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Trend World Mimarlık olarak, modern mimariye uygun
Profesyonel ekibimiz, kaliteli işçilik ve uygun fiyat politikamızla,
keyifle çalışacağınız modern mekanlar tasarlıyoruz.
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www.trendworldmimarlik.com
info@trendworldmimarlik.com
Tel
: 0(216) 395 60 62
Gsm
: 0(542) 808 13 93
Adres :Postahane Mh. Hatboyu
Cd. İdil sk. No:517
Tuzla / İstanbul
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Ekmeğin Sesi Dergisi
artık dijital mecrada

Murat Yalçın
kolaylaştırıyor.

Dijital platformların basılı
mecralara kıyasla daha hızlı
yayılması, daha yüksek erişim
sağlaması ve ölçümlenebilir
olması, büyük bir avantaj sağlıyor.
Basım ve dağıtım maliyetlerinin
ortadan kalkması, derginin
tüm hedef kitlesine ulaşmasını
mümkün kılıyor; bunun yanı
sıra, dergi içeriklerine erişimi

Dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm, biz
yayıncılara çok farklı platformlarda yer alma
ve okuyucularımıza daha kolay ulaşabilme
imkanı sağladı. Bu imkanı, sektör paydaşlarının
bulunduğu tüm mecralarda yer alarak pozitif
faydaya dönüştürmeyi amaç edinen “Ekmeğin
Sesi”, alanında uzman kadrosuyla sektörün tüm
sorunlarına özel çözümler üretme kapasitesini
gün be gün artırma misyonuyla siz değerli
okuyucularımıza ulaşmaya devam edecektir.
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Tarık Doğan
Ulaştırma

İmtiyaz Sahibi
Rejisör Medya
İLETİŞİM
Örnek Mh. Fehmi Tokay Cd. 6-8A
Demirli Sit. B Blok D.2 Ataşehir / İST.
Tel: +90 216 340 34 95
Gsm: 0541 818 34 55
Mail: basin@ekmeginsesi.com
Web: www.ekmeginsesi.com
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faaliyetlerinde de bulunmaya çalışıyorum.

Ziraat Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Başkanı
HASAN MURAT KAPKIRAN

Üretimi destekleyen
POLİTİKA İZLENMELİ
Türk Mimar, Mühendis Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Hasan Murat Kapkıran, “TMO’nun tedarik politikaları böyle devam edip, ithalata
bağımlılıktan vazgeçilmedikçe, kur bazında da TL değer kaybetmeye devam
ettikçe, ekmek çok kısa bir sürede 5 TL’nin üzerine çıkacağı gün gibi ortada” dedi.

H

ükümetin tarım politikalarını eleştirerek,
“Üretimi attırmayı destekleyen politikalar
yapılmadığı sürece, ithalata bağımlılık
giderek artacak ve bir süre sonra artık
yerli ürün üretmemiş, hep ithalatla
beslenir hale geleceğiz” diyen, Türk
Mimar, Mühendis Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Başkanı Hasan Murat Kapkıran,
“İthalata dayalı politikalar Türkiye’nin tarımsal üretimini
geriye doğru itiyor” dedi.
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g Murat Bey, öncelikle kendinizden biraz bahseder
misiniz?
Ben, Türk Mimar-Mühendis Odaları Birliği Ziraat
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanıyım. Son
dört yıldır şube başkanlığını sürdürüyorum. Bu ikinci
dönemim. Aynı zamanda İstanbul Kent Konseyi ve Kadıköy
Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesiyim. Daha önceki
yıllarda Süs Bitkileri Derneği'nin kurucu başkanlığını
da sürdürdüm. Tarımla ticari anlamda da uğraşıyorum.
Mesleğimin her alanında hemen hemen üretim

nİthalata dayalı tarım ve dış ticaret politikaları,
buğday üretimini nasıl etkiliyor?
Türkiye neredeyse 80’li yıllarda başlayan yaş meyve
sebze ihracatına izin veren süreçle beraber, tarımın
bileşenlerinin hemen hemen bütün üretim alanlarında
ithalata dönük yıllardır uygulanan politikaların
oluşturduğu bir yapısal dönüşümle, artık kendi ürününü
yeterlilik seviyesinde üretemez hale gelmiş durumda.
İthalata dayalı politikalar Türkiye tarımsal üretimini geriye
doğru itiyor. Hem tarım arazilerinden, ekiminden vazgeçen
bir çiftçi kitlesi para kazanamadığı için vazgeçmek zorunda
kalıyor. Hem önemli miktarda tarım arazisi ki, yaklaşık
400 milyon hektara yakın tarım arazisi ekilmekten
vazgeçildi. Çünkü çiftçi, köylü Türkiye’de tarımdan para
kazanamaz hale geldi. Destekleme politikaları yerine
kredi politikaları uygulanıyor. Kredileri ödeyemez hale
gelen çiftçi de maalesef tarım yapmaktan vazgeçiyor.
Ki zaten genç nüfus büyük çoğunlukla kente göç etti ve
çiftçilerimizin yaş ortalaması 55 – 56 civarında. Bu da
demektir ki 5, 10 yıl içerisinde Türkiye büyük bir üretim
krizi yaşayacaktır. Genç nüfusu köye çekmeyi, tarım
arazilerine çekmeyi beceremezsek, Türkiye’de tarımın
her alanında bir geri gidiş yaşayacağımız bugünden
görülüyor. İthalat politikaları yerine üretimi hedefleyen,
onu önceleyen, üretimi arttırmayı, çiftçiyi arttırmayı,
yeterli ölçekte tarım arazisine sahip olmasını sağlamayı,
üretimin girdilerini ucuz temin eden mekanizmaları
oluşturup üretimi arttırmayı destekleyen politikalar
yapılmadığı sürece, ithalata bağımlılık, zaten oluşmuş olan
bağımlılık giderek artacak ve bir süre sonra artık yerli
ürün üretmemiş, hep ithalatla beslenir hale geleceğiz.
Bunun siyasi anlamda da olumsuzlukları var. Ki dünyada
artık güvenlik paradigmaları değişti. En önemli güvenlik
paradigmalarından birisi de gıda güvenliği paradigmasıdır.
Maalesef gıda egemenliğini yitiren bir toplumun,
beslenmesi ithalata dayalı olan bir toplumun yönetilmesi
de daha kolay olacaktır.
g Fırıncılar tüm gider kalemlerinin yanında un
fiyatlarındaki artış nedeniyle büyük zorluk içerisinde.
Bu artışı doğru buluyor musunuz?
Türkiye’nin beslenme alışkanlıklarının temelinde ekmek
tüketimi yatıyor. Dolayısıyla buğdayın anavatanı olan bir
ülkede de bunun böyle olması beklenir zaten. Fakat son
yıllarda uygulanan politikalara iklim krizi ve kuraklık
sorunu da eklenince düşen rekolteler nedeniyle ithalata
bağımlılıkla beraber un fiyatları da ciddi oranda artışlar
yaşandı. Geçen sene 170 TL’ye alınan çuval bu sene 350
TL’ye çıktı. Belirli seviyelere çıktı indi ama 340, 350 TL’ye
oturdu. Maya fiyatlarında da artış oldu. Tuz fiyatları arttı.
Satılan ekmek satılırken uygulanan poşet fiyatlarında
10 katına yakın artışlar mevcut. İşçilik ücretleri arttı,
enerji ücretleri arttı. Bunun yanı sıra un ücretlerinin de
artması sübvanse edilmemesi devlet tarafından hem

Buğdayın temel sahibi olan
TMO, çiftçiyi, üreticiyi, ya
da tüketiciyi desteklemek
yerine buğday sanayicisini
destekler durumda!

9

buğday çiftçisinin hem fırıncının süspanse edilmemesi
büyük problemlere neden oldu. Bu arada buğdayın temel
sahibi olan TMO çiftçiyi ya da üreticiyi ya da tüketiciyi
desteklemek yerine buğday sanayicisini destekler
durumda. Çünkü ithal ettiği ürünleri una çevirdikten sonra
belirli kotalarla fırıncılara satıyor, fırıncılara sattığı fiyatın
çok daha altında çiftçilerden alım fiyatı mevcut. Çiftçilerden
hala 2,250 – 2,400 TL civarında tonunu alan TMO, 4700
– 5000 TL bandında da ithalat yapıyor. Ama sanayiciye
bunu 2300 – 2400, yani çiftçi alım fiyatları gibi vererek
2300 – 2500 TL arasında sanayiciyi süspanse ediyor.
Ama bu süsbansiyonunu fırıncılara maalesef yapmıyor.
Dolayısıyla ekmek fiyatları da 3 TL üstünde seyrediyor.
Ama fırıncıların açıklamalarına göre 4.7 TL civarında 250
gr’lık ekmeğin satış fiyatının olması gerektiği, eğer rekolte
düşmeye devam edip ve TMO’nun tedarik politikaları
da böyle sürerse, ithalata bağımlılık da böyle sürüp kur
bazında da TL değer kaybetmeye devam ederse, ekmek u
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fiyatlarının çok kısa bir sürede 5 TL’nin üzerine çıkacağı
gün gibi ortada. Bu da gıda krizinin ve özellikle onun
temel parametresi olan ekmek ile ilgili krizin tüketiciye
de direkt yansıyacağı söylenebilir. Hem tüketicinin
satın alma gücünün düşüklüğü nedeniyle hem üretim
rekoltelerini düşüren politikalar nedeniyle önümüzdeki
dönemde ekmekte de krizin derinleşerek devam edeceğini
söyleyebiliriz.

g Daha önce tarımda kendine yetebilen bir ülke
iken şu anda yurtdışından buğday ithal eden bir ülke
konumuna geldik. Bunun sebepleri nelerdir?
70’li yıllardan sonra başlayan bu 3. küreselleşme diye
nitelendirilen neoliberalizm dönemi, aslında Türkiye’de
de 24 Ocak 1980 kararlarıyla ortama hakim hale geldi.
Ve o kararların gereği olan bütün kamunun sosyal
uygulamaları, kamuya ait, kamunun yükümlülüğünde
olan sosyal uygulamaların tamamı özel sektöre
devredildi. Bunun içinde tarımı regüle eden kamu iktisadi
teşebbüsleri de vardı. Hem kooparatifçilik işlevsizleştirildi,
itibarsızlaştırıldı. Kamu üretim girdilerini sağlayan veya
tarıma dayalı sanayi yani şeker, tekel, tütün fabrikaları
gibi, Sümerbank gibi kurumlar özelleştirildi. Hem de o
ürünlerin üretim süreçleri artık çok pahalı ve krediye
dayalı bir şekilde yürütülür hale geldi. Dolayısıyla
uygulanan bu özelleştirmeci tarım politikalarıyla gübre,
ilaç gibi tarımın temel girdileri de artık ithalata bağımlı
hale geldiğinden ve uluslararası fiyatlarla beraber TL KUR politikalarının da çok etkili olduğu düşünüldüğünde
maalesef önümüzdeki yıllarda da bu sürecin uygun
politik adımlar atılmaması durumunda düzelemeyeceğini
de görüyoruz bu günden. Sonuç itibariyle kamunun
sorumluluklarını yerine getirmediği veya tarımı tekrar
eski haline getirmek için özelleştirilen bütün KİT’lerin
veya tarımsal ürünü işleyen temel sanayinin tekrar
kamulaştırma sağlanmadığı sürece küresel neoliberal
sistemin özelleştirmeci mantığı piyasacı mantığı, temel
ürünlerde sorunlar yaratmaya, tarımsal üretimde sorunlar
yaratmaya devam edecektir. 24 Ocak kararları aslında
12 Eylül darbesinin de nedenlerinden birini oluşturuyor.
12 Eylül darbesi aslında 24 Ocak kararlarına muhalefet
eden, daha çok aydınların dizginlenip susturulabilmesi
için yapılmış olduğu bugünden geriye doğru bakıldığında
söylenebilir. Ama neoliberalizmin özelleştirmeci mantığı
kendine yeten yedi ülke olmaktan Türkiye’yi çıkartmak için
gerekli her türlü siyasi müdahaleyi yaptı. Çünkü kendine
yeterli olan bir Türkiye ortak pazarın pazarı olamazdı.

Eğer rekolte düşmeye,
TMO’nun tedarik politikaları da
böyle devam eder; ithalata
bağımlılık, kur bazında TL
değer kaybederse, ekmek kısa
sürede 5 TL’nin üzerine çıkar.
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g Ülkemizde buğday ekim alanında ciddi bir düşüş
yaşandı. Aynı oranda rekolte 22 milyon ton’dan 17.7
milyon tona düştü. Bunun nedeni nedir?
Türkiye buğday ekim alanlarındaki düşüklüğün asli
nedeni, buğday çiftçisinin yaptığı faaliyetten para
kazanamamasıdır. Yani bununda temel nedeni aslında
buğday çiftçisine para kazandırmayan ithalata bağımlılık
rejimi, ithalatı önceleyen rejimle çiftçinin desteklenmesi u

10

11

MART 2022

EKMEĞİN SESİ tarım

EKMEĞİN SESİ
artık çiftçiyi destekleyen kuruluş olmaktan çok ithalat
programlarını planlayan kurumlar haline dönüşmüş.
Siyasetin arpalığı haline gelmiş kurumlar olarak kamuoyu
ve çiftçiler tarafından böyle görülmektedir. Bu kurumların
silkelenip kendine dönmesi gerçekten ekosistemin,
tarımın, üreticiyi ve tüketiciyi koruyan kollayan politikalar
ve programlar üretmeye başlaması gerekir. Bunun için
bir an önce önlem alınması, hem hükümet, siyasi irade,
merkezi irade bazında hem de tarım bakanlığında bu
konuyu bu hale çevirecek liyakatli atamalarla bu işin
yapılması gerekir.

politikalarındaki yanlış uygulamalardır. Çifti, özellikle
buğday çiftçisi, dünyanın her yerinde temel ürün
olan örneğin Latin Amerika’da mısır, doğuda pirinç,
kuzeyde patates gibi ürünlerin temel ürün olduğunu
düşündüğümüzde, o ürünlerin yeterliliği esasına dayalı
bir çiftçi destekleme politikası geliştirilmesi gerekirken,
maalesef Türkiye’de sınırsızca bütün alanlar liberalizmin
kollarına itildi ve çiftçilerde bu nedenle tarımı terk etmeye
başladılar. Yani dışarıdan 5000 TL’ye buğday ithal edip,
içeride 2250 TL’ye kendi çiftçinizden aldığınızda ve
çiftçinin maliyetlerinin çok altında fiyatlarla aldığınızda,
çiftçiyi desteklemiş olmazsınız. Üstelik çiftçi bir sonraki
sene yapacağı üretimi ya kredilerle ya da tüccarların
zımni olarak uyguladıkları sözleşmeli destekleriyle
sağlayabiliyor. Yani 100 dönüm bir yere buğday ekmesi
gereken bir çiftçi, tüccarın talebiyle buna başlıyor. Tüccar
girdileri ona temin ediyor. Örneğin gübresini, tohumunu,
sürmek için mazotunu temin ediyor. Sonrada fiyatı
kendisi belirleyip sonrasında çiftçiye sadece emeğinin
karşılığı kadar bir ücret verip çiftçiyi kendi tarlasında
işçi olarak çalışmasına neden oluyor. İşte bu politikaların
uygulanması ve Türkiye’nin sağlıklı bir tarımsal üretim
planlaması çiftçiyi ve ekosistemi
önceleyen, tüketiciyi önceleyen
bir sağlıklı bir tarım politikası
olmaması nedeniyle de maalesef
bugün geldiğimiz noktayı
yaşamaya devam ediyoruz. Bu
iş düzeltilmediği taktirde de
böyle sürmeye devam edecek.
Bir an önce önlemlerini almak
gerekiyor.

