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“Türk Malı“ imajında 
Turquality’nin rolü
Turquality, dünya pazarında re-
kabet avantajı ve markalaşma po-
tansiyeli olan ürün gruplarına sa-
hip firmaların, tüm yönetim sü-
reçlerini kapsayacak şekilde yö-
netsel bilgi birikimi, kurumsal-
laşma ve gelişimlerini sağlamak
suretiyle, uluslararası pazarlar-
da, kendi markalarıyla, küresel bir
oyuncu olabilmeleri sağlamayı
amaçlayan destek platformudur. 

Öncelikle şunun anlaşılması
gerekiyor. Turquality projesi sı-
radan bir destek programı de-
ğildir. Hele ki sıradan bir kalite
standardı hiç değildir. Bazen bu
yanlışa da düşülebiliyor. Kimi zaman Turquality içeriği ka-
lite yönetim sistemine indirgenebiliyor. Ancak kalite global
marka oluşturma açısından tek başına yeterli değildir. Bu
sadece başlangıç noktasıdır. Ürün ve hizmetlerin farklılaş-
tırılması, tedarik zinciri ağ yapısının dinamik ve verimli bir
şekilde yönetilmesi ve hedef pazarlara girilmeden önce ger-
çekleştirilmesi gereken detaylı analizlerle beslenmelidir.”

Turquality,  “Olumlu Türk Malı“ imajını oluşturabilmek
için, makro düzeyde yapılmış ve yapısı itibariyle tek devlet
teşvik programıdır. Proje, Türkiye’nin markalaşma projesi-
dir ve rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Turquality
ile, global markalaşma vizyonu, başta hedef pazarlar olmak
üzere, tüm pazarlarda daima müşteri ve pazar odaklı, sü-
rekli ve sürdürülebilir verimlilik esaslı, dinamik pazarlama
yapılmasını esas alıyor, Geleceğin Türk ve dünya ekonomisi
için getireceği tehditleri fırsata çevrilebilmek, uluslararası are-
nada rekabet üstünlüğü kazanılabilmek, için Turquality Pro-
jesi son derece önemlidir. 

1. Turquality projesine başvurmak için sağlanması ge-
reken ön koşullar nelerdir?

Turquality projesine müracaat eden marka için önce-
likle, İşletmenin söz konusu marka ile ihracat yapıyor olması
ve Türk markası olarak, Türkiye’yi dünyada temsil ediyor ol-
ması, yani Turquality desteği için başvuru yaptığı  markay-
la ihracatını gerçekleştiriyor olması gerekmektedir. Türkiye’de
ve  ibraz edeceği iş planında belirteceği hedef pazarların
en az birinde marka tescilinin yapılmış olması, gerekmek-
tedir. (2006/4 Sayılı Tebliğ‘e İlişkin Uygulama Usul ve Esas-
ları, Madde:19)

2. Peki ya firma bu ön koşullara uygunsa?
Eğer bu ön koşullar uygunsa Turquality’nin işaret etti-

ği şekliyle kurumsallaşma seviyesine uygun mu değil mi ge-
rek iç dinamikleriyle gerek, dış destekle denetlemesi ge-
rekiyor. 

3. Turquality desteği alındığında, ihracata yönelik diğer
devlet desteklerinden de faydalanmak mümkün mü?

Turquality programı dışında DTM tarafından ihracata yö-
nelik birçok devlet desteği bulunmaktadır. Turquality prog-
ramı aslında bu desteklerin tek bir çatı altında toplanmış ha-
lidir. Bu nedenle firma Turquality desteği alıyorsa, aynı kap-
samda diğer ihracata yönelik devlet desteklerinden fay-
dalanamaz. 

4. Bir marka için aynı şirketin birden fazla işletmesi des-
tek kapsamına alınabilir mi?

Bu konu Turquality’nin yönetmeliğinde belirtildiği gibi,
2006/4 sayılı Tebliğ‘e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları mad-
de 69’a göre, bir marka için birden fazla şirket destek ala-
bilir. Ancak şirketler arasındaki organik bağını aktarabil-
melidir.  Örneğin, 2006/4 sayılı Tebliğ‘e İlişkin Uygulama
Usul ve Esasları madde 69’a göre, holding/şirketler toplu-
luğu bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir

