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B orsavizyon dergisinin yeni bir sayısı ile yine karşınızdayız. Yeni 
umutlarla 2012 yılına girdik. Geçtiğimiz yılı, ikincisini düzen-

lediğimiz “AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi” ile 
kapatmıştık. 

Kongremizin, sektörün paydaşları tarafından “çok olumlu”  geçtiği 
konusunda sayısız mesaj aldık. İki gün boyunca, sektörün tüm sorun-
larını tartışan, sorunlara çözüm önerileri getiren bilim adamlarımıza, 
sektörde yer alan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Sayın Okuyucularımız,

Ankara Ticaret Borsası, 2012 yılına da aynı şevk ve heyecanla girdi. 
Temelini on ay önce attığımız “ATB Et Borsası- Teşhir ve Satış Tesisle-
ri” tamamlanarak, Ankaralılara hizmet vermeye hazır hale getirildi. 

Avrupa Birliği Standartlarının üzerinde bir anlayışla yapımı ger-
çekleştirilen tesislerde “el değmeden” hizmet esas alındı. Bu amaçla 
da hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı. Nitekim Ankara Valisi Alaaddin 
Yüksel’de tesislerde yaptığı incelemede bu memnuniyetini belirtmekten 
kaçınmadı. 

ATB’nin 2012 faaliyet takvimi oldukça yüklü. Ahiboz’da yeni bir 
silo inşaatıyla, üyelerimizin kurduğu kooperatifin gerçekleştireceği ya-
tay depoların temellerini atılması için yoğun bir çalışma sürüyor. Yine, 
ATB’nin üyelerine hizmet vereceği satış salonu ve hizmet binasın kaba 
inşaatı tamamlandı. 

Sayın Okuyucularımız,

Dergimizin bu sayısında son aylarda sıkça konuşulan; ancak, ATB 
tarafından, 2000’li yıllarda gündeme getirilen “ tarım arazilerin miras 
yoluyla bölünmesinin engellenmesi” konusunda yapılan çalışmaları 
sayfalarımıza taşıdık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da konunun 
sıkı bir takipçisi. Arazilerin “toplulaştırılması” tarımın geleceği açısın-
dan büyük önem taşıyor. Bu amaçla da çeşitli formüller üzerinde du-
ruluyor. Bakan Eker’in açıklamaları ve Bakanlığın yaptığı çalışmalara 
dergimizin sayfalarında geniş yer ayırdık. 

Bu sayımızda yine “içecek” sektörünü tüm yönleriyle ele aldık. 
Sektör olarak gıda ve tarımın içinde yer alan “içecek” sektörü ülkemiz 
için büyük önem taşıyor. Sektörün yan kolu olan “meyve nektarı” nın 
da  gösterdiği gelişme araştırma konusu içinde ayrı bir bölüm olarak 
değerlendirildi. 

Borsamızın, yapmış olduğu diğer çalışmalara ilişkin haberlerimizle 
yine dolu dolu Borsavizyon’u ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. Yeni 
sayımızda buluşana kadar tüm okuyucularımıza mutlu ve aydınlık gün-
ler dileriz.
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Baskandan

Fa ik YA VUZ 
ATB Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı

Artık Gıda, 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Konuşuyoruz !

Türkiye’de 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren, adeta 
yok olmaya terk edilen “Türk Tarımı” nihayet hak ettiği 

noktalara doğru yükselen üzere yeni bir ivme kazandı. Artık daha 
çok tarım, hayvancılık ve gıda konuşmaya başladık. Bunlar ülke-
miz için özlenen ve beklenen olumlu gelişmelerdir. 

Türkiye’de tarımın konuşulmasıyla birlikte, tarım Ankara’da da 
ayrıcalıklı bir yere oturtulmaya başlandı. Ankara Valisi Sayın 
Alaaddin Yüksel’in çabalarıyla, tarım Ankara’da öncelikli sektör 
haline geldi. 

Yıllar boyunca, bir bürokrat ve memur kenti olarak adlandırılan 
Ankara, tarım ve hayvancılıkta, uluslararası marka olmuş birçok 
ürüne sahip bulunmaktadır. Nitekim, bu ürünlerin uluslararası 
arenada  yeniden aranan ürünler haline getirilmesi amacıyla çok 
yönlü çalışmalar yapılıyor. 

Geçtiğimiz günlerde, Ankara Valisi Sayın Yüksel’in başkanlı-
ğında gerçekleştirilen,  gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili kurum 
ve kuruluşların katıldığı “Ankara 1. Tarım sektörü Buluşması 
Toplantısı”nda tüm paydaşları bir araya gelmesi uzun yıllardan 
bu yana atılan en önemli adımdı. 

Ankara için bir araya gelen sektörün tüm paydaşları saatler süren 
görüşmelerin ardından çok olumlu izlenimlerle toplantıdan ayrıl-
dılar. Ankara’nın bir tarım politikasının olması gerektiğine işaret 
eden Ankara Valisi Sayın Yüksel, bu politikanın “ sürdürülebilir, 
kaynakları etkin kullanan, ekonomik, sosyal, çevresel ve ulusla-
rarası boyutları kapsaması” gerektiğine dikkat çekti. 

Ankara Ticaret Borsası, olarak bizler tüm bu çalışmaların içinde 
yer alıyoruz. Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ile birlikte başlattığımız “Hububatta Verimlilik” toplantılarının 
ilkini Şereflikoçhisar’da gerçekleştirdik. Toplantıya ilgi çok 
büyük oldu. Şereflikoçhisar ve Evren İlçelerimizdeki üreticileri-
mizin büyük bir kısmı toplantımıza katıldı. Bu ilgi bizleri diğer 
ilçelerimizde yapmayı planladığımız toplantılar için ümitlendirdi 
ve arzumuzu artırdı. 

Sayın Üyelerimiz,

Ankara Ticaret Borsası kuruluşunun 85. Yıldönümünde yine bir 
ilke imzasını attı. Bundan 10 ay önce temellerini attığı, yaklaşık 
15 bin metrekare kapalı alana sahip olan “Et Teşhir ve Satış 
Tesislerini” tamamladı. Ülkemizi ziyaret eden yabancı ticaret he-
yetleri tarafından da, büyük beğeni ile gezilen ve “AB Standart-
larının Üzerinde” teknik özellikle sahip olan yeni tesislerimizi 
önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 

Her yıl ülke ekonomisine yeni bir tesis kazandırmayı hedefle-
yen Ankara Ticaret Borsası’ nın şimdiki hedefi, geçtiğimiz yıl 
Ahiboz’da hizmete açtığı 30 bin tonluk çelik silolarına, yine aynı 
bölgede yenilerini ekleyerek, bölgeyi İç Anadolu Bölgesi’nin bir 
“ hububat terminali” haline getirmek. Ahiboz’da, uluslararası bil-
gi iletişim sistemiyle tüm dünyaya bağlanacak olan “ATB Salon 
Satış ve Hizmet Binası” nın ise kaba inşaatı tamamlandı. Yoğun 
ve sert geçen kış mevsimi nedeniyle ara verdiğimiz inşaat çalış-
malarına, en kısa zamanda başlanacak ve tesislerin yeni hububat 
alım sezonuna yetiştirilmesine gayret edilecektir. 

