özel bir şirkete devretti. 

Mevcut sorunlarla başa çıkmak için çeşitli senaryolar gözden geçirilmektedir. Aşağıdaki 
konulann, kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmesi girişiminde çok önemli olduğu ısrarla 
vurgulanmaktadır: 

# faaliyetlerde dikey bütünleşme; seçkin üreticilerle kuruıniaşmış işbirliği; faaliyetler, 
özellikle besicilere ve veterinerlik hizmetlerine kredi temini ve üretim girdileri (modem) 
sağlanmasım içerecekti, 

# modem hayvancılık uygulamalannın yoğun bir şekilde genişletilmesi, 

# kalite ve kompozisyonu gerekli koşullara uyan karma yem üretimiyle daha yakından 
ilgilenme, 

# i şleme teknolojilerinin geliştirilmesi, 

# özel olarak GAP bölgesi için: canlı hayvan dışsanını isteği kınlmalı, dışalım yapan aynı 
ülkelere et üıünleri sanlması özendirilmelidir. 
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3.1.7.4.2 Alım ve Satım Özellik leri 

Kuruluşun en önemli ürünü sığır eridir. İş hacminin yaklaşık %75'i bu kategoriye girer. Koyun 
ve keçi kesim ürünleri yaklaşık % 15, ve kümes hayvanlan %1 O civarındadır. Nonnal et 
mamülleri üretiminin ötesinde etin daha fazla işlenmesi amaçlanmaktadrr. Önemli gelişmelerden 
biri de ürün çeşidindeki genişlemedir. Özellikle fast food diye adlandınlan sauş yerlerindeki 

tüketim için uygun et mamülleri kuruluşun ürün çeşitleri arasına giımiştir (ton olarak üretimin 
%4'ü). Ürün çeşitliliği iliere göre büyük farklılıklar göstermektedir (GAP bölgesindeki EBK 
tesisleri için 3 .1.7 .4.5. bölüme bakınız). Çeşitlendirme programı çok başaniıdır ancak, her 
mantıksal adımı zincirdeki bağımsız bir olası kar merkezi olarak görmekten ziyade, işleme 

(pazarlama) kanallanndaki kayıplan kazanma olasılığı olarak bakılmıştır. 

Kesimden çıkan yan ürünler (bağırsaklar) tuzlanarak saklanmaktadır. Tüketime gitmeyen 
parçalar kesimevlerinde işlenir. En önemli yan üıiinler: yağ, kemik gübresi ve kan gübresidir. 

Kuruluş, dagııım gelirlerini arttırmak ve belli başlı faaliyetlerindeki kayıplan azaltmak için, 
genelde kendi sauş mağazalannda olmak üzere, yumurta, kümes hayvanlan eri ve balık gibi (her 
ikisi de EBK'da üretilmiş) ürünlerin ricaretini yapmaktadır. 

Asıl olarak kuruluş özel toptancılardan (besiciler) ve Devlet Üretme Çiftlikleri (TİGEM) ve 

Şeker Şirketi gibi devlet şirketlerinden sığır almakraydı. Devlet kuruluşlanyla işbirliği azalınlşur 
ve hükümetin özelleştirme politikalannın bir parçası olarak, EBK özel besicilerden ve hayvan 
üreticilerinden daha fazla alım yapmayı hedeflemektedir. 

Ticari ürün degişim örgütleri yoluyla alım işlemlerine yoğunluk kazandınlarale can lı hayvan 
alımlan da teşvik edilecektir. Bununla birlikte, borsa hizmetleri yoluyla alım deneyimleri ve mal 
temin kanallannın miktar olarak önemi açıklanmarnışur. 

Kuruluş, geneldeki faaliyet alanını genişletmek ve et ve et mamüllerinin kalitesini geliştirmek 

için taptancı kasapiara da kesim hizmeti sunmaktadır. Kurulu tesislerin doluluk oranlarını 

arttırmak ve pazarlama etkinliklerinin hacmini korumak ve/veya arturmak amacıyla kendi 
sorumluluğu alunda hayvan besiciliğine başlamıştır. Bu faaliyet aynı zamanda kuruluşun 
(toplam) kayıplarının tırmanmasını azaltmak için de başlanlmışt1I. 

GAP bölgesindeki dört kesimevinde (mezbaha) kesilen toplam hayvan sayısı Tablo 3 . 1. 7 .4'te 
verilmiştir. Rakarnlar önemli bir dalgalanma göstermekte, özellikle koyun ve keçi sayısında 

1989 ve 1990 yıllan arasında büyük artış görülmektedir. 

İşlem hacmindeki düzensizlik verimli çalışmayı engellemiş ve donanıını geliştirmek amacı yla 

yapılan yannınlan güçlükle haklı çıkarmış, daha da önemlisi, tam rekabet koşullannda pazara 
girmek hedeflendiginde düzensiz olarak temin edilen miktarlarla dağının pazarlamacılığı aşın 
derecede sıkıntıyla karşılaşmışur. 
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Tablo 3.1.7.4: ERK'nın GAP' ta Canlı Hayvan Alımları (baş) *) 

ı988 1989 ı990 

Girişim ı 2 ı 2 ı 2 

Diyarbalar 4,731 161 7,296 ı,327 7,802 498 
Gaziantep 2,829 557 4,991 - 2,93 57,431 

Kızıltepe ı,074 - 1,329 - 246 -
Şanlıurfa 4,552 381 7,254 2,347 7,7ı3 5,645 

Toplam: 13,ı86 1,099 20,870 3,674 18,696 13,574 

Kaynak: GAP bölgesi pazarlama ara~tırması(91/92) ve Et Balık Kurumu Genel MUdUrlüj!U Belgeleri 

(1) Sı~ır 

(2) Koyun/keçi 

*} En bOytık pay kategorisini (%95) koyun temsil etmektedir; Manda kesimi de çok az sayıda yapılmı ştır. 

EBK'nın pazarlama etkinlikleri GAP bölgesindeki pazarda önemli bir paya sahip de~ildir. 
Resm i ve gayri resmi pazar birlikte düşünülürse, üreticiler açısından normal bir pazarlama 
kanalı olarak önemi gözardı edilebilir. 

Kuruluş, alıcılann kalite kontrolundan geçmiş et için ek pirim ödemeye hazır olduklan dağınm 
kanallarının oluştunılması konusuna büyük ağırlık vermektedir. Bununla birlikte kuruluş, genel 
arnaçianna uygun olarak, toptan satış düzeyinde ve da~tım noktalarında belirli bir fiyat düzeyini 
korumayı amaçlamaktadır. Bu yüzdendir ki EBK, gerekirse perakende düzeyinde olmak üzere 
mevcut dağıtım kanallarına katılmaya ağırlık vererek, kendi (toptan satış) müşterileri arasında da 

bulunan özel girişirnlerle do~dan rekabete girişmektedir. Kuruluş yaklaşık 60 (199ı) da~ tım 
noktasında (mağaza) ürünlerinin satışa sunmaktadır. 

Kurulu ş aynca ülkenin önde gelen süpermarketleriyle de yaygın işbirliği geliştirmiştir. Yalnızca 
süpennarketlere (40'tan fazla yerde) ürün vermekle kalmaz, aynca bazı süpermarket şubelerinde 

(yaklaşık 25) kendi yönetimi ve sorumluluğunda perakende sanşiarını da yürütür. 

Başka bir satış türü de toprancı kasapiara satışlar ve perakendecilere doğrudan sanşlardır. 

Giderek bir bayilik sistemi geliştirilmektedir ve şu anda 300'ün üzerinde katılım vardır. 

Kuruluş serbest pazarda satışlarını arttırınayı amaçlamaktadır. ı986'da yapılan satışların 
yalnızca %30'u serbest pazarda gerçekleşirken, bu oran 1990'da %65'e kadar yükseldi. 

Ek olarak, kuruluş askeri kuruluşlara ayncalıklı koşullarda ürün temin eder ve ayrıca kentsel 
alandaki hükümet yetkililerine özel ikramlar hazırlar (bu son iki faaliyet, hükümerin özelleştirme 
politikası çerçevesinde yalnızca son dönemde kısmen yasaklandı). 

Kuruluşun perakende pazarına a~ırlıklı girişinin tek nedeni tüketici fiyatlarını etkileme 
politikasına dayandırılamaz. Kuruluş bu tercihiyle ayrıca işleme ve pazarlama kanallanndaki alt 
düzeylerde ortaya çıkan işletme kayıplannı da ortadan kaldırma girişiminde bu lunmaktadır. 
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Dışsan m miktan çok önemsiz de olsa, kurum 1990 yılında dışanya da satış gerçekleştirmiş tir. 
Yaklaşık 100 tonluk bir miktardışan sevkedildi. Ürün çeşitleri kompozisyonu ise şöyleydi: 

dana eti (%50), kuzu kuyrugu (%20), ve deri (%20). 

En büyük bölüm Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne sanldı. Avrupa ülkeleri (!talya) ve komşu 
ülkelerle de bazı yan ürünler (deri, kuyruk, yağ) ticareti yapıldı. 

Fiyatlar tamamen Genel Müdürlük tarafindan belirlenir. Genel bir kural olarak Dogu illerinde, 

yogun yerleşimin oldugu batı illerine göre daha düşük f> atlar gerçekleşmekte ve bölgeler 
arasında fiyat farklılıklan ona ya çıkmaktadır. Farklılık işleme ve taşıma maliyetlerine bağlıdır. 
Fiyatlar çiftlik işletme hesapianna dayandmlmakta ve üreticiler için iyi bir kar payına izin 
vermektedir. Fiyatlar aylık olarak saptanıp bazen aniden açıklanmaktadır. 

Her ne kadar fiyatlar enflasyon oran ıyla ilgili gelişmeler ve pazar koşullarıyla ilgili beklentiler 

temelinde belirlenmekteyse de, kuruluşun faaliyetlerinin serbest bir pazan n gerektirdiği 

esneklikten yoksun olması nedeniyle, bazen EBK'nın düzenli ve pürüzsüz çalışmasını 
engelleyen yerelibölgesel pazar fıyat koşullarında önemli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. 

Hükümetin fiyat saptamasında, özellikle tüketici düzeyinde, fiyat istikrarı önemli bir rol 
oynamaktadır. Böylece, bölgeler için belli başlı kentsel alanlardakinden farklı olarak ve özel arz 

ve talep koşullarının etkisi altında tesbit edilen fi yatlar çoğunlukla yerel/bölgesel pazar 
koşullannın sağlıklı bir yansıması olmaktan uzaktır. 

Fiyatlar, kayıplara (ağırlık ve kalite kayıplan, yolda ölüm) yol açacak bölgeden bölgeye 

taşımayı onadan kaldırmak amacıyla, yalnızca bölgesel kuruluşun yetkisi al tında bulunan 
alanlarda yetiştirilen hayvanlar için geçerlidir. Ancak, bu durum, hükümetin politik 

hedeflerinden biri olan, kuruluşun pazar üzerindeki eıkisini sınıriayacak tır. 

Fiyatlar karkas üzerinden değerlendirilir. Hayvanlar kesimden önce ve kesildikıen hemen sonra 

tekrar ıarnlırlar. Kesim için alınan ücretler düşüktür: 24 saat boyunca soğukta muhafaza (sağl ık 
nedenleriyle) ve dağwm noktasına kadar soğuk ortamda taşıma dahil olmak üzere alım fiya t ı 
(karkas) üzerinden % 1. 

Kuruluş, 1989 yılında, riski kendine ait olmak üzere, canlı hayvan alımı (destekleme fiyatı 

sistemi) girişiminde bulundu. Program hükümetin sübvansiyon yardımı kapsamındaydı. 
Fiyatlar da belirlenmişti ancak, özellikle hayvaniann gerçek değerinin takdirinde karşılaşılan 
güçlüklerle ilgili umut kıncı sonuçlar EBK'nın bu politikayı sürdürmeme kararı almasına neden 
oldu. 

EBK, gelişmiş besi sistemlerinin ve melez ırk hayvanların uyarianmasını özendirmek amacıyla 
nonnal fıyaon dışında düzenli prim ödemelerini etkin bir şekilde uyguladı . 

Hükümetin fiyat politikasında aşagıdaki primler uygulandı: 

# 200 kg'dan ağır karkas için (%2), 
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# karkas/briit ağırlık orantısı 0.55'den yüksek olana (%1.5), 

# yaz döneminde yem destegi (%0.5), 

# (kaliteli karma yem kullanımı primi) 1 8/, 

# niıelikli bir kesimevinin kullanılması primi, 

# yörede beslenmiş sığır için prim. 

Genelde, pazar koşullan böyle bir destekle paralel oldu~unda kalitenin arttınlması için prim 
ödemelerinin bir haklılık payı olmasına karşın, kurum hem arz ve hem de dağıtım anlamında 
prim uygulamasından beklediği etkileri gerçekleştirmekte yeter siz kaldı. Yetersizl iğin i n 

açıklamalarından biri de kurumun var olan pazar gelişmeleriyle ilgili olarak, uygulamalarında 

(ve ayarlamalarda) çok az esneklik gösterebilmesi şeklindedir. 

Prim uygulamasının ötesinde, kurum karkas değeri üzerinden %4 vergi bedeli koymaktadır. 

3.1.7.4.3 Fiziki Tesis ler 

EBK, kendi kesim faaliyetlerine ek olarak, özellikle belediyeye ait bir kesimevinin olmadığı 
yerlerde, özel şirketlere ve çiftçilere de kesim hizmeti vermektedir. Kurulu kesim kapasiteleri ve 
kullanım oranlan aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

GAP bölgesindeki dört resisin toplam kapasitesi yıllık 330,000 sığır ve 2 milyon koyun ve 
keçi dir. Bununla birlikte, kurulu kapasileleri n doluluk oranlan çok düşüktür: sığır% 7.4, koyun 
ve keçi %12.7. Kesim için hayvan satışlan mevsime göre etkilendiğinden doluluk oranlan yıl 
boyunca bir dalgalanma gösterir. Sonuç olarak, i şleme hatlan ve soğuk depolann kullanımı da 
gereken düzeyierin çok alonda kalmışor. 

EBK kesimevleri dikkate değer soğutma ve dondurma olanaklanna sahiptir. Genelde, karkaslan 
dondurma kapasiteleri kesim h arlannın sıraya göre günlük maksirnal kapasiresiyle ilişkilidir. 
Buralarda dondurma odalannın kapasitesi (10) günlük bir dönem boyunca toplanacak tahmini 
ürüne göre belirlenir. 

/8/ Artık uygulanmıyor. Karma yeme fiyat destegi 1985 yılında farura fiyatının %20'si olarak başladı. Sistem 
1988!89'da kg bll!jına 4086 TL nominal miktar olarak ödenecek şekilde dcg~tirildi ve 1989'dan başlayarak tamamen 
uygulamadan kaldınldı. 
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Tablo 3.1.7.5: EBK Tesislerinde Kurulu Kapasite ve GAP'taki Kullanım 
Oranları (1990) 

Kapasite *) Kapasite kullanırru 

(baş/yıl) Oran(%) 
Tesis Sığır Koyun/Keçi Sı~ır Koyun/Keçi 

Diyarbakır 80,000 500,000 13.9 23.1 
Gaziantep 80,000 500,000 4.6 16.9 
Kızıltepe 80,000 500,000 0.3 0.0 
Şanlıuıfa 80,000 500,000 10.7 10.9 

Toplam/On. 330,000 2,000,000 7.4 12.7 

Kaynak: GAP bölgesi pazar araştırması (91/92) ve Et ve Balık Kurumu Genel MüdUr!Uj\ü Belgeleri 

•) Potansiyel kapasiteyi açık bir ~ekilde vermek her zaman mümkün degildir. 

Bölgeler arası taşımacılık için modern araçlar kullanılmaktadır. Kamyonlar et taşımacı lı~ için 
uluslararası koşullara uygundur. Kurumun hem bölgeler arası taşımacılık hem de dağıtım 
faaliyetleri için fazla gelen bir kamyon filosu vardır. Özellikle çabuk bozulan kalemler (tavuk 
eti, balık, yumurta) için çekme işlemi yapılır. 

GAP bölgesinde bulunan tesislerde çalışan toplam personel sayısı 518'dir. Bunlann iliere göre 
dağılımı aşa~daki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 3.1.7.6: GAP' taki EBK Tesislerind e İstihdam Durumu 

Tesis işçi Memur Toplam 

Diyarbakır 157 33 190 
Gaziantep 107 25 132 
Kızıl tepe(Mardin) 35 14 49 
Şanlıurfa lll 36 147 

Toplam 410 108 518 

Kaynak: GAP bölgesi pazar araştırması (9 1/92) ve EBK Genel MOdUrJUgu Belgeleri 

3.1.8 Kümes Hayvanları ve Yumurta 

Türkiye'nin kümes hayvanları sektörü son dönemde hem kamu hem de özel sektörde genişleme 
göstermiştir. Çoğu kümes hayvanı yetiş tiricisi hala küçük boyutta olmasına rağmen, modern 
ticari faaliyetler toplam iç üretimin dörtte üçünü temsil etmektedir. 

Kümes hayvancılığı ve yumurta üretimi ticari olarak karlılığı anlaşılır anlaşılmaz girilebilecek ve 
geliştirilebilecek bir i ştir. Üretim teknolojisi, diger girdilerde olduğu gibi, kolay sağlanabilir ve 
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transfer edilebilir. Gerekli donanım ve girdiler yerel olarak üretilmediğinde, eğer dışsanmda bir 
kısıtlama yoksa, dışandan getirtilebilir. 

Geleneksel ve ticari üretim arasında bir aynm yapmak gerekir. Geleneksel üretim, küçük 
ölçekte, kendi kaynaklarına dayanan, hayvanların, özellikle yumurta tavuğu sürüsünün ortalıkta 
gezindiği bir yapıdadır. Üretim büyük oranda mevsimlere bağlıdır ve temelde yetiştincinin 
kendi tüketimi için yeterli olup fazlası komşulara ya da yerel pazarda satılır. Eğer talep olursa 
üretim bir dereceye kadar arttınlabilir. Geleneksel, hatta bölgelerarası ticarete girilebilir. Ge nel 
olarak, tüketiciler, pazan rahatlatan geleneksel yolla üretilen kümes hayvanları ürünlerini 
özellikle tercih ederler. Satışlardan elde edilen gelirler ailenin toplam kazancında önemli bir paya 
sahip olabilir. 

Türkiye'deki kişi başına tüketim göz önüne alındığında, et, süt ürünleri ve yumurta hala lüks 
durumdadır. Bununla birlikte, yakın geçmişte, hatta daha uzun bir süredir, kişi başına et ve süt 
ürünleri tüketimi azalırken, kümes hayvancılığı sektörü ürünlerinin bulunması kolaylaşmıştır. 

Kişi başına yumurta tüketimi, on yılın başında yaklaşık 4.5 kg iken 1 980'lerin sonunda 5 kg'a 
çıkmıştır. Şu anda kişi başına tavuk eri üretimi 4.5 kg'dır. Bir karşılaştırma olarak vermek 
gerekirse, kişi başına sığır ve dana eti üretimi 5 .2 kg'dır. 

Büyük kent merkezlerinde olduğu gibi, talebin büyük ve yoğun olduğu durumlarda,ticari üretim 
ya modem donanı ma ya tın m yapan yaln ızca ticari üretime dönük çiftliklerde ya da tarım sektörü 
dışından gelen, genellikle görece büyük üretim komplekslerine yatırım yapan kişilerle gelişir. 

Geleneksel ve ticari üretim arasındaki rekabette, ilki hızla pazardaki payını ve daha sonra da 
pazarı kaybetmektedir. 

Girdiler açısından bakıldığında, ticari kümes hayvanı ve yumurta çiftlikleri karma yem 
endüstrisine, veterinerlik hizmetlerine ve diğer girdilere tamamen bağımlıdır. Bununla birlikte, 

başlangıç aşamasında, eğer ürünler karlı bir şekilde satılabiliyorsa, üretici yemleri kendisi 
karışııra bilir. 

Hükümet kümes hayvanlan üretiminin gelişimini dalaylı olarak (örn. Türk Klakınma Vakfı 
kanalıyla) çiftçilik faaliyetlerini geliştirmeye çalışarak ve yabancı yatınmcı ve uzmanlan 
getirerek teşvik etmektedir. Projeler, merkezi kesim de dahil olmak üzere, çoğunlukla pazarlama 
etkinlikleriyle tam bir dikey bütünleşme temelinde uygulamaya konmaktadır. Geçmişte, 
Türkiye'nin bau bölümünde başarılı girişimler yapılmıştır. 

Oradakai başarılar temel alınarak, GAP bölgesinde de benzer girişimler başlaolrnışrır. Birkaç yıl 
önce, dikkate değer üretim potansiyeli içeren bir proje devreye sokulmuştur. Biri Diyarbakır ili 
d ışında olmak üzere, bölgede üretim merkezleri kurulmuştur. Kesimevi Elazığ'da kuruldu. 
Bununla birlikte, başlangıçtaki planlar asla olgunluk aşamasına gelemedi. Son dönemde, 
projenin gelişimiyle ilgili girişimler askıya alındı. Bu projede hayal kırıklığı yaratan gelişmelerin 

başlıca nedenleri aşağıdadır: 

# deneyim ve tüketici tercihleriyle bağlantılı olarak üretim birimleri gereğinden büyüktü 
(çiftlik başına 20,000 hayvan), 
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# belirtildigine göre, yem konsantrelerinin teminindeki güçlükler, gündelik çeşitli 
harcamalan karşılamayacak kadar düşük verime yol açn, 

# tüketicilerin geleneksel kümes hayvanı ürünlerini tercihi ve bunlann yerel ve bölgesel 
pazarlarda bolca bulunmalarından dolayı derin dondurulmuş kümes hayvanı eti önemli 
sorunlarla karşılaşn, 

# belirıildigine göre, yerel ve bölgesel pazardalci fiyat dalgalanmalanyla karşılaşnnldıgında, 

statik fiyat politikaları pazarlamada engeller çıkardı, 

# Türkiye'nin belli başlı kenısel alanlanndaki pazarlama girişimleri başarısız kaldı, çünkü 
elde edilen ek gelir yapılan ek harcamayı karşıJamıyordu. 

Şu anda, kurulu tesisleri, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde, yoğun süt üretim çiftliklerine 
dönüştürme yolunda çabalar başlanlmış durumdadır. 
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3.2 Varolan Tarımsal İşleme Endüstrileri 

GAP bölgesindeki tarımsal işleme endüstrisi daha önceki bölümde tanımlanan pazarlama yapısı 
ve sistemleriyle çok yakından ilgilidir. tşleme endüstrilerinin bazı özellikleri ve konuyla ilgili 
yönleri daha önce Bölüm 3'te tarnşılmış olup ekler bölümündeki araşurma sonuçlarında ayrıntılı 
bilgi verilmektedir. Sonuç olarak, bundan sonra, GAP bölgesindeki işleme endüstrisiyle ilgili 
olarak yalnızca bazı degerlendirmeler yapılabilir. 

3.2.1 Genel Bilgi 

Tanmsal ürünler genellikle özel sektöre ait tesislerde işlenmektedir. Çok sayıda örnekte, yerel 
işleme endüstrisi, belirli üıiinlerde güçlü bir gelişme göstermiştir. 

Bölgede yetiştirilen ve işlen me olanağı olan tüm ürünler istsnasız olarak yerel ve/veya bölgesel 
endüstrilere dönüştürülmektedir. Devletin pazara müdahale ettigi yerlerde işleme endüstrisinde 
devlet kuruluşlan da vardır. Tütün, haşhaş, şeker pancan gibi sıkı devlet tekeli altında işlenen 
ürünlerin yanı sıra, et, süt ve hububat gibi temel ürünler de devlet girişimlerince (bölgesel 
alım-sanın kooperatifleri dahil) işlenir. 

Kurulu kapasiteleri göz önüne almdığında, genel olarak, çoğu ticari ürün için üretim hacmi ülke 
onalamasının altındadır. Aranan kalitede ham madde sağlanmasında karşılaşılan sorunlar sıkça 
dile getirilmektedir. 

Bölgedeki, herhangi bir örgütlenme ve/veya koordinasyondan yoksun sayısız kuruluş tesislerin 
kendi gelişimlerin i engelleyecekti.Bu nedenle, işleme randımanı anamazdı ve bir bütün o larak 
endüstrinin rekabet gücünü yok ederdi. Buna ek olarak, büyük GAP bölgesindeki ve 
Türkiye'nin diğer bölgelerindeki mevcut endüstrilerin yerel, bölgesel ve dışsanm pazarlanndaki 
rekabeti alt sektördeki gelişmelerin basımlmasına katlada bulundu. Özellikle hayvancılık alt 
sektöründe bu durum gözlendi. Ürünlerin (örn. kümes hayvanları, et) düzensiz akışı pazarlama 
sorunlannın en önemlisiydi. 

3.2.2 Ham Madde Temini 

Aynı kalitede ham madde temininde karşılaşılan güçlükler işleme endüstrisinde sık sık sorun 
yaratmaktadır. Ham madde temini büyük ölçüde üretici ve işleme endüstrisi arasındaki 
doğrudan ilişki ile gerçekleştirilmektedir. Üreticilere üretim devresi sırasında ve öncesinde mali 

kaynak temini, düzenli ürün temininde önemli bir eırnendir. 

Üreticiden doğrudan ürün temini ticari ürünler arasında farklıilk gösterse de (bakliyaııa %20 ve 
pamuk, sebze ve hayvansal ürünler için %90) bu yöntem uygun bir ürün sağlama kanalıdır. 
Kaliteli ürün güvencesi şirketin ürün alım politikasında önemli bir yer tutuyarsa doğrudan 
alımın payı yükselme eğilimi gösterir. Doğrudan ürün temininin önem kazanmasının bir başka 
nedeni de, aynı kalitede çok miktarda ürünün düzenli olarak ticaretinin yapıldığı toptan sanş 
pazan tesislerinin (terminal) yokluğudur. 
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GAP bölgesindeki işleme faaliyetleri genel olarak yerel ve bölgesel ihtiyaçlan ka. !arnı) a 
yöneliktir. 

Daha büyük bir şirketler toplulu~una (örn. pamuk, ayçiçek ya~ı) ait olmaksı ı GAP 
bölgesinde uzmanlaşmış dışsatım endüstri leri mevcut de~ildir. Bazı durumlarda GAP 
bölgesindeki endüstriler do~dan dışsatım pazarlaması yaparlar. Dışsatım pazar oryaıı_ıı;yo·ıu 
temel olarak varolan ticari ba~lara dayanmaktadır. Son dönemde bölgede dışsanmla ilgııi ço' ı z 

gelişme görülmüştür. 

Bu nedenle, dışsatım pazarlaması,satış farklılaşması, ürün çeşitliliği, ürün gelişimi, dışs 

pazar gelişimi ve örgütlenme gibi önemli özellikler açısından geleneksel diye nitelendifı1 bıl 

Ticari bir toplum deneyimi olarak dışsatırnda yetersiz gelişme şunlarla ilgili olabilir: 

# fiyat ve pazar bilgisi, ürün geliştirme konularında araştırma ve genişleme gibi, • 
destekleme hizmetlerinin noksanlığı, 

lt kalite kontrol konusunda yetkililerin yetersizli~, 

dış pazarlarda, hem fiyatta hem de ürün kalitesinde, artan rekabet, 

# proje bölgesi dışındaki firmaların artan rekabeti, 

# önemli bir derecede, hayvancılık uygulamalarının nispeten azalmasından dola: , 
madde kalitesindeki çeşitlilikten kaynaklanan ürün kalitesindeki dalgalanmalar, 

# modası geçmiş makİnalann kullanılması ve donan ımlann bakımlannın ) 
olmasından dolayı son üıiinlerin kalitesindeki görece düşüklük 

3.2.4 İş leme Endüstrisini n Mali F izibili tesi 

Yağ bitkileri dışında, işleme endüstrisinin belli standanlarda karlılık düzeyi düşükt 

nedenle, mal temini ve hanı madde fiyatlan alt sektörde gerekli brüt kan n elde edilebilme 
çok fazla olmaktadır. Karşılı~ın düşük o lmasındaki di~er nedenlerse şunlardır : işlen 
yetersizlikler (kayıplar), de~işkenlerin yüksek maliyetleri, ve satış gelirlerinin azalmasıı 
t .en etkin olmayan pazarlama yaklaşımı. 

Teknik altyapı bugün ün koşullarında dinamik bir üretim sürecini gerçekleşıirmeJ. 

vetersizdir. Küçük fabrikalar, kullanım oranlan yüksek olsa da, modası geçmiş makina 
dl ıanımdan dolayı ürünün kalitesi konusunda sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Öte yandan, 
uyük i şleme tesisleri de, yerel ve ulusal pazarda rekabet güçlerini zayıf1atan ani kapasi 
Jıiptir. 

1 ·ari ürünler için tesislerin kullanım oranı büyük farklılıklar göstermektedir. Antep f 
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işleme tesisleri% lOO'e yakın doluluk oranına sahipken, hububat. yağ bitkileri ve hayvansal 
ürünler için doluluk oranı ortalama% 50 olarak gerçekleşmektedir. Süt işleme endüstrisinde 
çok düşük doluluk oranlan görülürken, uzmanlaşmış tavuk kesiminde oran yaklaşık % 
lOO'dür. 
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3.3. Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri İçin Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde, GAP bölgesindeki varolan işleme endüstrisi ve pazarlamanın ve ürün türü 
modelinin sonuçlannın analizi temelinde çıkanlan stratejiler ve pazarlama sistemi için öneriler 

bulunmaktadır. 

İlk kısımda, tarımsal üretimin gelişmesinden bağımsız olarak GAP bölgesinde uygulanması 
gereken pazarlama için genel öneriler tartışılmakıadır. Pazarlama sistemlerinin işlevleri genelde 
bu önlerrılerle gelişebilecektir. Daha sonra tüm önerrıli ürün gruplan için pazarlama önerileri 
geliştirilmektedir. 

3.3.1 Model Hesapların Sonuçla rı 

Çeşitli hesap modellerinin sonuçlarında da belirtildiği gibi, gelecekte GAP bölgesinde geniş 
yelpazeyi kaplayan çeşitli ürünler yetiştirilecektir. Model hesaplarda kullanılan temel varsa)'lrrun 
değiştirilmesiyle teker teker ürünlerin miktarlannda değişiklikler ortaya çıksa da ürün çeşitliliği 

sabit olacaktır. Yıllık üretimin gelişmes i büyük ölçüde sulama projelerinin uygulanmaya 
kanmasına bağlıdır. Pazarlama geliştinne stratejileri için, üretim için net uygulama önerileri 
pazarlama işlemlerinin planlanmasmı kolaylaştıracaknr. 

Model sonuç lan çeşitli model dışı parametreler tarafından belirlenir. Böylece bu varsayımlar 
pazarlamayla ilgili önerilerde akılda tutulur. GAP bölgesinde ve Türkiye'deki üretim ve talep 
miktarlan ve yapı birinci derecede aşağıdaki faktörlere dayanmaktadır: 

Sulanmış Arazi Nüfus Artışı 

Uretirn ~~~alep 

Teknik Gelişme Gelir 

Bölgedeki ve Türkiye genelindeki üretim potansiyeli temelde sulama tekniklerindeki 
gelişmelerden kaynaklanan verim artışından e tkilenmektedir. Bu temel verilere ek o larak 
üretimin yapısı ve miktarı girdi ve çıktı fıyatlarınca belirlenir. Aynı zamanda, nüfus arnşı ve 
gelir düzeyindeki artışla birlikte ıanmsal ürünler talep üzerinde büyük etki sahibidir. 
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Temel modelimizde 1990'dan 2010 yılına kadar Türkiye'de% 1.9'luk bir nüfus arnşı ve % 
3.0'lık bir gelir artışı öngörmekteyiz. Geçen 10 yıl içinde bu öngörüler gelişmelerin gerisinde 
kalmıştı ancak, bu düşük oranlar bile Türkiye'de gelecek 20 yıl içinde önemli talep artışlarına 

yol açacaktır. Daha büyük nüfus daha fazla besine ihtiyaç duyacak, ve yüksek gelir 
esnekliklerinden dolayı kişi başına talep belli başlı ürünler için daha da artacaktır. 

Diğer taraftan tarımsal üretim de büyüyecek, sulama ve verim arnşı yalnızca talebin gelişmesine 
ayak uyduracak ve dışsatım için büyük bir fırsat sunmayacaktır. 2010 yılında yalnızca antep 
fıstığı, mısır, durum, nohut,mercimek, pamuk, şeker pancan ve koyun eti gibi ürünler için 
dışsatım olanaklan olacaktır (ayrıca bkz. Tablo 3 .3.1.1). 

Tablo 3.3.1.1: 1988'den 2010 Yılına Kadar Türkiye'de Bazı Önemli Dışsatım 
Gelişmeleri (1000 mt) 
(Taşıma Maliyetleriyle Birlikte Temel Model) 

Yıl 1988 2010 

Hububat 
Genel buğday 1478 
Durum buğdayı 1005 
Mısır 650 
Arpa 453 123 
Pirinç -90 -432 

B akliyat 
Nohut 536 509 
Mercimek 337 268 
Kuru fasulye 34 

Sebzeler 
Soğan 164 
Domates 738 
Kavun-Karpuz 29 
Biber 15 30 

(Di~cr sebzelerde 20JO'da dışsatım yok, :ıncak 1988'de biraz var) 



Meyveler 
Antep fıso~ 
Fındık 

Çekirdeksiz k. üzüm 
Zeytin 
Kayısı 

Elma 
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9 
331 146 
514 98 
119 
138 
68 

(Diger meyvelerde 2010 yılında dısaıun yok, J988'de biraz var) 

Yaglı tohumlar 
Ayçiçeği 

Soya 
Susam 
Keten tohumu 
Yer fısogı 

Diğer ürünler 
Pamıık 

Tütün 
Şeker pancan 

Et 
Koyun eti 
Keçi eti 

-248 
-123 

-5 

326 
64 

485 

165 
10 

-10 
2 

30 

700 
150 
600 

525 
33 

Bu model sonuçlanna göre GAP bölgesindeki pazarlama etkinliklerinin genelde, daha çok 
ulusal gıda ürünleri yönünde genişletilmesi, yalnızca birkaç ürün için daha fazla dışsatım 
gerekmektedir. 

Bununla birlikte, pazarlamanın geliştirilmesiyle ilgili önerilen formül, bir alt sistem içinde çeşitli 
ürünleri banndıracakıır. Ticari ürün gruplarına göre sınıflandırmadaki başlıca düşünceler 
şunlardır: 

# pazarlamada benzer üıiinlerin kombinasyonu mevcuttur (yüksek verim gerçekleştinne ve 
pazarlama hizmetlerini geliştirme); 

# idare (işleme dahil) bir grup içinde benzer yaklaşım gerektiri r (bozulma;irilik; aynı tesi ste 
endüstriyel işlerneyi gerektirme); 

# ürünler genelde tek bir üretim biriminde mevcuttur (ürün ratasyon durumuna göre). 
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Aşağıdaki ürün gruplan pazarlama sistem geliştirme formülü içinde düşümülmektedir: 

# hububat ve bakliyat; 

# ya~lı tohumlar; 

# pamuk; 

# meyve ve sebzeler, 

# süt ürünleri; 

# çiftlik hayvanlan ve et; 

# kümes hayvanlan ve yumurta; 

# balık; 

# şeker 

Bazı ürünler, şu andaki pazarlama koşuHanna uygun olmadıklan için raporun daha önceki 
pazarlamayla ilgili bölümlerine alınmamışlardır, (pancar ve balık) ancak bu ürünler gelecekte 
büyük önem kazanacak ve pazarlama önerileri bölümünde ele alınacaklarclır. 
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3.3.2 Pazarlam a Sistemleri ve Stra tejileri İçin Genel Öneriler 

GAP bölgesindeki pazarlama yapısıyla ülkenin di~er bölgelerinde yaygın olan pazarlama 
yapılarını kıyaslarsak düzenlemelrin temel olarak geleneksel olduğunu görürüz. A ynca, 
hükümet destekli pazarlama programlannın ve kamu şirketlerinin ürün pazarlama alt sistemleri 
üzerindeki olumlu etkisi, hall illerinde, GAP bölgesindeki iliere göre daha fazladır. 

Ek olarak, pazarJamacılı~n gelişmesinde özel girişimin (şirketler, kooperatifler ve tüccarlar) 
potansiyel olarak olumlu rolü, genelde yeterince ortaya konmarruştır. 

Bu nedenle, pazarlamacılığı geliştirmedeki önemli girişimler, bölgedeki sulama projelerinin 
yürütülme planlan doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.Pazarlama kanallan değiştirilmeli ve özel 
sektör (ticari fırma ve kooperatifler) alt sektördeki (ticari bankacılık, sigortacılık) hizmetlerin 
sağlanmasındaki payını arttımıaya çalışmalıdır. Pazarlama sürecinde bulunan tüm kategoriler, 
tarladan tüketiciye uzanan üretim akışının manuken her adımında başarıyı arttırmak için çaba 
sarfetmek durumundadır. Sürekli olarak pazarlama faaliyetinde bulunan kuruluşlar (örn. kamu 
şirketleri) birçok durumda örgütsel ve i şleyişle ilgili düzenleme gerekse de, kendi deneyimlerini 
kullanmalıdır lar. 

Kuruluşlann ve şu anda pazarlama sürecinde halen etkin olan kurumlarm azami ilgileri, öneri 
formülasyonunda dikkate alınması gereke bir konudur. Yürürlüğe konulacak pazarlama sistemi, 
aşağıda belirtilen koşullara uygun olmalıdır: 

# üretim sistemlerindeki gelişmelerin cazip hale gelebilmesi için, üretim ve pazarlama 
giderleri hesaba kaularak, üreticiler tarafından belirlenen fiyatlar, pazarlama kanallarının 

sonundaki fiyatiann makul bir yansıması olmalıdır, 

# pazarlama kanallan düzenli çıkış olanaklan sağlamalıdır ki, ürün ratasyonlan iyi bir 
şekilde yerine getirilebilsin. B u da rekolte yo~unluğunun artışı ve ürün uzmanlığında bir 
takım olanakları içine almal1dır, 

# yeni sistemde, üreticilerin, makul zamanlarda risk alma ve pazarlama sürecine daha etkin 
kanlması kolaylaştınlmal1dır, 

# yürürlüğe konan pazarlama işlevleri için düşünülen ücretler, sağlanan hizmet düzeyinin 
kalite yansımasını temsil etmelidir, 

# üretim mümkün olduğunca etkin pazarlanmalı dı r ve perakende pazarl ama 
değerlendirmenin aynlmaz parçası olmalıdır, 

# ürünlerin transferi iyi tanımlanrruş, kabul edilir nitelik te ve kalite ve ağırlıklan hü kümetçe 
saptanmış olmalıdı r ki, satı ş daha etkili olsun, riskler azalsın ve haks ız rekabet 
önlenebilsin, 

# pazarlama düzenlemeleri ürürnün etkili bir şekilde iş lenebilmesinin sağlamalı ve e~er 
isrenirse, daha da etkili o labilmek için pazarlama firmalannın tek tek işlem hacimleri 
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# toplama, depolama, toptan sauş ve perakende satış gibi fonksiyonlar, ekonomik ve teknik 
olarak uygun şekilde düzenlenmiş tesisler tarafından yapılmalı ve yürürlükte olan 
pazarlama işlevleriyle ilgili gerekli koşullan yerine getirmeli, uygun yerlere yerleştirilmeli 
ve kullanacak olanlara uygun oranlarla kiraya verilmeli ve ucuz vergilendirilmiş 
merkezler olarak görülmemelidir. 

# hükümet prograrnlan ve faaliyetleri (fiyat politikaları; pazara müdahaleler: pazarlama 
tesisleri; kurumlar) özel sektörle yalan işbirliği içinde tam olarak geliştirilmeli ve 
uygulanmalıd.Jr ve mümkün olduğu ölçüde optimal olarak gıda üretim-dağının sistemine 
yardımcı olmak üzere donatılmalıdır. 

3 .3.2.1 Hükümetin destekleme hizmetleri 

Temel sorumluluğun, hükümet yetkilileri ve kurumlan (bakanlıklar, kuruluşlar, bölgesel ve 
yerel yetkililer) tarafından alınması gerekmektedir.Çeşitli alanlardaki temel pazarlama 
destekleme hizmetleri hükümetin inisiyatifinde geliştirilmelidir. Sorunların bazılan daha ilerdeki 
bölümlerde ele alınmıştır. Öte yandan daha özel destek unsurları, ilgili ticari ürünlerle birlikte 
incelenmiştir. Hükümetin, GAP bölgesi için pazarlama sistemleri geliştirme styratejisine karar 
verirken önemli konuların gereğince ele alınması gerekir. Sorunlar ele alınırken bütün ülke göz 
ön ünde tutulmalı, ya da en azından belirli mallar için en önemli üretim ve tüketim bölgeleri 

düşünülmelidir. Bu nedenle, GAP bölgesindeki pazariamacılığın gelişimini destekleme 
uğraşında hükümete oldukça karmaşık bir görev düşmektedir. 

Aşağıdaki konuların, gelecekte hükümetin kalkınma politikası ve stratejilerinde çok ônemli yeri 
olacaktır: 

Pazar enformasyon sistemi 

# pazarlama sürecindeki tüm katılımcılar için pazar enformasyonu (kalite standarJanna göre 
fiyatlar; pazara getirilen miktarlar; pazar haberleri) 

# politikalarda ve destekleme programlannda etkili düzenlemeleri kolaylaşnrmak için 
pazarlama gelişim konularını sürekli gözlemleyecek bir sistemin kurulması; 

Kalite standartları 

Tanınınının yanı sıra hem üretim girdileri hem de tarımsal ürünler için kabul edilm: ş kalite ve 
ağırlık standarılannda yetkililer, pazarlama kanallannın her aşamasında etkili b:r denetim 
mekanizması (dışsatım ve işlenmiş ürünler dahil) geliştirmek zorundadır. Bazı ürün:erin (et ve 

süt ürünleri) gayri resmi pazarını denetleme ihtiyacı (resmi) standartların etkili bir şekilde 
uygulanmasıyla ilgili oldukça önemli bir unsurdur. 
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Pazarlama amaçlan (altyapı ve i şletme sermayesi) için leredi teşviki ve pazarlama kredileriyle 
baglantıh olarak, pazarlama (depolama) sırasında ürün sigortası için olasılık lann devreye 
sokulması. 

Geliştirme hi zm etleri 

# Pazarlamada katılımcılara (tüccarlar, küçük ölçekli toplayıcı tüccarlar, ve memurlar dahil) 
büyüme faaliyetlerinin güçlendirimesini destekleme ve pazar üyeleri için düzenli egitim 
kurslan oluşturmak. Bu faaliyet , pazarlamayı geliştirme ve hasat sonrası konularda 
yapılan araşnrma sonuçlarına dayandın lmalıdır. 

# çiftçiler için (yeni) pazar ölçütlerini kullanmalarını saglamak üzere eğitim kursları. 

3.3.2.1.1 P azar E nform asyon Kuruluşunun Oluşturu lması 

Pazarlama sistem gelişmeleri ve politikalarıyla ilgili pazar kanlımcıları ve diger karar mercileri, 
kararlarını ilgili pazarlar hakkında kendi bilg,ilerine dayandırmaktadırlar. Tarımsal pazarlardaki 
katılımcılar genelde fiyat alıcılar oldukları için fiyat enformasyonu gereksinim duyduklan en 
önemli değişkendir. Bu durum, özellikle uzak bölgelerdeki pazarlar için üretim yapan çiftçi ler 

için geçerlidir ve GAP bölgesindeki çiftçiler için de genel geçerliliği vardır. 

Hükümet ve etkin dernekler ve kuruluşlar gibi diger çıkar grupl arı, miktar,lar, kaliteler ve genel 
egilimler hakkında da bilgiye gereksinim duyarlar. Bununla birlikte, genelde olduğu gibi, pazar 
durumunu en iyi yansl!an gösterge fiyatnr. 

Fiyat enformasyonu, eğer net olarak tanı mlanmuş kalite sı nıfianna bglı ise, kendi satış 

işlemlerini yapan üreticiler ve komisyonculara kendi adlanna işlem yaptıranlar için satışlarda 

makul bir temel oluşturur. Özellikle ona ve uzun vadede, s istem bir kez güvenilirliğ ini 
kanıtlarsa, üreticilerin pazarlık gücü artacak ve pazarlama süreci genelde daha iyi algılanacaknr. 
Fiyat enformasyon sisteminin orta ve uzun vadeli önemli bir hedefi de, üreticilerin fıyat ve 

ürünün kalitesi arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamalandır. 

Türkiye'de fiyatlar almır ve özellikle kendi ilgi alanlanndaki ürünleri kapsayan, genellikle kendi 

belirli gereksinmeleri için yapan farklı kurumlar tarafından yayılır. Çoğu program gözden 
geçirilmiş ya da genişleti lmesine karşın bu bilgiler üretici ve tüccarlara çok zor ulaşır. Mevcut 
sistemler, gerçek bir pazarlama geli şim aracı için gerekli genel performansı göstermekten 
uzaktır. 

Sonılınası gereken soru şudur: bu süreç devam ettirilmeli, ya da koordine mi edilmelidir, yoksa 
başka, yeni kurulmuş bir pazar enformasyon kuruluşu önemli yararlar sağ layacak mıdır? 

Teknik ve örgütsel değerlendirmeler kadar, pazar üyelerinin genel çıkarı, uzmanlaşmış ve 
merkezi bir pazar enformasyon hizmeti tercihi yapmaktadır. Ş u sorumluluklar için: 

# belli başlı tüm ürünlerin fiyanmn top lanması ve yayılmas1; 
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# ilgili pazariann uygun özelliklerinin analizi. 

B ir fiyat enformasyon hizmetinin tanıtımı için en önemli unsur onun güvenilir olmasıdır. 

Sistem, özellikle ilk aşamasında, sürekli gözlem ve olası düzenlemelere tabi olmalıdır. Özel 
ürünler, kalite sınıflan (her düzeyde iyi anl aşılır), bölgeler ve pazarlama kanallan (işlenmiş 
ürünler dahil) için fiyat verilerinin iş lenmesi ve dikkatlice değerlendirilmesi gerekir. Fiyat 
verileri, çoğu pazar üyesine en hızlı biçimde, tercihen yerel ve bölgesel pazarlarda günlük 
değişim işlemi başlamadan önce yayılmalıdır. 

Fiyat verileri ayrıca, kısa, ona ve uzun vadeli olarak değerlendirilmelidir. Bunun için, ülkenein 
belli başlı pazarlanndaki durumları analiz etmek ve tanımlamak açısından kantitatif gelişmeler 
dikkate alınmalıdır. Analiz, dışsatım ürünleri söz konusu olduğunda dış pazarlar için benzer 
hizmetleri içermelidir. 

Öncelik sırası, bir pazar enformasyon hizmeti kurulmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na 
ait olabilir. Bu bakanlığın görevi, sıkı bir i şbirliği içinde diğer ilgili devlet kuruluşlannın (örn. 
TK1B'nın il müdürlükleri) yanı sua Devlet İstatistik Enstitüsü ile birlikte, bağımsız bir ajans ya 
da bakanlığın bir alt birimi, hatta doğrudan bakanlıkça çalıştınlacak bir tanmsal pazarlama 
enformasyon hizmetine kuruluş , örgütlenme ve rehberlik etmelidir. 

Son iki çözümün temel yararı, bu bakanlığın hali hazırda işlemeyen yapısına işlerlik 

kazandırmak olacaktır. Tarım Bakanlığı içindeki pazarlama bölümlerinin en önemli avantajı, 
di ğer mercilerle daha hızlı koordinasyon ve muhtemelen farklı politikalar arasında daha iyi 
uyum sağlama olacaktır. Diğer yandan, Tarım Bakanlığı bünyesindeki bir pazarlama biriminin 
esnekliği tüm pazarlama hedeflerini yerine getirebilecek denli büyük olmayabilir; problemler 
diğer bir bakanlığın mevcut sorumluluklarından vazgeçmesine yol açabilir. 

Son tartışmalar, pazarlama enformasyon hizmetleri için, iki bakan lıkça, ya da devlet 
kuruluşlannca desteklenen, diğer ülkelerde olduğu gibi, bağımsız bir pazarlama örgütü 
oluşturulması önerisine yönelmektedir. Böyle bir kuruluş, belirtilen avantaj lanyla daha 
ekonomik çalışabilir. 

Sorumluluklan çerçevesinde, bu kuruluş, karar lannda bağı msız olmalıdır, aksi takdirde, 
kuruluşun hedefleri bakanlıklarca belirtilmelidir. Yönetim kurulunda, ilgili bakanlar ve diğer 
bell i başlı pazarlama kurulu şları, örgütü n hedeflerini belirler ve görevlerini yürütmesini 
denetleyebilir. Finansman konusu, ürün üzerinden özel ücretlerle ve hükümet desteğiyle 

sağl anabilir. Olası çözümlerin yararlan ve sakıncalan ulusal ve bölgesel koşullara bağlı olarak 
iyi dengelenmelidir. 

Yaygın bir fiyat enformasyon sistemi, ileri üretimin ve hasat sonrası işlemlerin adaptasyonunu 
özendirmede en temel pazarlama geliştinne stratejisi olarak değerlendirilir. Fiyatlar ve dış pazar 
koşullan da dikkate alındığında (Türkiye İhracatı Geliştirme Merkezi-İGEME, veri toplama ve 
yayma konusunda önemli deneyim sahibidir) hizmet, dışsatım faaliyetlerini başlatmak ya da 
çıkış yollarını değiş tirmek ve/veya arttırmak için d ışsatımcılan desteklemede doğru bir araç 
olacaktır. 
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Kuruluş hükümetten, önemli mali kaynaklar dahil, uzun vadeli destek ister. Programın 
başlangıç aşamasında yalnızca en önemli üretim alanlan ve pazarlanyla ilgilenilse de, daha 
sonraki aşamalarda tüm önemli üretim alanları ve pazarlar faaliyet alaruna girecektir. 

Kuruluş insan gücü girdilerine ve personel eğitimine ihtiyaç duyacaktır. Ancak, şu anda benzer 
faaliyetlerde çalışan çok sayıda deneyimli personel vardır. Merkezi haberalma servisi kurulması 

olanaklarını değerlendirrnek için görüşmelere temel olacak en önemli konulardan biri insan gücü 
ve donanım transferinin hangi koşullarda, nasıl bir kaulımla ve ne dereceye kadar mümkün 

olacağı konularında kuruluşların istekliliğidir. 

3.3.2.1.2 Üretim ve Pazarlama Kredisi 

Resmi kredi programlarında borç limitleri Ziraat Bankası'nca belirlenir, ancak yıllık 

düzenlemeler enflasyon oranlannı yakalamaktan uzaktır. Bu yüzden resmi kredilerin önemi 
azalırken gayri res mi krediler daha fazla rağbet göriir. Mevsimsel borçlar gayri resm i 
kaynaklardan alındığında, resmi enflasyon oranlan üzerinden geri ödeme olumsuz olarak 
etkilenir çünkü gayri resmi sektör çok güçlü müeyyideler uygulayabilir. 

Gayri resmi krediler, tefeci adı verilen, yalnızca faiz bedelleriyle ilgilenen borç para veren 
kişilerce sağlanır. Farklı uygulamalarla karşılaşılsa da, tefeciler genellikle pazarlama 
faaliyetlerine girmezler. 

Resmi kredi faaliyetlerinin de birçok sorunu vardır. Kredi ve pazarlama arasında entegrasyon un 
olmaması, kredi kuruluşları arasındaki az bir koordinasyona karşılık yetersiz danışmanlık 
hizmeti, geri ödeme disiplini üzerinde olumsuz etki yaparak kaynaklan ciddi olarak tüketir. 
GAP için yeni bir borçlandırma sistemine başlamadan, ya da varolan kredi programlarını 
güçlendirmeden ve/veya genişletmeden önce, mevcut kredi çizelgelerinin tam bir iyileştirmeden 
geçirilmesi için plan hazırlanması önerilir. Bu, geri ödeme disiplinini arttıracak ve yeni kredi 
programlannın başarısızlığını engelleyecektir. Ele alınması gereken diğer koşullar, farklı borç 
programlarının borçlanma koşullannda tekbiçim sağlamayı hedeflemelidir. 

Resmi kurumlardan alınacak kredi fonlarının genel avaııtajlan, finansal maliyetlerini azaltarak ve 
karar verınede esnekliklerini annrarak pazarlama sürecinde rekabet güçlerinin arttıracaktır. 

Bununla birlikte, GAP bölgesinde yürü tülecek yeni kredi programlannın sağlıklı ilkeleri 
olmalıdır: 

# borç başvurulan, değerlendirme ve denetim (soruşturma) süreçlerine açık yönetmelik 
hükümlerinin konulması; 

# faiz ödemesi ve asıl borcun taksitlendirilmesiyle ilgili açık maddelerin konulması ve 
pek:i ştirilmesi; 

# üreticilerin tek tek özel durumlarına uyacak borç değerlendirme ölçütlerinin uygulanması; 

# (hiçbir risk almaksızın üretimi genişletecek) üretim faaliyetlerinin yoğun rehberliğini 
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yürüınıe; 

# tasarruf etkinliklerinin uyarıanmasını teşvik ; kredi ile birlik le bir tasarruf programının 
entegrasyonu aşağıda belirtilen avantajlar sağlayacaktır; 

* birikmiş para hacmi, borç alan l arın kurumla çalışnklarının bir göstergesi olarak güven 
kazanmalarını sağlayabilir; tasarruflar iy i kullanıl ırsa, faiz ödemeleri ve geri ödemeler 
büyük olasılıkla gerekenin üzerinde olacaknr; 

* (bankada.ki) depozitler ek bir teminat işlevi görerek borç başvurusu işlemlerine etkisi 
olabilir; 

* depozitlerin tutulması borç programının genişletilmesi (dönen fonun artması) için 
temel oluşturur; 

* kredi ve tasarrufların enıegrasyonu bankacılık sisteminde işbirliğinin kurulmasına 
katkıda bulunabilir (Ziraat Bankası (ZB) birincil (köy) kooperatiflerinin mevcut ağıyla 
borç sağlama faaliyetiyle içiçe olduğundan GAP bölgesinde bir kooperatİf bankacılık 
sisteminiri kurulmasında öncülük edebilir). 

3.3.2.1.3 Kalite ve Agırlık ve Den etim Mekanizmasındaki Sta nda rtla r 

İç pazarlamada, pazar katılımcılarının da uyduğu minimum standanlar uygulanmalıdır. 
Derecelerin, ağırlıkların , ölçülerin, ambalaj malzemesinin standardizasyonu, dışsatımcılar 
dışalımcıların koşull arına uyduğu oranda kolaydır. S tandartların benimsenmesi ve 
sürdürülmesi, bir yandan daha yüksek fiyat uygulamak için önerilen teşviklere, diğer yandan da 

bir hükümet kuruluşunun sıkı denetimine bağlıdır. 

Türk S tandarıları Enstitüsü, kalite ve ağırlık s tandartlarında birçok ölçü t geliştirmiş olsa da, 
standartlar pratikte yetersiz uygulanır. Bunun yanında, bazan tüketici tercihinin doğrudan bir 
yansıması olarak, ticaretin talep özellikleriyle birlikte bazı ürünlerde standarı başvurusunda 
eksiklik olmaktadır. Tüccarlar, ama özellikle perakendeciler, ürü nleri sararken sınıfland ırmaya 

tabi tutarak (özellikle meyve, sebze ve et gibi ürünlerde) ticareııe kendi payianna düşen i böylece 
öder ler. 

Pazarlama kanallarındaki tüm kaulımcıların iyi algıladığı ve uyguladığı kalite, ağırlık ve ambalaj 
kon usunda uygun stand anlar, pazarlama sürecine aşağıda belirtilen etkilerde bulunur: 

# çiftlikte ürün değerinin eklenmesi; ayrıca çiftlik istihdamına katkıda bulunur; 

# üretimin denetimi sınırlı olduğundan , pazarlamanın her seviyesinde değişim i şlevi 

kolaylaşunlmıştır; 

# pazarlama riskleri önemli derecede azalır; 

# ~asat sonrası i şlemler basitleşmiştir; hasat sonrası işlem maliyetlerinin düşüklüğü çoğu 
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hallerde yüksek taşıma maliye tlerini karşıl ar; 

# fıyat gözlemleri ve böylece dene timi, çiftçilerin pazarlık gücünü artnnr; 

# fiyat ve pazar enformasyon hizmetlerinin kullanıma girmesi hızlanacaktır. 

Standartlarla ilgili güncel ölçürlerin çıkanlması ve gerekiyorsa değişikliklerin yapılması önerilir. 
Ölçütler pratik pazar koşullan na uydurulmalı, ülkedeki talep terc ihlerinin gerçek bir yansıması 
olmalıdır. Özellikle halk sağlığı açısından gerektiğinde, ihtiyaç duyulan s taııdartlar hiçbir 
esneklik g ö sterilmeden uygulanmalıdır. Standardizasyon sisteminin işlevi bir denetim 
mekanizmasıyla desteklenmelidir. Standartiann kullanımı, üretici ve tüccarlann ürün kalitesi 
üzerine nesnel bir değerlendirme alabilecekleri yeterlikle Jaboraruvarlarca kolaylaşnnlmalıdır. 

Yaklaşımlarda bulunması gereken konular: 

# dışsatım için özel standartlar yaratmak (dışsatımı geliştirmek için hüküme t ve özel 
sektörün denetiminde); 

# gayri resmi pazarlama faaliye tlerini (genelde et ve süt ürünleri) azaltacak düşük 

standartlar oluşturmak. 

3.3.2.1.4 Yayım ve Eğitim Programları 

Pazarlama kanallarında, üretim ve en son noktaya kadar ürün kalitesinin korunmasına destek 
yetersizdir. Çoğunlukla, hasat sonrası kayıplan yüksek olmakta, kayıplar daha çok kalite 
bozulmasından kaynaklanmakıa ve pazarlamayı engellemektedir. Toplam kayıplar, en sonunda 
varolan pazar sistemi gereği tamamen üreticiye ödenirilir. 

Pazarlama randımanı, yetiştiricilerin çoğunun kullandığı hasat öncesi ve sonrası işleme 

tekniklerinin yetersizliğinden dolayı azalır. Kabul edildiği gibi , şeffaf olmayan pazar 
koşullarında, ek i şleme yollan (maliyet) d aha yüksek risk getirir. Ancak, iyi işlenmiş ve 
korunmuş ürünler pazarlarda, normal olarak, daha iyi fıyat bulurlar. 

Yetkili memurlar (yayım haizmetleri; teftiş) , tüccarlar ve yetiştinciler için eğitim devre leri 
kurumlaştınlması önerilir. Benzer öneril er, resmi eğitim olanaklannın genişletilmesi 

kapsam1nda da yapılmıştır. Eğer özel bir kurum bu gibi konularla ilgilnirse, resmi bir eğitim 
programının faaliyetleri kapsamına alınabilecek, özellikle belirli durumlar için(dışalımcılann 
isteği üzerine),bir iki fazladan hedef, kalite araştırmalan için yönlendirici olabilir. Eğer kurumun 

doğrudan, uygulam aya yönelik katılımı sağlanamazsa , kurum özel sektöre ve kalite konrtol 
işiyle uğraşan yetkililere kalite araştırmalan konusunda yardım sağlayabilir : sağlığa uygunl uk 

belgesi için PAGİ (Pazarlama Geliştirme İdaresi) Genel Müdürlüğünün Koruma Kontrolu ve 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı ğı 'nın hasat sonrası i ş lemlerin (kalite standartlan) Türk 

Standanları Enstitüsü tüzüklerine uyup uymadığıru denetlemesi. 
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3.3.2.2 Devletin Pazarlamadaki Örgüt Yapısı 

Pazarlamacılık örgütleri şu yönlerde geliştirilmelidir: 

# ekonomi i lkeleri temelinde yönetilen ve birincil kooperatifierk ilgisi bulunan ortaklann 
işbirliğine dayanan pazarlama kooperatiflerini geliştirme ve destekleme; 

# özel sektörle (kooperatifler) işbirliği içinde olan ve ekonomi ilkeleriyle yönetilen devlete 

ait pazarlama örgütlerinin değişim geçirmesini teşvik etme; 

# gelecekte, bölgedeki pazarlama ve çiftlik yönetimi konularını tümüyle göz önünde 
bulunduracak devlet üretme çiftliklerinin pazar arz koşullan m belirleme. 

Şu anda hükümetin pazarlamayla ilgili u~aşlan iki bakanlığın işidir (Tarım Bakanlığı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı) .Tanm Bakanlıği, üretim ve pazarlama arasındaki zincire kanlamadığı için, 
ham maddelerin pazarlanması işlemine, işlenmesi de dahil olursa, kaularnamakıadır.Bunun tipik 
örnekleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstern Bölgesel Alım-Satım 
Kooperatifleri ve Ticari Ürün Değişim Örgütleridir (borsalar). Bakanlıklann sorumluluklannın 
düzenklenrnesinde pazarlama etkinliği açısından yarar bulunmaktadır. 

Pazarlama etkinliklerinde hükümetin desteğini geliştirmek için sorumluluğun tek bakanlıkta 
toplanması yararlı olacakur. 

Pazarlama işlemlerinde Tarım Bakanlığı'nın tam kanlımını sağ lamak için, kurumsal bir temelin 
sağlamlaşnnlması önerilmektedir. Özel sektörün artan sorumluluklanyla birlikte, dengeli bir 
tarımsal pazarlama politikası yaratmak ve uygulamak için, müdürlük düzeyinde, tam yetkili bir 
organın kurulması, ülkedeki tarımsal pazarlamanın gelişmesi açısından bir önkoşuldur. 

Pazarlama müdürlüğü ayn ca, tek tek üreticilere ve üretici birliklerine özel destek sağlamakla 
birlikte, pazarlama sürecine kanlanlar için pazarlamayla ilgili, hizmetler gel i ştirmeliclir. 

