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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” konusu çerçevesinde, Gıda ve İçecek sektörünü temsilen Ozan 

Diren ile bir röportaj düzenledik. Kendisi Türkiye’nin önde gelen ilk yerli sermaye meşrubat 

markası DİMES’in başında. 

Diren DİMES’te üniversite yıllarından itibaren çalışmaya başlayarak şirketin her tür pozisyon 

ve departmanında bulunmuş. Akademik eğitimini sürdürürken İTÜ’den Endüstri Mühendisi 

olarak mezun olup Hartford Üniversitesi’nden Pazarlama alanında yüksek lisans diplomasını 

aldı. Devamında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nden Finans alanında ileri 

uzmanlık eğitimini tamamladı. 

Kurumsal ve gelişim odaklı bakışı ışığında, DİMES çatısı altında Nobel Pazarlama Ltd’nin 

kurulmasına öncülük etti ve şirketin ilk genel müdürü oldu. 2011 yılında, DİMES’in 

CEO’luğunu üstlendi. 

TÜRKONFED dışında MEYED’in de yönetim kurulunda bulunan Ozan Diren ayrıca ŞÜD,TGDF, 

TÜSAD, ASÜD ve SETBİR’de de aktif rol alıyor. 

Ozan Diren’e şu soruları sorduk; 

➢ Gıda Sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının taşıdığı problemler nelerdir? 

➢ Gıda Sektörü bazında Gümrük Birliği’nin güncellenmemesinden kaynaklanan 

tıkanıklıklar nelerdir? 

➢ Sektörün Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda beklentileri nelerdir? 

➢ KOBİ’lerin bu süreçten yararlanabilmesi ve rekabetçiliklerini arttırabilmeleri için 

tavsiyeleriniz var mı? 

 

Aşağıda, Ozan Diren’in cevabını sunuyoruz: 

 

“Türkiye’de Tarım Sektörünü gözeten bazı ihracat teşvikleri var, zaman içinde bunların çift 

taraflı olarak (AB-Türkiye) terk edileceğini öngörüyorum. Bu konuyu gözetince Meşrubat 

Endüstrisi olarak bir konum üstleniyoruz: Doğrudan çiftçiye verilen teşvikler onların 

endüstriye sattıkları ürün üzerinde uygulanabilir. Bu, beraberinde büyük bir avantaj 

getirecektir. Teşvikler mekanizması kiraz, elma, portakal gibi tarım ürünlerinin değil onların 

katma değerli hallerinin ihracatını teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenebilir. Teşviklerin 



katma değerli ürünlere uygulanması gerekli. Eğer bu teşvikler zincirine sahip olursak AB 

standartlarına ulaşabilir ve tarım sektörünün rekabetçiliğini koruyabiliriz. 

Teşvikler mekanizmasında değişikliğe ihtiyaç duyuyoruz: Çiftçi ürününü işleyip başka bir 

ürün yaratacak firmaya satacak. Firma, çiftçiye makbuz verecek ve çiftçi doğrudan doğruya 

sattığı ürün üzerinden teşvik alacak. Böyle bir sistemde çiftçi kayıt altına alınmış olur ve 

çiftçi gerekli ürün standartlarını takip eder. Teşvik alırken Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 

kayıtlı olması sağlanır. Ayrıca sistem içindeki şirketler de kayıt atına alınacağı için gerekli 

standart ve prosedürlere uymaları sağlanır, böylelikle ihraç piyasasına girdiklerinde 

Türkiye’nin itibarı korunur ve firmalar belirli bir kalite düzeyinde çalışırlar.  

Çiftçilerin, firmalara işleyip AB’ye ihraç etmeleri üzerine sattıkları üründen teşvik 

sağlanmalı. Bizim portakal ihracı için değil, ama portakal suyu üretimi ve ihracı için teşvike 

ihtiyacımız var. Biz, alıcı ve satıcıyı tanımlayarak satış sürecini desteklemiş oluruz.  Bu 

mekanizma Günlük Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe işe yarayabilir, ama Meşrubat 

sektöründe değil.  

 

Pelin Dilek Yenigün: “Neden Süt ve Süt Ürünleri Sektörü en verimsiz sektör olarak 

nitelendiriliyor ve bütçe açığında en büyük paya sahip olması bekleniyor?” 

“Bu sonuç başka bir konu ile bağlantılı. Süt ve süt ürünleri satışları çiftliklerimizdeki brusella 

hususu nedeniyle özel izin gerektiriyor. Bugün AB’ye sattığımız sütün büyük bir bölümü 

(Pınar vs) AB’de işleniyor. Burada ürettiğimiz sütü AB’ye nakledemiyoruz, orada üretilmiş 

olması gerekiyor. Sütü pastörize ettiğinizde brusella yok olsa da AB bu işlemi yeterli kabul 

etmiyor. Eğer bu sorunun üstesinden gelebilirsek, süt ürünü ihracında güçlü ir artış 

sağlanabilir. Bu noktada devlet çiftçilerin brusellaya karşı savaş konusunda 

bilgilendirileceği bir program başlatmalı. Eğer süt üretene 10 lira teşvik veriliyorsa, AB 

standartlarında süt üretene 15 lira teşvik verilebilmeli. 

Öte yandan, bazı kontrollü piyasalar var. Türkiye’de şeker bu marketlerden. AB’de se 

serbestleşme henüz gerçekleşti. Ton başına şeker maliyeti AB’de 400$ iken, bu rakam 

Türkiye’de 1100$. Bu durum Türkiye’nin kontrollü piyasalara, AB’nin ise serbest piyasalara 

sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu rekabetçilik anlamında bizim için büyük dezavantaj. Ya 

şeker piyasasını serbestleştirmemiz ya da ihracata yönelik uzun vadeli çözümlerle 

gelmemiz gerekiyor; bu çözümler teşvik kanalıyla ya da devletin şeker firmalarına kota 

koymasıyla sağlanabilir. 

Teşvikler, yanlış noktalara yönlendirilmiş durumda.  

Tarım sektörünü Gümrük Birliği kapsamına alacak bir yol haritası çizmemiz şart. “ 