Çabalarımız, dünya standartlarında bir borsacılık için…

Bir sonraki sayımızda buluşana kadar, sağlıklı ve mutlu günler 
dileriz…
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
ile Ankara İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’ nün birlik-
te düzenlediği Hububatta Verimlilik 
toplantısı Şereflikoçhisar’da yapıl-
dı. Şereflikoçhisarlı ve Evren’li 
çok sayıda çiftçinin katıldığı top-
lantı önümüzdeki günlerde diğer 

ilçelerde de tekrarlanacak. ATB 
Başkanı Faik Yavuz, Ankara İl 
Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Muhsin Temel’in yaptıkları açış 
konuşmalarıyla başlayan toplantı-
da, Toprak Mahsulleri Ofisi’nde 
Hacı Baran, Tarla Bitkileri Merkez 
Enstitüsü’nde Dr. Emin Dönmez 

ile Dr. Muzaffer Avcı ile Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Geçit birer 
sunun yaptılar. 

Yavuz’un konuşması
Toplantının ilk konuşmasını 

yapan ATB Başkanı Faik Yavuz, 
Dünya nüfusu son 30 yılda üç kat 
artarken, buna karşın doğal neden-
ler ve insanların bilinçsiz kullanı-
mı sonucu üretim alanları bu süre 
içinde hızla azaldı” dedi. Tarımsal 
üretimin tüm dünyada artık stra-
tejik bir önem kazandığına dikkat 
çekerek şunları söyledi:

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATB 
Başkanı Yavuz,  “Dünya nüfusu son 30 yılda üç 
kat arttı buna karşın doğal nedenler ve insan-
ların bilinçsiz kullanımı sonucu üretim alanları 
bu süre içinde hızla azaldı” dedi. 

Hububatta Verimlilik Toplantısı Şereflikoçhisar’da yapıldı

Yavuz: Tarım önemli 
bir stratejik sektör
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“ Türk tarımının, dünya eko-
nomi pastasından hak ettiği payı 
alabilmesi için dikkate alma-
sı gereken iki temel unsur var-
dır. Bunlardan ilki verimliliktir. 
İkincisi ise Kalitedir. Verimliliği ve 
kaliteyi, gelişmiş ülkeler düzeyi-
ne çıkardığımızda Türkiye, dünya 
ülkeleri arasında önemli bir paya 
sahip olacaktır. Gelişmiş ülkeler 
dekardan 700-750 kilo tahıl hasat 
ederken, bizim halen 250-300 kilo-
lar düzeyinde bulunmamız dikkat 
çekicidir. Bu nedenle, zaman geçir-
meden tarımda üretimi artırmalıyız. 
Bunun içinde kaliteyi ve verimliliği 
artıracak çalışmalarımızı hızlandır-
malıyız. 

Türkiye, bugünkü konumuy-
la bölgesinde bir tarım terminali 
durumuna gelebilir. Çevremizde 
üretim yapan ve içinde bulunduk-
ları durum nedeniyle üretim yapa-
mayan ülkeler vardır. Türkiye, bu 
konumuyla, üretim gerçekleştiren 
ülkelerden tarım ürünlerine ihtiyaç 
duyan ülkeler arasında bir köprü 
vazifesi yapabilir.”

Türkiye’de, tarım ve hayvancı-
lıkta ikibinli yılların ilk yarısında 
yapılan hataların faturasının öden-
diğine dikkat çeken Yavuz “artık 
yapılan hatalar görülmüş ve hatadan 
dönülmüştür” dedi. Yavuz, insanla-
rın beslenmeden yaşayamayacakla-
rına dikkat çekerek “burada üretimi 
gerçekleştiren köylü kardeşlerime 
açık yüreklilikle şunları söylemek 
istiyorum. Sizler, yaptığınız üre-
timle, bu ülke insanlarının karnı-
nı doyuruyorsunuz. Hiçbir zaman 
başınız öne eğilmesin. Açık yürek-
lilikle biz üreteniz, biz çiftçiyiz 
demelisiniz” şeklinde konuştu. 

Yavuz, tarımda özel sektör ile 
devletin birçok alanda işbirliği 
yaptığına dikkat çekerek sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ nin girişimiyle başlattığı-
mız süne zararlısına karşı müca-
delede ülkemizde yeni bir çığır 

açtık. TOBB ile TMO’nun birlikte 
kurdukları şirketle lisanslı depo-
culukta çok önemli adımlar attık. 
Birlikte birçok proje gerçekleştir-
dik. Yaptıklarımızla, geleceğimize 
ışık tuttuk. Artık, Türkiye’ye çağ 
atlatmak için güçlerimizi birleşti-
rerek çalışmalarımızı sürdürmeli-
yiz. Bugün burada yaptığımız bu 
toplantının devamını diğer ilçeleri-
mizde de sürdürmek amacındayız. 
Bunun için bizimle işbirliği ger-
çekleştiren Ankara İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’ne  huzur-
larınızda teşekkür ediyorum”

Temel in sözleri
Ankara İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel 
ise yaptığı konuşmada, bakanlık 
olarak bölgede yaptıkları çalışma-

ları anlattı. İl müdürlüğü olarak, 
başlatılan eğitim çalışmaları kap-
samında üretim, üretilen ürünlerin 
depolanması, ambalajlanması ve 
pazarlanması konusunda üreticilere 
verilen destekleri anlatan Temel, 
2012 yılında özellikle anız yakımı 
ile mücadeleye özel bir önem vere-
ceklerini açıkladı. Temel, sadece 
Şereflikoçhisar’a ekipman başta 
olmak üzere verilen desteğin 10 
milyon lirayı aştığını söyledi. 

Temel, konuşmasında şu görüş-
lere yer verdi:

“ Anız yakımı, Ankara’da dik-
kat çekici boyutlara ulaşmıştır. 
Oysa anızları yakarak toprağın 
tüm verimliliğini yok ediyorsunuz. 
Anızla, sadece tarlada kalan bitki-
leri yakmıyorsunuz, bunun yanında 
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toprağa hayat veren organizmaları 
ve böcekleri de yok ediyorsunuz. 
Anız yakımı, cebinizdeki parayı 
yakmakla aynıdır. Anız yakımı ile 
toprağın 40-50 cm altındaki tüm 
canlı varlıkları da yakıyorsunuz. 
Biz bu yıl buna müsaade etmeye-
ceğiz. 

Yine, hasatta önemli oranda tane 
kaybı olmaktadır. Biçerdöver kulla-
nan tüm çiftçilerimizi kontrol altına 
alacağız. Bunun için 70 ayrı ekip 
kurduk. Sizlerden ricamız, tane 
kaybını önlemek için, gereken has-
sasiyeti göstermenizdir. Dünyanın 
hiçbir ülkesinde ülkemizdeki kadar 
tane kaybı yaşanmamaktadır. 

2011 yılında 22 milyar ton 
hububat hasadı gerçekleştirdik. Bu 
rekoltemiz tane kaybına gereken 
özen gösterilseydi çok daha yüksek 
olabilirdi.”

Baran’ ın sunumu
Hububatta verimlilik toplan-

tınsa katılarak bir sunum yapan 
Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat 
Alım Şube Müdürü Hacı Baran 
da yaptığı konuşmada, TMO ola-
rak bundan böyle alım stratejisini 
“kaliteli üret, daha fazla kazan” 
olduğunu belirtti. 

TMO’ nun  yeni alım sistemine 
geçtiğine dikkat çeken Baran, 2011 
yılına kadar sadece fiziksel analiz 
değerlerine bakılarak fiyatlandırma 
yapıldığını belirterek, 2011 yılın-
dan itibaren fiziksel analiz yanın-
da kimyasal analizin de  (protein) 
alımlarda esas alındığını söyledi. 