g Fırıncı sektörünün girdi çıktı döngüsünde, satışta
fiyat tarifesinin serbest bırakılması gerekmez mi?
Liberalizm zaten serbest piyasa demektir büyük ölçüde.
Türkiye’de de şu anda uygulanan siyasi anlayış ve
ekonomik politika neoliberal politikalardır. Aslında
bu bağlamda kabaca baktığımızda elbette herkesin
fiyat politikaları serbest bırakılmalı. Fakat bu daha çok
kendine yeterli miktarda üretim yapan ve gelir düzeyi
yüksek toplumlar için uygulanabilirliği bir ölçüde de
olsa kabul edilebilir bir uygulamadır. Çünkü temel
tüketim ürünlerinde mutlaka
kamunun denetimi ve kamunun
desteklemesinin olması
gerekiyor. Dünya artık yaşanan
son yüz yılda giderek liberalize
olan ekonomi içerisinde yoksul
kesimin, gelir düzeyi düşük
kesimin, hatta orta kesimlerin
giderek daha yoksullaşıp açlığa
mahkum hale doğru ilerlediğini
görüyoruz. Bu nedenle liberal
sistem içinde bile bunu
koruyan kollayan bir mekanizma olarak temel tüketim
maddelerinde fiyat uygulamalarının ya da o ürünlere
erişimi sağlayacak mekanizmaları kurmak gerektiğini
düşünüyorum. Ve fırınların uygulayacağı serbest
fiyatlarda temel ürünlerle ilgili olmayabilir. Onun dışında
fırının ürün çeşitliliği içerisinde serbest piyasa fiyatları
uygulaması kabul edilebilir. Ama özellikle halkın temel
ihtiyacı olan ekmeğin tüketiminde ekmek fiyatlarını
mutlaka kamu otoritesinin belirleyici bir etkisinin
olması gerekir. Aksi taktirde bir beslenme krizi giderek
derinleşen açlığın artık, açlıktan ölümler seviyesine
ulaşması beklenebilir ki, kamuoyuna yansımasa da
kent yoksulluğu içerisinde ekmeğini ya da gıdasını
çöpten toplamanın, atık ekmeklerle beslenmenin veya
fırınlardaki askıda ekmek uygulamasıyla beslenmenin
ne kadar yaygın olduğunu hepimiz ulusal medyadan da
çeşitli haber kanallarından da görüyoruz. İşte bunun
ortadan kaldırılabilmesi için mutlaka yoksulluğun
giderilmesi lazım temel olarak ama bunun güç olması,
veya uygulamaması durumunda da bu tür ürünlerin
mutlaka fiyatlarının satın alınabilir düzeyde devletçe
denetlenip tutulması gerekir diye düşünüyorum.

Özellikle halkın temel ihtiyacı
olan ekmeğin tüketiminde,
fiyatların mutlaka kamu
otoritesinin belirleyici bir
etkisinin olması gerekir.

g Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO)‘nde alım fiyatı çok düşüktü. İthal buğday tercih
etmek yerine, yerli çiftçinin desteklenmesi daha iyi
olmaz mı?
TMO Türkiye’de özellikle tarımı regüle eden, yani 24
Ocak kararlarından sonra ortadan kaldırılan bir sürü
kurumun, satılan, işlevsizleştirilen ya da özelleştirilen
kurumların yanı sıra kalan Tarım Kredi Kooparatifleri,
Toprak Mahsulleri Ofisi de maalesef siyasetin at oynattığı
bir alan haline geldi. Yani üretici ve tüketiciyi koruyan
kollayan onlar için çalışan kurum olmak yerine maalesef
siyasi iradenin kararları doğrultusunda daha çok
ithalatı önceleyen üreticiyi çok düşük fiyatlara mahkum
eden satın alma politikaları izleyen bir kurum haline
geldi. Dolayısıyla tarımı desteklediği bugün itibariyle
söylenemez. Tarım Kredi Kooparatifleri’de bunun gibi.
Çiftçilerin kooparatifi olan, çiftçilerin örgütü olan bir
kurum, kendi çiftçisini haciz baskısı altında tutuyor.
Yeni bir ödeme planı oluşturmuyor. Bunun için gerekli
fonları oluşturmuyor. Bu nedenle de Türkiye’de son
aylarda çiftçi intiharları da başlamış vaziyette takipler
ve haciz uygulamaları beklentisi dolayısıyla. Dolayısıyla
Tarım Kredi Kooparatifleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi
MART 2022
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kmek fiyat tarifesi alınmasında yaşanan
sorunlar nelerdir?
Gündeme gelen fırıncılarımızın azami fiyat
belirleme konusundaki sorun, aslında yasal
mevzuata takılan bir sorundur. Bu konuda
odaların, odalarına bağlı bulunan diğer
sektör kuruluşlarının, hukuk karşısında veya ekmek
üreticisi dostlarımızın pek yapacağı bir şey yoktur. Esas
yapılması gereken konu, mevzuatın aykırılığı yönünde
hem hukuki, hem siyasi mücadele verilerek bu mevzuatın
iptal edilmesinin sağlanmasıdır. Zira, tüketicilerin de
perakende mevzuatıyla ilgili kanunlara göre azami fiyatın
belirlenme yetkisi verilmiş odaya bu yetki verilmiştir.
Oda da kamuoyu ve siyasi münazaralarla tatmin edici bir
sonuç ortaya koyamamıştır. Bugün İstanbul’u düşünürsek,
İstanbul’da bir ilçedeki, girdileri çok yüksek olan bir fırıncı,
ekmek üreticisi bir kardeşimizin, girdileri düşük olan bir
bölgedeki fırıncıya göre aynı fiyattan ekmek satmasını
düşünmek doğru değildir. Bunun yanında yine dönemsel
olarak üretim girdilerinde serbest piyasa ekonomisine
dayalı olarak, ciddi artışlar meydana gelir. Doğalgaza,
akaryakıta, un fiyatlarına ve maya fiyatlarına gelen zamlar
serbest piyasaya göre tayin edilmiş olmasına rağmen,
bunlardan müteşekkil ekmeğe sabit fiyat konulması, her ne
kadar yasada mevcut olsa bile, anayasal olarak çözülmesi
gereken, anayasaya aykırılık teşkil eden bir durum vardır.
Bu konuda benim geçmişten beri sektör temsilcilerine
tavsiyem, bir araya gelerek bu mevzuatın iptali yönünde
hem siyasi, hem hukuki mücadelenin verilmesidir.

Avukat
SITKI CANSIZ

Mevzuat kalkmadıkça
ekmekte serbest fiyat
uygulanması imkansız
Avukat Sıtkı Cansız, fırıncı esnafının yasal haklarını Ekmeğin Sesi TV’ye anlattı.
Ceza alan fırıncı ne yapmalı? Cezaların iptali söz konusu mu?
İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında neler yapılmalı?
Ekmekte fiyat serbestisi hukuki olarak mümkün olabilir mi?
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Siyasetçi tabi ki, ekmek fiyatları
üzerinden seçmen kitlesini
memnun etmeye çalışıyor.
Elektrikte yüzde 125, un
fiyatlarındaki artışlarla, satın
alma gücünün düştüğü bir
yerde zaten sürdürülebilir
büyümeden söz etmek
mümkün değil.
diğer üreticilerin diğer işverenlerin mevcut uygulama
içerisinde çözme şansı yoktur. Yasalar iki şahitle, işçilerin,
yalan da olsa daha doğrusu hakimlerimiz, uygulamamız,
Yargıtay’ımız, yalancı şahitle bile olsa, alınmış beyanları
geçerli görüp, işverenleri ağır tazminat yükleri altında
ezmektedir. Bunun fazla mesai, ücretsiz izin, bayram izni,
hafta sonu tatili gibi konulardan dolayı işverenler ağır
tazminat yükü altına girmektedir. Bunun çözümü için
mevcut yasalar çerçevesinde, işverenlerimizin işçiyle
yapmış oldukları iş sözleşmesinde,
teferruatlı maddeleri koymaları
gerekmektedir. Mesai
saatlerini tespit edecek,
görüntü, parmak izi gibi
konularla mesai saatlerinin
tespit edecek argümanların
ortaya koyulması
gerekmektedir. u

g Çeşitli nedenlerle kesinle cezalarla ilgili fırıncı
esnafı neler yapmalı? Cezaların iptali söz konusu mu?
Fırıncı esnafının aslında gramajla ilgili, yüksek fiyatla
ilgili kesilen cezalara; yani ben şimdi bu işin yargılayıcısı,
hakimi olarak önüme gelirse, önüme gelen bu ceza eğer
gramaj ve fiyat bakımından tarifeye uygun değilse, o cezayı
iptal etme şansım yoktur. Çünkü mevcut mevzuata göre,
azami fiyat belirleme yetkisi verildiği için, bu kesilen
cezaları hukuken iptal ettirme şansımız yoktur.
g İşçi - işveren uyuşmazlıklarında neler yapılmalı?
Bugün tabii bütün üreticilerin, bütün işverenlerin, işçiişveren uyuşmazlıklarıdır.
Maalesef burada yasaların
uygulanması noktasında
yargı tamamen işçi lehine
hareket etmektedir. Duygusal
olarak yaklaşılarak işçilerin
mağduriyeti göz önüne alınıp,
devamlı haksız olsa bile işçi
lehine kararlar verilmektedir.
Ben hatta diyorum ne yapın
edin işçilerinizle mahkemelik
olmayın diyorum. Hiç
bir şekilde işçilerle olan
münasebetleri, fırıncıların ya da
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Girdi maliyetleri serbest olan bir ürünün nihai
fiyatının belirlenmesi hem Anayasa’ya, hem
liberal ekonomi politikasına, hem de hayatın
gerçeğine aykırı bir durumdur. Ekmek üreticisine
‘Ekmeği sabit fiyatla sat’ denilmesi çok da akla,
mantığa uygun bir şey değildir.
g Ekmek fiyatının serbest olması hukuki olarak
mümkün müdür?
Ekmeğin fiyat serbestisi, demin de arz ettiğim gibi
girdi maliyetleri serbest olan bir ürünün nihai fiyatının
belirlenmesi hem Anayasa’ya, hem liberal ekonomi
politikasına, hem de hayatın gerçeğine aykırı bir
durumdur. Unu devamlı değişken bir fiyatla alan ekmek
üreticisi, doğalgazı, odunu veya mayayı fiyatını sabit
alamamaktadır. Böylelikle, ekmek üreticisine ‘ekmeği
sabit fiyatla sat’ denilmesi çok akla, mantığa uygun bir şey
değil. Bunun çözümü demin de arz ettiğim gibi perakende

MART 2022

yönetmeliğinde, esnaf odaları mevzuatında yer alan azami
fiyat belirleme mevzuatının ortadan kaldırılmasıdır. Bu
mevzuat ortadan kaldırılmadığı müddetçe, ekmekte
serbest fiyat uygulama imkanı olamaz. Bütün sektör
temsilcilerinin bu konu üzerinde durarak, ya yargı yoluyla,
ya da siyasi bir platform oluşturarak bu mevzuatın
ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yoksa cezaların
kesildiği durumlarda, az önce de arz ettiğim gibi yargı
mensuplarının kanunlara ve yönetmeliğe uymak zorunda
olduğundan, azami fiyatı aşan ekmek üreticisinin cezasını
onaylamak zorunda kalacaktır.
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Ekonomi Yazarı
TALAT YEŞİLOĞLU

Fırıncının

girdileri
ucuzlatılmalı

G

Temel olarak odaklanılması gerekenin
maliyetleri ve girdileri kontrol altına
alabilmek olduğunu söyleyen Ekonomi
Yazarı Talat Yeşiloğlu, “Fırıncıların
girdilerini ucuzlatmadığımız sürece fiyat
karmaşası sürmeye devam eder” dedi.

lobal anlamda tüm ülkeler
pandemiden sonra büyük bir
ekonomik darboğaza girdi. Özellikle
gıdada yaşanan bu olumsuzluktan
Türkiye nasıl etkilendi.
Covid 19 pandemisi, 2019 yılının Aralık ayında Çin’de
başladı. Bizde de, resmi ilk vakanın kabul edilmesi 11
Mart 2020 tarihinde. Ardından, tabii ki Türkiye’de bir
kaç gün içerisinde kapanma yaşandı. 14 Mart 2020 ile
başlayan süreçle ülkece kapandık. Bu süreçte Avrupa’da,
Çin’de, Türkiye’de olsun, tüm dünyadaki en temel çıktı
nedir diye bakıldığında, tabii ki insan için sağlık her
şeyden önce geliyor. Kişiler, çalışanlar, arkadaşlarımızın
dostlarımızın sağlığı, birbirimize olan bağımlılık tabii ki
çok öne çıktı. ‘Ama temel çıktı nedir?’ diye sorarsanız,
herkesin söyleyeceği tek bir yanıt vardır: Gıda güvenliği...
Eğer marketlerinizde, pazarlarınızda, tarlalarınızda,
fabrikalarınızda ürettiğiniz hayvansal gıdalarla, pazarı
insanlarla buluşturabiliyorsanız bu gıda güvenliğini ve
MART 2022

zincirini koruyabiliyorsunuz demektir. Son dönemde
çok kızdığımız marketlerin bu dönemde hiç bir şekilde
insanların gıdaya erişimini, (soğuk zincir olsun veya
sebze meyve olsun) hiç bir zaman aksatmadıkları için
başta üreticilere, ikincisi marketlere bizi buluşturdukları
için bence bir teşekkür borcumuz var. Yani, asli işleri ama
bizce de bir teşekkürü hakettiklerini itiraf etmemek zor
olmasa gerek.

g Türkiye’nin tarım politikalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Biliyorsunuz ki, Türkiye’de hep söylenen bir şey vardır;
Doğru teşhisi koyduğunuz zaman zaten tedavinin yarısını
yapmış oluyorsunuz. Sonuç itibariyle biz bu röportajı
niye yapıyoruz? En azından farklı fikirlerle zihinlerimizi
açmak, sorgulamak, insanların bazı konulara ‘burasını
düşünmemiştim, aklıma gelmemişti’ dedirtebilmek...
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ağabeyimiz vardır. Benim
meslek büyüğümdür. Yazılanlara bakarken 2020-2021
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rakamını paylaşmış. 50 milyar TL’lik hububat ithal etmişiz.
Hükümetin çiftçi dostlarımıza verdiği destek 25 milyar TL.
Bu destek için Anayasa der ki, “...gayrisafi milli hasılanın
yüzde 1’inden aşağıda olamaz.’ Yani Anayasa’yı bile ihlal
etmişiz. Dolayısıyla bu rakamları bir araya getirdiğimiz
zaman, koyduğumuz teşhisin ve getirdiğimiz tedavinin
pek doğru olmadığını gösteriyor. Yine Ali Ekber ağabeyime
atıfta bulunacağım. Kendisi bir çalışma yapmış. 10 yılda
16 defa tedbir getirmişiz. Tanzim satışlarından, depolara
baskınlardan, KDV’nin düşürülmesinden, ithalattaki
vergilerin sıfırlanmasına kadar. Daha eskilere gidelim.
1980’li yıllarında Anavatan Partisi iktidardaydı. Ve o
dönemde Ekonomiden Sorumlu Bakan Güneş Taner, Hal
Yasası’yla, ‘böyle yapacağız, enflasyonda şunu yapacağız’
diyordu. 1980’lerden koyduğumuz teşhis demek ki
doğru değil ki, tarım ilerlemedi! Biz dünyanın ‘altın hilali’
dediğimiz bölgenin, yani Mezopotamya’nın bir bölümü
bizden geçiyor. Bu kadar verimli, sebze meyvede bu
kadar çeşitliliğin bol olduğu bir coğrafyada, daha bunu
konuşuyorsak teşhisimiz, getirdiğimiz çözümler, tedaviler
doğru değilmiş. Bunu bir kabullenmemiz lazım.
İthalatın bir bölümü dış ticaret için... İthal de edebilirsiniz.
Ondan yana bir sorun yok. Ama belli ki bu fiyat artışıyla
buna çözüm bulamıyoruz.