Turquality® Destek Programı kapsamında ikinci bir mar-
ka için destek alınabilmesi mümkündür. 2006/4 Sayılı Teb-
liğ uyarınca Turquality® desteği kapsamında bulunan fir-
maların, ikinci markaları için başvurmaları halinde, söz ko-
nusu marka için de detaylı analiz çalışması yapılması ge-
rekmektedir. Analiz çalışmanın Yönetim Danışmanlığı firması
tarafından gerçekleştirilebilmesi için;  yıllık satış geliri 25 mil-
yon $’a kadar olan şirketler 70.000$+KDV; yıllık satış geli-
ri 25.000 $ - 75.000 $ arasında olan şirketler tarafından
100.000 $ +KDV; yıllık satış geliri 75.000 ve üstünde olan
şirketler 150.000 $ +KDV

5. DTM Turquality programı ile ilgili ne kadar süre des-
tek sağlayacak?

Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama olmamakla bir-
likte önceki süreçte yapılan uygulama şu şekildedir: İlk des-
tek projesi 2003/3 Sayılı Tebliğ kapsamında değerlendi-
rilmiştir ve destek süresi 5 yıl olarak tespit edilmiştir. Ancak
daha sonra 2006/4 Sayılı Tebliğ yayınlanmış ve yeni mar-
kaların bu destekten faydalanması sağlanmıştır. 

6. Son olarak, işletmelerin en çok ilgileneceği nokta bu
olacak sanırım; Turquality destek programı hangi alanlar-
da danışmanlık desteği vermektedir?

� Kurumsal kimlik oluşturulması,
� Stratejik şirket yapılandırılması,
� Kalite kontrol sistemi oluşturulması,
� Numune tesis yapılandırılması,
� Moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı,
� Modelizm (tasarımcının/endüstriyel ürün tasarımcısının

çizdiği ürünlerin ilk numunelerinin üretilmesi, bu numune-
lerin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son nu-
munelerin üretilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda ha-
zırlanması) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, pe-
rakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve
işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, da-
ğıtım kanalı ve iletişim, tanıtımla ilgili her türlü stratejik da-
nışmanlık giderleri),

� Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerara-
sı ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve ope-
rasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,

� Maliyet muhasebesi,
� Risk yönetimi,
� Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),
� Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planla-

ması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkile-
ri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Pe-
rakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın ala-
cakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bun-
ların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devre-
ye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danış-
manlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı gibi uluslararası pa-
zarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık ta-
rafından akredite edilmiş danışmanlık firmalarından satın ala-
cakları danışmanlık giderleri, %50 oranında desteklenir.

Türkiye’de 5 milyon ton
bitkisel ürün çöpe gidiyor
Türkiye’de her yıl ortalama 5 milyon tondan fazla ürün, işleme ve hasat
aşamasında, ekonomik değere dönüşmeden heba oluyor.

Çöpe giden, ekonomik olarak değerlendirilemeyen bitkisel ürün miktarı,
yılda ithal edilen bitkisel ürünün neredeyse yarısı kadar.

ANKARA - AA

Türkiye, bitkisel üretimde kendi kendine
yeterliliği çok yüksek düzeyde olmasına
karşın, üretimin hepsi ekonomik değe-
re dönüşemiyor. Belli seviyede üretim
kayıpları normal karşılanmasına kar-
şın, özellikle hububattaki, hasat aşa-
masında ortaya çıkan yüksek düzeyli ka-
yıplar dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK), 2008-2009 döne-
mine ilişkin açıkladığı verilere göre,
Türkiye’nin bitkisel ürün ithalatında
önemli yer tutan mısırda, 460 bin ton-
luk ithalata karşın, 253 bin tonluk ürün
kaybı, işleme ve hasat dönemlerindeki
kayıplarının boyutunun büyüklüğünü or-
taya koyuyor.

‘’Hasat sırasında ve hasat sonrası
çiftlik avlusuna getirilinceye kadar olu-
şan kayıplar’’ üretim kayıpları olarak ta-
nımlanırken, TÜİK ile Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş
araştırma sonuçlarında elde edilen oran-
lar kullanılarak, üretimin belirli bir yüz-
desi olarak tahmin ediliyor.

Ürünün çiftlik avlusuna getirilme-
sinden sonraki süreçte taşınması, işlen-
mesi ve depolanması sırasında meyda-
na gelen kayıplar ise ‘’kullanım kaybı‘’
olarak nitelendiriliyor. Ankara, İstanbul
ve İzmir ticaret odalarının üyelerinden
araştırma yolu ile elde dilen fire ve ran-
dıman oranları kullanılarak, kullanıla-
bilir üretimin belirli bir yüzdesi olarak
tahmin yapılıyor.