Buğdayda kaliteyi, fiziksel özel-
liğin yanı sıra kimyasal ve tekno-
lojik özelliklerin de belirlediğine 
dikkat çeken Baran sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“ TMO’nun yeni alım sistemi 
kaliteli üretene daha fazla kazanç 
sağlamaktadır. Yeni sistemde 
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ekmekli ve makarnalık buğday 
alımlarında protein miktarı fiyatı 
belirleyen en önemli kriterlerden 
biridir. 

Süne tahribat oranı yüzde 2’nin 
altında olup, proteini yüzde 12’den 
fazla olan ekmeklik buğdayda 
yüzde 1-3 arasında fazla fiyat veril-
mektedir. Çünkü bir buğdayda kim-
yasal kaliteyi belirleyen en önemli 
özellik proteindir. Kaliteli buğday, 
protein miktarı ve kalitesi yük-
sek olan buğdaydır. Süne tahribatı 
artıkça, buğdayın protein kalitesi 
de düşmektedir. 

TMO olarak uygulamaya koy-
duğumuz bu sistemle, kaliteli ve 
iyi buğday üreten çiftçilerimiz daha 
fazla para kazandı. Bunun doğal bir 
sonucu olarak da kaliteli buğday 
üretimi teşvik edildi.”

Diğer sunumlar
Tarla Bitkileri Merkez 

Enstitüsü’nde Dr. Emin Dönmez ile 
Dr. Muzaffer Avcı  ise birlikte yap-
tıkları sunumda, tohumluk buğday 
çalışmaları ve tarlalarda zararlılar 
mücadele konularında açıklamalar-
da bulundular. 

Tohumluk buğday konusunda 
Türkiye şartlarına uygun yüksek 
verimlik ve kaliteli üretim sağla-
yan türleri geliştirdiklerini anlatan 
Dr. Emin Dönmez, bölge şartlarına 
uygun en iyi tohumlukları çiftçi-
lerimizin hizmetine sunduklarını 
açıkladı. Dönmez, tarla Bitkileri 
merkez Araştırma Enstitüsü’nün 

önemli görevleri yerine getirdiğine 
dikkat çekti.

Dr. Muzaffer Avcı ise yaptığı 
sunumda, tarlaların ekime hazır-
lanması ve hasat süresinde yapı-
lacak çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Avcı, anız yakımı ile topra-
ğın önemli oranda zarar gördüğünü 
belirterek, tarlaların ekim priyotları 
hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Hasan Hüseyin Geçit de toplantı-
da yaptığı konuşmada, çiftçilerin 
tarla ekiminde yaptıkları hatalara 
değindi. Çiftçilerin, ürün verimi-
ni yükseltmek için ekim aşama-
sında gereken özeni göstermeleri 
gerektiğine dikkat çekerek “hasat 

aşamasında toprağa verilen zararın 
olumsuz sonuçları bir sonraki ekim 
aşamasında ortaya çıkmaktadır. 
Tarlada kalan anızların, biçerdö-
verlere eklenecek bıçaklarla daha 
kısa boyutlara indirilebileceğini 
söyleyen Prof. Dr. Geçit, “bizzat 
uygulamanın içinden gelen biri ola-
rak şunu söyleyebilirim. Özellikle 
tarlalarda hasadın çabuklaştırılması 
için toprağın düzleştirilmesi yerine 
çizgi ekime geçilmesinin sayısız 
yararı vardır” dedi. 

Konuşmaların ve sunumların 
tamamlanmasının ardından çiftçile-
rin yönelttikleri soruları cevaplan-
dıran uzmanlar, toplantının oldukça 
yararlı geçtiğini söylediler.
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
tarafından yapımı tamam-

lanan Et Borsası tesisleri Ankara 
Valisi Alaaddin Yüksel’den tam not 
aldı.  Ankara’nın yıllardır özlemi-
ni çektiği Et Borsası Tesisleri’ni 
çok beğendiğini ifade eden Vali 
Yüksel “yapılan işin büyüklüğü ve 
önemi karşısında Ankara Ticaret 
Borsası’nı ve yöneticileri kutluyo-
rum. Ankara’da bu kadar önemli ve 
güzel işlerin başarıldığını görmek, 
beni ziyadesiyle memnun ediyor. 
Tesislerin yapımında emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Yavuz’un açıklamaları
 Ankara Ticaret Borsası Başkanı 

Faik Yavuz, Ankara Valisi Alâaddin 
Yüksel’e tesisi gezdirirken bilgiler 

ATB Et Borsası’na Ankara 
Valisi Yüksel’den tam not
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vererek “Ülkemizde borsa uygula-
malarında öncü ve yenilikçi anla-
yışla üyelerini güçlendiren ve hiz-
met alanını genişleten bir borsa 
vizyonu taşıdıklarını ifade ederek 
Ankara Ticaret Borsasının çağdaş 
borsacılık anlayışı içinde, üyelerin 
ve hizmet alanların, beklenti ve 
ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçeve-
sinde karşılamak suretiyle, ilimizde 
ve ülkemizde ticaret ve ekonomi-
nin büyümesine katkıda bulunmayı 
hedeflediklerini” söyledi.

Yavuz, Et ve Balık Kurumu-
nun özelleştirilmesiyle birlikte 
Ankara’ya sağlıklı et yedirebilmek 
amacıyla inşa edilmiş modern bir 
kombinaya ilave olarak şimdi de 
benzeri Avrupa’da bile olmayan 
4600 m² alana kurulan üç katlı 
bir tesisi Ankara’ya kazandırma-
nın haklı gururunu yaşadıklarını 
söyledi.  

Yavuz, “Tesisimiz hizmete girdi-
ğinde giriş katı 12 derece ile et teş-
hir merkezi olacak. Tesisimizde 23 
farklı kapıdan aynı anda 46 esnafa 
hizmet verilebilecek. Alt katlarda 
ise -2, -20 ve -40 derecelik sakla-
ma ve şoklama amaçlı soğuk hava 
depolarımız mevcuttur. Tesisimiz 
açıldığında 150 kişiye de istihdam 
olanağı sağlayacaktır.”dedi.

Vali Yüksel, emeği geçenleri 
kutluyorum

Tesisi çok beğenen ve ilgili-
lere, örnek bir projeyi Ankara’ya 
ve ülkemize kazandırılmasından 
dolayı duyduğu memnuniyeti belir-
ten Ankara Valisi Alâaddin Yük-
sel, “1927 yılında Zahire Borsa-
sı olarak kurulan Ankara Ticaret 
Borsasının, şu anda ülkemiz canlı 
hayvan pazarının tartışılmaz lideri 
konumunda olmasının çok dikkatle 
incelenmesi gerektiğini söyleyerek 
“Cumhuriyetin başlangıcında bir 
elin parmaklarını geçmeyen sayı-
da müteşebbisi, olmayan sermayesi 
ve bilinmeyen teknolojisi ile yola 
çıkan Türkiye’nin, bugün bir başarı 
hikâyesi yazdığını” söyledi.  

Vali Yüksel, “İnsan kaynak-
larını iyi kullanan, bilgi tabanlı 

toplumu hedefleyen, girişimciliği 
teşvik eden, rekabeti anlayan ve 
sürdürülebilir kalkınmayı yakala-
yan Türkiye’ye şimdi herkes gıpta 
ile bakmaktadır.”dedi.Ankara Vali-
si Alâaddin Yüksel, “Ankara’nın 

sağlıklı et ihtiyacının karşılanması 
amacı ile modern bir et borsası 
tesisleri kazandırılmasında örnek 
çalışmalar yapan Borsa Başkanımız 
Faik Yavuz ve çalışma arkadaşları-
na teşekkür ediyorum.”dedi.                        
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Ankara Ticaret Borsası'nın 
(ATB), Gimat ile Öz Ankara 

Gıda Toptancılar sitesi arasında 
yaklaşık 15 bin metrekarelik kapalı 
alana sahip olan Et Teşhir ve Satış 
Salonu inşaatında sona gelindi.

