
İmran KARTAL
Karet Firması Sahibi

Karet firmasının sahibi İmran Kartal ve 
Oğuzhan Kartal ile birlikteyiz. Kendilerin-
den son günlerdeki et spekülasyonları ve et 
fiyatları ile ilgili bilgiler alacağız. Öncelikle 
kendilerini bizlere tanıtmalarını isteyece-
ğiz. İlk olarak İmran Bey ile başlayalım.

Ben 1957 yılı, Ağrı-Tutak doğumluyum. 
İlk ve orta tahsilimi Ağrı'da yaptıktan sonra 
1976 yılı olayları sebebiyle eğitimime devam 
edemedim. Daha sonra babamızın mesleği 
olan hayvancılığa başladım. 1976’dan beri 
hayvancılık işi ile uğraşıyorum. Önce besici-
lik, daha sonra 1991 yılına kadar canlı hayvan 
alım-satım ile uğraştım. 1992’de İstanbul'da 
karkas et piyasasına girdik. Tabii o günkü 
şartlar bugünden daha düzenli bir çalışma 
sistemine sahipti. Bugünkü karkas et piya-
sasındaki çalışmalar pek de düzenli gözük-
müyor. O zamanki dönemde mezbahalarda 
komisyoncularımız gelir ve pazarlamamızı 
toptan yapardık. Ödemeleri hemen alır, işi-
mize devam ederdik. Ama bugün piyasada 
gerçekten kimin ne yaptığı belli değil. Bunun 
direkt mezbahadan satışı var, perakende satışı 
var. Bugünlerde et fiyatlarındaki artışı sizlere 
şöyle izah edeyim: Benim çiftliğim Karasu'da. 
Üç yıldan beri hayvan bırakmıyorum. Besi-
cilere moral bozukluğu olmaması için onlara 
söylemiyorum. Ondan yedi yıl öncesine ka-
dar hiç para kazanamadım. Koyduğum hay-
vanların hiçbirinden para kazanamadım. 2009 
yılındaki ithalat, vatandaşın olumsuz düzene 
direnebilmesi için yapılmış bir ithalattı. Fakat 
o ithalatta vatandaş fazlasından çok zarar etti. 
Ben süt inekçiliğine döndüm. İnekleri alıp 
besihaneye bıraktığım zaman süt 90 kuruştu. 
Bir ay sonra 4,5 kuruşa düştü. Yani yarı yarı-

ya düşüş yaşadı. Et fiyatları 18 liraya çıkmıştı. 
Sığır besiciliği bu düşüşten dolayı olumsuz et-
kilendi. Bu da hayvanların kesilmesine sebep 
oldu. Vatandaş zor durumda kaldı ve ahırlarda 
hayvan kalmadı. Hayvanın alış fiyatı paha-
landı, satışları zorlaştı. Hayvancılık hakkında 
bilgisi olmayan herkes bu işe girmeye çalıştı. 
İşi gerçekten bilenler ise çok sıkıntıda kaldı. 
Geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarında 
haberleri takip ediyorum. 23 liraya karkas 
satılıyor. Doğrudur ben de satıyorum. Bizim 
bağlı olduğumuz en yüksek kurumlardan biri 
olan Ziraat Odaları Federasyonu Genel Baş-
kanı, kendisi benim komşum sayılır. ‘‘Market-
ler 250 kiloluk danadan 2.570 lira para kazanı-
yor.’’ diyor. Yazıktır, günahtır! Bu marketçiye 
de günahtır. 250 kilogram danayı alıyorsun 
ama kaç kilo satacağını bilmiyorsun. Dünya-
da böyle bir mamul yok ki… Balıkçıdan balık 
alınır, tartıp içini temizler ve kalanı sana verir. 
Burada önceden tartılma yok. %17 veren de 
var, %30 kemik veren hayvan da var.  Bunun 
hesabı yapılmadan bu sayılar nasıl çıkarıldı, 
kaç kilo et çıktı ve bundan 2.570 lira para na-
sıl kazanıldı? Buna benim aklım hiç ermiyor. 
Marketlerde, özellikle kasap esnafında, etler 
daha güzel ve intizamlı bir şekilde işleniyor. 
Çünkü kasap bir mamul çıkarıyor ve ekmeği-
ni yaptığı bu işten kazanıyor. 250 kiloluk bir 
dananın, bizlerin “sıyrıntı” diye adlandırdığı 
bölüm için kasap ayrı olarak bir ücretli işçi 
tutsa, çıkaracağı kıyma çalıştırdığı bu işçinin 
yevmiyesine bile yetmez. 250 kilogramlık da-
nada 4 kilo sıyrıntı, kemikle beraber gidiyor. 
Yani bunu marketçinin yapabilme imkânı yok. 
Bu tür şeyleri bilen, hesaba katan kimse yok. 
Ama kasaplar yine sıyrıntı işlemi ile müşteri-