2008’de 5 milyon ton 
bitkisel ürün heba oldu
Verilere göre, 2008 yılında 80 mil-

yon 224,3 milyon ton tahıl, patates,
çeltik, kuru baklagil, şekerpancarı, ay-
çiçeği, kolza, pamuk ve soya üretim
gerçekleşti. Aynı yıl, söz konusu ürün-
lerden 12 milyon ton ithal edilirken, 6
milyon ton da ihracat gerçekleştirildi.
Söz konusu yıl, gerçekleştirilen bitkisel
üretimin 5 milyon 202 bin 641 tonunun,
ekonomik değere dönüşmeden heba
olduğu tahmin ediliyor. Ürün kayıpla-
rının, 3 milyon 55 bin 409 tonu üretim
aşamasında, 2 milyon 147 bin 232 tonu
ise işleme aşamasında gerçekleşti.

En fazla ürün kaybının 2,2 milyon
ton ile hububatta yaşandığı dikkat çe-
kiyor. Bu toplam 28,5 milyon tonluk hu-
bubat üretiminin yüzde 7,7’sinin heba
olduğu, çöpe gittiği anlamına geliyor.
Sadece buğday üretimindeki ekono-
mik kaybın, 978 bin tonu üretim aşa-
masında, 504,1 bin tonu ise işleme
aşamasında olmak üzere 1,5 milyon to-
na düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.
Buğdayda, 2008 yılında 1,5 milyon
tonluk üretim kaybı yaşanırken, aynı yıl
3,6 milyon ton ithalat yapılması dikkat
çekici. Hemen hemen ithal edilen ürü-
nün yarısı kadar buğday, hasat ve işle-

me aşamasında çöpe giderken, Türki-
ye, bu ürünün ithalatı için ayrıca para
ödüyor. İthal edilen buğday, dahilde iş-
leme rejimi kapsamında un ihracatı
amacıyla ve yurt içi tüketim amaçlı
unun kalitesinin yükseltilmesini sağla-
mak amacıyla kullanılıyor.

Türkiye, mısırda da yüzde 80 düze-
yinde kendi kendine yeterli duruma
gelmesine karşın, hala yılda 400-500 bin
ton kadar ithalat yapmak durumunda
kalıyor. Mısırda, 2008 yılında 459,5
bin ton ithalat yapılırken, aynı yıl 128,2
bin tonu üretim, 124,3 bin tonu işleme
aşamasında olmak üzere toplam 252,6
bin ton ürün kaybı yaşandığı belirlendi.

Çeltik ihtiyacının yüzde 75,66’sı

yerli üretimle karşılanırken, 2008’de
183,6 bin ton ithalat yapıldı. Diğer ta-
raftan, 4 bin 520 ton çeltik üretim, 14
bin 543 ton çeltik de işleme aşama-
sında olmak üzere toplam 19 bin 63
ton çeltik çöpe gitti.

Verilere göre, 2008’de, 6 bin 269 ton
kuru fasulye, 8 bin 497 ton kuru merci-
mek, bin 566 ton yeşil mercimek, 16 bin
745 ton nohut, 195 bin 682 ton patates,
305 bin 948 ton şeker pancarı ekonomik
olarak değerlendirilemedi.

Türkiye, net ithalatçı konumunda ol-
masına karşın, ürettiği ayçiçeğinin 50 bin
170 tonunu, kolzanın 5 bin 161 tonunu,
soyanın 14 bin 659 tonunu ekonomik
olarak değerlendiremedi. Soyada, 34,4

bin tonluk üretime karşın, üretilen ürü-
nün yarısı kadar 14,6 bin tonluk üretim
kaybı dikkat çekti. Yem sektöründe kul-
lanılan soyada, 2008’de 1 milyon 140 bin
ton ithalat yapıldı. Soyada ürün kaybı-
nın 276 tonu üretim, 14 bin 383 tonu ise
işleme aşamasında gerçekleşti.

Milli gelir hesapları 
açısından önemli
Üretim kaybı olarak hesaplanan

2,2 milyon tonluk tahıl, bir çok ülkenin
üretimine veya tüketimine eşit. Ürün
kayıplarının önemli bölümü, hasat
aşamasında, biçerdöverlerin tekniğine
uygun olarak kullanılmaması, bu ko-
nudaki yetişmiş eleman eksikliğinden

kaynaklanıyor. Ayrıca, taşıma ve de-
polama aşamalarında da önemli ka-
yıplar yaşanıyor.