ATB Başkanı Faik Yavuz 
konuyla ilgili olarak yaptığı açık-
lamada, böyle bir salonun yapılma-
sının nedenlerini anlatırken, dünya-
da gıda güvenliği ve insan sağlığı 
konularının artık bir arada ele alın-
dığını ve kırmızı ette Türkiye'nin 
AB ile entegrasyon çerçevesinde 
bir hayvanın çiftlikten alınarak en 
kısa süre içerisinde tüketicinin sof-
rasına hijyen koşullarda sunulması-
nın sağlanması gerektiğini söyledi.

Temeli on ay önce atılmıştı

ATB Et Teşhir ve Satış 

Tesisleri tamamlandı
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Türkiye'de AB ülkelerinden 
farklı olarak kırmızı et konusun-
da faaliyet gösteren işletmelerin 
çok küçük ölçekli olmasına dik-
kat çeken Yavuz, bu yüzden canlı 
hayvanların çiftlikten çıktıktan 
sonra toplanacağı bir pazar ala-
nına ihtiyaç duyulduğunu ve bu 
ihtiyaçtan hareketle canlı hayvan 
borsaları oluşturulduğunu kaydet-
ti. Daha sonraki aşamada ise bu 
hayvanların kesimlerinin mümkün 
olan en yakın mesafede ve hijyen 
koşullarda yapılması gerektiğine 
işaret eden Yavuz, bunun üzerine 
canlı hayvan borsasının yanında 
hemen bir de mezbaha kurduk-
larını hatırlattı. Yavuz, yapımı 
tamamlanan tesislerin Ankara'da 
önemli bir boşluğu dolduracağına 
dikkat çekti.

ATB' nin 1959'dan bu yana et 
konusunda faaliyet gösterdiğini ve 
et konusunda referans borsalar ara-
sında tek olduğunu belirten Yavuz, 
Et Balık Kurumu'nun (EBK) özel-
leştirilmesinden sonra borsa olarak 
Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Zirai 
Donatım Kurumunun Tesislerini 
kiralayarak et teşhir ve satış işlem-
lerini burada sürdürdüklerini kay-
detti. Ancak burasının tam olarak 
ihtiyaçlarını karşılayamadığını, 
deyim yerindeyse oraya ''sıkışmak'' 
zorunda kaldıklarını belirten Yavuz, 
Ankara'ya yakışır, AB normlarında 
ve hijyen koşullara uygun bir et 
teşhir ve satış salonu oluşturmak 
amacıyla Maliye Bakanlığı'ndan 49 
yıllığına 9 bin 139 metrekarelik bir 
alanı kiraladıklarını kaydetti. 

Et Teşhir ve Satış Salonu'nun 
6 milyon 350 bin liraya ihale edil-
diğini belirten Yavuz, 1 milyon 
lira tutarındaki diğer harcamalarla 
salonun kendilerine 7 milyon 350 
bin liraya mal olduğunu bildirdi. 
Yavuz ''Bu bina Ankara'nın et çar-
şısı olacak'' dedi.

Yavuz, tesislerde  teknolojinin 
maksimum seviyede kullanıldığı-
nı belirterek Et Teşhir ve Satış 

Salonunda etlerin, el değmeden 
havada dönen raylı bir sistemle 
teşhir edileceğini, yine yükleme 
ve boşaltma işlemlerinin de aynı 
sistem kullanılarak gerçekleştiri-
leceğini söyledi. Salonun günlük 
kapasitesinin 1000-1500 büyük 
ve küçükbaş hayvan olacağını 
belirten Yavuz, Teşhir salonun üç 
katlı olarak inşa edildiğini belirtti. 
Yavuz, bu katlar da dikkate alın-
dığında binanın yaklaşık 15 bin 
metrekarelik bir kapalı alana sahip 
olduğunu bildirdi. Binanın yapı-
mında en maliyetli kısmın içeride-
ki havanının yaz-kış 12 santigrat 
derecenin altında olmasını sağ-
layan havalandırma ve soğutma 
sisteminin olduğunu ifade ederek, 
bu sistemin bina maliyetinin yak-
laşık yüzde 20'sini oluşturduğunu 
söyledi.

Binanın bodrum katında şok ve 

şok muhafaza birimleri dışında artı 
eksi sıfır santigrat derecede toplam 
600 metrekarelik iki deponun yanı-
sıra, 300 metrekarelik et parçalama 
salonu ve 55 araçlık otoparkın yer 
aldığını anlatan Yavuz, yaklaşık 5 
bin metrekarelik Et Teşhir ve Satış 
Salonu'nun ise orta katta  yer aldı-
ğını belirtti.  En üst katta ise sektör 
temsilcisi olan kasap ve toptancılar 
için büro şeklinde değerlendirilece-
ğini açıkladı. 

Et Teşhir ve Satış Salonu'nun ön 
tarafında 300 metrekarelik bir alan 
üzerine oturtulan iki katlı ve toplam 
kapalı alanı 600 metrekare olacak 
idare binasının yer aldığını belirten 
Yavuz, bu binanın giriş katında 
banka ve ofislerin bulunacağını üst 
katta ise yönetici odaları, toplantı 
salonu, restorant ve kafeterya hiz-
meti verileceğini bildirdi. 
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Tarımda faaliyet gösteren kuruluşlar Ankara İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde bir araya geldi

Vali Yüksel: Tarım alternatifi 
olmayan bir sektördür

Ankara’da tarım sektörün-
de faaliyet gösteren kurum, 

kuruluş, birlik temsilcileri, koope-
ratif temsilcileri ve çiftçiler Anka-
ra Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Ankara 1. Tarım Sektörü Buluş-
ması Toplantısı”nda bir araya geldi. 
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel’in 
başkanlık ettiği toplantıya Ankara 
Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Cevdet Eerdöl’ün 
yanı sıra, Ankara Ticaret Borsası 
Başkanı Faik Yavuz, Ankara Vali 
Yardımcısı Mehmet Kurt, İl Özel 

İdaresi Genel Sekreteri Adem Cey-
lan, Ankara İl Özel İdaresi Tarım 
Komisyonu Başkanı Ekrem Çift-
çi, Ankara Kalkınma Ajansı Genel 
sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı,  
Kooperatif ve Birlik Başkanlarının 
yanı sıra örnek çiftçiler katıldı. 

Yaklaşık dört saat süren top-
lantının açılış konuşmasını yapan 
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, 
Ankara’nın tarım potansiyeli açı-
sından önemli bir bölge olmasına 
rağmen bunun yeterince değer-
lendirilemediğini dile getirerek, 
ilki düzenlenen bu toplantıyla 
Ankara’da tarım ve hayvancılığın 

Ankara Valisi 
Alaaddin 
Yüksel’in 
başkanlığında 
yapılan toplantıda 
Ankara’nın 
tarım potansiyeli 
değerlendirilerek 
yapılması gereken 
çalışmalar ele 
alındı.
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ihtiyaçlarının sektör temsilcilerinin 
katılımıyla masaya yatırılacağını 
belirtti. 

Vali Yüksel konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “İnsanlığın temel ihti-
yacı olan gıdanın yegane kaynağı 
olan tarım, aynı zamanda stratejik 
bir sektördür. Artık hepimiz bili-
yoruz ki dünden bugüne yaşamı-
mızın yegane reçetesi tarım olmuş 
ve elbette yarının da vazgeçilmez 
reçetesi tarım olacaktır. Tarım 
insanlığın beslenmesinde alternatifi 
olmayan bir sektördür.”