Bir fırıncı dostumuz 2 TL’ye
mal ettiği bir ekmeği, 1,5
TL’ye değil, 2 TL’ye dahi
satamaz! Esas olarak girdileri
ucuzlatmadığımız sürece fiyat
karmaşası böyle devam eder!
50 civarında. Enflasyon bu düzeydeyken esnafa ‘fiyatlarını
artırma’ denmesi çok yanlış. Benim söylemek istediğim
temel olarak, önce çiftçimiz üretimi arttırmak için doğru
stratejiyi, tedavinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor
ve uygulamamız gerekiyor. Ondan sonra da fiyatlarla
ilgili ‘fazla mı artıyor’ yönünden konuşmalıyız. Bence
artmaz! Neden biliyor musunuz? Temel olarak bugün
her mahallede 3 - 4 tane fırın var ve çoğunluğu birbiriyle
rekabet halinde. Bu rekabet içerisinde kimsenin anlaşması
söz konusu değil. Fiyatlar bellidir. Bizim temel olarak
odaklanmamız gereken şey maliyetleri, girdileri kontrol
edebilmektir.

g Son günlerde yaşanan ekmek fiyatlarındaki
artışlara baktığımızda neler söylemek istersiniz?
Ekmekteki fiyat artışı... Bir düşünün, ekmek üreten
bir fırının veya Halk Ekmek’in temel girdileri nedir?
Undur, enerjidir, çalışandır, dağıtımdır, pazarlamadır.
Temel giderler nedir? Enerji tüketimi. Ana hammadde
nedir? Undur, mayadır. Eskisi gibi de değil! Bütün dünya
globalleşti. Buğdayın tonu dünyada 700 dolar iken siz
Türkiye’de 500 dolara alamazsınız. Öyle bir dünya
yok! Kalmadı. Maya için de aynı şey geçerli.
Şimdi üretici dostlarımızın kullandıkları
belli. Enerji üretiyor. Son 3 - 5 yılda enerji
fiyatlarına ne kadar zam yapıldığını ortaya
koyun. Sonuçta enerji kullanıyor. Faturalar
geliyor. O faturaları ödemediğiniz zaman
da üretim yapamıyorsunuz. Dolayısıyla
temel girdilere bakmamız lazım. Şimdi
bir fırıncı dostumuz 2 TL’ye mal ettiği bir
ekmeği ne kadar 1 TL’ye, 1.5 TL’ye satabilir?
2 TL’ye de satamaz. Her işletmenin kendine
göre giderleri var. Burada biz esas
girdileri ucuzlatmadığımız sürece
fiyat karmaşası sürmeye devam
eder. Zabıta’yı da koysanız, 24
saat de beklese, temel olay o girdi
maliyetlerini aşağıya çekmediğiniz
sürece değişen bir şey olmaz.
Üretici enflasyonu 3 haneye gelmiş,
neredeyse yüzde 90’ın üzerinde.
Tüketici enflasyonu zaten yüzde
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g Pandemi süreciyle birlikte ‘gıda güvenliği’nin ön
plana çıktığını görmekteyiz...
Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi, sadece hububat
ithalatı 50 milyar TL. Bütün çiftçiye verilen destek
25 milyar TL. Basit bir dille ithalata o kaynağı
buluyorsunuz, çiftçiye bulamıyorsunuz. Üstelik
Anayasa’nın açık maddesine rağmen. Bugün
dünyada bana, gelişmiş ülke ekonomisi olsun,
(bu Kanada, ABD, Avrupa Birliği için geçerli) en
temel destekler tarım ve hayvancılığa verilir.
Şimdi böyle olduğu bir yerde biraz önce söyledim,
bence pandeminin ilk çıktısı gıda güvenliği.
Dolayısıyla oradaki en önemli gıda
güvenliğini gıda tedariğindeki
zincir, o en önemli çıktıyı biraz
önümüze koyarsak, aslında
ithalatın serbest bırakılması,
ihracatın yasaklanması
gibi önlemlerle bu
işi çözemediğimiz belli.
Eğer çözemiyorsak doğru
metodolojinin üzerine daha
fazla kafa yormamız lazım.u
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Siyasetçi tabi ki, ekmek fiyatları
üzerinden seçmen kitlesini
memnun etmeye çalışıyor.
Elektrikte yüzde 125, un
fiyatlarındaki artışlarla, satın
alma gücünün düştüğü bir
yerde zaten sürdürülebilir
büyümeden söz etmek
mümkün değil.

Bu da sadece benim, sizin, Ali Ekber ağabeyin yazmasıyla,
çizmesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bürokratik
yapısının merkezci yaklaşımıyla olacak şeyler değil.
Gerçekten herkes eteğindekileri dökecek ve oradan doğru
bir model çıkaracak!.. Ama 35 yıllık ekonomi gazetecisi
olarak benim gördüğüm, siz üretim girdilerini bu kadar
pahalılaştırırsanız, kusura bakmayın ekmek 3 TL’de olur,
5’TL de... Türkiye’de 80 - 100 milyon Avroluk bir yata
ÖTV’siz mazot vermeyi kabul ediyorsunuz, diğer yandan
buğday, arpa, yulaf, insanların tarlasını sürmek için, gübre
atmak için, tohum atmak için kullandığı traktöründen tut,
sulamasına kadar ödediği benzin, yakıt fiyatı bu kadar
yüksek olunca; gübre ve tohum fiyatlarının dövize endeksli
olunca ne olmasını bekliyorsunuz?
g Bu yıl yine buğdayda rekolte düşük olursa, fırıncı
yüksek fiyattan un almak zorunda kalırsa ekmek
fiyatlarına nasıl yansır?
Her şeyden önce dünya bir iklim krizine doğru gidiyor.
MART 2022

Bu küresel ısınma bütün üretim süreçlerini darmadağın
ediyor. Ben uzun süredir organik sebze - meyve tüketen
biriyim. Geçen hafta gittiğimde marketçi arkadaşım dedi
ki, ‘Soğuk nedeniyle üretim o kadar az ki, çok pahalılaştı.
Ben de, açıkçası bu kadar pahalı bir ürünü getirmek
istemiyorum.’ Bu iklim geçişleri ya çok sıcak, ya da çok
soğuk. Tabii ki üretimi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu
sıkıntıları biz çözemezsek, bunun üzerinde daha fazla vahşi
sulamadan tutun, gübreye, toprağın işlenmesine kadar
olan süreçlerde, çiftçimizle daha çok iletişim içinde, daha
çok eğitim üzerine, bu kurumlarla bilimsel metodolojilerle,
daha çok buluşma düzenlemezsek, bence rekoltede
düşüşler, iklimden kaynaklanan sıkıntılar daha fazla olacak.
Bu sadece bizim değil bütün dünyanın sorunu... 10 yıl
kadar önce uluslararası piyasalardaki fon yöneticileri, gıda
piyasasına yatırım yaptılar. Soyaya yaptılar, pirince yaptılar.
Fiyatlar çok yükseldi. Bunun önümüzdeki zamanda
tekrarlanmayacağının bir garantisi yok.
g Ekmek sürekli olarak siyasete malzeme olmaktadır.
Ekmek üreticisi artan maliyetlerinden kaynaklı ekmek
fiyatlarının artmasını isterken, siyaset tam aksine
buna engel olmaktadır. Bu konuyla ilgili görüşleriniz
nelerdir?
Siyasetçi tabii ki seçmen kitlesini memnun etmeye
çalışıyor. Ama burada temel anlamda ıskalanan şey nedir?
Hiç bir üretici satamayacağı bir malı üretmek istemez.
Şimdi elektrik faturası yüzde 125 arttı. Yani neredeyse
ikiye katlandığı bir yerde, un fiyatlarındaki artışlarla bu
girdiler pahalılaşmışken, (ki asgari ücrette de yüzde 50
zam yapıldı) satın alma gücünün düştüğü bir yerde zaten
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Anadolu’da ve bazı belediyelerin uyguladıkları,
destekledikleri kooperatifleşme modeli var.
Bu modelin hem üretim süreçlerini, hem de
çiftçilerin maliyetlerini kontrol etme konusunda
çok büyük bir önem taşıdığı görüşündeyim.

sürdürülebilir büyüme olmaktan söz etmek mümkün değil.
Bu sadece ekmek için değil, diğer gıda ürünlerinde de, giyim
için de, bütün tüketim kalemleri için de bu geçerli. Aslında
siyasetçi bunu kendisi de biliyor. Kitleye de, ‘enflasyon altında
seni ezdirdim zaten, satın alma gücünü de oldukça aşağıya
çektim. Ama bu fiyatlar artmasın diye arslanlar gibi nasıl
mücadele ediyorum’ gibi bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama
gerçekte değil, onu söylemek istiyorum.
g Ekonomist gözüyle baktığınızda, fırıncılık
sektöründe gördüğünüz sorunlar ve çözüm önerileriniz
nelerdir?
35 yıldan beri bu sektördeyim. Ben temel olarak şu deneyimi
gördüm. Yüksek enflasyon herkesin düşmanıdır. Üreticinin
de düşmanı, tüketicinin de düşmanı, ücretlinin de düşmanı,
işletmenin de düşmanıdır. Herkesin düşmanıdır. Ve yüksek
enflasyon her zaman dar gelirli kitlenin, ücretli kesimin
gelirlerinin düşmesi anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki
temel mücadele önce enflasyonla mücadele olmalıdır. Başka
bir şey değil. Bakın size bir örnek vereyim. 2018 yılına
kadar tek haneli enflasyonla gittik. Şimdi yüzde 7’lik bir
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enflasyon olduğu bir yerde, bir artışı yüzde 7 yerine yüzde
8 yaptığınızda tolare edebiliyorsunuz. Bunu hoş görüp
kompanse edebiliyordunuz. Bunu bu şekilde bünyenizde
eritebiliyordunuz. Ama şimdi, üretici enflasyonu yüzde 90’ın
üzerinde, tüketici enflasyonu yüzde 50 olduğu bir yerde neyi
eriteceksiniz. Bence en temel ilke enflasyonla mücadele.
Bunun da metodu belli zaten. Dolayısıyla bir şeyi unutmamak
lazım, yüksek enflasyon herkesin düşmanıdır. Eğer bunun
farkına varırsak inanın çözümler kendiliğinden gelir.
Ben şöyle bir görüş eklemek isterim. Gıda güvenliği ve
çözümler konusunda. Biraz önce bahsettik. Girdilerin nedeni
belli. Ulaşım konusunda, özellikle yaş sebze - meyvedeki,
hem taşımacılık konusunda, hem kayıpları düşürmenin ne
kadar önemli olduğunu konuştuk. Bir de bence Anadolu’da
bazı büyükşehir veya belediyelerin uyguladıkları,
destekledikleri kooparatifleşme modeli var. Bu modelin
hem üretim süreçlerini, hem çiftçilerin maliyetlerini kontrol
etme konusunda çok büyük bir önem taşıdığı görüşündeyim.
Bu bağlamda kooparatifçiliğin desteklenmesi gerektiğini
düşünüyorum.
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İstanbul Ekmek Üreticileri
Derneği Başkanı

S

Oda ve STK seçimleri üzerine

TK’lar-Odalar 'Ego ve tatmin aracına
dönüştü! Odalar, meslek örgütleri, topluma
hizmet alanlarıdır. Tek bir amaçları var;
insana ve meslek gurupları ve topluma
hizmet. Günümüz odalarının büyük
çoğunluğunda amacına uygun faaliyet yoktur. Odalar,
meslek guruplarına ve topluma hizmet edeceği yerde;
başkan veya yöneticilerin çıkarına, menfaatine çalışan,
egoların tatmin edildiği, gurur ve kibrin palazlandığı
yerler oldu.

isteyenler, odaları kullanacakları yerde, “herkesi sevenler
dernekleri” kurabilirler. Böylece insan ve toplumun hakkını
gasp etmemiş, kul hakkına girmemiş olurlar.

KİMLER ODALARA SEÇİLMEMELİ?

Şu altı özelliğin birini ya da birkaçını üzerinde taşıyan
kişiden, başkan, yönetici ve meclis üyesi olmaz.
1- Egosu yüksek-kibirli olanlardan,
2- Cimri olanlardan,
3- Öncelikli kendi işini düşünenlerden,
4- Herkesle iyi geçinme derdinde olanlardan,
5- Doğru ve hakikati savunmaktan aciz, cesaretsiz,
korkaklardan,
6- Yalan konuşan ve ağzı bozuk küfürbazlardan,
Bu altı hususun biri ya da birkaçını taşıyan kişinin, başkan,
yönetici veya meclis üyesi seçilmesi, mesleğe, topluma ve
ülkeye ihanettir.
Bu özelliklerden biri ya da birkaçını taşıyan kişiye destek
olan, oy verenler, işinde veya mesleğinde yaşadığı sorunlar
için şikâyet etme hakkı yoktur.

STK'LAR - ODALAR HİZMET DEĞİL
GÖNÜL EĞLENDİRME YERİ OLDU!

Derdi, sorunu, sıkıntısı olmayan sektör ve işletme yok.
Mevcut durumdan şikâyet etmeyen de yok. Sorunlara çözüm
aranacak yerlerin başında odalar gelmektedir. Odalar temsil
ettikleri kesim ve toplumun sorunları için ne yapıyor?

HİZMET BAKIMIDAN KOSKOCA BİR 'HİÇ!'

- Ego tatmin ediliyor, kibir ve gurur palazlanıyor,
- Medya ve sosyal medyada arz-ı endam ediliyor,
- Herkesle iyi geçinmeye çalışılıyor,
- Yemek, gezmek, eğlenme faaliyetleri yapılıyor,
STK’lar-Odalar Birilerinin Malı, İşyeri Haline geldi
Odalar; kişilerin özel malı, mülkü, ego tatmin aracı mıdır?
Yoksa; toplumun ortak malı, değeri, hizmet aracı kuruluşlar
mıdır?
Odalar, toplumun, ortak malı, değeri, hizmet aracı olmuş
olsa; birilerinin buraları uzun yıllar, başkan, yönetici,
meclis üyesi olarak işgal etmesi gerekirdi. 10, 20, 30
yıl başkan, yönetici, meclis üyesi olmanın hangi akli
ve mantıki gerekçesi ya da izahı olabilir? Bir tarafta
sorunlar, problemler, şikâyetler hat safhada, diğer tarafta
bu sorunlara çözüm getirecek makamlar işgal altında,
birilerinin ego ve kişisel tatmin aracı olarak kullnılıyor.

SEÇİMLERDE YANLIŞ KRİTERLER
DİKKATE ALINIYOR!

HERKESLE İYİ GEÇİNENDEN YÖNETİCİ OLMAZ!