Birincil (köy) kooperatiflerinin kısmen yer aldığı bölgesel alım satım kooperatiflerince de 
sürekli vurgulandığı gibi, kooperatİf pazarlamacılığı sürecinin daha etkin olması durumunda da 
Tarım Bakanlığı'nın genel koordinasyonu na ihtiyaç olacaknr. 

Hükümet çoğu ticari ürün için ö nemli derecede pazarlama desteği geliştirmektedir. Fiyat 
desteğiyle ve pazar müdahalesiyle ilgili kararlar, önemli derecede devlet kontrolunda olan 
kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır. Çoğu devlet desıekli pazarlama şirketleri yalnızca bir ya 

da iki ticari ürüne yönelmişlerdir ancak, diğerleri daha geniş bir ürün çeşidin i kapsarlar. 

Özellikle GAP bölgesindeki pazarlama geli ştirme stratejileri ve geneldeki ulusal pazarlama 
reform politikaları kapsamındaki özel gelişme potansiyeli olan bir iki kuruluş raporun bu 

bölümünde tarnşılmaktadır. Tek bir ürün üzerinde uzmanlaşan devlet kunıluşlan, raporun daha 
sonraki la sımlannda ele alınacakur. 



GAP Pazarlama ve Üriin Deseni Çalışması 
Ci/ı lll - Sa)fa 77 

Politika geliştinneve program uygulamalan daha fazla dikkat gerektirmektedir ve bu yüzden, 
bakanlık içinde ve bakanlıklar arasında acil işbirliğine ihtiyaç vardır. 

3.3.2.3 Alım-Satım Koopera tifle ri 

3.3.2.3. 1 Alım-Satım K ooper a tiflerinin Yeniden Ya pılanması 

Alım-Sanın Kooperatifleri, hükümetin fiyat destekleme programlarıyla faaliyet görerir ve 
tanrnsal ürünlerin pazarlanmasıyla uğraşır. Kooperatifierin kendi sorumluluklannda ürün 
ricaretine izin verilmişse de, hükümet denetimindeki kooperatifierde ticari pazarlama pek ona ya 
çıkmamaktadır. Kooperatif, üreticilere cazip bir fiyat karşılıg-ı nda son bir sanş mercii sağlama 
konusundaki önemli hükümet hedefini gerçekleştirir. Bununla birlikte, bölgede üretim 
planlamasının olmaması ve iklim koşullannın elkisiyle, programın etkileri şu ana kadar sınırlı 
olmuştur, ancak program mevcut mali kaynaklann büyük bir bölümünü emmektedir. Bu 
nedenle, bütçe sorunlannı azaltmak amacıyla, kooperatifler (hükümet), kuruluşlannı özel, 
kolaylaştıncı hükümet programianna dayandıran birincil (köy) kooperatifleriyle işbirliği 
üzerinde durmaktadır. 

Kooperatifleri n geliştirilmesi, GAP bölgesindeki pazariamacılığın geliştirilmesinde önemli bir 
stratejidir. Program faaliyetleri kapsamında önemli deneyimle birlikte örgüt ve yönetim yapısı 

yaratılmış durumdadır. Mevcut kuruluşun, gerçek koperarifçilik ilkelerine dayalı ve üret ici 
birliklerinin tam bir katılımını sağlayan tam yetkili bir kooperatife dönüşmesi önerilmektedir. 

Kendi pazarlama politikalannda mevcut çiftçilik sistemlerini bir bütün olarak göz önünde 
bulundunnayan kooperatifierin pazarlama çabaları yalnızca bazı ana tanm ürün lerinde 
yoğuşlaştığından çok özel bir alana özgü ol muşrur. Bölge coğrafi açıdan proje bölgesindeki 
bireysel üreticilere ve çiftçi demeklerine etkili hizmet verilerneyecek kadar büyük olduğundan , 

pazarianmış miktarlar önemsiz kalmıştır. 

Son on yıl içinde bir çok proje hükümetçe desteklenerek makul koşullarda çiftlik girdilerinin 
ulaşılabilirliğini sağlamak için çok çaba harcanrruştır. Bununla birlikte, mal sürümü ya da 
pazarlamadaki sorumluluklar sürekli artan biçimde diğer kuruluşlara (özel sektör ve 
parastatallara) verilmiştir. Bu durum bölgesel kooperatifierin birincil üretici dernekleri ile olan 
ilişkilerinin güçlenmesi olasılığını zamanla zayıflatrruştır. 

Kooperatifierin girdi ve çıkn pazarlamasının bütünleşmesinden doğan işleyiş verimliliğinden 
yararlanma olasılığı gerçekleştirilemem iştir. Buna ek o larak, bölgesel alım-sanın 

kooperatiflerinin yasal ve örgütsel yapısı kooperati fierin ürün pazarlamasına dinamik olarak 
katılmalannı etkili biçimde önlemiştir. 

Resmi olarak biraz daha açıklanması gereken merkezi bir konu, başl an lan tanmsal gelişme ve 
reform aracı olarak üretimde olduğu kadar pazarlamada da kooperatifierin kuru lması ve 

desteklenmesine aynlacak hükümetin tanm sal gelişme politikalanclır. Kooperatifiere destek 
yaklaşımı politikası özellikle bölgedeki küçük ölçekli çiftçi toplul u~unun yaranna olabilir. 

Bölgesel alım-saum kooperatifleri proje bölgesindeki birincil kooperatifleri temsil eden gerçek 
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(bölgesel) kooperatifiere dönüştürülmelidir. Yürürlükteki kocperatif yasası bu dönüşüme 
olanak saglayacak biçimde ayarlanmalıdır. Yasal engeller zamanında uyum saglamak için çok 
karmaşık olduğu takdirde, yalnızca GAP bölgesinde uygulanmak üzere yasa ve yönetmelikler 
çıkanlması tek seçenek gibi görünmektedir. 

Yasal uyarlamalar p ilot bir yaklaşım temeline dayalı biçimde gerçekleştirilebilir. Bu durumda 
gerekli uyarlamalar için daha fazla esneklik sağlanmış ve faaliyetlerin etkili biçimde başlanlması 
ve sürdürülmesi garanti edilmiş ve böylece kooperatifın gelişme prograrınnın ilk aşamalannda 

kocperarif üyelerinin des te~ engellenınemiş olur. 

Birincil kooperatiflerle bölgesel birlik arasında bir örgütlenme ve iletişim boşluğu olduğundan, 
illerde birlikler kurmak gerekli olacaktır. Bu birliklerin kurulmasına çeşitli sulama projelerinin 

uygulanmasıyla birlikte başlanabilir. Bu durumda, bölgesel alım-satım kooperatiflerinin büro 
yerlerinin (Gaziantep) ve tesislerinin (depolama ve ürün işleme) gelecekte uygun olup 
almayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. GAP projesi uygulamasında ana üretim ve ürün işleme 
faaliyetlerinin yoğunlaşması beklenen bölgedeki tesislerin yeniden belirlenmesi oldukça uygun 
bir yol gibi görünmektedir. 

Açıklığa kavuşması gerekli bir konu da, ulusal düzeyde (en üst kuruluş) bir kocperarif örgütü 
ile ilgili olarak, bölgesel kooperatifierin gelecekteki durumlandır. 

Tarım kooperatiflerinin gelişmesini destek lemek üzere Tarım Bakanlığı bünyesindeki bir 
birimin, belki de yerel kooperatİf hizmet merkezleriyle birlikte (şu anda Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bünyesindeki Alım-Satım kooperatifleri) ilgili il müdürlüklerinin de güçlü bir şekilde 

tem sil edildikleri b ir genel müdürlük durumuna getirilmesi önerilmektedir. Önerilen bu 
güçlendirme, Tarım Bakanlığı'nın tanmsal pazarlama ve pazarlama araştımıalanyla ilgili bir 
enstitü oluşrumıası planıyla tam bir uyum içinde olduğu belinilmektedir. 

Bunun yanında, hem kurumsal ve örgü tsel bilgi alış verişi hem de pazarlama olanaklan 
açısından, dünyadaki tarımsal kocperarif pazarlama örgütleri ile de öncelikle bağlantı kurulması 
önerilmektedir. 

Kooperatİf ilkeleri ve uygulamalannın daha temelli oluşumu için, dışandan önerilen ve hatta 
yardım amacıyla uluslararası kocperarif kuruluşlanyla da Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ll...O), Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA), Kocperariflere Yardım 
Kornitesi (COPAC) ilişki kurulması önerilmektedir. 

3 .3.2.3.2. Koopera tiflerin Pazarlama Faaliyetl eri 

Ü r etim Girdilerinin Sagıanması 

Kooperatifierin pazarlama faaliyetlerindeki artışla birlikte, kuruluşun, kooperatifiere üretim 

girdileri temini ile tam olarak ilgilenmesi gerekmektedir. Aynı kuruluşun kalite garantisi olan 
ürünlerle ilgilenmesi ve oldukça büyük ölçekli işlem hacmiyle birlikte mümkün olacak cazip 
koşullan sunması gerekmektedir.uygulamanın ciddi sorunlarla karşılaşması ve kooperatifın 
tanınmasına katkıda da bulunmak amacıy la , faaliyetlerin aşamalı olarak başlatılması tercih 
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edilmelidir. Faaliyetler tamamen ticari olsa da, eger başarı kazamlırsa, kooperatif yapısının 
gelişimine aynca bir destek olarak ortaya çıkacaknr. 

Tarımsal krediler ve tasarrufla r 

Kurumsal kredi kuruluşlannın borç teminau düzenlemeleri kredi verilmesinde bir sorun 
oluşturmakta ve borç değerlendirme sürecini de karmaşık hale getirmektedir. Krediler ve 
pazarlanarı ürünler arasında etkili bir korobinasyon oluşturulabilirse (mevsimsel krediler için) 
borçlar konusunda ikincil önemde olan çoğu sorun çözülebilir. Bu yüzden, aynca üretim 
girdilerinin pazarlanmasında işlem hacmini arttırma girişimlerine hizmet edecek şekilde kısmen 
nakdi olarak, kurumsal kredi sağlanması konusu kooperatifın (pazarlama) daha fazla meşgul 
olması önerilmektedir. Kredi, girdi temini ve ürün pazarlaması arasındaki tam bir bağlann, 
yalnızca kooperatif bankacıhğı sisteminin daha fazla gelişmesine değil aynı zamanda borç 
programlannın görece genişlemesine ve borç güvencesi konularında gelişme sağlanmasına 
hizmet edebilecek olan, ortaklann tasarruf faaliyetlerini de arttıracaktır. 

Dikey bütünleşmenin başka bir yararı daha vardır. Ortaklar ve kooperatif arasındaki ürün temini 
düzenlemeleri, doğrudan pazarlama ve/veya işleme amacıyla olmak üzere çok daha güvenli 
olacaktır. Çiftlik üretiminin planlanması, ambarlama (çiftçiler veya kooperatİf tarafından), 
taşıma, işleme ve pazarlama sonuçta kooperatifin pazarlamadaki rekabet gücünü arttıracak 
şekilde çal unalanndaki genel verimliliğin artnnlmasıyla sistem içinde gelişebilir. 

Gerçek tica ri hizmet 

Bölgesel (ikincil) kooperatif bünyesindeki pazarlama ve işleme faalayetleri çiftçiler için gerçek 
bir ticari hizmeti de içine almalıdır. Süreçte belirsizliğe yer bırakılınamalı ve birincil kooperatif 
(ortakları) gerçekleşmiş pazarlama faaliyetlerinin net ve brüt karşılıklan hakkındaki bilgilerin 
tamamına ulaşabilmelidir. 

Pazarlama faaliyetleri, günümüz tarım sistemine uyarlanan ürünler doğrultusunda olmalıdır. 

Sonuç olarak kocperarif ürün paketiri çeşitlendirme konusunu dikkate almalıdır. 

İç pazar olanaklarını geliştirmek için, kooperatİf, bir ölçüye kadar orta ve uzun vadeli 
sözleşmeleri içeren sistem içinde, önceden belirlenmiş miktarlar temelinde üretim ve 
pazarlamayı kabul etmeli ve geliştirmelidir. Böylece pazarlama riskleri ortadan kalkar ve 
planlama çok kolaylaşır. Özel şirketlerle sürekli olarak sabit ilişkiler kurulması göz önünde 
tutulmalıdır. 

Dışsatım paza rının geliştirilmes i 

Gelecekte daha fazla üzerinde duru lması gereken dışsatım pazarının geliştirilmesi genel olarak 
şu önkoşullar bulunur: 

# ürünlerin kalite standartlannda süreklilik, 

# tes li mat miktarı ve zamanına göre güvenilir mal temini, 
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# dış pazarlara düzenli ürün akışını (konsinye temelinde) güvence altına almak için 
üreticilerin risk almayı kabullenmeleri. 

Dışsatım pazarlaması, daha önce bölgesel alım-satım kooperatiflerinin yürüttüğü çizgide 
geliştirilebilir. Kooperatifler ve özel girişimlerle mevcut bağlar güçlendirilmeli ve iş hacmi 
büyütülmelidir. 

Ülkede dışsatımı geliştinnekle uğraşan kuruluşlar (İGEME: İhracatı Geliş tirme Merkezi, 
İhracatçılar Birliği, Ticaret Odası gibi) pazar fiyatlarını ve istihbarat bilgilerini sağlamalı ve dış 
pazarlarda ticari bağlantıların kurulmasına yardımcı olmalıdır. 

Dışsatım pazarlamasını güçlendirmek için kooperatİf, dış pazarlardaki kooperatİf kuruluşlanyla 
ilişkileri geliştirme olanakları aramalı ve yalnız daha iyi pazar olanakları sunmakla kalmayıp aynı 
zamanda teknik bilgi transferi sağlayan ve özel şirketleri de ilgi alanına almalıdır. 

Çeşit l i Ulusa l Destek Programiarına Katılım 

A yntılı olarak tartışılması gereken bir konu da bölgesel bir kooperatifın çeşitli ulusal destekleme 
programlannın belirli unsurlannın yürütülmesine katılıp katılınama olasılıkları ve bunun 
arzularup arzulanmadığıdır. Son zamanlardaki en çarpıcı örnek, hükümetin hububat ve bakiiyat 
pazarlama alanında Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) kanalıyla lojistik olarak olası bir katılı mıdır. 

Gıda güvenliği konulan ulusal hükümetin bir endüstrisi olmakla birlikte, faaliyetlerde 
sorumluluklann ve tesislerin kısmen kocperariflere aktanlmasının ciddi olarak düşünülmesi 

mümkün ve arzu edi lir görünmektedir. 

Çok yönlü avantajiann en önemlisi şöyle sıralanabilir. 

# günümüzde hükümetin destekleme programlannda ve tanmsal pazarlamadaki siyasi 
reformlannda her ikisi de önemli unsurlar olarak gündeme gelen reorganizasyon ve 
özelleştirmeyi teşvik, 

# gıda güvenl iği ve fiyat istikrar programlarının etkinliğini antı.rma, 

# çiftlik düzeyindeki faaliyetlerin uyumluluğu ve son zamanlarda ulusal destekleme 
programlannda açıkça öncelik verilen küçük ölçekli üreticiler için daha iyi olanaklar, 

# kooperatif pazarlama faaliyetlerinin hacminde artış, 

# birim harcamalan azaltarak teknik olanaklann daha iyi kullanımı, 

# kooperatifiçin iç ve dış pazarlardaki fiya t ve pazar koşulları gibi pazar enformasyon 

konularına daha kolay ulaşma, 

# insangücü (kısmen) ve doğal olarak değerli deneyimlerin transferi 
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Devlet şirkerlerinin seçilmiş çalışma unsurlannın birincil ve ikincil kooperatifiere uyarlanması, 
yeni kanlan kuruluşların sürekli büyümelerini teşvik etmek amacıyla, şu anda işlemeyen her 

türdeki çalışma ve örgütlenme unsurunun transferinin önlenmesi ihtiyacını gündeme 
getirecektir. 

Egitim ve Genişleme 

Kooperatifierin gelişmesinde ve özellikle pazarlama etkinliklerinde önemli bir unsur da birincil 
kooperatiflerdeki personelin eğitimi ve yetiştirilrnesidir. Gelecekteki destekleme faaliyetlerinde 
bu konuda geniş olanaklar sağlanmalıdır. 

Benzer şekilde, birincil kooperatifierin üyeleri kooperatifierin gelişmeleri konusunda özel 
bilgilendirme ve eğetime ıabi tutulmalıdır. Kooperatifierin kendi personeliyle biriilere Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili birimleri bu anlamda önemli bir rol oynar. Eğitim 
faaliyetlerinin pürüzsüz olarak yürütülmesi açısından kooperatifler için dış teknik danışma ve 
yardım alabilecek olan, özel bir eğitim kurumunun oluşturulması düşünülmelidir. 

Ülkede kooperatifçilik amaçlı resmi eğitim olanaklan sınırlıdır. Kooperatifçiliğin ilerideki 
gelişmesine paralel olarak, yönetim konularına özel önemin verileceği , resmi eğitim olanaklan 
arınnlrnalıdır. 

3.3.2.4. T icari Ürün Değişim Örgütleri ("Borsala r") ve Pazarlama Geliştirme 
İdaresi (PAGİ) 

Ticari ürün değişim örgüılerinin (borsa) tarımsal ürün pazarlamasında etkileri şu ana kadar 
sınırlı kalmış olsa da raporun 3.1. bölümünde de belirtildiği gibi pazarlama sürecine katılan tüm 
üyelerin pazarlama politikalan ve faaliyetleri daha etkili ve verimli kılınması yolundaki amacı 
varlığını sürdürmektedir. 

Borsaların hedefleri çoğu karmaşık olan unsurlarca karakterize edilen geniş bir yelpazeye 
yayılmaktadır. Son zamanlarda, GAP bölgesindeki ticari ürün değişim örgütlerinin çok fazla 
ürün içeren çok fazla işle uğraşmak zorunda olduklan görülmektedir. Anlaşılan odur ki; 
geçmişte araçlar ve ilgiler çok fazla faaliyete dağııılmıştır. Aslında daha yakın zamanlarda, 
birkaç kuruluş pazarlama sürecindeki etkilerini güçlendirmek amacıyla sınırlı sayıda faa liyet 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Sonuç olarak, hizmetler yanın kaldı ve bilgilerin doğruluğu yetersizdi. GAP bölgesindeki 
kuruluşlann başlangıçıa koydukları hedeflerin gerisinde kaldık l arını gösteren açık örnekler 
olarak, fiyat enformasyon hizmetleri ürünlerin kalite tayini, pazarianan miktarların kaydı (ve 

sınıflandırma) ve potansiyel katılımcılann kaydı verilebilir. Ticaret süreci ve koşulları (yer, 
sınırlı saatler, örnekler) ise önemli bir etki bırakan faaliyetler olmaktan uzaktır. 

Ticari ürün değişim örgütlerinin bürolan (68 büro) aralarında bilgisayar ağı olmasına karşın, 

fiyat enformasyon sistemi güncel değildir ve bu nedenle iş dünyası için çok fazla bir önemi 
yoktur. Fiyat enformasyon sisteminin alıcı ve satıcılar tarafından etkili o larak 

kullanılamamasının en önemli nedenlerinden biri, laboratuvarlarda ürünlerin kalite tesbitindeki 
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yetersizliklerle birlikte, yeterince açık ve kabul edilir kalite standanlarının eksikliğidir. Bunun 
yanında, kuruluşlara pazar koşullarının analizi çalışmalarında, Toprak Mahsulleri Ofis inin 
(TMO) hububat ve bakliyat için enformasyon sistemi gibi diğer veri kaynakJanndan destek 
gelmemektedir. 

Değişim örgütlerinin hedefleri sabit ve çalışma verimliliğini ve pazann şeffafl ığını arttırmaya 

yönelik nihai hedefle birlikte, ticari ürünlerin pazarianmasını kolaylaştıncı ve geliştirici olmalı, 

böylece pazar istikranna katlada bulunmalı ve pazardaki tüm katılımcıların riskini azaltmalıdır. 

Özellikle şu andaki kuruluş aşamasında, değişim örgütünün ticari ürünleri vergilendirme görevi, 
kuruluşun sağlıklı gelişmesi açısından bir çelişki oluşturmaktadır. 

Üreticiler, tüccarlar ve sanayiciler için organize bir hizmet merkezi durumunda olan "borsalar" 
depolanabilir ürünlerin değişimini kolaylaştırrnaktadır ve bölgedeki toplam işhacmin in 

o/o 15-20'sini, hana buğday için daha da fazlasını, temsil ettikleri belirtilmektedir. Bu borsalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmekledir ve bu yüzden hububat ticaretinin 
örgütlenmesi ve desteklenmesinde bir tür bakanlıklar arası rekabet vardır. 

Bununla birlikte, bu borsalar başlangıçta konulan hedeflere ulaşamamış olsalar bile, fiyat 
belirlenmesi ve yeterince kullanılırsa- kısa vadede fıyat enformasyonu için iyi birer araçtırlar
en azından olabilirler. Bunun gerçekleşmesi iç in iyi tanımlanmış standartların konulması ve 
uygulanması ve fıyatların toplanması ve yayılması gerekmektedir. Diğer durumlarda da oldu~ 
gibi, tüccarların da bu tür kuruluşlarla ilgilenmeleri ve tanımlanan yada benzer organize ticareti 
başlatmalan ve ona sahip olmalan gerekmektedir. 

Bununla birlikte, kuruluşların başlangıçta konulan hedefleri daha geniş sorumluluk ve hizmet 
içermektedir. Ticari i.iri.in değişim örgütlerinin başlangıçta saptanan hedefleri, gelecekte GAP 
bölgesinde anan bir ürün miktan kapsamında sürdürülebilir. 

Faaliyetler varolan hedefler ve sonımluluklann paralelinde yürü tülmelidir. Baş l angıçta 

hizmetlerin geliştirilmesi açısından hükümet desteği yerinde olur. Pazarlamadaki hizmetler ve 

faaliyetlerden soru ml u bakanlıklar ve kurul u ş ların faaliyetlerini yoğu nlaşıırmaları 

gerekmektedir. Ticari ürün değişim örgütleri pekala da yeni koordinasyon rolünü üstlenebilir ve 
üreticiler, tüccarlar, dışsatımcılar ve dev let kuruluşları ve bakanlık l ara hizmetin tüm 
sorumluluğunu alabilir. 

Örgüt, özel bir temelde, özel sektör, devlet ve kamu kuruluşları arasında iletişimi sağlayan bir 
platform olmalıdır: Pazarlama Geliştirme İdaresi (PAGİ). 

Örgütün temel hedefleri şunlar olacaktır: 

Pazarlama kanalında ilgili düzeylerdeki (tüm) pazar üyeleri arasındaki ürün değişim 
sürecini kolaylaşurmak (geliştirmek). 

# Yerel ve bölgesel yetkililer dahil, hükümete aşağıdaki konularda tavsiyede bulunmak: 

pazarlama soru nları ve reform; 
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pazarlama tüzük ve yönennelikleri; 

pazarlama politikalan ve üriin değişimini rahaılatacak hizmetleri kolaylaşrınna; 

fiziksel altyapı tesislerinin geliştirilmesi. 

# Üreticilere, iş çevrelerine ve hükümete, pazar araş tırması, fiyat enfonnasyonu ve 
clışsaum pazar gelişimini de kapsayacak şekilde pazarlamanın geliştirilmesinde etkili 
faaliyetleri temelinde özel ürünlerin belirli dönemlerde üretiminin düzenlenmesi 
konulannda tavsiyede bulunur. 

GAP bölgesi için Pazarlama Geliştirme İdaresi aşa~ıdaki üyelerden oluşan bir danışma 

kurulunca desteklenmelidir: 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; 

GAP Yönetimi'nin GAP Kalkınma Kurumu; 

Ticaret Odalan Merkez Birliği; 

İhracatçılar Birliği; 

İhracau Geliştirme Merkezi; 

Birincil ve İkinci! Kooperatifler; 

Ziraat Barıkası: 

Ulusal Destekleme Programlan; 

Araşurma Kurumları; 

Üniversitelerin ilgili bölümleri. 

Tanışılması gereken başka bir konu da ticari ürün değişim örgütlerinin bir ürün türüne göre ne 
derece uzmanlaşacağıdır. Belli başlı ticari ürünler için gelişme yönleri temelde aynı olduğu için , 

başlangıç aşamasında, tüm ürünlerin tek bir örgüt çatısı al tında toplanması yararlı 

görülmektedir. Daha sonraki bir aşamada artan verim ve ürün uzmanlı~ ve çeşitlenmesiyle 

birlikte, belirli ürün grupları için yetkiler söz konusu edilebilir. 



GAP Pawrlama ve Ürün Deseni Çalışması 
Cil ı 1Jl - Sayfa 84 

3.3.3 H ububat ve Bakiiyat Pazarlama S istemleri ve Stratejileri 

3.3.3.1 Varola n S istemin Temel Özellikl eri 

Özel Sektör Faaliyetleri 

Hububat ve bakEyatın pazarlanması, sadece arz ve talepteki dalgalanmayla ilgili olarak degil, 
aynı zamanda ülkedeki gıdalann güvenliğiyle ilgili düzenlemeler ve pazar fiyatlannın istikran 
için hükümetin pazara müdahalesi nedeniyle de riskleri üzerinde toplar. Bununla birlikte 
hububat ve bakliyatın pazarlanmasından ilk elde özel ticaret sorumludur. 

Bu nedenle, pazarlama riskleriyle ilgili olarak, üretici ve aracılar arasında transferler komisyon 
ücreti temelinde gerçekleştirilir. Tüccar ve üreticiler için herhangi bir fıyat ve pazar enformasyon 
sistemi olmadığından etkili pazar fiyat denetimi ve değişim işlemlerinin tahkiki uygulamada 
olanaksız olmayı sürdürmektedir. 

Tüccarlar ve üreticiler arasındaki ilişki, kredi temini ve nakdi üretim girdisi yardımıyla 
sürdürülmektedir. Krediler ve yardımlar, zorunlu teslimat ve hizmetlein karşılığında orannsız 
olarak yüksek ücret koşullannda sağlanır. 

Üreticiler hububat ve bakiiyat pazarlanıasıyla genelde ilgilenmezler. Depolama sınırlı bir şekilde 
kısa süreler için yapı br. Özellikle depolanabilir ürünler için, daha fazla katılım belelenirdi ancak 
özel ticaret ve işleme endüstrisi, ürünlerin depolanmasında en önemli ortaklardır (devlet 
denetimindeki Toprak Mahsülleri Ofisi, TMO yanı sıra). Fiyatlar hasat döneminde genel o larak 
düşük olmakta, aynca, bu dönemde taşıma vb. ücretler de karşılaştırma yapılamayacak denli 
yüksektir. 

Sabit pazar koşullannda, yatınm kredisi, pazarlama kredisi ve ürün sigortası gibi resmi destek 
hizmetleri söz konusu olduğunda üreticilerin depolama yapması cazip olabailir, ancak GAP 
bölgesinde bu yalnızca sınırlı bir ölçekte mümkündür. 

Toprak Mahsülleri Ofisi 

TMO'nun faaliyetleri fiyat istikrarı ve gıda güvenliğiyle sınırlı değildi r. Yani, alım ve sanm 

taban ve tavan fiyatlarla sınırlandınlmamıştır, ancak bölge bürolarınca önceden planlanmakta ve 
sorumlu şubelerce bu plana uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, TMO pazara kendi 
inisiyatifiyle müdahalelerde bulunabilen, devlet denetimindeki bir kuruluş olarak algılanabilir. 
Örneğin, uğranılan yüksek zararlann gösterdiği gibi, özel ticaret sektörüyle olan rekabet mali 
destekten zarar görmekte, ve bu yolla, özel ticaret sektörünün gelişimi ciddi olarak 
engellenmektedir. Bu durum ne pazardaki tarafiann ne de sonuçta ekonomik (refah) olduğu 

kadar mali olarak da zarara onak olan toplumun ç1karınadır. 

Kuruluşun, pazarda nerede, nasıl ve ne zaman faa liyet göstereceği (fiyatlar; miktar; depolama; 
taşıma; dışsatım; dışalım) gibi temel konu larda üç kurul karar a lma aşamasında tavsiyede 
bulu nur: Ekonomik İşler Yüksek Kurulu, Planlama Yüksek Kurulu ve Para ve Kredi Yüksek 
Kurulu. Ancak görünen odur ki, kuruluş ve kurullar arsındaki bilgi akışının yetersiz olması 
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bazan kuruluşun pazar önlemlerini uygulamasında etkisinin azalmasına katkıda bulunmaktadır. 

Ülke çapında TMO'nun görevlerini yürütmekle yükümlü on (lO) ana bölge bulunmaktadır. 
Fazla veren (aynca açtk veren) bölgeler arasındaki önem farklıhklarla birlikte, bölge bürolarının 
kuruluş içindeki etkileri de farklılık göstermekte ve ülkede pazarlama etkinliklerinin nesnel 
olarak uygulanmasına etki etmektedir. Bölgesel tercihe dayalı işlemler her zaman çok iyi 
planlanmış bir yaklaşımın aynlmaz parçası olarak ya da planlama sürecinin kontrolu dışında 
kalan olağan dışı durumlarda yürürülmeyecektir. 

Kuruluş, bölge bürolanna faaliyetlerinde çok az özerklik veren merkezi bir işleyişe sahiptir. 
Gereksiz biçimde masrafların anmasına neden olan ve kuruluşun ünü ne zarar verecek şekilde 
verimli ve etkili bir şekilde yürütülmeyen çalışmalar yüzünden süreç çok bürokratik ve 

kannaştknr. 

Tanmda hükümetin çeşitli kredi projelerinde geri ödeme disiplini düşüktür. Üreticiler, eğer 
ürünlerin i TMO'ya teslim ederlerse, (ödemeler dolayısıyla) geri ödemek için bu pazarlama 
kanalı yoluyla ödenmemiş borçlannı geri ödemeye mecbur edileceklerinden korkarlar ve 
böylece de özellikle küçük üreticilerin gerçek anlamda pazara ginneleri engellenmiş olmaktadır. 

Mevsimden mevsimeyeterince açık olmayan düzenlemeler ve koşullar TMO faaliyetlerinin 
planlanmasını daha gi.iç ve etkisiz hale getirir. 

TMO'nun dağıtım etkinliğindeki temel sorun, koşulları pazarı tam ılarak yansıtmayan 
faaliyetlerinin rekabet yönüdür. Kuruluş, toptan satış ticareti içermeksizin ve yıllık miktarların 
dalgalanma görerdiğini düşünerek temel olarak ürünü so kullananlarla (fınnlar, un fabrikaları, 
endüstri ve dışsatım) ticari değişimi hedeflemekte, özel sektör düzenli ticari baglantı kurma 
çabalannda engellenmektedir. Faaliyetler kapsamında pazar şeffaflığı antınlmamakradır ve 
üreticiler ve özel tüccarlar arasındaki değişim gereksiz biçimde karmaşıktır. 

Hububat dışsatımı TMO'nun tam bir gözetimi ve kısmen de yürütmesi altındadır. Özel sektöre 
ait dışsatım firmaları tamamen TMO'nun verdiği ruhsaıla çalışır. Öte yandan kotalar y1llık 
dalgalanmaya tabidir. Bu koşullar altında dışsatım pazar gelişimi ciddi olarak sınırlanmaktadır. 

Fiyatlar hükümet tarafından son anda açıklanmaktadır. Fiyann belirlenmesi, gerçekten pazardaki 
fiyat egiliminin oluşmasına katkıda bulunsa da, üreticiye optimal üretim planlaması yapma 

fırsatı tanımaz. 

TMO, son çare olarak gidilecek bir alıcı olduğundan, çoğu durumda çifıçiler özel tücarlarla 
önceden aniaşmış olurlar. Aynca, TMO gelecek sezondaki alım faaliyetlerinin boyutunu 

planlamak için derlediği bilgileri yay1rrılamadığı için üreticilerin optimal ürün türünü belirleme 
çabalarına yardımcı olmamaktadır. TMO, faaliyetlerini pazar fıyatlannın istikrarı konusunda 
odaklaşıumayı sürdürmektedir. 

)zellikle, ülkenin diğer bölgelerine göre mercimeğin yaklaşık bir ay daha önce olgunlaştığı 
:JAP bölgesinde yetkililer genellikle fiyatı açıklamakta geç kalmaktadırlar (bazan hasatın 

ıaşlamasından bir ay sonra). Ülkedeki ağır enflasyon koşulları altında , hükümetin her zaman 
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fiyatta önderlik ettiği ve hükümet fıyatlannın serbest piyasa fiyatlannın sistematik olarak üzerine 
çı.kmadıgı sonucuna vanlmasına karşın, serbest pazardaki fiyat oluşumunda da sorunlar vardır. 

Mercimek için belirlenen fıyatlar, geleneksel olarak ülkedeki en önemli üretim alanı olan GAP 
bölgesindeki üreticilerin zaranna olsa da, ülkenin diğer bölgelerindeki üreticiler görece kazançlı 
çıkmaktalar çünkü, bölgeler arası arz ve talep le daha fazla paralellik taşıyan fiyat oluşumlarını 
bekleyen bölgeler arası ticaret belirli bir durgunluk yaşamaktadır. 

TMO'nun ürün verenlere (temelde yetiştiriciler) ödeme displini uygun değildir. 1990'dan önce 
ürün bedelinin %75'i teslimde, kalan %25'i de üç ayı aşmayan bir süre sonra ödeniyordu. 
Bazan altı (6) ayı aşan ciddi gecikmeler sık sık gündeme geldi. 

TMO'nun dengelerneyi bir faiz bileşken i ile yapıp yapmadığı ve eğer öyleyse, mevcut ticari 
kredi oranianna göre bunun yüzdesinin ne olduğu anlaşılamamıştır. Temel fiyat bileşkeni 
(toplamın %50'si) ürün tesliminde nakit olarak ödenir. Kalan miktar iki ve dört ay arayla 
taksi tlendirilir. Temmuz ve 16 Eylül 1991 döneminde temel fiyat üzerinden haftalık 4 TL 
enflasyon payı fiyat sisteminin aynlmaz bir parçası olmuştıır. 

TMO ciddi mali problemlerle karşı karşıyadır: bütçe faaliyetleri konusunda, faaliyetlerin kendi 
gerçeği ve Kamu Girişimleri Bölümü arasında önemli farklılıklar olacaktır; aynı zamanda, 
uygulama ortamı ve planlama yetkililerinin kulandığı kriterler arasında önemli farklılıklar 
olacaktır. 

Bununla birlikte, programlarla ve pazarlama koşullanyla ilgili istenilen düzenlemeleri 
yapabilmek için hükümet ve ilgili yetkililer tarafından gerekli dikkat gösterilmektedir. Yeni 
politikanın anahatlannı, üretim girdileri ve ticari ürünlerin pazarlama sürecinde üreticilerin ve 
üretici birliklerinin artan katılımlarını içeren özelleşme çabalandır. Pazarlama ortarru, kabul edilir 
bir gelişme aşaması yönünde, hem hükümeti ve hem de özel sektörü temsil eden, ilgili pazar 
taraflanrun tam bir işbirliğinin ön koşul olduğu bir geçiş dönernindedir. 

TMO örgütü küçük ve orta ölçekli üreticilerle doğrudan ilişki kurmayı amaçlamaktaysa da, 
kuruluşun nihai hedeflerinin neler olduğu açık değildir. 

Gerçek bir işbirliği zemini yaratmayla ilgili olarak, en önemlileri aşağıda sıralanan sayısız 
güçlük bulunmaktadır: 

# üretici birliğinin birincil düzeyde yokluğu; 

# teknik olarak, çiftçiler homojen bir grup değildir; 

# TMO'nun etkinlikleri ticari uygulamalara dayanmamaktadır; 

# bir kooperatifin yaratılmasını teşvik ede n bir ön koşul olarak beliren kurumsal dikey 
bütünleşme şu an için çok ağırlıklı olarak merkezidir; 

# üreticilere yönelik hizmetler, kunıluşun gerçekten çiftçileri temsil eden bir örgüt olmasına 
izin vermeyecek denli sınırlıdır. 
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3.3.3.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri Üzerine Öneriler 

GAP bölgesindeki proje dahilinde hububat ve bakiiyat üretimi önemli arnş gösterecektir. Bölge, 
bir öçüye kadar, yalnızca Türkiye'de değil ama bu ana kadar genelde ABD ve ATın yüksek 
sübvansiyon! u , ama kesin bir şekilde tammlanrruş kali tede ve süreklilik temelinde sevkiyatlar 
yaptığı Orta Doğu'nun tamamındaki önemli gelir düzeyi yüksek bölgelerle ilgili geliştirilecek 
tarım politikasına bağımlı olacaktır. Hem kalite standartlan hem de dışsatım pazarlannın sürekli 
takibi, ek olarak büyük pazarlara girmek için ortaklar bulmak zorunda olan Türk dışahıncılan 
tarafından yapılmalıdır. Buna ek olarak, modern sulama ve tanm sistemlerinin yanısıra iklim 
olarak elverişli olmasından dolayı, GAP bölgesindeki ürünlerin yüksek kali te sınıflarında 
değerlendirilmesi beklenmektedir. 

GAP bölgesindeki hububatın pazarlanmasıyla ilgili stratej i önerileri , Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin uygulanmasıyla onaya çıkacak bölgeler arası üretim dengesizliğinin gelecek on yıl 
içinde giderilemeyeceği varsayurundan hareketle değerlendirilmelidir. 

Devlete ait kuruluşların , pazarlamadaki ticari işlevl erini azal tarak ve aslında pazarlama 
hizmetlerindeki görevlerini arttırararak genel bir değişim geçirmeleri, hükümetin şu anda var 
olan özelleşme politikalaona paralel olarak, özel sektöre daha fazla inisiyatif bırakacaknr. 

GAP bölgesinde etkili bir pazar yapısının sunulmasında başanlı olup olunmadığını, pazarlama 
alanında varolan devlet kuruluşlannın devletin baştaki desteğiyle birlikte kendi poliöka ve 
stratejilerini uyarla.makta ne derece başanlı olduklan tayin edecektir. 

Bölgesel alım-sanın kooperatiflerinin (halen bakliyatla ilgili) yeni görev ve işlevleri ,borsaların 

ve diğer pazar destek kuruluşlarının gelişmeleri aynnnlı olarak Bölüm 3.3.2'de ele alınmıştır. 

Türkiyede fiyatlar çok düşük gerçekleşmektedir. ancak diğer dışsatımcılar hububat dışsatımında 
subvansiyon uygulamaktadırlar. Türk hükümetinin sürekli tahıl fazlasıyla ilgili gelecekteki 
rolüne gelince, çoğu konuda olduğu gibi sonuçlanyla birlikte yaklaşım ve çözümlerin 
kolaylaşacağı dünya ticaret modeli kapsamında düşünülmeleidri. 

Gelecekte pazarlar fiyat oluşumu açısından bazı üstünlüklere sahip olacaktır çünkü pazardaki 
taraflar arz ve talep konusundaki aynntı bilgilerle ilerişimi kolaylaştıracaklardır. Diğer bir 
üstünlük de, ürünü kullananlara daha iyi planlama yapma fırsatı veren ve pazarda istikrar 
sağlayan vadeli satış olanakl andır. Eğer pazar iç ve dışsatım ticaretinin belirgin etkisinde olursa, 
yabancı paraların kambiyo kuru da benzer bir operasyon geçirebilir. 

Yine de, hububat için stok pazan kısa ve orta vadede aşağıdaki önemli nedenlerden dolayı 
şimdilik düşünülmemelidir: 

# arz, talep ve taşıma vb giderleri (depolama) çok az yansıtan ilan edilmiş fiyatlarla alım ve 
satım yapan bir fiyat istikrar kurumunun varlığı; 

# pazar, tüm pazarın belirli minimum bir payını temsil etmelidir, aksi takdirde stok ticareti 
istikran bozucu bir etki yapacak ve üre timin karşısında olacaknr (ve de i şlevsel olmaktan 
uzak) 
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# borsa ürünlerinde stok ticareti, sistem içindeki tarafiara kredi sağlayacak bir bankacılık 
sistemi gerektirmektedir; 

# stok ticareti, ürün alım ve s tımının sözleşme koşullarına tabi olduğu iyi işleyen bir 

pazarlama sistemine gerek duymaktadır; 

# stok ticareti, katılımcılann sistem içinde iyi oluşturulmuş kuruluşlarına gereksinim 
duymaktadır; sistemin iyi çalışabilmesi için tüm grupların çıkarlannın iyi temsil edilmesi 
gerekmektedir. 

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Yeniden Yapılanması ve Özelleştirilmesi 

Mevcut hükümet politikası hedefleri TMO'nun faaliyetlerini düzenleme fırsatı vermektedir. 
Yürürlükte olan (altıncı) Beş Yıllık Kalkınma Planı, yeniden yapılanma ve özelleştirme 
sürecinin devamı kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen Kamu İktisadi Teşekküllerinini 
verimliliğinin arttınlmasına yönelik genel ihtiyacı açıkça belirtmektedir. 

TMO kuruluş olarak, son dönemde, verimliliği arttırmak ve giderlerini en aza indinnek amacıyla 
politika değişikliği gündeme getirmiştir. TMO'nun işleyişinde ve örgüt yapısında gündeme 
gelen en son önemli bir ayarlama da kuruluşun mevcut kooperatifiere katılması ve/veya (yeni) 
pazarlama kooperatifleri kurması ve satın alma, taşıma, ve işleme gibi benzer konularda faal 
olan özel sektör girişimleriyle işbirliğini yo~nlaşnrması ve/veya oluşturmasıdır. 

Hükümet polinkalanna paralel olarak, TMO Güneydoğu Anadolu Projesi'ndeki belirli 
faaliyetlerin özelleştirilmesi yle ilgilenebilir. TMO aynca, özel sektöre fiyat enformasyonu ve 
pazar analizi sonuçlarını içine alan konular da dahil olmak üzere teknik ve pazarlama 
konularında önerilerde bulunabilir. 

B u tür düzenlemeleri gerçekleştirebilmesi açısından, kuruluşun , özellikle mevcut faaliyet ve 
yaptınınlar çerçevesinde, ülkenin diğer bölgelerinde de aynı türde sonımluluklan olmasından 

dolayı, özel amaçlı bütçe(! er) edinebilmek için gerekli koşullan yerine getirmesi gerekmektedir. 

TMO'nun Fiyat İstikrar İş i evi 

Belinilen sorunlar içn atılacak önemli bir adım da TMO'nun sorumluluklannın genel olarak 
azaltılarak, pazara etkin müdahalede bulunmasına izin verilmeyecek bir fıyat istikrar kurumu 
haline getirilmesidir. Yalnızca taban fiyattan teklif edilen ürünleri almak zorunda olacak ve 
yalnızca tavan fiyattan satması istendiğinde satmak zorunda kalacaktır. Çok az miktarlan ve çok 
düşük kali teyle birlikte zaman dönemleri ve müdahale zorunluluğu gibi konularda karar alma 
zorunluğu olacaktır. TMO'nun geri kalan fazla kapasitelerinin özelleşrilip özelleştirilmeyeceği 
bir soru olarak durmaktadır. 

Türkiye'deki hububat pazannda açık ve fazlalık arasında bir dalgalanma olmaktadır. Maliyet 
açıs1ndan düşünüldüğünde en iyi fiyat politikası, taban fiyann dışsatım pariresi üzerinden ve 
tavan fiyatın da dışalım paritesine göre belirlenmesidir. Bu şu anlama gelmektedir: dışsatım 

narite fivan kesinlikle dünya pazar fiyan eksi ürünü dünya pazarlarına götürmek için tüm gerekli 
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pazar maliyeti olduğundan dolayı, bir hububat fazlası hiçbir kayba uğramadan dışanya 
satılabileceği bir fıyat elde edebilmelidir_ Diğer yandan, bir açık durumunda, un fabrikaları ve 
tüccarlar dünya fiyau üzerine, bu fıyatla örneğin un fabrikası arasındaki ek pazarlama maliyeti 
konulmuş durumda ödeyeceklerdiL Dünya pazar fiya tlan da yıldan yıla dalgalanma 
gösterdiğinden, örneğin son üç yılın dünya pazar ortalamalarından hareketle, bu dalgalanmaları 
benaraf edecek bir formül uygulanmak zorundadır. Her durumda, fıyat ölçeği müdahale eden 
kuruluşun rüm maliyeılerini kapsayacak yeterli maıjı garanrileyecek genişlikte olmaktadır. 

Bu değişen koşullarda özel ticaret TMO'dan pazardaki payını alabilir, şu ana kadar olduğundan 
daha verimli çalışabilir ve genişleme için mali kaynak yaratabilir. Fiyat yelpazesinin genişliği, 
değirmenlerin, tüccar ve çiftçilerin özel depolama yapmalarını özendirecek mevsimsel fiyat 
çeşitiemelerine fırsatıanıyacak denli fazla olmalıdır. 

GAP bölgesinde sulamayla birlikte artan ürün hasadına uygun olarak pazara çıkış noktalannda 
da artış olmalıdır. TMO halen zararına çalışan bir kuruluş olup bu görevleri yerine getirirse 
kayıpları azalaca.ktır. Diğer yandan, yalnızca fiyat istikrarı gıda güvencesi görevleriyle TMO 
özel tüccar ve un fabrikalarına bölge dışındaki çiftçiden ürü n alma ve ticaret için yeterli fırsat 
tanıyacaktır. 

Ne olursa olsun, TMO kendisine geti rilen ürünü, örneğin bol ürün olan yılda veya tersi, ürün 
açısından körü yılda, taban fıyau üzerinden alım yaparak fiyatiann taban fiyatın altına düşmesini 
engellemek için hazırdır. Elbette, müdahale, gıda güvencesi ve stok devridaimi gibi konular için 
daha başka düzenlerneler yapmak gerekmektedir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, müdahale fıyatları iyi tanımlanmış kalitelere uygulanmalı, 
müdahale için minimum miktarlar sabit kılınmalı ve müdahale işlemlerinde özellikle yalnızca 
uzmanlaşmış tüccarlara yetki verilmelidir. 

Destek Hizmeti 

Özel tüccarların pazarlama faaliyetlerinde önemli noksanlıklar gözlenmişse de, gelecekte en 
önemli pazarlama işlevii onların olacaktır. Üreticinin emeğinin,maliyeı bedelin in, işletme 
giderlerinin ve üretim risklerinin makul bir karşılığım alabilmesini güvence alnna almak için tüm 
bölgede pürüzsüz ve etkili pazarlama olanaklan hazır olmalıdır_ Yer olarak pazann durumu, en 
önemlileri aşağıda sıralana n pazarlama işlevlerinin pazardaki taraflar tarafından 

yürüıü lebilmesine olanak tanımalıdır: alım ve satım süreci; taşıma, depolama, işleme gibi 
fiziksel işlemler; ve finansman ve risk almanın dahil olduğu yardımcı işlevler. 

Yönetmelikler, etkili denetim önlemleri ve ürün kalite standardizasyonu pazarlama sürecini 
geliştirmeli ve pazardaki katılımcılara daha iyi koruma sağlamalıdır. Uygun fiziksel olanakların 
oluşturulmasında kolaylık sağlanmalıdır. Sektöre, hem işletme sermayesi için (ambarlama) hem 
de yatırırnlar için yeterli miktarda kredi fonu sağlanmalıdır. 

Bu çalışmada önerilen, pazarlamayı gel i ştirici kurum (PAGİ) çalışmaya başlar başlamaz, 
doğrudan doğruya üreticiye zarar veren, özel sektör t üccarlarının karşılaştığı mevcut sorunların 

çoğuna önemli derecede çözüm bulabilir. 
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3_3.4 Pamuk İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratej ileri 

3.3.4.1 Varo lan Sistemin Temel Özell ikleri 

Özel Sektör 

Üreticiler pamuklannı, başka satış olanaklannın olmaması nedeniyle tek önemli pazar kanalı 
o lan aracı ya satmaktadırlar. Pamuk üreticilerinin yaklaşık% 84'ü sanşiarını rüccarlar aracılı~yla 
(aracı ; komisyoncu), yalnızca %12'si bölgesel alım satım kooperatifine (Çukobirlik; son 
dönemdeki pazar payı % 0.1 ile % 13 arasında değişen bir kamu kuruluşu) ve % 4'ü de 
doğrudan çırçır fabrikalarına satmaktadır. 

Bölgedeki büyük üretim amşı (on yılda am % 300) göz önüne alınacak olursa, özel sektörün 
pazarda çok etkili olduğu sonucu çıkanlabilir. Ancak, bölgedeki tüm fabrikaların işleme 

kapasitesinin, bölge pamuk üretiminin% 15- % 20'sine karşılık geldiği düşünülürse, pazarlama 
kanallannın büyük ölçüde bölge dışına yöneldiği görülür. 

G enel olarak üreticiler, tüccar temsilcilerinin ve aracılann pazarlama sürecinde çok fazla temsil 

eelilmesiyle açıkça ortaya çıkan, çok sınırlı bir pazar seçeneğine sahiptirler. 

Bölgesel Alım-Sat ım K ooperatifleri 

Bir alım-satım kooper atifi olarak, GAP bölgesinde, yalnızca Çukobirlik pamukla 
ilgilenmektedir. Her ne kadar şube, ülke çapında büyük tesisleriyle etkileyici bir kuruluşun 
parçası olsa da, GAP bölgesindeki pazarlama performansı aşağıda belirtilen sorunlar yüzünden 
güçlüklerle karşı karşıyadır: 

# kooperatifin işleyişi, fonların eksikliği ve sabit hükümet politikalarını n yokluğundan 

dolayı engellenmektedir; 

# pazara katılım varolan pazar koşullanna dayandınlmak yerine, özellikle üreticiler ve 
kooperatİf ortaklan açısında belirsizlik yaratacak şekilde, yalnızca destekleme fiyatı 

prograrnları içerisinde yürütülmektedir; 

# varolan pazar müdahaleleri temelinde kooperatif kurma girişimi, birincil kooperatifierin 
genel gelişim ilkeleriyle paralellik taşımamaktadır; 

# üreticilere ödemeler, çoğunlukla, değişen hükümet politikalanyla çok yakından ilgili 
olarak ciddi likidite sorunlarının yol açnğı gecikrnelerle yapılmaktadır; belirli bir tazminat 
uygulansa da, serbest pazar koşulları genelde daha çekicidir; 

# kooperatif doğru kalite kontrol işlemlerini uygulamada yetersiz kalmakta bu yüzden de 
ürün temin edenlerle anlaşmazlıklar çıkmaktadır; 

# kuruluşun taşıma ve ambarlama gibi olanakları yetersizdir. 
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Tica ri Ü rü n Değişim Örgütü (Borsa) 

GAP bölgesindeki pamuğun fiyatı bütünüyle diğer bölgelerdeki gelişmelerle ayarlanır: !zmir ve 
Çukurova bölgeleri. İzmir bölgesinde yetiştirilen pamuk, yüksek kalitesinden dolayı belirleyici 
faktördür. 

Bundan başka, belli başlı ürün değişim kuruluşlanndan (borsalar), özellikle İzmir, Bursa ve 
Adana'dan, alınan fıyatlar özel sektörce de~şim işlerindeki fiyatlara temel olarak kullanılır. 

Önemli borsaların pamuk pazarındaki işlevieriniri analizi şu andaki projenin kapsamında olmasa 
da, borsaların fiyat oluşumuna katkılarıyla ilgili olarak aşağıdaki gözlemlerde bulunulmuştur: 

# İşleme endüstrisi ürün teminini önemli ölçüde ülkenin batısındaki borsalardan 
yapmaktadır. Ancak, sanayiciler , bu miktara eşit biçimde doğrudan doğruya aracı ve 
üreticilerden de ürün sağlamaktadır. Böyle sanayiciler, özellikle ambarlama olanakları 
genellikle kendi kontrollannda olduğu için, talep koşullarını etkileyecek çeşitli stratejilere 
sahiptirler. 

# Ticaret, ve tabi ki fiyatlar, eğer gayri resmi fiyat ve alım düzenlemeleri yapılırsa, 
borsadaki etkili alıcılar tarafından pekala yapay olarak kontrol edilebilir. Böyle bir durum 
ortaya çıktığında, borsadaki kayıtlı fiyatlar tarladaki değişim işlemleri için oldukça 
yanılucı olacaktır. 

# Ticaretin, birbirine uygun enformasyon bağlan olamayan üç borsa yoluyla yapıldığı 
fikrini de buna katarsak, arz ve talebi adil olarak yansıtan nesnel fiyat belirlemeleriyle iş 
gören borsaların etkisi kuşkulara neden olmaktaclır. 

# Bölgesel alım-satım kooperatifierinini satın alma koşulları ve uygulamalan da dikkate 
alındığında, üreticiler ve pazar gelişimleriyle ilgilenen yetkililer için fıyatların telafisi 
neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle, gözlemlenen fiyat lar, üreticiler için üretim ve 
hayvancılığı geliştirme ile ilgili uzun vadeli planlama yapmalanna yardım edecek araçlar 
olmaktan uzaktır. Burada, tek tek e le alınmayan sayısız pazar koşullan ve gayri resmi 
kredi ve girdi temini henüz değerlendirilmerniştir. 

F iz iki Tes isler 

GAP bölgesindeki işleme kapasiteleri yetersizdir. Belli başlı işleme firmalan Gaziantep ve 
Mardin'dedir. Gaziantep'te bulunan bazı büyük tekstil fabrikalarıyla birlikte, işleme genelde 
ÇIIÇII ve pamuk ipliğiyle sınırlıdır. 

Bununla birlikte, özel sektör, sulama projelerinin uygulanmaya başlamasıyla biriilde bölgedeki 
üretimin artacağını ve çırçii, iplik fabrikaları ve dokuma fabrikalannın alt sektördeki büyük 
şirketlerin ilgisiyle bir bütün olarak kurulacaklarını tahmin etm ektedir. Üretirnin ardından 
otomatik olarak kapasite arttırımı gelecektir. 



GAP Pazarlama ve Ünin Deseni Çaltşması 
Ciltlll- Sayfa 92 

Bu süreç beraberinde, bölgedeki sayısız küçük ölçekli çırçır tesisinin varlığına olumsuz etki 
getirecek, ve muhtemelen, şu anda küçük ölçekli aracıların üstlendiği sayısız işlevi de ortadan 
kaldıracak ur. Yeni tesisler kurulduktan sonra, pazarlama kanall an, ve belki de pazar koşullan 
temel değişiklikler gösterecektir. 

Geli şmeler, projenin uygulanması sırasında onaya çıkacak aşağıdaki değişiklikler temelinde 
degerlendirilmelidir: 2010 yılında GAP bölgesindeki pamuk üre timi, hemen hemen 198~ yılında 
tüm ülkede üretilen pamuk miktarına eşit olacaktır, başka bir anlatımla, 2010 yılında GAP 
bölgesi, ülkenin geri kalan bölümünde (GAP bölgesi dışında) üretilen parnukuğun % 60'ını tek 
başına üretecektir (üriin türü modeli temel hesaplarında belinildiği gibi). 

Destek Hi z m e tle r i 

Güvenilir ve güncel fiyat ve pazar enformasyonu yaygın olarak eksiktir. Bu yüzden üreticiler ve 
tüccarlar pazar riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır ve üreticiler çeşitli pazarlama düzeylerinde 
ve pazarlama kanallarında ürünlerinin gerçek değerini takdir edecek herhangi bir araçtan 
yoksundurlar. Özellikle pamuk ürünü için,daha iyi kalitelere daha iyi fiyat verilmel i, çiftçilik 
geliştirilmeli ve uygun çeşitlerin adaptasyonu başlanlmalıdır. 

Ürün kali te standartlan yetersizdir. B u nedenle kalite belirleme işlemleri engellenmekte ve 
üreticilerin kalite ve pazar fiyatı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeleri mümkün olmamaktadır. Ek 
olarak, tarladaki geniş kalite skalasından dolayı, yetiştirme yöntemlerinde ve hasat sonrası 

işlemlerde gelişme olmaksızın, pazarlamada net standanların uygulanması güçleşmektedir. 

3.3.4.2 Pazarl a m a Sis temleri ve S tra t ejiler i Üzerine Ö n eriler 

Pamuk, GAP sulama projeleri kapsamında tipik bir dışsatım ürünü haline gelmektedir. 2010 
yılında, Türkiye'nin toplam dışsatım potansiyeli, 100,000 tonu GAP bölgesinde yeriştirilen 

pamuk olmak üzere 700,000 tonu bulacaktır. GAP bölgesindeki p amuk dışsatımındaki asıl 
gelişme ürün kalitesiyle birlikte hükümetjn dışticaret politikasına bağlıdli. Projelerin tamamının 
uygulanma dönemi göz önüne alındığında pamuk üretimindeki artışın orta seviyede olduğu 
görülür. 1995-2010 döneminde bölge tamarnında yıllık ortalama büyüme yaklaş ık 'lo 4 
olacaktır. 

Aslında, pazarlamanın gelişmesi ( i şleme kapasitesinde ayarlamalar; çiftçilerle karşılıklı işbirliği 
olasılıkları; ürün toplama; yeni resisilerin planlanması) proje kapsamındaki pamuk üretimindeki 
gelişme sayesinde hayli kolaylaşrnaktadır: 

# 1995'e kadarki gelişme dışında, projenin müteakip aşamalanndaki üretim hızı yavaş 
olacak, böylece pazarlama kanallan riskle karşılaşmadan düzenlemelere gidebi lecektir; 

# özellikle projenin sonraki aşamalannda, birkaç bölgedeki görece üretim yoğunlaşması, 

pazarlamada etkinliği antıracak ve GAP bölgesinin daha kırsal alanlanndaki işsizliğin 

çözümüne katkıda bulunacak yeni işleme tesislerinin kurulmasını kolaylaşnrabilir. 
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Özel sektör (kooperatifler dahil) gelecekte de p amuk pazarlamasında en önemli pazar ögesi 
olmayı sürdürecektir. Büyük fiziksel olanaklar için planiann uygulanmasıyla birlikte pazarlama 
süreci de buna eş değerde temel değişimler geçirecektir. Bu bağlamda aşağıdaki konuların göz 
önünde tutulması gerekmektedir: 

# sauş kanallarında çeşitlilik yaratabilmek ve üreticilerin pazarlama risklerinde genel bir 
düşüş sağlamak açısından yetkililerin tesilerin büyüklükleri konusunda bir sınırlama 
getirmeleri; 

# tesislerin skalasını düzenleme öneri si, hükümetin rehabilitasyon sürecinde yardım etmesi 
konusundaki genel i steğe ve bölgedeki m evcut i şleme tesislerinin genişlemesine karşı 
olarak görülmelidir. 

Bölgesel a l ım-sat ım kooperatiflerinin yeniden yapılanması 

Bölgesel alım-satım kooperatiflerinin rollerininn belirlenmesindek:i genel ilkeler raporun daha 
önceki bir bölümünde tarnşılrruş, ayrıntılar da 3.3.2. kısımda verilmişti. Öneriler tüm bölgesel 
alım-satım kooperatifleri yanı sıra pamuk pazarlama ve işlemesiyle uğraşan kooperatifiere de 
uygulanabilir. 

Kısa vadede, bölgesel alım-satım kooperatifi birincil (köy) kooperatifi üyelerinin çıkarlarına 

hizmet eden ikincil bir kooperatİf olarak serbest pazardaki pazar kanlımını arttırmalıdır. Bu 
amaçlan gerçekleş tirebilmesi için, GAP bölgesindeki şubenin merkezden gerekli desteği alması 
gerekmektedir. 

İşleyişindeki düzelme pazardaki durumunu da güçlendirecektir. Kooperatife, koopera tİf kural 
ve yönetmeliklerinin uygu lanmasında yolundaki genel reorganizasyon kapsamında, bölgede 
yeni işleme tesisleri kurmak için mevcut fiziksel olanaklan iyileştirmesi önerilmektedir. 

Birincil kooperatifierin gelişmesiyle ilgili görevlerin yürütülmesindeki herhangi bir noksan lık, 

yalnızca gelecekteki varlığını tehlikeye atmakla kalmaz, aynca gelecekteki kooperatifler yoluyla 
kalkınma girişimlerini de yaralar. 

Borsal arın güçle ndirilmesi 

Ticari ürün değişim örgütlerinin güçlendirilmesi , bazı özel görevlerle birlikte, ayrın tıları 3.3.2. 
kısımda bulunabilecek olan, raporun daha önceki bir bölümünde önerilmişıi. P amuk 
pazarlamasının kolaylaştırılmasıyla ilgili olarak bazı konuların hemen ele alınması ve 
uygulanması gerekmektedir. 

Şu anda pamuk pazarlamasında uygun pazarlama süreçlerinin uygulanmasın ı artıırma işiyle 

uğraşan en önemli borsaların aşağıda belirtilen alanlarda ortak faaliyette bulunmalan 
ö nerilmektedir: 
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# güvenilir değişim işlemleri ve alıcı ve sancılar aç ısından isıekierin belirlenmesi için önem 
taşıyan tüm asal bileşenleri içeren sözleşme aynntliannın takdiri ve/veya yeniden fonnüle 

edilmesi; 

# gerektiginde, anlaşmazlık konularında yererli güvence sağlayacak şekilde yasal 
çerçevenin düzenlenmesi (pazardaki karşıt ortaklar aqrasındaki tek bir iki suistimal 
ve/veya ciddi anlaşmazlık yılların birildmi olumlu çalışmaya zarar verebilir) 

# üç borsadaki, İzmir, Bursa , Adana, ve tercihan Gaziantep ve/veya Ş anlıurfa'da olmak 
üzere, GAP bölgesinde yeni önerilenler arasındaki değişim işlemleri sırasındaki fiyat 
gelişimi alanında tam bir bağlantının uygulanmasında öneriler tamamen gelecekteki 

faaliyetler ve yeni görevlerle paralellik taşır; 
# değişim işlemlerinin uygun ticari ürün değişim örgütlerine akıtı lması önerilmektedir; 

ticaret satılerinin senkronize hale getirilmesi ve değişimler arasındaki karşılıkl ı işlemlerin 

on-line bağlannsı temelinde birleştirilmesi girişimi yapılabilir; ticaret dönernlerinde genel 
bir sınırlama düşünülebilir ve ilgili tarafiann (üyelerin) gelişmeleri izleyebilmeleri için 
değişim fiyatlan, güncel olarak ilan edilebilir. 