Bu salonda herkesin bazı sorula-
ra cevap vermesi gerektiğini söyle-
yen Vali Yüksel: “Açlık konusunda 
dünya gerçekleri nedir? Bu gerçek-
ler karşısında aklımızın icaplarını 
nasıl yerine getirmeliyiz? Ankara 
tarımının, hayvancılığının temel 
ihtiyaç ve sorunları nelerdir?”dedi.

 Dünya gerçeklerine bakıldığın-
da küresel ısınma ve açlık sorun-
larıyla karşı karşıya kalındığını 
belirten Vali Yüksel “Bu sabah 1 
milyar insan dünyada güne aç baş-
ladı. 2030 yılında dünya nüfusunun 
%30’unun hiç suya ulaşamayacağı 
öngörülüyor. Şimdi dünya; ekolo-
jik dengeyi koruma, su ve toprağı 
muhafaza edebilme kaygısı taşı-
maktadır. Artık devletlerin politika-
larının esasını bile ürün planlaması 
yapmak, arazi büyüklüklerini uygu-
lanabilir hale getirmek ve de kalite, 
verim, çeşitlendirme esası içerisin-
de üretime devam edebilme olarak 
yeni bir boyut kazanmıştır.”dedi.

Dünyadaki tarım politikaları-
nı doğru yöntemlerle tahlil ettik-
ten sonra bütün bunlara bakarak 
Ankara’da tarım politikasının belir-
lenmesi gerektiğini söyleyen Vali 
Yüksel; sürdürülebilir, kaynakları 
etkin kullanan, ekonomik, sosyal, 
çevresel ve uluslararası boyutu-
nu bir bütün olarak ele alan bir 
anlayışın Ankara’da herkesin ortak 
dili olması gerektiğini belirtti ve 
“Üreticilerimizin rekabet gücünü 
arttırmalıyız. Tarımsal pazarlama 
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altyapımızı mutlaka iyileştirmeli-
yiz. Kırsal Kalkınma Projelerimizi 
daha rasyonel değerlendirmeli ve 
mutlaka hayata geçirmeliyiz. Ürün 
planlaması yapmalı, suyu ve topra-
ğı mutlaka korumalıyız.”dedi.

Vali Alâaddin Yüksel’in konuş-
masının ardından Ankara  İl Gıda 
tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Muhsin Temel de 2011 yılı içeri-
sinde Müdürlüğünün yaptığı çalış-
malar hakkında bilgi verdi. Vali 
Alâaddin Yüksel ve Ankara İl Özel 
İdaresi’ne kendilerine verdikleri 
destekler dolayısıyla teşekkür eden 
Temel, İl Gıda Tarım Hayvancı-
lık Müdürlüğü olarak bütün teşki-

lat mensuplarıyla birlikte Ankara 
çiftçisinin hizmetinde ve emrinde 
olduklarını kaydetti. 

Ankara Ticaret Borsası Başkanı 
Faik Yavuz  da yaptığı konuşma-
da Ankara’da bugüne kadar böyle 
geniş katılımlı bir toplantı gerçek-
leştirilmediğini dile getirerek, stra-
tejik bir sektör haline gelen tarıma 
gerekli desteğin verilmesi gerekti-
ğinin altını çizdi. Tarımda yaşanan 
sıkıntılara da değinen Yavuz, iyi bir 
planlama yapılabilmesi için tarım-
da kayıt dışılığın önüne geçilmesi 
ve ürün planlamasının iyi yapılma-
sı gerektiğini söyledi. 

Konuşmaların ardından sektör 

temsilcileri ve çiftçiler sorunlarını, 
projelerini ve kamu yetkililerinden 
beklentilerini dile getirdiler. Kamu 
yetkilileri de projelerini ve üre-
ticilerden beklentilerini anlatarak 
sorunlara çözüm arandı. Toplantıya 
İl Özel İdaresi Projelerinden yarar-
lanan üreticilerin mutlulukları ve 
Karahasanlı Köyü Muhtarı Hüda-
verdi Gedik’in “Satıp yok olmak 
değil üretip var olmak istiyoruz” 
sözlerinin dikkatleri çektiği toplan-
tıda, bu tür toplantıların tekrar ve 
daha geniş katılımlı olarak tekrar-
lanması konusunda ortak noktada 
buluşuldu. 

Toplantıda son konuşma-
yı yapan Ankara Milletvekili ve 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Cevdet Erdöl de toplanın 
önemine vurgu yaparak, problem-
lerin çözümünde ortak akla ihtiyaç 
bulunduğunu kaydetti. Ankara’nın 
coğrafi konumu dolayısıyla birçok 
avantajlara sahip olduğunu ifade 
eden Erdöl, termal seracılık, kesme 
çiçekçilik, orkide yetiştiriciliği ve 
balıkçılık başta olmak üzere tarım-
da Ankara’nın önemli bir potansi-
yele sahip olduğunu söyledi. 
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Ankara’da faaliyet gösteren 
kasaplara yönelik bilgilen-

dirme toplantısı Ankara Ticaret 
Borsası’nda(ATB) gerçekleştirdi. 
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
doğrultusunda hazırlanan yeni 
mevzuat hükümlerinin anlatıldığı 
toplantıya çok sayıda kasap esnafı 
ile üretici katıldı.

Ankara Ticaret Borsası Başkanı 
Faik Yavuz ile Türkiye Kasaplar 
Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve 
Sanatkarları Federasyonu Başkanı 
Fazlı Yalçındağ’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda, belge-
lendirme, üretim, taşıma ve satış 
gibi konularda uyulması gereken 
şartlar anlatılarak, yeni mevzua-
tın üretici, satıcı ve denetleyiciler 
açısından getirdiği sorumluluk-
lar konunun uzmanları tarafından 
anlatıldı. 

Bilgilendirme toplantısı-
na, İl Gıda tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Gıda ve yem şubesin-
den ziraat mühendisleri Bahadır 
Erat, Hakan Ağalar, Murat Aslan, 
veteriner hekim sadık Cengiz, 
gıda mühendisi Dr. Hasret Sökül, 
Hayvan Sağlığı, yetiştiriciliği ve 

Kasapları bilgilendirme toplantısı

Su Ürünleri Şubesinden veteriner 
hekimler Hakan Malkoç ile Derya 
Zeğrek katıldı…   

Toplantı kasapların yönelttiği 
soruların cevaplandırılmasıyla son 
buldu.
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Beceri Geliştirme Çalıştayı Ankara'da yapıldı

Yavuz: İşsizliğin temel 
sebebi mesleksizlik

Türkiye'nin tüm illerinde meslek edindirme 
kursları açıldığını ifade eden Yavuz, en fazla 
6 ay süren teorik ve pratik eğitimden oluşan 
kurslardan mezun olanların meslek edindiğini 
belirtti.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri (UMEM) Beceri 

10 Projesi, TOBB İkiz Kuleler'de 
İslam ülkelerine tanıtıldı. Bu çerçe-
vede 3 gün sürecek Genç İstihdamını 
Geliştirmek İçin Beceri Geliştirme 
Çalıştayı'nın açılışı yapıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Faik Yavuz, ''İşsizlik 
genellikle ülkelerin yapısal sorun-
larından ileri gelse de işsizliğin en 

temel sebebinin mesleksizlik oldu-
ğu aşikardır'' diye konuştu.