Oda başkanları, yöneticiler, meclis üyeleri herkesle iyi
geçinme, kimseyle kötü olmama mantık ve düşüncesiyle
hareket ediyor. Odalar herkesle iyi geçinmek, siyaset
yapmak ve farklı amaçlara ulaşmak için atlama taşı
yapılmamalı. Siyaset yapmak, herkesle iyi geçinmek
MART 2022
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Temsil ve yetki kullanımında yanlış kriterler dikkate
alınmaktadır. Yanlış kriterler üzerinden yapılan tercihler,
toplumun karşısına sorun ve problem yumağı olarak
çıkmaktadır.
Başkan, yönetici, meclis üyesi mi seçilecek?
1- Ticareti nasıl? Sermayesi, zenginliği var mı?
2- Giyimi, kuşamı, görünümü, hitabeti nasıl?
3- Şöhreti, arkasında dayısı, amcası var mı?
4- Manipülasyon yeteneği, yalanı dolanı iyi mi? İnsanları
peşinden koşturabiliyor mu?
Maalesef! Ama maalesef günümüz seçimlerinde daha çok
bu dört hususa dikkat edilmektedir. Bu özellikler varsa
oda başkanı, yönetici ve meclis üyesi olması için ilk aşama
geçilmiştir. Bu yanlış/hasta zihniyet, toplumu zehirliyor,
kontrolü altına alıyor ve karşımıza yığınla sorun çıkıyor.
Başta Odalar olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının içler
acısı durumunun sebebi, yukarıdaki dört özelliğe sahip
insanların, buralara yönetici seçilmesidir.
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Beykoz’da
mevzuata aykırı

Bugüne gelindiğinde,
%30’a yakın iskontoları,
Beykoz’da %20’ye çektik.
Yaklaşık 6 puanlık bir
fayda sağladık. Son 3
yılın rakamsal değerlerini
hesapladığımızda,
mevzuata aykırı fırın
kapatmanın 21 milyon
TL gibi bir artısı oldu

FIRINA
GEÇİT YOK!
Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Beykoz Şube
Başkanı Recep Çelik, “İlçemizde mevzuata
aykırı fırınlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü
bu, haksız bir kazanca giriyor” dedi.

T

anımayanlar için kısaca Recep Çelik
kimdir? Kendinizden ve hizmetlerinizden
bahseder misiniz?
Recep Çelik dededen babadan fırıncı olup,
1993 yılında işletmeciliğe başlamıştır. Ben
aslen muhasebeciyim. İşletme mezunuyum.
Babamız bu işi yaptığı için muhasebeciliği bırakıp 28 yıl aralıksız
bu mesleği sürdürmekteyiz.

Ekmek Sanayi İşverenler
Sendikası Beykoz Şube Başkanı

RECEP ÇELİK

g Beykoz olarak, fırın kapatmak için çok mücadele ettiniz.
Bugüne kadar kaç tane fırın kapattınız?
Fırın kapatmayla ilgili bu 2007 senesindeki bir planlamamızdı.
O yıllarda bunu gerçekleştiremedik. Bunun faydalarını kimseye
anlatamadık. 2014 senesinde son oluşumda fırın kapatmayla
başladık. Bugüne kadar 20 tane fırın kapattık. Ortalama
bugün ki maliyetleri 300 TL’den 6 milyon TL gibi bir havuz
oluşturduk. Ödeme yaptık. Bu şekilde fırınları kapattık. Yalnız
şunu belirtmek istiyorum, tabii ki fırıncı parayı getirip masaya
koymadı. Fırıncı bize evrak verdi. Biz o evrakları samimi
olduğumuz unculara verip, o şekilde çevirmeye çalıştık. Büyük
sıkıntılar yaşadık. Arabamızı sattık. Kredi aldık, tekrardan kredi
aldık. Bu çileleri çekerek bu fırınların kapanmasını sağladık.
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g Bu fırın kapatma olayı nedir? Nasıl fırın
kapatabiliyorsunuz? Bunun diğer fırıncılara faydalarından
bahseder misiniz?
Fırın kapatma şu şekilde oluyor. Gelişime müsait olmayan, u
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günlük 6000 ekmek tüketiyordu. Bugün 2500 ekmek
tüketiyor. Aynı nüfus, aynı coğrafya, aynı oluşum. Yaklaşık
yüzde 50’den fazla bir kayıp var. İnsanların alışkanlıkları
değişiyor tabii ki. Biz de buna karşılık tedbir alıyoruz.
Daha önce sadece ekmek yapıyorduk, pohaça yapıyoruz,
simit yapıyoruz, spesiyal yapıyoruz ciromuzu tutmak için.
Sürekli değişim içerisindeyiz biz de. Bunu yapmazsak eski
fırıncılığa kaldığımız taktirde ayakta kalmamız, ticaret
yapmamız, kar etmemiz mümkün değil.

kapasitesi düşük ruhsatsız fırınları, unlu mamuller ruhsatı
olanları, sahte ruhsatı olanları özellikle seçtik. Bunlarla
anlaşarak belli bir üretimine, durumuna karşılık bir bedel
belirleyip, pazarlık yapıp bunları bu şekilde kapattık.
Şunu söyleyebilirim, bugüne gelindiğinde birincisi yüzde
30’a yakın iskontoları bugün Beykoz’da yüzde 20’ye
çektik. Yaklaşık 6 puanlık bir fayda sağladık. Son 3 yılın
rakamsal değerlerini hesapladığımız zaman, 21 milyon
gibi bir artısı oldu fırın kapatmanın. Çünkü bu fırınlar
piyasayı bozan, işini düzgün yapmayan, sürekli rekabet
eden, gelişime katkı sağlamayan fırınlardı. Sektöre zarar
veriyorlardı. Bunları kapatmakla bugün Beykoz’da, devlet
yüzde 20 bir hak vermiş ekmeğin iskontosuna, bunu çok
rahatlıkla uygulayabiliyoruz. En büyük faydası bu oldu bize
maddi olarak. Yani şöyle söylüyorum, 21 milyon getirisi,
6 milyon götürüsü oldu. Yatırımı oldu yani. Bugün bunun
muhasebesini yaptığımız zaman artıları ortada. Bunu
bütün bölgelere, bütün bölgelere, bütün sektöre de tavsiye
ediyoruz. Bu çok önemli bir proje. Yapmalarını tavsiye
ediyoruz.
g Şu an Beykoz’da kaç tane fırın var?
Biz başladığımızda 77 tane fırın vardı. Beykoz fırın
mezarlığıydı. 20 tanesini kapattık. Şu an 57 fırınımız var.

g Son dönemde birçok ilçede ruhsatsız fırın açılmaya
başladı. Beykoz’da durum nedir?
Bizde de bu teşebbüs var. Tabi bu fırın kapatmadan dolayı,
yatırımdan dolayı bölgede fırın yapma teşebbüsü vardır. 1,
2 tane ile şu anda hukuki mücadele veriyoruz. Bir hukuk
bürosu ile anlaştık bu konuyla mücadele etmek için. Hem
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biz kendimiz mücadele ediyoruz, hem hukuk büromuz
mücadele ediyor. Kesinlikle mevzuata aykırı fırınlara
müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu haksız bir kazanca giriyor.
Bunlara müsaade ettirmeyeceğiz. Sonucunda iyi olacağını
düşünüyorum. Buradaki en büyük sıkıntı kurumlarımız.
Odamız, ticaret odası, yetkili olan kurumlar bu konuyla
mücadele etmediği için, yasa sadece rafta kalıyor. Bir
kişi bir dükkan tutup, rahatlıkla fırın yapabiliyor. İmal
edebiliyor. Merdiven altı piyasaya çıkabiliyor. İşte bu
sektöre en büyük zarar. Bu zararı engellemek için hem
hukuki mücadele veriyoruz, hem de kendimiz mücadele
veriyoruz. Muvaffak olacağımıza da eminiz. Bunun da diğer
bölgelere, ilçelere örnek olacağını düşünüyoruz.
g Beykoz’da kentsel dönüşüm başladığına dair
haberler var. Bu süreçten fırınlar nasıl etkilenir?
Beykoz’da kentsel dönüşüm başladı, doğrudur. Ama
kısmi başladı. Bu 10, 20 yılı bulacağını düşünüyoruz.
Şu anda bizim fırınların bundan artı veya eksi anlamda
etkileneceğini düşünmüyoruz. Ama ileriki yıllarda bir
değişim olacağı kesin. Bunu bugün tespit etmek zor. Bunu
10 sene sonra yaşayıp göreceğiz.

g Tüketim alışkanlıklarının değişmesinden kaynaklı,
fırınlarda kapasite kayıpları var. Ekmekçilik sektörü
kabuk mu değiştiriyor?
Ekmekçilik sektörü kabuk değiştiriyor zaten. 10 yıl,
12 yıldan beri bu değişim sürüyor. Her yıl ekmek
kapasitelerinin düşmesi doğrudur. İnsanların
alışkanlıklarının değiştiği doğrudur. Örnek vereyim; daha
önce ben kendi bölgemde fırıncılık yaptığım dönemde
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Büyük bir ekonomik
gücümüz var. Maalesef
bunu kullanamıyoruz.
Kullandığımız takdirde
fırıncılığın hem önünü
açacağız, hem rehberlik
yapacağız, hem de
fırıncılık değer kazanacak.

g Bu değişim sürecinde fırınlar kendini nasıl revize
etmeli? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı?
Bununla ilgili çalışmamız 2007 yılında oldu. Orada başladı.
Fırınlarımızı yeniledik, dekorasyonlarını yaptık, çeşitliliği
arttırdık, hijyeni arttırdık. Bugün beykoz’daki fırınların
yüzde 70, 80’i kaliteli çeşit olan fırınlar. 2007 senesinde
başlatıık bu işi biz. 2007 senesinden önce ekmekçilik
yapılıyordu beykoz’da fırınlarımızda. Sadece ekmek
üretiliyordu. Şimdi bu işletmelerimizin bir çoğunda her
çeşit ürün mevcut. Simit, pohaça, spesiyal, hatta bazı
arkadaşlarımızz fast-food’a da geçti. Bu şekilde ayakta
durmaya, zamana ayak uydurmaya çalışıyoruz. Başarılı da
olduk. Zaman ne getiriyorsa sektörü de oraya götürmeye
çalışıyoruz.

başladığımda 22 yaşındaydım ben. Şunu tespit ettim.
Bu meslek sadece fırında ekmek yapmakla olmuyor.
Çevrenizdeki meslektaşlarınızla birlik beraberlik
içerisinde olmanız gerekiyor. Çünkü rekabet ettiğiniz
sürece bu mesleğin kayıpları büyük oluyor, kazançları
küçük oluyor. Burada altını çizmek isterim, birlik,
beraberlik, birlik, beraberliğin getirdiği olguyla da
sorunların çözümü, gelişimi gerekmektedir. Sektörümüz
güçlü bir sektör İstanbul’da. Ama maalesef bunu o güce
getiremiyoruz. Bugün fırıncılık sektörünün içerisinde
bu işi bilinçli yapan, eğitimli yapan arkadaşlarımız var.
Neden işte Almanya’ya fuara gitmesin? Bu sektörü daha
iyi yapabilmek için niye örnekleme yapmıyoruz? Onun için
birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Büyük de ekonomik
gücümüz var. Ama maalesef bunu kullanamıyoruz.
İşte bunu kullandığımız taktirde fırıncılığın
hem önünü açacağız, hem rehberlik
yapacağız, hem de bu sayede fırıncılık
değer kazanacak. Ticaret sadece
aylık kar-zarar değildir. Bir de
işletmenin katkısıdır. Ben her
zaman söylüyorum ben bugün
bu işi bırakacağım dediğim
zaman ben işletmemi
8 milyona 9 milyona
satabilmeliyim. Bir emek
var bu işin içerisinde. Ama
maalesef işletmelerimiz
1 milyon, 2 milyon bir
değerde. Buradaki
işletme değerinin kaybı
çok büyük. Ama bu
çalışmalar yapılırsa,
yarın bu işletmeler bu
değere kavuşacak. Onun
için de bu projeleri
uygulamak lazım.

g 27 martta oda seçimleri var. Beykoz’da kaç tane
İFO (İstanbul Fırıncılar Odası) üyesi var? Fırıncılar bu
anlamda yeni başkandan neler bekliyor?
26 tane bizim odaya kayıtlı seçmenimiz var. Onlar da
bizim beklediğimiz bekliyorlar. Bugün fiyatla ilgili bir
fiyat komisyonu var. Maliyet artışlarına paralel, tarifenin
alınmasını bekliyor. En önemli sorunlarımızdan mevzuata
aykırı fırınların engellenmesini, fırınların değerinin
artmasını bekliyor. Merdiven altı fırınların
engellenmesini bekliyor. Kurumlarımızdan biz
bunları bekliyoruz. Özellikle bu komisyon
olayını iptal ettirmelerini, eskisi gibi
serbestliğe dönülmesini istiyoruz.
Bununla ilgili her türlü maddi
manevi desteği vermeye de
hazırız.
g Beykoz olarak
desteklediğiniz bir aday var
mı?
Desteklediğimiz bir aday
yok. Hangisi faydalı olacaksa,
hangisi sektöre katkı
sağlayacaksa onun gelmesini
istiyoruz.
g Son olarak
meslektaşlarınıza neler
söylemek istersiniz?
Meslektaşlarıma
şunu söylemek
isterim. Bu sektöre
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çoğunlukla yabancı uyruklu işçiler çalıştırılıyor. Bu
anlamda da sıkıntılar yaşıyoruz. Devletimizin de, fırın
işletmelerine yardımcı olmasını istiyoruz. Gerek maliyet
açısından, gerek elektrik ve gerekse diğer giderler
açısından fırınlara destekte bulunmasını talep ediyoruz.
Çünkü, ekmek üretim maliyetleri bizi çok zorlamaya
başladı. Artan bu maliyetleri vatandaşa yansıtmamaya
çalışıyoruz. Ekmek fiyatını arttırdığımız zaman halkla
karşı karşıya kalan fırıncılar oluyor.”

Ruhsatsız fırınlar bizleri
büyük zarara uğratıyor.
Mühürlenmesine rağmen 3
gün sonra tekrardan kaçak
üretime devam ediyor.
Buna devletin bir an önce
önlem alması gerekiyor.

Beykoz’da uzun yıllardır mücadelesi verilen ruhsatsız
fırınların kapatılmasına yönelik çalışmalardan da söz
eden Talay, “Ruhsatsız fırınlar bizleri büyük zarara
uğratıyor. Ruhsazsız fırın açılıyor, mühürleniyor ama
3 gün sonra tekrardan kaçak üretimine devam ediyor.
Buna devletin bir an önce önlem alması gerekiyor
Benim ruhsatım var, vergimi ödüyorum; diğerleri
tam tersi ruhsatı yok, vergisini ödemiyor çalışmaya
devam ediyor. Bu haksız bir rekabet!.. Burada ruhsazlı
fırınların korunması lazım” dedi. Fırıncıların bu ülkenin
emektarı olduğuna dikkat çeken Ümit Talay, gecesi gündüzü olmayan bir mesleği icra ettiklerini, ekmeği
her zaman çıkarmak zorunda kaldıkları için izinlerinin
olmadığından yakındı. “Bu nedenle fırıncıya daha
sıcakkanlı davranılması, halkın da fırıncıyı sevmesi
gerektiğini” belirten Talay, şöyle devam etti, “Ekmek
fiyatları artıyor. Evet!.. Ama neden artıyor? Halkın bunu
bilmesinde fayda var. İlçemizde sorunlarımızı bir nebze

de olsa sendikamızla istişare ederek çözmeye çalışıyoruz.
Ama devletimizin de elini taşın altına koyması gerekiyor.
Çünkü bu sektör, bu ülke hepimizin... Ekmeğin fiyatının,
maliyetinin artması halka da yansıyor. Umarım un
fiyatlarındaki artış durur ve fiyatlar geriler. Biz de, halkla
karşı karşıya gelmeyiz. Buradan, tüm meslaktaşlarıma
sesleniyorum; birlik ve bareberlik içerisinde hareket
edelim. Fırıncı, meslektaşının kuyusunu kazmasın,
arkasından iş çevirmesin!..”

Beykoz’da sorunlarımızı
sendika ile çözüyoruz
Beykoz’da uzun yıllar fırıncılık yapan Ümit Talay, Recep Çelik’in başkanlığını
yaptığı Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası İlçe Temsilciliğiyle koordineli bir
şekilde hareket ettiklerini ve sorunları beraberlikle çözdüklerini kaydetti.