Önerilen faaliyetlerin uygulanması sonucu en önemlileri aşağıda sıralanan çeşi tli avantajlar 
sağlanaca.knr: 

# pazarlama sürecindeki borsalann durumunu değerlendiıme olanağı; 

# mevcut koşullarda gerçek işbirliğinin ne derece mümkün olduğunu sınar; 

# pazardaki ıaraflann pazarlama sürecinin kolaylaşonlması önlemlerine olan tepkisini ölçer 

# daha ilerdeki faaliyet programlannın çerçevesini çizmek amacıyla kullanılabilecek önemli 
deneyim sağlar; 

# doğru yön lendirildiği takdirde, ticari ürün değişim örgütlerinin görevlerini artrınna ve 
yeniden yapılanmasıyla ilgili önerinin geçerliliği açısından son bir göstergedir. 

Desteklem e H izm etleri 

Pamuk üretim ve pazarlama alt sektöründe kolaylaşoncı hizmetler mevcut olmalıdır. Temel bir 
üretim girdileri (yatırım , üretim ve pazarlama kredisi) ve fi yat ve pazar enformasyon 
hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra, hükümet aşağıdaki destekleme önlemleriyle pazarlama 
sürecinin etkisini arttırabilir (benzer öneriler yağlı tohurnlann pazarianmasını geli ştirmek için de 
yapılmışor) : 

# daha iyi verim elde etmek için işleme tesislerinin ıslah edilmesinde özel sektör için tesis 
geliştirme (örn . genişletme; çalışma skalası; yer). 

# daha iyi ve daha düzenli elyaf üretmek için modem çeşitlerin adaptasyonu; böylece 
pazarlama süreci kolaylaşacak ve pazann şeffaflığı arracakor. 
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# yeni önerilen Pazarlama Geliştirme İdaresi (PAGİ) ile işbirliği halinde hükümetin tipik 
görevlerinden olan , pamuk pazarlamasında kalite standartlan sağlanmalıdır; üreticilerin 
ürünlerine nesnel kalite takdiri; pamuk pazarlamasında üreticilerin çıkarlarını daha iyi 
korumak için, yasal onayı da içeren, nesnel kalite kontrolu sağlayacak iyi bir kurum 
oluşturulmalıdır (benzer işlevler bazı borsalarca yürütülmektedir). 
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3-3.5 Yağlı Tohumlar için Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

3.3.5.1 Varolan Sistemin Temel Özellikleri 

Yag bitkilerinin pazarlamasındaki koşullar son on yılın pazarım karakterize eden yağ bitkileri 
konusundaki olumlu talebin gelişmesinin açık bir yansımasıdır. GAP bölgesindeki pazarlama 
düzenlemelerinin ço~unun geleneksel türde olmasına karşın, i şlemler büyük bir sorun 
oluşnırmarnaktadır. Bölgesel alım-sanın kooperatiflerince gerçekleştirilen hükümerin ~ok kısıtlı 
biçimde satın alma programlan aracılığıyla dahil oldu~u dururnlar d.ışında pazarlama tümüyle 

özel sektör tarafından yürütülmektedir. 

GAP bölgesinde oldukça küçük bir çok ya~ fabrikas ı bulunması yüzünden GAP bölgesindeki 
pazarlama kanalları yetersizdir. Ancak, bu bölge dışında kurulmuş olan büyük şirketler ticaret 
akışına ve koşullarına hakimdir. Ürün temelde stok bulundurabilmek için gayri resmi kredi 
sağlama yolunu kullanan aracılar (tüccarlar ve komisyoncular) tarafından pazarlanmaktadır. 
Pazarlama uygulamalan yüzünden depolama sistemleri gelişernemi ştir. Depolama için gerekli 
olan teknik koşullar genellikle isreklere uygun de~ildir. Hemen her zaman, gerek ürün alanında 
gerekse G AP bölgesindeki ürün işleme endüstrileri düzeyinde depolama koşullarına yererli 
derecede dikkat edilmemektedir. 

Özel sektöriin şu andaki pazarlama koşullarındaki kritik konular şunlardır: 

O kapasitelerin düşük oranda kullanılması; 

O göreceli olarak küçük ürün i şleme üniteleri yüzünden, dikkate değer biçimde düşük 
kapasite kullanımı olmasına karşın, üreticilerin ürünlerini pazar koşullannın cazip olduğu 

anda sunarnaması; 

O Bir çok yağ fabrikasındaki alet ve makİnalann ürünü verimli biçimde işlemede 
yetersiz kalması; 

O taşıma düzenlemelerini aksatan oransız biçimde yük çıkartarak taşıma sorunlan 
yara olması. 

Bölgesel alım-satım kooperatifleri de yağlı bitki pazarlamasında aktiftir. Bu kooperatifierin 
ilgilendiği ürünler zeytin, ayçiçeği ve pamuknır. Zeytinyağı (işlenmemiş) pazarlama işlemleri 
açısından eksik (düzensiz destekleme alımı , kıs ıtlı pazar payı, yağın kalite kontrolü) olarak 
Gaziantep'teki Güneydoğubirlik alım-saarn kooperatifi tarafından sa on alınmaktadır. 

Ayçiçeği işleme ve ayçiçeği yağı pazarlama konulannda uzmanlaşmış bölgesel alım-satım 

kooperatifi (Karadenizbirl ik), Elazı~'daki o lanaklanyla ürün i ş lerken D i yarbakır'daki yerel 
şubesi aracılığıyla fırsat önermektedir. Bu kooperatİf, hükümetin finans desteğinde genel bir 
indirim yapması karşısında, orrak o lan ç iftçilerin en azından belli miktarda ham madde stoku 
sağlayabilmeleri için özel ölçütler sunmuştur. Üretim girdileri ve kredi sağlanması ancak ham 
maddeni n teslimi (mecburi) konusundaki taahhütlerin alıcılar tarafından yerine getirilmesi 

durumunda uygulamaya konmaktadır. 
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GAP bölgesindeki işlemlerin halen çok küçük ölçekli olmasına karşın, program umut verici 
gözükmektedir. Aynı şekilde devam ederek, kooperatİf şu sıralarda faaliyetlerini genişletmeyi 

amaçlamaktadır. Ürün fiyatlan ve üretim maliyetlerinin önceden saptanmış fiyatlarla hükümet 
tarafından belirlenmiş olmasına karşın, üreticilerin kooperatifi devreden çıkarmak için küçük 
çapta anlımlar yapnğı görülmektedir. Bunun bir ana nedeni ayçiçeği bitkisinin GAP bölgesinde 
nispeten yeni olması ve geleneksel kanalların ayçiçeği çekirdeği için henüz gelişmediğidir. 

Hükümetin destekleme alımı faaliyetlerinde temelde aktif olmasına karşın, kooperatif giderek 
ülkedeki olumlu talep koşullarınca teşvik edilen serbest pazar alımlarını gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

3.3.5 . 2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri Üzerine Öneriler 

Bu proje çerçevesinde ya~ bitkilerinin üretimi anacaknr. Gözden geçirilen emtia grubu ayçiçeği, 
soya fasulyesi, yer fıstığı, zeytinyağı ve çigiti içermektedir. Çiğit dışında tüm yağ bitkileri 
1995-201 O yıllan arasında yaklaşık% 225 artış gösterecektir. 

Gerçekte, projede yag bitkilerinin üretim geliştirilmesi karakteristikleri aracılığıyla pazar 
geliştirilmesine ( işletim kapasitesi düzenlemeleri; üreticiler arasında karşılıklı işbirli ği 
olasıl ıkları; ürün toplama; yeni olanaklann planlanması) çok iyi olanaklar sağlanrruşnr: 

O pazarlama kanallan büyük riske girmeden kendi düzenlemelerini yapsın diye projenin ilk 
aşaması süresince (10 yıl) üretim yavaş yavaş büyüyecektir. 

O birkaç bölgedeki üretimin göreceli yoğunluğu, özellikle proje uygulamasının sonraki 
aşamalannda, daha çok GAP bölgesindeki kırsal alanlarda iş olanağı sağlamaya katkıda 

bulunacak ve pazarlama verimliliğini arturacak yeni ürün işleme fabrikalan kurulmasına 
olanak tanıyacak ur. 

Yağ bitkilerinin pazarlanmasında en büyük payı özel sektör temsil etmektedir. Çevrede 
çoğunlukla alet ve makinalan tümüyle modası geçmiş olan ve/veya çok kötü durumda çalışan 
bir sürü kişisel ürün işleme fabrikaları bulunmaktadır. Bu durum verimliliği ve dolaylı olarak da 
üretici fiyatlarını olumsuz biçimde etkilemektedir. 

Özel sektör bölgedeki ürün işleme fabrikalarını genişletme ve/veya rehabilite etme girişiminde 
bulunmaktadır. Özel yannmcılar tümüyle yeni fabrikalar kurmayı düşünmektedirler. 

Yerel ürün işleme olanaklarının rolü bölgenin geleceğinde önem kazanmaktadır ve gelecekte 
üretim alt-sektörlerindeki gelişme fırsatlanndan en iyi verimliligi elde edebilmek için uygun 
servisierin (yatırım kredisi; teknoloji yenilenmesi; fizibilite çalışmaları) ulaşılabilirliğinin garanti 
altına alınması tavsiye edilmektedir. Bundan başka fiyat ve pazar konusunda bilgi veren 
servisler önemlidir ve kaliteyi (genel olarak doğrudan ya da dolaylı yoldan aflatoksinler gibi 
toksik ögelerin gelişmesinin önlenmesi) daha iyi korumak için genellikle hasat sonrası dönemi 
ilgilendiren en iyi depolama koşullarını belirleyen yönetmelikler sağlanmalıdır. 
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Raporun daha sonraki bölümünde bölgesel alım-sanın kooperatiflerinin rolü konusundaki 
uyarlarnalara ilişkin genel ilkeler tartışılmıştır. Öneriler yag bitkileri alanında aktif olan her iki 
kooperatife uygulanabilir. 

Ayçiçe~ pazarlaması yapan kooperatif (Karadenizbirlik) tarafından şu anda uygulanmakta olan 
yaklaşım daha da desteklenmelidir. Böylece ülkedeki bölgesel alım-satını kooperatifleri ile ilgili 
en son hükümet politikası uyarlamalarıyla tam uygunluk saglanrruş olacakur. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki stratejiler uygulanır: 

O harnınade stokunu en iyi biçimde düzenieyebilmek için üyelerle birlikte üretimde 
ortaklığın (%50) gündeme getirilmesi; 

O kooperatifilkelerinin uygulanmasının teşvik etmek (üyelerin motivasyonu, kaniımı ve 

e~timi); 

O üretim sistemlerinin genişletilmesinde daha etkili sistemleri yaratmak ve sağlanan 
servisierin denetimini geliştirmek. 

Kooperatifin pazar geliştirilmesine ilişkin faaliyeıleri başarılı görünmektedir. Örgütlenme 
açısından bu başarı merkez örgütünün kururolaşmış bir stratejisince desıeklenmekten çok 
temelde dinamik bir yerel yönetime dayanmaktadır. 

Bölgede oldukça yüksek ürün çtkusı elde eunede benzer bir geliştirme yaklaşımının sürdürülüp 
sürdürülemeyeceğini zaman gösterecektir. Kooperatifin benzer bir pazar geliştirme yaklaşımını 
gelecekte soyafasulyesine uygulama planları bulunmaktadır. Kooperaıif katılımcı üreticilere 
daha iyi servis verebilmek için GAP bölgesinde yağ fabrikaları kurma konusunu 
incelemektedir. 

Kooperatiflere dayalı pazarlamanın daha da geliştirilmesinde ele alınacak kritik konu üretim 

uzmanlığından vazgeçmeye ilişkin genel istek ile kooperatifierin yağ bitkileri alanında her türlü 
üretimi (çiğit dahil) kapsarnma alabilmesi için çeşitliliği arıurma konusudur. Bu durum gelecekte 
kooperatifierin pazarlama kapasitelerini güçlendirecektir. 

3. 3. 6 Meyve ve Sebze İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

3.3.6.1 Varolan Sistemin Tem e l Özellikleri 

GAP bölgesindeki meyve ve sebze üretimi geniş bir ürün türünü kapsamakla ve büyük ö lçekte 
üretim sistemleri göstermektedir. En uygun dönemde pazara ulaşabilmek için çok gelişmiş 
teknik ve olanakları (plastik ıüneller; limonluklar; serler) kullanan yoğun bir bahçe bitkileri 
üretimi bulunmaktadır. Modem alt-sektör yanında temelde yerel koşullarca saptanan normal 
hasat dönemlerinde pazara ürün ulaştıran geleneksel yöntemler uygulanmaktadır. Ülkede üretim 
planlaması bulunmadığı ve ürünler yıldan yıla büyük degişiklik gösterdiği için fıyat hareketleri 
üreticilerin ve tüccar! ann pazarlamada riske girmesine neden olan dalgalanmalar göstermektedir. 
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Kent toptan pazarlannda meyve ve sebzeler çoğunlukla komisyoncular tarafından satılmaktadır. 
Patates ve soğan gibi daha uzun süre dayanıklı ürünler ve kış dönemlerindeki ürün akışı 
dışında, yerel toptan pazarlan meyve ve sebzelerin yerel pazarlanmasında merkezi bir işlevi 
yerine getirirler. Toptan pazarlar tipik olarak yerel gereksinimiere yöneliktir ve büyük GAP 
bölgesindeki pazarlama koşullan üzerinde pek etkisi yoktur. Bölgede büyük miktarda ürün elde 
edildiğinde ve bölge içi ve/veya dışsatım pazarlaması geliştiğinde yeni toptan pazarlar 
gerekmektedir. 

Gelecekte GAP bölgesindeki pazarlama sistemini önemli ölçüde etkileyecek temel bir faktör son 
zamanlarda Adana bölgesinde toptan ve dışsatıma yönelik gıda terminalinin (alan: yaklaşık yılda 

1,000,000 ton kapasiteli 35 hektar) yapılmış olmasıdır. GAP bölgesindeki gelecek üretimle 
ilgili olarak, 2010 yılında tam olgunluk döneminde, ve gelecekteki pazar olanaklarının 
%50'sinin atianarak (doğrudan teslim; gayri resmi atlama) geçildiğini düşünürsek, Adana 
terminali toptan terminaller aracılığıyla pazarianan tüm GAP bölgesinden elde edilen meyve, 
sebze ve yumru gövdeli ürünlerin % 35'ini halledebilir. 

Çoğu durumda önemli bir paralel pazar vardır. Belediye ve komisyoncu tüccarlar tarafından 
alınan ücretler hesaba katıldığında, sağlanan olanakların atianınası üreticiler ve tüm 
komisyoncular için çekici bir strateji gibi görünmektedir. Bu olgu olanaklardan yararlananlar 
için sahte bir rekabete neden olur. Pazarlama yönetmeliklerinin yeterince uygulanamaması 
yüzünden bu işlem yetkililer tarafından genellikle kabul edilmektedir. 

Normal olarak, bir sürü komisyoncu bu i ş lemlerle ilgilenmektedir. Kişi başına günlük işlem 
2.5-5.0 ton ile sınırlıdır ve genellikle yalnız belli sayıda ürünü içermektedir. Sonuç olarak, 
ortaya konan ürün verinıli değildir ve bundan dolayı nispeten pahalıdır. Fiyat sapıama ve pazar 
arz ve talebini anlama yönünden şeffaf değildir. Buna ek olarak, tüm gün süren ticari işlemlerin 
yer aldığı pazar saatlerinde standard kalite ve boyut ölçütlerinin olmayışı fıyat sapranınasını 
karmaşık hale getirir. Dahası, büyük çaplı üretim yapan çiftçiler varolan hizmetlerden oransız 
biçimde yararlanırken, özellikle küçük çiftçiler için bu hizmetlerin ulaşılabilirliği çoğu 

durumlarda bir problem olmaktadır. 

Depola ma tesisleri 

Ülkede önemli sayıda soğuk depo tesisleri bulunmaktadır. Toplam kapasitesinin % 65'i meyve 
ve sebze için aynlan bu depoların yaklaşık % 80'i özel sektöründür. Geri kalan depolar iliere 
göre değişik oranlarda belediyeler ile alım-satım kooperatifleri arasında paylaşılmıştır. Soğuk 

depo tesislerinin% 40'ı sahiplerince kullanılmakta geri kalan kapasite ise kiraya verilmektedir. 
Depo tesisleri özellikle seçkin pazarlama kanallarının katılımcıianna düzenli biçimde kiraya 
verildiğinde, depo sahipleri nispeten güçlü duruma gelmektedirler. Varolan depo olanakları 
kullanıldığında ve/veya şimdiki depo sahipleri gelecekte GAP bölgesinde benzer olanaklar için 
yaunm yaparlarsa, depo sahiplerinin GAP bölgesinin gelecekteki pazarlama işlemlerine etkisi 
oransız olabilir. 

Ülkede modem depolama kullanımı genellikle gelişmemiştir. Soğuk depo tesi slerinin aktif 
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kullanımını engelleyen önemli bir faktör bu tesisleri kullananlan koruyacak yasal 
düzeniemelerin olmamasıdır. Ürünleri sigortalamak olanaksızdır. Depolan kiraya verenler 
durum teknik hatadan kaynaldansa bile normalde risk kabul etmemektedir. Ürün de~eri nesnel 

olarak saptanamaclı~dan sigona yapılamamaktadır. 

Destek hizmetleri 

Meyve ve sebze konusundafiyat ve pazar bilgi hizmetleri gerçekten yoktur. Ticari miktarlann 
ve belirlenmiş fiyatların pazar koşullannı düzenlemeye ilişkin herhangi bir kuruluş ve/veya 

bakanlık yoktur. 

Boyut ve kalite ölçütlerine göre derecelendirme belli bir derecede yapılmaktadır. Elma ve nar 
seçimi işlemi çogu sebzelere uygulanandan daha iyidir. Genellikle, ürün depos u ne kadar 
uzaksa, derecelendirme ve paketierne o kadar iyi yapılmaktadır. Derecelendirmenin kötü 
yapılması alıcılann kaliteyi kolay degerlendirmesini engellemektedir. Bunun sonucu olarak 
fiyatlar nispeten düşük kalmakta, saun alma işlemleri uzamakta ve daha da önemlisi pazarda 

fiyat oluşturulması şeffaf olamamaktadır. 

Sebze ve meyve üretim ünitelerinin dagmık yerleşimi yüzünden ortak bir derecelendirme ve 
paketleme ve taşıma kuruluşu gelişmenriştir. 

Ardında resmi kredi, girdi scokları ve yan hizmetler gibi herhangi bir kuru msal hizmet 
bulunmadığı için meyve ve sebze ticaretinde aracılar/komisyoncu lar merkezi bir pozisyonda yer 
almaktadır. Kendi pozisyonlannı güçlendirmek ve srok sağlamak için aracı lar/komisyoncular 

tarafından gayri resmi mal karşılığı ve peşin kredi verilmektedir. Ülkedeki yüksek enflasyon 
yüzünden kredi faizi de genellikle yüksek olmaktadır. 

Ürün bazen hasattan çok önce satılmaktadır. Böylece üreticiler fıyat ve pazarlama riskini 
aracı lara aktarmakta ama aynı zamanda piyasadaki olumlu bir fiyat anışından elde edilecek 
kardan da vazgeçnriş olmaktadır. 

Bu koşullar altında üreticilerin daha yoğun üretim teknikleri kullanarak potansiyel olarak daha 
fazla ürün veren türleri yeti ştirmeye hazır olmadıkları ve bunlara yatınm yapmakla 
ilgilenmedikleri açıktır. Oysa bu konu rekabete dayalı sağlıklı bir dışsatım pazarlamasının 
gelişmesi için önemli bir önkoşuldur. 

Dışsatı m pazarlama konula rı 

Dayanıksız tüketim mallan yalnız iç pazar için değil dış pazarlama için de yüksek risk demektir. 
Sonuçta, özellikle uygun ticari kredi düzenlemelerinin gerçekte n bulunmaması nedeniyle, 
ülkede kredi fonlanna kolayca ulaşabilen yalnızca sınırlı sayıda pazarlama zinciri dominant 
dışsatun girişimleri olarak ona ya çıkn. 

Dışsatım pazarlanndaki satışlarda ve yurt içi stokta bu şirketlerin tam rekabetiyle karşılaşacak 
olan yeni dışsanm kanallarının gelişmesi özel düzenlemeler, sürekli gelişmeyi teşvik etmek için 
uzun dönemli taahhütler ve çeşitli türde teknik yardım ve tavsiye gerektirmektedir. 
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Meyve ve sebzelerin dışsatım pazarlaması hemen her zaman çeşitli problemler içermiştir. 
Bunlardan en önemlileri aşa~dadır: 

O dışsatımı yapılan toplam ürünün nispeten çok az bir bölümününce empoze edilen fiyat 
gelişiminin iç pazar üstüne güçlü etkisi; 

O sınırlı sayıdaki dışsatımcının toplam dışsaumdaki yüksek payı; 

O genel dışsatım geliştirme becerisinin büyük dışsatım şirketlerinde bile yeterli düzeyde 
gelişmemiş olması. Bu durum, en azından bir dereceye kadar, büyük hacirnli bir iç 
pazann varlığı, dışsatım pazarlamasındaki riskin yüksek oluşu, önemli örgütsel 
düzenlemeler, düşük marjinler ve dışsatım pazarlamasında kişisel yaklaşımıann 

yeğlenmesi ile açıklanabilir. 

Bunlara ek olarak, dışsatım pazarlamasının tipik özelliklerinden en önemli olanlan raporun daha 
sonraki bölümlerinde tarnşılmaktadır. 

Dışsatım şirketleri ülkedeki objektif kaynaklardan yabancı pazarlar hakkındaki bilgiyi yeterl i 
düzeyde ve hızlı biçimde elde edememektedirler. Halbuki öte yanda dışsatımcılar günümüz 
iletişim olanaklarıyl a seçilmiş pazarlar hakkındaki bilgiye doğrudan ulaşmanın, bilginin 
objektifliği genelde kuşkulu bile olsa, artık gerçek bir sorun olmadığını iddia etmektedir. 

Halbuki dışsatım için İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) en önemli meyve ve sebze 
pazarlanndaki fiyatlan UNCTAD'ın Geneva'daki Uluslararası Ticaret Merkezi hizmetleri 
aracılığıyla almaktadır. Bilgi doğrudan İhracatçı Birlikleri'ne ve İstanbul Ticaret Odası'na 
aktanlmaktadır. Bilgi dağıtımı faks ve günlük bültenler aracılığıyla yapılmaktadır. Günlük 
bültenler yalnız abcnelere gönderilmektedir. Ama yine de bilginin ihracatçılarazamanında 
ulaşunlması işi yetersiz düzeydedir. 

Yabancı pazarların pazar analizine erişilememektedir, ama Avrupa Meyve ve Sebze Toptan 
Satı ş, İthalat ve İhracat Ticareti Birliğinin (EUROFEL) yakın gelecekteki yeni etkinlikleri 
aracılığıyla Akdeniz ülkeleri için ek bilgi sağlanacaktır. 

Ürün kalitesinin Türk Standartları Enstitüsü'nün yürürlükteki kalite s randarı/arına uygun olup 
olmadığının denetimi Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak Türkiye'de 46 değişik 
yerde bulunan uzmanlarca yapılmaktadır. Denetimler genellikle iki yerde yapılmaktadır: 
paketierne ve yükleme yerlerinde. 

Dışsatım göndericilerince yapılan kalite kontrolü işlemleri karmaşık ve zaman kaybettirici 
görünmektedir. Üstelik bu işlemler sırasında müfettişierin yokluğu yüzünden sık sık 

duraksamalar olmaktadır. Raporlardan anlaşıldığına göre, istenen kali te standardının 

gereçkleştirilmesine çok az özen gösterilmektedir. Bu durum yabancı pazarlarda Türk meyve ve 
sebzeleri için en uygun fiyatın sapıanmasını olumsuz yönde etkileyecek ve özellikle birinci kalite 
ürünün fiyatının oluşmasında aleyhte bir durum yaratacaktır. 

Ürünün uluslararası ticaretre istenen Sağlık Belgesi'ni alması için yapılan karantina koşullan 
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denetimi Köy İşleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yerel 
bürolarındaki ekiplerce yapılmaktadır. 93'ü aşkın yer ürün denetimini yapmak iç in yetkili 
kılınmıştır. Ayrıca bu hizmetin sağlanmasında işlemlerin karmaşıklı~ırun zaman kaybına neden 
olduğu ve gerçek ölçütlerin uygulanmasındaki etkililiğin düşük oldu~u görünmektedir. 

Dışsaum işlemleri bir sürü bürokratik işlem içermektedir. Her dışsatım sevkiyatı için yaklaşık 
10 değişik belge alınması gerekmektedir. Yönetmeliiderin ve işlemlerin, hemen her zaman 
önceden haber verilmeksizin, (çok) sık değiştirildiği gözlendiğinden , yürürlükteki.yetki verme 
sistemi ile ilgili yasaların genelde dışsatım pazarlamasındaki rekabetçi verimliliğinin 

gerçekleştirilmesini engellediği düşünülebilir. 

Dışsanmcılar, özellikle düzensiz dışsatım sevkiyatı yaptıklan koşullarda zaman zaman ürün 
derecelendirme sorunuyla karşılaşabilirler. Bazı durumlarda, dışsaumcılann , iyi kalite ürün 
konusunda uzmanlaşmış ve bu konudaki düzensiz taleplerini karşılayabilecek, perakendecilerle 
ilişkileri bulunmaktadır. 

Bu koşullar altında önemli dışsatım fırsatlannın kullanılmadığı açıktır. Üstelik, iç pazar fiyatlan 
dışsanından elde edilecek (potansiyel) net ürün kazancına oranla nispeten çekici olduğu zaman, 
stok sahibi olanlar (üreticiler) maliamu iç pazarda satmaktadır lar. Böylece dış alım pazarianna 
mal düzenli olarak verilememektedir. Düzenli stok bulundurma güçlü bir pazar pozisyonu 
kurabilmek ve yabancı pazarlarda güçlü bir fıyat oluşturmaya katkıda bulunacak güvenilir bir 
üne sahip olmak için son derece önemlidir. 

Genelde üretici kuruluşlarının (dernekler/kooperatifler) olmarnası dışsatım için yetersiz düzeyde 
stok bulundurma durumu yaratmaktadır. 

Genellikle, Türkiye'de Avrupa'nın ana limanianna ulaşan deniz taşımacılığı yerine daha çok 
Avrupa pazarlarına ulaşan kara yolu taşımacılığı tercih edilmektedir. Bu tercihin önemli bir 
nedeni, uzmanlaşmış meyve ve sebze taşımacılığına yönelmekten çok karma taşımacılıkla 

ilgilenme isteği yanında, malın gideceği son noktaya kolay ve kontrollü ulaşmasıdır. Bu sistem 
yürürlükteki talep (dış alım) kanallannca da desteklenmektedir. 

Büyük miktarlardaki dışsatımı birleştirmedeki uygulamalann açıklamasını bulmak zordur; 
deniz-taşımacılığı , gemi her yükleme için en az 1,000 ton gerekmekte, buna karşılık 

konteynerlerle taşıma (havalandırmalı olduğunda) bazen karmaşık olmakta , soğutma pah alı 

olmakta ve soğutma işlemleri ve olanaklan arasında çok iyi bağlantı sağlanması gerekmektedir. 
Üretim sistemleri (hasat-öncesi teknikleri) ve hasat-sonrası yöntemlerini etkileyen koşullar da 
ürün kalitesini en iyi koruyacak nitelikte olmalıdır. 

3.3.6.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri Üzerine Öneriler 

Sulama projelerinin çoğunda bahçe bitkileri üretimi yapılacaktır. En iyi pazarlama sistemleri ve 
stratejilerine ilişkin bir tavsiye olarak bazı faktörlerin belirleyici etkisi vardır. Model sonuçları , 

bazı istisnalar dışında bölgesel ve ulusal talep tarafından hemen hemen tümü kullanılan GAP 
bölgesindeki meyve ve sebze üretiminde büyük artış olduğunu göstermektedir. Bunun modelin 
bir yıllık süresi içinde beklenen bir durum olmasına karşın, bazı zamanlarda ya da özel kalitede 
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dışsatım yapma olasılığı oldu~unu göstermektedir. Türkiye'nin diğer bölgeleri ile 
karşılaştırıldı~nda, bu bölgenin bazı ürünlerindeki yüksek rekabet yüzünden bölgeler arasında 
ürün de~şirrıi artacak ve daha fazla pazarlama faaliyetlerine yol açacaktır. 

P azarlama işlemini geliştirecek sistemler bölgede benimsenecek de~işik tipteki üretim 
sistemlerince belirlenecektir. Bu üretim sistemleri GAP bölgesinden elde edilen ürünler için 
hangi tip talep kanallarının onaya çıkmakta olduğunu da belirlemektedir. Bir belirsizlik ögesi 
üretim ile pazarlama arasında ne derecede bir tam bütünleşme olabileceğini göstermektedir. Bu 
işlemle temelde büyük ölçekli şirketler ilgilenmektedir. 

Benimsenen pazarlama sistemleri ile üretim arasında değişik bağlantılar mümkündür ve 
aşağıdakilerle ilişkilidir. 

O büyüklük (küçük-ona-büyük ölçekli şirketler); 

0 şirketin örgütlenmesi (özel ya da kooperatif); 

O üreticilerin bağırnsızlı~; 

O GAP bölgesinden ya da GAP bölgesi dışından gelen üreticilerin kökeni; 

D örgütlü ya da serbest pazarlama yaklaşımı; 

D iç ve dışsatım pazarlarına mal sağlanması; 

O toptan pazarların/gıda terminallerinin kullanımı; 

O paketleme, depolama ve taşıma olanaklarına sahip olma; 

O onakiş kurulması; 

O sözleşmeli üretim. 

Bölgede pazarlama onaklarının kendi belirli işlevlerini yerine gerinnesine olanak tanıyan değişik 
pazarlama kanalları kabul edilmelidir. Her sistemin çalışma koşullannın ve isıeklerinin ayn 
olmasına karşın, yetkililer ve planlama birimleri pazarlama geliştirme yaklaşınuna bütüncül bir 
açıdan bakmalıdır. Bunun temel nedeni ise aynı üreticilerin bütün kanallara aynı anda mal teslim 
edebilmeleri ve böylece sistemlerin birbirlerine tümüyle ba~lannlı olmasıdır. Ancak, birkaç 
sisteme aynı anda hizmet verecek fiziksel olanaklar (toptan pazarlar; gıda terminalleri) 
kuruluyorsa, planlama işlemi ve destek hizmetleri önemli konulan ve işleri içeren işlevierin 
genel akışına göre ayarlanmalıdır. 

3.3.6.2.1 İç Paza rlama 

Yere l pazarlamada pazarlama kurallanna ve yönetmeliklerine uymayan ve standartlan özenle 
uygulamayan daha geleneksel bir sistemin onayaçıkması mümkündür. Düşük dereceli ürünler 
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ço~unlukla yerel toptan pazarlarda satılacak ve bazı belirli durumlarda da bu ürünlerin bir 

bölümü ürün işleme endüsnilerince kullanılacaktır. 

Üıiin mübadelesirlin geleneksel çizgide gelişmesini sürdürmesine karşın, üreticilerin pazarlama 
i şlemindeki yerini güçlendirmek amacıyla sistemler do~ işleyen bir fiyat ve pazar danışma 
sistemi ve yeterli ürün girdileriyle donalllabilir. 

Üzerinde düşünülmesi gereken bir öge ise birkaç yerel toptan pazann bölgelerarası ·bir işlev 
yüklenip yüklenmeyeceğidir (bu iş için olası yerler Gaziantep, Mardin yakınlannda birkaç yer 
ya da gelecekte büyüme merkezi olabilecek herhangi bir yer). Bu konu ürünlerin bölge dışına 
çıkma olanağı bu labileceği bir ya da birkaç büyük gıda terminali kurularak denenmelidir. 
Hangi olasılığın öncelik kazanağı konusunu etkileyen faktörler bölgede nerede ve ne derecede 
üıiin uzmaniaşmasının ortaya çıkacağına ve değişik projelerin uygulama süreleri içinde hangi 
ürünün seçileceğille bağlıdır. 

Tüm bölgede bir toplama ağı ve paketierne istasyonu kurularak toptan pazarlara/gıda 
tenninallerine ürün akışı desteklenmelidir. Mübadele işlevinin toplama merkezleri düzeyinde 
yerine getirilmesi tavsiye edildiğinden bu olanaklar tüm değişik pazarlama kanallarına hizmet 
verecektir. 

Toplama merkezleri özellikle küçük üreticilerin işlemlerini kolaylaştıracaktır. Bunun bir ek 
avantajı da destek hizmetleri (diğer hizmetler yanında genişleme faaliyetleri gibi) yoluyla 
üreticilere nispeten etkili bir erişim sağlamasıdır. Toplama, derecelendirme ve paketierne 
merkezlerinin kurulup kurulmaması ve bu olanakların sahipliğini kimin üstleneceği 
cevaplandınlması gereken temel bir konudur. Sahiplik üreticilerin kendisine ve/veya tüccarlara 
ya da üretici gruplarına bırakılmalıdır. 

Kimi durumlarda, hükümet muhtemelen kooperatifın gelişmesi çerçevesinde ve/veya bir gösteri 
ve genişleme fırsan olarak bir top lama merkezinin kurulmasını sağlayabilmelidir. örgütsel ve 
parasal gereklilikler yerine getirelerek bir (ön) kooperatif kurulabilir. Bundan sonra kocperarife 
ürünlerin işlenmesi (ön soğutma), soğuk depolama, taşıma ve pazarlamaya aktif katılım gibi ek 
faaliyetler yüklenebilir. 

3.3.6.2.2 Dışsatım pazarlaması 

Projenin bu aşamasında önerilerde bulunmak zordur çünkü GAP bölgesinden elde edilecek 
üıiinler için dış sa nın pazarlanndaki talebin son durumu ancak proje uygulaması sırasında ortaya 
çıkacaktır. Model üzerinde bitki türleri konusundaki hesaplamalann sonuçlan bu bölgeden 
genellikle meyve ve sebze dışsanrnının çok düşük düzeyde olacağını göstermektedir. Ancak 
GAP bölgesinden elde edilen ürün nispeten üstün kalitede ya da belirli zamanlarda hazır olursa, 
şu anda dışsatım pazarlaması ile uğraşan bölgelerdeki dışsatım faaliyetleri yerini yavaş yavaş 
GAP bölgesiriden elde edilecek ürünlere bırakalabilir. 

Ürün sınıflandırması, miktar, mevsimler, fiziksel olanak istekleri ve belirli destek hizmetlerine 
ilişkin dışsatım pazarlamasını geliştirme konuları ancak projenin daha sonraki aşamalannda 
tanımlanabilir. 
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Proje uygulamasının başlangıç aşamasında iç piyasa reaksiyonlan ve üretimin gelişmesi üstüne 
sistematik gözlem ve incelemeler yapılması önerilmektedir. 

Genel düşünceler 

Dışsatım pazarları özel şirketlerce (kooperatifler dahil) geliştirilmelidir. Yabancı pazar koşullan 
(yan-) hükümet kuruluşlannca kolayca karşı lanamayacak yüksek düzeyde deneyimi ve 
esnekliklerin bilinmesini gerektirir. Aynca, eğer kişiler (şirketler) tam .sorumluluk 
taşmuyorlarsa, dışsanm pazarlamasına ilişkin riskler gerekti@ gibi karşılanamaz. 

Dışsatım pazarlamasını geliştirmek için en temel strateji olarak aşağıdaki koşullann yerine 
getirilmesi gerekmekteclir: 

O üıün kalitesi yabancı pazariann talep aynnolanna istisnasız uygun olmaladır; 

0 talebi dengelemek ve belirli markalarda en iyi kazancı sağlayabilmek için yabancı 

pazarlara mal sürümü süreklilik esasına göre yapılmalıdır; 

O genellikle, dışsatım pazarlannın başarılı biçimde geliştirilmesi sağlayacak iki temel koşul 
üıün kalitesi ve dışsatım şirketlerinin üstün başansıdır; 

O üreticiler dışsatım pazarlaması işiyle doğrudan ilgilenmelidir; üreticiler dışsatım 
pazarlamasına ilişkin riskleri taşımaya hazır olmalıdır ve kendilerini doğru kalite ve 
miktarlarda ürün teslim etmeye adamalıdrrlar. Bu koşullar, olumlu pazar koşullannda 
dışsaom gelirlerine tam katılım ve giyatların düşük olduğu dönemlerde üreticilerin mal 
vermelerini sağlayacak bir finans sistemine ulaşılabilirlik ile telafi edilmelidir. 

Dışsatım gelişiminin çoğu kez yaygın bir destekleme sistemi uygulamasından yararlandığına 

inanılmaktadır. Bununla birlikte bu uygulamanın gerçek etkileri hemen her zaman hayal kıncı 
olmuştur. Türkiye'de meyve ve sebze dışsaturum gelişıirmede uygulanan destekleme de hayal 
kıncı olmuştur. 

Dışsaomı destekleme uygulamasını ciddiye almamak gerekir, çünkü bu iç bütçede sorunlara 
neden olduğu gibi ürünlerin belli bir biçimde sınıflandırılmasına, desteklenmeyen dışsatırnda 
rekabete, uygun kalite ölçütlerinin kaybın a neden olmakta ve dışsatım şirketleri arasında fon 
dağıtımında sorun yaratmaktadır. 

Dışsatım düzenlemesi meyve ve sebzeler için bir dışsatım pazarlama kurulu kurularak 

yapılmamalıdır. Birçok pazarlama kurulunun başlangıçta birkaç ülkede olumlu sonuçlar 
gerçekleştirmiş olmalarına karşın, birçoğu da biriken kayıplar ve pazar geliştirmedeki düşük 
başarılan yüzünden tasfiye edilmiş , yeniden yapılanmış ya da özel sektöre devredilmişrir. 

Kirnileri de , çok yüksek maliyetlerle, dışsaom pazarlan kurulmasına ya da gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. Bu durumda bile, önceleri kendine iyi bir pazar elde etmiş ürünler, daha sonraki 
dönemlerde başlayan düşük pazarlama baş·ansı yüzünden, hızlı biçimde pazar güvenidiğini 
yitinniştir. 
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Dayanıksız ürünler için bir açık arnrma ile satış sisteminin başlanlması ço~ kez mükemmel bir 
pazarlama stratejisi olarak kabul edilmektedir. Y alıuz dışsan m pazarlamasında kullanıldığında, 
açık artınna ile sanş olumlu bir işlevi de yerine getirebilir. Küçük ölçekli üreticiler açık artırma 
ile satı ş sis teminden özellikle yararlanabilecektir. Bununla birlikte, açık arnrmanın başarılı 
olabilmesi için üreticilerin iyi örgütlenmeleri ve kendilerini pazarlama alanında işbirliğine 
adamalıdır. Üreticilerin açık artırmanın önemli oyunculan olması ve niteliklerinin ve 
tercihlerinin henüz pek bilinmemesi yüzünden, açık artırma uygulaması projenin ancak daha 

sonraki aşamasında yapılabilir. 

Üreticilerin güçlü bir örgütsel temele ihtiyacı yanında, açık artırma uygulamasına geçmeden 
önce, ilkeleri ve aynnnlan raporun 3.3. 10.2 bölümünde deginilen bir dizi kesin ölçütün 
karşılanması gerekmektedir. (Bazı üreticiler için (Adana' da ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki 
çiçekler için) açık artırma sisteminin kullanılması takdir edilmektedir; ancak örgütün 
yetiştiricilerin gerçek gereksinimlerini ne dereceye kadar karşıladığı açıklamamakradır). 

Pazarlama örgütleri 

Geçmişte dışsanını geliştirme bölgesel dışsatım anonim şirketleri (dört) kurularak ve ikinci 
aşamada bir merkezi pazarlama anonim şirketi kurma atılımıyla desteklenmiştir. Geçmişte 
bölgesel düzeydeki faaliyetlerin ortaklığa dayalı olarak özel şirketlerce başarılı biçimde 
geliştirilmiş olmasına karşın, merkezi örgüt etkili bir uygulama aşamasına ulaşamamıştır. 
Projenin başlangıçtaki hedefleri doğruydu, ancak 1980'lerde tüm üretim ve pazarlama ortamı 
başarılı bir uygulamaya elverişli değildi. Bir bölümü GAP bölgesinden elde edilecek yüksek ek 
ürünün neden olduğu yeni pazarlama koşullannın etkisiyle bölgesel pazarlama olanaklarının 
kurulmasını yeniden tanışma girişimleri ona ya çıkabilir. 

Bu kavram GAP bölgesinden yapılacak dışsatım pazarlamasını geliştirme konusuyla ilgilidir. 
GAP bölgesi içinde veya dışında muhtemelen birkaç bölgesel pazarlama anonim şirketinin 
ulusal düzeyde eşgüdümü istenmektedir. Bunun bir nedeni varolan dışsatım şirketlerinin GAP 
bölgesinden yapılacak dışsatım pazarlamasına egemen olma olasılığıdır. Aynı zamanda, lojistik 

(deniz-taşımacılığı; hava-taşımacılığı) ya da pazarlama stratejisi nedenleriyle (sınıflandırma; 
teslim sürelerinin uzanlması) proje uygulaması sırasında ürün geliştirme işbirl iğini zorunlu 
kılacaktır. 

Bu inceleme çerçevesinde bu aşamada tam bir değerlendirme yapma olanağı olmamasına karşın , 

kııruluşun bazı genel ilkeleri tamşılabilir. 

O yetiştiricilerin dışsatım işlemine tam katılımı; bu üreticilerin belli derecede pazarlama 

risklerini kabullenerek belli derecede dikey katılımını içerir; 

O belli ölçütler yerine getirildiğinde, tüm ilgili tarafiara (şirketler) kanlmaya erişim; bu genel 
erişim daha etkili bir kalite kontrolü uygulamak için bir dışsanm yetki sisteminin 
başlanlması isteğini içerir; 

O dışsaum işlemleri mal tesliminde parası ödenmek üzere (konsinye) yapılmalıdır, böylece 
temelde arasıra ortaya çıkan fırsatlardan yararlanarak kar etme amacından çok süreklilik 
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O örgüt tümüyle ticaret ilkelerine dayanmalıdrr ve hükümetin kaniımı olmadan özel sektörce 
yönetilmelidir; 

O profesyonel dışsatım yöneticileri atanmalıdrr. 

Ülkede dışsannu geliştirme birkaç örgüt tarafından yerine getirilmektedir. Ticarethaneler ve 

örgütler mal esasına göre düzenlenmiştir. Bu nedenle, aynı işi yapan çok kuruluş vardır ancak 
geçmişte bunlar arasında işbirliği ve karşılıklı eşgüdüm sağlanamamış ur. Üstelik hemen hemen 
tüm örgütlerin şu veya bu şeki lde hükümetle doğrudan ilişkisi vardır. Bu ilişki yüzünden özel 
sektör üyelerinin örgüt lere güveni sınırlıdır. Sonuç olarak, dışsatım geliştirme faaliyetlere 
dışsatım topluluğuna yeterince ulaşamamış ve böylece dışsatım gelişimine katkıda 

bulunamamışnr. Çeşitli örgütlerin yeniden yapılanması önerilmektedir. Meyve ve sebzeler için 
bir dışsatım geliştirme örgütü kurulması bu işlerin yapılmasına olanak sağlayacaknr. Bu örgüt 
ülkedeki tüm dışsatım şirketlerini temsil etmelidir. GAP bölgesindeki dışsatım faaliyetlerinin 
geliştirilmesiyle ilgili olarak önerilen Pazarlama Geliştirme İdaresi (PAGİ) ile ilişki kurulmalıdır 
(Aynntılı bilgi için bakınız bölüm 3.3.2). 

Hükümet başlangıç aşamasında değişim işleminin planlanması ve bu fıkrin genel olarak 
benimsenmesini teşvik etmek için parasal destek sağlayabilir ancak uzun dönemde örgüt özel 
sektörce finanse edilmeli ve yönetilmelidir. 

İşlemlerin başlangıç aşa~asında örgütün çalışmalan işlev ve hizmet olanaklarını sağlamanın 
ötesine geçmemelidir. Başlangıç aşamasında, aynı zamanda genelde başarılı bir dışsatım 
geliştirme koşullarını da oluşturan görevler aşağıdaki konulan içermektedir: 

O dışsatım ürünleri için uygun kalite ölçütlerinin uygulamaya konması ve geliştirilmesi 
konusunda yetkilileri yönlendirme; 

0 ürün kalitesiyle ilgili olarak dışalım yapan ülkelerdeki yetkililerleetkin bir iletişin1 kurma 
ve deneyimler geliştirme yapılmasını gerektirdiği takdirde, ölçütleri sürekli uyarlamak; 

O hükümetin resmi denetim çalışmalanna ek olarak, dışsatımcılann yerlerinde, limanlar, 
havaalanlan gibi yükleme noktalannda muhtemelen dışsanını reddetme ve/veya her tür 
dışsatımdaki eksikleri cezalandırma yetkisiyle standartların uygulanmasının 

denetlenmesi; 

O yabancı ülkelerde dağıtım pazarlamasında depoda dayanma süreleri çekici olan ürünler 
yaratmak için hasat öncesi ve sonras ı uygulanacak esasiann etkili bir denetiminin 

geliştirilmesi ve uygulanması; 

O şu andaki dışsatım üreticilerinin değerlendirilmesi ve yetkililere uygun uyarlarnalann 
önerilmesi; bunlara ek olarak, hükümet kuruluşlannca işlemlerin doğru uygulanmasının 
izlenmesi; 
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O uygun oldugu kadanyla ülkedeki öteki kuruluşlarla işbirli~i yaparak fiyat bilgisi ve pazar 

analizi için bir dahili sistem kurulması; 

O yabancı pazarlarda pazarlama denemelerinin hazırlanması ve uygulanması; 

O dışalımcılara ürün kalitesi konusunda tam bir garanti sa~layacak olan belirli bir ticari 

markanın üyeler adına sunulmaS1nın teşvik edilmesi; 

Örgüt iyi kurulursa, konunun daha işe yönelik karakterdeki yönleri üzerinde sorumluluklarm 
genişletilmesi düşünülebilir. Bu yönlerden bazılan şunlardır: 

O yabancı pazarlardaki d.ışsaum işleminin ticari yönleri; 

O teslim sıklığı; ürün kalite ve miktan gibi sözleşme koşulları ; 

O sözleşme koşullannda tekbiçirrıliliğin tasarlanması; 

O yükleme noktalarmda (liman; havaalanı; sınırlar) ve taşıma düzenlemeleri için işlemlerin 
yönetilmesi ve 

O yasal işlemlerin yapılması ve muhtemelen yasal işlerde şirketlere yol gösterilmesi. 

Daha sonraki aşamalarda, zamanla elde edilen deneyimlere dayanarak, örgüt ticarete yönelik 
işler üstüne önerilerde bulunabilir: 

O sıraya göre (mantıksal biçimde bölünmüş) dışsanm pazarlannda yalnızca sınırlı sayıda 
dışalımcıyla işbirliğini teşvik etmek; 

O Batı Avrupa pazarları için clışsatımcılar arasında yaygın olan tüm teslim süresince sabit 
fiyat tercihini sürdürmek yerine konsinye (komisyon) temeline dayalı bir dışsatım 
pazarlamasını teşvik etmek; 

O Doğu Avrupa pazarları için takas ticaretini, aynnnlann sürekli (yeniden) düzenlenmesini, 
sürekli değişen koşullar altında, bu dışsatım pazarianna mal sürümünün sürekliliğini 
saglayacak biçimde teşvik etmek; 

D Körfez Ülkelerindeki pazarlar için daha düzenli ve güvenilir biçimde mal akımını 
saglamak amacıyla sözleşme olanaklarını teşvik etmek. 

Proje olarak işleyen bir Bölgesel (Dışsanm) Pazarlama Anonim Şirketi (BPAŞ) fıkrine dayanan 

ticari bir Merkezi Pazarlama Örgütü (MPÖ) kurulması girişiminin bir parçası olarak benzer 
görevlerin eklenmesi takdirle karşılanmaktadır. 

Bununla birlikte, yukanda tarnşılan örgüt yalnızca kolaylık sağlayan ama gerçek ticari işlemler 

yapmayan bir kuruluştur. Buna karşılık, örgüt gelecekte iyi işledİğİ takdirde, örgüte ticari 
görevler yüklemek yerinde olacaktır. Belirli koşullarda d.ışsatımcılann tümü ya da bir bölümü 
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bu ticari görevlere katılabilirler. 

Dışsanını geliştirme örgütü çerçevesinde ele alınabilecek diğer faaliyetler şunlardır: 

O özel şirket ve örgütlerin ticaret fuarlarına katılımı; 

O dışalımcılar ve d.ışsatımcılar için yeni ilişkiler kurmak amacıyla iş turları düzenlenmesi; 
çeşitli pazarlarla değişik ilişkiler kurulması hemen her zaman başarılı 'bir strateji 
olmuştur; 

D pazar yoklaması (hem ürün tipi hem de paketierne açısından; dışsanm pazarlarında 
başarılı bir pazarlama için standartlar resmi koşulların üstünde olacakur) yapmak 
amacıyla çeşitli pazarlara ürün gönderilmesi işinin düzenlenmesi; 

D belli ticari pazarlar için kitle iletişim araçlarında (radyo; televizyon reklam spotlarında; 
günlük gazetelerde) pazar bulmak amacıyla doğrudan reklam yapılması; başarılı bir 
tanıtırnın temel ön koşullanndan biri de ürün kalitesinin reklam kampanyalannca yaratılan 
biçimde algılanmasıdır; bu algılamanın sa~lanmasında güçlük varsa, tanınm, yalnızca 
bazı tipik pazar kesimleri amaçlanarak çekici fıyat strajileri (indirim vs. gibi) de 
uygulayarak, daha dolaylı yollardan yapılmalıdır. 

Dışsatım gelirleri dengeleme fonu'nun ana amacı dışsatım için ürerime katılan yetiştiTiciye 

dışsatım gelirlerinin düşük oldu~u zamanlarda aşa~ı yukarı ürün maliyetine yakın uygun bir 
fiyatı sağlamaknr. 

Bu fonun kurulması dışsaıım pazarlamasının daha esnek biçimde yapılabilmesi için 
yerişriricilerin dışsatım pazarlama risklerine tam katılımı anlamına gelir. Ama aynı zamanda bu 
sistem, fonun devam enirilmesi ve genişletilmesi konusunda belirli ayncalıklarla birlikte yabancı 
pazarlarda gerçekleşmiş net fıyatların tam karşılanmasıru gerektirir. 

Dışsatımı geliştirme stratejisi olarak fonun uygulanması önemlidir. Fonun işlevi üreticilerin 
dışsatımı sürdürmeye daha hazırlık lı ol malarını ve gelişmiş üretim tekniklerine yatırım 

yapmalarını sağlamaknr. Bunun üç avantajı vardır: 

O güvenilir dışsatım malları, aynı zamanda düşük pazar koşullannda ticari markalann 

yabancı pazarlarda kabul gömıesinin sa~lanması; 

O gelişmiş üretim teknikleri daha iyi üıiin kalitesine katkıda bulunur, böylece doğrudan 

dışsatım pazarlamasındaki riskin azalmasını sağlar ve muhtemelen nispeten düşük 
maliyet fıyatlanndan dolayı pazarda rekabet şanSlnı arnnr; 

O üreticilerin dışsatım pazarlamasına katılımı arttıkça, planlama daha aynnnlı yapılabi lecek 

ve sınıflandırma, özellikle Avrupa pazarlarında normal olarak iyi fiyata gidebilecek olan 
erken olgunlaşan çeşitlerde, daha kolay genişletilebilecektir. 
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O Genel bir destek hizmeti olarak üreticilerin pazarlama ortaklarıyla pazarlık durumlan nı 
güçlendirmek için, yetkililerce yeterli düzeyde kullanıma hazır ürün girdisi ve kredi 
olanağı sağlanmalıdır. Üreticelere ürün girdisi sağlama koşullan üreticilerin gerçek 
ihtiyaçlarına göre dikkatle ayarlanmalıdır. Ürün tipi (türü) üretim sistemiyle birlikte 
koşulların sapıanmasının temel bileşenleridir. Bu nedenle hizmetlerden karmaşık 
işlemlere yer vermeksizin esnek biçimde yararlanabilmek özellikle çok kısa üretim 
dönemi olan bahçe bitkileri açısından önemlidir. 

Kredi olanaklan aynı zamanda üreticilerin tarlada depolama tesislerine yatırım yapmasını 
ve pazarlama işlemine etkin kanlımları için kredi almalarını sağlamalıdır (üretim sırasında 
yeterli kredi ve ürün sanşı için uygun süre). 

O Pazarlama işlemlerinin akışını ve yürütülmesini sağlayan kurallar ve yönetmelikler 
yeterince gelişmiş değildir. Meyve ve sebze için kalite, yük ve paket/emeye ilişkin 
standarıların (yeniden) tanımlanması önerilmektedir. Standartlar olası fiziksel kayıplan 
önleyici en uygun biçimde taşınabilir miktarlan belirleyen ek yönetmeliklerce 
desteklenmelidir. 

Pazarlama işlemlerine ilişkin kurallar ve yönetmelikler başarılı biçimde 
uygulanamamaktadır ve pazarlama işlemlerine kolaylık sağlamaktan çok belediye 
vergilerinin kolaylaştınlmasına yöneliktir. Kurallann ve yönetmeliklerio fiziksel 
olanaklann kullanımını da daha çekici yapacak olan verimli pazarlamayı 
destekleyecek biçimde yeniden tanımlanması önerilmektedir. 

Merkezi hükümetin kentsel toptan pazar tesisleri konusunda anlaşılır kural ve 
yönetmelikler hazırlaması takdirle karşılanmakıadır. Bu yönetmelikler genel pazarlama 
kurallarını da içerecektir. Bununla birlikte, yöneımeliklerin yeniden tanımlanmasında 
uygulanabilirlik amaçlanmalıdır. Zamanla yöneuneliklerde iyileştirmeler yapılabilir. 

O Fiyat ve pazar danışma hizmetleri ihtiyacı bu raporun 3.3.2 bölümünde tanımlanrnışnr. 
Genel aynnnlar için bu bölüme bakılabilir. 

Meyve ve sebze pazarlama işlemlerinin kolaylaştırılması için hizmetlerin 
gerçekleştirilmesinde özel koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bilgi akışı pazar 
gelenekleri ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Fiyatlar, ticaret tüm gün sürerse, bir gün 
içinde bile garip dalgalanmalar gösterdiğinden, fiyatiann günde birkaç kez gözlenmesi 
tavsiye edilmektedir. 

Meyve ve sebze için tipik pazar analizi hizmetleri aşağıdaki diğer ögeleri de içermelidir. 

• sağlanan ve dağınlan miktarlar (kalite sınıflarına göre); 
• fiziksel kayıplarla birlikte sanlmayan rriiktarlar; 
• talep kanallannın özellikleri (yer; tip; dışşanm; işleme); 
• stokların durumu (varsa). 
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Avrupa ve Köıfez Ülkelerindeki dışsatım pazarlannın koşullan ve gelişmesi hizmetlere 
dahil edilmelidir. 

İhracatı Geliştirme Merkezi OGEME) dışsatım pazarlan konusunda iyi bir bilgi sitemine 
sahiptir. Genel bir fiyat ve pazar bilgi sistemi yaratılması yönündeki faaliyetlerin mutlaka 
desteklenmesi ve geliştirilmesi özellikle tavsiye edilmektedir. GAP bölgesi için önerilmiş 
olan Pazarlama Geliştirme İdaresi'nin (PAGİ) bir fiyat ve pazar bilgi ağı 
oluştumlması ve geliştirilmesinde rolü olmalıdır (Bakınız bölüm 3.3.2). 

Hasat sonrası teknoloji üstüne e~itim olanakları 

Çiftçilerin çıkarlarını koruma girişiminde daha iyi işleme tekniklerinin yürütülmesi hasat sonrası 
işleme teknikleri için ek hizmetler ralebi yaratacaktır, çünkü hasat ile ür ünün son vanş noktası 
arasında ürün kalitesini korumaya yönelik destek yetersizdir. Hasat sonrası kayıplar yüksektir. 
Kalite bozulması yüzünden yüksek olan kayıplar pazarlamada güçlüklere neden olmaktadır. Şu 
anda yaygın olan pazarlama sisıemi yüzünden tüm kayıpların bedeli sonunda çiftçilerce 
ödenmektedir. 

Konuya i l işkin deneyim yokluğu yüzünden pazarlama verimliliği ciddi biçimde düşüktür. 
Herkesin kabul edeceği gibi, saydam olmayan pazar koşullannda ek işleme işlemlerinin 
(maliyetler) yüksek risk taşımaktadır. Buna karşın, iyi işlenmiş ve korunmuş ürünler pazarlarda 
dalıa iyi fiyat gerçekleştirecektir. 

Üreticiler, ıüccarlar ve yetkili memurlara verilecek eğitimin (ek hizmetler) kurumlaşnnlması 
önerilmektedir. Benzer bir öneri de üniversite düzeyindeki resmi eğitim fırsatının genişleti lmesi 
konusunda yapılnuştır. 

Resmi bir eğitim programının faaliyetleri içine konması gereken pratik işlerden birisi kalite 
incelemelerinde, özellikle seçilmiş dummlarda (dışalımcılaıın isteği üzerine) yürütme rolüdür. 
Bu tür faaliyeıleri tam anlamıyla yürütebiirnek için kunım seçilmiş yerlerde gerekli olanaklarla 
donanlmalıdır. 

Bu faaliyeılere doğrudan katılmak mümkün değilse, kurum özel sektörde kaliıe inceleyicilere 
(muayene memurlanna) ve losmen denetim işlevi olan yetkililere yardım sağlamalıdır: MARA 

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün sağlık muayenesi sertifikası ve Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının denetiminin Türk S randanlan Enstitüsünün ilgili yönetmeliklerine uygunl uğu. 

Pazarlamanın gel iştirilmesindeki sanınlar oldukçe geniş kapsarnlıdır. GAP bölgesindeki üretim 
ve pazarlama çevresi yetiştiricilerin çoğu için yeni olacağından, birçok sorunun aynı anda 
çözülmesi gerekmektedir. Teknik ve örgütsel desteğin yetersiz olduğu koşullarda pazarlama 
riskleri oransız biçimde yüksek görünmektedir. 

Koşullar olumlu olduğu takdirde pilot projelerin yapılmasına gerekli dikkat gösterilmelidir. 
B urada en önemli konu yetiştiricilerin bu projelere kanlmaya kesin is tekli olmalandır. P ilot 
projelere üretim ve pazarlama konulanyla ilgili çeşitli görevler verilebilir. Yerel koşullara göre 
değişiklikler göstere n geni ş bir konu yelpazesinde destek sağlanmalıdır. Projeler, MARA'nın 
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uzmanlannın (hasat sonrası) eğitiminden ve ek fal i ye tl erin yürü tü tmesinde önemli bir rolü eşit 
biçimde yerine getirebilir ve böylece küçük ölçekli tarımın gelişmesinde önemli bir işlev görür. 

Hasat sonrası teknoloji alanında böyle bir yaklaşım önerilmiştir. 

3.3.7 Süt Ürün leri Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

3.3.7.1 Mevcut S istemin Temel Nitelikleri 

3.3.7.1.1 Genel Paza rl ama Çevresi 

Örgütlenme, il etişim ve ticarileştirme gereksinimi 

Mandıra çiftçileri, ürün işleyicileri ve dağıncılan gibi mandıra alt sektöründe, hükümet ve özel 
sektör kanadındarı önemli ortakların kurumsal örgütlenme eksikliği al t sektörün dengelenmesi 
ve gelişmesi konusunda önemli ölçüde bir darboğaz yaratmaktadır. Pazarlama faaliyetleri ve 
pazarlama gelişimi dağınıktır. Sonuç olarak, pazarlama koşullan katılımcılar için saydam 
olmadığından alt sektörde politikalar geliştirilmesini ve en iyi yannın için para ayrılmasını 
engellenmektedir. Bu durum pazarlama risklerine ve zamanla işlenınemiş sütün üretici 
fiyatlannın nispeten düşük olmasına neden olmaktadır. 

Yapısal üretim sorunları yüzünden, ülkenin diğer bölgelerindeki sayılarla karşılaştınldığında, 
süt üretimi ve buna bağlı olarak süt ürünlerinin ticari işlenmesi ve pazarlanması konusunda 
GAP bölgesi geri kalrruşnr. 

Sonuç olarak, tüm bölgenin sütün ticari olarak işlenmesinde ve süt ürünlerinin pazarlanması 
konusunda az deneyimi bulunmaktadır. 

Sürün modern bir bazda üretildiği Güneydoğu Anadolu'daki Ceylarıpınar Devlet Çiftliğine 
ayncalık tanınmalıdır. Dengeli pazarlama düzenlemesi bu çiftliğin sürekli bir sorunudur. 

Bölgenin süt ürünlerinin pazarlanmasında karşılaşılan genel güçlüklerden dolayı peynir ve 
tereyağı üretimine yapılacak şu andaki yatırım planlan son zamanlarda askıya alınmışnr. 

Mandıra ürünle rinin ga yri resmi pazarlaması ve kalite standartlarının yetersiz 
uygulaması ve denetimi 

Resmi tüketim istatistikleri kişi başına süt ürünleri tüketiminin düşük olduğunu göstermektedir. 
Tüm kategorilerle birlikte kişi başma yıllık tüketim 60 kg (sıvı sü t), ve 2 kg (tereyağ)'dır. 

Mandıra ürünlerinin önemli bir gayri resmi alt sektörünün varbğı, en azından belli bir derecede, 
ülkede şu anda resmi yıllık tüketim düzeyinin düşüklüğünü açıklayabilir. Gayri resmi alt 
sektörün yıllık mandıra ürünleri tüketimine katkıda bulunmasına karşın, gayri resmi işleme 
faaliyetlerinin sonucu olarak elde edilen nispeten düşük kali tedeki ürün mandıra ürünlerine oları 

talebi zırrınen azaltmaktadır. 