den arta kalan zamanlarında ilgilenmeye çalı-
şıyor. Fakat marketlerde bu yok. Marketlerin 
bu eti alıp, 25 lira veya 40 liraya satıp bu para-
ları kazanmaları mümkün değil. Etin tezgâha 
girip çıkmasında bile fire vardır. Sabahtan 
koyup akşam çıkardığınız ette bile 20 gram 
fire olur. Etin tezgâhlara hafta boyunca girip 
çıktığı marketler var. Bunları bilen de bilme-
yen de konuşuyor. Ben 1992’den beri karkas 
et piyasasının içinde olduğum için bu analizi 
yapabiliyorum. Bahsedilen kasap ve market-
lerin kazançları hiç de öyle değil. Buyurup 
gelsinler. 250 kilogramlık danayı ben tezgah-
tan indireceğim. Ürünü bugün piyasadaki en 
yüksek fiyattan satsınlar, bakalım kasap bu 
etten kaç lira para kazanıyor. O zaman oturup 
konuşalım, satıştan elde edilen karı da bölü-
şelim. Et öyle bir mamul ki bu gıdayı hangi 
ürün olarak alırsanız alın, aldığın kilogram ile 
satarsın. Ancak karkas olarak aldığın bir ürü-
nü kaç liradan satacağını bilemiyorsun. Onun 
fiyatını kimse önceden kestiremez, meçhul 
kalır. Örneğin ben toptancı olarak eti kasaba 
indiriyorum. 23 liraya yazıyorum, 24 liraya 
da kesiyorum bu eti. Kiloda 25 kuruş ile 50 
kuruş arasında bir kazancım oluyor. Ben bunu 
biliyorum. Ama kasap esnafı onu hiç bilmiyor. 
Kasap da bizler gibi uğraşamaz. Mezbahaya 
gidip hayvanın kesimine gününü harcayamaz.  
Zamanını harcayamaz. Yani bu işlerin işleyi-
şini kimse bilmediği için bunlardan haberdar 
değiller. Kaç liradan satacağını bilmediği 
halde o etin zarar ve kar ilişkisini nasıl kura-
biliyorlar, anlamış değilim. Bunu gündeme 
alan, gündeme getiren de yok. Ama bazı oda 
ve STK mensubu kişiler gelip “Marketçiler 
250 kilo ette bu kadar para kazandı, kasaplar 
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o kadar kazandı, üretici bu kadar kazandı.” 
diye açıklama yapıyorlar. Hiç de öyle değil. 
Hayvancılığın altyapısı şu anda Türkiye’de 
hazır değil. Bu işin temellerini sağlam atma-
dıktan sonra hiçbir şey doğru olmuyor. Bugün 
ithal et getirip fiyatları indirebilirsiniz. Ama 
3 gün sonra fiyatlar yine fırlar, bunun önünü 
alamazsınız. Şöyle izah edeyim: Hükümet 
kızdığı zaman “Ben ithal getireceğim.” diyor. 
Bugün tarımda pirinç zamlanır, mercimek 
zamlanır. İcabında siz onu ithal getirebilirsi-
niz. Onu stoklayabilir, halka satabilirsiniz ve 
bu şekilde belirli bir süre önlem alabilirsiniz. 
Ama maalesef kırmızı etin süresi 7 gündür. Bu 
kadar kısa süreli bir ürün için ithal et getirte-
rek önlem alamazsınız. Defalarca bu sorunun 
ithal edilerek çözülmediğini dile getirdik. Bu 
işin altyapısı, temeli atılmak zorundadır. Bunu 
teşvik ederek ve teşvikleri yükselterek yapa-
bilirsiniz. Köylüye teşvik verilmezse köylü 
bu şartlar altından kalkamaz. Örneğin üre-
ticinin elinde olan bir hayvan 10 bin lira ise 
bunun en az %15 ile %20’sinin devlet deste-
ği olması lazım. Ben yıllarımı bu işe verdim, 
meslek hayatımda her zaman özenle çalıştım. 
Sakarya’da, İstanbul’da ve İzmit’te karkas pi-
yasası üzerine çok mesai harcadım. Yalnız bu 
sektör iyi gitmiyor, iyiye gitmiyor. Et-Balık 
Kurumu, mağazalar açacağını söyledi. 2 sene 
önce Et Balık Kurumunda serbest piyasaya 
karkas et verdiler. Bunun üzerine bayiler za-
rar ettiklerini dile getirdiler. Karkas et değil, 
normal et istediklerini söylediler. Bakın 
bayilere karkas verdiler, bayiler zarar 
etti. Sonra hemen çevirdiler, kemiksiz 
ete döndüler.