Faik Yavuz, işsizliğin sadece 
Türkiye'nin değil, birçok gelişmiş 
ve gelişmekte olan ekonominin 
başlıca sorunları arasında olduğunu 
belirtti.

Son rakamlara göre AB ülkele-
rindeki işsizlik oranının yüzde 10,3 
iken, gençler arasındaki işsizlik 
oranının yüzde 22'ye çıktığını ifade 
eden Yavuz, İslam ülkelerinde ise 

genç işsizlik oranının yüzde 30'a 
yaklaştığını söyledi.

Yavuz, Türkiye'nin ise yüzde 
8,8 ile son 10 yılın en düşük işsizlik 
seviyesinde olduğunu dile getire-
rek, ''Buna rağmen gençlerimizin 
yüzde 17,3'ü hala işsiz durumda'' 
dedi.

''İşsizlik genellikle ülkelerin 
yapısal sorunlarından ileri gelse de 
işsizliğin en temel sebebinin mes-
leksizlik olduğu aşikardır'' ifadesini 
kullanan Yavuz, şunları kaydetti:

''İşadamları olarak bizler çalıştı-
racak nitelikli eleman bulamazken, 
ülkemizde 2,5 milyona yakın işsiz 
olduğunu görüyoruz.

Buradan hareketle TOBB ola-
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rak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi ile birlikte, bu sorunu 
çözmek üzere el ele verdik.

2010 yılının ikinci yarısında 
UMEM Beceri 10 projesini hayata 
geçirdik. Bu proje hem işverenle-
rimiz hem de işsizlerimiz için bir 
umut olmuştur. Projemiz, nitelik-
leri yetersiz olan ya da nitelikle-
ri güncelliğini yitiren işsizlerimiz 
için iş bulma umududur. Merkezde 
TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi; yerelde ise Ticaret ve 
Sanayi Odaları, İŞKUR ve Milli 
Eğitim Bakanlığının il temsilcileri 
olarak hepimiz elimizi taşın altına 
koyduk.''

İşgücü piyasası ihtiyaç analiz-
leri ile sanayicilerin ihtiyaçlarını 
tespit ettiklerine işaret eden Yavuz, 
19 ilde yaklaşık 5 bin sanayiciye 
ulaşarak, hangi nitelikte elemana 
ihtiyaç duyulduğunu belirledikleri-
ni söyledi.

Yavuz, projenin en başında 
Türkiye'nin tüm illerinde, seçilen 
111 meslek lisesine, donanım ve 
eğiticilerin eğitimi için yaklaşık 50 
milyon dolar yatırım yapıldığını, 
meslek liselerindeki öğretmenleri, 
işverenin ihtiyaçlarına göre eğitim-
den geçirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin tüm illerinde mes-
lek edindirme kursları açıldığını 
ifade eden Yavuz, en fazla 6 ay 
süren teorik ve pratik eğitimden 
oluşan kurslardan mezun olanların 
meslek edindiğini belirtti.

Yavuz, kurslara katılan kişilerin 
hem meslek öğrendiğini hem de 
cep harçlığı kazandığını ve kurslar 
sonunda başarılı olanların ise işe 
yerleştiğini söyledi.

Yavuz, gerek yapılan ihtiyaç 
analizleri gerek bilgi sistemi ile 
yaklaşık 50 bin işgücü talebi topla-
dıklarını belirterek, sanayi alanında 
30 bin kişinin yetişeceği toplam 2 
bin kurs açtıklarını ifade etti.

''Proje doğru işe doğru 
eleman yetiştirmek amacıyla 
ortaya çıktı''
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık 
Ata, ''Son yıllarda yaşanan küre-
sel ekonomik kriz bir kez daha 
göstermiştir ki önümüzdeki süreçte 
işsizliğin azaltılması ve istihdamın 
geliştirilmesi ülkelerin çözmesi 
gereken sorunlar listesinin ilk sıra-
sında yer almıştır'' dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün 
kriz döneminde dünyada yaklaşık 
34 milyon kişinin işsiz kaldığı-
nı raporladığını ifade eden Ata, 
işsizlik rakamlarındaki artışta genç 

işsizlikteki sıçramanın etkili oldu-
ğunu söyledi.

Türkiye'de zamanında alınan 
önlemlerle işsizlikteki artışın sınırlı 
kaldığına işaret eden Ata, 2010 yılı 
Eylül ayında yüzde 11,3 olan işsiz-
lik oranının 2011 yılının aynı ayın-
da yüzde 8,8'e gerilediğini belirtti.

Ata, İŞKUR'un 2008 yılından bu 
yana önemli oranda arttırdığı mes-
lek edindirme kurslarına UMEM 
Beceri 10 projesi ile devam ettiğini 
belirtti. 

Ata, projenin en önemli kaza-
nımının meslek edindirme kurs-
larının iş gücü piyasasının gerçek 
ihtiyaçları doğrultusunda modern 
donanıma ve yetişmiş eğitmenlere 
sahip merkezlerde gerçekleştiril-
mesinin sağlanması ve talep odak-
lı olarak gerçekleştirilen kursları 
tamamlayan işsizlerin istihdam edi-
lebilmelerine imkan sağlayan bir 
işbirliğinin hayata geçirilebilmesi 
olduğunu vurguladı.

Projenin doğru işe doğru eleman 
yetiştirmek amacıyla ortaya çıktığı-
nı dile getiren Ata, 5 binin üzerinde 
kurs açıldığını ve bu kurslardan 40 
binin üzerinde kursiyerin mezun 
olduğunu söyledi.

Ata, işsizlikle mücadelede işgü-
cünün verimliliğini belirleyen temel 
unsurlardan biri olan mesleki bece-
rinin ve buna yönelik eğitimlerin 
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85önemine inandıklarını belirterek, bu 
eğitimlerin işgücü piyasasının talep-
lerini karşıladıkları oranda anlamlı 
olduğunu bildiklerini ifade etti.

''5 yılda ortalama 1 milyon 
işsize eğitim ve istihdam 
imkanı''
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürü 
Doç. Dr. Ömer Açıkgöz, tüm dün-
yada mesleki ve teknik eğitimin 
giderek önem kazandığını belir-
terek, eğitimin okul-kurum-sektör 
işbirliği içerisinde katılımcı bir 
anlayışla yapılmasının ve kalitesi-
nin sürekli iyileştirilmesinin önem-
li olduğunu vurguladı. 

UMEM Beceri 10 Projesinin 23 
Haziran 2010 tarihinde imzalanarak 
yürürlüğe girdiğini belirten Açıkgöz, 
projenin bütçesinin 51 milyon avro 
olduğunu ifade etti. Açıkgöz, pro-
jenin amaçlarının 81 ildeki endüstri 
meslek liselerinin donanım açısın-
dan desteklenmesi ile bu okullardaki 
eğiticilerin eğitimlerinin güncellen-
mesi, yerel işgücü piyasasının ihti-
yaçlarının tespit edilmesi ve 5 yılda 
ortalama 1 milyon işsize eğitim ve 
istihdam imkanı sağlanması olduğu-
nu söyledi.  

İslam Ülkeleri İstatistik, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırma 
ve Eğitim Merkezi (SESRIC) 
Direktörü Dr. Savaş Alpay da yap-
tığı konuşmada, 2008-2009 yıl-
larında mali bir kriz yaşandığını 
ve işsizliğin en önemli sorun ola-
rak  karşılarına çıktığını belirte-
rek, gençler arasında yüksek olan 
işsizlik oranının daha da arttığını 
söyledi.