Şu anda resmi ve gayri resmi pazarlama alt sektörleri arasındaki ilişkiyi sayısal olarak ifade 
etmek güçtür. Kalite standartlannın Türk Standartlan Enstitüsü tarafından açıkça tanırrılarım1 ş 
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olmasına karşın, ülkede tekbiçim bir uygulama bulunmamaktadır. Aynı zamanda denetim 
faliyetleri de yetkililerce yetersiz biçimde uygulanmaktadır. 

Gayri resmi sektörce pazarianan mandıra ürünlerinde kalite kontrolü gerçekten yoktur. 

A r z ve talep arasında mevsimlik dengesiz likler 

Bazı mandıra çiftçilerinin mevcut koşullar alunda kabul edilebilir bir yönetimin göstergesi olan 
hayvan başına (günde 20 litre) oldukça iyi bir üretim düzeyine ulaşmış olmalanna karşın, çoğu 
üreticinin mevsimlik üretim sıkınnsı vardır. Optimal buzağılama mevsimi ile birlikte sa~mal 
ineklerio süt verme süreleri yüzünden toplam çiftlik süt ürerimi normal olarak kış mevsiminde 
en yüksek düzeydedir. Sıvı mandıra ürünleri için talebin daıa yüksek olduğu sıcak mevsimde 
ise üretim kış rakamlarının % 30 kadar alnndadır. 

Bununla birlikte, süt ürünlerine özellikle yo~un ve ayrana olan talep yaz mevsiminde genellikle 
daha yüksektir. Pastarize süt de talep dalgalan malanna tabidi:-: en yüksek tüketim normal o larak 
Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşmektedir. Genel olarak, oruç ayında (Ramazan) süt 
ürünlerine olan talep yüksektir. Ramazan ayı yaz mevsimi tc.lebiyle aynı zamana rastladı~ında 
kesin olarak arz ve talep arasındaki dengesizliğe katkıda bulunmaktadır. 

lşlenmemiş süt s toklarındaki dalgalanma ile birlikte, bir yıl içinde, belli süt ürünlerinde görülen 
mevsimlik talep değişiklikleri üretim ve işleme (sııuflandımıa seçimi) ve işlenınemiş süt ve 
sütten elde edilen ürünlerin pazarlanması konusunda gerekli olan dikkatli planlamanın 
yapılmasını engellemektedir. 

Devlet Ç iftliklerindeki işl enınemiş süt stokları 

Ş u anda GAP bölgesindeki işlenınemiş süt stoklannın çoğu Ceylanpınar devlet çiftli~nin 
elindedir. Özellikle Sevirek mandırasının (TSEK) kapatılmasından sonra ve son gü nlerde 
Diyarbakır mandırasının (TSEK) dağıtım güçlüklerinden dolayı süt geniş bir bölgede ve de~şik 
fiyatlarla düzensiz bir biçimde pazarlanmaktadır. 

Devlet çi ftliği, günlük 12,000 litre işlenınemiş süt üretimiyieve esnek fiyat politikasıyla, proje 
bölgesinde yalnız tek fiyat koyucu değil , aynı zamanda küçük ve orta ölçekli üreticilerin 

işlenınemiş süt pazarlama çevresinde değişen pazarlama fiyatları yüzünden belirsizlikler 
oluşturan bir kuruluştur. 

3.3.7.1.2 Mevcut pazarlama kanallarında engelleyici faktörler 

GAP bölgesindeki süt pazarlamasında başlıca pay özel ürün işleyici ler (kooperatifler hariç) ve 
süt ürünleri parastatal şirketi (TSEK) tarafından temsil edilmektedir. Her iki kategori yi 
ilgilendiren pazarlamaya katılım ve bununla ilişkili konular aşağıdaki bölümde tartışı lmaktadır. 

Ü r eticiler için kıs ıtlı pazarlama fırsatl arı 

Kışın elde edilen fazla üre timin fıyatlan düşürmesi ve zaman zaman pazarlama güçlüklerine 
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neden olması yanında, yaz dönemindeki pazarlama fırsatlan en iyi biçimde kullanılmamaktadır. 
Yeterince yüksek kapasitede ürün işleme tesislerinin yokluğu yüzünden, üreticiler, mevsim 
sırasında bazan aynı zamanda, zaman zaman da arka arkaya birkaç alıcıya hitap etmek zorunda 

kalmaktadır. 

Üretim ve talepte mevsimlik dalgalanmalar olduğu düşünülürse, işlenınemiş süt pazarlaması 
yüksek riskler içermektedir. Bunun bir sonucu olarak, ilk aşamada üretimin arnnlması yönünde 
herhangi bir çaba şu anda yeterince uygun olmayan pazarlama fırsatlarınca engellenmektedir. 

Fiyatıandırma ve ödeme koşulları 

O Özel ürün işleme üniteleri; 

Özel sektörde fiyat oluşturulması saydam değildir. Üreticiler belli bir zaman süresinde 
ürün işleyicilerle kişisel sözleşmeler yapmaktadır. Şu anda, özellikle ekonomideki 
enflasyonun etkisiyle, üreticiler sürekli olarak kullanılan ürün girdileri için yaptıkları 
masrafların tamarnının karşılanması nı amaçlayan konuyla ilgilenmektedir. Mandıralar 
artan girdi fiyatları karşısında sıkınn çekmektedir. 

Artan fiyatlara çözüm getirmek amacıyla ban üreticiler kredi ile yaptıkları işlere son 
vermektedir. Bunda hayvan yeminin satın alan/aracılar tarafından sağlanmasının önemli 
rolü vardır. 

Mandıra çiftçilerinin gerçek gereksinimlerine göre ayarlanmış kredi fonlan dahil uygun 
üretim girdilerine yeterince ulaşılamamış olması ve yeterli çeşitlilikte satış eksikliği 
üreticilerin pazarlık gücünün bugünkü koşullarda çok sınırlı kalmasına neden 
olmaktadır. 

O Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nun (TSEK) i şlenınemiş süt fiyatiandırma ve ödeme 
koşulları 

Devlet Mandıralarının ana hedefinin pazarlama işlemine ticari katılım yoluyla önceden 
kararlaşnrılrnış üretici ve tüketici fiyatlarının az çok dengede tutulması olmasına karşın, 
doğu illerindeki üretici fiyatlarının belirsizliği yüzünden henüz yararlı bir etki 
gerçekleştirilemerniştir. 

Bu yüzden stok pazarlan dağınık kalmış or. Devlet Mandıraları hiç bir zaman öngörülen 
miktarlan almamıştır. Öte yandan, özel sektör de, özellikle bölgedeki mandıra 
çiftçilerinin üretim uzmanlığı düzeyinin genelde düşük olması nedeniyle, modern ürün 
işleme teknolojilerinden tam olarak yararlanamarruştır. 

Aynı zamanda, işlenınemiş sürün temel fiyanna özgü değer payı bileşenlerinin işçilik ve 
ürün girdi fiyatlarına uygun olarak gelişmemiş olması, mandıra çiftçilerinin daha iyi 
kalitede süt üretimi üzerinde yoğunlaşmalan konusundaki özendirmeyi etkili biçimde 

azaltmıştır. 
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Hükümetin işlenınemiş süt konusundaki fiyatıandırma politikası GAP bölgesinde daha 
yoğun mandıracılı ğın düzenli olarak gelişmesini engellemiş tir. GAP bölgesindeki üretim 
maliyet yapısı ülkenin diğer bölgelerindeki mandıra işletmeciliği koşullarından önemli 
ölçüde farklıdır. 

P azarlama işleminde fiziki tesislerin rolü 

O Özel sektörün fiziki tesisleri; 

GAP bölgesindeki ürün depoları ile kent arasındaki mesafe oldukça uzundur. Bazen bu 
uzaklık 50 km. üzerindedir. GAP bölgesinde çifdikte ve toplama noktalarındaki 
depolama tesisleri yetersizdir. 

Süt taşımacılığında uzmaniaşma yoktur. Çiftiikierin yerleşimi dağınık olduğundan süt 
taşımacılığı karmaşık ve nispeten pahalıdır. 5-20 ineği olan ve bireysel çalışan çiftçilerin 
taşıma giderleri işleme aşamasındaki işlenınemiş sütün serbest pazar fıyatını kolaylıkla 
%15 aşabilir. 

Genellikle uygun tesislerin eksikliği ürün kaybına neden olmakta ve işlenınemiş sürün 
istenen kalitede korunmasını engellemektedir. Düşük verim şu anda ürün işleme 

fabrikalarırun ödediği üretici fıyatlarırun geliştirilmesini doğrudan engellemektedir. Proje 
bölgesinde özel sektörce çalıştınlan ürün işleme fabrikaları işlenınemiş sürün işleme 
süresini uzatmaya uygun değildir. Çoğu durumda süt işleyen yerler süt işleme 
faaliyetlerini arttınnak için genişlemeye izin vermez. Bugüne kadar özel sektör tarafından 
işletilen süt ürünlerini işleme fabrikaları mandıra alt sektörünün gelişmesine katkıda 
bulunmamıştır. 

O Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nun (TSEK) fiziki tesisleri; 

TSEK'in GAP bölgesindeki mevcut mandıralannın GAP bölgesindeki sütü işlemede az 
bir önemi vardır. Günlük süt işleme miktan düşük düzeyde kalmıştır. Makinaların ve 
fabrikanın bakımı gerçekleştirilmesi beklenen programın genellikle çok gerisinde 
kalmıştır. Fabrikaların sınırlı faaliyetleri de bunu açıklamaktadır. 

Sınırlı faaliyerlerin temel nedeni fiyatiandırma sorunudur. Üretici fiyaılan sürekli serbest 
pazar fiyatlannın altındadır. Öte yandan, bir diğer sorun da elde edilen süt ürünlerinin 
bölgede pazarlanması sorunudur. Pazarlama fırsatlan süt ürünlerini (taze süt; yoğun; 
ayran) gayri resmi pazarlama konusundaki genel kanıdan olumsuz yönde 
etkilenmektedir. 

Ülkede TSEK mandıraları arasında karşılıklı işbirl iği olmasına karşın, GAP 
bölgesindeki mandıralar ve süt üreticileri ulusal bağlamda bu kuruluşun pazarlama 
fırsaılarından yeteri nce yararlanamamaktadır. 
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Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nun (TSEK) örgütsel durumu ve genel des tek 
hizme tleri 

O Üretici dernekleri; 

Devlet mandıralannın örgütlenmesi (TSEK) bireysel fabrikaların örgütlenmesi ile 
üreticiler arasında az çok sabit bir üyeliğe dayanan ilişkilerin başlanlmasını amaçlamışnr. 
Bununla birlikte, uygun bir geliştinne kavramınınyokluğunedeniyle temel birişbirliği 

kurulamamıştır. Aynı zamanda, GAP bölgesindeki mandıralann düzensiz faaliyetleri ve 
mandıra çifıçilerinin uygun olmayan fiyatiandırma politikaları , işlenınemiş sü tün GAP 
bölgesindeki fabrikalara verilmesini sağlayacak örgütlenmenin güçlenınesini engelleyen 
önemli faktörlerdir. 

O Genel hizmetler; 

TSEK örgütü sancılara üretimin sağlanmasına ilişkin hizmetlerin verilmesiyle doğrudan 
ilgilenmernişıir. Ancak, ürün işleme fabrikalannın personeli istek üzerine gerekli teknik 
aynntılan sağlamaktadır. 

Ürün işleme fabrikası ile üretici arasında teknik veri alaşı ve karşılıklı deneyim alış-verişi 
eksikliği, süt üretimi ve kalitenin en iyi biçimde korunması gibi üretim başansının yavaş 
yavaş ve tümden gelişmesi konusunda ciddi bir dar boğaz olarak düşünülmektedir. 

Böylece, ürün işleme ve pazarlama verimliliği de doğrudan ve olumsuz bir biçimde 
etlcilenmektedir. 

Hizmetler (örneğin: kredi; ek) çeşitli hükümet kuruluşlarınca verilebilir olmasına karşın, 
hizmetlerin türü ve koşullan mandıracıl ığın özel üretim koşullarıyla ilişki li belirli riskler 
ve yaygın üretim sistemleriyle her zaman uyum sağlayamamakıadır. 

Sığır sigorta sistemi gibi önemli bir olanak GAP bölgesinde gerçekten yoktur. 

3.3.7.2 Pazarlama Sistemi ve Stratejilerine Üzerine Öneriler 

Genel koşullar ve amaçlar 

GAP bölgesinden elde edilen süt ürünlerinin pazarlanmas ı ve işleomemiş süte i lişkin 
pazarlamayı geliştirme önerileri, GAP projesi uygulamasının neden olacağı, ülkede artmakta 
olan bölgelerarası üretim dengesizliği önümüzdeki on yıl içinde uyum sağlayamayacaknr 
varsayınu çerçevesinde sınanmalıdır. 

Önümüzdeki on yıl koşulu ulusal üretim ve pazarlama varsayımını göstermektedir. GAP 
bölgesi, ekonomik üretim ve pazarlama çerçevesinde, süt ürünleri için önemli üre tim ve 

pazarlama görevi ile algılanacakrır. Bu görev diğer iller ile ülkenin diğer bölgelerindeki gelişme 
fırsatlarının zaranna olabilir. 
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GAP bölgesind en elde edi len süt ürünlerine özgü p azarlama geliş tirilmesi 

koşulları 

D Genel düşünceler; 

Hızlı büyüyen nüfusun, büyüyen kent nüfusunun taleplerini ve aynı zamanda, örneğin, 
ekonomide sektörler arasında hatta aynı sektör içinde daha fazla alış veriş gibi ekonomi 
içindeki daha fazla iş bölümü gereksinimlerini karşılamak için tanmsal ürün ve gıda 
pazarlaması tarımsal üretimden daha hızlı büyürnek zorundadır. 

Hükümetin pazarlama politikalan ve hizmetleri gerekli dengeyi, sürekliliği ve kendi 
kendi gelişmeyi destekleyen teşvikleri sağlamak zorundadır. Kendi kendine gelişmeye 
ağırlık verilirse, büyüme teşviklerini içeren özel ve rekabetçi pazarlama yeğlenmek 
zorundadır. Bu, ancak, rekabet yardımlarla ve bazı özel kurumlan destekleyici 

muameleyle çarpıtılmarnışsa mümkündür. 

İlk aşamada, kararlar şu genel yaklaşıma göre alınmalıdır: destekli ve desteksiz pazar 
katılımcılannın (yeniden) girmesi ve güçlendirilmesi yönünde bir yaklaşım mı yoksa 
daha pazar eğilimli bir yaklaşım mı izlenecektir. İkinci yaklaşım pazar eşgüdümünün 
değerinin özel pazarlama sistemi tarafından artarak tanınması anlamına gelmektedir. Bu 
durumda, özel şirketler, rekabetçi olmalan koşuluyla parastatal ve hükümet projelerinin 
işlemlerini üstlenmekte serbesttirler. Bunun anlamı ise kamu desteğinin ya kesilmesi ya 
da pazar ortaklanna ve mandıralara hiç bir aynm yapılmadan dağıtılması demektir. 

Mevcut devlet mandıralarının yeniden canlandınlmasına ilişkin şimdiki (1992) 
tanışmalar aksi yöne gider ve uzun vadede bu yönde karar alınırsa, özellikle GAP 

bölgesinde sektörün ekonomik gelişmesini verimsiz kılacaktır. 

D Bölgelerarası süt ürünleri ticareti; 

Süt ürünleri mükemmel bir biçimde uzun mesafelere taşınabilir. Bu yüzden ülkenin diger 
bölgelerinden gelen süt ürünleri, özellikle proje uygulamasının başlangıcında, GAP 
bölgesindeki süt ürün işleme endüstrilerindeki gelişme fırsatlannı ciddi biçimde 
engelleyebilir. 

Ülkenin diğer bölgelerindeki süt işleme endüstrilerinin üretim potansiyeli ve maliyet 
yapılan belli değildir. Aynı şekilde proje bölgesindeki işleme ve üretim koşullannın son 
durumu da belli değildir. 

Bu nedenle, diğer bölgelerdeki rekabet ögelerinin GAP bölgesi dışındaki yerel ve 
bölgesel pazarlara etkisini, eğer varsa, şimdiki aşamada değerlendirmek güçtür. 

Bununla birlikte, GAP bölgesindeki pazarlama sistemleri ve ürün işleme olanaklannın 
sü t ürünleri alt sektörünün ulusal (gelişme) durumuyla birlikte gelişeceği açıktır. Aynı 

zamanda bu alt sektör hükümet politikalanyla kısmen Devlet Süt Işleme Fabrikalan 
aracılığıyla bir bütün oluşturmalıdır. 
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Ulusal Süt Ü rünleri Örgütü Kurulmas ı 

Görev ve faaliyetlerin koşullan ve profili 

Süt ürünleri üretiminin uygulama planianna alınması ve kısmen büyük ve ona ölçekli 
üretim çiftliklerinin geliştirilmesi düşünülen GAP bölgesi gibi yeni bölgelerde yeni 
üretim ve ürün işleme faaliyetleri geliştirilirken, ulusal stok yapısında mevcut ve yeni 
kurulacak ürün işleme fabrikalannın verimliliğini olumsuz yönde etkileyecek· önemli 

dengesizliklere neden olunabilir. 

Güncel pazarlama koşullan ve talep aynnuları düşünüldügünde, bir ulusal süt ürünleri 
platformu oluşturulması zorunlu bir ön koşuldur. Ulusal bir üretim ve pazarlama 
yapısının geliştirilmesi süt ürünleri üretim ve işleme sektörünce desteklenmelidir. Bir 
bütün olarak (devlet mandıralan; özel sektör; devlet (ma nd ıra) çiftlikleri; kooperatİf ürün 
işleme fabrikalan ve süt üreticileri) süt ürünleri sektöründeki ortaklann süt ürünleri alt 
sektörünün sorunlarınıçözmedeve genel planlama konulannı eşgüdümlemede birlikte 
hareket etme istegi daha çok gelişme için temel bir ön koşuldur. 

Eşgüdüm, ülkede bölgeler (süt ürünleri cepleri) arasında sürekli bir denge yaratarak 
fizibilite sorunlarını çözüp yeni yatınrnları garantileme ve üretici fiyatlarını dengeleme ve 
geliştirme girişimi için bir koşuldur. 

örgürsel bir temel oluşturma mandıra alt sektörünün üreticilerin ve tüketicil erin dengeli 
politikalardan yararlanmalanru saglayacak biçimde daha da gelişmesi için çok önemlidir. 
İyi evrimleşmiş bir süt endüstrisine sahip çogu ülkede ulusal bir (örgüt) federasyon 
vardır. Bazı ülkelerde birkaç federasyon vardır. Bu federasyonların birleşmesi ve/veya 
kururnlaşması konusunda çok yakın işbirligi olagan bir gelişmedir. Endüstri ve ticaretin 
kooperatİf örgütüneyönlendiği durumlarda, federasyon un çoğunlukla ulusal (mandıra) 
çiftçileri birliği ile belirli bağlarınlan vardır. 

Ulusal mandıra örgütünün önemli bir genel amacı da ilgili üyelerini temsil etmek 
olmalıdır. Ulusal mandıra örgütünün görevleri üyelerinin ortak çıkarlarını düzenlemekle 
sınırlandınlmışıır. Bu görev yalnızca, mandıra alt sektöründeki tüm ürteciler, devlet 
(mandıra) çiftçileri ve özel projeler de dahil olmak üzere, örgüt tarafından temsil edilirse 
etkili (ve etkin) bir biçimde yerine getirilebilir. Pazarl ama faaliye tlerinin (ara 
düzenlemeler, işleme, ticaret) platformun her bireyinin bağımsız olarak sorumluluğu 
altında olduğu açıkça belirtilmelidir. 

Böyle bir örgüt altında ifade edilebilecek daha belirli konular aşağıdaki faaliyet alanlanru 
kapsamaktadrr: 

fiyat dengelenmesi ve üretim düzeyine katkıda bulunmak; 

üretim ile işleme arası ndaki bütünleşmeyi ve son ürünün pazarianmasını teşvik 
etmek; 
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kaliteli yem ve kredi fon lan gibi gerekli üretim girdilerinin pazarlanması için en 
uygun koşunann sa~lanmasını teşvik etmek; 

mandıra alt sektöründe kısa ve orta vadeli gelişme planlannın oluşturulmasına 
destek saglarnak; 

bölgesel ve ulusal düzeyde pazarlama stratejilerinin tasarianmasına yardımcı olmak; 

mandıra ürünlerinin gayri resmi yollardan pazarlanması konusuna çözüm getirecek 
bir yaklaşım tasarlamak; 
mandıra ürünleri için paketierne koşullannın ve kalite birli~i ölçütlerinin 
tanıolmasını ve uygulanmasını güçlendirmek; 

piyasa bilgi hizmetleri ve pazarlama teşviki sağlamak; 

pazarlama gelişmelerini gözlernek ve kaydetmek. 

Ulusal mandıra örgütünün sekreterlik düzeyindeki faaliyetleri şunlan kapsamalıdır: 

yönetim kurulu toplanulannı düzenlemek; 

politika ile ilgi li platform konuşmalarını düzenlemek ve teşvik etmek; 

uzmanlaşmış işçi gruplan için teknik bilgi ve pazarlama konulannda oturumlar 
düzenlemek. 

Daha genel görevler şunlardır: 

süt tüketimi üstüne tanıımı/reklam yapmak; 

çiğ süt için tek fiyat sisteminin tanınıması ve gelişimini desteklemek; (yağ ve protein 
kompozisyonu hakkında; kalite); 

işgücü olanaklannın gelişimi alanındaki faaliyeıleri teşvik etmek (hizmetiçi eğitim ve 
resmi eğitim); 

süt üretimi; işleme teknolojisi; süt ürünleri pazarlamasına ilişkin teknik konulan 
üyeler için toplamak ve dağıtmak; 

herkesi ilgilendiren temel olanlarda araştırmaya katkıda bulunmak (örneğin , ürün 
gelişimi); 

üretim girdilerinin kolay sağlanmasını teşvik etmek: veterinerlik hizmetleri gibi; 

çevre ile ilgili konulan teşvik etmek. 
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Üretim birimlerinin büyüklükleri hakkında tarımsal politika kaynakları 

GAP bölgesinde mandıra alt sektörü için üretim biçimi özellikleri henüz oluşmamıştır. Toprak 
mülkiyeri ve topra~ın (yeniden) dağıtımı konulan açıklanmadığından dolayı, mandıra üretimi 
yapılan üretim birimlerinin (çiftliklerin) büyüklükleri çeşitlilik göstermektedir. Aynı zamanda, 
uzmanlaşmış çiftliklerde süt üretiminin ne ölçüde gerçekleşece~ açıklı~a kavuşmamışnr. Aynı 
şekilde, yem olmayan ürünlerin yetiştirilmesinde azçok yo~unlaşrruş üretim biçiminin ne 
dereceye kadar benimsenece~ ? 

Yeni inşa edilen mandıra çiftliklerinde süt üretimi yavaş bir şekilde artmaktadır. B una ek olarak, 
zaman içinde üretimin artmasında başka bir faktörün de etkisi olacaktır. Bu iki olay 
göstermektedir ki, etkin üretim ve işleme faaliyetlerinin başanyla gerçekleştirilmesi için süt 
üretiminin dikkatle planlanması bir önkoşuldur. 

Şu aşamada, üretim biçimleri açıkça belirlenmediğinden, pazarlama işlemini desteklemek için 
gerekli olan fiziksel olanaklarla birlikte bir pazarlama sistemi oluşturulması ancak başlangıç 
niteliğinde bir çalışma olacaktır. 

Bununla birlikte, toplama, işleme ve pazarlama düzenlemeleri için kendine özgü fiziksel 
olanaklar gerektiren aşağıdaki üretim sistemlerinin GAP bölgesinde ortaya çıkması olasıdır: 

# 2500'den fazla süt ine~ne sahip büyük ölçekli çiftçilik; bölgeden çiğ süt satın almadan 
yalnızca kendi sütünü üretme (özel mülkiyetti çiftlikler, fakat bu işletmeler devlet iznine 
tabi olabilir ve/veya çevredeki süt üreticilerinden bir miktar çi~ süt alma durumunda 
kalabilir); 

# 500-2500 arasında süt ineğine sahip büyük ölçekli ç iftçi lik; kendi sütünü üretme ve 
bölgedeki, açık koşullarla ve az çok sabit bir ilişkiyle işbirliği yapan üreticilerden (hızlı 
büyüyen) ve/veya düzensiz bir şekilde değişken koşullarla süt sağlayan üreticilerden çiğ 
sü t saun alma: 

# 50-500 arasında süt ineğinesahip ona ölçekli çiftçilik; çeşitli tahıl yetiştiriciliği ile birlikte 
faaliyet; 

# 50'den az süt ineğinesahip küçük ölçekli çiftçilik; diğer üretim faaliyetleri ile birlikte süt 
üretimi, büyük olasılıkla süt üretiminde az çok yoğunlaşmayla birlikte karma çiftçi lik. 

Büyük ölçekli üret im, işleme ve pazarlama 

Pazarlama faaliyetleri büyük ölçekli çiftçilik çerçevesinde ona ya çıkabilir. Üretim birimlerinin 
sayıs ı birkaç hatta tek bir taneyle sınırlı olabilir ve yannmcı şirketin mülkiyeri altında kalabilir. 
Dışandaki üreticiler tarafından çiğ süt arzı böyle bir yatırım planı altında kabul edilmeyebilir 
fakat yine de gözardı edilmemelidir. Toplam süt üretiminin ölçeği, teknik olarak en uygun 
süt-üretim birimlerinden (çiftliklerden) çok, işleme kapasitelerinin ölçeğine bağlı olacaktır. 

Böyle bir projeye büyük ölçekte yatırım yapılması ancak yatınmcılar uzun vadede yeterli getiri 
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beklentisine sahip olursa olanaklı olacaktır. Açıkça söylenmemekle beraber bu beklenti, 
p azarlama olasılıkl annın olumlu bir şekilde değerlendirildiği ve gelecekte yatınmcı ve otoriteler 
arasındaki görüşmelerin canalıcı noktasını oluşturacak olan hiçbir yapısal engel oluşturmayacağı 
varsayımını da kapsamaktadır. 

Bu faaliyet toplu bir girişim olarak geliştirilebilir. Gıda işleme konusunda varolan şirketler 
ve/veya özel mand.ıra şirketleri böyle bir projenin gerçekleştirilmesiyle aşagıdaki sebeplerden 
dolayı ilgilenirler. 

# Ülkedeki şehirlerin çoğunda dağıtım şebekelerinin varlığı sayesinde karşılaştırmalı 
üstünlük; proje bölgesinden ülkedeki şehirleşmiş bölgelere olan taşımacılık masrafları, 
pastörize süt gibi mandıra ürünleri için şu anda geçerli olan perakende marjinleri 
aşmayacak tır; 

# Orta Asya'da (Körfez ülkeleri; Suudi Arabistan, Irak, tran) geniş çapta gıda ürünlerine 
sahip piyasalara daha etkin birşekilde hizmet eden bir yerleşirnde bir üretim ve dağının 
merkezinin (ana kapı) kurulması; 

# Hem işleme hem de pazarlamada (dağıtımda) ürün çeşitliliği olanaklan, böylece GAP 
bölgesinde gelecekte elde edilecek diğer ürünlerin (meyve sulan; reçeller ve .. ..... ) 

paketlenmesi ve işlenmesinin de dahil edilmesiyle tesislerin kullanını oranları arttırılabilir; 

Fiziksel altyapı projenin bütünleştinci bir parçasını oluşturacak ve hem bölgede hem de 
şehirlerde çeşitli işleme ve paketlene line'lanna, çiftlikte depolama, saklama/dağıtım depo i anna 
sahip bir i şleme ünitesini kapsayacaktır. 

Kuruluşun ölçeği ve en son teknolojiler uygulandıgı takdirde beklenebilecek olan göreli o larak 
iy i ürün kalitesi nedeniyle, böyle projeler, varolan işleme endüstrisinin marjinlerini ve hatta 
varlıklarını orta dönemde riske sokacaklardır. Bu nedenle çiğ sütün (çiftlik) fiyatı düşebilir ve 
böylece geleneksel üretim teknikleri kullanarı süt üreticilerinin getirisini azalıabilir. 

Orta ölçekli üretim birimleri ve kooperatİf işleme ve pazarlam a 

Sözü edilen konular birinci kategoridekilerin benzeridir fakat iç piyasada pazarlama 
faaliyetlerine ve daha küçük bir ürün çeşitlendirmesine daha fazla değinmekıedir. 

Öngörülen yaıınmcılann halihazırda süt üretimi, işlemesi ve pazarlamasında halihazırda 
uzmanlaşmış olmalan daha büyük bir olasılıktır. Olası bir gel i şme, büyük ölçekli üretim ve 
iş lemenin bölgede ne ölçüde yaygınlaşacağı ile belirlenecektir. 

Çiğ süt üretimi, bireysel üreticiler ve üretici birlikleri (kooperatifler) arasında güçlü bir birleşme 
ve işbirliği altuıda düzenlenebilir. 

Mandıra alt sektöründe uygulanabilir üretim faa liyetlerinin planlanması için, ülkede, varolan 
mandıra birimlerinin işleme kapasitelerinin artışını düzenieyecek ve böylece bölgedeki mandıra 
endüstris inde gereken büyüme oranlannı destekleyecek bir ruhsat s istemin in tanıttiması 



savunu labilir. 
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Üretim, tamamİyle bireysel üreticinin kendi sorumluluğunda kaldı~ı halde, üretim girdilerinin 
arzı ve çi~ sürün toplama ve işlemesi, üretici birliklerinin tam katılımıyla saglanacakttr_ 

Dogru planlama ve yeterli işleme etkinliğinin sağlanmasının garanti edilmesine izin vermek 
açısından, çig sütün işleme ünitelerine arzı, tercihen anlaşmalı bir şekilde (zorlayıcı teslim) 
yapılmalıdır. · 

Dikey bütünleşme konusu, üreticileri, ürünlerini satma ve işleme ünitesini, düzenli arz açısından 

güvenceye alacaktır. 

Çiğ sürün toplanması, süt toplama merkezlerinin kurulmasıyla desteklenebilir, aynı zamanda 
işleme, toplu (birçok üretici birliği) mülkiyeıli bir işleme ünitesinde gerçekleştirilebilir. 

Ürünün pazarlanması kendi kendine, Süt Endüstrisi Kurumlarının desteği altında veya destek 
olmaksızın, yönetirole düzenlenebilir. Gerçekçi bir seçenek de özel mandıra sektörünün 
pazarlamaya kanlmasıdır. 

Üreticilerin çeşit ve özellikle eğitim seviyelerine dayalı olarak, tüm üretim, işleme ve pazarlama 
işlemine, üretim, işleme ve pazarlama alanlannda genişlemenin bütünleştinci bir parçasını 
oluşturduğu bir (pilot) proje bazında yaklaşmak ve destek saglamak düşünülebilir. 

Böyle bir modelin onaya çıkmasının ne derece olası olduğu, raporun bir önceki bölümünde 
sözü edilen, büyük ölçekli çiftçiliğin ruhsara bağlanması konusundaki devlet politikalarına 
dayanmaktadır. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirme ve yeniden düzenlenmesi 

TSEK, bölgede deneyimli bir kadroya; devam eden işleme ve pazarlama işlemlerine ve işleme 
alanında fazladan kapasiteye sahip üç işleme ünitesine sahiptir. GAP gelişim planının 

uygulanması çerçevesinde, çifıçi topluluklarına vercliği hizmetin geliştirilmesi amacıyla kullanım 
oranlannın arttırılmasının hedeflenınesi düşünülebilir. 

Üretim ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi konusunda destek programlannın yoğunlaştınlması 
yoluyla erkinlik arttırılabilir. Program, üreticiler ve ünite örgütü arasında işleme ve pazarlama 

faaliyetlerini de kapsa~ raJ< olan bir dikey bütünleşmeyle işe başlayabilir. Benzer şekilde, böyle 
bir örgütsel yapıda, riskleri katılımcı üreticilere aktarmak tamamiyle uygun olacak tır. Sonuç 
olarak, tüm üreticilerin desteğini sağlamak amacıyla (bölgesel) birimlerin mülkiyetinin üretici 
birliklere devredilmesi olasılığı en başta belirlenmelidir. 

TSEK tes islerinin ıam olarak özelleştirilmesi, işleme ve büyük olasılıkla pazarlama 
kooperatiflerinin kurulması koşulu altında düşün_ülmelidir. Dağıtımı da kapsayan tüm pazarlama 
kanalında bazı bölüm/ faaliyerlerin özelleştirilmes i , yalnızca, aktiflerin belirlenmesi tamamiyle 
ekonomik esaslara dayanırsa ve hala TSEK tarafından yöneti lecek olan örgütsel hizmetler özel 
sektörün performansı na denk olursa kabul edilebilir olacaktır. 
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Üreticiler (üyeler) işleme üniteleri veeger dahil edilirse pazarlama faaliyetleri ile ilgili yönetimsel 
ve mali verilere kolayca ulaşabilmelidirler. Üreticilerin gerçek katılımını desteklemek amacıyla 
yönetim ve mali konularla ilgili hesapiann denetlenmesi aynı şekilde düzenlenmelidir. Manclıra 
endüstrisinin içindeki kayıplarender olarak de~erlendirilmektedir. Bu sebepten dola}'1, çi~ 
sürün kalitesinin (fiyanrun) do gm degeriendirilmesi ve gelişmiş barınclırma ve işleme etkinlikleri 
çerçevesinde mandıralann yag ve plasma dengesinin gün bazında düzenlenmesi talep 
edilmelidir. 

Bölgesel gelişim çerçevesinde, ikincil seviyede kocperarif örgütünün oluşması olasılıgını 
yaratacak olan GAP bölgesindeki birçok TSEK biriminin katılımı plana dahil edilebilir. 
TSEK'in varolan kanun ve yönetmelikleri örgütsel bazda bir dönüşüm için uygun nitelikte olsa 
da, TSEK'in görevlerinin yukarda belirtildi~ şekilde özelleştirme işlemi ile ilgili olarak yeniden 
düzenlenmesi önerilmektedir. 

Kanun ve yöneımeliklerin gereken düzenlemeleri ileride darbagaza girse dahi, TSEK'in, 
örgütsel düzenleme işlemleri ve tercihen bölgedeki katılımcı ünitelerin pazarlama faaliyetlerine 
aktif bir biçimde yol göstermesi ve desteklemesi önemli bir konudur. Böylece, reform 
prograrrunın sonraki aşamasında, devlet mandıra işleme ünitelerinin merkezi örgütü, kocperarif 
gelişiminde bir (apex) örgüt haline kolayca dönüştürülebilecektir. 

Örgütsel reformu üretim düzeyinde riske sokmaya neden olacak şekilde birçok problemden 
dolayı kocperarif bazında pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaştınlması ve genişletilmesinin 
başansızlığa ugradığı durumlarda, yeni örgüt ve özel mandıra işleme sektörünün işbirli~inin 
yoğunlaşnnlması ve/veya kurulması kuvvetle tavsiye edilmektedir. 

TSEK katılımcıları, başlıca özel mandıra şirketlerinin sermayesine ortak olduklanndan dolayı, 
etkinliği artıırmak ve düzenli pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, bazı işleme 
faaliyetlerinin mevsimler içinde ve/veya yıl bazında birlikte gerçekleştirilmesi önemle ele 
alınmalıdır. Bu ortak faaliyetlere verilecek örnekler, olgunlaşnnlmış peynirler, (skim) süttozu 
ve uzun ömürlü (UHT) sütü kapsayabilir. 

Bölgede süt üretiminin annnlması, süt toplama merkezlerinin kurulmasını gerektirecektir. 
TSEK örgütü, süt üretimini desteklerken, aynı zamanda, bölgede süt toplama merkezleri 
kurabilir. Daha da önemlisi, süt toplama merkezleri genişletme ve sığırlar için sağlık hizmetleri 
gibi konularda üreticilere önemli hizmetler saglamak için kullanıl abi lir. Süt toplama 
merkezlerinin faaliyetleri, üreticiler ve işleme ünitesinin arasında dikey bütünleşmeyi sağlamak 
açısından önemli bir rol üstlenebilir. 

Proje bölgesinin değişik bölgelerinde üretim maliyetinin kesin miktannın yetersiz bir biçimde 
belidendiği genel olarak farkedilmektedir. Özellikle, süt üretiminde bir dereceye kadar 
uzmanlaşmayla birlikte karma tanm sistemlerinin gelişinıinde, varolan sa yılann bölge açısından 
temsil edici bir nitelik taşımamaktadır. GAP bölgesinin kurulma planlan çerçevesinde, ileri 
planlama çabalannın gerçekleştirilmesini sağlayacak güncel çiftlik işletme verilerine ihtiyaç 
vardır. 
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TSEK kurumu, bö lgede geniş bir tecrübeye sahiptir ve bölgede çiftlik yönerimi konusunda 
gelecekte yapılacak araşnrmalara katılabilecek en uygun kurumlardan biridir. Bu faaliye t Tanm 
Bakanlı~ı'nın çiftl ik yönetimi bölümü tarafından, tanmsal genişleme hizmetleri, araşnnna 

kurumlan ve ülkedeki üniversitelerin işbirligi sayesinde yerine getirilebilir. 

TSEK süt ürünleri piyasası hakkında fiyat ve piyasa bilgisi toplamak için bir sisteme sahiptir. 
Bu kuruluş aynı zamanda özel sektörle olan bağlantıları sayesinde gerekli bilgiyi 
sağlayabilmektedir. Elektronik veri işleme ve haberleşmenin başlanlmasıyla da TSEK tarafından 

bu konudaki çalışmalar hızlandınlrmşnr. 

Proje için önerilen yeniden örgütlenmeyle ilgili düzenlemeler çerçevesinde ve/veya bölgedeki 
hizmetlerin muhtemel genişlemesinde, TSEK'in sistemini, verilerin süt ürünleri üreticileri ve 
ileyicileri arasında yaygınlaşmaya ve kullanıma uygun olmasını sa~layacak şekilde gelitirmesi 
tavsiye edilmektedir. 

Yalnızca fiyat bilgisi ve piyasa analizi sistemlerinin geli ştirilmesiyle ilgilenen bağımsız bir 
örgütün kurulması tercih edilrnekteyse de TSEK mandıra organizasyonu, bilgi hizmetlerini 
sağlamakla işe başlayabilir. Altıncı Kalkınma Planı tüm temel tarımsal ürünlerin varolan 
hizmetlere daha uyumlu bir bakış açısı sağlamak ve daha da önemlisi tüm üretici topluluklarına 
özellikle küçük ölçekli üreticilere daha iyi hizmet götürülmesi amacıyla birleştirildiği, 

bütünleşmiş bir proje oluşturmak amacındadır. TSEK, süt ürünleri üreticilerinin aktif katılırrum 
vurgulayarak, yeni bir takım görevlerin bir bölümünün yönetimini üstlenebilir. 

Yurt çapında çiğ sütün arz fiyatı önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Üretim alı 
sektöründe is tikrar koşullannın sağlanması ve üreticilerin üretim planlamalam daha ıyı 

düzenlemeleri açısından, fiyatıann aynı seviyede olması tercih edilmektedir. Karşılaşunlabilir 
üretim koşullar, ürün kalitesi ve üretim birimlerinin yerleşimi konusunda fiyatiann aynı 
seviyede olması beklenen bir durumdur. Önerilen örgütsel platformda bu konu önemli bir görev 
olabilir. 

İşlenmemiş sürün kalitesine prim uygulanması yetersiz bir şekilde uygulanmaktadır. Gözlenen 
etkiler ge nel hedeflerin oldukça gerisindedir. Enflasyon oranı çok yavaş bir şekilde telafi 
edilmekte ve bu enflasyona bağlı gelişimlerle nispetsiz gerçekleşmektedir. 

Varolan prim sis teminin fıyat gelişimine bağlı olarak gerçekleşmesi önerilmektedir. Bileşenleri n 
özel üretim koşullarına ve bölgelerine uyarlanması tercih edilmektedir. Sütün protein içeriği baz 
alınarak prim uygulanması ve aynı zamanda yağ içeriği içi n primierin düşürülmesi 
düşünülebilir. 

Arz fiyatında kış ve yaz mevsimlerine bağlı olan değişiklikler, üretici gelirlerinin üretim 
mevsimleri arasında istikrarının sağlanması açısından fıyat sisteminin bütünleyici bir parası 

olacaknr. 

Önerilerin neden leri aynı zamanda yurt çapında mevsimler arasmda dengeli üretimi desteklemek 

ve gelecekte süt ürünlerine olan gereksinimin gelişimine ayak uydurmaktır. Eğer bu politika 
uygulanırsahayvan yetişıirme prograrnlanda buna uygun olarak uyarJanmalıdır. 
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GAP bölgesinde özel sektör tarafındansütün işlenmesi ve pazarlamasım n ticarileştirilmesi pek 
fazla gelişmemiştir. İşleme ve sanş ancak küçük ölçekli işleyiciler tarafindan yapılmaktadır. 

Olanaklar sınırlı ve yerleşimler varolan tesislerde işleme kapasitelerinin genişlerilmesine izin 
vermeyecek kadar ilkeldir. 

Gelecekte özel sektörün işleme ünitelerinin yatınmlanna ne ölçüde katılacağını şu anda 
değerlendirmek kolay değildir. Kanlıının derecesi tamamiyle üretim koşullannın nasıl ortaya 
çıkacağına ve bölgedeki devlet kurumlannın gelecekteki perfermansım belirleyecek olan devlet 
politikalarının hangilerinin uygulanacağına bağlıdır. 

Bununla birlikte devlet politikalannda işleme kooperatiflerinin kurulması için genel olanakların 
verilmesinin yanısıra bölgedeki mandıra alt sektörüne özel sektörün kanlımını sağlayacak etkin 
politik desıeğin sağlanması için yeterli olanak verilmesi kuvvetle tavsiye edilmekredir. 

Süt ürünleri üreticisi ürününü hangi tip firmaya resJim edeceğine kendisi karar vermelidir. 

Kooperatifler tarafından işleme, seçeneklerden yalnız biridir fakat etkin bir şek:ilde yönetilen bir 
devlet kuruluşuna ürününü teslim ermek bazı üreticiler için öncelik nedeni olacaktır. Aynı 
zamanda özel sektörün yapması da işleme alanındaki yen i bir seçenek olarak gözardı 
edilmemelidir. 

Proje faaliyetlerini planlama aşamasında üreticilerin tercih ve fikirleri değerlendirilmelidir. Proje 
bazında üreticilere (işleyicilere) yol göstermek (özel sektör için de) bir gelişim seçeneği olarak 
gözardı edilmemelidir. 

Özellikle şimdiki gibi pazarlama noktalarının sık sık değiştiği bir durumda toplama 
merkezlerinin kurulması ancak bir eşit üretici birliği merkezin sorumluluğunu üzerine alırsa 
olanaklı olacakur. 

Yine de özel sektördeki işleyiciler toplama merkezlerinin kurulmasına katılabilir ve yerel 
toplama noktalar ile işleme üniteleri arasında ulaşım sağlayabilirler. Sürekli bir örgütsel ve mali 
bütünleşmenin sağlanması işlenınemiş süt için düzenli satış noktalannın kurulması ve işleyiciye 

arz güvenliği açısından tercih edilecektir. 

Kalite kontrolü bu tip merkezlerde yapılmalı ve sütün toplanması yalnızca günde bir veya iki 
günde birle sınırlandınlmalıdır. Böylece ulaşım maliyetinden tasarruf sağlanacaktır. 

Bir toplama merkezini başarıyla kurmak ve işletmek için gerekli olan örgütsel ve mali 
zorunluluklar ileride daha fazla görev yüklenebilecek olan üretici kooperatiflerinin kurulmasına 
da olanak sağlayacakur. 

En cazip pazarlama gelişimlerinden biri de belirli üretici gruplar arasında tam bağiann yı teşvik 
etmek, ortak mülkiyeıli bir işleme ünitesi ve kocperarif pazarlama organizasyonu kurmaktır. 
Çalışmalar, küçük ve orta ölçekli çiftçilere doğru yönlendirilebilir. 

İşlenmemiş sütün pazarlamasında üreticilerin yeri önemli ölçüde güçlendirilebilir. Daha düzenli 
ve garantili arzdan yararlanacak olan koopenirif işleme üniteleri için karşılaşnnlabilir üstünlükler 
sağlanabilir. Bu da en iyi pazarlama perfermansına izin verecek şekilde işleme etkinliğini 
antırabil ir. 
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Bununla birlikte bu tip bir düşey bütünleme düşüncesi katılımcılar için önemli örgütsel 
yükümlülükler yaratacakur. Pazarlama faaliyetlerinin banndırdı~ı riskler, eğer doğru bir 
biçimde gösterilmezse tam donamuılı bir kooperatİf yapısının gelişimini daha ilk aşamalannda 
tehlikeye sokacaknr. 

Bir miktar yardımın Tarım ve Köyişleri Bakanlığının genişletme hizmetleri tarafından 
sağlanması bekleniyorsa da bir bütün olarak organizasyon, daha kapsamlı bir rehberlik 
gerektirmektedir. Faaliyet bir (pilot) proje bazında desteklenebilir. En önemli teknik ve' örgütsel 
elemanlar projenin hizmetleri arasına dahil edilmelidir. Proje kapsamnda, değişik devlet 
kurululannın hizmetleri (kredi, girdi sağlanması) modernize edilebilir. E~itim projenin önemli 
bir kısmını oluşturacak ve mandıra çiftçileri, işleme ünitelerinin teknik elemanlar ile pazarlama 
müdürleri gibi projede önemli bir yer tutan gruplan kapsayacaktır. Genişleme hizmetlerinin 
personeli de eğitim çabalarına dahil edilmelidir. İzlenen yoldaki tecrübeler gelecek 
vaadediyorsa, benzer bir projenin daha yaraniması düşünülebi lir. 

Devlet Çiftliklerinin Çalışma Biçimlerinin Değişimi 

GAP bölgesinin çiftliklerinin süt i.iretimi ve pazarlama koşu llar egemendir. Piyasadaki i şlemler, 

yerel üreticiler ve i şleyiciler i le herhangi bir görüşme ve koordinasyon olmaksızın 
yürütülmektedir. Dengeli büyürneyi garantilernek için devlet (mandıra) çiftliklerinin özel 
sektörün üretim ve pazarlama özelliklerine uygun bir çizgide hareket etmeleri gerekmektedir. 
Varolan durumda devlet birimlerinin de önerilen örgütsel platformda yer almaları gerekli bir 
koşuldur. 

Devlet çiftliklerinin bölgede süt için işleme tesisleri bulunduğu halde bölgede süt i.irünlerinin 
pazarlanm"' 'ı karşılaşılan güçlüklerden dolayı asıl önem sütün pazarianmasına verilmiştir. 

Mandıra a" ·-'i için gelecekte yapılacak inşaat planlannda devlet çiftliklerinin i şleme 

faaliyetlerini d t.. 'llası önerilmektedir. Varolan kapasitelerin kullanım oranlarını çekici hale 
getirmek için özel ve/veya kocperarif işleme ünitelerine çiğ süt arzının teşviki tercih edi lmelidir. 

Devlet çifılikleri , saıış fiyatı politikalarını özel sektördeki üretim çiftliklerinin gerçek (mali) 

maliyetlerine göre hesaplamalıdırlar. Böylece, bireysel olarak her üreticinin riskler dahil 
edildiğinde çabalarına, üretimine ve pazarlamasına yeterli karşılık alabilme olanağı olacakm. 
Böyle bir politikanı n uygulanması, aynı konuda bir örgütün de kurulmasım gerektirecektir. 

Gelecekte, bölgedeki süt üreticiliğinin potansiyel gelişimi ı şığında, devletin varolan özelleştirme 
ve yasalan yeniden düzenleme politikalarına karşın yoğunlaştınlmış sü t üreticiliğinin 

yaygınlaştınlmasındaki zorluklardan dolayı , devlet çiftliklerinin bir kısmının uygulama ve deney 
çifıliklerine dönüştürülmesi, geri kalanlan n da özel sekıöre devredilmesi düşünülebilir. 

Modem üretim tekniklerinin geliş tirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak devle t çiftlikleri, 

bölgede ilerideki. gelişmelerde o lumlu bir rol ~ynayabilir. Aynı şekilde, çiftlikler uygulamalı 

araştırma faaliyetleri yürüıebilir ve böylece, üreticilerin tesisiere sık sık başvurmalannı 
sağlayabilir. Bu işlev ancak, çiftliklerin ticari faaliyetleri bölgedeki üreticilerin gene l çıkarlarına 

ters düşmediği sürece uygulanabilir o lacaknr. 
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Üretimde et.ldnliğin artışına katkıda bulunan destek hizmetleri, gelişiminin ilk aşamasında 
yardımda bulunacak devlet çiftlikleri gibi otoriteler tarafından, GAP bölgesindeki çiğ süt 
üreticilerinin pazarlama koşullannı geliştirmek amacıyla sa~lanmalıdır. 

F iziksel Altyapı İçin Gereklilik 

Mandıra endüstrisinde fiziksel altyapı alanındaki yatınmlar kayda değer miktarlara ulaşabilir. 
Kararlar, teknolojik ve örgütsel fizibilite konularının bütünleyici bir parçasını oluşturduğu kesin 
ve detaylı fizibilite çalışmalarına dayandınlmalıdır. Büyük olasılıkla gerçekleşecek olan üretim 
ve işlemenin dayandığı bilgi henüz derlenmeıniştir. Bu nedenle, proje gelişiminin şu 
aşamasında detaylar sağlanamamaktadır. Raporun sonraki bölümlerinde uygulama kriterleri 
hakkındaki genel fıkirler tartışılmışnr. 

Destek Hizmetleri 

Devletin, mandıra alt sektöründe gelişimin sürekliliğini sa~lamaya yönelik çabalannda destek 
hizmetlerinin düzen ve organizasyonu tipik görevlerinden biridir. Süt üretiminde etkinliğin 
arttınlmasına yönelik destek hizmetleri ve yatırımlar ülke çapında olanaklı hale getirilmiştir. 
Çeşitli devlet kuruluş ve organizasyonlanndan destek verilmektedir. Bununla birlikte, 
hizmetlerin çeşit ve koşulları daha etkin bir şekilde üretim sistemleri ve birtakım üretim 
koşullarına baglı olan riskiere dogru yönlendirilebilir. Temel hizmetler şunlardır: 

# üreticiler için destek hizmetleri; örneğin esnek ve uygun koşullarda genişletme; kredi; 
veterinerlik hizmetleri ve hayvan sigorta sistemi, bu alt sektörde gelişmeye hız 
kazandırmak için önkoşullardır; 

# ülke çapında çiğ sütün fiyatında birlik olmaması, yalnızca bölgesel mandıracılık 
gelişiminde dengesizliklere sebep olmakla kalmaz, aynı zamanda fiyat farklılıklanndan 
dolayı rüketicilerin davranış biçimlerinde dengesizliklere yol açar. Bu da süt ürünlerinin 
kalitesine güvensizliği artıırır. Genel olarak kabul edilen ve uygulanan bir fiyat 
sisteminin teşvik edilmesi otoritelerin yerine getirmesi gereken bir görevdir; 

# üretim ve işlemenin daha coğrafi bir dağılımını teşvik etmek için devlet, belirli 
bölgelerde genişleme için verilen izinleri, başka bölgelerde gelişimi baş latmak ve 
korumak amacıyla kısıtlayabilir. Aynı zamanda, süt ürünleri işleme ünitelerinde süt 
ürünü olmayan ürünlerle ürünlerin çeşitlendirilmesini izne bağlamak, devletin, 
özellikle GAP bölgesinde tahıl üretimi çerçevesinde özel ilgisini bekleyen bir konudur; 

# ülkede işleme kapasitelerinin genişletilmesi öngörüldüğü zaman devlet, yutiçi üretim 
faaliyetlerini destekleyecek şekilde dışalım politikalarını gözden geçirmeli ve 
düzenlemelidir (yani, süt tozunun yurtiçinde üretimi halinde, perakende biçimde (ucuz) 
ithal süt tozunun dışalımı kontrol edilebilir); 

# resmi eğitim olanaklarının oluşturulması; 
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# i şleme ve paketierne endüsnisi için kesin kalite standartlan oluşturmak ve etkin kontrol 

sistemleri uygulamak; 

# kaliteli çiftlik girdilerinin kabul edilebilir hadlerde bulunabilirliğini teşvik etmek; 

# piyasa bilgilendirme hizmetleri saglamak, piyasa araştırma faaliyetlerini ve mandıra alt 

sektöründe konrrolü geliştirmek; 

# veterinerlik ve ilgili hizmetlerin yaygınlaştınlmasına yardımcı olmak. 

Pazarlama kural ve düzenlemeleri, piyasa sisteminin çalışması için önemlidir. Sınıfların, 
ağırltkların, ölçülerin ve paket malzemesinin sıandartlaştırılrnası, tüccarlar alıcılann isteklerine 

cevap vermek zorunda olduklan için dışsatım konusunda oldukça kolaydır. Yurtiçi 
pazarlamada, piyasa katılımcılarının ba~lı kalmak zorunda oldukları alı sınır standartlar 
uygulanmalıdır. Çiğ sür konusunda bu, kanuni işlemler ve kontroller çerçevesinde süre yabancı 
madde kanştırılmaması ve sağlık standartlarının uygulanması demektir. Standarıların 
benimsenmesi ve uygulanması için, hem piyasanın uygulama halinde vereceği teşviğe 
(genellikle yüksek fiyat), hem de ilgili devlet kuruluşlarınca uygulanacak sıkı kontrollere 
dayanır. 

Piyasa katılımcıları ve politika karar birimlerinin, piyasamn durumu ve kısa, orta ve uzun 
dönemlerdeki gelişimi hakkında bilgiye ihtiyacı vardır. Değişik piyasalardan (kanallardan) 
piyasa bilgisi gerekir. Pazarlama kanallannın değişik seviyelerinden ürün fiyatlan ve bölgesel 
piyasalarda pazarianan mikıarlarla ilgili koşullar, mandıra üreticileri ve işleyicileri için özel bir 

önem taşır. Bu, üreticilerin fiyat gelişim ilişkilerini ve çiğ sürün fiyatını kontrol altında 
ıutmlannı sağlar. Uluslararası piyasalardaki fiyat gelişimleri ve talep nitelikleri hakkmda bilgi 
edinilmesi, tüccarları, dışsatım pazarianna olan arzlarını arttırma konusunda cesareılendirir. 

Bölge içinde fiyatlar belirgin farklılıklar gösterdiği ve mevsimler arasında sık düzenlemeler 
gerektirdiği sürece, değişik pazarlama kanallarında bilgi hizmetleri oldukça gerekli o larak 
kalacaktır. 

Mandıra sektöründe genişletme ve eğitim çok çeşitli konulan kapsamalıdır. Örneğin; üretim 
teknikleri, üretim örgürlenmesi,çiğ s ütün ve süt ürünlerinin pazarlanması gibi. 

Doğru üretim tekniklerinin uygulanması (bunun içine kaliteli besin konsantrelerinin ve yemierin 
kullanılması dahildir}, yererli sağlık hizmetlerinin uygulanması ve uygun depolama, mevsime 
bağlı etkilerin olumsuz yansımalan azairacak ve üreticiye piyasadaki yerini güçlendirmekte 
yardımcı olacaktır. Orta ve uzun dönemde üretimde etkinlik, süt ürünlerinin yurtiçi piyasada 
pazarlanması ve haııa dış piyasalara sızma olanaklarının en önemli belirleyicilerinden biri 
olacaknr. 
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Genelde, tarımsal genişleme hizmeti, işleme ve pazarlama alanlannda tavsiyelerde 
bulunamamaktadır. Genişlemeye ek olarak çiftçilere ve büyük olasılıkla işleyicilere ve 
pazarlamacılara eğitim veren kurslar gelişmelidir. Bu koşul, özellikle, üreticiler süt toplama 
merkezleri ve kooperatifler kuracaklarsa ve daha küçük süt üniteleri kurulacaksa geçerli 
olacaktır. 

Tüm tarımsal ürünler için fiyat bilgilendirmesi ve piyasa analiz sistemleri ile tasarianacak olan 
bir tek bağımsız organizasyonun kurulması tercih edilmelidir. 

Bununla beraber, şu anda piyasa bilgisi alanında çalışan iki kurum vardır: Türkiye Süt 
Endüsuisi Kurumu ve thracau GeliştinDe Merkezi. 

Dışsatırnın Gelişimi İçin Pazarlama Stratejileri 

Üretim ve pazarlamada önemli görevler, tüketim göz önüne alınarak yapılan ürün çeşicli 
planlaması, olası ciro artışının sağlanması ve mali getiTilerin optirrıizasyonudur. Bu konu asıl 
olarak; hangi ürünler üretilecek, hangi miktarlarda ve uygunsa mevsimin hangi döneminde gibi 
soruların cevaplarına bir hazırlık niteliği taşır. Ürün sunumu (paketleme) ile ilgili konulara da 
değinilmelidir. Bu konular, devlet düzenlemeleri ve politikalarıyla birlikte çeşitli piyasalardaki 
aracı ve tüketicileri n kendi çaba ve etkileri ve rakip şirketlerin pazarlama stratejilerine karşı 
belirtilmelidir. 

Kentsel piyasalarda en sık görülen süt ürünleri, pastörize süt ve çoğunlukla yağurt türünden 
olan diğer taze ürünler (kau ve sıvı yoğurtlar), peynir ve yağdır. Yavaş yavaş yurtiçi piyasada 
talebi artan uzun ömürlü (UHT) süt, dışsatım pazarlaması, özellikle komşu ülkelerin pazarları 
için çok uygundur. 

Pazarlama kanalının her aşamasında ürünlerin sarıldığı fiyat; mantıklı bir kar maıjı ve pazarlama 
riskleri ve dağının kayıpları da dahil tüm maliyetleri kapsamalıdır. Böylece daha fazla yatırım 
yapılabilir. Uygulanacak fıyat politikalan büyük ölçüde piyasadaki duruma bağlıdır.Varolan 
işlemenin etkinliği, gelecekte rekabetçi pazarlamanın oluşmasında belirleyici bir faktör olacaktır. 

Başarılı süt ürünleri özel sektöründeki maliyet ve gelir ilişkileri, gelecekteki planlan n 
uygulanması için bir göstergedir. Eğer bölgelerarası pazarlama ve dışsatım pazarlaması 
düşünülüyorsa, sadece ona ve büyük ölçekli işleme üniteleri GAP bölgesindeki uygulamalar 
için yeterli olacaktır. 

Ayrıca süt ürünü olmayan ürünler ile ürün bileşimlerinin çeşitlendirilmesi, süt ürünleri için 
fiyatlandırma uygulamasını ve tüm pazarlama risklerinin önemli ölçüde azalmasını etkileyen 
mandıra endüstrisi tarafından yapılmaktadır. S üt ürünlerini işleme faaliyetinin süt ürünü 
olmayan besin maddeleriyle (meyve; meyve suyu; işlenmiş et) birleştirilmesi gelecekteki 
gelişme planlarında düşünülmelidir. 

Resmi süt ürünleri alt sektörünün gelişmemiş olduğu GAP bölgesinin birçok yerinde ev tipi ve 
küçük ölçekli işleyiciler sütü büyük ölçüde öeyaz peynir yapımında kullanmaya deva edecektir. 
Aynca bu beyaz peynir üretimi yöresel tüketime doğru yönlendirmektedir. S ütün bu şekilde 
kullanımı küçük üreticilerin elinde süt fazlası olduğunda kendiliğinden ortaya çı.kuğından üretim 
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teknolojisi iyi bilinmektedir. B u, özellikle hijyen ik koşullar sözkonusu olduğunda sıkı bir kalite 
kontrolü gerektirdiği halde bu tür bir işlernin herhangi bir teşvik gerektinnedi~ anlamına gelir. 
Brusello vs. beyaz peynir üretiminde bile sütün pastörize edilmesini gerektirir, yani resmi 
olmayan işlemede süt kaynatılmalıdır. 

Ürünler iyi kalitedeyse ve uluslararası standartlara uygunsa dışsatım pazarlaması da dahil olmak 
üzere bölge dışına pazarlama gözlenebilir. 

Diğer süt ürünleri genellikle resmi mandıra sektöründe görülmektedir. Bu öıellikle pastörize ve 
UHT sütlerinde, aynca şehir halkı tarafından tercih edilen taze ürünler için geçerlidir. Bu 
ürünlerin ürerimi pazarda kalabilmek için düzenli bir arz gerektirmektedir. Eğer bu, varolan çiğ 
süt arzıyla ternin edilmezse kalcı ürünlerden sütün yeniden elde edilmesi sorunu ortaya konmalı 
ve cevaplandınlmalıdır. Yılın en yoğun mevsiminde sert peynir ve/veya süt tozu üretimi, arz ve 
fiyatlardaki mevsimsel dalgalanmaların ortadan kaldınlmasını sağlayabilir. Hükümetin bu tür 
aktivüelere olaıı desteği pazar fiyatı yoluyla tüm üreticilere ulaşacaknr. 

Diger Pazarlama Önlemleri 

İklim ve üretim özellikleri balarrıından, çiğ süt üretiminde mevsi me bağlı etkilenmeler güçlüdür. 
Yaz aylannda üretim süt ürünlerine olan toplam talebi karşılamakla yetersiz kalırken, kışın 
düşük talebe rağmen en yüksek üretim düzeyi gerçekleşir. Her bir süt ürününe olan talep 
mevsimsel değişikliklerle nitelendirilir. 1şlemedeki etkinlik mevsimsel değişikliklerden olumsuz 
yönde etkilenir. Özel sektörün gıda ve süt ürünleri işleme fabrikalan günlük ürünlerin pazarlama 
risklerini hızla düşüren süt ürünü dışındaki ürünlerin de işlenınesini içermektedir. Konu ilgi 
çekicidir ve daha detaylı incelenmelidir. 

Halk sağlığını düzeltme açısından süt ürünleri üretimi ve temel gıda maddelerinin tüketiminde 
daha ileri bir gelişme için, söz edilen ürün çeşitlendirmesi devlet koruması altında yapılmalıdır. 