Toplamda 5,2 milyon tonluk ürün
kaybı, milli gelir hesaplamaları açısından
da çok önemli. Bu ürünler, ekonomik de-
ğere dönüşmediği için katma değer ar-
tışı da ekonomiye yansımıyor.

Türkiye’de sebze ve meyve üreti-
minde de büyük ekonomik kayıp yaşa-
nıyor. Toplama, depolama ve işleme
mekanizmalarının yetersizliği nedeniy-
le, sebze ve meyvede gerek üretim ge-
rekse işleme aşamalarında, ürünlerin
önemli bölümü heba oluyor.

Kendine yeterlilik oranı yüksek
Türkiye, birçok bitkisel üründe

kendi kendine oldukça yeterli du-
rumda. Ancak, ihracat nedeniyle bir-
çok üründe fiyat artışı yaşandığı dik-
kate alınırsa, üretimdeki kayıpların
önlenmesinin önemi ortaya çıkıyor.

Türkiye’de tahıl üretiminde, 2008
yılında yaşanan kuraklığa rağmen,
ortalama yeterlilik (üretimin tüketimi
karşılama) oranı yüzde 92,7 oldu.
Özellikle buğday üretiminde üreti-
min tüketimi karşılama oranı yüzde
94,5 olurken, kuraklık yüzünden, kır-
mızı mercimekte yeterlilik oranı yüz-
de 45,2’e düştü ve 2008 yılında Tür-
kiye kırmızı mercimek ithal etmek
durumunda kaldı. En yüksek yeterli-
lik derecesi yüzde 127,7 ile nohutta
tahmin edildi. Kendine yeterlilik ora-
nının en yüksek olduğu nohutta top-
lam arzın yüzde 22,2’si ihraç edilirken,
o yıl yurt içi talebi karşılamak için 224
bin 524 ton kırmızı mercimek ithala-
tı yapıldı.

Türkiye’de, 2008/09 piyasa döne-
minde toplam tahıl ürünlerinde yurt
içi üretimin yurt içi talebi karşılama de-
recesi yüzde 92,7 olarak tahmin edildi.
Toplam tahıl üretiminde en büyük paya
sahip olan buğdayda, yeterlilik derece-
si yüzde 94,5, yem sanayinin en önem-
li girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik
derecesi yüzde 98,1, mısırınki ise yüzde
79,9 olarak belirlendi.

Önceki yıl, patateste yeterlilik oranı
yüzde 100,6 oldu. Yurt içi talebin büyük
kısmının ithalat ile karşılandığı yağlı
tohumlar ürün grubundan ayçiçeği, kol-
za için yeterlilik dereceleri sırasıyla yüz-
de 46,6 ve yüzde 40,7 düzeyinde ger-
çekleşti. Özellikle yem sektöründe kul-
lanılan soyanın çok büyük bölümünün
ithal edilmesi nedeniyle, 34,4 bin tonluk
üretime karşılık 1 milyon 140 bin ton it-
halat gerçekleşti. Soyada yeterlilik ora-
nı yüzde 2,97 düzeyinde.

Şeker üretiminde yeterlilik yüzde
112,8 olurken, üretimin büyük bölümü
yurt içinde tüketildi. Üretim artışına pa-
ralel olarak, çeltikte (pirinç) kendi ken-
dine yeterlilik yüzde 75,66’ya yükseldi.
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Konya’da 3 milyon ton
buğday üretimi bekleniyor
KONYA  - Türkiye’nin ‘’tahıl ambarı‘’ olarak bi-
linen Konya’da bu yıl yağışların iyi olması,
buğdayda yüksek rekolte beklentisini artırdı.
Konya Ticaret Borsası Başkanı Muhammet
Uğur Kaleli, hububat ekiminin yapıldığı 2009
Eylül ayından bugüne kadar yağış değerlerinin
uzun yıllar ortalamasının yüzde 6 üzerinde ger-
çekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
‘’Meteorolojinin uzun dönem tahminlerine gö-
re yağış miktarı geçen sezonun biraz üzerine çı-
kacak. Dolayısıyla yağışların iyi gitmesi, Kon-
ya Ovası‘nda hububat rekoltesini olumlu yön-

de etkiledi. 2009 yılında 2 milyon 867 bin 437
bin ton buğday üretiminin yapıldığı Konya’da
rekoltenin bu yıl 3 milyon ton olarak gerçek-
leşeceğini tahmin ediyoruz. Konya, bu yıl kar
yağışsız bir kış geçirdi. Kar yağışsız kışlarda ha-
valar soğuk gidip donlar olabilirdi ancak bu yıl
kış mevsim normallerinin üzerinde sıcak geç-
tiği için donlar olmadı ve buğdayda ciddi bir za-
rar şu ana kadar gerçekleşmedi.’’ Kaleli, bu se-
ne hava koşullarının iyi olması nedeniyle Tür-
kiye tarım sektöründe yüzde 7 oranında bü-
yüme beklendiğini belirtti.