Alpay, İslam Kalkınma 
Bankasının da desteklediği UMEM 
Beceri 10 projesinin gençler ara-
sındaki işsizliği kaldırmak için çok 
etkili olduğunu vurguladı.

Çalıştay sürecinde deneyimlerin 
paylaşılacağını ifade eden Alpay, 3 
gün süresince yapılacak çalışmalar-
la profesyonel bir ağ oluşturulması-
na bir adım atılacağını belirtti.

85yasında
Ankara Ticaret Borsası (ATB) 1927 

yılında ZAHİRE BORSASI ola-
rak kurulmuştur. Borsa encümenin 
3.toplantısında, Borsanın 26 Şubat 
1927 Cumartesi günü küşat edilmiş-
tir. 

Borsa encümeni ilk toplantısı-
nı, Ankara’da İstasyon yöresinde ve 
eski Toprak Mahsulleri Ofisine yakın 
ahşap bir binada yapmıştır. Yıkılan bu 
bina Toprak Mahsulleri Ofisine yakın 
olması nedeniyle seçilmiştir. Daha 
sonraları Ulus’ta şimdiki Cihan Palas 
Otelinin yanındaki bir binaya taşınıl-
mış, Canlı Hayvanlar kotaya alınınca 
Akköprü’de eski-Et Balık Kurumunun 
yanındaki bir binaya, daha sonra da 

Çıkrıkçılar Yokuşundaki Hüdaverdi 
Han’da tutulan dairede hizmetini 
sürdürmüştür. Halen 1976 yılından 
bu yana "Anafartalar Caddesi, Şan 
Sokaktaki merkez binasında hizmet 
vermektedir. 

 Ankara Ticaret Borsası, Zahire 
Borsası olarak ülkemiz ticaretine 
verdiği katkıyı 1960 yılından sonra 
Varlık Mahallesinde, Canlı Hayvan 
ve Et Borsası olarak hizmet vermeyi 
sürdürmüştür. Ülkemiz canlı hayvan 
pazarı konusunda tartışmasız lideri 
olan ATB, bugüne kadar üreticimi-
ze ve ihracatcımıza büyük hizmetler 
vermiştir. 

 Birlişmiş Milletler FAO teşkila-



85 ATB'nin ilk toplantı karar tutanağı

Borsanın encümen kararla-
rını içeren defterin birin-

ci sayfasında yer alan 1 nolu 
toplantı tutanağında Ankara 
Ticaret Borsası’nın kuruluşu 
şu şekilde gerçekleşmiştir:

1- Ticaret Bakanlığı Tiicaret 
Odasına kayıtlı ve tutanak-
ta imzaları bulunan Zahire 
Borsası Encümeni üyeleri 
12 Şubat 1927 Cumartesi 
günü saat 16’00’da toplan-
mış ve aşağıdaki kararları 
almıştır.

2- Gizli oylama ile yapılan 
birinci Başkanlık görevine 
5 geçerli oyla Çolakzade 
Sabri Bey, yine gizli oyla-
ma ile yapılan Başkanlığa 
5 oy ekseriyetle Gedikzade Ali Efendi ve Sandık Eminliğine 
de 5 oyla Vefik Hayri Bey seçildi.

3- Borsa Encümeni Genel Sekreterliğine Darüşşafaka mezunla-
rından ve Belediye Zabıta Memurlarından Vasıf Bey’in 90 
lira ücretle ve katipliğine Belediye Vergi Memurlarından 60 
lira aylık ücretle Abdullah Şevki Efendi’nin atanmaları uygun 
görüldü ve burada bulunan Abdullah Şevki Efendi’nin hemen 
göreve başlatılması ekseriyetle kararlaştırıldı.

4- Zahirenin borsa dışında satılmasını önlemek için iki kolcunun 
bulunması ve bunlara şimdilik aylık 50’şer lira ücret ödenme-
si kararlaştırıldı. Bu kolcuların seçilerek onanmak üzere encü-
mene bildirilmesi için üyelerden Gedikzade Ali ve Yağcızade 
İsmail Efendiler görevlendirildi.

 40 lira aylık ücretle bir hademenin atanması da bu kararlar 
içindedir.

Halen İstanbul’da bulunan Genel Sekreter Vasıf Beye bir 
mektup yazılarak bir adet Borsa mühürü kazdırılmasına ve 
hemen Ankara’ya gelmesinin duyurulmasına, Abdullah Şevki 
Efendi’nin de hemen göreve başlamasının kendisine bildirilme-
sine karar verildi.

16 Şubat 1927 Çarşamba günü saat 15:30’da toplanmak üzere 
saat 19:00’da toplantı kapatıldı.”

Vefik Hayri   Gedikzade Ali Gedikzade Sabri
Raşit Yağcızade İsmail Kıbrıslızade Ali
Şişkozade Mustafa Karaevlizade Mahmut  Necmettin

yasında
tıncada ihtisas Borsası olarak tescil 
edilmiştir. EBK Ankara Kombinası 
arazisinin özelleştirme sonucu satıl-
masından sonra pazarın dağılmama-
sı için ilk etapta 1997 yılında Gazi 
Mahallesindeki TZDK Ankara Bölge 
Müdürlü tesisleri içerisinde Et Borsası 
faaliyete geçirilmiştir. Canlı Hayvan 
Borsamız da şehir dışına çıkartılarak 
Sincan-Yenikent Çoğlu Köyünde hiz-
met vermektedir.

ATB Yönetimi günümüz borsacı-
lığının en uygun şartlarda gerçekleş-
tirebilmesi amacıyla, Canlı Hayvan 
Borsasını Sincan Yeni Kentte kurmuş-
tur. ATB Cevat Bingöler tesisleri, açık 
ve kapalı padokları, hizmet binaları, 
camii, karantina binasıyla önemli bir 
hizmeti vermektedir.

ATB, Et ve Balık Kurumunun 
özelleştirilmeleriyle birlikte Ankaraya 
sağlık et yedirebilmek amacıyla 
modern bir Kombina inşaa ettirmiş 
ve hizmete açmıştır. Bir vardiyada 
300 büyükbaş, 2500 küçükbaş hayvan 
kesim kapasitesine sahip kombinada 
ayrıca şoklama deposu, 8 adet soğuk 
hava deposu, arıtma ünitesi mevcut-
tur.

TMO Güvercinlik Şube Müdürlüğü 
karşısında 106 dönüm arazi üzerinde 
296 işyerinden oluşan ATB İş Merkezi  
Dünya Bankası ihale şartnamelerine 
uygun olarak inşaa edilmiş ve faaliye-
te geçirilmiştir.

Mülkiyeti borsamıza ait Gölbaşı 
Ahiboz Köyündeki arazimiz üzerin-
de kurulması planlanan "Hububat 
ve Bakliyat Depolama ve Pazarlama 
Alanı" çalışmaları da halen sürdürül-
mektedir.

ATB, çalışmalarını halen mül-
kiyeti kendisine ait Anafartalar Şan 
Sokaktaki beş katlı bina ve yine 
mülkiyeti kendisine ait olan Sincan 
Çoğlu Köyündeki Canlı Hayvanlar 
Müdürlüğü, İskitler Şube Müdürlüğü, 
Gimat Şube Müdürlüğü ve Gazi 
Mahallesi AOÇ içinde TZDK ‘dan 
kiraladığı Et Müdürlüğü, yine mül-
kiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 
Toptancı Hal Şube Müdürlüğü ile 
devam ettirmektedir.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, Türkiye’nin sütü sütçü, eti etçi 

ırktan almak zorunda olduğunu söyledi. 