Mevsime bağlı etkiler, süt tozu üretiminin başlamasıyla da azaltılabilir.Bu, daha sonraki bir 
aşamada yeniden karışnnnada ve gıda endüstrisinde doğrudan kullanılabilir. Uygun bir çalışma 
için çok miktarda günlük üretime ve bundan dolayı büyük yatınmlara gerek vardır.Böyle bir 
girişimin gerekçesi sadece dışalım ve dışsatım politika lannın ve bölgesel süt ürünleri gelişim 
ayncalıklarının bütünleştirici bir parçası olması gereken tüm ulusal süt alt sektörünün analizine 
benzetilebilir. 

Süt tozu, uzun ömürlü süt ve yoğun gibi süt ürünlerinirı kanştınl masında ve gıda endüstrisinde 
kullanılmaktadır.Süt tozu yurtiçinde üretilmektedir (1990 yılında TSEK tarafından 180 ton) 
fakat aynı zamanda vergisiz olarak dışalımı yapılabilmektedir. Ancak şu anda dışalım düzeyi 
oldukça düşüktür: 1989'da tüm kullanıcı gruplarıyla birlikte yaklaşık 45,000,000 litreye eşittir, 

ama ulusal süt tüketimindeki amş gelecekte hız kazarursa oldukça yüksek oranlarda dışalım 
yapılabilir. 

Eğer hükümet süt ürünlerinin üretim potansiyelini arttırınayı tercih ediyorsa, süt ürünleri 
üreticileri ve işleyicilerini olası güçlü bir rekabetten korumak için dengeli bir dışalım politikası 
uygulamak zorundadır. 
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Şu anda koyun ve keçi yetiştiriciliğini kontrollü bir şekilde yapan ve proje yüzünden bölgeyi 
terketmek zorunda kalacak olan bir grup çiftçi uygun üretim girdileri ve projenin 
uygulanmasıyla mümkün olabilecek genel hizmetlerden tam olarak yararlandınlmalıdır. 

Mevsimlik olarak kullanılabilecek toplama merkezlerinin kurulmasında, girdi üretim arzı ve 
ürün pazarlamasında yardım yapılabilir. 

Hükümetin planlanmış kapasiteler için özenli bir lisans sistemi içeren politikalannın, 
yatınmlann getirisinin zamanında korunmasını sağlamak açısından büyük önemi vardır. 
Böylece süt ürünleri alt sektörü, ülkedeki tüm süt ürünleri alt sektörünü olumsuz yönde 
etkileyecek olan kayıplardan konınacaktır. 

3 .3.8 Ç iftlik Hayvanları ve Et İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

3.3.8.1 Varolan Sistemin Temel Özellikleri 

Hükümetin özel yardım programı sayesinde iyi damızlık hayvaniann kullanıldığı gelişmiş 
hayvan yetiştirme yöntemleri uygulayan çiftlikler ve kamu iktisadi devlet teşebbüsü (Yem 
Sanayi Türk Anonim Şirketi) dışındaki yerler için hemen her zaman problem oluşturan kaliteli 
bileşik yemin yeterliliği dışında, canlı hayvan yetiştiriciliği geleneksel bir şekilde 

yürütülmektedir. Kısmen tahıl üretimiyle ortaya çıkan yem genellikle düşük kalitelidir ve yaz 
aylarında yem kıtlığı sık görülen bir durumdur. 

Yem girdilerinin fıyat düzeyi ve dalgalanmaları, bölgedeki üretimin ileri düzeyde yoğunlaşması 
hakkında güvensizliği arttırmıştır. Yemierne oranlarının optimal bir şekilde uygulanması bu 
yüzden zordu ve modern sığır yetiştiriciliği uygulanan daha yoğun üretim sistemleri 
çerçevesinde potansiyel yüksek getirinin birçok durumda gerçekleşmemesine yol açıyordu . 

Genellikle yetersiz miktardaki hayvan yeminin olumsuz etkileri, doyurucu olmayan destekleme 
hizmetleri (kalite kontrolü ve düzenlemeleri; fiyat ve pazar bilgisinin olmayışı; genişleme ve 
veterinerlik hizmetleri; girdi alımlan için kredi) yüzünden ortaya çıkmaktadır. 

Bu yüzden üretim bölgesinin tümü, daha yoğun üretim sistemlerinin uygulanmasında büyük bir 
risk taşımaktadır. Bununla birlikte üretim koşulları, yasal olmayan hayvan kesiminin yapıldığı 
ve kalite kontrolü uygulanan ürünlerin yeterli oranda takdir edilmediği varolan pazarlama 
sisteminin neden olduğu belirsizlikleıin bir yansırnasıdır. 

Canlı Hayvanların Pazarlama Kanalları 

Canlı hayvanların pazarlama kanalları esas olarak gelenekseldir. Birçok üretici için pazar 
çıkışlannın kısıtlılığı, kredi, fıyat ve piyasa hakkında bilgi, yem arzı gibi temel hizmetlerin 
eksikliği ile birlikte piyasa koşullan ve gelişiminin şeffaf olmayışı sebebiyle tüccar/aracının 
merkezi görev üstlenmiş olması normaldir. Eğer genel koşullar üreticileri pazarlama işlemine 
doğrudan kaniıma yönlendirmiş olsaydı, bu i'şlevler büyük ölçüde üreticilerin kendileri ve devlet 
ve/veya ticari kuruluşlar (bankalar) tarafından yerine getirilecekti. 
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İlgi çekici bir gözlem de, başlıbaşına oldukça yüksek bir ciroyu temsil eden bireysel tücc~~ 
etin i şlenmesi ve dağınınma ne derecede ve hangi koşullarda katıldığının saptanmasıclır. Belırli 
bir model veya pazar payı oluşmacilysa da, baz ı durumlarda, özellikle piyasada daha fazla 
saydamlık ve denge oluştuğu takdirde üreticilerin katılımındaki artışla bir dereceye kadar dikey 

bütünleşme mantıklı bir olgudur. 

Türkiye Et ve Balık Kurumu (EBK) , kendi seçtiği üreticilerden özel anlaşmalar yoluyla canlı 
hayvan satın almakta ve bugüne kadar ihmal edilmiş bir konu olan ürün de~işim örgütleri 
kurmayı hedeflemektedir. EBK'nın satın alma işlemleri piyasanın yalnızca bir bölümünde 
çalışan bir pazar ortağı görünümündedir ve arz yönünden fiyatları politikalanyla amaçladığı 

ölçüde etkileyememektedir. 
Örgütün görece düşük cirosu gözönüne alınırsa, arz düzenlemelerinin kendine özgü bir niteliği 
vardır ve alt sektördeki çiftçi toplumunun çoğunluğunu gelişmiş üretim sistemlerinin 
benimsenmesi konusunda teşvik etmemektedir. 

EBK'nın başka bir arz kanalı da kendi hesabına bir besicililc prograrnıdır. Bu faaliyet, öneminin 
belirlenmesine izin vermeyecek kadar yenidir. Programın mali getirileri açıklanmadıysa da 
örgü t, besicililc faaliyetlerinin daha da yoğunlaşurılmasını amaçlarruşur. Bu nedenle örgüt diğer 
üreticileriyle rekabet etmekte ve özel sektördeki üretimin daha da düşmesine sebep olmaktadır. 

Aynca bu faaliyet kurumun kendi hedefleriyle de çelişmektedir. Ranclımanını arttınnaya yönelik 
ön- harekat-programı düşünül ürse, şu andaki besicilik prograrnlan kurumun yeni gelişme 
yaklaşımıyla ayru çizgide değildir. 

Gap bölgesinden yapılan canlı hayvan dışsanını koyun ve keçileri de içermektedir (Yaklaşık 

%97). Dışsatım işlemleri, komşu ülkelerdeki taşıma düzenlemeleri ve sistemlerindeki 
yetersizlikler gibi birçok sorunla karşıkarşıyadır. 

Türk urlarının Suriye'den geçmesine izin verilmemektedir. Hayvanlar tırlarla taşı nınca, S uriye 
sınırı nda Türk tırlanndan indirilip Suriye urlarına yüklenmektedirler. Diğer taraftan 
demiryoluyla taşıma oldukça uzun sürmektedir: Gaziantep'ten Suudi Arabistan'a gidiş 7 gün 
sürmektedir; hayvanlar İslahiye'den rrene yüklenir ve Halep'te (Suriye) trenden indirilip Suudi 
Arabistan'a gitmek üzere tırlara yüklenir. Taşıma sırasında hayvanlar çok zarar görmekte ve 
%1-2'si ölmektedir. 

Canlı hayvan ve et dışsatımı, sağlık koşullan (hastalıklar) ve hayvanlann denetim hizmetlerinin 
eksikliği nedeniyle çok zarar görmektedir. Düzensiz kalite koşullan dışalımcılar için ciddi riskler 
içermektedir. Dışsatım kapılarında gerekli hizmetlerin olmayışı, ürün kali te kontrolünün 
yapılmasının önünde önemli bir darboğaz olu şıurmakta ve şimdiye kadar olan dışsatım 
pazarlamasının ileri bir gelişimini engellemektedir. Bununla beraber son zamanlarda devlet, 
hastalık ve kalite kontrollerini daha etkin bir hale gerirmek için bu görevleri dışsanrrun yapıldığı 
önemli sınır kapılannda çalışan uzman bir örgüte devretmiştir. Dışsanının teşvik edilmesi 
amacıyla sınırlarda yapılan denetlernelerin etkinligi, bu konudaki kural ve düzenlemeler uygun 
yöntemlerle (özel) clışsaum işlemlerine kaydınlırsa ve uygulanmaları denetlenirse annnlabilir. 

Canlı hayvanlar için pazar yerleri hayvanların pazarlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Bununla birlik te, değişim işlevi ve koşullan aracı lar ve bölgelerarası tüccarlan n denetiminde 
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olduğu için bu merkezler genellikle çiftçi toplulukianna hizmet vennezler. 

Aşağıdaki sebeplerden dolayı zarar gören pazar yerleri, fiyatların belirlenmesi aÇ1sından önemli 
merkezlerdir: 
# hayvanlar için açık kalite kurallarının yetersizliği; 

# fiyat verilerinin ve eliğer gerekli piyasa bilgisinin toplanmaması ve pazarlama sürecinde 
aracıların varolan denetim görevi. 

Genel koşullar, hayvaniann değişim işlemini kolaylaştırınaya yönelik değildir. Bazı önemli 
eksiklikler şunlardır: 

# yol bağlanaları genellikle zayıf oluşu; 

# piyasa kurallarım n ve düzenlemelerinin yetersiz olarak uygulanması; 

# tarnaletlerinin kullanılmaması veya olmayışı; 

# veteriner kontrolü gibi genel destek hizmetlerinin uygulanmayışı; 

# hayvanların ihtiyacı için kullanılan su yalaklarının olmayışı; 

# yükleme ve boşaltma platfonnlarının eksikliği; 

# güneş ve yağmur korunaklannın yetersizliği; 

# temizleme ve dezenfekte olanaklarının yetersizliği; 

# tüccarlar için büro alanlannın olmayışı; 

# ürün değişim örgütü memurlannın sayısının sınırlılığı . 

Bir çok yerde belediyelerin pazar yerlerinin geliştirilmesi ve/veya şehir dışına taşınması 

konusunda planları olduğu halde uygulama aşaması genellikle gecikmeye u~:.ımaktadır. Çeşitli 
(gelecekteki) kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıklar, gelecekte barındırılacak hayvaniann cins ve 
miktarları hakkındaki genel belirsiziilde beraber şimcliki duruma katkıda bulunm:.ıkıadır. 

Et İçi n Pazarlama Kanalları 

Yasa dışı hayvan kesimi ülkede yaygındır. Son tahminler, tüm hayvan kesimlerinin %55 'inin 
kendi kendine tüketim amacıyla kesimleride içeren yasa dışı yollardan yapıldı ğını 
göstermektedir. Kalan %45'1ik bölüm kontrole tabidir. Tüm mezbahaların yaklaşık %50'si 10 
baş sığırdan daha az kapasiteye sahiptir, aynı zamanda önemli bir miktan erin işlenmesindeki 

kalite düzeyine zarar verecek eskimiş donamin ve makineleri kullanmaktadır. 

Kontrollü et kesimiyle uğraşan kuruluşlar şunlardır: Belediyeler (% 70); özel şirketler (% 13) ve 
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parastatal Et ve Balık Kurumu (% 1 7). Pazarlama sistemi, hayvan ticareti ve/veya et dağıtımında 
büyük oranda bir bütünleşmeyle birlikre bir çok baitımsız işleyen pazarlama ağıyla 
yürütülmektedir. 

Gayriresmi pazarlama kanalı, gelişen üretim-dağıtım alt sisteminde istenmemesine rağmen, 
bunun güçlü varlığı resmi sistemdeki daha fazla üreticinin, canlı hayvan üreticileri ve et alıcılan 
için yaptıklan etkinlikleri ve hizmetlerini antırınalarma yardımcı olmaktadır. 

Et ve Balık Kurumu (EBK), rnezbaha kapasitelerinin düşük kullanımıyla karşı karşıyadır. 
Bunun başlıca nedenleri karmaşık üretim düzenlemeleri, yaygın yasa dışı hayvan kesimi ve 
işleyen sermayenin yetersiz oluşudur. 

Uygulanan fiyat sistemleri, üreticilerin kendi olanaklarını arttırmasını sa~layacak nitelikte 
değildir ve belirsiziiidere sahiptir. Kurum tarafından ödenen fiyat , temel fiyatın ve prirnlerle 
yükselen miktarın bir bileşimidir. 

Üretimin azalmasıyla ilgili konular, aynı zamanda, karşılığı verilmeden ere el konulması 
anlamına gelen, örgütün vergilendirme faaliyetleri ve üreticilerin riskten kaçınması , kesimden 
sonra karkaslann onada bırakılması ile bağlanrılıdır. 

Et dağıtımındaki perakende marjlan et pazarlamasında yüksektir. Bunun nedenlerinden biri 
sayısız küçük perakende çıkışlanyla ilgilidir, aynı zamanda çıkışların gen işletilmes i ve dağı um 
noktalarına olan arz büyük olasılıkla yüksek oranda gayriresmi kontrol altındadır. Çok sayıda 
pazarlama kanalı tarafından yapılan hayvan ticareti ve et pazarlaması arasındaki güçlü 
bütünleşme sonucunda perakende fiyatları etkili rekabetin yarattığı düzenlemelerden yetersiz 
oranda etkilenmektedir. Canlı hayvan üreticisinin genellikle kar dağılımındaki belirleyici faktör 
olduğu durumda fiyatlar yapay bir şeki lde yüksek tutulur. Aynı zamanda, fiyat anış düzeyleri 
pazarlama etkinliklerini ve etin doğrudan talebini düşürecek şekilde sağlanan hizmetlerle aynı 
düzeyde gerçekleşmemektedir. 

Et ve Balık Kurumu, zaman içinde ayn dağıtım kanallan kurmuştur. Dağmmlar, çoğunluğu 

kamu işçilerindin oluşan belirli tüketim gruplanna yönlendirilmektedir. Ama süpermarketlere 
satış da gelişmişıir. Ancak, özel sektördeki toprancı/dağıtıcı ve perakendecilerle yapılan 
işlemler, son pazarlama politikalannda daha önemli bir yer tutmaktadır. 

Perakende pazarlamadaki yoğun katılım tartışmaları yalnızca rüketici fiyatları üzerinde 
politikaların etkisi konusuna dayanmakla kalmamakta, aynı zamanda da örgütü n işleme ve 
pazarlama kanallanndaki düzeyin düşüklüğünden kaynaklanan işletme kayıplarını azaltmaya 
yönelik çabaJan na dayanmaktadır. 

EBK'nın, kullandığı diğer kanallarla rekabet hal inde olan dağıtım kanallannın gelişimini 
hedefleyen pazarlama politikası, kendisinin piyasadaki durumunu güçlendirmeye yardımcı 
olmamaktadır. Ayrıca , kurum pazara girebilmek için gereken örgütsel ve mali esneklikten 
yoksundur. · 
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3.3.8.2 Pazarlama S istemleri ve Stratej ileri Üzerine Ö n eriler 

Destek Hizmetleri 

Çiftlik hayvanlan üreticileri ve özellikle küçük ve orta çaplı hayvan üreticileri, yerel ve bölgesel 
pazar yerlerindeki doğrudan ticaret olanaklan ile artan bir şekilde faaliyet göstennektedirler. 
Avantaj, daha çok ti.iccarlann sagladıklan ihtiyat akçeleri (margins) ve hizmetleri arasındaki 
gelişen dengeyle, etkin pazarlama üreticilerine yönelik olacaknr. 

Bu amacı gerçekleştirrnek için; sıgır, yem, alım kredisi; kümes hayvanlan için nbbi ve yatınm 
kredileri; ve kaba yiyecek madde depolaması gibi bağımsız destek hizmetlerine giriş gereklidir. 
Aynı zamanda, üretim hizmetlerinde gerçek bir işileşme için veteriner hizmetlerine ve garantili 
kalitede bileşik yeme yeterli ulaşım bir önkoşuldur. 

Genel destek hizmetlerinin sağlanması ancak sınırlı pazar riskleri altında haklı kılınabilir. Bu 
durumda geliştirilmiş üretim yapısının uygulamaya alınması, orta ve uzun vadeli fiyat 
gelişmelerini ve pazarlama olanaklannı içermesi gereken gelişmiş bir fiyat ve pazar bilgi sistemi 
ile sağlanabilir. Uzantı hizmetler, programlannda pazarlama konulannı içermeb ve eğitim 
kursları organize etmelidir. 

Uygulamaya geçiş süreci, bilgi ve pazarlama deneyimi aktanmına çiftçi demeklerinin katılımıyla 
hızlandınlabilir. Sonuçta, çiftbk hayvanlan pazarlama sürecinde dinamik ve daha bağımsız bir 
katılım olacaktır. Resmi olmayan alt-sektörleri azaltmak için getirilen geçmişteki politik 
yannmlara karşı, geliştirilmiş üretim sistemleri için genel bir destek geliştirilmelidir. Bununla 
ilişkili olarak, iç pazarlama düşünüldüğünde kalite ve sağlıkla ilgili düzeniemelerin tekrar 
düzenlenmesi olasılığı geliştirilmelidir. 

Et ve Balık Kurumu (EBK), modern tekniklerin uygulandığı besi programları ile doğrudan 
ilişkidedir. Şirket, etkinliğini bir yalnızlık içinde geliştirmektedir, ve arz kanallarını kısmen 
etkileyen özel sektörle doğrudan rekabet içindedir. Etkinliği bırakıp, örgütsel temelde üretim 
projeleri yürüten seçilmiş üretici gruplarla çalışması kuvvetle önerilmiştir. 

Üretim ve pazarlama sistemlerinin gelişimi, çiftlik işletmesi çalışmalan alanındaki araşnnna 
sonuçlarına göre desteklenmelidir. Bu durumda bölgedeki üreticiler için pazarlama olanaklan en 
etkili şekilde kullanılabilir. Pazarlama araştınnalan özellikle et ürünlerinde randımanda ve 
tüketici seçimlerinde ve aile bütçesi konulannda, toptan ve perakende hizmetlerin dağının 
üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik olmalıdır. 

Alt sektörlerin koordine edilmesi ve gayrıresmi alt-sektörlerin aza ltılması: 

Proje bölgesinde, et işleme ve pazarlaması ile uğraşan taraflar iyi örgütlenmemişlerdir. İşleme 
ve pazarlamada etkili kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda ve belirgin bir şekilde anan 
pazarlama miktarları ışığında, alt-sektörler büyük pazarlama taraflannın katıldığı bir örgütün 
kurulmasını amaçlamalıdır! ar. 

Organizasyonun ana işlevlerinden birisi, hükümeti alı-sektördeki genel koşullarm 
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iyileştirmesine yardımcı olacak şekilde ayarlamaya, işleme ve pazarlamada iç kodlan formüle 
etmeye ve katılımcılar üzerinde uygulamaya yönelik olmalıdır. 

Aşağıdaki koşullar gözönüne alındığında, alt-sektörlerin genel koordinasyonu ve temsili önem 

kaydetmektedir: 

# Özel sektör, hükümet ktınımlan ve bakanlıklar arasında etkin iletişim; 

# Hükümetten önemli bir öncelik alarak, en iyi destek hizmetlerinin ve ihracan 
cesaretlendiren düzenlernelerin yapılması; 

# Bütün üretici, işleyici ve pazarlayıcı tarafların katılımıyla başanlı bir şekilde 
gerçekleştirilebi lecek, gayrıresmi alt sektör pazarlamasının etkili bir şekilde önünün 
alınması. 

Canlı hayvaniann ve et arzının pazarlama karakterleri resmi alt-sektördeki uygulamalarla 
karşılaştınlamaz. Gelişimi, kırmızı taze ete olan tipik tüketici tercihleri ile desıeklenmektedir. Bu 
koşul. büyük miktarlar sözkonusu olduğunda zorlukla karşılanabilir. Alt-sektörlerin gelişmesini 
sağlayan başka bir neden de etkili kontrol mekanizmalarının genelde olmayışıdır. Bu durum, 
düşük işlemsel harcamalara bağlı olarak resmi sistemler üstünde göreceli bir avantaj sağlar_ 

Kalite kontrolünden geçmiş ete fazladan para ödemektense, daha akılcı! fiyattaki et ürünlerini 
tercih eden büyük sayıdaki tüketiciler düşünüldüğünde, gaynresmi al t-si stem düşük gelir 
seviyesindekiler için büyük bir destek sağlar. 

Eğer yetkililer resmi alt-sistemlerin güçlendirilmesini amaçlayacaklarsa, gaynresıni pazar 
etkinlikleri yeteri derecede güçlü politikalarla kontrol alnna alınmalıdır. 

İki strateji hükümet tarafından projenin erken gelişim aşamalannda kullanılabilir: 

# İlk olarak, iç pazardaki talep şartlarını karşılayacak şekilde hem büyük şehirleşme 
bölgelerinde hem de kaza ve köylerde perakende pazarı da içerecek, et işleme ve 
pazarlamada kali te ve sağlık ölçütlerinin yeniden düzenlenmesi. Alınan böyle bir ölçü_ 
et ihraç pazarlarının gelişmesi için gerekli kabul edilen ölçülerle aynı doğrultudaki ihraç 
pazarlan için et kesiminde değişik ölçütlerin yerleşmesini ve uygulanmasını doğrudan 
öngönnektedir. 

# İkinci olarak, bölgede belediyelerin (yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş olarak) ve Er ve 
Balık Kurumunun (EBK) bütün kabul edilir şartlara karşı mezbaha olanaklannın anan 
kullanımın ı n teşvik edilmesi. Bu etkinlik kurumun olası rolünün yeniden 
düzenlenmesi ile geliştiri lecektir. 

Özel et pazar sektörü için ö ne riler 

Gelecekte et pazannda özel sektörün rolü en önemli grup olarak kalmaya devam edecektir_ 
Fakat, şu anda hangi dereceye kadar mezbaha sahipliğinin tercihen gelişmesi gerektiğinin tayin 
edilmesi zordur. Ana kriıerin yanında, üç değişik olası sistemin gelişmesi tartışılmışnr. 
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Resmi pazarlar gözönüne alındıgında özel sektör etkinlikleri ülkede iki çizgi doğrultu sunda 

bölünme göstermektedir. İlk grup, hayvan ticaretçilerini ve belediyelerdeki (ve bazen EBK) 
mezbaha olanaklanndan yararlanan toprancı kasap lan içerm ektedir. İkinci grup kendi 
olanaklannı kullanarak çalışmaktadır. Birinci grupta ticarete sunulan miktarlar halen daha sınırlı 
durumdadır. İkinci grup yan-endüstriyel bir temele dayalı olarak çalışmaktadır. Bu sadece 
büyük miktarlar kapsamakla kalmayıp, aynı zamanda riskleri azaltmak için genel bir kavram 
olan güçlü bir dikey birleşmeyi bütün pazar kanallan doğrultusunda içermektedir. 

Gelecekte her iki sistemde GAP bölgesinde geliştirilmelid ir. İki sis tem de tipik avantaj ve 
dezavantajlarasahip olmasına rağmen, genel tercihler ışığında birçok şey ortaya çıkmakta olan 
üretim yapılan ve genel hükümet destek hizmetleri ile karara ulaşacaktır. Projenin şu anki 
safhasında hangi projenin genel tercihi alacağını tayin etmek zordur. Değişik üretim yapılannın 
karakterleri (ç iftlik büyüklüğü, üretim teknikleri), üretimin bütün GAP bölgesi boyunca 
konsantrasyonu ve değişik sulama ve yağmurlama projelerinin zaman içindeki gelişimi 

tercihierin gelişimindeki doğrultuya yön verecek önemli faktörlerdir. 

Şu anda GAP bölgesinde uygulanmayan özel sektörde üçüncü birsistem, işbirliği temelinde 
geliştirilebilir. Eğer belli bir takım kriterlerin birlikteliği elde edilebilirse, üretici demekleri 
(kooperatifler) i şlemede ve belki de daha ileri bir aşamada et ve et ürünlerinin doğrudan 
pazarlanmasında da faaliyete geçebilirler. 

işbirlikçi işlemenin ve pazarlamanın hayvan çiftçiliğinin alt-sektörünün gelişiminde ne dereceye 
kadar erişilebilir bir alternatif olduğu öncelikle üreticilerin istekliliğine dayandığı kadar, en son 
aşamada hükümetin sağlayabildigi destek hizmetlerine ve hükümet politikalarının ülkede 

kooperatifçiliğin gelişimine destek olabilmesine bağlıdır. 

Kooperatifçiliği geliştirme yaklaşırruna ilk destek, üretici demeklerinin önemli bir işlevi olduğu 
dikey birleşme etkinliklerinin EBK tarafından GAP bölgesinde projenin ilk safhal annın 

uygulanmasında gerçekleştirildiği takdirde olur. 

Üretim-işleme ve pazarlama sistemlerinin gelişiminde ana konu, işleme olanaklannın 
mülkiyetine dayanmaktadır. Şu anda bölünmüş kapasitelerin büyük bir bölümü be lediyeler 

tarafından sahip olunmakta ve işlerilmektedir. Bir çok durumda modernizasyon gerektiğinden 
ve gelecekte daha da genişlemesi söz konusu olduğundan sorulması gereken başlıca soru, 

mülkiyerin özel sektöre el değiştirmesinin gözönüne alınıp alınmayacağıdır. Şu andaki sistemin 
avantajlan vardır, fakat et işleme ve pazarlamasında iyi tanımlı ve yaptınrnlı kurallar ve 
düzenlemeler doğrultusunda alt-sektörün genel bir gelişimi ile birlikte mülkiyetİn özel sektöre 
devri gelecekte gereken dikkati almalıdır. 

Et ve Ba lık Kurumu (EBK) için ö n e ril e r 

EBK, etkinliklerine örgütün orijinal amaçlan ve görevleri çerçevesinde devam edebilmek amacı 
ile politikasını yeniden gözden geçirmektedir. 

Halihazırdaki olanaklannın yeteri kadar kullanı lmaması ve pazarlama sorunlan ile başa 
çıkabilmek için yeni stratejisinde aşağıdaki noktalar gerçekten dikkate alınmalıdır (Bakınız bu 
rapor Bölüm 3.1). 
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# yüksek kapasite fazlalığını önlemek için seçilmiş üreticilerle etkinlikleri n ve kuru_n:ıs~ 
işbirliğinin dikey bütünleşmesi; etkinlik özellikle gübreciler ve veteriner hizmetlen ıçın 
üretim girdileri ve kredi sağlanmasını içermelidir; 

# hangi düzeyde belli etkinliklerio beraberce ayarlanacağı konusunda pazarlamaya köy 
kooperatifi üyeliği yada üreticilerin kooperatİf kurmaya verdikleri sözler dahilinde 

çiftçilerin aktif katılımı; 

# 'başta aktif ve dinamik üreticilerden oluşmuş seçilmi ş bir grupla başlanacak müdern 

çiftçilik etkinliklerinin yoğun artnnmı; 

# en iyi şekilde gerekleri karşılayacak kalite ve karışımda kanşık yem üretiminde üretime 
artan kanlım; 

# işleme tekniklerinin geliştirilmesi; 

# özellikle GAP bölgesi için: ithal eden aynı ülkelere et ürünlerinin İlıracının yararına 
olacak şekilde, canlı hayvan ihracının teşvik edilmemesi gerekir. 

EBK kurumlannın ve tesislerinin (mezbahalar, soğuk hava depolan ve ulaşım yollan) tüccar ve 
ihraç firmalan tarafından kullanımı teşvik edilmelidir. Bu politikanın uygulanması lisanssız 

kesimi azaltacak ve servisleri için görece daha az para talep edecek EBK'nın iş leme ünitelerinin 
kullanım kapasitesini armracaktır. 

Eğer ön hazırlık çalışmalan kapasitelerin yeniden düzenlenmesini (iyi leştirilmesini) ve/veya 
genişlerilmesini gerektirecek şekilde çıkarsa riskler genelde artmak.'tadır. Pazar riskleri ile iyi bir 
biçimde mücadele edebilmek için pazarlama işleminde ileri ve geri bağlanalann 
kurumsallaşnnlmasına ihtiyaç vardır. 

Zaman içinde parasıaral örgüt çok belirgin bir dağıtım kanal ağı oluştUliDuşrur. Beş yıldan daha 
az bir süre önce EBK toplam üretiminin önemli bir payını belli tüketici gruplara (askeri, sivil) 
sarmış, fakat bundan sonra özel sektörün (doğrudan perakendeciliği de iç ine alan) payı zamanla 
artrnışnr. 

Böylelikle EBK doğrudan kendi satış kanallan ile rekabet etmekte ve pazardaki düzensiz 
katılımı dolayı sıyla düzensiz olarak beslenen diğerlerini tek arz fazlası kanalı olarak 
kullanmaktadır. Bu durumda dağ1tım po litikası fiyat düzenleme etkisinin gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunamamaktadır. 

Başka bi r genel çalışma performansını arttırma çabasıyla, EBK halka doğrudan saoş 
başlatmışnr. Bu politika aşağıdaki tanışmalar doğrultusunda tercih edilir değildir: 

# kurum doğrudan, EBK ürünlerini sa tın alan toprancı ve perakendecilerle rekabet 
etmektedir; 

# geleceğe yönelik bağlantılar pazar kanallarının alt seviyelerinde meydana gelen 
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kayıpları azaltmak ümidi ile gerçekleştirilmiştir. Bu orta ve uzun vadede randıman 
problemini çözmeyecektir; 

# dağının etkinliğ i de, kendi amaçlan olan fiyat düzenlem esi ve birinci kalite ürüne talep 
yaranınma ters düşecek şekilde sadece tek bir grup tüketiciye odaklanmıştır. 

(Süpermarketler içinde kalmıştır. EBK, süpermarket zinciri içinde fıyat düzeyine karar 

verebilecekken, bu düzeyde kesin politikalar uygulanmamıştır). 

Yukanda belirtilen nedenlerden ötürü EBK perakende dağıtım ağı içinde yer almaya devam 
etmemelidir. Buna ek olarak, özel sektör çok yakında daha fazla miktarları satın almaya 
hazırlıksız olarak ona ya çıkacağından pazarlama problemleri daha da soıunsal hale gelecektir. 

Dağının, tercihen özel sektöre bırakılmalıdır. Bu arada, EBK mutlaka belli kalitede et 
standardını garanti etmelidir. Sınırlı sayıdaki tüketici merkezlerinde, tüketicilerin kon trol edilmiş 
et ürün lerine yönelmesini sağlayacak, bir tek promosyon işlevi olan, değişik dağlıım çıkışlarını 
çalıştırmak düşünülebilir. 

İhraç gel i şimi ve p r omosyonu 

Ürünlerin kalite tasnifi toplumdaki önemli parametrelerin bir yansıması olmak durumundadır ve 
amaç pazar alanlannın genişlemesiyse, iç talebin karakteristikleri ortalama kalite standartlarının 
düşürülmesini gerektirebilir. Çok modem alt yapılar ancak yüksek kalitede ürün ve servisler 
dengeli bir üretim sistemi yanında yer alıyorsa geliştiri lebilir. EBK'nun pazarlama stratejisinde 
önemli bir nokta, örgütün olası daha düşük bir kalite kriteri uygulamasına ilişkin olmalıdır ki 
daha geniş pazar gruplanna hitap edilebilsin. Böyle bir durumda teknoloji tipleri de 
düzenlenmelidir. Bu durum büyük olasılıkl a görece sınırlı finansal gerekiere ihtiyaçla 
sonuçlanabilecektir. 

İhracann gelişimi, canlı hayvan ve et ürünlerinde kalite şartlannın mecbur edilmemesi yüzünden 
önemli derecede engellen miştir. Dolayısıyla ihraçlar, ithalatçılar iç in pazar riski haline gelmiştir. 
Buna ek olarak, gerekli standanlara uymayan ihracatçılar Türkiye'nin et ürünlerinin kalitesine 
olan güvenin ciddi bir şekilde zarar görmesine neden olmuşlardır. 

Hem iç hem de ihraç pazarlan için etkin kalite kriterlerinin uygulanması çanşmaktadır. Ek 
masraf ve yüksek fiyatların yanında uluslararası kalite standartlarının et için sabit tutulması ülke 
nüfusunun büyük çoğunluğlınun talep özelliklerinin gerçek bir yansıması gibi görünmektedir. 

Sonuç olarak, ürün üzerinde mükemmel bir kalite garantisinin gerçekleştirilebilmesi için ihracata 
yönelik, et kesimimin özel araçlandınlmış ve lisanslı mezbahalarda yapıldığı özel standanlar 
kurulmalı ve kontrol edilmelidir. ihraç et kesimi için lisanslar tercihen daha önceden de ihraç 
pazarl arında deneyimi olan, ama iç pazarda da önemli bir yeri bulunan ticari firmalara 
verilmelidir. 

Önerilen alternatifi n tercih edilmesi aşağıdaki temellere dayanır: 

# birinci sınıf dağı um çıkışlannın sağlanması iç pazarda kolaylaşunlır; 
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# ihraç faaliyeıleri durgunlaşmakıaysa, ihraç pazanndan kaynaklanan risk iç pazara 
girmenin görece kolaylığından dolayı azalulır. 

Gelişen ihraç pazarlarında, idari uygulamalar ve teftişler çalışma engelleri getirmemeli ve 
mümkün olduğunca uygun olmalıdır. ihraç düzenlemeleri ihracaıçılarla tam bir işbirliği halinde 
planlanmalıdır. Özel ihraç kanallannda, ithal eden ülkelerin yetkilileriyle yapılacak anlaşmalar 
müzakere edilmelidir (Örnek: Suriye'ye transit taşımacılık). 

3.3.9 Kümes hayvanları ve yumurta için pazarlama sistem ve stratejileri 

3.3.9.1 Varolan sisternin ana özellikleri 

Türkiye'de kümes hayvanları ürünlerinin tüketiminin hızla gelişmesine rağmen (5 yıl içinde 
kürnes hayvan eti arzı kişi başına 40% artmışur.), GAP bölgesindeki tüketim ulusal averajın 
altında kalmış ur. GAP bölgesindeki üretim bölgesel talep artışına uygun olmuştur, fakat ulusal 
üretimde GAP bölgesinin payı zaman içinde önemli bir artış gösıermemişıir. 

Ulusal talepteki artış GAP bölgesindeki üretim sektörünü etkilememiştir. Çok açıktır ki, 
şehirleşmiş toplu alanlara yakın üretim bölgelerindeki (cepler) varolan ve yeni kurulmuş üretim 
birimleri özellikle pazarianan hacirrılerin aruşına katkıda bulunmuşlardır. 

Kümes hayvanlannın pazarlanması iki değişik pazarla karakterize edilir: yerli ırk, modem 
yöntemlerle üretilen cinsler. Tüketici tarafından yerli ırkiann etine özel bir talep vardır. Fiyatlar 
ve doğal olarak pazar arzı da değişiktir. Küçük ölçekli üreticilerin pazar arzım tayin etmek 
güçtür, fakat küçük ve bölgesel pazarlarda hakirnlerdir. Yerli ırkiann pazarlama şartlannın 
modem cinslerin pazarlarına büyük bir etkisi vardır. 

Tüketicilerden başka bir açık tercih de, çok dondurulmuş kümes hayvanlan etinin görece daha 
az talep edilmesine bağlıdır. Bu durum üretim ve pazarlama planlamasına daha büyük yük 
bindirmekte ve dağının masrafianna etkide bulunmaktadır. 

Az miktarda büyük çaplı, modern üretim üniteleri kurulmuş olmasına rağmen (Diyarbakır ve 
Şanlıurfa'da 20.000/30.000 yumurta tavuğu), pazarlama çabalan genelde bölge pazanna 
odaklanırken, bütün akılcı! şanlar dışında ülke çapındaki büyük tüketim alanlannda her zaman 
güçlüklerle karşı karşıya kalmışlardır. Büyük çaplı piliç üreticilerinin ürünlerini ülkenin 
şehirleşmiş bölgelerinde pazarlama çabalan, yüksek pazarlama maliyetine ve yeteri kadar telafi 
edilemeyen üretim maliyetindeki yüksek farka bağlı olarak başanlı olamamıştır. 

Kürnes hayvanlan ceplerinde üretim, iç ve uluslararası yem şirketlerinin, girdi arzı, genişleme, 
pazarlama ve risk alma alanlannda büyük bir rol yerine getirdikleri pazar kanallanndaki dikey 
bütünleşmenin yoğunlaşmasıyla büyük ölçüde artmaktadır. 

Kaliteli üretim girdisi arzı bir takım eksikliklere maruzdur. Birlikte üretim maliyetinin 90%'ını 
oluşturan üretim faaliyetinin en önerrıli iki elemanı (yem ve günlük civcivler), düzensiz şekilde 
tedarik edilmekte ve GAP bölgesinde halen düzensiz kalitelerde üretilmekıedir. 
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T ürkiye'deki yem endüstrisinin en zorlu sorunlanndan olan fon yetersi zliği , hammaddelerin 
zamanlı tedariği ve yeterli s toklanması ve modern teknoloji eksikliği (her zaman üstünde 
fazlasıyla durulmuştur) sıklıkla söz edilen konulardır. 

K ümes hayvancıhğ1 kolaylıkla ele alınıp arttınlabilir. Et üretimi için bir üretim devresi aşağı 
yukarı yedi hafta kadar sürer. Kümes kapasitelerine giriş mümkünse, üretim, pazardaki bütün 
taraflar için önemli derecede pazarlama risklerini arttıracak kadar ini ş ve çıkışlan kısa zaman 
aralıklarında gösterebilir. 

Yeni üretim ve pazarlama etkinliklerini planiayabilmek için alt-sektör haklanda temel bilgilere 
ihtiyaç vardır. Fakat yaJan geçmişte alt-sektör üstüne tasiaklanan geniş kapsamlı bir envanter, 
kümes hayvancılığı planlamasını ve üretimin GAP bölgesinden pazarianmasını engelleyen eksik 
elemanlan kapsamaktadır. 

Üretim ve yemleme konulannın ve hastalık kontrolünün genişleti lmesi gibi yardımcı hizmetlerin 
bölgede ele alınışı yetersizdir. Bölgedeki özel hava şanlan al tında doğru kümes tesislerinin 
olmayışına bir çözüm halen bulunamarnışnr. Ticari üretim için genel çevre önemli riskiere 
tabidir. 

Kümes hayvancılığı ve kümes hayvanları ürünlerinin pazarlanması için getirilen hükümet 
düzenlemeleri çok sınırlıdır ve yetkililer t arafından zor luk la uygulatılmaktadır. Etkili 
pazarlamayı engelleyen ve satıcılarla alıcılar arasındaki fiyat karşılaştırmasını yapmayı 

zorlaştıran kalite ve ağırlık standartianna yönelik hiç bir etkil i düzenleme yoktur. Kalite 
standartlannın olmayışma ve gayrıresmi kesim ve pazarlamaya etkin bir kontrol getirilemeyişe 
bağlı olarak, gayrıresmi alt-sektör pazarlamadaki belirgin önemini devam ettirmektedir. 

Resmi sektördeki fiyat kararlaştırmasında bir pirim olsa bi le, ürü nler arasındaki az fark 
gayrıresmi sektör ün ürünlerinin rekabetinin ağırlıklı bir şekilde hissedilmesine yol açmaktadır. 

Böylelikle, gayrıresmi pazarlama kanalları, düzenlemeler, kontrol ve yüksek vergilere tabi olan 
şirketler üzerinde haksız bir avantajasahip olmaktadırlar. 

3 .3.9.2 Paza rla m a S is temler i ve Stra tejileri Üzerine Öneril e r 

Ü r etim yapıs ı gelişim i 

Yem fabrikalan ve mezbahalan içeren büyük entegre çiftlikler kurmak, kümes hayvancılığı için 
umut verici bir çözüm olabilir. Bu ise tahıl ve yağlı tohum iş lemenin yan ürünlerini kullanmanın 

bir yolu olabilir. Ancak, bazı bölgelerde çiftçilik topluluklan için daha uygun olabilecek, küçük 
ölçekli ticari kümes hayvanlan üretim birimlerinin kurulmasında da bazı avantajlar vardır. Ek bir 
avantaj ise yannın risklerinin daha düşük olmasıdır. Göreli o larak daha küçük olan kümes 
hayvanlan çiftliklerince yürütiilen bir üretim birimi çerçevesinde i ş fırsatlan yaratmak daha hızlı 
olabilir. 

Kümes hayvancılığı üretim-dağmm sisteminde dikey bütün leşme genel bir gelişme olduğu için, 
v arolan büyük ölçekli üretim birimleri hızlı bir şeki lde üretim hacimlerini artırma eğilimi 

gösterecektir. Bu işlem, daha küçük üretime sahip olan üreticilerin zararınadır. 
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Üreticilerin sayısını, bireysel üreticilerin üretim hacimlerini planlamak ve düzenlemek GAI 
projesinin tamamlanmasıyla i stenebilir. Eğer GAP bölgesinde ve projenin en öncek 
aşamalarında küçük ve ona ölçekli üretim birimleri geliştiriliTse konu daha da önemli hale gelir 
Birim üretim maliyetleri, büyük ölçekli endüstriyel üretim merkezlerine oranla daha yüksd 
olmazken, üretim birimlerinin ölçüsüne uygun düzenlemeleri yaparak, küçük üreticilere dahı 
kesin bir şekilde hizmet verilir. Orta ölçekli üretim birimlerine yönelik bir başka avantaj ise 
göreceli olarak sadece küçük sayıdaki üreticilerin egemenliğini kabul etmekten çok istenilen e~ 
istihdamdır. 

Üretim, bölgesel olarak bir noktaya toplandığı zaman normal olarak artar ve kümes hayvanlan 
çiftlikleri genellikle bir sözleşme temelinde mezbahalar yoluyla sanş yaparlar. 

Sonra karma yem ve diğer üretim girdileri gibi (örneğin piliç) girdiler, yem endüstrisi tarafından 
sağlanır. 

Türkiye'de yem fabrikası sektöründe 25 tane devlet, 200'ün üzerinde çok farklı ölçeklerde özel 
fabrikalar vardır. Kapasite kullanımı gelişmiştir. Sektörün geleceği, ağlrlıklı olarak kümes 
hayvancılığı sektöründe olacak daha sonraki gelişmelere (ve aynca daha yoğun süt üretirni ve 
ticari çiftlik hayvanlarının gelişimine) bağlıdır. GAP bölgesinde birçok kamu ve özel yem 
fabrikalan vardır. Bunların kapasite kullanımı hala çok düşüktür. Yani bu fabrikalar halihazırda 
artan bir talebi karşılayabilecek düzeyde karma yem üretme kapasitesine sahiptir. 

Üreticiler, işleyiciler ve dağıtıcılar arasındaki dikey bütünleşme, kümes hayvancılığı alı 
sektöründeki genel bir gelişmedir. Yem fabrikalan bu süreçte sık sık en önemli rolü oynarlar. 
Çünkü bunlar normal olarak yem ve diğer girdileri (civciv) sağlarl ar, aynca işleme ve 
pazarlamadan da sorurrıludurlar. Hükümet, Türk Anonim Ortaklığı (FITAC) yoluyla karma yem 
üretimi ve üretim kapasitesi alıında çalışan fabrikalara (26) karışabildiği için yem fabrikaları yeni 
bir faaliyet içine sokulabilir. 

Kooperatif üretim, işleme ve pazarlama, bölgede kurulabi lir. Birincil köy kooperatifleriyle 
birlikte bölgesel alım ve satım kooperatifleri için yeni yükümlülükler önerilmektedir. 

Hükümetin böyle bir gelişimi ilerietmesi ve yem fabrikalarının kurumsallaşmış gerekliliğine 
aktif bir destek vermesi istenmektedir. 

Sözleşmeli Üretim 

Pazarlama tarafında, bir çok pazarlama evrelerinin üretim birimiyle birleşmesi olasıdır. Yumuna 
pazarlamasında bunun anlamı üreticilerin kendi sınıflandırma, paketleme, depolama, sık sık 
perakendeci tüccarlara ve hana tüketicilere dağınını kendisinin yapması demektir. 

Uzak bölgelerdeki göreceli olarak daha büyük mezbahalarla tam bütünleşmiş kümes hayvanı 
üretim birimleri örnekleri olmasına rağmen, kümes hayvanları (et tavuğu) üreticileri genellikle 
en azından kabul edilebilir uzaklıktaki bir mezbahaya bağlıdırlar. 

Üretim ve arz sözleşmeleri çerçevesinde piliç ve genel servisler (veteriner kontrolü) gibi 
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girdiler, tam olarak yem fabrikalan tarafından sağlanır. Bütünleşme gelişiminin düzenli 
devarnıyla, üretimin %75'i sözleşme temelinde gerçekleştirilir. Kalan payın yaklaşık %80'i 
kendi üretim hisselerince düzenleniyor (üretiliyor). Kalanı tam bağımsız üreticilerce satılıyor. 

Üreticiler ve yem fabrikası, üreticiler ve mezbaha arasında resmileşen sözleşmelerle farklı 
bütünleşme biçimleri gelişmektedir. Bu sözleşmeler, üreticilere sürekli ve sık sık dengelenen bir 
ödeme, devamlı bir ürün akımı ve akılcı bir kapasite kullanımını garanti etmektedir. Ama, güç 
yapısının ve bağımlılığın birçok sorunları vardır. 

Birçok değişik sözleşme koşullan olasıdır. Herbiri yem fabrikasının özel koşullarına uygun ve 
bireysel bir çiftçiden önceliği olan geniş bir ölçek uygulanmaktadır. Sözleşmenin aynnuları, 

üretim yapısırun açıklarıdığı ve üretici kesitlerinin de kesinleştiği zaman belirlenebilir. 

Üretici ve yem fabrikası arasındaki pazarlama sözleşme leri ve üretim karmaşıklığının bir 
göstergesini sağlamak iç in aşağıdaki örneklerde bazı unsurlardan sözeclilmektedir. 

# bagımsız üreticiler tarafından, belli bir zaman boyunca satın alınması gereken yem 
miktan ve diğer girdiler üzerine yapılan sözleşmeler; bunun için çeşitli yaptınınlar 
vardır; pazarlama tam olarak serbesttir, ancak girdi üreticileri tarafından 

kararlaştınlabilir. 

# açık kooperatİf planı: ortak üretim aktivitesi; yem fabrikası tüm girdileri sağlar; üretici 
mesken, donanım ve emekten sorumludur; sanşlar ortak veya eliğer bir temelde yapılır; 
kar ve zarar paylaşılır. 

# yukarıdakine benzer sözleşme; ancak üreticinin üretime devam edebilmesini sağlamak 
için kayıpları ödünç paraya dönüştürme olasılığı varclır. 

# yukarıdakine benzer bir sözleşme: ancak şunlar üzerinde değişiklikler olabilir; bir fıyat 
garantisinin alınması (ama daha önceden belirlenen besleme etkinliklerine karşı) ; 

kaymalar için önemli yapnnmlar. 

Pazar gelişmesi ve ihracat artışı 

İç pazar gelişimi, daha yoğun gelişen aktiviteler gerektirdiği halde yerel pazarda ve dış satırnda 
talep vardır. 

Orta Doğu, dünyanın en önemli dışalım bölgesidir. Bu, GAP'a komşu bölgelerde kümes 
hayvancılığının gelişimi için bir şans olabilir. Bu bölgelerde, GAP yönetiminin tasanlannı 
geliştirme projesi çerçevesinde ticari kümes hayvancılığının ortaya çıkma fırsan daha fazladır. 

Mezbahalar bütün bir yıl boyunca çalışır, taze, dondurulmuş ve ayrıca kesilmiş tavuk 
dağltı mı nın yönetimini yaparlar. GAP bölgesi, bütçesi açık olan komşu pazarlara dışsatım için 
iyi düzenlenmiş görünmektedir. 

Bu amaçla, endüstri ortak harekete geçmek zorunda kalacaktır. Bunu kendi girişimcili ğiyle, 
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belki de bazı öneriler ve ilk atılırrılann mali desteğiyle ama üretimi tekeline almadan yapmak 
zorundadır. Rekabet, ilerideki ekonomik gelişmeyi hızlandıran ve optimum refah sağlayan 
piyasa ekonomisinde itici güçtür. 

Yumurta üretiminde olduğu gibi, küçük boyutlardaki çiftliklerin uzmanlaşan ş paketierne yerleri 
ilk pazarlama adımı olarak kullanılabilir, ama bu genellikle eskimiş görünmektedir. Üreticilerin 
üretim, sınıflandırma ve paketlernede yoğunlaşmalan için, tüccarlar dağıtırnın yönetimini 
alabilirler. 

Küm es hayvancılı ğı ve p azar lama üzer ine ulusal bir komitenin kurulması 

GAP bölgesi gibi, yarı ticari kümes hayvancıhğının uygulama planiarına dahil edilebileceği, 
kısmen büyük ve orta ölçekli çiftliklerin gelişririlebileceği yeni bölgelerde, gelişen yeni üretim 
ve işleme aktiviteleri, ulusal arz modelindeki önerrıli dengesizlikler, varolan ve yeni kurulmakta 
olan işleme fabrikalarındaki yeterlilikleri üzerindeki olumsuz etkileri yüzünden olabilir. 

Yeni üretim gelişmeleri, pazarlama şartları (son deneyimler) ve talep özelliklerini gözönüne 
almak, kümes hayvancılığı ve işleme sektörü tarafından desteklenmesi gereken ulusal bir kümes 
hayvancılığı platformu kurmak için bir önkoşuldur. Kümes hayvancılığı sektöründeki 
ortaklann, bir bütün olarak, isteklilikleri, genel planlama konulannda ve alt sektörlerdeki 
sorunların çözümünde birlikte hareket etmeleri daha fazla ilerlemek için şarttır. 

Üretici fiyatlarını dengelemek ve özellikle kısa dönemde ülkedeki bölgelerin gelişirrıleri arasında 
i stikrarlı bir dengenin kurulmasıyla olabilecek sorunlardan, yeni yatınmlan korumak için 
koordinasyon gerekli bir koşuldur. 

Bir organizasyon temeli kurmanın genel önemi, diğer alt sektörler için de örnek olmasıdır. 
Tartışmalar ve kurallar, çabuk bozulan mallar için uygulanabilmektedir. Benzer düşüncele:, 
diğer bir ölçüt, etkinliklerin bir özeti, hükümetin yükürrılülükleri, alı sektör günlüğünün gelişirrü 
üzerine olan bölümde sözedilmiş tir; aynnnlar rapor Bölüm 3.3.7'de anlatılmışnr. 

Destekl e m e Hizmetle r i 

Deneyimlerin gösterdiği gibi, kümes hayvancıhğı ve yumuna üretimi, üretim karlılığını 
belirleyen diğer bir faktörde olduğu gibi, fiyat değişmelerinde çok esnektir. Genel kuralların ve 
düzenlemelerin, tüketicilerin sağlıklı ürünler almasını sağlamak zorunda olmasına karşın, 
hükümetlerin bu pazarlara doğrudan girmemeleri önerilmiştir. Dahası, pazara girenler pazar 
durumları hakkında iyi bilgilendirilmek isterler. B unun anlamı, fiyatlar hakkındaki bilgilerin 
mevcut ve bu fiyatların karşılaştınlabilir olması gereklidir. Bu yüzden, açıkça tanırnlanrruş kalite 
ve ağırlık standartlan gereklidir. 

Üretim tarafında bütünleşmenin, resmi anlarnda ve hükümetin önemli bir rol üstlenebileceği bir 
gelişmeyle ilgilenmesi gereken birçok sorun vardır. 
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1) Hayvan kesimi için pazarlama kuralları, düzenlemeler ve lisans sistemi 

Resmi olmayan sektörde hayvan kesimi etkinliklerini içeren kurallar ve düzenlernelerin 
tasarianınası gereklidir. Sa~lıksız koşunarda çalışan birçok kesimhane vardır. Hükümet, GAP 
bölgesinde uygulama planları karşısında hayvan kesimi için koşullan düzenleme ve özel 
kesimhanelerin kapasitelerini belirleme durumundadır. Yeni tesisler, resmi ve resmi olmayan 
sektörlere hizmet etmelidir. 

Hükümetin; kapasiteleri az veya çok belirlenen bir lisans sistemi hazırlaması istenmektedir. 
Aşa~daki düşünceler, istenilen kapasitelerin değerini arttınnak için hesaba kaulmalıdır: 

# uygulama planlannda hedeflenen yaygın üretim yapısı; 

# dikey bütünleşme olasılıkları/istekleri; 

# onaylanacak işleme teknolojisi; 

# gerekirse büyük GAP bölgesinde ve ülkedeki d.iğer bölgelerde varolan etkinliklere belli 
bir derecedeki korumacılık uygulaması; 

# resmi olmayan pazarda kısa kesilen etkirılikler hakkında gerçekçi varsayımlar; 

# işleme tesislerinin arz koşullarının iyi anlaşılması için hayvanların kalite ve ağırlık 
standartlannın konulması ve güçlenmesi; 

2) Pazar ve fiyat bilgi sis temi 

Bir pazar ve fiyat bilgi sistemi kurmak, hükümetin destekleme hizmetleri için tipik bir görevdir. 
Çoğu pazarlama onaklarının ülkedeki fiyat koşullanndan zamanında haberdar edilmesi için 
fiyatlar en uygun yolla iletilmelidir. Kümes hayvancılığı (özell ik le et tavuğu) üretim süreci çok 

kısa olduğu için, kısa, ona ve uzun vadedeki pazar koşullannın analizi, sistemin önemli bir 
parçasıclır. 

3) Kredi fonları 

Yannın fonlarının ve işleyen sermayenin hazır bulunması, kümes hayvancılığında çok önerrili 
bir unsurdur. Devlete ait uygun mali kuruluşlarla (Ziraat Bankası) birlikte ticari bankacılık 
sektörü ve belki de gelecekte tanmsal bir kooperatİf gelişim bankası, çiftçilerin is tenilen 
ayarlamalan yapmalarını sağlamak için uygun kaynaklan düzenlemelidir. 

Üretim ekonomisi ve azalan üretim riskleri (uygun bannma için ek önlemler) durumunda 
gerekecek belli üretim tekniklerinin kabulünü özendirmede, hükümetin yatınm amaçlan için 
ayncalıklı koşullar konusunda mali olanaklar sağlaması gereklidir. 

Kötü borçlann risklerini en aza indirgemek için, borçlanma hükümlerine ba~lanabilecek 

koşullardan birisi, firma pazarlama düzenlemelerinin mevcut olmasıdır.Hükümet, gelişmenin bu 
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aşamasında, düş kınklıklannı ve fonlann kötü kullanımını önlemek için gelecekteki 
pazarlamanın (ortaklar) güvenilirligini dikkatlice inceleme şartını koymalıdır. Uygulanması 

gereken ölçütler şunlardır: mali güvenilirlik ve yeterli yedek fonlann şartsız kullanımı ; 

pazarlamada ispatlanmış deneyim ve yetenekler; pazar çeşitlernesinde güçlü randıman; kabul 
edilen standartların işleme tesisleri; yeterli depolama kapasitesi. 

4) Sigorta ve veteriner hizmetleri 

Projedeki kümes hayvancılığı uygulaması çerçevesinde uygun olan sigorta fırsatlan elverişli 
olmalıdır. Sigorta sadece iklimsel afetler ve salgın hastalıklar için degil, taşıma ve depolama 
sırasındaki tehlikelere karşı da yapılmalıdu. Sigorta olasılıklan uygulaması, eğer sen koşullar 
yoksa, uygun veteriner hizmetleri hükümleri tarafından kolaylaşunlu. 

S) Kümes hayvancılıgına ilişkin bir alt sektör çalışması yapı lması 

Ülkedeki kümes hayvancılığı alt sektörüne ait son gelişmeler üzerine doğru bilgilere ihtiyaç 
vardır. Türkiye'deki tüm alt sektörlere ait açık bir fikir edinmek, GAP bölgesinde ortaya 
çıkacak üretimden pazarlama potansiyellerini belirlemek için gereklidi r. Çünkü kümes 
hayvancılığı kolayca başlatılabilmekte; üretim girdileri ve son ürünler bütün ülkeye 
dağıtılabilmekted.ir. 

Aşağıdaki durumlar böyle bir çalışmaya dahil edilmelidir: 

# kanna yem kalite değerlendirmesiyle özel ilişkili girdi arzı ve temel hizmetler; 

# varolan bölgelerdeki üretim gelişme potansiyeli; 

# yerel ve modem yetiştiricilerin üretim maliyetinin gelişiminin değerlendirilmesi; 

# işleme ve pazarlama etkinliklerini içeren resmi ve resmi olmayan alt sektörler arasındaki 
maliyet ilişkisi: 

# (üreticilerle olan ilişkilerle ilgili olarak) alt sektörlerde üretim yapan şirketlerin (yem 
fabrikalan ve diğerleri) bir profılini ve etkinlik peıformansının tasarlanr:rıas ı; 

# ilgili kanaliarda pazarlama düzenlemeleri; 

# deneyimlerin ve şimdiki problemierin değerlendirilmesi; 

# konunun kurumsal yönleri. 
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3.3.10 Balık İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri 

3.3.10.1 Varolan Sistemin Temel Özellikleri 

GAP bölgesindeki tahıl üretiminin balık üretimiyle doğrudan bir ilişkisi olmamasına rağmen, 
gelecekte bütün bölge balık üretimi için çok elverişli olacaktır. Yan ürünlere elverişliliği 

nedeniyle karma yem imalindeki yeni etkinlikler, yem üretimi için geniş üretim teknikleri 
arasından seçimi kolaylaştıran bir durum sağlar. Uygun iklim şartlanyla birlikte iyi kaliteli suya 
sahip farklı türlerdeki büyük su depolannın yeterli kanlımı, ri skleri sınırlandıran ve üretim 
ekonomisini geliştiren unsurlardır. 

Balık üretimi, gelecekte GAP bölgesinde yüksek bir potansiyele sahip olacaktır. Tüm sulama 
donanıını tamamlandıktan sonra, geniş bir alan balık üretimi için uygun hale gelecektir. N ehir 
yataklan (+2.200 hektar) ve sulama depolan 17.000 hektan sulamada kullanılacakken, baraj 
gölleri yaklaşık 215.000 hektar sulamaya açık yüzeyli alanlara hizmet edecektir. 

Dikkatli tahminler, GAP bölgesinde en azından 25.000 ton yıllık ticari üretirnin gerçekleşeceğini 
göstermektedir. Balık üretiminin optimal bir ayınmının en yüksek üretim potansiyelinin tam bir 
tahminini yapmak için daha fazla araştırma yapılmalıdır. 

Tahmin edilen miktar, şu anda ülkedeki tüm taze balık üretiminin ve sonraki havuzların 
kullanımıyla yapılacak uzmanlaşılnuş balık üretiminin yaklaşık %55'ini göstermektedir. 

Şu anda arz ve talep arasında bir denge bulunduğunu varsayarak, tüm önemli talep unsurlannın 
sabit kalması şaruyla, sanşahazır ek miktarlar, gelecekteki ek talebi tam olarak karşılayabilecek 
düzeydedir. Üre tim halindeki çiftiikierin hacimleri, etkinliklerini genişletmeyi zor 
gerçekleştirebilir. Oysa GAP bölgesinin dışındaki üretim etkinlikleri gelişmeye devam 
edecektir. Ancak eğer GAP bölgesindeki üretim potansiyeli, gelecekte tam olarak kullanılırsa, 
yeni üretim birimlerinin tamamlanması hemen hemen imkansı z olacaktır. Gerçekleşen 

gelişmeleri genişletmek, ilgili bölgelerdeki maliyet yapısına ve iyi pazarlama işlemlerinin 
harcama örneğine bağlı olacaknr. 

3.3.10.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri Üzerine Öneriler 

Balık üretiminin lisans sistemindeki değişiklikler 

Sulama için kullanılan su depolarında balık üretimi için ruhsat verilmesi Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün (DSİ) yetkisindedir. Ölçü, üretilecek balığın ve kullanılacak yemin türünü 
içermektedir. Alan başına yapılacak olan üretirnin yoğunluğunu ve mutlak büyüklüğünü 
sınırlayan düzenlemeler de vardır. 

Yürürlükteki etkili kısıtlamalar rekabetçi üretim yapısının kurulmasını engellemektedir. 
Üreticiler, değişen pazar koşullarına anında _cevap verebilmek ve üretim verimliliğini artarmak 
için, toplam üretimin artışına, balık ayırırnma ve değişen üretim tekniklerine ilişkin yeterli 
esnekliğe sahip ol malıd.lr. 
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Böylece, üretim ve pazarlama konusunda gelecekte ortaya çıkacak riskierin azalnlabilmesi için, 
varolan düzenlernelerin ayarlanmasının görüşülmesi önerilmektedir. Görüşmelerde olması 
gereken unsurlardan birisi, e~er varsa coğrafi yoğunlaşma üzerine gerçekleşebilecek 
sınırlamaların ne kadar olduğuyla ilgilidir. Üretim yoğunlaşmasının belli bir derecesi, bölgedeki 

üretimin pazarlamasının tüm maliyetini toplayabilmektedir. 