Bugün gazetelerde, etin 
KDV’sinin düşeceği ve et fiyatla-
rının ucuzlayacağı haberi yer aldı. 
Bununla ilgili bir açıklama yapmak 
ister misiniz?

Buna nasıl yorum yapabilirim, bilemiyo-
rum. Deveye “Boynun neden eğri?” demiş-
ler, “Nerem doğru ki?” demiş. Yani bizim 
halimiz de bu piyasada böyle. Haberlerde 
yazılmış, ette KDV %1’e inerse et fiyatları 13 
lira ucuzlayacak. Şu an etteki KDV perakende 
%8. Bunu %1’e çektikleri zaman sonuçları ne 
olur, kimse bilmiyor. Bunları bilen de yazıyor, 
bilmeyen de yazıyor. Bizim tezgâhlarımız da 
var. Yarın gelip vatandaş soruyor. “Et 13 lira 
ucuzlayacaktı hani?” diyor. Niye ucuzlamadı, 
diye sitem ediyor. Ben et fiyatlarının pek fazla 
düşeceğini sanmıyorum. Gerçekten söylemek 
gerekirse piyasadaki inişler ve çıkışlar hiçbir 
şekilde çözüm değil. 

İnsanları tatmin etmiyor. Daha önce de söy-
lediğim gibi altyapıyı düzeltmedikten sonra, 
süt fiyatlarını yükseltmedikten sonra, süt sığır-
cılığını geliştirmedikten sonra Türkiye’de etin 
ucuzlamasını ben hayal olarak görüyorum. 
Yarın piyasada havaların ısınmasıyla birlikte 
piknikler başlayacak. Ben Düzce, Bolu ve 
Sakarya bölgesinde gezip görüyorum; geçen 
yıl yapılan besilerin %50’si yok. Çiftlikler de 
boş. Düzce’de tanıdığım, büyük çiftlik kuran 
firmalarla yaptığım sıkı alışverişlerimiz oldu. 
Ancak şu anda çiftlikleri boş. Yine de karam-
sar bir tablo çizmeyelim. Biz büyük ve güçlü 
bir ülkeyiz. Her şeyin altından kalkabiliriz. 
Gerekirse kuru ekmek yer, sıkıntıları atlatı-
rız. Yani benim bakanlık düzeyinde isteğim 
var. Her bölgede ticaret borsalarından, sivil 
toplum kuruluşlarından, besiciler odalarından 
kalifiye elemanları alsınlar. Ankara’da bu işin 
içinde olan herkesin fikrini alsınlar, dinlesinler. 
Üreticileri, tavsiye ve isteklerini ciddi bir şe-
kilde değerlendirsinler. Bakanlık her düzeyde, 
veterinerinden en alt çalışanına kadar dinle-
sin. Bundan sonra önlemleri ona göre alsınlar. 
Herkesin önlem paketi var. Bunlar Ankara’da 
sunulsun ve onlar üzerinde değerlendirme 
yapılsın.  Bu sorunları ancak işin ehli kişilerle 
çözüme ulaştırabilirler.