B

eykoz Yenimahalle’de faaliyet gösteren
Talay Fırın’ın sahibi Ümit Talay,
ilçede faaliyet gösteren ruhsatsız
fırınların kapatılmasına yönelik,
“Bu, bütün fırıncılar açsından çok iyi
oldu. Öncelikle rekabeti önledi. Artık, birlik ve beraberlik
içerisinde fiyatlarımızı belirleyebiliyoruz. Bu düzeni
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sağlayan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Beykoz
İlçe Başkanı sayın Recep Çelik’e buradan çok teşekkür
ediyorum” dedi. “Un fiyatları ve diger girdi maliyetlerimiz
arttı. Bunları fiyatlara yansıtamıyoruz” diyen Talay,
sektörün içerisinde bulunduğu sorunları şöyle dile getirdi:
“Mevcut sıkıntılarımız için sendikamızla adımlar atıyoruz.
Ayrıca, işçi sorumuz da var. Beykoz’daki fırınlarda
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Haksız iftiraya
uğrayan fırıncı ve
ailesinde psikolojik
sorunlar oluşur!
Fırıncı esnafı sürekli ftiraya maruz bırakıldığına dikkat çeken Uzman
Klinik Psikolog Muhammed Mikdat Ertem, “Sen suçlusun, hırsızsın,
zamcısın, diyerek esnafın itibarıyla oynanıyor. Artan girdi maliyetleriyle
fırıncının ayakta kalması zor! Tabi ki, ailesine, topluma karşı; en
önemlisi kendine karşı olan inancı, değer yargıları zedeleniyor” dedi.
MART 2022
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U

zman Klinik Psikolog Muhammed Mikdat
Ertem, son yıllarda fırıncı üzerinde oluşan
toplum baskısını, Ekmeğin Sesi Dergisi’ne
değerlendirdi. Ruh Sağlığı Derneği kurucu
üyesi ve eğitmeni Ertem, halen eğitim ve
klinik psikoloji çalışmalarına İstanbul’da Ertuş A.Ş. ve Ruh
Sağlığı Derneği bünyesinde devam etmektedir.

g Çok geniş anlamda danışanlarınıza uyguladığınız
terapi çeşitleriniz var. Öncelikle biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Öncelikle böyle bir programa davet ettiğiniz için kurumuza
teşekkür ediyorum. Ben uzman klinik psikolog olarak
görev yapıyorum. İstanbul’da Ruh Sağlığı Derneği
kurucusu, üyesiyim ve aynı zamanda hocasıyım. Yaptığımız
çalışmaların daha çok eğitim çalışmaları olduğunu,
bunun yanında klinik çalışmalar yaptığımızı da ifade
edebilirim. Eğitim çalışmaları Türkiye’de bütün psikologlar
ve psikoloji öğrencilerine yönelik çalışmalardır. Yani
özetle psikolog yetiştiriyoruz, sosyolog yetiştiriyoruz.
Bunların eğitim çalışmalarına katılıyoruz. Naçizane ben,
tıbbi hipnoz uzmanı olarak çalışıyorum. Tıbbi hipnoz
deyince tabi çok geniş bir kavram olduğu için, pek
anlaşılamıyor veya birtakım kulaktan dolma bilgilerle
değerlendiriliyor. Hipnotik çalışmalar onkoloji dahil olmak

Fırıncı esnafı,
hammaddeye her
gün zam geldiğinde
nasıl dönecek bu çark?
Toplumda, fırıncıya
karşı, el altından zam
yapıyormuş, fırsattan
yararlanıyormuş bir
manipülasyon oluyor.
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üzere, dermotolojide, kardiyolojide, psikolojide işimizi çok
kolaylaştıran teknik çalışmalardır ve bilimsel çalışmalardır.
2013 senesinden itibaren Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın
literatürüne girmiş çalışmalardır. Bunların dışında
klinik anlamda günlük hayatımızdaki depresyon, kaygı
bozuklukları veya aile sorunlarıyla alakalı çalışmalarda
kullandığımız yöntemlerdir bunlar. u
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devletin güvenini hissetmeniz gerekiyorken, bir de bunlara
maruz kalınca, üstelik üretici, aynı zamanda istihdam
oluşturan insanlar olarak elbette ki ciddi anlamda
örseleniyorsunuz. Evde çocuklarınıza karşı, sokakta esnafa
karşı sürekli el altından zam yapıyormuş gibi, sürekli
fırsattan istifade ediyormuş gibi, sürekli güya bu işlerin
sorumlusu sizmişsiniz gibi bir manipülasyon oluyor.

g Fırın işletme sahiplerinin küçük yaştaki ve ergenlik
dönemindeki çocukları, gramajdan çalma, katkı
maddesi ekleme ithamları ile anılmaya başlanan
sektördeki aile fertlerinden dolayı, çevresel ve sosyal
faktörlerden nasıl etkileniyor?
Tüm sektörleri içine koyalım. Üretim yapan, ayakta
kalmaya çalışan, evine ekmek getirmeye çalışan tüm
sektör çalışanları memleketin kalkınmasına katkıda
bulunmaya çalıyor. Üretimle beraber elimizden geldiğince
çocuklarımıza bakmaya, geleceğimizi inşa etmeye, güvende
hissetmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey budur. Sonuçta
ömür boyu yaptığımız, verdiğimiz mücadelenin özeti
budur. Hangi sektör olursa olsun, buradaki aksamalar,
üretemiyorsan, kurtarmıyorsa, üstelik üreteceğim diye
çabalıyorken, birçok sorumluluğun varsa, işçilerine karşı
sorumluluğun var. Fırıncı esnafı veya diğer esnaflar, üstelik
sürekli iftiraya maruz bırakılıyorlar. Sürekli suçlusun,
hırsızsın, stokçusun, zamcısın. Yani itibarları yerle bir.
Esnaf olarak ayakta duramıyoruz, canımız sıkkın. En basit
eve gittiğin zaman eşine doğru düzgün seslenebilir misin?
Çocuğunu doğru düzgün sevebilir misin? İnsanlar mutsuz,
gergin, stresli. Töleransları düşük. Evde hal böyleyken,
insanlanlar birbirine doğru düzgün hitap edemiyorken,
çocuğunu doğru düzgün sevemiyorken, hele mahçupsa
çocuğuna karşı. Milyonlarca bu tür insan var. Maalesef
birçoğumuz bunu görmüyoruz, bilmiyoruz. Bu zihniyetin
biran önce kendine gelmesi lazım. Esnafına sahip çıkması
lazım. Stratejik bir madde olan ekmekte devletin finanse
etmesi ve desteklemesi lazım. Piyasa koşullarından
koruması lazım. Ekmek üzerinden oynanmaz. Mutlaka
makul bir kazançla süreklilik halinde her şeyden
korunması ve ayakta tutulması lazım.

Devletin, esnafına sahip
çıkması; stratejik bir
madde olan ekmekte
finanse etmesi gerekiyor.
Ekmek üzerinden
siyaset yapılmaz. Fırıncı,
mutlaka makul bir
kazançla süreklilik halinde
korunması ve ayakta
tutulması lazım.
g Sürekli olarak gerek ulusal medyada, gerekse
internet medyasında ekmek zamlarıyla gündeme
getirilen gramajdan çalma, katkı maddesi, hırsızlık
gibi suçlamalara maruz bırakılan fırıncı esnafı, yapılan
haberlerden psikolojik yönden nasıl etkileniyor?
Tabii algı manipülasyonları çok sahada kullanılan
yöntemlerdir. Siyaset alanında da son zamanlarda ciddi
anlamda manipülasyonlar söz konusu. Manipülasyon
teknikleri insanların bilinç ve bilinç altılarını sürekli
olarak algı yöntemleriyle beraber uyararak veya belli
bir yöne yönlendirme usulüyle manipüle edilerek
kullanılan yöntemlerdir. Şimdi fırıncı esnafının olduğu
kadar, diğer bütün esnafların da aynı derde muvaffak
olduklarını söyleyebilirim. Toplumun cebinde parası yok,
alışveriş yapacak durumu yok, her gün zam yapılıyor.
Sokaktan sıradan bir insana gidin dokunun, “nasılsın”
deyin, “mutsuzum” diyecektir, “umutsuzum” diyecektir.
Önemli duygulardan bahsediyorum. “Geleceğimden
kaygı duyuyorum” diyecektir. Bir insanın eğer mutluluğu
örselenmişse, umudu kesilmişse, geleceğiyle ilgili ciddi
kaygıları varsa, bu insanın günlük hayatı da, sosyal
hayatı da, iş hayatı da ciddi anlamda sıkıntıya girmiş
demektir. İşte bu manipülasyonu yapan kaynaklar,
toplumun sosyolojik açıdan girmiş olduğu bu buhrandan
kurtarılmasına çalışacakları yerde, maalesef sürekli
olarak yanıltılmasına sebep oluyorlar. En temel gıda
maddelerinden bir tanesi ekmek... İnsanların cebinde yok,
kasasında yok, iş yerleri kapalı, iş yok, üretim yok. Üretse
de maalesef kurtarmıyor. Desteklenmeniz gerekiyorken,
MART 2022
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g Suçlamalara maruz bırakılan fırın sektöründe
emek veren kişiler, bundan oldukça etkileniyor. Aile
ilişkilerinde ne tür psikolojik sorunlar görülebilir?
Bu gerilim, bu stres, sosyolojik problem açısından
yaşamın içerisindeki bu zorluklar, sıkıntılar, sürekli
olarak bu şekilde devam ederken, eğer bir çözüm yolu
oluşturulmazsa, insanlar hangi sektörde olursa olsunlar
fark etmez, bu kaygı, korku ve öfkeyle beraber sürekli algı
problemleri yaşayacaklar.
Buğday stokun olmazsa bu milli bir güvenlik sorunu değil
midir? Bunlar özel sektör olur mu? Adeta memleketi teslim
etmişler. Böyle devlet yönetilir mi? Gençlik bu memlekette
kalır mı, üretim bu şartlarda yürür mü? Ne yapsın fırıncı
esnafı. Bir de yetmedi suçlu oluyor. Asgari ücretten daha
yüksek oranlarda verilen maaşların dışında, yakıt, elektrik, u
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doğalgaz, hammadde gibi giderlerle fırıncı esnafının ayakta
kalması oldukça zor. Yetmedi bir de suçlu oluyorsun. Tabii
ki de çocuklarına karşı da, eve karşı da, insanlara karşı da,
her şeyi bir kenara koydum kendine karşı da olan inancın,
değer yargıların zedeleniyor. Hayatın boyunca şerefinle
alnı açık gezmişsin. Öyle bir hale düşüyorsun ki, ailenle
problem var. Türkiye’deki intiharlardan bahsediyorlar
mı? Geçen sene bu memlekette 35 kişi intihar etti. Bunlar
eğitimli, kültürlü, bir yere gelmiş kişiler.
g Buradan çıkaracağımız sonuca bakarsak, halkımız
ile fırıncı sektörü arasında sosyal ve psikolojik
anlamda ne tür sorunlar yaşanır?
Buğday stratejik bir üründür. Bunun ticareti olmaz. Bu
ürünle uğraşan herkes bu sektörde stratejik bir iş yapıyor.
Milli güvenliği ilgilendirir. Dolayısıyla devlet güvencesi
altında iş yapmalıdır. Sektörünüzde sorunları tartışanlar,
çözüm arayanlar, yetkililer şunu bilmelidir ve devletten
şunu talep etmelidir. Buğday veya bu anlamda tahılla
alakalı stratejik bir planınız olmalıdır. Şeker pancarı
üretimini durduruyorsun, şeker pancarı üreticisini Yahudi
firmalara mahkum ediyorsun, doğal şekeri ortadan
kaldırtıyorsun, bütün şeker üreticisini bir şirketin
şeker şurubuna mahkum ediyorsun. Beyin iki şeyden
beslenir. Bir tanesi oksijen, diğeri de glikoz. Beynin
ana yakıtlarından biri şekerken, sen ona şekerimsi bir
madde verirsen ne olur? Şimdi soruyorum bu ürün
madem beyin bunu böyle algılıyor, milli güvenlik
meselesi değil midir? Şeker böyle de un farklı
mıdır? Tuz farklı mıdır? Üç hammadde muazzam
stratejiktir. Tuz, şeker ve un. Fırıncılar sektör olarak
bunların üçünü de kullanıyor. Bunlara
devlet ürün olarak bakamaz. Bunlara
devlet stratejik olarak bakmak
zorundadır. Dolayısıyla bunlar
olmazsa olmaz ürünlerdir. Bu
sektörde çalışanların tamamı
tıpkı askeriyede olduğu gibi,
tıpkı emniyette olduğu
gibi bakılmalı, bu esnaf
desteklenmeli, bu
sektörün ayakta,
huzurlu bir şekilde
işlevini görmesi
sağlanmalı. Bunların
evlatları, çocukları,
aileleri aynı şekilde
stratejiktir. Neden?
Çünkü bu iş memlekette
olmazsa olmaz en ana iştir.
Sen olmazsan, cephede
asker aç kalır. Senin
kullandığın ürünler
olmazsa beyin aç kalır.
Dolayısıyla bu sektörün
içinde olan herkes
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mutlaka ve mutlaka desteklenmelidir.

g Fırıncıların aile içerisinde bahsettiğiniz gibi
sorunlar yaşanırsa psikoloğa gelmeleri gerekir mi?
Allah insanı muazzam bir şekilde yaratmıştır. Savunma
mekanizmaları da aynı şekilde. Muazzam bir direnç,
muazzam bir savunma mekanizmasına sahiptir. Dolayısıyla
en ufak bir şeyde panik olmaya, kaygılanmaya, koşturmaya
gerek yok. Normal şartlar altında bu soruyu şöyle
cevaplandıralım. Bir insanın en önemli faaliyetlerinden
birisi uyku düzeni bozuksa, uyuyamıyorsa veya bir türlü
uyanamıyorsa ya da ne kadar uyursa uyusun yataktan
dinlenmiş olarak kalkamıyorsa, dikkat edin bu en az 3
hafta boyunca devam ediyorsa ve hala düzelmiyorsa bir
uzmana başvurmamız gerekmektedir. Uyku sorunları
genelde psikolojik problemlerle bizi sıkıntıya sokar.