Üretim yapısının gelişimi 

Gelecekteki gelişim içinde İstenilir üretim yapısının temel unsurları henüz belirlenmemiştir. 
Üretim alanının mülkiyeti, üretim metotları, özel çiftiikierin boyutu, balık çeşidi ve cog-Tafi 
da~ılım gibi durumlar açıklanmadı. Böylece, pazarlama sistemleri gelişimi alanındaki öneriler, 
sadece genel kurallan ve olası gelişme tercihleri üzerine bazı ön düşünceleri içerebilir. 

Ticari birikimlerden kaynaklanan girişimlerin, hükümetin beklenen yatınm/üretici listesine 
girmesi muhtemelen yasaklanmaz. Yüksek yaunm ve i şleyen sermaye gereklili~i yüzünden 
ticari firmalann, bölgede başlayan üretim etkinliklerinde öncelikli davranış içine girebilme 
olasılığı bile vardır. Eğer yatırım karan, bir endüstriyel şirket tarafından alınırsa p azarlama 
fırsatları ve (başanlı) srratejiler dikkatlice incelenecek ve hiçbir ayn sorunu olmayacaktır. 
Aynca, üretim büyük olasılıkla büyük olacak ve daha küçük bir ölçekte rekabetçi üretimi 
başlatmaya kalkışmak gerçekten imkansız olacaktır. Sonraki tartışma, yatuımcılann kendi yem 
üretim birimleri ve balık üretimi yapılan yapay yuvaları olan büyük ölçekli üretimi seçme 
düşüncelerinin olabileceğidir. 

Görüşmeler ve/veya hükümetin bir lisans sistemiyle, aynı anda birkaç büyük ölçekli üreticiler 

başarılı bir şekilde biraraya getirip getiremeyeceği görünür durumdadır. Eğer devlet gıda 
üretim-dağı.tım sistemlerinin istikranna kanşırsa, dağıtırnın bu özel şeklinde oldu~u gibi, ürün 
çeşitlendirilmesi pazarlama gelişimi stratejileri çerçevesinde önceliğe sahip olacaktır. 

Sınırlı sayıdaki yatınmcılar yannma önem vermez veya planlama yetkilileri orta ve muhtemelen 
küçük ölçekli üretim birimlerinin kurulmasına yönelen bireysel üreticilere tam yetki verirlerse, 
pazarlama düzenlemeleri koşullan tam olarak farklı olacaktır. 

Sonraki politika, önce sözü edilen üretim olanaklanna üstün gelirse, kendi özel ölçütleri ve 
gelişimleriyle birlikte değişik pazarlama yollan Tablo 3.3. 10.1 'de özetleneo özellikle ona ya 
çıkabilecektir. 

Farklı pazarlama yolları, dalaylı veya dolaysız pazarlamayla uğraşan üreticilerin benzer 
sorunlarla karşılaştığın ı göstermektedir. Şartların büyük olasılık farklılıkları gösterebileceği belli 
pazarlama fon ksiyonlannda, özellikle işleme ve depolama yapıldığı zaman, birlikte hareket 
etmek doğal bir gelişme olacaktır. Kanallann gelişmekte zorunlu olan yol, üretici tercihlerine, 
üretim ölçeğine ve satışın amaçlandığı pazarlara tam olarak bağlı olacaktır. 
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Açık artırma, üretici ve alıcıların maliann değişimi için biraraya geldikleri yerdir. Alıcılar açık 
artırma yoluyla birbirleriyle yanşırlar ve standart kalite sınıflandınlrnasına uygun olan ürünleri, 

kısa bir zamanda alabilirler. Alım ve saum işlemi, açık aronna ile kolaylaşnnlır. 

Açık artırma, üretici örgütlerine (kooperatiflere) ait olabilir, ama bir grup toptan sauş tüccarı 
kendi satışlannı eşit bir şekilde düzenleyebilir. Burası, arz ve talebin biraraya geldiği ve 
fiyatiann alıcılann açık artırma ile belirlenen en düşük fiyatı gözönüne almadıklan durumlar 
dışında, arz ve talebin açık bir yansıması temelinde belirlendi ği bir pazar yeridir. 

Açık artnrma çalışması aşağıdaki ilkelere dayalı kural ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlıdır. 

# Belirli kalite ve ağırlıkta maliann sanş fiyatları, alunda bir sanşın kabul edilmeyecegi ve 

üretim maliyetlerinden düşük bir taban fiyata bağlıdır. 

# Satışa çıkarılan fakat taban fiyata ulaşamayan maliann piyasadan çekilmesi gerekir 
(rekabetçi olmayan piyasalara yönlendirilir) ve kaybını kabul eden üretici sadece 

kısmen tazmin edilir. 

# Tazrninat için kullanılan kaynaklar tamamen, oto finansman (satıştan pay) ile yaratılan 
fonlarla karşılanır. 

# Üyeler, ürünlerini açık arttırma/mezat yoluyla pazarlamak zorundadırlar fakat sınırlı bir 
ayncalığa izin verilebilir. 

# Sınırlı miktarlann aşağı yukan sabit fiyatlarla açık arturma kanalıyla daha uzun zamanda 
doğrudan pazarlanmasına, eğer gelecek dönemde gözlenecek fiyatlarla bir ilişkisi varsa 
izin verilebilir (bu sistem, tüccarla anlaşmalı üretim ortaya çıktıkça önem 
kazanmaktadır); 

# Ürün alım saıımı, genellikle üreticilerin taleplerini belirten bir taban miktara 
dayanmaktadır. 

# Alım-satım dönemleri, arz ve talebi mümkün olduğu kadar yoğunlaşurmak ve ticareti 
daha verimli kılmak amacıyla çok kısa bir süreyle sınırlanrnıştır. 

Açık arttırmanın başanlı çalışması için yerine getirilmesi gereken daha genel koşullar şunlardır: 

# Açık arttımıanın cirosu, üretimi (arzı) kontrol edilebilen bir malın üretiminin belirli bir 
kısrrunı yansıtrnalıdır. (Bu koşullar açık annrma sistemine örtük olarak değinmektedir.) 

# uygun üreticiler ve alıcılann istekleri ve üretim özellikleriyle ilgili olması gereken 
düzenli açık artıırma; 

# hem kalite hem miktar itibariyle ürünlerin çekici bir biçimde tasnifi. 



GAP Pnuırlrıma ve ün·in Deseni Çalışması 
Cilt Ill- Sayfa 151 

# Sadece mümkün olan en düşük fiyattan mal alma ile de~l, aynı zamanda rekabete 
hazırlıklı ve büyük ölçekli dağının pazarlamas ı kanallannı temsil eden uygun alıcı; 

# dılrum (yerleşim), (uygun) alıcılar için çekici olmalıdır; genellikle en uygun yerieşi mler, 
kentsel bölgelerin yakınlarında, diğer pazarlama olanaklanyla i l işkisi olan (toptancı 
pazarlanna, limanlara) yönelen yerlerdir. 

GAP bölgesinde bir açık arttırma, balık üreticilerinden işbirli~ taahhüdü gerektirecektir. 
Üreticilerin profili açıkl ığa kavuştuktan ve pazarlama çabalannı faaliyete geçirme konusunda 
işbirliğine yatk:mlık.lan belirlendikten sonra, ilerki aşamalar gerekli şekilde hesaba katılacaktır. 
Bir açık arttırmanın yapılmasına karar verilmesinde diğer bir kriter de, ürünlerin piyasada 
pazarlanm.a performansı ve GAP bölgesindeki toptancı/perakendecilerin taze balık konusundaki 
tepkileridir. Eğer, toptancılann talebini yansıtan bir balık türünün yeterli ve düzenli bir arzı 
varsa ve alıcılar sayıca fazlaysa, açık arttırma yoluyla sanş, fiyatlan en uygun şekilde algılamak 
ve arzı , daha dolaylı olarak da üretimi kontrol ederek piyasa koşullarını düzenlemek için 
mantıklı bir stratejidir. GAP bölgesinde üretimin düzenlenmesi, DSİ (ya da diğer bir kurum) 
kısıtlayıcı önlemler aldığı ve bunlar uygulamaya geçirildiği takdirde bile olanaklı görünmektedir. 

Eğer yukandaki ölçütler sağlanırsa, yük sek ciro, açık artıırmanın yapılması için zorlayıcı bir 
koşul olmayacaktır. Özellikle, ürün çeşidi, miktar ve/veya kalite yönünden belirli bir özelliğe 

sahipse, ki bu bölgedeki yeni üretim teknolojileri ve genel üretim koşulları sayesinde akla yakın 
bir olasılıknr, açık arturma GAP bölgesinde taze balığın pazarlanması için iyi bir yoldur. 

Destek hizmeti eri 

Önerilen hizmetler sadece, küçük ve orta ölçekli üreticiler bölgedeki üretimin çoğunluğunu 
oluşturduğu takdirde uygun olacaktır. Gereklilik göstergelerinin büyük bir kısmı, büyük ölçekli 
ticari yığınların bu alt sektörde yannın yaptığı durumda uygun olmayacaknr. 

1) Üre tim girdil erinin kalitesi 

Devlet, gerekli girdiler için kalite kontrolü uygulama sorumluluğunu almalıdır. Karma yemierin 
kalite garantisinin olması, hayvan yetiştiriciliği alt sektöründe sürekli önemini koruyan bir 
sorundur. Balıkların saflık durumlan, besin endüstrisinde firma düzeyinde kalite kurallannın 
konulmasını ve kontrol edilmesini gerektiren besin kalitesine karşı oldukça duyarl ıdır. bu 
konuda, hükümet, besin kalitesi sorunu yüzünden meydana gelen zarariann sona erdirilmesi 
konusunu düzenieyecek bir kanuni yapı oluşturabilir. Bu hizmet, karma yemin düzenli anal izini 
de kapsayabilir. Eğer depolama metodlan ve uygulamalan devlet hizmetlerine dahil edilirse, 

karma yernin kalite kontrolü geni şletme ve eğitim konusunun bir elemanı olacakor. 

2) Kredi fonl arı 

Balık üretimine başlarken, uygun yatırım fonlarının ve çalışan sermayenin elde edilebilirliği çok 
önemli bir faktördür. Devletin mali kuruluşlan ile birlikte (Ziraat Barı.kası) ticari banka sektörü 
ve ha tta ilerde kurulabilecek tarımsal kooperatİf geli şimi bankas ı , üreticilerin gerekli 
düzenlemeleri yapmasına izin verecek yeterli kaynağı sağlamalıdır. Nakit akımı problemlerinden 
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kaynaklanan düzensiz fon gereksinimlerini karşılamak amacıyla özel bir o lanak da 

yaratılmalıdır. 

3) Sigorta ve veterinerlik hizmetleri 

GAP bölgesinde ticari balık üretiminin kurulması için uygun sigorta olanaklan hazırl anmalıdır. 
Bu olana~n bu kadar önemli olmasının nedeni, üretim devresinin riskleri antıracak kadar uzun 
olmasıclır. Sigorta, yalnızca iklim degişikliklerinden ve hastalıklardan kaynaklanan zararlan 
değil, suyun kirlenmesi nedeniyle balıkiann ölmesi riskini de kapsamalıdır. Sigorta 
olanaklannın niteliği, uygun veterinerlik hizmetlerinin sağlanmasıyla, riskleri azaltmak için 
yapı lan araştırma çalışmalarıyla desteklenen genişletme ve eğitim programlarıyla 
geliştiri lmelidir. 

4) F iyat danışma ve piyasa analizi 

Balık ve balık ürünleri için fiyatlar hakkında güvenilir bilgi edinilmesi ve piyasa geli şim analizi, 
diğer ürünlerleeşit öneme sahiptir. (Genel detaylar için raporda Bölüm 3.3.2'ye başvurunuz.) 

Piyasa analizinde karşılaşılan bir başka karmaşıklık da, deniz balı ~ı ve tatlı su balığı 
piyasalannın gelişimi arasında oldukça özel bir ilişki olmasıdır. Deniz balığının (taze) arzı kayda 
değer dalgalanmalara tabidir. Bu nedenle deniz balığının arzındaki değişmeler, tatlı su balığının 
fiyatında ciddi dalgalanmalara yol açabilir. Kentsel yığılmalann çoğunun deniz kenannda 
yerleştiği düşünülürse, en karmaşık fiyat hareketlerinin bu bölgelerde olması beklenebilir. Bu 
nedenle, bilgilendirme sisteminin uygulanması losmen engellenecek:tir. 

5) Diğer destek faaliyetleri 

Kooperatif gelişimi olanağı diğer maliann pazarlanması kapsamında taruşılnuştır. Mailann çoğu 
için ilkeler aynıdır. Kümes hayvanlan ve yumurta pazarlaması konusuna değinen Bölüm 
3.3.9'da dikey birleşme ve kooperatİf pazarlaması konusu incelenmiştir. 

Tüm ortaklann kanldığı bir ürün kurulunun gerekliliği ve genel olarak önemi, şimdiki üretimle 
ilgili olan ek illetim artışı ile işaret edilmektedir. Tamşılan konular ve ilkeler genel olarak çabuk 
bozulan gıdalar için de geçerlidir. Benzer düşünceler, ek kriterler, faaliyetlerin özeti ve devletin 
sorumluluklan ve katılımı mandıra ve kümes hayvanlan alt sektörlerinin gelişimiyle ilgili 
bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir. Bu bölümler raporda sırasıyla 3.3.7 ve 3.3.9 dur. 

Acil uygulama için öneriler 

Balık üretimi ve pazarlaması büyük miktarda yatırım ve çalışma sermayesi gerektirir. 
Benimsenebilecek üretim s is temleri (boyut; teknik gereks inmelerin tipi), henüz teknik 
elverişlilik ve mali fizibilite açısından iyice incelenmemiştir. Üstelik üretimin olgunlaşması 
birkaç yıl gerektirir. 

Altyapısal pazarlama olanakları, yalnızca, bir kapasite altsının aşıldığında uygulanabilir 
olacaknr. (Am barlar; yem değinnenleri, işleme üniteleri, soğuk depolar). Bazı altyapı olanaklan 
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GAP bölgesini n büyük bölümünde bulunmaktadır. (Yem değirmenleri, DSİ ambarları) 
Yannınlar ve mali fizibilite için son gereksinimleri belirlemek için, halihazırda bulunan 
kapasitelerle gelecekteki girdi talebinin ve altyapı olanaklanna olan gereksinimin ne kadannm 
karşılanabileceğini belirlemek önem taşımaktadır. 

Açıktır ki, GAP bölgesinde gerektirdiği pahalı altyapı sebebiyle balık üretimi, yalnızca, ülke 
çapında üretimin, pazarlamanın ve talebin önemli bir parçasını oluşturduğu piyasa özellikleri ve 
gelişim olasılıklannın dikkatli bir şekilde incelenmesi sayesinde başlatılabilir. 

Bu çalışmanın sonucunda açığa kavuşacak konular şunlardır. 

# Uygun ürün şekli (büyüklük/ağırlık; taze; donmuş; işlenmiş; mevsim eıldleri); 

# Pazarlama maliyeri gözönüne alındığında halihazırda bulunan pazarlama kanallanndaki 
potansiyel fıyatlar; 

# Çeşitli piyasalarda en uygun arz dönemleri (talepteki mevsimlere özgü farklılıklar ve 
deniz balığının pazarlanmasıyla ilişkiler) 

# TüketicileTin (değişken) tercihleri ve bunlann rakip maliann arz ve fiyatlarının 
değişimiyle ilişkileri (Hanehalkı-bütçe araştırmasının sonuçları) . 

3.3.11 Şeker İçin Pazarlama Sistemleri ve Stratej ileri 

3 .3.11.1 Varolan Sistemin Temel Özell ikleri 

Türkiye'de şeker üretimi başarılıdır ve Batı Avrupa şeker üreticileri arasında ön sıralarda yer 
alır. Üretim ve işleme hükümetin tam kontrolundadır. Hükümetin şeker politikası yalnızca 
dışsatımı geliştirme üzerine yoğuntaşınaktan çok güvenlik stoklan oluşturmayl::ı birlikte kendi 
kendine yeterli olmayı amaçlamaktadır. Politika değişikliği 1980'li yıliann sonlannda ülkeyi 
dışalıma zorlayan birkaç kötü hasatın neden olduğu olaylara dayanarak gerçekleşririlmişrir. 

Şekerin insanlar tarafından tüketimi yanında kısıtlı bir miktar şeker dışşanını gerçekleştirilmiştir 
(model hesaplarnalara proje uygulaması dönemi boyunca toplam ulusal üretimin % 3'ünden 
daha az bir dışsatımı amaçlamaktadır). 

Türkiye Şeker Fabrikalan bir Kamu İktisadi Teşekkülüdür (KİT) ve arz girdilerinden, kredi 
(kendi bankası) ve bireysel üreticilere üretim kotasına ilişkin tavsiyeleri içeren tam anlamıyla 
bütünleşik bir sistem kullanmaktadır. Hükümetin resmi olarak işi yürütmesi yanında pek de 

önemli olmayan bazı gayri resmi ürün işleme faaJiyelleri olmaktadır. 
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KlTin günlük toplam 90,000 tondan fazla taze şekerpancan kapasitesi olan 23 işleme fabrikası 
vardır. Tesislerin kullanım oranlan fabrikalar arasında farklılık göstermektedir. Aynca yerel 
üretimdeki değişiklikler ve bazen de yetersiz çiftçilik uygulamaları yüzünden mevsimsel 
dalgalanmalar gözlenebilir. Fabrikaların ço~nda eski teçhizat kullanırm ve düşük kaliteli pancar 

yüzünden üretim etkinlig-i kabul edilebilir düzeyin altındadır. 

Şeker için ülkedeki şekerleme endüstrisi önemli bir kanaldır. Endüstri çoğunlukla özel girişime 
dayanmaktadır. Küçük birimlerin halen varolmasına karşın fabrikalann düzenli bir biçimde 
yoğunlaştmldığı gözlenmektedir. Daha büyük fabrikalarda makinalar gerekli standartlan 

taşımaktadır. 

KİT'in GAP'a komşu bazı bölgelerde (Elazığ, Malatya ve K.Maraş illerinde) birkaç işleme 
fabrikası vardır fakat bu fabrikaların yeri; GAP bölgesinin proje çerçevesindeki üretim 
alan ları na çok uzaktır. Bu yüzden, şekerpancannın gelecekteki pazarlama ve/veya işleme 

işlevlerinin bu fabrikalarda yerine getirilmesi oldukça zordur. 

Şekerpancarı, GAP bölgesinde sulama ile tarımda yetiştirilecek yeni bir üründür. Model 
hesaplamalar ( tabana dayalı) proje alanının güney sınınna yerleştirilecek sulama projelerinin 
yüksek bir kabul oranı gördüğünü göstermektedir. Üretim 2000 ve 2005 yı llan boyunca yıllık 
%40 büyüyecektir. Projenin son uygulama aşamasında yıllık ek %5 büyüme görülecektir. 

Hesaplamalar, dış pazarlama koşullarındaki (Uruguay Round-GATT çerçevesindeki 
uluslararası ticaret liberalizasyonu) değişen şartlara göre yapılırsa, model sonuçlarına göre 
şekerpancarı üretimi GAP bölgesindeki üretim modelinden tamamen yok olacaktır. Tabana 
dayalı hesaplamalarla karşılaştırıldığında, yoğunlaşma tahıl ve baklagil (artı % 1 00) üretiminde 
olacaktır. 

3.3.11.2 Pazarlama Sistemleri ve Stratejileri Üzerine Öneril er 

Türkiye Şeker Fabrikalarının (KİT) Gelişmesi 

Türkiye Şeker Fabrikası şeker üretiminde en çok ıecrübesi olan tek kuruluş olduğu için, GAP 
bölgesindeki gelişmenin sorumluluğunu taşımalıdır. Hükümetin tüm şeker alt-sektörleri için 
yenileme ve özelleştirmeyle ilgili yeniden örgütlenmenin politik unsurlarını hangi derecede 

ortaya koyduğu henüz açık değildir. Hükümet, özel girişimlerin olanaklan doğrudan 
kullanmasını kabul etse bile bölgedeki işleme olanaklarının tümünün parasıaral tarafından 
planlanması önerilmektedir. 

Yeni bir pazarlama sisteminin başanya ulaşmasının önkoşulu tüm uygulama programlannda 
potansiyel üreticilerin anlaşma içinde olmasıdır. Eğer farklı kurumlar işleme ve pazarlamada 

aynı anda varolacaksa, parasıaral için planlama i şlemi çok daha kanşık olacaktır. Bu durumda, 
önceden önerilmiş olan Pazar Geliştirme İdaresi (PAG1) koordinasyon görevini yerine 
getirecektir. 
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Türkiye Şeker Fabrikalannın gelişmesinde aşağıdaki seçenekler gözönüne alınmalıdır: 

# Gelişme ve işletmenin tüm kontrolünün parastatal şirkette olması: 

Türkiye Şeker Fabrikalan (SEE) fizi bilite çalışmalarını baş latan, GAP bölgesindeki işleme 

fabrikalarını yürüten, gelecekte herhangi bir özelleştirme işlemi ve/veya yeniden 
örgütlenme taahhüdü altına girmeden pazarlamayı düzenleyen bir kurumdur. 

Bölgede parasıaral olmayan i ş leme tesisleri kurulurs a (kabul edilirse) kurumun 
üreticilerden dağıtım için şirket taahhüdü istemesi büyük bir sorun oluşturacaktır. 

Parasıaral şirketin GAP bölgesindeki (olası) yüksek gelirleri (yüksek verimlilik; en son 
teknolojinin uygulanması) kurumun varolan işleme fabrikalanndaki düşük gelirlerle 
(verimsizlik) telafi etmeye çalışması, yüksek üretim çıktısına ve çalışma etkinliğine karşın 
göreli olarak daha yüksek üretim maliyetleriyle karşılaşan GAP bölgesindeki üreticilerin 
karşı çıkmasına yol açabilir. 

# Olanaklann gelecekte çiftçi kuruluşlarına transferiyle gelişmenin parastatal şirket 
bünyesinde gerçekleşmesi: 

(1). seçenelde aynı şanlar söz kon usudur, fakat Türkiye Şeker Fabrikalarının yeralması 
başlangıç tan belirli bir dönem sonrasına kadar tesisleri özelleştirmede açık bir taahhüt 
yaratmaktadrr. Transfer koşulları ilk planlama aşamalannda katılımcılar tarafından 

belirlenmelidir. 

Özelleştirme sadece isterneyi içerirken pazarlama düzenlemeleri belli bir süre ıçın 
parastatalın sorumluluğunda olacaktrr. Yurtiçi pazarda şekere olan talep koşullannın 
elverirliği ve şekerleme endüstrisinin özel teşebbüse ait olması yüzünden son seçeneğin 
gerçekleşme ol asılığı düşüktür. 

Pazarlama alanında parastatalın besin güvenliği sebebiyle stok banndırma işinde ve eğer 
uygunsa işlevsel faaliyetlerde yer alması tercih edilmektedir. 

Üretici kesiminin genel bir değerlendirmesi ile bu kesimin iş leme ve pazarlama işlemlerine 
katılımının sağlanması (kurulması) yoluyla özelleştirmedeki davranı şlan, fizibilite 
çalışmalanndaki ek öğeler de dalı il edilmelidir. Bu, tesisin optimal yerleşimini seçmek için 
önem taşımaktadrr. 

Eğer üreticilerin büyük bir çoğunluğu kooperatife katılmayı reddeder ve büyük 
endüstriyel şirketler tarafından başlanlan işleme faaliyetlerine katılırlarsa bu durum büyük 
bir sorun oluşturacaknr. 

# Özel sektör ile (bireysel çiftçiler ve üretici birlikleriyle birlikte endüstriyel şirketler) 
geliştirme ve uygulama: 

Uygulama planlannın tam bilgisi altında gelişecek olan fizibili te çalışmalarının pratiğe 
aktarılması parasıaral şirket tarafından planlanacaktır. Katılımcı çifıçileri pota n si ye l 
yannmcılar belirleyecektir. 
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Pazarlama sorumluluğu herkesin kendi yükümlülüğünü alması ile geliştirilebilir. Fakat 
parastatal belli bir miktan güvenlik stoğu olarak tutabilecektir. Aynı zamanda ileride 
parastatal şirketlere şeker sanınında önemli bir engel bulunmamaktadır. 

Destekleme hizmetleri 

Şu anda genel destekleme hizmetleri şeker üretimi ve işlemesine ilişkin olarak hükümet kontrolü 
alundaki projeler çerçevesinde sağlanmaktaclır. 

Eğer gelecekte üretim, işleme ve pazarlamanın özel sektör (örneğin kooperatifler) tarafından 
yapılmasına izin verilirse, benzer hizmetler üreticiler için de geçerli olmalıd1r. Dikkatli bir 
değerlendirme gerektiren önemli bir konu da hizmetlerin hangi şartlar altında sağlandığırun 
belirlenmesidir. Özel sektörün girdi üretiminin arasında tam olarak varolabilmesi için girdi arzı 
hadlerinin ticari bir temelde ayarlanması önerilmektedir. Daha da önemlisi, üreticilerin özel 
koşullannı (teknik ve ekonomik durumlannı) optimal olarak temsil eden girdi çeşitlerini 
seçme! eridir. 



3.4 Pazarlama Altyapısı 

3 .4.1 Giriş 
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GAP bölgesindeki altyapı ıanmsal ürünlerin pazarlanması ve işlenmesi için yererli değildir. 
Gelecekte, üründe fazla bir artış olmasa bile yenileştirme çalışmaları ve çeşi ıli resisierin 
genişletilmesi gerekecektir. 

Çeşitli alanlarda fiziksel altyapının olu ş turulması önerilmektedir. Yarolan olanaklann 
değerlendirme sonuçlan bölgedeki gelecekteki ihtiyaçların belirlenmesi için kullanılmışıır. Şu 
anda varolan pazarlama sisıerni, bu sistemdeki yeniden örgütle nmeye ilişkin önerilerle birlikte 
dikkate alınmıştır. Pazarlama alıyapısının geliştirilmesinde önerilen formülasyonların 
kullanılmasındaki diğer kriterler şunlarla ilgilidir: ürünün bozulabilirlik derecesi; 
depolanabilirlik; endüstriyel işleme olanakları; ihraç edilebilirlik derecesi ve her bölgenin nice! 
gelişmesi. Kullarncı gruplarının profili de tesislerin ihtiyaçlannın belirlenmesinde uygulanan bir 
başka kriterdir. 

Model hesaplamalanyla gösterilen öneriler tüm önemli mallar için yapılmakıadır. Fiziksel 
olanaklann uygulanması yerleşim ve kapasite bildirimi olarak önerilmişıir. Fakat bir çok 
durumda son karar fızibiliıe çalışmaları temelinde alınmalıdır. 

3.4.2 Tahıl ve Bakiiyat İçin Pazarlama Altyapısı 

3.4.2.1 Varolan Al tyapının Degeriendirilmesi 

Toptancı pazar olanakla rı 

Şu andaki koşullarda bile GAP bölges inde tahıl ve baklagiller için top rancı pazar olanaklan 
yeıersizdir. Fakat belediyelerin çoğu yeni tesislerin kurulması için çalışmakıadır. Uzmanlar 
tesisleri planlarken (tasarım: alan) genellikle varolan ticareı birlikleri ve diğer fayda gruplarına 
danışmamaktadırlar. Bu yüzden uzmanlar ve poıansiyel kullanıcılar arasında planlarda 
durgunluğa yol açacak anlaşmazlıklar çıkmakıadır. 

Özel şirkeılerin çoğu illerde buğday pazarı ya da baklagiller pazarı olarak adlarıdınlan yerlerde 
faaliyet göstermektedirler. Sadece Batman'da ıahıl pazan yoktur. Mardin'deki ıahıl pazarı 
Kızılıepe ilçesi yakınlanndadır. Bölgedeki tahıl pazarlann ın önemli özellikleri aşağıda 
verilmiştir: 

# Adıyaman: 

24 dükkan bulunmakıadır (özel şirkete aiı). Dükkanlar 24 m2 dir ve hem büro hem de 
ambar olarak kullanılmaktadır. Pazarlamadaki önemli ürünler buğday, arpa, mercimek ve 
nohuıtur. Pazarların yerleşim yeri uygun değildir. 

# Diyarbakır: 

Faaliyete ı 97 ı yılında başlamıştır. Büro ve arnbar olarak kullanılan 52 dükkan vardır. 
D ükkaniann alanı 45 m2 ve depolama kapasitesi (çuvallanmış ürünlerde) yaklaşık 150 
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tondur. Özel şirketlerin çoğu tüccarlardan oluşmaktad ır. Her çeşit tahıl ve baklagil 
pazarlanrnaktadır. Ürünler genellikle ambalajlanmarmş (çuvallanmamış) halde traktör ve 
kamyonlada pazara taşınmaktadır. Alıcılar ürünün çuvala konu l masını isterse, bu 
yapılabilir. Ürünler pazara genellikle Diyarbakır'ın ilçe ve köylerinden getirilmektedir. 
Fakat ürünler aynı zamanda Mardin (Kızıltepe) ve Batman'ın komşu ilçelerinden de 
gelmektedir. Haziran-Ekim arasındaki dönem pazarlama işlemlerin in e n yoğun olduğu 
dönemdir. Ürünler diğer aylarda da pazara gelmektedir fakat bu çok küçük miktarlardadır 
(3-5 çuval). Pazar yeri fiziksel olarak yetersizclir. Dükkan sayısı çok az, dükkanlar çok 

küçük ve pazar içindeki trafik çok yoğundur. 

# Gaziantep: 
Pazarda 110 dükkan bulunmaktadır. Dükkani ar yaklaşık 10 m2 dir ve yalnızca büro alarak 
kullanılmaktadır. Sanlan ürünler buğday, kırmızı mercimek ve arpadır. Ayrıca nohut 
pazarlaması da yapılmaktadır. 

# Mardin (Kızıltepe): 
Kızıl tepe buğday pazarı Mardin ilinin tahıl pazarlama merkezidir. Faaliyete 1982 yılında 
başlamıştır. Pazarda her biri 35 m2 olmak üzere 70 dükkan ve 59 ambar vardır
Haziran-Ekim arasındaki dönem pazarlama işlemlerin in en yoğun olduğu dönemdir. En 
çok bulunan ürünler mercimek, arpa ve sert buğdaydır. Ürünler pazara ilçelerden 
gelmektedir. Buğday ve mercimeğin çoğu Gaziantep'e, küçük bir kısmı da Mersin'e 
gönderilmektedir. Arpa genellikle canlı hayvan üretiminin önemli olduğu Doğu illerinde 
satılmaktadır. 

# Siirt: 
Büro ve ambar olarak kullanılan 30 dükkan vardır. Arpa genellikle canlı hayvan 
besicilerine sa olmaktadır. Pazardaki başlıca ürünler buğday ve arpadır. 

# Şanlıurfa: 

Büro ve ambar olarak kullanılan 56 dükkan vardır. Dükkaniann alanı yaklaşık 30 m2 'dir_ 
Pazar alanı 12 dekard ır. Bunun yaklaşık 2 dekarı dükkaniara aynlmıştır. Kalan alan (1 O 
dekar) onadaaçık bir meydandır. Pazardaki başlıca ürünler buğday, arpa, mercimek ve 
nohuttur. Haziran-Eylül arasındaki dönem işlemlerin en yoğun olduğu dönemdir. 
Şanlıurfa buğday pazarı, bölgedeki tahıl ve baklagiller pazarlaması için bir ticaret 
merkezidir. Bu pazardan diğer ilçelere büyük miktarda satış yapılmaktadır. Fakat b u 
bölgedeki fiziksel olanaklar yetersizdir. Pazarda ulaşım gün boyunca neredeyse 
olanaksızdır. Şanlıurfa belediyesi, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun batısında yeni bir 
buğday pazarı inşa etmektedir. Pazann toplam alanı 130 dekardır ve 1993'te pazarlama 
ş irketleri için 350 büro-ambar tipi bina mevcut olacaknr. Fakat tahıl tüccarları birliği ,.e 
belediye arasında bir anlaşmazlık bulunmaktadır. Bu durum inşaat yapımını yavaşlarmıştır_ 

Birlik, kendi toprağında (65 dekar) bir pazar yapımı için hazırlanmış fakat yetkililer şu ana 
kadar ruhsat vermeyi reddetmişlerdir. 
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Depolama çeşitleri ve kapasiteleri 

Şu anda bölgede bulunan elveriş l i depolama kapasitesi yetersizdir. Ürünün büyük bir yüzdesi 
(% 55) geleneksel olarak toprak üstünde naylon altında depolanmaktadır. Üretim kalitesine 
ilişkin olumsuz etkiler değerlendirilemediği, fakat gösterimierde önemli kayıplar olduğu ona ya 
kanabildiği için sistemdeki hasat sonrası kayıplar açığa çıkanlamamakta, ancak yıllık % 5'in 
üstündekiler açıklanabilmektedir. 

Geleneksel depolama yöntemlerinin uygulanması, ürün akışını sınırlamaktadır. Fakat modem 
komplekslerde depolamanın yıllık% 65'lik faiz oranında 15 kat pahalı olduğu açıktır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) bölgede tesislerin genişlerilmesini planlamaktadır. Açık planlar henüz 
ona ya konmarnıştır, çünkü bu, örgütün gelecekte pazarlanacak tahıl ve baklagillerdeki varlığının 
yeniden gözden geçiritmesine bağlı olacaktır. 

Ulaşım 

GAP bölgesinin büyük bir kısmında karayolu ulaşım kapasitesi yetersizdir. Özellikle pamuğun 
hasat mevsiminde (Eylül, Ekim) ulaşım araçlarının kıtlığı , düzenli ödemelerin % 65'inin 

üstünde oraniara neden olur. Toplu taşımalara uygulanan özel oranlar nedeniyle özellikle çekici 
hale gelen demiryolu ulaşimi genellikle tercih edilmektedir. 

Liman tesisleri 

Tarımsal üretirnin dışalım ve dışsan nu için şu arıda ana liman olan Mersin Limanının banndırma 
kapasitesi, tahılları barındırınada büyük bir nkanıklık göstermektedir. Limana sadece düşük 

kapasiteli gemiler yanaşabilmekıedir. Varolan kapasite, vinçlerin ve kompresörlerin düşük 
kapasitesi yüzünden ağır ürün nakliyatında yeterli olmamaktadır. Mevcut tesisler genişiernekte 

ve ilerlemektedir. Yakın gelecekte tahılların yüklenmesi için daha geniş kapasiteli (50.000 ton) 
gemiler alınacaktır. Tahmin eelilen yükleme ve boşalıma kapasitesi günde 15.000 tondur. 

3.4.2.2. Proje Uygu l amas ında Üretim in Dağılım ı 

Burada, üretim ve üretimdeki gelişmenin özellikleri, fiziki tesis ler ve yer seçimi ihtiyac ının 

genel değerlendirilmesi için bir bi.ri.kim oluşturmak amacıyla belirtilmiştir. 

Tahıl ve baklagiller üretimi 1995 ve 2005 yılları arasındaki dönemde en hı zlı an ışı gösterecektir. 
Ürün artışı bu dönemde 'k l 25'tir. (1988 ile karşılaşnnldığında artı % 200). Bu büyümenin 
önemli bir kısmı (% 75) 2000 ve 2005 yılları arasındaki dönemde gerçekleştirilecektir. Benzer 

büyüme rakamları baklagiller için de gözlenmektedir. Toplam tahıl ve baklagiller üretimi 2005 
yılından sonra sabit kalacaktır. 2010 yılındaki toplam üretim 7.5 milyon tonu tahıl olmak üzere 
9 milyon ton olarak hesaplanmıştır. 

Özellikle GA TT temel alınarak yapılan hesaplamalara göre toplam tahıl üretim 2010'da % SO 
daha fazla olacaktır. Toplam tahıl üretiminin % 50'den fazlası bugdaydır. Bu buğdayın % 75'i 
sulamayla yetişmektedir. Mısır, sadece sulama yapılan alanlarda yetişen ve toplam üretimin % 
15'ini oluşturan yeni bir üründür. Arpa, özellikle sulama yapılan alanlarda üretilen ikinci 



GAP Pazarlama ve Ünln Deseni Çalışması 
Ci lt III - Sayfa 160 

tahıldır. Arpa, 2010 yılında toplam üretimin yaklaşık %30'unu oluşturacaktır. 

Nohut (baklagiller üretiminin %40'ı) sulama yapılan alarılarda yavaş yavaş önem kazanacak ve 
yağış alan bölgelerde zamanla önemini yitirecektir. Mercimek üretimi (toplam m yaklaşık %60'ı) 
ya~ş alan topraklarda devam edecektir. Toplam mercimek üretiminin yaklaşık %60'ı 2010 
yılında sulama projesi çerçevesinde gerçekleşecektir. 

Tahıl üretiminin dağılımı yalnızca 2005'ten 2010'a kadar olan dönemde görülecek büyük 

değişiklikler dışnnda sabittir. 

2005'ten 2010 yılına kadarki dönemde tahıl üretimi bu bölgelerde yaklaşık %50 oranında 
düşecektir. Baklagil çeşitlerinden nohut, özellikle GAP bölgesinin kuzey sunın boyunca, %60'ı 
Diyarbakır/Batman'da olmak üzere sulama projesi ile yeriştirilecektir. Mercimek sulaamayla 
yetiştirilecekse, proje bölgesinin güney sınınndaki sulama projesiyle i.iretilecektir. 

3.4.2.3. Altyapı Üzerine Öneriler 

Depolama tesislerinin gelişmes i 

Genellikle, paazarlama işleminde üreticilerin katılımını teşvik etmek için bölgedeki depolama 
tesislerinin oluşturulması önceliğe sahip olmalıdu. Üreticiler için yatınm ve pazarlama kredisi 
gibi hizmetlerin yeterince sağlandığı koşullarda yerinde depolama sistemi daha önemli hale 
gelecektir. Tahıllar için pazar koşullan dengeli hale geldiğinde yerinde saklama daha az riskli 
olacaktır. Bu durum, fiziki tesislerde ticari sektörün yatınmlannı canlandıracaknr. Yerinde 
saklamanın hangi düzeyde ortaya çıktı~, a~rlıkla gelecekteki çiftlik büyüklüğü ve üretim 
yapısına (ürün yetiştirme ve hayvan yetiştiriciliği nin gelişmesine) bağlıdır, fakat çiftlik 
düzeyinde depolanacak miktar, zamanla proje alanının yıllık üretiminin %50'sini verecektir. 

Bireysel üreticiler tarafından stokların artanlmasına ek olarak kooperatif faaliyetlerinin ortaya 
çıkması beklenebilir. Birincil ve ikincil (bölgesel ve/veya köye ait) kooperatiflere hizmet eden 
büüyük ölçekli tesisler kurulabilir. Tesislerin ve bölgelerin en ideal iletişim :ığı bölgedeki 
kooperatİf hareketlerinin gelişmesine ve ürün pazarlama alanındaki kocperariflerin başarı 
derecesine bağlıdır. 

Ürün işleyen e ndüstrilerce, bir pazarlama stratejisi olan depolamanın uygulanmas ı pazarlama 
yapısının tümünün gelişmesi ve pazarlama işlemindeki diğer ortakların başarısıyla yakından 
ilgilidir. Genellikle proje bölgesindeki işleme faaliyetlerindeki artış bölgedeki depolama 
tesislerinin kurulmasına orantısız olarak kaıkıda bulunur. 

Ulusal prograrnların gerçekleşmesine bağlı olan depolama tesislerinin payı bölge için yapılan 
planlarda belirlenmelidir. 

Gelecekteki depolama kapasiteleri ihtiyacının talıminieri yapılrruşnr. GAP bölgesindeki tahıl için 
depolama gereksiniminin değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki varsayımlar yapılrruşor. 

# Şu anda varolan %40'a ek olarak, yerinde saklama daha büyük önem kazanacaktır. 
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Bunun %50'sinin üreticilerin bireysel düzenlemeleriyle yapıldığı varsayılmaktadır; 

# Hasat sonrası doğrudan satışlar %25'tir. 

Kalan miktar için yeterl i depolar yaratıl malıdır. Yapısal konular ve tesis sahipliğinin durumu 
gelecekteki fizibilite çalışmalarında belirtilmelidir. Varsayımlar, olası en düşük tahminlere neden 
olmaktadır. Eğer doğrudan satışlar ve/veya elde tutulan pay farklıysa, gereksinim orantısız 
olarak değişibilir. 

Bununla beraber, depolama tesislerinin oluşturulması göreli olarak daha çabuk olduğundan ve 
özellikle de fizibilite çalışmaları sonraki dönemlerde daha kesin bilgiler sağlayacağından, düşük 
bir gösterim haklı çıkarılabilir. 

Varsayımlarla birlikte model hesaplamalan temelinde, aşağıdaki ek depolama resisieri proje 
uygulamalan boyunca gerekebilir. 

Tablo 3.4.2.1. Gerekli Ek Depolama Tesisleri 

Yıl Miktar (ton) 

1995 200,000 ton 

2000 250,000 ton 

2005 750,000 ton 

2010 bitki türlerinde gerekli de~şiklikler 

gerçekleştigi takdirde ek önlemler 

gerekmemektedir. 

Depolama Tesislerinin Yeri 

Yerin belirlenmesi, sulama projelerinin ve yağış alan bölgelerin her birinin ürelimindeki 
gelişmeye bağlıdır. Sonuçlar Tablo 3.4.2.2'de verilmiştir. 
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Tablo . 3.4.2.2. Çeşitli Proje Bölgelerinde Tahıllar için Depolama ihtiyacının 
Özet Gösterimi (yüzde) *) 

Yıl 1995 2000 2005 

ek ihtiyaç 200,000 250,000 750,000 

(ton) (ton) (ton) 

< 
r' Bölge 1 15 5 15 

5 8 "- Bö1ge2 2 

Bölge 3 22 30 25 

Bölge4 ı 5 15 

Bölge 5 5 3 6 

Bölge 6 50 so 25 

•) sayıl ar yuvarlanmışnr, toplarnın % 100 olması gerekmez. çünkü proje dışı bölgelerin hasılalan bclinilmemq::i:'. 

Depolama kapasitesinin şu andaki azlı~ı sayılarda telafi edilmemiş tir. 
Bölge 1: Diyarbakır/Batman (projeler: N4c; N4A; N4B; N03); Bölge 2: Kuzeybatı GAP (projeler:N2b; ~2~ 
NO!); Bölge 3: Güneybatı GAP (projeler :S09; S08;S05:S07): Bölge 4: Güney GAP (proje: 506): Bölge 5 : 
Güneydo~u GAP (proje:SlO;S ll ): Böyge 6: yagışlı bölgeler. 

Mısır için kurutma tesisleri 

(Merkezi) kurutma tesislerinin yerinin belirtilmesi her bir sulama projesinin üreıimindel.C 
gelişmeye bağlıdır. Sonuçlar Tablo 3.4.2.3.'de verilmiştir. 

Tablo 3.4.2.3 Mısı r Kurutma Tesisleri ihtiyacının Özet Gösterimi (yüzde) * ) 

Yıl 1995 2000 

ek ihtiyaç 600,000 250,000 
(ton) (ton) 

B ölge 1 15 -
Bölge 2 - -
Bölge 3 68 78 
Bölge4 7 14 
Bölge5 lO 8 
Bölge 6 - -

•) sayılar yuvarlanrnıştır. 

Say ılar rüm bölgenin mısır kurutma gereksinimine dayanmaktadır. 
Bölgelerin ıanunı için Tablo 3.4.2.2.'nin dipnotuna bakınız. 

2005 

800,000 
(ton) 

-

-
58 
37 
5 
-

2005 ve 2010 yıllar ı arasmda tahıl üretiminde projeler arası degişiklikler vardır; tesisler şu and:ıki aşamay];ı 
ilgili degildir. 
Yapısal konular ve tesis sahipliginin durumu, gelecekteki fizibilite çalışmalannda belinilmclidir. 
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Şu andaki koşullarda bile yeni toptan satış piyasalarına olan talep belirtilmiştir. Fakat toptan 
satış piyasalarında değişen pazarlama pratiği çerçevesinde fiziksel olarak varolan ürünlerin 
önemi azalmaktadır. Depolama tesisleri geliştiğinde, kalite standardı kabul edildiğinde ve 
ürünlerin değişimi iyi yorumlandığında, özellikle de standard anlaşmalara dayanan ticaret geniş 
bir uygulama kazandığında toptan piyasaların fiziksel hacmi sınırlı kalabilir. Gereksinimierin 
daha geniş bir değerlend.innesi fizibilite çalışmasının bir parçası olmalıdır. 

Demiryolu Ambarları 

GAP bölgesindeki ulaşırnın büyük bir kısmı karayolu ile yapılmaktadır. Demiryolu sistemi 
proje alanında planlandığında pazarlama sistemiyle birlikte bölgeler arası ürün akışı, demiryolu 
bağiann olanaklarının belirlenmesinde daha geniş bir temel oluşturmaktadır. 

2010 yılının hesaplanan net buğday girişine göre depolama ağlarının ve varolan demiryollarının 
optimal bileşimi düşünülebilir, fakat içerilen miktar GAP bölgesindeki toplam üretime göre çok 
önemli değildir. 

Limanlardaki Tesisler 

İ skenderun Bölgesinde yeni bir Jimanın yapımı GAP tarafından planlanmakta ve 
yönetilmektedir. Yeni yapılan limanlardaki depolama ve banndırrna kapasitelerinin belirlenmesi 
ulusal ve bölgesel dışalım ve dışsatım projelerinde detaylı bir çalışma gerektirmektedir. 
Planlama işlemi boyunca özellikle ilgilenilmesi gereken konu varolan liman tesislerinin rekabet 
i le ilgili yönleridir. Varolan banndırma kapasiteleri ile ilgili olarak yeni tesislerin dikkatli bir 
planlamasının yapılması özellikle önerilmektedir. 

F izibilite çalışmalarının yapılması 

Fiziksel altyapının planlanması ayrıntılı fizibilite çalışmalanna dayanmalıdır. Gelecekteki 
incelemeler için aşağıdaki öğeler içerilmelidir: 

# Zamanla etkin hale gelecek toprancı piyasasının planlamasına ilişkin merkezi hükümetin 
en son kural ve düzenlemelerinin uygulanması; 

# Fiziksel imkanların (depolama; toprancı piyasalar) şimdiki yenileme ve imar planlannın 
tahmini; 

# Üreticilerin, tüccarların ve alıcıların tesislerdeki özel gereksinimlerinin değerlendirilmesi; 

# Uygun depolama tesislerinde şu anda varolan yetersizliklerin tahmini; 

# Üretimin yerine bağlı olarak bazı sulama alanlarıyla yağışlı alanlardaki tesislerin 
birleştifilme olasılıklannın değerlendirlmesi; 



GAP Peu;arlama ve Üriin Deseni Çalışması 

Ci lt III- Sayfa 164 

# Tahıl depolama ve nusır kurutma tesislerinin birleştirilmesi için uygulanabilirliğin 

değerlendirilmesi; 

# Tesislerin sahipliği ve örgütsel konulardaki önerilerin formüle edilmesi; 

# Uzun dönemde toprancı piyasaların sınırlı gereksinimlerini zorlayan bölgedeki depolama 
tesislerinin gelişimi ile ile ilgili olarak değişen mübadele uygulamalannın (daha çok 
standart anlaşmalar temelinde) etkilerinin değerlendirilmesi; 

# Depolama tesislerinin en uygun yerleşiminin şeçilmesi için karayolu ve demiryolu alt 
yapısına ilişkin planların değerlendirilmesi. 

3.4.3. Pamuk İçin Pazarlama Altyapısı 

3.4.3.1. Varolan Altyapının Degeriendirilmesi 

Önemli işleme şirketleri Gaziantep ve Mardin'de bulunmaktadır. Gaziantep'te bulunan birkaç 
büyük tekstil fabrikası dışında işleme sadece çırçır ve iplik eğirme ile sınırlıd1r. Fakat özel 
sektör gelecekteki sulama projesi çerçevesinde üretim artışını etkin olarak tahmin etmektedir. 
Bölgesel alım ve satım kooperatifi gelecekteki bölgesel fiziki altyapı planlarını da gelişıirmiştir. 

Özel sektördeki yatınmcılann, endüstrinin oldukça modem ve dinamik niteliğini yansıtan GAP 
Bölgesindeki potansiyel üretim alanları hakkında belli bir görüş geliştirdikleri görülmüştür. 

Yeni kapasitedeki gelecekteki yatırımlar, üretim yeri ve randımanı ile otomatik olarak ilerlemeyi 
koruyacaktır. İşleme kapasiteleri, yöresel üretim artışlarına göre kolayca ayarlanabilir. 

Göreli olarak daha büyük ölçekli işleme ünitelerindeki yeni yannmlar bölgedeki birçok küçük 
ölçekli çırçırcıların varlığl üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve büyük bir olasılıkla şu anda 
küçük ölçekli komisyoncular tarafıdan yapılan işlerde düşüş görülecektir. Sadece uygun 
düzenlemeleri yapan ona ölçekli işletmelerin gelecekte işlerine devarn edebilme şanslan vardır. 

Ancak yeni tesisler kurulduğunda pazarlama kanalları ve büyük bir olasılıkla pazarlama şartlan 
da temel değişiklikler gösterecektir. 

3.4.3 .2. Gelecekteki Üretim ve Da~ıtım 

Pamuğun GAP Bölgesinde dış satımının gerçekleşmesi Türk pamuğu için dış ticaretin 
gelişmesine ve üretirnin kalitesine bağlıdır. 

Projelerin tüm uygulama dönemi düşünüldüğünde pamuk üretimindeki aruş uygun ölçüdedir. 
Bölgenin tamamı için yıllık onalama büyüme oran ı 1995-2005 yıllan arasında % 5.7 olacaktır. 

Bundan sonra randımanın büyümasİ istikrar kazanacakur. 
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3.4.3.3. İşleme Endüstrisinde Kapasite Gelişimi 

Gerçekten, pazarlamanın gelişmesi (işleme kapasitesi düzenlemeleri) ve pazarlama işlemleri, 
üretimdeki gelişmeyle kolaylaşacaktır. 

Varolan pazarlama kanallan yeni kurul'acak olan şirketlere göre yeni işleme tesislerinin 
kurulmasındaki yüksek yannınlar nedeniyle başlangıç avantajı na sahiptir. Pamuk, herhangi bir 
kalite bozulması olmaksızın depolama ve ulaşım için uygundur. Bu yüzden GAP Bölgesine 
yakın yerlerdeki büyük özel şirketler kapasite artanınında bu bölgede yeni kurulan şirketlere 
kıyasla karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Bu Urfa-Harran proje bölgesi için doğru olmasına 
rağmen, Dicle proje alanının batı sınırndaki bölgelerde bulunan güçlü şirketlere uzak 
olmasından dolayı burada yeni tesisler kurmak daha uygundur. 

Pamuk işleme aktivitelerinin yürütülmesi, herhangi bir zaman dilimi belinilmeksizin çeşitli 
aşamalar halinde gelişecektir. 

# Başlangıç aşamasında 

özellikle bölge clışında varolan şirketler iplik eğirme ve depolama tesisleri gibi basit 
tesisler kuracaklardır; 

yeni üretim bölgelerinde etkinin kolayca yayılması için üretim ve i şleme alı sektörleri 
arasında güçlü bir birleşme (resmi ve gaynresmi); 

pamuğun başlangıç üretim artışı çok belirgindir: girişimleri çağaltan Dicle ve Harran 
projeleri 

# Bir sonraki aşamada 

1995'e kadar gelişmede olan bir istisna clışında iplik eğirmeciliğinin kurulması devam 
edecek; üretimdeki gelişme bundan sonra da sürecek fakat yavaşlayacaktır. Öyle ki her 
bir pazarlama kanalı yüksek risklerle karşılaşmadan faaliyetlerini genişlerebilecek ve 
düzenlemelerini yapabileceklerdir. 

# Daha sonraki aşamada 

Yeni yatırımcılann girişimlerinin de ortaya çıkabileceği bu aşamada tüm işleme 
üniıelerinirı durumu düzelebilir. 

Özellikle son aşamadaki proje uygulanıasında üretimin birkaç bölgede toplanması yeni işleme 
fabrikalannın kurulmasını kolay laşııracaktır. 

Bölgedeki büyük endüstrilerin çalışmalarının eleştirilen yönleri: 

# sonuçta pamuk üretiminin çifçilerce benimsenmesi oranı; 
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# GAP Bölgesinde varolan üretimi bünyesinde toplayarak ve büyük endüstriler için arz 
kanallannda konrrol sağlayarak yeni girişimleri sınırlama derecesi; 

# bölgedeki ona ölçekli işletme şirketlerinin yenilenme planlannı destekleyen hükümet 

programları. 

Üretim kapasitelerinin geni şlemesi ve yeni işleme ünitelerinin kurulması ür etim merkezlerini 
oluşturacaktır. Yukarıda belirtile n kriter düşünüldüğünde hangi fi ziki tesislerin bu çizgide yer 
alaca~ açıktır. Proje gelişiminin ilk aşamalannda yeni işleme ünitelerinin kurulmasına ilişkin 
hiçbir özel destekleme ölçütü yoktur. 

3.4.4. Yağlı Tohumlar iç in Pazarlama Altyapıs ı 

3.4.4.1. Varolan Alty apının Değe rl e ndirilmesi 

Yaglı tohumların işlemesi genellikle özel sektör tarafından yapılmakdadır. İşleme üniteleri 
malzeme koşulları ve donanım kapasitesine göre değişir. Ayn ca kullanım oranları işleme 
üniteleri arasında büyük farklar göstermektedir. Özel sektör bölgedeki yağlı tohum üretim 
aıuşını etkin bir biçimde tahmin ederek varolan tesisleri yenileştirmekte ve proje bölgesinde yeni 
tesislerin kurulması planlarnaktadırlar. 

Şu anda işleme sektöründe varolan ana problemlerden biri kapasitelerin düşük kullanım oranlan 
ve seçilen hedeflere ulaşmayı önleyen modası geçmiş teçhizat kullanımıdır. Bu yüzden yerel 
endüstri , bölge dışında bulunan büyük ölçekli şirketleri işleten komisyonculara ve tüccarlara 
yarar sağlayan bölgesel fiyatı belirlemektedir. Varolan işleme fabrikalannın yenilenmesi 
geliştirilmeli ve desteklenmelidir. 

3.4.4.2 . Ü r e tim ve Dağıtım 

Proje altındaki yağlı tohum üretimi artacakur. İnceleme alundaki mal grubu şunları içerir: 
ayçiçeği, soya fasulyesi, yer fıstığı, zeytinyağı ve pamuk tohumu. Pamuk to humu dışında yağlı 
bitkilerin hepsi 1995-201 O yıllan arasında yaklaşık % 225'lik bir artış gösterecektir. Fak ar 
üründeki temel artış 2005 ve 2010 yıllan arasında gerçekleşecektir (yaklaşık% 100). Yıllık amş 
aşağı yukarı % 4'tür (1995 - 2005). Bundan sonraki dönemde yıllık amş % 17'yi bulacaktır. 

Dikkat çeken büyüme 87.000 tondan (2005) 2010 yılında 680.000 tona ulaşacak ve üretimdeki 
yıllık arnşın % SO'sini oluşturacak olan soya fasulyesindeki arnşrır. 

Önemli başka bir yağlı toh um da pamuk tohu m ud u r. Onun arıışı yavaş bir biçimde 
gelişmektedir: 1995-2005 arasındaki dönemde% 3, 2005-2010 arasında yaklaşık% 5. 

Ayçiçeği üretimi günümüzden başl ayarak 1995'e kad ar arıacaknr. (88/89'da 221 ıonun yalnızca 
6 tonu) . Ürün özell ikle GAP bölgesinin kuzeyinde yeti şt i ri lecek, fakat proje uygulaması 
sırasında yavaş yavaş düşecektir. Susam genelde sabit kalacaktır. Yer fıs tığı 1 O yılda % lOO'den 
az bir m iktar hafif bir artış gösterecektir (2005'e kadar) . Daha sonra bu ürün D icle sulama 
projesindeki ürün ayarlanmasıyla güçlü bir büyüme göterecek ve toplam yer fısuğı üretiminin 
yaklaşık % 50'si 2010'da yetiştiri lecektir. 
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Örnek hesaplar üretimin yeri (yoğunluğu) ve her bir bölgenin zamanla göreli öneminin 
değişmesine ilişkin aşağıdaki özellikleri göstermektedir. 

Ayçiçeği tamamen GAP'ın kuzey bölgesinde (yüksek yağış alan bölgede) üretilrnektedir. Diğer 
ürünler çeşitli sulama projelerine uyarlanmıştır. Toplam proje ürününe göre en güçlü 

yoğunlaşma soya fasulyesi için uygulanmaktadır: 

# 2000 yılında Dicle ve Batman projelerinde yaklaşık% 75 (40.000 ton); 

# 2005 yılında Suruç-Baziki projelerinde yaklaşık% 70 (60.000 ton); 

# 2010 yılında Mardin-Ceylanpınar projelerinde yaklaşık% 35 (260.000 ton). 

3 .4.4.3. İşleme Endüstrisinde Kapasite Gel işimi 

GAP bölgesinde ürün anışıyla varolan işleme ünitelerindeki işleme faaliyeti yoğunlaşırken 
mevcut pazarlama kanallarının devam etmesi aşağıdaki nedenlerden dolayıdır. 

# varolan işleme fabrikalannın düşük kullanım oranı; 

# etkinin yayılmasını kolaylaştıran üretim ve işleme altsektörü aras ında güçlü bir 
entegrasyon (resmi ve gayn resmi ); 

# varolan şirketlerin gıda işleme ve pazarlama ağwda güçlü anlaşmalan yanında ithalat 
tecrübeleri de olduğundan üretimdeki artış bu şirketler tarafından ele geçirilebilir.; 

# yağlı tohumlar depolama ve uzun mesafeli ulaşıma dayanıklı olduğundan büyük özel 
şirketler bölgede yeni kurulacak şirketlere kıyasla kapasite arttırımında karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olacaktır; 

# yeni işleme tesisleri kurmak için gerekli yüksek yaunmlar; 

# üretimin ilk aşamasında üreticiler kendi insiyatifleriyle ürün işleme olayına tamamen 
katılmadıklan sürece (ki bunun üretimin yavaş yavaş gelişmesiyle bir ilgisi yoktur) 
üretim gelişiminin biçimi 2005 yılından sonra büyük değişikliklere uğramayacaknr; 

# yağlı tohum üretimindeki artışaşamalı olarak gerçekleşecektir. 2005 ve 201 O yıllan 
arasında çeşitli sulama projelerinin uygulamanmasıyla olağanüstü bir büyüme hızı 
görülecektir: Soya fasulyesi ant % 700 (pamuk için bu dönemdeki artış % 30'dur): bu 
durumda, projelerin ilk aşamalanndaki yanrmlar için bazı riskler aşağıda belirtilmektedir. 

• Soya fasulyesi üretim arnşının kuzey bölgesinde üretilen ayçiçeğindeki düşüşle 
ilgisinin görülmesi gerekir: 2000-2010 yılları arasındaki yaklaşık% 50 azalma uzun 
dönemdeki uygulamalan engelleyecektir. 



GAP Pazarlama ve Ünin Deseni Çalışması 
Ci/ı IJI-Sayfa 168 

• Ayçiçeğinin (yağı) Türkiye'nin geri kalan bölgelerinden GAP bölgesine akışı 
(20 1 O'da yaklaşık 350.000 ton) potansiyel yatınmcılann yeni kapasitelerle ilgili 

planlarıııı engelleyecektir. 

lşleme kapasitelerinin genişlemesi ve yeni işleme ünitelerinin kurulmasını üretimdeki gelişme 
izleyecektir. Yukanda belirtilen ölçekler düşünülürse gelişimin yer aldığı yapı açık olacakur. 
Proje gelişiminin ilk aşamalannda yeni işleme ünitelerinin kurulmasına ilişkin hiçbir özel 
destekleme ölçütü yoktur. 

3.4.4.4 . İleride Degerlendirilecek Konular 

Varolan tesislerin yenilenmesi ve yeni yatınmlann haz1rlanması işlemleri aynnnlı fizibilite 
çalışmalarına dayan malıdır. Özel sektör lasmen yenileme planianna başlamış ar, fakat herhangi 
bir bölgesel koordinasyon yoktur. Aynca alım kooperatiflerinin büyük işleme şirketlerinin yeni 
yaıınm planlan bulumamaktadır. Aşagıdaki sorunlann ilgililer tarafından dikkate alınması 
gerekir: 

# Orta ölçekli işleme fabrikalannı korumak için büyük ölçekli yatınmlara ruhsat sistemi 
getirmekle birlikte yeni işleme fabrikalarının gerçekleştirilmesine ilişkin planlama, 

# V aralan tesislerin yenilenmesi için genel destekleme programı yapılmasının istenebilirlik 
ve olabilirlik çalışmasının yapıması, 

# Yağlı tohumlar depolanma için elverişlidir. Yerinde depolama yöntemi hükümet 
politikalan ile desteklendiğinde, uygun destekleme hizmetleri hükümet tarafından 
tanımlanmalıdır. Çiftlik düzeyindeki genel depolama tesisleri sınırlı olduğundan özel 
sektör girişimlerini bu alanda kolayca geliştire bilir. 

3.4.5. Meyve ve Sebze için Pazarlama Altyapıs ı 

3.4.5.1. Varolan Altyapının Degeriendirilmesi 

Taptancı pazarl arı 

Toprancı pazarı yetersizliklerine karşın meyve ve sebze pazarlamasında toplama ve dağının 
işlevlerini yerine getimıektedir. 

Halen GAP bölgesinde bulunan taptancı pazariann teknik ve işlevsel özellikleri aşağıdaki 
sonuçlarada verilmiştir: 

# Taptancı pazarlannın hepsi kent merkezi yakınında bulunmaktadır. Bu durum trafik 
sıkışıklığı nedeniyle işlemsel sınırlamalara, daha çok yayılma ve genişleme açısından 
olanaksızlıklara yol açmaktadır. 