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Et Üretici-
leri Birliği ve Kasaplar Odası Federasyonu 
ile birlikte bir açıklamaları oldu. 23.300 lira-
ya karkası alan birisi, 32.000 liraya satamaz. 
Ortalama 100 kiloya koyduğun karkas etin 
27 kilosu noksan gelir. Geriye 73 kilosu kalır. 
Bunun hesaplamasını yaptığın zaman 34 bin 
liraya denk geliyor. 32 bin liraya nasıl kıyma 
satılacak? Hiç karını falan koymadan bu he-
sap ortaya çıkıyor. Gelsinler bir gün beraber 
bunun hesabını yapalım. 

Gördükten sonra bunun üzerine konuşma-
lar yapalım. Konuşmak kolaydır ama bunun 
pratikte sağlamasını yapmak gerekir. 

Son olarak Sakarya Ticaret Borsa’sı 
(STB) ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Sağ olsunlar, geçtiğimiz günlerde Borsa-
mız bizi Şanlıurfa’ya gönderdi. Oradaki ça-
lışmaları gördük. Borsamızın çalışmalarından 
memnunuz. Özellikle burada bir hayvan pa-
zarı üzerinde çok duruyorlar. Maşallah, geçen 
gün gittiğimde gördüm; Türkiye’nin her tara-
fından alıcılar gelmiş. Hayvanlar değerleniyor, 
STB çalışıyor yani. Sakarya Ticaret Borsası 
gerçekten havyan pazarı üzerinde titizlikle 
çalışıyor. Besicilik piyasasına elinden geldiği 
kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Bölgenin en 
güzel pazarını yaptı. Bunu halkımızın hizme-
tine sundu. Gerek kurban sezonunda gerekse 
normal zamanda pazar ve ihtiyaç oldukça per-
şembe günleri vatandaş hayvanını götürüyor. 
Marmara Bölgesinin en büyük pazarlarından 
birisi konumunda. Borsamıza burada, besi-
ciler ve bu işi yapan insanlar adına teşekkür 
ediyorum. Çalışmaları çok güzel. Ben de aynı 
zamanda canlı hayvan bölümünde komite 
üyesiyim. Zaten bir tek ihtiyacımız var: et 
kotasyonu. İnşallah, onu da gerçekleştirdiler. 
Şimdi daha rahat çalışacağız. Önceden burada 
et kotasyonu yoktu. Canlı hayvan mezbahada 
karkas ete döndüğü zaman, Adapazarı Ticaret 
Borsası çıkış veremiyordu. Çünkü et kotasyo-

nu yoktu. Onu da aldılar. Türkiye’nin her ye-
rinden gelen vatandaşlar, lazım olan hay-
vanlarını kesip ülkenin her yanına çıkışını 
yapabiliyor STB aracılığıyla. Eskiden bu 
yoktu, sadece canlı hayvan vardı. Şimdi 
rahat oldu.

Biraz da Oğuzhan Kartal ile sohbet 
etmek istiyoruz. Öncelikle Sizleri tanı-

yalım. Mesleğinizle ve sektörle ilgili kısaca 
sizlerden bilgiler alalım. 

Ben İmran Kartal’ın oğlu Oğuzhan Kar-
tal. Şirkette muhasebe ve satış departmanına 
bakıyorum. 14 yaşından beri baba mesleğini 
gücüm ve kabiliyetim el verdiği sürece icra 
etmeye çalışıyorum. Bu sektörü dışarıdan, 
başkalarından öğrenmek yerine babamdan 
öğrendiğim için kendimi şanslı hissediyorum. 
Bu yüzden de bu mesleğe devam etmeyi çok 
istiyorum. Babamın dile getirdiği konular 
hakkında aynı fikirdeyim, ona katılıyorum. 
Ben de devletin sektör hakkında daha iyi araş-
tırma yapmasını istiyorum. 
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