g Son olarak fırıncıların ve çalışanların, psikolojik
baskıya maruz kalmaları durumunda neler tavsiye
edersiniz?
Fırıncıların nezdinde bütün vatandaşlarımıza
sesleniyorum. İnsanın başına her şey gelir. Şartlar ve
koşullar bizim dışımızda da gelişiyor. Sadece
bizimle alakalı değil. Aile ilişkilerinde, kendi
iç dünyamızda, dışarıdaki hayat da devam
ediyor ve bizi etkiliyor. Aile hayatı, sosyal
hayat, devlet hayatı değil mi? İnsanlar bir
kaygı, sıkıntı ve problemi yaşıyorken,
vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli
şey oksijendir. Yani vücudun ana yakıtı
oksijendir. Vücudun üçte ikisi su diyoruz
ya, suyun tamamına yakını oksijendir.
Beyin oksijen ve glikoz
ile beslenir. Kaygılı
olan, mutsuz olan,
öfkeli olan insanın
vücudu daha çok
karbondioksit etkisi
altındadır. Yani vücut
o kadar gerilim ve
stres yaşar ki, hormonal
denge ve vücudumuzun
kimyasını muazzam
derecede bozar. En çok
da beynimiz, algımız
bozulur. İletişimiz bozulur.
Derhal nefes egzersizleri
yapmalıyız. Bunu herkese
söylüyorum. Nefes egzersizi en
önemli müdaheledir. Sabah,
öğle ve akşam yapılması çok
gereklidir. İkinci olarak günde
mutlaka 2.5 litre su için. Her
gün, her insanın günde 2.5
litre su tüketmeleri gerekir.
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Çözümsüzlüğün
odağında ekmekçilik

oplumdaki etkisi, algısı en yüksek ürün
özelliği olan ekmek, maalesef olması
gereken yapılcak düzenlemelerin dışında
bulunuyor. ekmek sektörü fiziki durumuyla,
üretim aşamasıyla, hukuksal yapısıyla
dikkatli bir çalışmayla yeniden ele alınıp, tanımlanması
gerekmektedir.
Sahada ve bürokraside bu konuda katkı koyacak kişilerin
biraraya gelerek titiz bir uğraş ile çözümü gerçekleştirmesi
kaçınılmazdır. Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı, yörel yönetim temsilcilerinin ve temsil
makamlarımızın geliştireceği çözüm alternatifleri masaya
yatırılarak sonucu gidilmelidir.
Günümüzde tahılın önemi hepimizinmalumudur.
İsrafın, kanunsuzluğun önüne geçilmesi gerekmektedir.
Kurumlarımız kişisel menfaatlerini değil, sektörün
ve toplumun geleceğini düşünerek hareket etmelidir.
Yasaya aykırı yapılaşmadan yararlanma, çıkar asğlama
temsil makamlarımızın ihanetidir. Uygulamadaki gerzek;
devletin alt birimleri, sektörün temsil makamları, kaçak
yapılaşmaya yönelen fırıncı, suç işleme yarışına girmiş
vaziyettedir. Yasadışı açılan bir fırının kurdelesini belediya
başkanı kesiyorsa, yasadışı çalışan fırınlarla mücadele
yerine seçimde onlarla işbirliğine giriyorsa, 100 - 200
metre yanında açılan kaçak bir fırın yapılaşmasına fırıncı
olarak o bölgede esnafı kayıtsız kalıyorsa, mesleğe ve ülke
ekonomisine ihanet ediyor demektir.
Değerli meslektaşlarım;
Bu denli bozuk, olumsuzluklarla dolu sektörü
düzeltmek için elbette herkesi memnun edemezsiniz,
fakat her geçen süreç, büyüyen sorunlar bir şekilde
çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Kanaatimce,
sektörün kurumsal anlamda bileşenleri, federasyondan,
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İstanbul'daki temsil makamlarına kadar, önce kendilerin
düzeltmeleri, gerekirse değiştirilmeleri çözümün en
önemli düşünce çıkışı olacaktır. Düşünsenize, uzun
yıllar aynı veya benzer düşünce tarzına sahip kurum
temsilcilerimiz yaklaşan seçim sürecinde yeniden
aday olmayı düşünüyor. Bu kişiler ekmekçilikle ilgili
hangi sorunu çözdüler? Veya çözüm noktasında proje
geliştirdiler ki, böyle bir taleple fırıncının karşısına
çıkabiliyorlar. Makamları işgal ettikleri süreç onların neler
yapabileceğinin en somut göstergesidir. Meslektaşlarımız
geriye dönüp 5, 10, 15, 20 yıllık periyota baktıklarında her
geçen zamanda daha kötüye giden bir sektörü net olarak
görüyorlardır. Statükocu, bölgeselci bakış açısı inanın
ekmekçiliğin sonunu hazırlamaktadır.
Realitiden uzak, saha gerçeklerini gözardı eden
kurumlarımızın sonuç alamamaları çok doğaldır. Çözüm
anlamında yapılması gereken, İstanbul'ada yaklaşık 3
bin sayısına ulaşan fırınlarımızı izin mevcut uygulama
ve anlayıştan vazgeçerek saha gerçekleriyle örtüşen
bir sistemi hayata geçirmek olmalıdır. Son 10 yıldır net
olarak grdüğümüz tablo şudur; ilçeler bazında birliktelik
yaratabilen fırınlar, olması gereken fiyatta ekmeğini
satıyor, İTO ve İFO bu fiyatları 1 yıl geriden ancak
resmileştirebiliyor. Bu tablo, meslektaşlarımızı gerek
halk, gerekse kamu kurumları nezdinde suçlu pozisyona
sokuyor. İstanbul gerçeğinde 2 bin, 2 bin 500 ortalama
ekmek üreten 3 bin fırının maliyet hesabı, yetkili kamu
kurumlarına anlatılamıyor veya eksik anlatılıyor.
Değişim ve dönüşümün uzun yıllar görev alan
arkadaşlarla olmayacağı aşikardır. Bu sebeple, yaklaşan
İTO ve İFO seçimleri hatta Fırıncılar Federasyonu seçimi,
meslektaşlarımızın önüne gelen bir fırsattır. Bu fırsatı iyi
düşünüp değerlendirmek gerekmektedir.
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tarım

onya bildiğimiz üzere tarımda yüksek
bir paya sahip ve tek başına bu yükü
çeken bir ilimiz. Geleceğe yönelik
planlamalarınızla, Konya’da tarım
hasadı şu an ne durumda?
Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde Konya ovası
tarımda tek başına yüzde 16 paya sahip. 15-16 üründe
de Türkiye birinciliğini elinde bulunduruyor. Bunların
başında hububat üretimi geliyor. Öyle olunca tarımın kalbi
diye adlandırdığımız şehir Konya ili. Yüzölçümüyle, coğrafi
konumu itibariyle Konya’nın yeri çok önemli. Son 5 yılda
yaşanan kuraklık, tarım ekonomisi olarak Konya’yı aşırı
derecede etkilemiş bulunmakta. Bu yıla geldiğimizde,
tabii pandemi girdi, çeşitli sebepler girdi. Bildiğimiz gibi
geçtiğimiz yıl Konya’da yüzde 50’ye yakın bir kayıp yaşadık
hububatta. Bu da Konya çiftçisini olumsuz yönde etkilemiş
durumda. İnşallah bu yıl yağışlarla beraber düzelmesini
temenni ediyoruz. Yapılması gereken büyük işler var
hububat adına.

Dünyanın
en gelişmiş silahı
BUĞDAYDIR

İlk defa ziraat mühendisi
bir Tarım Bakanımız
oldu. Bunun Türk
tarımına bir artı katacağı
kanaatindeyim.
Katmasını da umut
ediyorum.

g Stratejik bir öneme sahip buğdaya yönelik
hükümetin bu ürünü korumak için ne tür politikalar
izlemesi gerekir?
Bu soru için özellikle teşekkür ediyorum. Dünyanın en
önemli silahının buğday olduğuna 3 yıl önce göreve
geldiğimde değinmiştim. 3 yıldır bu konunun üzerinde
duruyordum. Dünyanın en gelişmiş silahı buğdaydır.
Çünkü gıda yoksa insan yok. Tüm insanlar adına kesinlikle
mümkün değil gıdasız yaşayamayız. Türkiye Cumhuriyeti
olarak bizim için çok stratejik bir öneme sahip. Dünya
tarımında 7. sırada, Avrupa tarımında 2. sıradayız. Bizim
buğdayımızla ilgili yaptığımız çalışmaları hükümet olarak

yeterli bulmadığımı söyleyebilirim. Çalışmalarımız var,
ancak yeterli bulmuyorum. İnşallah yeni tarım bakanımızla
umut ediyorum ki, iyi yerlere geleceğiz. İlk defa ziraat
mühendisi bir Tarım Bakanımız oldu. Bu, Türk tarımı
için bir artı katacağı kanaatindeyim. Katmasını da umut
ediyorum. Buğday üretimimiz Türkiye’nin ihtiyacı olan
20 milyon ton civarında seyrediyor. Ancak biz, yıllık 5-6
milyon tonun üzerinde de ithalat yapıyoruz. Bu ithalatı
kendi ülkemiz için yapmıyor olabiliriz. Ancak bildiğiniz
gibi Konya, konum itibariyle Türkiye’nin coğrafi açıdanu

Konya Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, son 5 yılda yaşanan
kuraklık Konya'daki tarımı aşırı derecede etkilediğini söyleyerek,
"Hükümetimizin tarıma verdiği destek yeterli değildir. Konya Ovası'nın dış
havzalarından gelen suyla, kışın boşa akan suların bölgemize aktarılmasını
talep ettik. Ancak, bazı kesimler buna karşı çıktı. Eğer bu olsaydı yurt
dışından buğday, arpa, hububat almadan kendi ülkemizde üretme
potansiyeline sahibiz" dedi.
MART 2022
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Konya'da herşey var,
ancak su yok! Su
olmadığından dolayı
buğdayı maalesef
zorlukla üretiyoruz. Konya,
dış havzalardan gelecek
bir suyla beslenmiş
olsaydı, 20-25 milyon
ton buğdayı, arpa ve
hububat üretimini tek
başına yapma imkanına
sahip olurduk.
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ortasında bulunan bir ilimiz. Türkiye’nin en büyük
un fabrikaları, makarna fabrikaları Konya’da. Biz bu
fabrikalara Rusya’dan, Ukrayna’dan, çeşitli dördüncü,
beşinci ülkelerden buğday alarak işleyip; un, makarna
gibi ürünler yaparak Ortadoğu ülkelerine, diğer ülkelere
pazarlıyoruz. Söylediğimiz şuydu: Konya Ovası'nın
dış havzalardan gelecek suyla, kışın boşa akan suların
bölgemize aktarılmasını, bölgemizde oluşturulacak göletler
ve barajlarla bu suların tutulmasını ve yer altı sularının
sürekli beslenmesini istiyorduk. Ancak bazı kesimler buna
karşı çıktı. Yaz mevsiminde ekolojik dengeyi bozmadan
4 - 5 aylık süreçte boşa giden suların İç Anadolu bölgesine
çevrilmesiyle beraber üretimimiz yükselir. Rusya’dan,
Ukrayna’dan veya bir başka ülkeden buğday, arpa,
hububat almadan kendi ülkemizde üretme potansiyeline
sahibiz. Yani bizde o coğrafi iklim, arazi bunların hepsi
var. Her şey var, su yok. Su olmadığından dolayı buğdayı
maalesef biz zorlukla üretiyoruz. Bildiğiniz gibi Konya
yüzde 65 kurak. O haldeyken de Türkiye’de birinciliğe
sahip bir ilimiz. Yani Konya dış havzalardan gelecek bir
suyla beslenmiş olsaydı, 20, 25 milyon ton buğdayı, arpa
ve hububatı üretimini Konya olarak tek başına yapma
imkanına sahip olurduk. Sadece kurak yerlerimizi sulak
alana çevirmede, artı bir arazi ekleyerek değil, şu an
buğday için kullandığımız metrekare alanına su gelmiş
olsa aynı şekilde Türkiye’yi besleyecek potansiyele sahibiz.
Bunun bir an önce yapılması lazım. Sizin de söylediğiniz
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gibi stratejik bir ürün. Bunun da pandemi sürecinde böyle
olduğu ortaya çıkmış durumda. Şimdi son Ukrayna-Rusya
savaşıyla beraber buğday ve arpa fiyatlarında oldukça
yükselme söz konusu. Bunun önlemleri biz söylediğimizde
alınsaydı bugün bunları yaşamamış olacaktık. Ancak o
dikkate alınmadı. İnşallah bu şerlerden de bir hayır doğar.
Ülkemizin buğdayın önemini kavraması gerekiyor. RusUkrayna savaşıyla beraber gördük ki artık dışa bağımlılığın
kesinlikle ortadan kalkması gerekiyor.

g Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere 25 Şubat
itibariyle toplamda 547 milyon TL’lik destek verdi.
Sizce bu yeterli mi? Üreticilere nasıl yansır?
Desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz hiç bir zaman
Konya Meram Ziraat Odası olarak devlete 'bize destek verin'
demedik. Geçtiğimiz yıl kuraklık desteği hariç... Belli kalem
masraflarımızın düşürülmesini veya aynı kalmasını istedik.
Önümüzü görmek istedik. Verilen destekler şu anda
sembolik rakamlar. Üzülerek söylüyorum, çiftçilerimiz
bildiğiniz gibi Türkiye’de ülkesinin, vatanının, devletinin
arkasında olan insanlardır. Çünkü toprağını seven insandan
hırsız, katil çıkmaz. Toprağını seven insanlar, ülke, vatan,
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bayrak, iman sevdalısıdır. Çiftçi yatlarımız katlarımız olsun
istemez. Çocuğunu evlendirdi mi, kızını oğlunu okuttu mu,
belli imkanlara kavuşturdu mu, bunların istediği budur.
Çok büyük birikimler istemezler. Sadece yılın, günün
teknolojisine uyarak üretimini devam ettirme yolunu seçen
insanlardır bunlar. Önce çiftçi kim? Bunun tarifini yapalım
diye söylüyorum. Böyle olunca bu insanlara verilebilecek
en üst düzey destekler de boşa gitmez. Çiftçi toprakla
karı-koca gibidir. Toprakla evlidir. Bir kez boşandı mı,
bir daha çiftçiyi geri getiremezsin. Son yıllarda sürekli
yaş ortalaması çiftçilikte ilerlemekte. Yani genç çiftçiler
bulamamaktayız. Kızlarımız artık köylerde kalmıyor.
Şehrin merkezlerine gelin oluyor. Böyle olunca da köyler
boşalıyor. Boşalan yerlerde de üretimin devam etme şansı
yok. Bu destekler yeterli olsaydı, o insanlar çiftçiliği bırakır
mıydı? Hayvancılığı bırakır mıydı? Bırakmazdı. Demek
ki verilen desteklerin yeterli olmadığının ispatı bu. Yaş
ortalaması 60 yaş üzerine çıkmış durumda. Genç çiftçi yok.
Onun için verilen desteklerin sembolik rakamlar yerine,
daha kalıcı etki yapacak rakamlar olması gerekir. Örnek
olarak; dünyanın gelişmiş tarım ülkelerinde uygulandığı
gibi mazotun ÖTV’siz, yüzde 50 indirimli, yüzde 75 u
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indirimli olarak çiftçiye verilmesi gerekir. Özal döneminde
tarımda kullanılan elektriğe yüzde 50’den başlayıp yüzde
30 arasında gidip gelen destek vardı. Yüzde 30, yüzde
50’sini devlet ödüyordu. Biz daha indirimli kullanıyorduk
ve o dönemde tarım büyümeye geçmişti. Şimdi bugüne
geldiğimizde ise bu maliyetlerle çiftçinin ayakta kalması
zor. Tabii ki sadece ülkemizde olan bir şey değil bu. Enerji
fiyatlarının dünya borsalarında yükselmesi, mazotun
yükselmesi, ülkemizi de etkiledi. Yüzde 300, yüzde 500
artışlar var. Bu da bizim maliyetimizi etkiliyor. Onun için
verilen destekler yeterli değil. Bu desteklerin tek kaleme
bindirilerek üreticiyi ayakta tutacak şekilde yeniden
tasarlanması gerekiyor. Oturup bir şura oluşturulup,
akil insanlar heyeti oluşturulup bunun yeniden düzene
oturtulması gerekiyor. Bir örnek vereyim; bundan 7
yıl önce 1 tane dana kestirdiğin zaman hükümetimiz,
bakanlığımız 250 TL destek veriyordu. Şu anda da destek
fiyatında bir değişiklik yok. 250 TL destek veriliyor. Ancak
alım gücü düşük. Tablo ortada. Gübre desteklerinde yüzde
100’ün üzerinde bir destek yaptı Cumhurbaşkanımız.
Teşekkür ederiz. Ancak bize verilen destek dekarda
tahmini 50, 100 TL iken biz gübreyi ise bunun dört kat
üzerine alıyoruz. Ben kendimden bir tane örnek vereyim;
200 dönüm, 500 dekar bir tarımla uğraşıyorum. Geçtiğimiz
yıl 68.000 TL’ye aldığım gübreyi, bu yıl 244.850 TL’ye
aldım. Yani dört katına ulaşmış. Hükümetimizin bize
verdiği destek miktarı ile, önceki yılda 30.000 TL almışım,
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bu yıl için de 45.000 TL alacağım. Yani 15.000 TL devlet
desteğini bana arttırmış ancak benim sadece gübrede
ödediğim rakam ise 68.000 TL yerine 245.000 TL olmuş.
Bu size ışık tutar.