# Genellikle tesisler sınırlı ve pazarlar tıkanıktır, özellikle yaz boyunca satış yeri ve 
arnbariara aynlan alan miktarı pazann tüm alanına kıyasla çok fazladır. (S tandan için 
bölüm 3.4.5.5.'e başvurunuz) 
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# Bireysel taptancıların elinde bulunan etkin ürün için pazar düzeni destekleyici değildir. 

# Taptancı pazarlarıda soğuk hava depos~ ve mekaniktasnif paketierne tesisleri yoktur. 

# Taptancı pazarlan bölgelerarası toptan pazarlama işlevi yerine dagııım işlevini 
görmektedir. 

# Bölgede soğuk hava, toplama, tasnif ve paketierne servisleri bulunmamakla ve sonuçta 
üretim işlevini yerine getirememektedir. 

# Bazı durumlarda otoriteler ve/veya tüccar dernekleri yeni pazarlar kurmak için planlar 
yapmaktadırlar, fakat şimdiye kadar belirgin planlar ortaya konamamıştır. GAP, 

gelişmesine bağlı belirsizlirler planlama aşamasını durdurmuş gibidir. Fakat memur ve 
tüccarların yeni tesislerin gelecekteki olası işlevi tahmin ettikleri görümektedir. 

V aralan toprancı toprancı pazarlan üzerine tanımlamalar aşağıdadır: 

# Adıyaman: 

1976'da belediye tarafından inşa edilmiştir. Büro ve ambar olarak kullanılan 25 dükkan 
vardır. Alanı yaklaşık 25-30 m2'dir. En yüksek iş hacmi H aziran ve Kasım arasındaki 
dönemde gerçekleşmektedir. 

# Batman: 
1988'de belediye tarafından inşa edilmiştir. BÜro ve ambar olarak kullanılan 64 dükkan 

vardır. Alanı yaklaşık 50 m2'dir. Bahar ve yaz aylarında meyva ve sebze arzı yüksektir. 
Ürünler kentlerde satılmaktadtr ve bazen de Irak'a ihraç edilmektedir. 

# Diyarbakır: 

1963'te Tüccar Birliği Kooperatifi tarafından kurumuştur. Sahiplik kooperatife aittir. 
Taptancı pazannda 67 dükkan vardır. Dükkaniarın bordum katı ambar olarak 
kullanılmaktadır. Dükkan hacimleri eşit değildir. Bazı dükkanlar birleştirilmiş, bazılan 

ise aynlmıştır. Alanlan genellikle 35-75 m2 arasında değişmektedir; ambar kapasitesi ise 
yaklaşık 15-20 tondur. Bahar ve yaz aylarında meyva ve sebze arzı çok boldur. Pazar 
bölge içi bir işieve sahiptir. Ürünler komşu illere (Hakkari, Muş, Bingöl) 
dağıulmaktadır. Yaz aylarında yöresel üretim yetersiz kaldığında ürünler diğer illerden ve 
hana diğer ülkelerden (İran) sağl anmaktadır. 

Meyva ve sebze toprancı pazarının dışında bir de karpuz taptancı pazan bulunmaktadır. 
Bu pazar sadece karpuz üretim mevsiminde ça lı şmaktadır. Pazarda 28 dükkan 
bulunmaktadır. 200 dükkan kapasiteli yeni bir taptancı pazarının yapılması için girişimler 
bulunmaktadır. 

# Gaziantep: 
1954'de belediye tarafından inşa edilmiştir. 58 tanesi 30 m2 ve geri kalanlan 1 O m2 

olmak üzere toplam 78 dükkan vardır. Toptan piyasaya gjren meyve ve sebzeleri n % 40'ı 
Gaziantep'in ilçelerinden ve kalan miktan (% 60) diğer bölgelerden (Antalya, Hatay, 
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Bursa) bazen de İran'dan gelmektedir. 1990'daki kamyon girişi sayısı 19.900'dür. 
Kamyonlan herbiri genellikle 5 ton taşıyan orta tipteki kamyonlardır. Sonuçta toptarıcı 
pazarına giren toplam ürün miktan 99.500 tondur. 

Bu miktann %92'si Gaziantep'in ilçelerinde ve geri kalanı de komşu illerde sanşa 
çıkarılmaktadır. En yüksek iş hacmi Haziran ve Ekim arasındaki dönemdedir. Yeni bir 
pazar şu anda inşa edilmektedir fakat özellikleri bilinmemektedir. Tesis, meyve ve sebze 
pazarlamasının sadece belirli bir kısmını bir araya getirebiimiş ve topta n pazarlama 
koşullarını gelitirrnek yerine kamyon trafigini kolayiaştırma yoluna gitmiştir. Tesislerin 
varolan pazarlama uygulamalanna uygun olup olmadığı göıiilecektir. 

# Mardin: 
Belediye tarafından inşa edilmiş 73 dükkan vardır. Dülekanlar ofis ve depo olarak 
k ullanılmaktadır. 

# Siirt: 
Belediyeye ait 40 dükkan bulunmaktadır. Ofis ve ambar olarak kullanılan dükkaniarın 
ortalama alanı 20 m2'dir. Yaz aylannda günlük 50-60 ton ve kış aylarında 20 ton ürün 

toptan cı pazara gelmektedir. 

# Şanlıurfa: 

Toptarıcı pazar belediyeye aittir. Toplam alanı 22.000 m2 olan taptancı pazarda 192'si 
meyve ve/veya sebze için kullanılan toplam 200 dükkan vardır. Herbir dükkan alanı 32 
m2'dir. Fakat birleştirilmiş dülekanlar da bulunmaktadır. İşlem hacmi Mayıs ve Ekim 
arasında yüksektir. Genellikle üzüm dışındaki ürünler yerel tüketim içindir. Kış aylarında 
ürünler diğer bölgelerden gelmektedir. 

Depolama tesisleri 

Türkiye'de ili farklı depolama sistemi kullanılmaktadır: soğutmalı veya soğutmasız modern 
yapılar ve bazen ek soğutmalı ve havalanclırmalı işlemler için teknik imkanlarla donaolan doğal 
mağaralar. 

Meyve ve sebze için soğuk hava depolan GAP bölgesinde uygulamada yoktur. Soğuk hava 
depolannın yaygın bir kullanımı olmasına rağmen GAP bölgesinin dışındaki depolama 
tesislerinin kulanılması basit bir çözüm değildir. Türkiye'de bulunan önceden inşa edilmiş 
soğuk hava depolannda kullanılan malzemenin kalitesi kötü olduğundan depolama şartlan 
optimal değildir. Bu durum yüksek bir oranda kalite bozulması ve ürün kayıpianna yol 
açmaktadır. 1980Jerin başına kadar olan dönemde yapılmış olan soğuk hava depolannın bir 
çoğunun gelecekteki ekonomik kullanım için tam bir yenilenmeye ihtiyacı vardır. GA.P 
bölgesindeki yeni tesisler için ihtiyaç kısa dönemde kendini dayatmaktadır. Ayrıca soğuk hava 
depolannın çoğunda barındırma el ile yapı lmaktadır ve bu durum depolama koşullan ve ürün 
kayıplarında yüksek dalgalanmalara neden olmaktadır. Genellikle uygun hasat sonrası teknikleri 
uygulanmamaktaclır. 
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Doğal mağaralann kullanımı da tarımsal ürünlerin depolanmasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Magaralar Nigde bölgesinde (İç Anadolu'nun doğusu) bulunmasına rağmen 
iklim koşullan uygun olduğunda ihracatçılar tarafından depolama yapılabilmektedir. Bu sistem 
uygulandığı halde düşük harcamalardan (toplam) dolayı özellikle yabancı pazarlarda rekabet 
amaçlandığı durumlarda teknik elverişlilik hakkında ciddi şüpheler vardır. Sonuç olarak GAP 
bölgesindeki ürünler için dışsatım pazarlaması olacaksa bölgede uygun soğuk hava depolama 
tesislerine ihtiyaç vardır. 

Liman tesis leri 

Şu anda limandaki tesisler bahçe ürünlerine ait dışsatım ürünlerini etkin bir şekilde nakletmekte 
yetersiz kalmaktadır. Limanların genellikle meyve ve sebze dışsatımında kullanılan barındırrna 
kapasiteleri, ülkedeki diğer liman tesisleriyle karşılaştınlıdığında en iyi ortama sahip olan 
Mersin ve İskenderuro limanlarında bile rekabetçi dışsatım pazarlamasını gerçekleştirmek için 
yeterli değildir. Raporlara göre gemiler bazen çabuk bozulan ürünlerin yükleme işlerninden önce 
aln gün kadar beklemektedirler. Buna ek olarak çabuk bozulan ürünler için uygun koruma 
ambar ve soğuk hava depolan gibi tesisler yetersizetir ya da yoktur. 

3.4.5.2 Proje Bölgesindeki Üretimin Gelişmes i 

Ürün miktarıyla birlikte ürün çeşitleri GAP proje uygulaması çerçevesindeki altyapı tesislerini 
belirlemektedir. Mallar bozulabilirlik ve depolanabilirlik özellikleri açısından farklıdır. Sonuçta, 
barındırma işlemleri ve pazarlama kanallan da farklılık göstermektedir. Maliann bazılan toplama 
merkezlerinde (yapraklı sebzeler, havuç) bazılan da (domates, çilek, şaraplık üzümler) tasnif ve 
paketierne alanlannda tutulmaktadır. Her bir ürünün hasat sıklığı da barındırma ve pazarlama 
kanallarının seçiminde önemli bir faktördür. 

Kolay bozulmayan ve bir kez hasat yapılan ürünler (patates, soğan) kolay bozulan ve birkaç kez 
hasat yapılan ürünlerle karşılaşnnldığında toplama pazarlan ve toptancı pazarlan gibi fiziki 
tesisleri atiarnaya daha uygundur. 

Model hesaplamalan 2010 yılına kadar GAP bölgesindeki meyve ve sebze üretiminde bir 
büyüme olduğunu göstermiştir (ağaç meyveleri dışında yaklaşık 65.000). 1989 ve 1995 
arasındaki artış, 1995'de toplam üretim 2.500.000 olmak üzere % 20'dir. 1995'e kadar 
üretimdeki artış bölgede varolan sulama projelerinin üretim tekniklerindeki gelişmeyle özellikle 
de Şanlıurfa-Harran sulama projelerinde iki ürünün benimsenmesiyle mümkün olacaktır: 
domates ve karpuz (500 ton). 

1995'den sonraki yıllarda miktar, sulama projesinin uygulanmasıyla sürekli bir anış 
gösterecektir. 2000 yılına kadarki dönemde büyüme yıllık% 7.5'tir. Bundan sonraki dönemde 
artış yaklaşık yılda% 5 olacaktır. 2010 yılında ana ürünler turfanda patates(% 15), domates(% 
25) ve kavun-karpuz (% 25). 

Yukanda dahil edilmeyen fakat Türkiye'nin diğer bölgeleriyle ticaretre önemli bir yeri olan 
ürünler şunlardır: kayısı, nar, şaraplık üzüm, vişne ve antepfıstığı. 2000 yılında bölgedeki 
meyve ve sebze üretimi (elma dışında) bölgedeki toplam üretimin % 25'ini geçmez. Özellikle 
yağışlı bölgelerde yetişen şaraplık üzüm mal grubunun toplam üretiminin % 60'ını 

oluşturacakur. 
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3.4.5.3. Ürün Akışı ve Fiziki Tesislerin Kullanılması 

GAP bölgesindeki gelecekteki pazarlama işlemlerindeki ürün akışı üçe ayrılır: 

• GAP bölgesindeki pazarlar için ürünler (işlevleri: toplama, toptancı pazar, dağının) 
• Türkiye'nin geri kalan bölgeleriyle takas edilecek üıiinler (işlevleri : toplama, toptancı 

pazar, bölgelerarası toprancı pazar) 
• Türkiye'nin diğer bölgelerinden GAP bölgesine giren üriinler (işlevleri : toptancı pazar 

ve dağıtım) 

Bu ürün akışlarının pazarlama işleminin herbirinde toplama pazarı, tasnif, paketierne ve toprancı 
pazarlar gibi tesisler önemli işlevleri yerine getirmektedir. Üriin akışı ve se~ilmiş tesislerin 

kullamlması arasındaki ilişkiler aşağıda tarnşılmışmaktadır. 

# Çoğunlukla bahçe ürünlerini içeren GAP bölgesindeki ürün pazarları genellikle 
şehirlerdeki toptancı pazar tesislerinde satılmaktadır. Bu ürün p azarlama işleminde 
kullanılan toptancı pazarlar iki amacı da sağlamalıdır: yerel ve bölgeler arası pazarlama; 
ürünün dolaylı ve dolaysız yoldan ihracatı için hazırlık (tasnif ve paketle me) işlevleri de 

yerine getirilmelidir. 

Sistem, üretim merkezlerindeki toplama tasnif ve paketierne merkezlerinin gelişmesiyle 
desteklenmelidir. Bu aynı zamanda doğrudan pazarlama işlevini de geliştirecektir. Bahçe 
ürünlerinde oluşacak üretim yoğunlanmasındaki büyük değişiklikler: 1995/2000 v e 
201 O'daki yüksek üretimle, 2005 yılında üretim karpuz yetiştiriciliğinin diğer bölgelere 
kayması sonucu 2000 ve 2010'daki düzeyden % 50 daha düşüktür. 

Taptancı pazarların asıl önemi aşağıdakilere bağlıdır: 

• Şehirleşmenin derecesi (talebin yoğunlaşması) toptancı pazariann optimal ağmı ve 
toplama pazarını etkileyecektir. 

• Bölgeler arası ticaret ve dışsatım ticareti için de dağ1tımı yerel toprancı pazarlar yoluyla 
düzenlenirken, kısmen de proje uygulamasının ilk aşamalanndaki toplama 
pazarlarıyla yapılacaktır. Bölgeler arası ve dışsatım pazarlaması alanandaki toplama 
pazarlarında doğrudan değişimin benimseome oran ı belirsizlikle karşı karşıyadır. 

# Türkiye'nin diğer bölgelerine pazarianan başlıca ürünler önem sırasına göre şunlardır: 

şaraplık üzüm, kayısı, vişne, nar ve antepfıstığı. GAP üretiminin önerrıli bir bölümünün 
bölge dışında pazarlanması beklenmektedir: kayısı, nar ve şaraplık üzümün % 70 i 
(2010'da toplam 900.000 ton) . Buna ek olarak yüksek ve orta derecede yağışlı olan 
kuzey bölgelerde yetişen şaraplık üzüm planlanan çıkışın % 65'ini gerçekleştirmektedir. 

Üzüm bölgede doğrudan depolanırken, normalde ürünler diğer mallar için de kullanıları 
toplama-paketierne istasyonlannda banndınlmaktadır. Sonuçta GAP bölgesinde üretilmiş 
miktarın sadece bir kısmı toprancı pazar tesislerine ihtiyaç duymaktadır. Kurutm:! 
işlemi uygulamyorsa her bir üretim bölgesinde uygun kurutma alanları yapılmalıdır. 
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Annudun GAP bölgesine akışı (2010'da 140.000 ton). Bu akış yörede üretilen meyve ve 
sebzenin toplanma dönemiyle çalaşmaz. Talep diğer meyvelerin yörede sınırlı olarak bulunduğu 
zamanlarda yüksektir. Bu yüzden altyapıyı planlarken herhangi bir ek hazulığa gerek yoktur. 
Çünkü bahçe ürünleri akışı toplam GAP ürünleri üretimine kıyasla öneınsizdir. 

3 .4.5.4 F iziki Tesislerin Yerleri nin Belirtilmesi 

Öne sürülen ~esislerin konum ve çeşitleri, gelecekte bölgesel olarak yaygınlaşacak olan ürün 
türlerine dayanmaktadır. Önerilen tesisler, projelerin üretim gelişmelerinin evreleşmesi, bölgesel 
olarak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ürünlerin çeşit ve miktarları, yerel ve bölgelerarası 
pazarlama çerçevesinde yerine getireceği işlevierin bir yansımasıdır. 

Aşağıdaki tesis türleri tarnşılrnışnr. 

# toplama, derecelendirme ve paketierne merkezleri: Üretim merkezlerinde yerleşim; büyük 
olasılıkla sınırlı ürün çeşidi barındıran bir depo olanağı ile; ürünler toplanır, 
derecelendirilir ve paketlenir; 

# toptan gıda terminalleri; kentsel kümelenmelerin yakınlannda kurulmuş; büyük günlük 
cirolara sahiplerdir ve tüm sebze - meyve çeşiderini banndınrlar; 

# havaalanı ve liman tesisleri: ürünler için en elverişli saklama koşullarını sağlayan, 
örneğin soğuk depo, ambar ve konteyner terminallerine sahip merkezlerdir; 

# işleme üniteleri: ürünlerin uzun ömürlü hale dönüştürüldü Ideri yerleşiınlerdir. 

T oplam a mer kezleri 

Şanlıurfa proje bölgesi, mekanik sınıflandırma (patates ve domates) ve so~uk depo tesislerine 
sahip toplama istasyonlarının kurulması için elverişlidir. Çeşitli merkezlerin kurulması 
düşünülebilir. Teknik düzenleme ve kapasite üretici tarafından belirlenecektir; aynı zamanda 
mülkiyet konusu da en son düzenleme ve kapasiteyi önemli ölçüde etkileyecektir. 

Toplama merkezlerinin görevleri zaman içinde değişebilir. Yalnızca kısa süreli barındınna 
merkezleri olmak yerine zamanla malların doğrudan rrampa edildikleri bir merkeze dönüşebilir. 
Ürünlerin, toplama merkezlerinde tüccarlara ve bölgelerarası taeiriere sanlması mümkündür, 
fakat akım, Gaziantep (önerilmiştir) ve Adana gibi sanşlann üreticilerin kendileri tarafından 
düzenlenebileceği geniş kentsel gıda merkezlerine doğru da yönlendirilebilir. !hracatçılara daha 
iyi hizmet verilmesi durumunda, gelecekte toplama merkezlerinden doğrudan dışsaom yapılması 
çekici bir öneri olacaktır. 

Pazarlamanın gelişimi sadece toplama pazarların ın kurulmasına dayandığı halde, proje 
bölgesinde büyük bir gıda terminali kurulmadığı takdirde, bir ya da birden fazla merkezin hangi 
dereceye kadar bölgesel bir gıda terminali olarak gelişeceği kritik bir konu olarak kalacaktır. 
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Bu son bahsedilen, Şanlıurfa'da bölgelerarası işieve sahip bir gıda terminali kurulmas ının orta 
dönemde desteklenip desteklenmeyeceği konusunda belirleyici role sahiptir. 

Mardin - Ceylanpınar proj e bölgesinde de benzeri bir geli şme öngörülmüştür. Bu projenin 
gerçekleştirilmesi GAP bölgesinin batısındaki projelere kıyasla geç olduğundan gelecekteki 
ihtiyaç ve sistemler esas olarak bu bölgelerin alıyapı tertibine bağlı olarak belirlenecektir. 
Diyarbakır- Batman bölgesinin çeşi t1i projelerindeki toplama merkezlerinin kurulması da benzer 
bir çizgide gelişecektir. Fakat bunların işlevlerinin ve bu suretle planlan mn esas olarak toptan 
gıda terrrıinalindeki (önerilmiştir) ticaretin gelişimi tarafından belirlenmesi beklenmektedir. • 

Toptan gıda terminalleri 

Gaziantep toptan gıda terminali inşası için en uygun olduğu düşünülmesi gereken bir yerleşim 
birimidir. Plan, kentte ve bölgede varolan pazariann yapısı ile bütünleştirilmeli fakat üretici ve 
alıcı yı biraraya getirmek için faaliyetlerin bir yerleşirnde toplanması da vurgulanmahdır. 

Bu terminal Adana'da yeni kurulmuş olana benzer bir tesis olarak görülmelidir. (Bkz. Bölüm 
3.3) İşlevleri açısından bu yeni tesis, büyük olasılıkla Adana'daki benzeriy le güçlü bir rekabet 
içinde olacaktır ki bu da plan aşamasında riskierin dikkatle değerlendirilmesini gerektirmektedir. 

Bu tesisin gelişimi bölgedeki projeden özellikle 2000 yı lı ve sonrasında beklenen üretim 
artışıyla uyumlu olmalıdır. 2000 yılından önce Şanlıurfa bölgesinde gerçekleşecek olan üretim, 
tarla sınıflandırması ve paketierne için uygundur ve Gaziantep'teki tesise kısmen gereksinme 
duyacaktır. Ama, Gaziantep işletmesi Şanlıurfa bölgesindeki üretim açısından yeterli olmazs~ 
ticaret kanallan başka bir yerleşime doğru gelecekte de yeterli olacak düzeyde yönlendirilebilir. 

Bunları gerçekleştirme aşamasında bir çıkınaza girilmektedir ki bu d a ancak tesislerin 
planlanmasına kanlan herkesi işin içine katmakla çözürnlenebilir. 

Gereken kapasite için bir açıklama yapmak kolay olmasa da, gıda terminali için 2005 yılına 
kadar yetecek alanın 35 hektan geçmeyeceği söylenebilir. Verilen ö lçütler ve yapılan 
varsayımlar aşağıdadır: 

# Alanda onalama toplam üretim: 

• 2000 yılında 4,500,000 ton; 

• 2005 yılında 6,500,000 ton; 

• 20 10 yılında 9,000,000 ton; 

# 2005 yılına kadar olan süre için kapasite planlamas ı ; 

# %95 kendiliğinden tüke tim ve aracısız pazarlama (doğrudan perakendecilik); 

# %30 toprancı pazarlarını atlayarak doğrudan pazarlama (karpuz, patates ve domatesin çok 
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miktarda üretimi nedeniyle lasmen fazla olarak); 

# tüm maliann pazarlanmasında 2005 yılına kadar %40 pay; Başka yerlerde başka 
tesislerin kurulması nedeniyle bu pay daha sonra düşebilir; 

# %30 riskierin önlenmesi için indirim; incelenen planlama süresi 10 yıldır ve tüm 
belirsizlikler düşünüldüğünde oldukça uzun bir süredir. 

# planlama ölçütleri (Bkz. Yatınmlar Bölümü) 

Diger bir toprancı terminali de Diyarbakır/Batman bölgesinde kurulmalıdır. Bu terminal, 
bölgede yogunluğu fazla olan alanlara hizmet verecek ve tüm bölgeden ve sulama projelerinden 
gelecek ürünü bünyesinde toplayabilecektir. 

Ürün akımlan, proje bölgelerinde kurulacak olan toplama ve paketierne terminalleri ile 
desteklenmelidir. Yeni plan, şu anda mevcut olan genişleme planlanm da kapsamalıd.ır. Alan -
gereksinimi göstergesi projenin son aşamasının gerçekleştirilmesinde (2010) 15 hektan 
geçmeyecektir. 

Benzer bir yaklaşım, Gaziantep işletmesi için kullanılrruşur. Fakat gelecekteki toplam sulanabilir 
alanın payı ile ilgili olarak %65'lik bir genel indirim uygulanmıştır. 

Havaalanı/Liman tesis leri 

Havaalanı ve liman tesislerine olan gereksinim GAP bölgesi ürünlerinin şu andaki dışsatırruyla 
açıkça yansıtılmaktadır. Bununla beraber gelecekte ürün kali tesinin üstün bir düzeye ulaşması 
ve dışsatıma imkan vermesi beklenmektedir. Havaalanlan ve limanıann planı aşamasında 
bozulabilir gıdalann saklanması için elverişli olmasının da hesaba katılması gerekmektedir. 

İşletme üniteleri 

Meyva ve sebze işleme ünitelerinin taze mal piyasalannın oluştuğu ve kalite kontrolunun 
yapıldığı bölgelerde kurulması beklenir. Fabrikalar kurulduktan sonra daha uygun ürün 
çeşitlerinin üretimi düzenli bir mahsul müdeline uydurulabilecektir. Genellikle, geniş bir 
kapasite yelpazesi uygulanabilir olacaktır. 

Tipik bir istisna Gaziantep ve Mardin-Ceylanpınar sulama projelerinde üretilen domateslerin 
işlenmesi konusundadır. Burada 1995 ve sonrasında fabrikalann kurulmasına izin verecek 
elverişli bir üretim öngörülmüştür. 

Kapasitelerin ve yerleşimin planlanmasında bölgedeki meyve ve sebze üretiminden stoklar 
oluşması, daha da önemlisi gelecekte kurulacak toplama ve sınıflama merkezlerinin yerlerinin 
belirlenmesi beklenebilir. 
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3.4.5.5 Gerekli Yatırımların Belirlenmesi 

Gelecek için gerekli yaunmlann değerlendirilmesi için büyük ölçüde mali kaynaklara olan 
gereksinimi belirleyen genel kriterlerden sözedilmektedir. Buna ek olarak, yannmlann kesin 

seviyesini belirlemek için fizibilite araşnrrnalannın yapılması önerilmektedir. 

Toplama, Sınıflama ve Ambalajlama Terminalleri 

Bunlann gerçekleştirilmesi , bölgedeki üretirnin gelişmesini izlemektedir. Teknik kavramlar, 
üretim yoğunlaştıkça ve gelişmiş banndırma tekniklerinin uygulanmasını sağlayacak (yani 
mekanik sınıflama, depolama, ön-soğutma) pazarlama tecrübeleri arttıkça ilerleyecektir. İnşaat 
ve toprakla ilgili yatınmların çabuk bir değerlendirmesine imkan sağlayan faktörler şunlardır: 

# yapılandınlnuş arazi toplam arazinin % 70'ini geçmemelidir. Geri kalan alanlar yükleme, 

boşaltma ve otopark için aynlmışur; 

# yapılandırılmış arazinin yıllık cirosu ortalama 25 tonfm2 /yıldır ama bu ürün 
çeşitlendiTmesine ve mevsim etkilerine bağlıdrr. 

Depola ma tesisleri 

Uygun depolama tesislerinin kurulması da (serin, havalandırmalı mağaralar) üretimin gelişim 
durumuna bağlıdır. Geniş kapasiteler için birim üretim maliyeti düştüğü halde, kolay 
hanndırmaya elverişli ve böylece işletme harcamalarını ve optimal stoklanan ürün miktannı 
düşüren daha küçük (250 tonluk) işletmelerin kurulmasının hedeflenınesi önerilmektedir. 

Toptan gıda terminalleri 

Gerekli harcamalann en önemli kısım, bölgede kurulacak yeni gJda terminalleri ile temsil 
edilecektir. Mali kaynaklara olan nihai talebi tahmin etmek bu aşamada kolay olmasa da, 
gelecekteki yı.llık cirosu birim maliyeti ile bilindiği takdirde güvenilir bir yannın maliyeti tahmini 
verecek olan toptan gıda terminalinin kurulması için aşağıdaki kriterler uygulanmalıdır: 

# Yol sistemine kolay ulaşım olanağı; 

# Perakendeciler için kolay ulaşım olanağı (genellikle küçük perakendeciler, özel ulaşım 
düzenlemeleri yatınm unsurunun bütünleyici bir parçasını oluşturabilir); 

# T oplam yapılanmış arazi (tezgah lar, bürolar, kamu işletmeleri) tüm mpazar alanının 
%30'unu aşmamalıdır; 

# Geri kalan arazi (toplamın %70'i) yollara, yükleme ve boşaltma şeritlerine ve otoparlc 
alanlarına ayrılmalıdır, 

# Efektif sanş alanı (tezgah) tüm pazar alanının %20'sini aşmamalıdır; 
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# Eğer verimli banndırma imkanlan sağlamrsa, satış alanlannın ylllık cirosu ortalama 20 
tonJm2 /yıl ile sınırlanmalıdır; 

# Kapasite planlamasında sistemin (gaynresrni atlama) ve üretim alanlanndaki ambalajlama 
merkezlerinden doğrudan da~tınıı için genel bir hazırlık yapılmalıdır; 

# Ticaret alarnlarının artması durumunda zaman içirıde meydana gelebilecek genişleme içirı 
alan uygun olmalıdır. (Sadece kentleşmenin büyümesini karşılamak için bile; GAP 
bölgesindeki nüfus artışının %3 olduğu gözönüne alınırsa gerçekçi bir yaklaşım olacak 
olan 15 yıl sonra %5'lik bir kent nüfusu arnşoranı için iki misli kapasite gerekecektir.) 

Liman ve havaalanlarındaki tesisler 

Limanlar ve havaalanlarında gerekli olarak maddi imkanlar (deerrıiryollanna değinilmiştir) 
benimsenen stoklama sistemlerine bağin olacaktır. Ürün banndırma için genel teknik prensipler 
karşıianmış olsa da, aaşa~ıdaki ilave koşullarda bazı özel yerleşimlerde uygulanabilir; 

# Limanlar: 
Transit haldeki ürünlerin korunması için geniş kapasiteli soğuk depo ve ambar imkanlan 
(konteynerleri soğutma olana~ da buna dahildir); nihai kapasite, ihracatçı tercihlerinin 
önemli bir parçasını oluşturduğu fizibilite çalışmalan tarafından belirlenecektir (İhracatçı 
tercihleri özellikle önemli bir konudur. Çünkü Türk ihracatçıları dışsanrnı genellikle 
karayolu kanalıyla yapmayı tercih ederler.). 

# Havaalanları: 

Havaalanlarındaki barındırma koşullan varıştan önce kanallarda uygulananlarla uyum 
içerisinde olmalıdır. 

Fizibilite çalışmaları 

Çeşitli faktörlerin kapasitelerinin ve yannınların ın belirlenmesi için toplu bir fizibilite çalışması 
yapılmalıdır. Daha önce bahsedilen kriteriere ek olarak özel bir ilgi gerekıiren faktörler 
şunlardır; 

# Merkezi hükümetin (vadesi geldi~nde geçerlilik kazanacak olan) pazar veri planlaması ile 
ilgili en son kanun ve kararnamelerinin uygulanması; 

# Halihazırda bulunan fiziksel imkanların rehabilitasyon ve inşaat planlarının değerlerinin 
sapıanması; 

# Muhtemel tüccar ve alıcıların tesis gereksinimleriyle ilgili tercihlerinin değerlendirilmesi 
(özellikle karayolu ulaşımını tercih eden ihracatçılar için liman); 

# Adana bölgesindeki gıda terminalinin pazarlama usulüne olan etkilerin değerlendirilmesi. 
Gelecekteki pazarlama imkanlarının %50'si doğrudan dağıtım ve Cinformal bypass) için 
olarak varsayıldı~ında, Adana'daki terminal, 210 yılında toprancı terminallerinden 
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pazarlanacak olan GAP bölgesi meyva, sebze ve yumru gövdeli ürünün %50'sini 

ban ndırabi lecek tir. 

3.4.6 Süt İçin Pazarlama Altyapısı 

3.4.6.1 Varolan Altyapının Degeriendirilmesi 

Özel sektördeki tesisler 

GAP bölgesinde, toplama noktalannda ve çiftlikte uygun depolama tesisleri yetersiz bir şekilde 
mevcuttur. Uygun tesislerin genel olarak eksikliği, çiğ sütün kalitesinin gereken düzeyde 
turulmasını ve böylece işleme ve pazarlamada gerekli verimliliğin sağlanmasını engellemektedir. 
Şimdiki uygulamada ürün kayıplan (işleme ve pazarlarna) iç verimlilikte ve böylece işleme 
ünitelerinde üreticiye ödenen fiyatın artmasında olumsuz bir etki yaratmaktadır. GAP 
bölgesinde çiftlikler ve kentler arasındaki mesafe genellikle uzundur ve bazı yerlerde 50 
kilometrenin bile üzerindedir. 

Uygun ulaşım imkanlannın eksikliği de hesaba kaulırsa, ürünün çiftlikten alınması ve işleme 
ünitesine teslimi sırasında kalitenin korunması konusu zorluklar içermektedir. Çiftlikler geniş 
bir alana dağılmış olduğundan ulaşım oldukça karmaşık ve pahalıdır. 5 ila 20 ineğe sahip bir 
çiftçi için ulaşım maliyeti rahatça çiğ sütün işlenme safhasındaki piyasa fiyannın %15'ini 
oluşturabilir. 

Uygun ulaşım imkanlannın genel eksikliği, süt (alt) sektöründeki üretici için önemli bir 
darbağaza sebep olmaktadır. 

Proje bölgesinde özel sektör tarafından işlerilen işleme üniteleri işlenınemiş sütün işlenınesini 
arttırmak için uygun değildir. Donanım standartiann altında ve yerleşimler birçok durumda 
faaliyetlerin arıtınlmasına izin vermeyen bir konumdadır. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun Tesisler i (TSEK) 

GAP bölgesinde TSEK alnnda bulunan mandıralar GAP bölgesindeki sü tü n işlenmesinde çok 
küçük bir öneme sahiptir. Günlük işlenen miktarlar düşük düzeyde kalmıştır. Donanım ve 
imalathanelerin bakımı gereken programın çok gerisinde kalmıştır ki bunun sebebi de 
imalathanelerin kısıtlı faaliyetiyle tamamiyle açıklanabilir. 

Gelecekte yüksek kalitede ürün elde edilmesini mümkün kılmak için işleme ünitelerinin tesisleri 
ve işleme hatları tam bir bakıma ihtiyaç duyacaktır. 

imalathanelerde mevcut olan depolama kapasiteleri iki günlük süredeki gene l çiğ süt girişinin 
depolanması imkanlarına bağlıdır. Buna ek olarak süt ürünleri satış birimleri aşağıdaki 
miktarlarda soğuk depo tesislerine sahiptir: 1,593 m3 (Diyarbakır) ve 880 m3 (Adıyaman). 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (TSEK) organizasyonunun sahip olduğu toplam ulaşım 
kapasitesi imkanı toplama ve dağının için yeterli olduğu halde, ulaşım araçlarının çeşidi, ürün 
kalitesinin korunması için yeterli değildir. 
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3.4.6.2 Üretimin Gelişmesi 

İnek sütü üretimi modelde hesaplanmış tır. Rakamlar Türkiye'nin bütününe dayanmaktadır ve 
GAP bölgesi için belirlenmemiştir. GAP bölgesinin payı ülkedeki toplam üretiminin %15'i 
olarak varsayılırsa aşa~daki miktarlar üretilecek ve GAP bölgesinde tüketilecektir: 

Yıl Miktar ton/gün 

1995 5,000 
2000 6,600 
2005 8,200 
2010 10,000 

G AP bölgesi içinde süt üretiminin dagıhrnı belirlenmemiştir fakat büyük olasılıkla bu faaliyet 
hayvan yemi üretiminin benimsendigi bölgelerde olacaktır. Süt üretiminin gelişmesi için uygun 
görülebilecek bölgeler: Mardin Ceylanpınar ve Bozova bölgeleridir. 

3.4.6.3 Altyapı Tesisleri İçin Öneriler 

Şu anda, özel sektörün gelecekte ne ölçüde işleme ünitelerine olan yatınmlara katılacağını tespit 
etmek zordur. Katılımın payı tamamiyle, üretim biçiminin nasıl ortaya çıktığına ve devlet 
politikalarının uygulandığına, dolayısıyla bölgedeki devlet kurumlannın gelecekteki 
perfermansına ba~ ı olacaktır. Bununla beraber devlet politikalannda işleme kooperatiflerine 
verilecek genel fırsatlarla birlikte, özel sektörün bölgedeki süt subsektörüne katılımını teşvik 
eden etkili politikalara taban hazırlayacak devlet politikalan kuvvetle tavsiye edilmektedir. 

Süt toplama merkez leri kurulmasının örgütsel yönü 

Toplama merkezlerinin kurulması yalnızca, bir çeşit üretici derneği özellikle şimdiki durumda 
yaygın olarak gözlendiği gibi pazarlam a yerlerinin sık sık değişti ğ i durumda merkezin 
sorumluluğunu taşırsa yerinde olur. Bununla birlik te özel sektördeki i şleyiciler toplama 
merkezlerinin kurulmasına kanlabilir ve aynı zamanda yerel toplama noktaları ve imalathane 
arasındaki ulaşırnı da denetleyebilirler. Sürekli birörgütsel ve mali enıegrasyonun sağlanması, 

işlenınemiş süt için düzenli çıkış imkanlannın kurulmasında ve aynı zamanda stok güvencesine 
sahip işleyicinin saglanmasında tercih konusu olacaktır. 

Kalite tespiti bu gibi merkezlerde yapılabilir ve süt toplama işlemi her bir ve hatta iki güne kadar 
sınırlanabilir ve böylece ulaşım masraflanndan tasarruf sağlanabilir. Bir toplama merkezinin 
başarıyla kurulması ve i şletilmesi için gereken örgütsel ve mali ihtiyaçlar, kurulduktan sonra 
kendilerinden gittikçe daha fazla ek faaliyet beklenecek olan üretici pre kooperatifierin 
kurulmasına olanak sağlayabilir. 
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Tesislerin yerleşimi için genel ö lçütler 

Üretim biçimi, çiftlik boyutu ve çiftliklerin yoğunluğu, toplama noktalan ve işleme ünitelerinin 

optimal yerleşiminin belirlenmesinde kullanılması gereken verilerdir. 

İşleme ünitesinin yerleşiminin seçimi sözkonusu olduğunda, aşağıdaki konular gözönüne 

alınmalıdır: 

# Ulaşım yoUanna yakınlık; 

# Toplama merkezleriyle ilgili olarak uygun yerleşim ve yakın gelecekteki potansiyel 

gelişmelere yakınlık; 

# Kamu kuruınianna ulaşım, topluluğun atık su arıtma tesislerine bağlantı, tesisin işletme 

ve bakımı na olanak verir ve yatırımdan tasarruf sağlar. 

İşleme üniteleri 

Süt ürünlerinin bölgeler arası ve dışsatım pazarlaması GAP bölgesindeki pazarlamanın 
gelişiminde önemli bir rol oynayacağından, ürün kalitesinin korunmasının mümkün olan en iyi 

düzeyde tutulması önerilmektedir. Bu nedenle işleme ünitelerinin gelecekte planlanmasının 
gelişiminin, ileri teknolojilleriiin uygulanmasına izin verecek biçimde yapılmasının amaçlanması 

tavsiye edilmektedir. Sonuç olarak, işleme faaliyetlerinin düzeyi ancak geniş kapasitelerde karlı 
olarak gözükmektedir. Özel sektördeki kapasite tesisarı şu anda 300.000 litre/günden fazla 
değildir. Aynı zamanda TSEK ünitelerinin ortalama tesisatlı kapasitesi ise 30.000/litre/gürı 
civarındadır. 

Gelecekte kurulacak işleme ünitelerinin istenen büyüklüğü kayda değer farklılıklar 

göstermektedi r. Az sayıda ve geniş kapasiteye sahip işleme üniteleri (250.000 litre/günün 
üzerinde) kurulması yada çok sayıda küçük kapasiteli ünitelerin kurulmasında yoğunlaşmak 

arasında bir seçim yapmak, ramamiyle benimsenmiş olan üretim biçimine ve üreticilerin 
(örgütlerin) ve özel sektördeki yatırımcıların ıercihirıe dayanmaktadır. Bununla beraber, ülkede 
özel sektör yeterince gelişmiş bulunmaktadır. Sonuç olarak, yeni işleme faaliyetlerinin birim 

maliyetleri, piyasada, bölgede daha büyük işleme üniteleri kurulmasını isteyen önemli 
ra!Gpleriyle rekabete girebilecek düzeyde olmalıdır. 

Ayrıntılı fizibilite çalışmaları, üretim sistemleri ve onların özgül maliyet yapılan belirlendikten 

sonra yapılmalıdır. Buna ek olarak gelecekteki pazarlama/dağıtım programianna özgü 
maliyet-gelir ilişkileri de bütünü kapsayan fizibilite çalışmalannın gelecekte sona erdirilmesi içirı 
yeterli veriyi oluştwmalıdır. 
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işlenınemiş süt kolayca bozulabilir. Ya çiftlik yakınlannda iyice soğutulması yada en kısa 
zamanda işlenmesi gerekir ki son bahsedilenin modern iş leme teknolojileriyle kolayca 
gerçekleştirilmesi her zaman mümkün olmaz. Genellikle toplama merkezlerinin kurulması, 
bazen çiftlikıe soğutma imkanları ile birlikte teknik gereksinmeleri karşılayabilir. 

Toplama merkezleri, bunlardan yararlanan üreticinin ulaşımıı'ıa imkan verecek şekilde 
kurulmalıdır. En uygun kapasite, bütünüyle bölgedeki üreticilerin çeşit ve miktanna bağlıdır ve 
yalnızca ilerideki bir planlama evresinde belirlenebilir. (Şu anda tesisatı tamamlanmış olan 
tankların kapasitesi 2,000 litredir.) 

Kapasiteyi etkileyen diğer konular süt ürünleri işleme birimlerinin örgütsel faktörleri (vardi ya 
sayısı; ulaşım düzenlemeleri) ile ilgilidir. Toplama merkezleri aşağıdakiler le donanlmalıdır: 

# Üreticiden gelen sütler için tartı olanağı; 

# Sürün kalitesini (kimyasal artık veya hastalık), muhteviyatını kontrol edecek 
laboraruvarlar; 

# lşlenmemiş süt için soğutma olanaklan; 

# işleomemiş süt için depolama olanaklan; 

# Karayolu tarıkerleri. 

Katılımcı çiftçiler için daha geniş bir hizmet yelpazesi sunulduğu zaman, aşağıdakiler de 
toplama merkezlerine eklenmelidir: 

# Süt ürünleri sanş birimleri; 

# Hayvan yemi, konsanıradar ve çiftlik malzemeleri için depo; 

# Veterinerlik ve süt uzmanlan için büro (nbbi yardım, ilaçlar, suni dölleme, eğitim); 

# Genişletme hizmetleri için büro. 

Çiftlikte depolama tesisleri 

Ürün kalitesi, ürün çiftlikte sağurulduğu zaman perçinlenir. Çiftlik büyüklüğüne bağlı olarak, 
depolama tesislerinin kurulması modern süt ürünleri çiftçiliğinin yaygınlaşmasıyla 

desteklenmelidir. 



Ulaşım 
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Sıitün, barındmiması ve çiftlik, toplama merkezi ve işleme ünitesi arasındaki ulaşımı sırasında 
kalitesinin korunması için ulaşım araçlan hızlandınlmalıd.ır. Ulaşım biçimi, önceden soğutulmuş 
süıün çiftliklerden ve toplama merkezlerinden taşınması ve yerine daha az barındııma kayıplan 
ve yüksek kalitede süt ürünleri elde edilmesine izin verecek şekilde varması için uygun 
olmalıdır. Özellikle yaz döneminde da~ıtım amaçlı ulaşım en uygun koşullarda 
gerçekleştirilmelidir. Süt ürünlerinin da~ um amaçlı ulaşırm, bölgelerde ve kentlerde daha kesin 
da~nm işlemlerinin yapılabileceği dağlnm ambarlarının kurulması ile birlikte düzenlenmelidir. 

# Çiftlikten Toplama Noktasına ve/veya İşleme Ünitesine Ulaşım 

Taze süt, çiftlikıe ve/veya toplama noktasında önceden soğurulmuş olmalıdır. Eğer ürün 
doğru ısıda soğutulursa (yaklaşık 30° C), sütün çiftliklerden ve/veya toplama 
merkezlerinden toplanması, ürün kalitesinden kayıp verilmeden yalıtılmış ıankerlerle 
sağlanabilir. Birinci durum pürüz çıkarmayan bir anlaşmanın potansiyel bir kooperatİf 
gelişimini mümkün hale getirecek, üreticilerin istekliliğine insiyatifine dayanan bir 
kooperatİf kurulması ilk aşama olarak alınabilir. 

# Demiryolu Kanalıyla Ulaşım Düzenlemeleri 

Demiryolu kanalıyla ulaşım olanakları konusuna önemle değinilmelidir. Proje alanı 
kapsamında, bölgede mesafelerin kısa olmasından dolayı doğrudan bir öneme sahip 
olmasa da, uzun mesafelerde demiryolu kanalıyla ulaşım gözönüne alınabilir. Bununla 
beraber pek çok ülkede demiryolu kanalıyla çiğ süt taşımacılığı yerini modern karayolu 
tankerlerine bırakmışnr. 

Genel olarak, ulaşımda demiryolu kullanılmasının dezavantajları aşağıda belirtilmiştir: 

• Ulaşım araçlanna yapılması gereken yarınınlar ve yükleme-boşalıma noktalannda 
kurulması gereken alıyapı olanakları nedeniyle göreli olarak pahalıdır; 

• Geri taşıma o lanaklarının sınırlılığı sebebiyle az miktarda kullanılmasından dolayı 
pahalı bir ulaşım biçimidir; 

• Yalnızca ana yükleme ve kabul birimleri arasında ulaşım planlaması yapılabilmesi . 
gereken esnekliğin sağlanmasına engel olmaktadır; ürünün gideceği yerin değişmesi 
(endüstriyel mand.ıra tesislerine yeni yerleşimler bulunması) ulaşım maliyerinde kayda 
değer bir artışa sebep olacaktır; 

• Ek barındırma işlemleri gerektirdiğinden ürünlerin bozulması konusunda riskierin 
artmasına sebep olmaktadır; 

• Yükleme ve kabul noktalannda ek kalite kontrol faaliyeı leri gerektirecektir. 
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# Dağıtıma yönelik ulaşım 

Süt ürünlerinin da~ınrnı uygun şartlarda gerçek.leştirilmelidir. Özellikle sıcak mevsimde 
ulaşım koşullarına özen gösterilmelidir. Tercihen, bir da~ tım yolculuğu uygun sıcaklık 
koşullarını önemli ölçüde değiştirebilecek olan birçok küçük teslimden oluşmamalıdır. 
Çok sayıda teslim sonucunda ürün kalitesi düşebilir, raf ömrü kayıplara sebep olacak 
şekilde azalabilir ve delaylı olarak süt ürünleri tüketimini düşürebilir. 

Dağıtım ulaşımı ile ilgili son kararlar, benimsenen pazarlama sistemine göre belirlenmeli 
ve pazarlamanın gelişimi çerçevesinde uygun görüldüğü takdirde, daha fazla da~ıtım 
faaliyetinin düzenlenebileceği bölgesel ve kentsel dağıtım depolannın kurulması ile 
birlikte verilmelidir. 

Taptancı pazarlarındaki olanaklar 

Süt ürünleri, uygun sergi/depolama olanaklannın olmadığı yerel taptancı pazarlannda 
satılmaktadır. Daha iyi bir ürün kalitesinin elde edilmesi ve ürünlerin kolayca bozulmasının 
önlenmesi içirı toprancı pazarlannda daha uygun olanaklar sa~lanmalıdır. Bu konuda Türk 
Standartlan Enstitüsü bir karar çıkanp toptancı pazarlan ile birlikte perakende satış birimlerinde 
de uygulanmasını sağlayabilir. 

Dagıtım noktaları ölçütlerine ilişkin yönler 

Perakende satış birimlerinde süt ürün leri her zaman yeterli koşullarda saklanmamaktadır. 
Özellikle sıcak dönemde, ürün kalitesi çabuk düşmekte ve bu da da~tım kayıplarına sebep 
olarak talebi düşürmektedir. Satış/dağıtım birimleri için belirli koşullann belirlenmesi 
önerilmektedir. Benzer bir politika sıhhi ve seergi/depolama koşullarının uluslararası 
standardiara ıamamiyle uyması ile ilgili olarak Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu tarafından kendi 
süt marketlerinde (perakende satış birimleri) uygulanmaktadır. 

Türk Standarılan Enstitüsü tarafından çıkarılabilecek olan karar, aynı zamanda toprancı 
pazarlarında da uygulanmalıdır. 

3.4.7 Canlı Hayvanlar ve Et İçin Pazarlama Altyapısı 

3.4.7.1 Varolan Altyapının Değerlendirilmesi 

Canlı hayvan pazarları 

Tüm büyük şehirlerde inek, koyun ve keçi için pazar yerleri bulunmaktadır. Adıyaman, 
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin (Kızıltepe), Siirt, Şanlıurfa. Bu pazariann aynntıları 

için raporun Bölüm 3. 1 7'sine başvurulmalıdır. Pazarların genel düzen ve kapasiteleri yererli 
değildir ve gelecekte rehabilitaşyon ve genişleme gerektirecektir. Ayrıca yerleşimleri genellikle 
kent merkezlerine yakın olduğundan çevrenin kirlenmesine ve hayvanlarla gereksiz manevra ya 
sebep olmaktadır. 



Mezba hala r 
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GAP bölgesindeki çoğu belediye mezbaha tesislerine sahiptir fakat bunlann büyüklükleri ve 
sahip olduklan koşullar oldukça büyük farklılıklar gösterir. Toplam günlük kapasiteler: 1,050 
büyükbaş hayvan ve yaklaşık 11,500 küçükbaş hayvan (koyun/keçi). Belediye mezbahalannın 
ortalama kullanım oranı bilinmemektedir fakat yeterli kapasiteye sahiptirler. Fakat, eğer taze 
(sıcak) etin yüksek derecede tercihi sözkonusuysa, gerçek kapasiteler şu anda mevcut bulunan 
dağıtım şekilleri karşısında özenle değerlendirilmelidir. 

Belediyeler yanında, Türkiye Et ve Balık Kurumu'nun da önemli m iktarda soğutma ve 
dondurma olanakları olan ulaşım araçlarına sahip mezbahaları bulunmaktadır. 

EBK, Gap bölgesinde şu şehirlerde benzer kapasiteleri olan mezbahalara sahiptir: Diyarbakır, 

Gaziantep, Kızıltepe ve Şarılıurfa. 

EBK tesislerinin kapasiteleri geniştir : yılda 80.000 büyükbaş, 2.000.000 küçükbaş hayvan. 
(Bu rakarnlar bir vareliyaya dayanmaktadır fakat üretim (line)larının çok amaçlı kullanımından 

dolayı kısmen çauşmaktadır.) Yıllık, onalama kullanım oranları oldukça düşüktür: inekler için 
%7, koyun/keçi için %12. Teknik koşullar gözönüne alındığında, tesislerin düşük kullanım 
düzeylerinden sorumlu tutulan ve sık sık dile getirilen bir şikayet , mezbahalann kaliıesinin ve 
bakım seviyesinin düşüklüğüdür. 

GAP bölgesinde atıl işl eme kapasitesin in tahmini 

Bölgede mevcut mezbahalarda kayda değer ora,nda atıl kapasite vardır. Sadece EBK'nun 
mezbahalan düşünüldüğünde, günlük vardiyalara göre, eldeki toplam kapasite (ortalama) 

• ineketiiçin 43.000 ton (gövde ağırlığı 150 kg); 

• koyun/keçi eti için 6.000 ton. 

Belediyenin sahip olduğu mezbahalardaki anl kapasite henüz dahil edilmemiştir. 

Eğer yalnızca Nizip mezbahasındaki atıl kapasite %40 varsayılırsa, yukandaki rakamlar 
onalama %30 arıacakur. (Her iki kaıegori birlikte) 

3.4.7 .2 Üret imin Gelişmesi 

Modelde tüm Türkiye'de hayvan yetiştiriciliğindeki gelişme hesap lanmışnr. Bu bölümde GAP 
bölgesi için üretim payı %10 olarak varsayılmıştır. (Bu rakam, hayvanın türüne göre 
değişmektedir: şu anda in ek için %6, koyun için % 10.) GAP bölgesinde gelecekte aşağıdaki 
yıllık miktarlar (1000 ton) üretilecektir. 



sığır eti 

koyun eti 

keçi eti 

diğer 
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1995 

55 

56 

10 

27 

2000 

71 

73 

13 

31 

2005 

87 

90 

17 

50 

3.4.7.3 Mezbaha Tesisleri için İhtiyaç Saptaması 

2010 

105 

110 

21 

70 

Üretimin gelişimi düzenlidir. Hayvan yetiştiriciliği büyük olasılıkla hayvan yemlerinin üretildiği 
bölgelerde gelişecektir. Bununla birlikte, hayvan yetiştiriciliği için bölge seçimini daha 
esnekleştirecek kanşık besinierin benimsenmesine de dayanmaktadır. Mezbahalara olan talebin 
belirlenmesinde önemli bir unsur da karaborsadır. %55'lik bir (current bypass) gözönüne 
alınırsa, yukarıdaki yıllık miktarlar, diğer mezbahaların kullammını hesaba katmadan, EBK 
mezbahalannca 2005 yılına kadar işlenebilir. 

Mezbahalardaki kapasitelerin gelişimi, aşağıdaki faaliyet sıralanyla gerçekleştirilecek iki 
aşamada incelenebilir. 

# Birinci aşama (1995-2005); 

• halihazırda bulunan mezbahaların kullanılması; 

• 1995-2005 yıllan arasında gerektiğinde rehabilitasyon ve genişletme; 

• rehabilitasyon ve belediyenin sahip olduğu mezbahalann katıl.ırru konusunda planların 
geliştirilmesi; 

• rehabilitasyon planlan çerçevesinde yurtiçi (yüksek seviyeli tüketici pazarlan) ve 
d.ışsanm pazarlan için de üretim yapacak bir mezbahanın oluşturulma imkanJan 
hakkında değerlendirme yapılması. 

# Hayvan yetiştiriciliği al t sektörünün gelişmesine bağlı olan ikinci aşama (2000-20 1 0); 

• Hayvan yetiştirme merkezlerinde mezbaha(lar) planlanması ve kurulması; 

• Özellikle dışsan.m pazarlaması ve kısmen yurtiçi pazar için üretim yapan mezbahalann 
kurulması. 

Yeni tesislerin planlanması sürecinde, ele alınacak önemli bir sorun da kapasite seçimi ile 
ligilidir. Genellikle geni ş kapasiteler, hayvan başına düşük sermaye maliyetine sahiptir ve 
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i ş letme giderleri de düşüktür. T ürkiye için geçerli olması gerekmeyen açıklayıcı göstergeler bir 

fikir vermesi açısından aşağıda verilmiştir: 

kapasite birim başına birim başına 

(baş/gün) ya orun işletme mali yeri 

20 100 100 
80 50 65 

320 25 55 

3.4.7.4 Fizibilite Ça l ı şmas ı Ö gelerinin Özeti 

Fiziksel altyapının planlanması aynntılı bir fizibilite çalışmasına dayanmaktadır. Aşağıdaki 
ögeler gelecekte yapılacak fizibilite çalışmalanna dahil edilmelidir. 

# merkezi hükümetin, vadesi geldiğinde geçerlik kasanacak olan pazar yeri planlaması ile 
ilgili en son kanun ve karamarnelerin uygulanması ; 

# şu andaki canlı hayvan pazarlan ve mezbahaların rehabili tasyon ve inşaat planlannın 
değerlerinin saptanması; 

# yeni mezbahalann ve üretim merkezlerinin kurulmasıyla ilgili örgütlenme ve pazar 
olanaklannın saptanması; 

# m ezbaha tesislerinin planlanmasıyla birlikte geliştirilmesi gereken bölgedeki canlı hayvan 

pazarlarının genişletilmesi veya yenilenmesiyle ilgili konuların değerlendirilmesi; 

# üretici, tüccar ve alıcıların tesisiere olan gereksinmesiyle ilgili tercihierin belirlenmesi; 

# tesislerin mülkiyeri ve ve örgütlenmesi konulannda bir önerinin oluşturulması; 

# tesisiere en uygun yerleşimin seçilmesi amacıyla karayolu ve demiryolu alıyapısı 
planlarının değerlendirilmesi. 

3.4.8 Tavukçulukta Paza r la m a Altyapısı 

GAP bölgesinde üreıim ve pazarlamanın yoğun ve dikey birleşmesine i lişkin al tyapı temelde 
yokıur. Bunun başlıca nedeni kümes hayvanlan üretiminin geçmiş teki birkaç giriş im dışında 

ticarileşme fırsatı olmamasıdır. GAP böl.ı;esinde modern tesislerin uygulamaya konması birkaç 
istisna dışında hiç gerçekleşmerniştir. 

3.4.8.1 Gelecekte Üretim ve Da~ı tım 

Türkiye için kümes hayvanı e ti ve y umurta üretiminin geliş tirilmesi GAP projesinin uygulama 
dönemi için hesaplanmı ş tır. A ncak GAP bölgesi iç in rakamlar bel irlenememişti r. Kümes 
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hayvaru üretimi kolaylıkla üstlenilip arttınlabileceğinden, gelecekte GAP bölgesi içinde değişik 
yerlerde üretim birimleri ortaya çıkabilir. 

Kümes hayvanı üretiminin gelişimi muhtemelen tahıl üretiminin gelişimini yakmdan 
izlemektedir ancak pazarlama düzeyi, besleme kolaylığı ve kesim bölgeleri gibi faktörler 
tavukçuluk alt sektörünün üretim biçimini en son belirler. (Bölgedeki pazarlama sistemi gelişimi 
için bölüm 3.3.9.2'ye bakınız) 

GAP bölgesinin ulusal üretimdeki payının % 10 olacağı düşünülürse, GAP bölgesindeki üretim 
miktarlan aşağıdaki gibi olacaknr (1,000 ton/yıl). 

et 
yumurta 

1995 

19 
46 

2000 

25 
59 

2005 

30 
73 

2010 

37 
88 

Projenin uygulama aşamasında büyüme makul ölçülerdedir. Kümes hayvanı ve yumurta için 
yıllık artış 2010 y1lına kadar% 4.5 civarındadır. 

3.4.8.2 Fizik i Tesisiere Ger eksinim 

K esim Kapasi t es i 

GAP bölgesindeki üretim rakamlan kesim kapasitesi açısından aşağıdaki ihtiyaçlan ortaya 
çıkaracaktır: 

# 19,000 ton et üretimi günlük yakl aşık 75,000 hayvan işleme kapasitesi anlarnma gelir 
(net ağırlık: 1 kg; israf edilmiş kümes hayvanları için kapasite ihtiyacı hariç; yıllık 250 
çalışma günü; belirtilen kesim kapasitesi yaygın gayriresmi kuş kesimini 
kapsamamaktadır). 

# Eğer yumuna üretimi tahmin edildiği gibi gelişirse, üretim sistemine bağlı olarak günlük 
yaklaşık % 5 ek kesim kapasitesine ihtiyaç duyulacaktır. (Hesaplama: kuş başına 23 kg 
yumurta/yıl; yıllık üretim 46,000 ton , yumurta tavuğu miktarı yıllık 2 milyona 
yükselecek; israf edilmiş tavuk miktan % 33 olarak çıkanldığında ek gerekli kesim 
kapasiresi tavukların 0.7 milyondan daha azını temsil eder). 

Yumurtaları sını flandırma, paketierne istasyonla rı ve soğuk hava depola rı 

GAP bölgesindeki belirtilen yumurta üretimi her bir 1,000 yumurta tavuğu kapasiteli 200 çiftlik 
ile gerçekleştiri lebilir. Eğer büyük-ölçekli üretim benimsenirse, üretim, sınıflandırma ve 
paketierne arasındaki d ikey bütünleşme muhtemelen çiftlik düzeyinde olacaktır. Ancak eğer 
üretim sistemine küçük çaplı üretim birimleri hakim olursa, bu durumda özel sınıflandırma ve 
paketierne isıasyonlan düşünülebil ir. 
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Bu belirtilen kapasiteler bütün üretimin işlenınesini varsaymaktadır ki bu mevcut uygulamalann 
geçmişine bakıldığında gerçekçi değildir. Eğer rakamlar 1983 çıktıları ile karşılaştırılırsa 

yaklaşık% 70 genel bir düşüş uygulanmalıdır. 

3.4.8.3 Tesis lerin Yerleri ve B ireysel Ka pasitele ri 

Pazarlama sistemleriyle birlikte genellikle gözlenen k ümes hayvanı üretiminin geli şmesi 
sürecinin aynntılan bölüm 3.3.9 .1 ve 3.3.9.2'de taruşılmıştı. Bireysel tesislerin ge rekli 
kapasiteleri tarım tipi, bütünleşme düzeyi ve bütün proje bölgesi boyunca dağı um derecesine 

bağlı olacakur. 

Çoğunluğu üretimin çapına bağlıdır. Eğer ızgara tavuklan için yaklaşık 300 çiftlikte çiftlik 
başına bir partide ortalama 10,000 hayvan gibi büyük çaplı üretim sistemi benimsenirse, bu 
GAP bölgesi için toplam üretimi temsil eder. 

Eğer bu çiftliklerden belli bir sayısı bir bölgede yoğunlaşırsa, kesimevlerinin kapasiteleri aşağı 
yukarı saptanabilir. Yumurta tavuklan için benzer bir hesaplama her biri 10,000 yu muna 
tavuklu (üretken) 200 büyük çaplı çiftliğin GAP bölgesindeki üretim payının tamamını 

kapsayacağını gösterir. 

3.4.8.4 İleride değerlendiri lecek konular 

Kümes hayvanı üretim-dağıtım sisteminde dikey bütün leşme genel bir ge l i şme olduğundan, 

mevcut büyük çaplı üretim birimleri muhtemelen hızlı hızlı bir biçimde üretim birim lerini 
arttırma eğilimine gireceklerdir. Bu da küçük çı.kn miktanna sahip üreticilerin gelişme şansiarım 

olumsuz yönde etkileyecektir. 

Bireysel üreticilerin üretim ölçeğini planlamak GAP proje uygulaması alnnda arzu edilen bir 
durum olabilir. Bu konu, eğer projenin başlangıç aşamalannda G AP bölgesindeki küçük ve ona 
çaplı üretim birimlerini desteklenirse, daha önem kazanır. Üretim birimlerini boyutu açısından 
etkili düzenlemelerle daha küçük üreticilere yardım olanağı anun labilir. Eğer hükümet, küçük 
ve orta çaplı üretim birimlerini desteklemek için böyle bir koruma politikası uygularsa, bu 
bölgenin gelecekteki fiziksel olanaklan ağı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak ur. 

3.4.9 Balık iç in Paza rlama Altya pısı 

Balık üretimi GAP bölgesinde yeni bir faaliyet olacaknr. Potansiyel yüksektir. Muhafazakar 
tahminler yıllık 25,000 tonu göstermektedir. Tüm çevrenin tatlı su balığı üretimi için uygun 
olmasına karşın, bölgedeki en iyi üretim sistemleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Gerçek 
üretim başlamadığından daha bir çok sonına el anlmarruşur. 