TESK Başkanı: Et fiyatı
tekelleşmeden dolayı artıyor
ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelinde, et fi-
yatlarındaki artışa neden olabilecek bir et darlığı bulunma-
dığını ifade ederek, ‘’Kasapların da büyük marketler karşı-
sında tutunamaması ve bir bir kapanması nedeniyle oluşan
tekelleşmeden dolayı et fiyatları sürekli yükselmektedir. Ya-
ni spekülatörler et fiyatlarının düşmesini istemiyor’’ dedi. Pa-
landöken yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıldan bu yana yük-
selen et fiyatlarının son aylarda daha da artmasının vatan-
daşı sıkıntıya soktuğunu belirterek, fiyatlardaki aşırı yükselişin
‘’normal olmadığını‘’, büyük et spekülatörlerinin fiyatları yük-
sek tuttuğunu kaydetti. Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı Tas-

lağının bir an önce yasalaşması gerektiğini vurgulayan Pa-
landöken, esnaf ve sanatkarların büyük alışveriş merkezle-
ri karşısında tutunamadıklarını, bunun da büyük mağaza-
ların başta et olmak üzere bakkal, manav, ayakkabı, kon-
feksiyon ve mobilya gibi birçok sektörde fiyatları kendileri-
nin belirlemesine yol açtığını anlattı. Palandöken, ‘’Tekel-
leşmeye gidiyorlar. Küçük esnaf yok olursa ette olduğu gi-
bi, manav, bakkal, giyim 57 alanda fiyatlarda tekelleşme ya-
şanması kaçınılmaz’’ dedi. TESK Başkanı Palandöken Dün-
ya’ya bu alanları berberden konfeksiyon mağazasına, kır-
tasiyeciden parfümeriye bir alışveriş merkezinde bulunan
57 farklı dükkan çeşidini kapsadığını vurguladı. 

Salim ÇAM
PROGROUP Uluslararası

Danışmanlık Genel Müdürü

BÜTÇE
YÖNETİMİ

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde kayıp miktarları (2008-2009, Bin ton)

Ürün Üretim Kullanım İthalat İhracat Kayıp Üretimde Kullanımda

Toplam tahıl 28.533,90 29.204,30 4.260,10 2.650,40 2.252.315 1.468.181 784.134
Buğday 17.782,00 17.780,90 3.628,10 2.342,80 1.482.130 978.010 504.120
Arpa 5.923,00 5.675,70 143,5 1,9 494.571 355.380 139.191
Çavdar 246,5 245,5 2,4 164 10.504 3.205 7.299
Mısır 4.274,00 5.187,50 459,5 123,7 252.593 128.220 124.373
Yulaf 196,1 201,9 7,6 0,3 7.405 1.569 5.836
Diğer 112,3 112,6 2,3 0,2 5.113 1.797 3.316

Çeltik 451,9 591,4 183,6 36,6 19.063 4.520 14.543
Kuru Fasulye 154,6 182,7 34,8 5 6,269 1.701 4.568
K. Mercimek 106,3 229,2 224,5 98,8 8.497 2.765 5.732
Y. mercimek 24,8 36,8 14,8 2,2 1.566 646 920
Nohut 518 400,4 3,4 114,2 16.745 6.734 10.011
Patates 4.225,20 4.128,40 40,2 65,1 195.682 71.828 123.854
Şeker Pancarı 15.488,30 15.488,30 - - 305.948 - 305.948
Ayçiçeği 992 2.111,70 1.675,60 416,7 50.170 7.936 42.234
Kolza 83,9 203,4 121,2 0,1 5.161 1.092 4.069
Pamuk 1.077,40 1.111,40 65,8 16,9 74.340 21.549 52.791
Soya 34,4 1.150,60 1.140,80 23,9 14.659 276 14.383
TOPLAM 80.224,30 84.042,70 12.008,20 6.062,80 5.202.641 3.055.409 2.147.232

Not: Kullanım miktarı, yurtiçi kullanımı gösteriyor.
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