g Pandemi süreci ve ekonomideki dengesizlikler
çiftçiyi nasıl etkiledi?
Pandemi süreci bildiğimiz üzere sadece bizim ülkemizde
yaşanmadı. Bütün dünyada yaşandı. Küresel bir sorundu.
Bütün dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi ancak dünya
coğrafyasında hükümetimizin hızlı adımları, almış olduğu
tedbirlerle beraber dünya ekonomisine baktığımız zaman
en az hasarla atlatan ülke Türkiye. Tarım politikalarımızı
bu pandemi sürecinde çok başarılı buldum. Bundan
dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese
teşekkür ediyorum. Çünkü pandemi sürecinde birçok
ülkede gıda krizleri yaşandı, raflar boşaldı, üretimde
aksamalar meydana geldi. Ama bizim ülkemizde,
hükümetimizin aldığı çok güzel tedbirlerle sorunlar en aza
indirgendi. Örneğin çiftçilere yapılan pozitif ayrımcılıklar
var. Çiftçiler o en kötü dönemlerde bile rahatlıkla tüm
işlerini aksatmadan yürütmelerine imkan verildi. Çiftçilik
belgesi gibi belgeler verildi. Bunlar devreye girince tarım
sektörümüz etkilenmedi. Ülke insanımız da, çiftçilerimiz
de, bizden faydalanan 3. Dünya ülkeleri de, Türkiye’de
ihracat yapanlar da dahil olmak üzere hepsi bundan
memnundu. Pandemi sürecinde ülkece sınavımız iyi geçti.
Hem üretim yapan çiftçilerimiz olarak, hem hükümetimiz
üzerine düşeni layıkıyla yaptı. Hem gıda anlamında
da yüksek artışlar yaşanmadan, enflasyona da zarar
vermeden iyi bir dönem atlattık.

g Tarımdaki yükselen girdi maliyetlerinden ötürü
çiftçinin tarım ile uğraşmak istememesi, tarımdan
kopması söz konusu. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
Bizim tarımda tutunabilmemizin yolu genç çiftçilerimizi,
küçük ölçekli ve orta ölçekli üreticilerimizi tarıma
kazandırmamız gerekiyor. Bunun için de kırsal
bölgelerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu
yapmadığımız sürece bu insanları tarımda tutma şansı
görmüyorum. Bir torba gübre 600 TL’yi geçti. 1 torba
gübre alamayan üreticiyi köyde nasıl tutarız. Onu inanın
ben de bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, bizim üretim
maliyetlerimiz düşürülmediği sürece tarımdan hızlı bir
kaçış söz konusu olur. Bütün imkanlar zorlanarak, gayrisafi
milli hasılamızın Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasında
geçtiği gibi yüzde 1’ini bu ülke tarıma ayırmak zorundadır.
Tarım desteklerine ayırmak zorundadır. Bu destekleri
başka alanlarda değil, burada değerlendirilmek
zorundadır. Çeşitli imkanlar sunalım. Sosyal hayatı
ayaklarına getirelim. Sen yüzme havuzuna gidemezsin,
tiyatroya, sinemaya gidemezsin demeyelim. Onların
ayaklarına götürelim. Sonuç olarak destekleri o bölgelere
kaydırmamız gerekiyor. Yoksa 5 sene sonra, 10 sene sonra
tarım çok kötü durumda olur. 50 yıllık, 100 yıllık planlar
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yapmamız lazım. Çözüm önerileri üretmemiz lazım.
Tarımda girdi maliyetlerini aşağıya çekip, özellikle üretim
yapan bölgelerde destekleri arttırmamız gerekiyor. Destek
olarak para desteğinin yerine tohum verilebilir, hayvan
olarak verilebilir. Üretimin üretimle desteklenmesi gerekir.
Bu modelin hayata geçirilmesi gerekli.

Tarımda
tutunabilmemizin yolu
genç çiftçilerimizi,
küçük ve orta ölçekli
üreticilerimizi tarıma
kazandırmamız
gerekiyor. Bunun için
de kırsal bölgeler
güçlendirilmeli.

g Daha güçlü, kuraklığa dayanıklı buğday ve arpa
üretmek için yetkililerle beraber bir çalışmanız var
mı?
Türkiye’nin tarım üniversiteleri çalışıyor bu konuda. Bu da
bizim çalışmalarımızdan, olmasını istediğimiz olaylardan
biri. Geçtiğimiz 4, 5 senede yaşanan kuraklık bize gösterdi
ki, ileriki kurak yıllarda, üretimimizin aksamaması bütün
insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılayacak, buğdayda,
arpada veya hububatın tüm çeşitlerinde kuraklığa
dayanıklı çeşitlerimizin, genetik yapıları bozulmadan,
insan sağlığına zarar vermeden bunun düzenlenip bu
çeşitlerin ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Son 5 yıllık
belli bir AR-GE çalışmalarının olduğunu, belli bir noktaya
geldiğimizi de biliyoruz. Ancak yetersiz olduğunu,
tüm üniversitelerimizin, hükümetimizin, devletimizin
bu üniversiteleri desteklemesi gerektiğini, bununla
ilgili çalışmalar için hızlı adımlar atılması gerektiğini
düşünüyorum. Hem sulu hem kuru tarımı nasıl verimli hale
getirebiliriz bunun çalışmalarını yapmamız gerek. Buna
yönelik çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bu alana desteklerin
daha fazla verilip hızla ilerlemesini talep ediyoruz.
g Tarım ürünlerinde, özellikle buğday ve arpada
ithalatın gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?
Türkiye’de geçen yıl kurak geçti. Daha önce iki tane
Konya yerel kanalına ben şunları söyledim. Derhal ithalat
yapalım dedim. Bir çiftçi kuruluşunun başkanının bunu
demesi yanlış. Ama biz bazı şeyleri önceden görüyoruz.
Sahayı biliyoruz. Türkiye’de en az yüzde 40, Konya’da
yüzde 50’ye yakın kuraklıktan etkileneceğiz. Türkiye
genelinde 4, 5 milyon ton açık vereceğimizi sahada
görüyoruz. Derhal hiç kimse uyanmadan, diğer devletler
uyanmadan biz hızlı davranalım. Ucuz paraya ülkemize
buğday, arpa tedarikine hemen bakalım demiştim. Çünkü
buğday hasadına, arpa hasadına 1 ay kaldı, kuraklıktan
dolayı ürün yok. Şimdi ülkemizin içinden geçtiği süreçleri,
çiftçi kuruluşları, bizim gibi oda başkanları, Tarım İlçe
Müdürlüklerimizden alınacak bilgilerle 4, 5 ay öncesini
önceden görme şansımız var. Çünkü ekilen miktarlar belli.
Sahada çimlenme belli. Verim belli. Saha ile alakan olursa
2 ay sonrayı görürsün. Ülkemizin ihtiyaç zuhur ettiğinde
ithalat yapmasında hiç bir sakınca görmüyorum. Ancak
ülke ihtiyacı olan 20 milyon tonun üzerinde üretimimiz
olsun ki, stratejik bir savaş çıktığı zaman kendi üretimimiz
kendi insanımıza yetecek kadar olsun. Biz sadece şu
an için ithal ettiğimiz buğdayları, ticaret maksatlı ithal
ediyoruz. Burada makarnaya çeviriyoruz, çeşitli buğday
ürünlerine çeviriyoruz, una çeviriyoruz, diğer ülkelere
satıyoruz. Ticaret maksatlı yapıyoruz bu işi. Bunda bir

mahsur görmüyoruz. Ülke ekonomisi için de faydalı. Al,
işle, sat. Bunda bir sıkıntı yok. Ama 2021 yılında ise 15
milyon ton buğday üretimimizde 5 milyon ton bir açığımız
var. Kendi ihtiyacımızın açığı var. Tehlikeli olan bu. Biz
açığımızı dışarıdan kapatmak zorunda kalmayalım. Ama
un, makarna yapacağız bunlar yapılabilir. Bulamazsak
almayız da, satmayız da diyebiliriz. Ama kendi insanımıza
biz sizi doyuramıyoruz demememiz lazım. Onun için 20
milyon ton olan üretimimizi en az ihtiyacımızın 2 milyon
ton, 3 milyon ton üzerine nasıl çıkarabiliriz. 22 milyon ton,
23 milyon tona çıkarabilmemiz gerekli. Türkiye üretiminin
bugünkü şartlara göre 22 milyon tonun altına hububat
üretimimizi düşürmememiz lazım.

41

g Son olarak buradan tarım ile uğraşan, emek veren
çiftçilerimize ve fırıncılık sektörüne neler söylemek
istersiniz?
Öncelikle üretim yapan ülke insanımıza, çiftçilerimize
can-ı yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü
çok büyük emekler veriyorlar. Çiftçi demek umut
demek. Bu sene olmadı ama seneye inşallah denir. Hep
bu umudu içinde taşır çiftçi. O insanların o inancını
kaybetmemesini, insanlığa hizmetin bizim yaratanımıza
hizmet olduğunu düşünerek, o bilinçle hareket ederek
ülkesini, bayrağını, dinini, vatanını seven insanlar olarak
üretime devam diyorum ben. Ne olursa olsun, ne yaparsak
yapalım üretime devam etmemiz gerekir. Abdulhamid
Han’lar olmamız gerekir. Gelecekle ilgili çocuklarımıza
bırakacağımız miras için üretimden kaçmamamız gerekir.
Biz onlara elimizden gelen yardımı yapacağız. Onlarda
üretimden ne olursa olsun kızarak, ani reflekslerle,
topraktan boşanmadan evliliğini sürdürme yoluna
gitmesini sizlerin aracılığıyla istiyorum. Dua da ediyorum.
Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın.
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ırıncılar sürekli medyada hile yapan
gramajdan çalan bir sektör olarak lanse
ediliyor. Sektör temsilcilerinin bu konuda
bir şey yapması gerekmiyor mu?
Bu aslında abesle iştigal bir söylem bu. Tabii
ki medya bir şeyi diline dolandırdı mı, zaten biliyorsunuz
fırıncılık ciddi bir siyaset malzemesi, en ufak bir şeyde
üzerinize geliyorlar. Fırıncı dediğiniz zaman, fırıncı
atasından, babasından bu mesleği öğrenmiştir. Ve atası,
babası da her zaman için şunu öğretmiştir geçmişte. Ve
şimdi biz de çocuklarımıza öyle öğretiyoruz. Kesinlikle
gramajdan çalma denen bir huyumuzun olmaması,
hatta ve hatta gramajın fazla olması yönünde. Bu
söylemi çıkartanlar tahmin ediyorum şu şekilde oluyor.
Çoğumuz makinayla çalışıyor. Makinanın bir ayarı
bozulma veya ayarı bozuk bir yere denk geldiği zaman,
basının diline düştüğün zaman böyle bir algı yaratılıyor.
Yaratılmak isteniyor belki de. Ama ben fırıncıların böyle
bir hak, hukuk konusunda özellikle gramaj konusunda
yapacaklarını düşünmüyorum. Aksine fazla çıkar diye
düşünüyorum.

MURAT TOTOŞ
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi

Serbest bir piyasada
ekmek fiyatına
müdahale olamaz!
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş,
aileden gelen fırıncılık mesleğinin sorunlarına yönelik yaptığı çalışmalarla
tanınıyor. Totoş, sektörün yıllardır kanayan yarası haline gelen bir çok
konuyu ve çözüm önerilerini, Ekmeğin Sesi Dergisi'ne anlattı.
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g Tüm gıda ürünlerine yapılan zamlara rağmen en
çok ekmek zammı konuşuluyor. Neden?
Enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Her geçen gün her
ürüne zam geliyor. Serbest piyasa koşulları diyoruz. Ve
halen daha fırıncı ekmeğe zam yapsın mı yapmasın mı
noktasında herkes de, fırıncı nereden bulacak ürünü,
hammaddeyi. Nasıl alacak? Zararına bir satış söz konusu
olamaz yani. Bu da saçmalık. Çünkü serbest piyasa
ekonomisinde şu anda her şeye zam geldiği zaman,
sizin de otomatikman zam yapmanız gerekiyor. Una
geldiği zaman, ki en büyük hammaddelerinden bir tanesi
undur. Una zam geldiği zaman otomatikman maliyetiniz
yükselmiyor mu? Elektrik, su, doğalgazınız, işçilik
giderleriniz, kiralarınız arttığı zaman sizin maliyetleriniz
yükselmiyor mu? Doğal olarak yükseliyor. Yani burada
fırıncı sonuna kadar haklı. Tek haksızlık yapılan nokta
fırıncıya. “siz zam yapmayacaksınız.” Ne yapacak fırıncı?
Bir önceki sorunuzdaki noktaya gelecek olursanız,
şimdi siz sektörü batırmak adına veya halka yaranmak,
muhalefeti iktidarı fark etmiyor, halka yaranmak adına
bunu böyle yaparsanız o zaman ilk noktaya dönersiniz.
Siz fırıncıyı batırmak istediğiniz zaman da ne yapacak en
son çare? Baktı ki bugün fiyat alamıyorsa o zaman kendi
arasında anlaşacak, gramajını düşürecek. Bu çalmak
değil. Bu kendi işletmesini ayakta tutmak demektir. Yani
işçisinin parasını, hammadesinin parasını ödeyebilmek
adına bunları yapmak zorunda. Bugünkü gelinen noktada
da, Türkiye’de halen daha, Burdur’dan aradılar oradaki
arkadaşlarımız valilik itiraz etmiş oradaki alınan fiyata.
2.5 TL’ye çektiriyorlar. Yani 2.5 TL’ye bunu satma şansı
sıfır. Valilik sadece ben ekmeğin fiyatını geriye çekiyorum,
yani iş mahkemelik olsun, uzasın, fırıncılık batsın. Bakın
şimdi ince bir detay var. Biz kutsal bir meslek yapıyoruz.u

Çok basit bir öneriyi bile
hayata geçiremiyorsunuz.
Sebep ne? Fırıncıların
birarada olamaması!
Fırıncılara liderlik yapanların
korkması!
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sürekli ret noktasına getirdiler. Şimdi siz bugün petrole
istediğiniz zaman zam yapabiliyor musunuz? Bu gece,
bu akşam petrole zam geliyor. Buna karışın. Karışmazlar.
Yağa karışın, una karışın. Karışmazlar. Gelecekler
ekmeğe karışacaklar. Tam anlamıyla siyaset. Kesinlikle
serbest bırakılması gerekiyor. İnsanlar kendi tüketim
alışkanlıklarına göre güvendikleri yerden alabilmeleri
gerekiyor. Kalite olması gerekiyor. Bu noktadaki fikrim bu.
Ama Türkiye’de bu yaşanır mı? Zor.

g Eski tarz fırıncılığı bırakıp yeni tarzda fırıncılığa
geçilse sektör açısından daha avantajlı olmaz mı?
Yani aslında iki tane yöntem var burada. Şimdi fırıncılık
da ikiye bölünmüş durumda. Bir tanesi geleneksel
yöntemle üretilen tezgah satışları. Butik fırınlar diyoruz
biz genelde onlara. Bir de endüstriyel ürünler var.
Endüstriyel ürünlerin maliyetleri tabii ki daha düşük.
Çünkü makine ekipmanı ile yaptıkları için. Burada bundan
3 sene önce ben burada bu fiyatı ayıralım demiştim.
Çünkü endüstriyel üretimdeki maliyetler ile geleneksel
üretimdeki maliyetler farklı. O zaman iki tane fiyat alalım
demiştim. İki fırın arasındaki çıkan maliyet bir değil. O
zaman hatta biz fiyatı geçirdik. Federasyon başkanı bu
fiyatın olamayacağını, böyle bir şeyin olamayacağını, böyle
bir üretimin olmadığını iddia ederekten, baskı kurdu
ve bu fiyatın geçmesinin önüne geçti. Bu da fırıncılara
ihanettir. Çünkü iki tane üretim modeliniz var. İki tane
ekmek maliyeti olabilir. Zaten gerçek noktası da bu. Bence
ikisinin ayrı olması gerekiyor. Endüstriyel üretim yapan ile
geleneksel üretim yapanların fiyatlarının ayrı ayrı olması
gerekiyor. Seri üretime geçilebilir mi, yeni nesile geçilebilir
mi? Geçilebilir. Bu tercih meselesi. Sonuçta tüketicinin
isteğine bağlı. Ama fiyat konusunda kesinlikle ayrı olması
kanaatindeyim.