Üretim sis temlerine ilişkin taslak olmayışı, üretim birimleri boyutu ve üretim ve pazarlama 
arasındaki dikey bütünleşme düzeyi de gerekli pazarlam a altyapısı (kuluçka yuvalan, yem 
değirmenleri, soğuk depolar, dondurma ve işleme merkezleri) dikkate alındığında bir belirsizlik 
ortaya çıkmaktadır. 
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Aynı biçimde tatlı su balığının pazarlanabilirliği ile birlikte benimsenecek pazarlama sistemleri 
de belirsizdir. Bu durum biraz da konu ile ilgili müstakbel üretici/yatınmcılann yetersiz bilgiye 
sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Altyapı tesisleri için önemli yaunmlarla birlikte taze balık üretiminin pazar talebi, pazar 
özellikleri ve müstakbel pazar gelişimi potansiyeli konusunda dikkatli bir biçimde çıkarılmış 
fizibilite raporuna dayanarak başlanlabileceği açıktır. 

Altyapı pazarlama tesisleri yalnızca belli minimum kapasiteler aşıldığında mürrıkündiir (kul uç ka 
odaları; yem değirrnenleri; işleme merkezleri; soğuk depolar). Bazı alıyapı tesisleri (yem 
değirmenleri; DSİ kuluçkalıklan) daha büyük GAP bölgesinde şimdiden mevcuttur. Finansal 
olanaklar ve yatınrnlar için nihai ihtiyacı saptamak için şu andaki mevcut kapasiteler le altyapı 
tesislerine duyulan ihtiyacın ve gelecekteki girdi talebinin ne kadarının karşılanabileceğini 
belirlemek önemlidir. (Benzer öneriler Pazar Sistemi Gelişimi içinde yapılmışur. Aynnnlı bilgi 
için 3.3. 10.1 ve 3.3. 10.2 bölümlerine bakınız) 

3.4.10 Şeker için Pazarlama Altyapısı 

3.4.10.1 Varolan Altyapının Değerlendirilmesi 

Türkiye Şeker Fabrikalan (TŞF) toplam taze şekerpancan işleme kapasitesi 90,000 tondan fazla 
olan 23 işleme merkezine sahiptir. Tesislerden yararlanma ararılan yerel üretimdeki değişikiere 
bağlı olarak fabrikalar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. İşleme yeıerliliği kabul 
edilebilir düzeyierin altındadır. Bunun nedeni kısmen düşük pancar kalitesi ve kısmen de 
müdası geçmiş cihaziarın kullanılmasındandır. 

TŞF GAP bölgesi içinde işleme mekanlarına sahiptir (Elazığ; Malatya ve Kahramanmaraş 
bölgesi). Ancak bu merkezlerin yerleri gelecekteki üretim bölgelerine çok uzak olduğundan 
GAP bölgesi içinde ortaya çıkacak şekerpancarı işleme ve/veya pazarlamasında önemli bir rol 
oynamayacakur. 

3.4.10.2 Gelecekte Üretim ve Dağıtım 

Şekerpancan üretimi kısıtlı bir miktarda ancak 2000 yılında ortaya çıkacaktır. Güçlü bir amş 
2000 ve 2010 döneminde göıülecekrir. Daha büyük bir miktara, 4,800,000 ıon'a, 2010 yılında 
proje uygulamasırun sonunda ulaşılacaktır. Umut verici bir üretim gelişimi aşağıdaki bölgelerde 
olacaktır: Bozova; Mardin-Ceylanpınar ve Suruç-Baziki. Bu bölgeler birlikte 2005 yılında GAP 
toplam ürteminin % SO'sini (1,800,000 ton) ve 2010 yılında da yaklaşık% 90'ını (4,225,000 
ton) temsil etmektedir. 

3.4.10.3 İş l eme Kapasitelerinin Planlanması 

Eğer hükümet GAP bölgesindeki şeker üretimirıde tekelci konumunu değiştirmeyi kabul ederse, 
özel sektör konuya ilgi duyabilir. 

Özelleştirme burada iki şekilde açıklanmaktadır: tesislerin bir kooperatİf veya endüsoiyel şirket 
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tarafından işletilmesi. Özellikle faaliyetlerinin tam dikey bütünleşmesi alunda üretim ve işleme 
bir kooperatif bazmda çekici olabilir. Bu şekilde eger daha fazla grup işleme lisansı alırsa, daha 
dikkatli bir planlama işlemi gerekir. 

Kapasite uygulamasında önerilen sıra 

Proje gelişiminin sonraki bir aşamasında iki bölgede şekerpancan üretiminin çekiciliğini 
yi tireceği i stisnası dışında, şekerpancan işleme kapasitelerinin planlanması nispeten kolaydır. 
Orada bir fabrika kurulması ürün türleri gelişimi konusunda dikkatli bir değerlendirrneyi 
gerektirir. 

Uygulama aşamalar halinde gerçekleştirilmelidir: 

# 2000 - 2005 döneminde: 

Dicle projesi içinde bir iş leme merkezinin kurulması, üretimin orada pek karlı olmayacağı 
gibi bir eğilimden dolayı, bir takım riskleri içerebilir, ancak bir miktar malzeme işlenrnek 
üzere her zaman TŞF'nin Elazıg'daki fabrikasına aktanlabilir. Benzer bir durum da 
Gaziantep bölgesinde bulunmaktadır. Ancak buradaki risk Suruç-Baziki bölgesindeki 
devamlı gelişime bağlı o larak daha azdır. 

Her bir bölgede düşünülen planlanmış kapasiteler ülkedeki ortalama TŞF fabrikalarına 
göre ayarlana bilir: 4,000 ton/gün. Diger projelerde (Mardin-Ceylanpınar; Suruç-Baziki) 
benzer kapasiteli birkaç ünite tesis edilebilir. Ancak gelecekteki güçlü üretim artışına 
bağlı olarak daha büyük kapasiteler önerilebilir. 

# 2005- 2010dönerninde: 

Projelerdeki üretim gelişimine göre kapasitelerin giderek artnnlması. 

Uygulama i ş l eminin örgütlenme sorunları 

Aşağıda belirtilen doğrultuda muhtemel bir uygulama senaryosu geliştirilebilir: 

# Türkiye Şeker Fabrikalan (TŞF) özelleştirmeye başvurmadan ve bölgedeki mevcur 
durumunu bozmaksızın çalışmalan başlatabilir ve iş leme merkezlerini kurabilir; 

# Yukandakine benzer bir durum, ancak TŞF hemen belli bir dönem içinde tesisleri 
özelleştirmeye başlar; üreticilerin özelleştirmeye ilişkin tutumlannın değerlendirilmesi 
anlamına gelen fizib ilite çalışmalarını yapar; üreticilerin hangi ölçüde bir kooperatİf 
içerisinde çal ışmaya hazırlıklı olmadıklannı fakat büyük endüstri şirketlerince yürütülen 
işleme faaliyetlerinde çabalanna yer verme eğilimlerini saptar. 
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3-4.10.4 İleride Değerlendirilecek Konular 

Şeker üretimi gelişiminin coğrafi açıdan anlaşılır olmasına karşın, işleme merkezlerinin 
kurulması ayıı ayn bölgelerde üretim yapmayı beniruserne oranına bağlı olacaktır. İşleme 

alternatiflerini ilgilendirdiği kadarıyla bölgelerin birinden uzak olması nedeniyle üzerinde 
durulacak temel konu her bir bölgede kurulacak fabrika sayısı olmalıdır. 

İşleme tesislerinin fizibilitesitemelde aşağıdaki faktörlere bağlıdır: 

• işletim ölçeği; 

• işleme kampanyaJannın süresi (üretim planlaması) ve 

• pancarların şeker içeriği. 

Bu faktörlerin değerlendirmesi şu anda zor olduğundan, temel faktörlerdeki değişikliklere karşı 

duyarlılık ve arzu edilen kapasiteleri içeren bir fizibilite çalışması yapılması önerilmektedir. 

Türkiye Şeker Fabrikalan gelecekteki fizibilite çalışmalannın gerçekleştirilmesinde kullanılması 
gereken ülke çapında köklü ve yaygın bir deneyime sahiptir. Örgütlenme sorun ların a ilişkin 
fizibilite çalışmasının bir bölümü olması gereken diğer temel konular, nispeten küçük 
fabrikaların benimsenmesiyle sonuçlanan işleme fabrikalannın birden fazla tipte sahibi 
olmasının kabul edilip edilmeyeceği karan ile yüksek esneklik ve düşük yerel taşıma 
maliyetleriyle telafi edilebilecek düşük verimliliğin kabulüne ilişkin konulardır. 
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GAP BÖLGESİNDE PAZARLAMA ÖRGÜTÜ, İŞLEME VE PAZARLAMA 
YÖNTEMLERİ 

Tarımsal pazarlama şirketlerinin işleme ve pazarlama aşamalannda karşılaştı.lclan sorunlar 
Türkiye'nin geri kalan bölümünden büyük farklılıklar göstennemektedir. Bu bağlamda, 
Türkiye'deki tarunsal endüstriterin tarihinin 20 yıldan öteye gidernemesi bir mazeret olarak 
gösterilebilir. Öte yandan, GAP bölgesinin Türkiye'nin en geri kalmış bölgesi olması tarımsal 
ürünlerin işlenme ve pazarianmasını daha karmaşık hale getirmektedir. İşleme, pazarlama 
örgütü ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi aşamalannda karşılaşılan darbo~azlar şöyle 
özetlenebilir: 

# Tanmsal girdilerin elde edilmesinde karşılaşılan sorunlar; 
# İşleme aşamasında modası geçmiş teknoloji kullanımı; 
# Ambalajlamada modası geçmiş teknoloji kullanımı; 
# Sınırlı depolama kapasiteleri; 
# Standart dışı üretim ve kalite kontrolünün noksanlı~; 
# Yetersiz pazarlama altyapısı. 

Şahıslar, pazarlama kurumları ve şirketler modem bir pazarlama kavrarru oluşturmaktan uzak 
olup, pazarlamadaki yaklaşırrıları gelenekseldir. 

Araştırma ekibimiz, pazarlama araştırması, yönetimi ve stratejisi gibi araçların yakın bir 
gelecekte oluşturulabilece~ beklentisi taşımamaktadır. Dahası, yetersiz pazarlama çalışmaları ve 
işleme aşamasındaki üretim kayıplan şirketlerin karlılık oranını düşürmekıe ve şirketlerin 
büyümesini sınırlamaktadır. Di~er yandan, hükümetin bölgeye yönelik yaurım ve dışsatım 
girişimleri küresel bir perspektife sahip değildi ve eıkinli~ iç pazarın ötesine geçemedi. 

Tablo 1: Tarımsal Ürünler Pazarlama Yöntemlerinin Önemi ve Türleri 

Ürün Pazarlama Yöntemi Işleme Şekli Depolama 

Bugday SerbestPiyasa Un, Makarna, lnnik TMO 

Ara pa Mısır SerbestPiyasa Hayvan Yemi Fabrikas ı Un Fabrikası 

Pirinç Serbest Piyasa Hayvan Yemi Fabrikası TMO, Yem Fabrikası 
Susam Serbest Piyasa Pirinç Işleme Hayvan Yemi Fakri.kası 

Şeker Pancarı Şeker Fabrikası Susam Yagı 
Ayçiçegi Serbest Piyasa Y ag Fabrikası Yag Sanayi 
Tütün Devlet Tekeli Tütün, Sigara Devlet Tekeli 
Antep Fısug ı Serbest Piyasa Kalibrasyon, Pakeıleme Kooperatifler 
Pamuk Serbest Piyasa Çırçır, Dokuma Kooperatifler 

Üzüm Serbest Piyasa Şarap, Üzüm Suyu 
Süt Serbest Piyasa, SEK Süt Fabrikası, Çedar, Fabrikalar 

Beyaz Peynir 
Et Serbest Piyasa, TYT Kesimevi, Kasap Et Ürünleri 
Iplik Serbest Piyasa, Koopcralif Iplik, Tekstil İplik, Tekstil 
Yü n Serbest Piyasa, Kooperatif Iplik, Tekstil Iplik, Tekstil 
Hayvan Derisi Serbest Piyasa, Kooperatif Tabaklama Tabakhaneler 
Canlı Hayvan Serbest Piyasa, EBK Kesimevi 

EBK: Et ve Balık Kurumu SEK: Süt Endüstrisi Kurumu TYT : Tilrk:iye Yapagı ve Tifıik Kurumu 
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1ş faaliyetleri aşamasında, aşağıda belirtilen kuruluşların pazarlama kanallan ve işlemeye 
katkılan olmaktadır. 

Yukandaki tablo bize göstermektedir ki, tarımsal ürün fiyatlan içinde, hububat çeşitleri, yağlı 
tohumlar ve pamuk serbest piyasada belirlenmekte, öte yandan yetersiz depo lama kapasitesi 
nedeniyle ürünler doğrudan TMO, hayvan yemi fabrikalan, yağ sanayii ve TEKEL'in 
tesislerinde depolanmaktadır. 

Hayvansal ürünler, bakanlıkların denetimi altında olan belediye pazarlannda satışa çıkmaktadır. 
Bu pazarlarda fiyatı alıcı ve satıcılar belirler. Sayı ve büyüklük açısından yetersiz olsa da, özel 
sektörün soğuk hava depolan vardır. Aşağıdaki tabloda, bölgesel olarak depolama yerleri 
şehirler olarak verilmiştir. 

Tablo 2: GAP Bölgesindeki Bölgesel Depolama Yerleri 

Depolama Yeri Adıyaman Diyarbakır G.AnLep Mardin Siirt Ş.Urfa 

Un Fabrikası 4 6 28 3 2 6 
lrmik 5 
Hayvan Yemi, Yag 2 
Pamuk Çırçırlanması ı 3 6 9 2 2 
Pamuk lpligi ı6 ı ı 

Tekstil ı 2 
Tiftik İşleme ı 

Tütün ı 

Hayvan Yemi Fabrikası ı ı 2 ı 2 ı 

Süt Fabrikası ı ı ı ı ı 

Mezbaha ı ı ı ı 

Soguk Hava Deposu 3 8 6 6 4 9 

Yukandaki tablo incelendiğinde görülecektir ki bölgedeki tanmsal üretim arttıkça temelde soğuk 
hava depolama kapasitesiyle ilgili sorunlar olacaktır. 

3A.l Hububat 

Ekstraksiyon oran lan, kar marjları, kapasite kullanımı ve dışsatım potansiyeline ilişkin bilgiler 
aşağıda sunulmuştur: 

Tablo 3. GAP Bölgesinde Hububat İşleyen Firmaların Sayısıyla İlgili 

Araştırma Sonuçları 

Firma Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep 

Un 4 3 3 l l 28 

İrmik 4 3 3 ı o 28 

Bulgur - - 6 5 

Bölgede araştırma kapsamında lOS'den fazla hub ubat işleyen şirket bulunmaktadır. Bu 
şirketlerden çok azı pazarda etkin bir işieve sahip görünmektedir. Araştırma hububat işleme 
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şirketlerin in Gaziantep bölgesinde yoğunlaştığını gösteımiştir. GAP bölgesindeki hububat 
işleme şirketlerinin kepek oranları Türkiye'deki genel kepek oranlanndan yüksektir. Örneğin, 
FAO'nun Türkiye genelindeki tahmini buğdaydan un oranı %78 iken, bu oran GAP bölgesinde 
%71'dir. Araştırrnanuzda ekstraksiyon oranlanyla ilgili elde edilen rakamlar Tablo 4'te 
verilmiştir. 

Tablo 4. Hubu bat İşleyen Firmal arın Ekstraksiyon Oranları 

Firma Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 
Un 0.73 0.73 0.67 0.75 0.69 0.71 

Kepek 0.27 0.27 0.34 0.15 0.26 0.26 

Bulgur - - - 0.83 0.78 0.81 

lrmik - - - - 0.35 0.35 

Makama - - - - 0.55 0.55 

lrmik Unu - - - - 0.21 0.21 

BulgurUnu - - - 0.10 0.16 0.13 

Araştırma grubunca ortaya çıkarılan düşük ekstraksiyon oranlan olası iki temel nedenden 
kaynaklanmaktadır. !lkin, tarımsal girdiler gerekli kaliteden yoksundur, ve ikinci olarak 
hububat işleme şirketlerinin kullandı~ teknoloji uygun değildir. 

GAP bölgesi araştırması aynca göstermektedir ki, girdilerin düşük kalitesi ve teknolojinin 
uygun olmamasırun yanısıra HP (beygir gücü) ve KWh (Kilowatt saat) Türkiye ortalaması 
seviyelerin çok altındadır. Düşük verimlilik seviyeleri de şirket karlılıgını etkilemektedir. 
Yukarıda sözü edilen üıiinler için ortalama karlılık oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo S. Hububat İşleyen Firmaların O rtalama KarlıJ ı~ 

Firma Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gazianıep Bölge 

Un 0.06 0.06 0.05 0.06 0.03 0.05 

Kepek 0.06 0.06 0.05 0.07 0 .05 0.06 

Bulguı - - 0.08 0.12 0.10 

lrmik - - - 0.30 0.30 

Makama - - - - 0.06 0.06 

lrmik Unu - - 0.04 0.04 

BulgurUnu - - 0.08 0.02 0.10 

Karlı lık tablosu, hububat işleme şirketleri arasında en yüksek karlılığın buğday unu ve bulgur 
işleme firmalannda yoğunlaştığ111ı göstermektedir. Ayrıca, Gaziantep yüksek karlılık oranlan 
sergileyen ana bölgedir. Bulgular ayrıca göstermektedir ki, (şirket sayısıyla ölçülen) rekabetteki 
artış da yüksek karlılık gerektirmektedir. Böyle durumlarda, şirketlerin karlılığı artar ve 
pazardaki gücü çoğalır. Bununla birlikte, bulgur ve kepekten ayn olarak, %4-S'lik düşük 

karlılık oranlan pazardaki yüksek ölüm oranlarını açıklarnaktadır. 
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Tablo 6. Hububat İşleyen Firmaların Kapasite Kullanımı 

Finna Adıyaman Diyarbakır Maıdin Şanlıurfa 

Un 0.59 0.60 0.93 0.56 

K e pek 0.59 0.60 0.93 0.56 

Bulgur - - - 0.68 

l rmik - - . 0.68 

Makama - - - -
lrmik Unu - - - -

- - . -
Bulgur Unu 

Gaziantep Bölge 

0.64 0.66 

0.64 0.66 

0.56 0.62 

0.56 0.62 

0.60 0.60 

0.60 0.60 

0.60 0.60 

Bilindi~ gibi, şirketlerin karlılığını etidieyen başka bir faktör de işleme şirketlerinin kapasite 
kullanımlandır. Şehirler açısından hububat işleme şirketleri benzer kapasite kullanım oranlan 
gösterseler de, Mardin'deki %93'lük yüksek kapasite kullanım oranı bölge onalamasını %60'a 

çıkarmaktadır. 

Hububat işleyen şirketlerin milyar TL cinsinden sanş miktarlanna bakılacak olursa, un satışlan 
toplam sauşlann %60'ını karşılamaktadır. Un satışlannın ardından Gaziantep'te 83.3 milyar 
TL'na ulaşan makarna satışlan ikinci sırayı almaktadır. 

Tablo 7. Hububat İşleyen Firmaların Toplam Satışları (Milyar TL) 

Firma Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Un 28.8 19.9 7.7 23.1 71.1 150.7 

Kepelc 2.3 2.0 1.1 2 .3 7.8 15.5 

Bulgur - - - 2.4 0.5 2 .9 

lrmik - - - - 14.9 14.9 

Makarna - - - - 83.8 83.8 

lrmik Unu - - - - 3.1 3. 1 

BulgurUnu - - - 0.1 3.8 3.9 

Üretim seviyelerine paralel olarak, hububat işleme şirketlerinin girdi alımlan un ve makama 
üzerinde yoğunlaşır ve girdilerin geri kalanı yan ürün olarak kullarulır. 

T a blo 8. Hububat İşleyen Firmaların Girdi Alımları (ton) 

Firma Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Un 33,000 27,000 13,600 34,500 102,350 2 10,850 

Kepck - - . - - -
Bu1gur - 2 ,800 - 675 3,475 

lnnik - - - - -
Makarna - - - 155,900 155 ,900 

Hububat girdi alırnlanna, pazarlama açısından bakıldığında, çoğunluğunun yalnızca bölgeden 
temin edildiği görülür. örneğin bulgurdan alırnların % 100'ü GAP bölgesinden olurken bu oran 
'"' " " lo•n Pirt P % 47'vP. rlii~P.r. 
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Tablo 9. Hububat İşleyen Firmaların GAP Bölgesinden Sa~ladıkları 

Girdilerin Yüzdeleri 

Firma Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep 
Un 0.56 0.94 0.63 0.06 0.15 
Kepek 0.56 0.94 0.63 0.06 0.15 

Bulgur - - - 1.00 1.00 

lnnik - - - 0.68 0.56 

Makama - - - - 0.60 

lnnik Unu - - - - 0.60 

Bulgur Unu - - - - 0.60 

Bölge 

0.47 
0.47 
1.00 
0.62 
0.60 
0.60 
0.60 

tık el ve aracı alımlan açısından hububat işleme şirketlerinin pazarlama zinciri incelendiğinde 
alımlann %60'ının doğrudan çifıçiden olduğu görülür. Bu yüzden, pazarlama kuruluşlannın 
gelişme düzeylerinin yetersizliği işleme şirketlerinin bu boşluğu doldunnalanru gerektirmiştir. 

Tablo 10. Hububat İşleyen Şirketlerin Çiftçiden Dogrudan Alım Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Un 0.60 0.90 0.28 0.38 0.21 0.47 
Kepek 0.60 0.90 0.28 0.38 0.21 0.47 

Bulgur - - - 0.54 0.00 0.27 

lnnik - - - 0.90 0.90 

Makanıa - - - 0.50 0.50 

lrmikUnu - - - - 0.90 0.90 

BulgurUnu - - - 0.54 0.00 0.27 

Hububat işleme şirketlerinin dışsanm paketinde buğday unu, kepek, bulgur, irmik ve makama 
ağırlık kazanmaktadır. 

Tüm bu ürünlerin hedeflendiği pazar Orta Doğu'dur. Kolay ulaşım, düşük taşıma maliyetleri ve 
alternatif pazarlarla ilgili olarak yetersiz pazar bilgisi Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün ve 
Yemen'i anahtar dışalırncı haline getinniştir. 

Tablo ll. Hububat İşleme Şirketlerinin Ülkelere Göre 

Dışsatım Dagılımı 

Şirket Ülkeler 

Un Irak Suriye 
Kepck Irak S. Arabis tan 

Bulgur Irak Ürdün 
lrmik S. Arabistan Ürdün 

Makama Ürdün Yemen 

Maliyet yapısının dağılımı yalnızca var olan fiyau değil , aynı zamanda şirketlerin gelecekteki 
teknoloji uyarlaması , maliyet denetimi ve fiyat ayarlamalanmda belirlemektedir. Araştırmarnız 
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sırasında, şirket sahiplerinin şirketin verilerinden haberdar olmamalan nedeniyle şirket 
muhasebe kayıtlanna girmemiz gerekti. lşlenmiş veriler üretim teknolojisinin yenilenmesi 
gerekti~ni, üretim sürecindeki insan gücünün niteliklerinin standartiann altında olduğunu ve 
maliyetlerdeki hammadde bileşeninin %90'a vardığını göstermektedir. 

Tablo 12. Hububat İşleyen Şirketlerin Maliyet Da~ıhmı 

Şirket Işçilik HamMadde Enerji ldari Mal. Amortisman 

Un 0.04 0.89 0.04 0.02 o.o ı 

Kepek 0.04 0.89 0.84 0.02 0.01 

Bulgur 0.05 0.87 0.05 0.02 0.02 

!rm ik 0.05 0.90 0.04 0.01 0.00 

Makarna 0.07 0.77 0.05 0.05 0.06 

lrmik:Unu 0.04 0.90 0.04 0.02 0.00 

0.05 0.87 0.05 0.02 o.oı 
Bulgur Unu 

3A.2 Yaglı Tohumlar 

Ya~lı tohum işleyen şirketlerin ço~u Gaziantep yöresinde yo~unlaşmışnr. Verilen örnekler 
kapsarrunda, ürün kompozisyonuna önem verilmiştir. Ve yine bu çerçevede üç, ham ya~, 
ayçiçek ve mısır ya~ı işleme şirketi incelenrnektedir. 

Tablo 13. GAP Bölgesindeki Ya~lı Tohumlar İşleyen Şirketlerin Sayısına İlişkin 
Araştırma Sonuçları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep 

Ay çiçejı;i - - - - ı 

Ham yag - - - - ı 

Mısır yagt - - - - ı 

Söz konusu şirketlerin ekstraksiyon oranlarını karşı laştırdı~mızda, FAO verilerine göre 
ekstraksiyon oranları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Şirketlerle yapılan bireysel 
görüşmelerden anlaşıldı~ına göre, böyle bir gelişmenin nedeni uygun teknoloji, kapasite seçimi 
ve GAP bölgesi dışına yapılan satışlardır. 

Tablo 14. Yaglı Tohumlar İşleyen Şirketlerin Ekstraksiyon Oranları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Ham yag - - - 0.14 0.14 

Ay çiçegi - - - - 0.86 0.86 

Mısı r yagı - - - - 0.86 0.86 

Bölgenin sektörel olarak kar oranlan na bakıldı~ında, en yüksek kar getiren üretimierin ham ya~ 
ve ayçiçeği tohumu işleme olduğu görülmektedir. 
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Tablo 15. Ya~h Tohumlar İşleyen Şirketlerin Ortalama Karlılık Oranları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep 
Hamyag - - - 0.25 
Ayçiçegi - - - 0.07 

Mısır yagı - - - 0.04 

Bölge 
0.25 
0.07 
0.04 

Şirketlerin ortalama karlılık oranlan üretim kapasitesinin uygun olduğunu göstermesine ragmen, 
bu çalışma bölgesel kullanım kapasitesinin % 50 olduğunu göstermektedir. Böylece kapasite 
kullanımındaki artışlar bu şirketlerin karlılı~nı geliştirecektir. 

Tablo 16. Ya~lı Tohumlar İşleyen Şirketlerin Kapasite Kullanımı 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Ham ya~ - - - - 0.40 0.40 

Ayçiçe~i - - - - 0.55 0.55 

Mısır yajp - - - - 0.55 0.55 

Yağlı tohum işleme şirketlerinin sanşlanrun en yoğun olduğu üretimler mısır yağı, ayçiçek ya~ 
ve ham yağdır. Mısır ya~ın toplam satışlardaki yüksek payının en büyük nedeni GAP bölgesi 
dışına yapılan satışlardır. 

Tablo 17. Ya~lı Tohumlar İşleyen Şirketlerin Toplam Satışları (milyar TL) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Maıdin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Ham yag - - - 0.9 0.9 

Ay çiçe~ - - - 2.4 2.4 

Mısırya~ı - - - 2.6 2.6 

Yağlı tohum işleme şirketleri arasında en yüksek girdi alımlan sırasıyla ton olarak ayçiçeği ya~. 
ham yağ ve nusır yağmda olmakta ve kullanılan teknolojiye bağlı bulunmaktadır. 

Tablo 18. Yagıı Tohumlar İşleyen Şirketlerin Girdi Alım ları (ton) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Ham yag - - - - 5.000 5.000 

Ayçiçe~i - - - - 8.500 8.500 

Mısıryajp - - - - 3.500 3.500 

Araştırma kapsamındaki şirketler, ham ya~n %100'ünü GAP bölgesinden karşılamaktadır. 
Ayçiçeği ve mısır ya~nın hammaddesi GAP bölgesi dışından sağlanmakla ve Gaziantep'e 
getirilmektedir. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç, bu şirketlerin girdilerini bulabilecekleri 
yerlerde konumlanmamış olduğudur. Bu yer avantajları yeni ürün türüyle ilgili farklı bir 
senaryo sunmaktadır. 



GAP Pazarlama ve Ürün Deseni Çalışması 
Cil ı !If - Ek 3A Sayfa 8 

Tablo 19. Ya~lı Tohumlar İşleyen Şirketlerin GAP Bölgesine Sa~ladıkları 

Girdi Alımları Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Ham yag - - - - 1.00 1.00 

Ay çiçegi - - - - 0.00 0.00 

Mısır yagı - - - 0.00 0.00 

Ham yağı ayçiçeği ve mısır yağı hammaddesi aracı pazarlama kuruluşlarınca sağlanır ve bu 
kuruluşlar hammadde temininde randıman arttınrlar. Şirket düzeyindeki görüşmelerden 
anlaşıldığına göre gelecekteki girdi temini de bu kuruluşlar yoluyla gerçekleşecektir. 

Dışsatım faaliyetlerine bakıldığında yoğunluğun ayçiçeği ve mısır yağında olduğu görülür. Ama 
mevcut dışsatım pazan Libya'yla sınırlıdır. 

Tablo 20. Ya~h Tohumlar İşleyen Şirketlerin Ülkelere Göre 

Dışsatım Dağılımı 

Şirket üLKELER 
Ham yag - - -
Ayçiçegi L ibya 

Mısır yagı Libya 

- -

Hububat işleme şirketlerinde olduğu gibi, yağlı tohum işleme şirketlerinin maliyet yapıları da 
hammadde üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hammaddenin toplam maliyetteki görece ağırlığı %85 
ve işçiliğin payı ise yalnızca %2'dir. 

Tablo 21. Yaglı Tohumlar İşleyen Şirketlerin Maliyet Da~lımı 

Şirket lşçilik Ham Madde Enerji Idari Giderler Amortisman 

Ham yag 0.02 0.85 0.05 O.Q7 0.01 

Ay çiçegi 0.02 0.85 0.05 0.07 0.01 

Mısıryagı 0.02 0.85 0.05 0.07 0 .01 

3A.3 Bakiiyat 

Araştırma kapsamında 55 bakiiyat i şleme şirketi incelenmiş, bu şirketlerin Gaziantep 'te 
yoğunlaşmış olmalan nedeniyle de örnekler yalnızca Gaziantep bölgesinden seçilmiştir. Bu 
şirketlerden birisi tüm bakiiyat çeşitlerini işlerken, 27'si mercimek ve mercimek unu 
işlemektedir. 

Tablo 22. GAP Bölgesinde Bakiiyat İşleyen Şirketlerin Sayısıyla İlgili 

Araştırma Sonuçları 

Şirket Adıyaman Diyarbaktr Maretin Şanlıurfa 

Bakiiyat - - - -

Mercimek - - - ı 

Mercimek Unu - - - ı 

Gaziantep 
ı. 

27 

27 
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Bakliyat işleme şirketlerinin ekstraksiyon oranlan (mercimek unu hariç) %80 civarındadır. Bu 
ortalama Türk standartlarının oldukça üzerindedir. Bu yüksek ekstraksiyon oranının temel 
nedeninin Gaziantep'in mercimek işleme sanayiindeki yeri olduguna inanıyoruz. 

Tablo 23. Ba kiiyat İşleyen Şirketlerin Ekstraksiyon Oranları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Bakiiyat - - - - 0.80 0.80 
Mercimek - - - 0.80 0.78 0.79 

Mercimek Unu - - - 0.08 O.Q7 0.08 

Gaziantep bölgesi bakliyat işleme sanayiinde Türkiye'de ilk sırada yer alsa da, şirket d üzeyinde 
karlılık seviyesi %8-9 civarında da lgalanma göstermektedir. Ş irket yöneticileriyle 
görüşmelerimiz göstermiştir ki düşük karlılık oranlarının başka bir nedeni de dışsatım 
olanaklarındaki azalmadır. 

Tablo 24. Bakiiyat İşleyen Şirketlerin Ortalama Kiirlılıgı 

Şirket Adıyarnan Di yarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Bakiiyat - - - - ZARAR ZARAR 

Mercimek - - - 0.09 0.09 0.09 

Mercimek Unu - - - 0.06 0.10 0.08 

Azalan dışsatım pazarları kapasite kullanım oranlarını da etkiledi ve sonucunda şirketler %55 
kapasite kullarıırnıyla çatışmak zorunda kaldı. 

Tablo 25. Bakiiyat İşleyen Ş i rketlerin Kapasite Kullanımı 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 
Bakiiyat - - - - 0.55 0.55 
Mercimek - - 0.60 0.46 0.53 
Mercimek Unu - - - 0.60 0.46 0.53 

Bakiiyat işleme şirketlerini n satışlarında en yüksek payı mercimek almakta ve bu şirketlerin 

yerleri Gaziantep yöresiyle sınırlı bulunmaktadır. 

Tablo 26. Bakiiyat İşleyen Şirketlerin Top lam Satışları (milyar TL) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Bakiiyat - - - - - -

Mercimek - - - 3.9 106.3 110.3 

Mercimek Unu - - - 0.9 1.353 1.4 

İş lenen girdilere bakıldığında, pazann çogunluğunu mercimek kaplamış, zarar eden şirketler 
girdi temini konusunda güvenilir bilgi verememişlerdir. 
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Tablo 27. Bakiiyat İşleyen Şirketlerin Girdi Alımları (ton) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa 

B akliyat - - -
Mercimek - - 1.950 

Mercimek Unu - - -

Gaziantep Bölge 

51.000 52.950 

- -

İşlenen bakliyatın %100'ü GAP bölgesinden temin edilmektedir. Özellikle mercimek Mardin 
yöresinden satın alınmakta ve Gaziantep ile Nizip'te işlenmektedir. 

Tablo 28. Bakiiyat İşleyen Şirketlerin GAP Bölgesinden Temin Et1ikleri 

Girdi Yüzdesi 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa 

Bakliyat - - -
Mercimek - - - 0.13 

Mercimek Unu . - - 0.13 

Gaziantep Bölge 

1.00 1.00 
0.28 0.21 
0.28 0.21 

Mercimek alırnlarında, çiftçide n doğrudan alımlar %21'i bulmaktadır. pazardaki aracılıklann 
yeterli olması nedeniyle, işleme şirketleri girdi temin etmek üzere Mardin'e gitmek zorunda 
kalmazlar. 

Tablo 29. Bakiiyat İşleyen Şirketlerin Çiftçilerden Do~rudan Alım Yüzdesi 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Bakliyat - - - - 1.00 1.00 
Mercimek - - - 0. 13 0.28 0.21 

Mercimek Unu - - . 0.13 0.28 0.21 

Azalan dışsatım olanaklan nedeniyle, mercimek Sri Lanka, Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt'e 
sanlabilmektedir. 

Tablo 30. Bakiiyat İşleyen Şirketlerin Ülkelere Göre Dışsatımlan 

Şirket ÜLKELER 

Bakliyat - - - -
Mercimek Sri Lanka S .Arabistan Mısır Kuveyt 

Mercimek Unu - - - -

Mercimeğin işlenmesinde yüksek nitelikli işgücüne ihtiyaç olduğundan, işçilik maliyeti diğer 
tarımsal ürünlerin işlenmesine oranla yüzde birdaha fazladır. 
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Tablo 3L Bakiiyat İşleyen Şirketlerin Maliyet Da~ılımı 

Şirket İşgücü HamMadde Enerji İdari Giderler Amortisman 
Bakiiyat O.Q3 0.90 0.40 0.02 0.01 
Mercimek 0.03 0.90 0.04 0.02 0.01 
Mercimek Unu 0.03 0.90 0.04 0.02 o.o ı 

3A.4 Yaz Se b zele ri 

Yaz sebzelerini işleyen şirketler diğer şirketlerle karşılaştınldığında daha az gelişmiş bir yapı 
sergiler. Sulama tesislerinin gelişmemiş yapısı ve yetersiz yerel talep yaz sebzelerinin 
işlenmesiyle u!lfaşan şirketlerin gelişimini geciktirrniştir. Bölgede yaz sebzelerinin işlenmesiyle 
ilgili tesisler Gaziantep'te kurulmuştur. Bu kapsarnda işlenen ürünler yalnızca kırmızı biber ve 
turşudur. Araştırma grubu aşagıdaki gözlemlerde bulunmuştur: 

Ta blo 32. GAP Bölgesinde Yaz Sebzeleri İşleyen Şirketlerin Sayısıyla İlgi li 

Araştırma Sonuçları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep 
Kırmızı Biber - - - - ı 

Turşu - - - - ı 

Kırmızı biberin %64'ü domates sosu gibi çıkarılır ve turşu için ekstraksiyon oranı %93'tür. Her 
iki oran da FAO verilerine göre Türkiye standartlannın üzerindedir. 

Ta blo 33. Yaz Sebzeleri İşleyen Şirketlerin Ekstraksiyon Oran ları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Kırmızı Biber - - - - 0.64 0.64 

Turşu - - - - 0.93 0.93 

Yaz sebzesi işleyen şirketlerle yaptığımız görüşmelerde en büyük şikayet olarak birim fıyatların 
anmasına yol açan ve rekabet gücünü azaltan düşük kapasite kullanımı konusundad ır. Sonuç 
olarak, kırm ızı biber iş leyen şirketlerin zarar ettikleri, öte yandan turşu işleyen şirketler %4 
karblıga ulaşabilmektedir. 

Tablo 34. Yaz Sebzeleri İşleyen Şirketlerin Karlılıkları 

Ş irket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 
K.ınnızı Biber - - - - ZARAR ZARAR 

Turşu - - - - 0.04 0.04 

Yukanda belirtilen nedenler bir yana, yaz sebzeleri işleyen şirketler sınırlı clış pazar, Orta 
Anadolu'da işleme kapasiıelerindeki artış ve aynca işlenen ürün çeşitliligindeki eksiklik 
nedeniyle düşük kapasite kullanımıyla karşılaşmaktadır. Bu durum sektörün karlılı ğı m o lumsuz 
yönde etkilemektedir. 
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Tablo 35. Yaz Sebzeleri İşleyen Şirketlerin Kapasite Kullanımları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa 

Kırmızı Biber - - - -
Turşu - - - -

Gazianıep Bölge 

0.37 0.37 

0.43 0.43 

Aşağıdaki tablo Gaziantep bölgesindeki yaz sebzeleri işleyen şirketlerin yıllık satışlanru (milyar 
TL cinsinden) göstermektedir. Benzer kapasite durumlan sergileyen lannızı biber ve turşu 
pazarlarında, turşu pazarının kınruzı biber pazarında daha etkin görünmektedir. 

Tablo 36. Yaz Sebzeleri İşleyen Şirketlerin Toplam Satışları (M ilyar T L) 

Şirket Adıyaman D i yarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Kırmızı Biber - - - 0.10 0 .10 

Turşu - - - - 1.40 1.40 

Tablo 37 yaz sebzeleri işleyen şirketlerin girdi taleplerini göstennektedir. Kırmızı biber 
pazanndaki düşük ekstraksiyon oranından dolayı, kırmızı biber alımlan gereken miktann 
üzerinde görünmektedir. 

Tablo 37. Yaz Sebzeleri İşleyen Ş irketlerin Girdi Alımları (ton) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Kırmızı Biber - - - - 2.950 2.950 

Turşu - - - - 1.300 1.300 

GAP bölgesinin yüksek kırmızı biber üretim potansiyeli, şirketleri girdilerini yerel pazarda 
karşılamaya zorlamaktadır. Turşu için dışsaumda üıiin çeşitliligi gereksinimi, girdi talebini 
%50'ye kadar düşürmektedir. 

Tablo 38: Yaz Sebzeleri İşleyen Şirke tle rin GAP Bölgesinden Karşıla dık ları 

Girdi Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 
Kırmızı Biber - - - - 1.00 1.00 

Turşu - - - - 0.50 0.50 

Araştırma sonuçlan şirketlerin girdi lerini doğrudan çiftçiden karşıladıgını göstermektedir. 
Ancak turşu açısından girdiler pazardaki aracılar ku llanılarak GAP bölgesi dışında 

karşılanmaktadır. 

Tablo 39. Yaz Sebzeleri İşleyen Şirketlerin Çiftçiden Dogruda n Alım Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman D i yarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Kırmızı Biber - - - 1.00 1.00 
Turşu - - - 0.50 0.50 
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Kırmızı biber, domates salçası ve di~er benzer ürünler açısından araştırma sonuçlan herhangi 
bir dışsatım faaliyeti göstermemektedir. Ancak şunu söylemek gerekir ki turşu için Fransa 
potansiyel bir alıcı dır. 

Tablo 40. Yaz Sebzeleri İşleyen Şirketlerin Ülkelere 

Göre Dışsatım Da~ılımı 

Şirket ÜLKELER 
Kınnızı Biber 

Turşu Fransa Almanya 

Kınnın biber işlemeyle ilgili işgücü maliyeti konusunda güvenilir bir veri toplanamamı ş bu 
yüzden belirtilmemiştir. Turşu açısından bak:ıldı~nda, işlemenin emek yoğun doğası işçilik 
maliyetini %8'e kadar çıkaımaktadır. Toplam maliyet içinde hammadde maliyeti ise %88'lik bir 
paya sahiptir. 

Tablo 41. Yaz Sebzeleri İşleyen Şirketlerin Maliyet Dagılımı 

Şirket Işgücil HamMadde Enerji İdari Giderler Amortisman 
Kırmızı Biber Veri Yok Veri Yok Veri Yok Veri Yok Veri Yok 

Turşu 0.08 0.88 0.00 0.02 0.02 

3A.S P amuk 

Araştırmamıza konu olan otuzbir adet kütlü pamuk işleme şirketinden ikisi Adıyaman'da, 

onikisi Diyarbakır'da, dördü Mardin'de, altısı Urfa'da ve yedisi Gaziantep'te bulunmaktadır. 

Tablo 42. GAP Bölgesinde Pamuk İşleyen Şirketlerin Sayısına İlişkin 

Araştırma Sonuçları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa 

Pamuk ı 6 2 3 

Pamuk Tohumu ı 6 2 3 

Gaziantep 
2 

5 

Benzer kapasite ve teknolojilerden dolayı ekstraksiyon oranlan da benzerlik göstermekte olup 
GAP bölgesinde pamuk için ortalama %36 ve pamuk tohumu için de %64'lük ekstraksiyonlar 
elde edilmektedir. 

Tablo 43. Pamuk İşleyen Şirketlerin Ekstraksiyon Oranları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa GaJJanıep Bölge 
Pamuk 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 
Pamuk Tohumu 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

GAP bölgesind e ortalama satış kar marjı pamuk için %6 ve p amuk tohumu için de %7'dir. 
Pazar etkinliklerine bağlı olarak bu oran %3-10 arasında değişir. 
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Tablo 44. Pamuk İşleyen Şirketlerin Ortalama Karlılıgı 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa 

Pamuk 0.10 0.04 0.06 0.06 

Pamuk Tohumu 0.10 0.03 0.06 0.07 

Gaziantep Bölge 

0.03 0.06 
0.07 0.07 

Kapasite kullanım oranlarına bakıldığında en yüksek kapasite kullanımı Urfa'da ve en düşüğü 
de Adıyaman'da bulunmuştur. Pamuk işleme şirketlerinin karlılıgı görece olarak yüksek olsa 
da, bunun nedeni bölgede birbiriyle rekabet eden şirket sayısının sınırlı olması olabilir. 

Tablo 45. Pamuk İşleyen Şirketlerin Kapasite Kullanımı 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanburfa Gaziantep Bölge 

Pamuk 0.35 0.52 0.55 0.76 0.51 0.53 

Pamuk Tohumu 0.35 0.52 0.55 0.76 0.51 0.53 

Araştırma sonuçlanmız satışlarla ilgilidir, aynca daha önceki kısımda verilen sonuçlara da 
bakınız. Adıyaman bölgesindeki şirket sayısı sınıril olması nedeniyle düşük satış toplamı kar 
maıjını yükseltirken, Gaziantep bölgesinde satış toplamındaki artış karlılıgı azaltmaktadır. 

Tablo 46. Pamuk İşleyen Şirketlerin Toplam Satışları (Milyar TL) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Pamuk 1.8 47.8 ı 1.5 49.1 27.4 134.6 
Pamuk Tohumu 0.3 8.8 1.6 7.8 5.6 24.1 

Diğer yandan, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki üçüncü kişiler için pamuk işleyen şirketler girdi 
alınunı arttumakta bu da bölge ortalamasını daha yüksek rakamlara çekmektedir. 

Tablo 47. Pamuk İşleyen Şirketlerin Girdi Alımları (ton) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanburfa Gaziantep Bölge 
Pamuk 1.000 31.000 5.100 30.500 21.100 88.700 
Pamuk Tohumu 1.000 31.000 5.100 30.500 21.100 88.700 

Pamuk işleyen şirketlerin GAP bölgesinden girdi alım yüzdeleri Adıyaman için %10 iken, 
Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Gaziantep için %100'e kadar çıkar. Pamuk tohumu için benzer 
yüzdeler geçerlidir. 

Tablo 48. Pamuk İşleyen Şirketlerin GAP Bölgesinden Sa~ladıkları Girdi Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 
Pamuk 0.10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 
Pamuk Tohumu 0.10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 

Girdi temininde çiftçilerden do~dan alırnlar çok fazladır ve bölge ortalaması %89'a ulaşır. 
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Tablo 49. Pamuk İşleyen Şirketlerin Çiftçilerd en Dokrudan Alım Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanhurfa Gaziantep Bölge 

Pamuk 1.00 1.00 0.93 0.90 0.60 0.89 

Pamuk Tohumu 1.00 1.00 0.93 0.90 0.60 0.89 

Dışsatım faaliyetlerine bakugınuzda, hedef pazar ve potansiyel alıcılar olarak İngiltere, Almanya 
ve Belçika'yı görmekteyiz. 

Tablo SO. Pamuk İşleyen Şirketlerin Ülkelere Göre Dakılıını 

Ş irket ÜLKELER 
Pamuk Ürdün Ingiltere Almanya Belçika 

Pamuk Tohum u 

Giriş kısmında d a belirtildiği gibi, benzer üre tim teknolojileri ve kapasiteleri, benzer i şgücü , 

hammadde, eneıji , idari giderler ve amortisman giderlerine yol açar. Toplam maliyet içindeld en 
yüksek pay %91 'le halen hammaddeye aittir. 

Tablo Sl. Pamuk İşleyen Ş irketlerin Maliyet Dagılım ı 

Şirket Işgücü Ham Madde Enerji Idari Giderler Amonisınan 

Pamuk 0.03 0 .91 0.02 0 .02 0.02 

Pamuk To humu 0.03 0.91 0.02 0 .02 0.02 

3A. 6 Bahçe Ürünleri 

Bahçe ürünleri i şleyen şirketleri n en yoğun olduğu iller Mardin ve Gaziantep'tir. Bu 
yoğunlaşmanın temel nedeni girdi ternin kapasitesidir. 

Tablo 52. GAP Bölges inde Bahçe Ürünler i İşleyen Ş irketlerin Say ısına İlişk in 
Araştırma Sonuçları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanhurfa 

Zeytin - - - -

Antep Fısugı - - - -

Kabuklu Antep Fısugı - - - -

Erkenci Antep Fısugı - - - -
Sabun - - - -
Zeytin Ezmesi - - - -
Şarap - - ı -

Vermut - - ı -

Şampanya - - ı -

Kola nya - - ı -

Sirke - - ı -

Gaziantep 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

-
-
-
-

Pamuk işleyen şirketlerde olduğu gibi, bahçe ürünleri işleyen şirketler de benzer teknolojiler ve 
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homojen girdilere sahiptirler ve bu yüzden ekstraksiyon oranJan da benzerdir. 

Tablo 53. Bahçe Ürünleri İşleyen Şirketlerin Ekstraksiyon Oranları 

Şirket Adıyaman Diyaıbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep 

Zeytin - . - - 0.95 

KabulcJu Antep Fısugı - - - - 0.45 
Antep Fısugı - - - - 0.78 

Erkenci Antep Fıstı~ - - - - 0.15 
Sabun - - - - 0.08 
Zeytin Ezmesi - - - - 0.34 

Şarap - - 0.75 - -
Verrnut - - 0.05 - -
Şampanya - - 0.10 - -
Kolon ya - 0.05 - -
Sirke - 0.05 - -

Bölge 

0.95 
0.45 

0.78 
0.15 
0.08 
0.34 
0.75 
0.05 
0.10 

0.05 
0.05 

Antepfıstığı dı şsatımında Türkiye birinci sırayı almış olsa ve Türkiye'nin dışsatımında 
antepfıstığı önemli bir pay sahibi olsa da, uygun olmayan pazarlama stratejileri ve ürün 
çeşitlili ğinden yoksun olunması nedeniyle karlılık oranı %5'lere düşmektedir. Sabun için 
ortalama karlılık oranı %10 ve diğer alkollü içkilerin karlılık oranlan %30 civarındadır. 

Tablo 54. Bahçe Ürünleri İşleyen Şirketlerin Karlılık Ortalamaları 

Şirket Adıyaman Diyaıbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Zeytin - - - - - -
KabulcJu Antep Fısugı - - - - 0.05 0.05 
AntepFısu~ - - - ZARAR ZARAR 

Erkenci Antep Fısu~ - - - - 0.05 0.05 
Sabun - - - - 0.10 0.10 
Zeytin Ezmesi - - - - 0.10 0.10 
Şarap - - 0.30 - - 0.30 
Verrnut - - 0.30 - - 0.30 
Şampanya - - 0.30 - - 0.30 
Kolon ya - O.Q3 - - 0.03 
Sirke - - 0.30 - - 0.30 

Antepfıstığı işlemede kapasite kullanımı %100 civarındadır, diğer yandan (yöre tatlılannda 
kullanılan) erkenci antepfıstığı kapasite kullanımı %33 civarındadır. Düşük kapasite 
kullanımının temel nedeni düşük girdi teminidir. Üzümün bir türevi olarak alkollü içkiler için 
kapasite kullanımı %55 civarındadır. 
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Tablo SS. Bab çe Ürünleri İşleyen Şirketlerin Kapasite Kullanımları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa 

Zeytin - - - -
Kabuklu Antep Fısugı - - - -

Antep Fısugı - - - -
Erkenci Antep Fısugı - - - -

Sabun - - - -

Zeytin Ezmesi - - - -

Şarap - - - -

Vennut - - - -
Şampanya - - - -

Kolon ya - - - -

Sirke - - - -

Gaziantep Bölge 

- -

1.00 1.00 

1.00 1.00 

0.33 0 .33 

- -
- -

0.55 0.55 

0.55 0.55 

0.55 0.55 

0.55 0.55 

0.55 0.55 

Bahçe ürünleri işleyen şirketler arasında sauş toplamlan, kabuklu antepfıstığı için yıllık 40 
milyar TL, normal antepfıstığı için 30 milyar TL, erkenci antepfıstığı (yöresel tatlılarda 
kullanılır) için ise 27 milyar TL'dir. 

Tablo S6. Bahçe Ürünleri İşleyen Şirketlerin Toplam Satışları (Milyar TL) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Zeytin - - - - - -
Kabuklu Antep Fısugı - - - - 40.0 40.0 

Antep Fıstı~ı - - - - 30.0 30.0 

Erkenci Antep Fısugı - - - - 27.0 27.0 

Sabun - - - - 2.7 2.7 

Zeytin Ezmesi - - - 0.1 0.1 

Şarap - - - 0.3 0 .3 

Vennut - - o .ı - - 0 .1 

Şampanya - - 0.2 - - 0.2 

Kolon ya - - o .ı - - 0.1 

S irk e - - 0.2 - - 0.2 

Aşağıdaki rakamlar bahçe ürünleri işleyen şirketlerin ton olarak girdi alımlannı göstermektedir. 
Kabuklu fıstık işleyen şirketler normal antepfıstığı kullanmakta olup girdileriyle ilgili hiçbir veri 
elde edilememiştir. Sonuç olarak, normal zamanlı antepfıstığının girdi alımlannda ilk sırayı 
aldığı görülür. 

Girdi alımlannda ikinci sırayı erkenci antepfısnğı almaktadır. 
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Tablo 57. Bahçe Ürünleri İşleyen Şirketlerin Girdi Alımları (ton) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa 

Zeytin - - - -
Kabuklu Antep Fısu~ı - - -
Antep Fısugı - - - -
Erkenci Antep Fısugı - - - -
Sabun - - -
Zeytin Ezmesi - - -

Şarap - - 250 -
Vennut - 250 -
Şampanya - - 250 -
Kolon ya - 250 -
Sirke - - 250 

Gaziantep Bölge 

- -
- -

5.200 5.200 
1.500 1.500 

- -
- -
- 250 

- 250 
- 250 
- 250 
- 250 

Giriş kısmında da belirtildiği gibi, bahçe ürünleri yalnızca GAP bölgesinden temin edilmekte, 
girdilerin % 100'ü bölge düzeyinde sağlanmaktadır. 

Tablo 58: Bahçe Ürünleri İşleyen Şirketlerin GAP Bölgesinden Sagıadıkları 

Gir dilerin Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep 
Zeytin - - - - -
Kabuklu Antep Fısugı - - - - ı.oo 

Antep Fısugı - - - - 1.00 
Erkenci Antep Fısugı - - - - 1.00 
Sabun - - - - -
Zeytin Ezmesi - - - - -
Şarap - - 1.00 - -

Vennut - - 1.00 - -
Şampanya - - 1.00 - -
Kolon ya - - 1.00 - -
Sirke - - 1.00 - -

Bölge 

-

1.00 
1.00 
1.00 

-
-

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Girdi pazarının yakın olması nedeniyle, şirketler ürünleri doğrudan çiftçiden alırlar. Bunun 
başka bir nedeni de aracılann yokluğudur. Tüm alt-sektörler için çiftçilerden doğrudan ternin 
edilen girdiler% 100 civanndadır. 
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Tablo 59. Bahçe Ürünleri İşleyen Şirketlerin Çiftçiden Do~rudan Alım Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardln Şanlıurfa Gaziantep 
Zeytin - - - - -
Kabuklu Antep FıstJgı - - - - 1.00 
Antep Fısugı - - - - 1.00 
Erkenci Antep Fıstıgı - - - - 1.00 
Sabun - - - - 1.00 
Zeytin Ezınesi - - - - 1.00 
Şarap - - 1.00 - -
Verrnut - - 1.00 - -
Şampanya - - 1.00 - -
Kolon ya - - 1.00 - -
S irk e - - 1.00 - -

Bölge 

-
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Antepfıstığında belli başlı dış alıcılar ABD ve İspanya'dır. Erkenci antepfıstığı için yerel 
pazardan ayrı olarak Almanya da potansiyel bir dışahmcıdır. Sabun dışsarımı açısından 
Yugoslavya ve şarap açısından da İsviçre temel alıcılardır. 

Tablo 60. Bahçe Ürünleri İşleyen Şirketlerin Ülkelere Göre Dışsatım Da~ılımı 

Şirket Ülkeler 

Zeytin - - - - - -
Kabuklu Antep Fıstıgı - - - - - -

Antep Fısugı ABD Ispanya 

Erkenci Antep Fıstıgı Almanya 

Sabun Yugoslavya 

Zeytin Ezmesi - - - - - -
Şarap lşviçre 

Verrnut - - - - - -
Şampanya - - - - - -
Kolon ya - - - - - -
Sirke - - - - - -

3A.7 Hayvansal Ürünler 

GAP bölgesindeki hayvansal urun işleyen firmaların dağılımı bölgesel yoğunluk 

göstermektedir. Adıyaman yöresi tereyağı, beyaz peynir ve yoğun işleme konusunda 
uzmanlaşırken, Diyarbakır ve Şanlıurfa Av asi koyunundan hazır et işleme ve Gaziantep yöresi 
de tavuk eti işlemesi konusunda uzmanlaşmış tır. 
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Tablo 61. GAP Bölgesinde Hayvansal Ürün İşleyen Şirketlerin Sayısına İlişkin 

Araştırma Sonuçları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep 

Beyaz Peynir ı - - - -
Yogurt ı - - - -
Tereyagı ı - - - -
Sıgır Eti - ı - ı -
Sakatat ı - ı -
Kuzu Eti - - - ı 

Tavuk - - - - ı 

Bölgedeki peynir ekstraksiyon oranı Türkiye ortalaması altındadır. Tereya~ ve diğer hayvansal 
ürünlerdeyse Türkiye ortalamasıyla benzerlik taşır. Peynirdeki düşük ekstraksiyon oranı süt 
kalitesiyle ilgili görünmektedir. 

Tablo 62. Hayvansal Ürün İşleyen Şirketlerin Ekstraksiyon Oranları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Beyaz Peynir 0.17 - - - - o.ı7 

Yogun 1.00 - - - - 1.00 

Tereya~ı 0.02 - - - - O.Q2 

Sı~ Eti - - - 0.60 - 0.60 
Sakatat - - - 0.10 - o. ı o 

Kuzu Eti - - - - 0.50 0.50 
Tavuk - - - - 0.73 0.73 

Araştırmadan elde ettiğimiz veriler hayvansal ürün işleyen çoğu firmanın zarar ettiğini 
gösteriyor. Firma yöneticileri, zararın temel nedeninin GAP bölgesinin artan dışalımlan ve GAP 
bölgesi dışındaki büyük ölçekli şirketlerin üstünlü~ olduğunu belirtiyorlar. 

Tablo 63. Hayvansal Ürün İşleyen Şirketlerin Ortalama Karlılı~ ı 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 
Beyaz Pe ynir ZARAR - - - ZARAR 

Yo~urt ZARAR - - - - ZARAR 

Tereyağı ZARAR - - - - ZARAR 

Sıgır Eti - - ZARAR - ZARAR 

Sakatat - - ZARAR - ZARAR 

Kuzu Eti - - ZARAR ZARAR 

Tavuk - - - ZARAR ZARAR 

Sürmekte olan rekabet arnşıyla, tavuk ve sı~ır eti dışında, kapasite kullamını %8 kadar düşük 
göıünmektedir. Bu hayvansal ürün işleyen firmalar arasında en düşük kapasite kullanımı beyaz 
peynir ve yoğuurt şirketlerine aittir (%8). 
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Tablo 64. Hayvansal Ürün İşleyen Şirketlerin Kapasite Kullanımları 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa 

Beyaz Peynir 0.08 - - -
Yog-urı 0.08 - - -
Tereyag-t - - - 0.40 
Sı~ırEıi - - - 0.55 
Sakatat - - - -

Kuzu Eti - - - 0.40 

Tavuk - - - -

Gaziantep Bölge 

- 0.08 

- 0.08 

- 0.40 

0.54 0.55 

0.27 0.27 

0.40 0.40 

1.00 1.00 

Düşük kapasi te kullanımının bir sonucu olarak beyaz peynir ve yoğurt için milyar TL olarak 
toplam sauşlar düşük görünmektedir. Öte yandan sığır ve kuzu etinde dikkate değer satış 
miktarları gerçekleşmektedir. 

Tablo 65. Hayvansal Ürün İşleyen Şirketlerin Toplam Satışları (Milyar TL) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 
Beyaz Peynir o .ı - - - - 0 .1 

Yog-urı o .ı - - - - 0.1 
Tercyag-ı - - - 0.1 - 0.1 

Sıgır Eıi - - - 2.5 - 2.5 

Sakatat - - - 0.7 - 0.7 

KuzuEti - - - - 5.3 5.3 
Tavuk - - - - 0.9 0.9 

Hayvansal ürünler işleyen firmaların toplam girdi kullanımlan ton olarak aşağıda verilmiştir. 

Bunlar arasında en yüksek miktarlar sırasıyla kuzu eti, sığır eti ve tavuk etine aittir. 

Tablo 66. Hayvansal Ürün İşleyen Şirketlerin Girdi Alımları (ton) 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Beyaz Peynir 223 - - - - 223 

Yogurı - - - - - -

Tereyagı - - - - - -
Sıgır Eli - - - 350 - 350 

Sakatat - - - - - -
Kuzu Eti - - - - 675 675 

Tavuk - - - - 270 270 

Hayvan ürünlerini işleyen firmaların tümü girdilerinin GAP yöresinden sağlamakta, öte' yandan 
bölge üretemini diğer yörelere pazarlayan aracılar bulunmamaktadır. 
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Tablo 67: Hayvansal Ür ün İşleyen Şirketlerin GAP Bölgesinden Sa~lad ıkları 

Girdi Yüzdeleri 
- -

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Beyaz Peynir 1.00 - - - - 1.00 

Yo~ 1.00 - - - - 1.00 

Tereyagı - - - 1.00 - 1.00 

Kuzu Eti - - - 1.00 1.00 

Tavuk - - - - 1.00 1.00 

Tavuk eti dışında geri kalan tüm tanmsal girdiler doğrudan çiftçiden temin edilmektedir v 
kapsamlı araştırrnamız sırasında hiçbir yerleşik aracı pazar kuruluşuyla karŞllaşılmanuştır. 

Tablo 68. Hayvansal Ürün İşleyen Ş irketlerin Çiftçiden Dogrudan Ürün Alım Yüzdeleri 

Şirket Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Gaziantep Bölge 

Beyaz Peynir 1.00 - - - - 1.00 
Yojtun - - - - - -

Tereyag-ı - - - - - -
Sıgır Eli - - - - - -
Sakatat - - - - - -
Kuzu Eli - - - - 1.00 1.00 
Tavuk - - - - 0.40 0.40 

Dışsatım ürünleri arasında Avasi koyunlarının önemli bir yeri vardır. Avasi koyunlan satışı 
canlı hayvan şeklinde Stıriye, Irak ve Suudi Arabistan'a yapılmaktadır. ı 

Peynir üretiminin maliyetyapısı nı incelediğimizde %21 civarında dalgalanma gösteren toplam 
maliyet içerisinde en düşük payı işçilik giderlerinin oluşturduğunu görüyoruz. Kuzu ve sığlr eri 
işlemede işçilik payı %8 civanndadır. Tavuk işlemedeyse işçilik gideri %3'e kadar 
düşmektedir. Diğer hayvansal ürün işleme fırmalarında olduğu gibi, hammadde maliyeti %80 
gibi en yüksek maliyet payına sahiptir. 

Tablo 69. Hayvansal Ürün İşleyen Ş irketlerin Maliyet Da~ılım ı 

Şirket ! şçilik HamMadde Enerji Idari Giderler Amortisman 

Beyaz Pcynir 0 .21 0.73 0.03 0.02 0.01 

KuzuEti 0.08 0.82 0.03 0.06 0.01 

Tavuk 0.03 0.92 0.02 0.02 0.01 
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