Ürettiğimiz ürün, bugün Cumhurbaşkanı’nın sofrasına
da gidiyor, en garibin sofrasına da gidiyor, orta direğin
sofrasına da gidiyor. Herkesin sofrasına gidiyor. Şimdi
siz bir ürünü karsız hale getirirseniz, bir işletmeyi karsız
hale getirirseniz, halkın sağlığıyla oynarsınız. Kaliteden
vazgeçer fırıncı. Çalma tabirini kesinlikle kullanmıyorum.
Çünkü öyle bir şeyi kabul etmiyorum. Gramajdan almak
zorunda kalabilir. Yani ayakta durmak zorunda. Siz bir
ürünü kalitesizleştirdiğiniz andan itibaren bu ürün
riskli hale geliri konuşuruz ondan sonra. Siz 1 numaralı
halkın tüketim maddesini zararına sattırma yoluna
giderseniz, halkın sağlığıyla oynarsınız. Bunun için de
devlet, muhalefet, iktidar, adını ne koyarsanız koyun, ya
bu sektörü sübvanse etmek zorunda eğer ucuza ekmek
sattırmak istiyorsa, o zaman ucuza enerji verecek, ucuza
doğalgaz verecek. Un fiyatlarını dengeleyecek. Ancak o
zaman bu fırıncı ayakta kalabilir. Burada fırıncının günah
keçisi olmaması gereklidir. Zaten değil. Ama üstüne
basarak söylüyorum işlerine gelmiyor. Ne iktidar ne
muhalefet. İkisinin de işlerine gelmiyor.
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g Ekmek maalesef ki bir siyasi argüman olmaktan bir
türlü çıkarılamadı. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Zaten en büyük sorun bu. Siyaset malzemesi olması Türk
toplumunun en fazla tükettiği ürün bu. Burada iktidar
da, muhalefet de ekmek üzerinden siyaset yapıyor. Ama
şunu pas geçiyorlar. Anlamadıkları tek bir şey var. Bu
pas geçtikleri noktadaki fırıncılardan bahsediyorum ve
bu fırıncılık sektöründe çalışanlarla ailelerini hiç hesaba
katmıyorlar. Ama fırıncının ahı da maalesef herkesi tutuyor.
Bu ahın altında kalanlar neden siyasete malzeme olsun
diye hiç bir zaman için sormadılar. Yahut da fırıncılarla
beraber bunu bir şekilde çözüme, çözüm noktasına
kavuşturmak adına dikkate almadılar. Bunun da bir
numaralı sebebi var. Fırıncılar Türkiye’nin hiç bir tarafında
hep rekabet halinde oldukları için, birlik beraberlik
olmadığı için, ne bir STK olarak gözüküyorlar, ne bir
seçmen olarak dikkate alınıyorlar, ne bir meslek grubu
olarak dikkate alınıyorlar. Maalesef bu noktada birlikte
olunmayınca da sizin sektörünüz siyaset malzemesi olur,
siyaset malzemesine siz sebep olmuş olursunuz. Halbuki
birlik olmuş olsa, Türkiye’de tek elden tek sesten hareket

g Ekmek fiyatının serbest olması gerekmiyor mu?
Yani ekmek fiyatının tabii ki serbest olması gerekiyor.
Serbest piyasa ekonomisinden bahsediyorsunuz, ekmeğin
fiyatına müdahale ediyorsunuz. Bu nasıl serbest piyasa?
Bu da abesle iştigal bir nokta. Serbest piyasalarda siz
ekmeğe müdahale edemezsiniz. Bir de bakanlık görüşüne
tabi tuttular biliyorsunuz geçen dönemde bunu. Öncesinde
odalar vasıtasıyla maliyetlerini çıkartıp rahat rahat ekmek
fiyatını alır iken, şimdi bakanlık görüşüne tabi tutulmak
gibi bir şart getirdiler. Ve ondan sonra komisyonlarda
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edilmiş olsa Türkiye’de ciddi ses getirir. Siyasi partilerin
hiç bir tanesi de kalkıp da fırıncıları bundan sonra siyasete
alet edemez. Ben fırıncılık sektöründen bugün yönetim
kurulu üyesi oldum ATSO’da, yarın ben de siyasete gireyim,
aman sus sesimi çıkartmayayım, fırıncılık hakkında hiç bir
şekilde konuşmayayım korkusuyla gittikleri için sektörün
sesi duyulmuyor. Halbuki Türkiye’de bütün oda başkanları
ses çıkartmış olsa, ticaret odasındaki meclis üyeleri ses
çıkartmış olsa siz dikkate alınmaz mısınız? Alınırsınız.
Yani fırıncı her kurumdan korkuyor. Zabıtadan korkuyor,
validen korkuyor, devlet bürokrasisinden korkuyor. Yani
niye korkuyorsunuz? Haklı davanızı niye haksız hale
getiriyorsunuz ki? Sesinizi çıkartmazsan tabii ki bunlar da
gelir sizin ürününüzü siyaset malzemesi yapar. Onun için
buradan bir şeyin altını daha çizmek istiyorum. Hakkınızı
arayacak, sizin sesinizi dile getirecek, masaya yumruğunu
vuracak bir liderleri başınız seçin.
g Unlu mamul adı altında, amacı dışında ve merdiven
altı şeklinde üretim yapan ve faaliyet gösteren
ruhsatsız fırınların büyük bir hızla sayılarının arttığını
görüyoruz. Bununla nasıl mücadele ediyorsunuz?
Ben 8 seneden beridir bu görevdeyim. 4 yıldır yönetim
kurulu üyeliğim. Başvurmadığım makam kalmadı.
Buradaki sorun temelinde şu. Siz hakkınızı savunmak
noktasında olacaksınız ki, birlik olacaksınız ki bir
şeyleri çözesiniz. İşyeri ruhsat denetimi belediyelerde.
Ve içişleri bakanlığına bağlı bir kurum. Gerçi şimdi
çevre ve şehircilik bakanlığına bağlandılar ama şimdi
unlu mamule giriyorlar onu söyleyelim. Siz kanunda
yer alan ekmek üretim tesisi için olması gereken her
türlü görevinizi yerine getiriyorsunuz. Bağımsız bölüm,
üstünde altında yerleşim birimi olmayacak, 400 m2, 250
m2 şartları var bunun. Bu şartları yerine getiriyorsunuz,
bir fırın açıyorsunuz. Ve ciddi bedeller ödüyorsunuz.
Öbür tarafta unlu mamulcüler, küçük bir noktada, bunun
adına merdiven altı da diyebilirsiniz. Orada sizinle
aynı şekilde üretim yapma derdine giriyor. Ve haksızlık
yapıyor bu yüzden. Bunun önüne geçebilmek için ne
yapıyorsunuz? Bize gelen şikayetleri değerlendirip ilgili
kurumlara yazı yazıyoruz. İlgili kurumlar dediğim bir
tanesi tarım, bir tanesi belediye. Belediyeye istediğiniz
kadar yazın. Yazdığınız zaman aldığınız cevaplar belli. Ne
diyorlar biliyor musunuz işin acı tarafı. İşte bu da birlik
olmamaktan kaynaklanıyor. “ben siyasi bir kurumum. Sen
benim için bir seçmensin, o da benim için bir seçmen.
Ben giderim orada işlem yaparım. En fazla mührümü
vururum çekilirim kenara.” Şimdi burada da tabi şu nokta
gündeme geliyor. Unlu mamulcülere fırıncılar irsaliye
fatura kesiyorlar. Bu yasa boşluğunu da delmiş oluyorlar
ruhsatsızlar. Yani kısacası fırıncı kendi mesleğini bu
noktada sahip çıkmıyor. Yoksa ilgili kurumlar gelip cezayı
kesiyorlar, mühürlerini vurmaya çalışıyorlar siz üzerine
düşerseniz. Ya da mahkemeye verip haksız rekabeti
ortadan kaldırmak, görevlerini yerine getirmemek
adına başvuruda bulunursanız ancak o şekilde oluyor.
MART 2022

İktidarı, muhalefeti bu
sektörü sübvanse etmek
zorunda. Eğer ucuz ekmek
sattırmak isteniyorsa, ucuz
enerji verecek, un fiyatlarını
dengeleyecek. Ancak,
o zaman ayakta kalabilir
fırıncı...
Tabi süreç çok uzun süreç. Kişi köşeye sıkıştığı zaman
ruhsat değişikliği yapıyor. Şimdi bizim de bununla ilgili
bir önerimiz olmuştu. Tabi Türkiye’de işler çok yavaş
işliyor. İşin temeli aslında vergi levhasının verilmesinden
itibaren başlayacak bir süreç. Yani kurumların bunun
önüne geçmesi gerekiyor. Bugün siz eczane açabiliyor
musunuz? Eczacılar odasının onaylamadığı hiç bir yere
açamazsınız. Veya bir taksi plakasını düşünün. Kolaylıkla
taksi plakası alamıyorsunuz. İlk başta bu işin vergi
levha kısmında, vergi kimliği oluşma noktasında önüne
geçilmesi gereken bir nokta. Vergi dairesi başkanına
bunları söyledik. Ama ne kadar söylerseniz söyleyin
bu Ankara’dan bitecek, veya daha üst makamlardan
bitecek bir nokta. Bir kişinin, iki kişinin söylemiyle
yapılacak bir şey değil. İşte burada sahipsizlik, sesinizi
çıkartmamak gündeme geliyor. Ankara’da oturup da
hiçbir şey yapmayanlar bunların sebebidir, müsebbibidir.
Çok mücadele edilmesi gereken noktalar var. Sadece
oda değil. Bakın mesela elektrik ve suyla ilgili bizim bir
önerimiz oldu. Dedik ki elektrik ve su bir işletmenin
olmazsa olmazıdır. Bu ruhsatsızların ya da kayıt dışı adı
altında çalışan işletmelerin önüne geçebilmek için dedik
ki, elektrik ve su bağlanıyorken ilgili kurumlar işletmelere
belediyeden ön izin yazını getir demelidir. Biz bununla
ilgili ciddi mücadeleler verdik. Rıfat Hisarcıklıoğlu
başkana da söyledik, bakana söyledik,. Çok güzel fikir,
muhteşem fikir dendi ama faaliyete geçmiyorlar. Neden?
Devlet de buna müsaade ediyor. Neden müsaade ediyor?
Diyor ki bu şekilde rekabet olsun, ekmek fiyatı düşsün.
Onların da işine geliyor. Elektrik, su olmadan siz bir
işletmede temizlik dahi yapamazsınız. Su olmadan hamur
bile yoğuramazsınız. Bakın, çok basit bir öneriyi bile
hala hayata geçiremiyorsunuz. Sebep ne? Fırıncıların bir
arada olmaması. Sebep ne? Fırıncılara liderlik yapanların
korkması. Dile getirememeleri. Eğer siz bir şeyi dile
getirmezseniz, ağlamayana meme verilmez diye de bir
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Birsay Otomotiv Bosch Car Service’ten

İstanbul Fırıncılarına Özel

JET SERVİS KAMPANYASI
Bakım için randevuya
gerek kalmadan 2 saat
içinde aracınızı alıyor,
teslim ediyoruz.

Mekanik onarım
Mekanik
onarım
ihtiyaçlarında
ikame araç
temin ediyoruz

EKMEĞİN SESİ

EKMEĞİN SESİ’NE
REKLAM VERİN...

daha çok müşterİye kısa sürede ulaşın

Ekmek Servis Aracınızı
Birsay Otomotiv’e getirin
Mekanik servisimizde

Parçada % 10
İşçilikte % 20
İndirim Fırsatlarından
Faydalanın!

Tanıtım Filmi

Röportaj

Profesyonel tanıtım filmi için sizi
en iyi şekilde analiz ediyoruz.
Tanıtım filminizi etkileyici
kurgular ve son teknoloji
kameralar ile tasarlıyoruz.

Ekmek ve unlu mamuller
sektörüne ilişkin görüş ve
düşüncelerinizi; firmanızın bu
alandaki hizmetlerini en iyi
şekilde hazırlıyor ve yayınlıyoruz.
KASIM-ARALIK 2021 / SAYI: 1 YIL: 1

R S E KTÖ R E L D E RG İ
EKMEK VE UNLU MAMULLE

Sektörel Haber

İSTANBUL
FIRINCILAR
ODASI BAŞKANI
ERDOĞAN
ÇETİN:
EKMEK FİYATI
SERBEST OLMALI
PROF. DR.
KÖKSEL:
HAMİT KÖKSEL:
GIDADA
HAMMADDE
ÖNEMİ ARTIYOR

MALİ MÜŞAVİR
UĞUR İLİKÇİ:
FIRINCILARA
DEVLET
DESTEĞİ
SAĞLANMALI

Dergi Reklamı

EKMEKTE
MALİYET
SORUNU
NASIL
ÇÖZÜLÜR?
YUSUF VANGÖL

Firmanızın reklamını, sektörde ilk ve
tek olma özelliği taşıyan Ekmeğin
Sesi Dergisi’nde yayınlatarak, tüm
fın
esna
E-ticaret
gücünü artıracak Türkiye’ye ulaştırmış olacaksınız.

Türkiye’nin en çok takip edilen
ekmeginsesi.com haber portalı ve
sosyal medyalarımızda, firmanızın
haberlerini milyonlara ulaştırıyoruz.

ZİRAAT MÜHENDİSİ
FAİK TOY:
ÇİFTÇİYE DE,
FIRINCIYA DA
HAKSIZLIK YAPILIYOR

SARMAŞIK
MAKİNE:
FIRIN
ENDÜSTRİSİNDE
DÜNYA MARKASI

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

Ekmek ve unlu mamuller sektörüne yönelik dijital
ve basılı medyada milyonlara ulaşan Ekmeğin Sesi
haber portalında siz de hemen yerinizi alın...
MERKEZ:

ATAŞEHİR ŞUBE:

BOSTANCI ŞUBE:

Bulgurlu, Libadiye Cad. 4/B
K. Çamlıca Üsküdar / İstanbul
Tel: 0216 545 0 222

Tatlısu Mah. Ertuna Sok. Nezih Sit.
D Blok No:6/B Ümraniye/İstanbul
Tel: 0216 504 75 02

İçerenköy Mah.Değirmenyolu Cad.
No:17 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 575 21 21

bilgi@birsayotomotiv.com.tr
MART 2022
www.birsayotomotiv.com.tr

RANDEVU VE

TALEPLERİNİZ İÇİN:

0552 50503 60 81

Her marka araca
bakım onarım

0541 818 34 55
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