İzmir'de Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve 
Üreticileri Birliği (SETBİR) Sektör Buluşması top-
lantısına katılan Bakan Eker, “Hayvancılıkta atılım 
yapmamız lazım. Bu yönde büyük hamleler yapıyo-
ruz. Ancak tarih 'kırmızı ette şu tarihte atılım başladı' 
diyecek. Ben bu misyona talibim” dedi. Türkiye'de 
bozkır yapısıyla hububat üretiminin ve beslenme alış-
kanlıklarıyla küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu-
nun altını çizen Bakan Eker,  Anadolu deyişlerinden 
‘Buğday ile koyun, gerisi oyun’ sözünün bu kültürel 
yapının göstergesi olduğunu belirtti. Bu gerçeklere 
karşın ihtiyacın karşılanması amacıyla canlı hayvan 
ithalatı yaptıkları için eleştirildiğini hatırlatan Bakan 
Eker, “Beni tenkit ediyorlar, 'angus getirdin'. Sanki 
montofon, holstein dışarıdan gelmedi. Anadolu'nun 
varlığı koyundur. Yağış, ot, yem olmadan 30-35 litre 
süt veren hayvan yetiştiremezsiniz. Yetiştirirseniz 
yüksek yem için para vermek zorundasınız. Yağış, 
ot azsa, yüzde 70'lik maliyetle rekabet edemezsiniz. 
Hayvancılık işletmesinde maliyetin yüzde 70'i yem. 
Dışarıdan işletmeye yem alıp rekabet edeceksin. 
Bunu bileceğiz.” dedi. 

Şehirdeki insanın beslenme ihtiyacının karşılan-
ması için büyükbaş hayvan ihtiyacının giderilmesi 
gerektiğini kaydeden Bakan Eker, kendilerinin de 
üretimin artırılması için hamleleri sürdürdüklerini 
bildirdi. Hayvancılığın gelişmesi için göreve geldik-
lerinde ciddi bir strateji değişikliği yaptıklarını, mali-
yetleri düşürerek 2002'de 83 milyon lira olan des-
tekleme ödemesini geçen yıl 1 milyar 700 bin liraya 
çıkardıklarını, süt üretiminin 8 milyon tondan 13.5 
milyon tona, büyükbaş hayvan sayısının 9.8 milyon, 
küçükbaş hayvan sayısının da 11.5 milyona çıktığını 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker;

"Hayvancılıkta atılım
yapmak zorundayız"
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söyleyen Bakan Eker, hayvancılıkta saf kültür ırkının 
yetişmesinin önem taşıdığını, 2002'de yüzde 19 olan 
kültür ırkı oranının yüzde 40'a çıktığını ifade etti. 

Türkiye'de süt hayvanı ile et alınan hayvanın 
birbirinden ayrılması gerektiğini, bu yöndeki yatı-
rımlara ve üretimleri bakanlık olarak önemli destek 
sağladıklarını belirten Bakan Eker, şunları söyledi: 
“Türkiye'de kaba yem üretimi 25 milyon tondu, şu an 
30 milyon ton. Yem ekim alanı 1 milyon hektardan 2 
milyon hektara çıktı. Kültür ırkına dönüşme oranında 
yüzde 100 artış var. Sütçü hayvandan et verimi elde 
etmek fakir ülkelerin işi. Türkiye, sütü sütçü, eti etçi 
ırktan almak zorunda. Doğru olanı bu. İkisi arasında 
15 puan randıman farkın varsa uluslararası alanda 
nasıl rekabet edersin? Türkiye bu alanda mutlaka 
sınıf atlamalı. Sütünü yüksek kaliteli sütçü ırklardan, 
et ihtiyacını da kaliteli etçi ırklardan almalı. Başka 
hiçbir yolu yok. Etçi hayvancılıklarla ırkların değiş-
tirilmesini benimsedik. Uygun ekolojik bölgelerde 
daha profesyonel işletmelere dönüştürüp destekle-
me politikalarının sağlamlaştırılmasını planlıyoruz. 
Her etçi ırkta damızlık tesislerinin kurulması, yavaş 
yavaş oraya kaydırılması hedefimizdir. Muhakkak 
koyun ve keçiciliğin geliştirilmesi, sahip çıkılması 
lazım. Ben sahip çıkıyorum ve ömrüm var oldukça 
buna da sahip çıkacağım.” Türkiye'nin kayıtlı 23 
milyon anaç koyun varlığına sahip olduğunu, erkek 
hayvanlarla birlikte sayının 33-34 milyona ulaştığını 
bildiren Bakan Eker, koyun varlığını daha da geliştir-

mek için meralarda değişiklik yaptıklarını ifade etti. 

Meraların daha verimli hale getirilmesi için özel 
sektörün kullanımına da açılması gerektiğini belirten 
Bakan Eker, “Ortak kullanımda herkes kullanıyor 
ama kimse sahiplenmiyor. Dekar başına meralar-
daki ot verimi 80 kilogram civarında. Bununla bir 
yere götüremeyiz. Hükümetimiz döneminde 4 mil-
yon dönümün üzerinde ıslah çalışması yaptık. Islah 
devam edecek.”diye konuştu. Türkiye'de tarımsal 
destekleme politikasını stratejiye dayandırdıkları-
nı ifade eden Bakan Eker, “İftiharla söylüyorum. 
Bakanlığı devraldığımda tarım hasılamız 23 milyar 
dolardı. Bugün 62 milyar dolar. Dünyanın en büyük 
tarım ekonomisine sahip 7'nci ülkesi olduk. Dünya 
Bankası, OECD raporu ve BM Gıda Örgütü bunu 
söylüyor. Bu, strateji değişikliğiyle oldu. 2011'de 
tarım sektörüne 7 milyar lira nakit desteği ödedik. 
754 tesis yaptırıldı. 600 bin lira yatırım tutarı olan 
projelerin yüzde 50'sine hibe desteği veriyoruz. 
Sermayenin yarısına ortağız. Sadece hayvancılık 
alanında 754 yeni tesis kazandırdık. Makine ve 
ekipmanlar dahil 22 bin 701 projeye destek verdik.” 
dedi. 

Konuşmasında Et ve Balık Kurumu’nun da 
yapısının değiştirileceğini kaydeden Bakan Eker, 
EBK’nın Toprak Mahsulleri Ofisi gibi düzenleyici, 
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denetleyici kurum haline getirile-
ceğini de açıkladı. Esnafa, vatan-
daşa rakip olma düşüncelerinin 
olmadığını altını çizen Bakan Eker, 
amaçlarının üretici ve tüketiciyi 
hayvansal ürünlerin fiyat dalgalan-
malarından, şoklarından korumak 
olduğunu aktardı. Tarıma dayalı 
organize sanayi çalışmalarına da 
değinen Bakan Eker, belirlenecek 
bölgelerde desteklemeyi de yüksek 
oranda artırarak Türkiye'de bölge-
sel hayvancılık, tarımsal üretimle 
ilgili organize bölgeler kurulaca-
ğını dile getirdi. SETBİR yöneti-
cilerinin süt tozu desteklemesinin 
artırılması yönündeki taleplerine de 
değinen Bakan Eker, geçen yıl 22 
bin ton süt tozu destekleme öde-
mesi yapıldığını, üreticiyi koruma 
adına çalışmaları sürdürecekleri-
ni belirtti. Bakanlığın Okul Sütü 
Projesi'ni de hatırlatan Bakan Eker, 
haftada üç gün 70 gün süreyle 7,4 
milyon öğrenciye 104 bin ton süt 
dağıtılacak proje için ilgili bakan-
lıklarla görüşmelerini sürdürdükle-
rini bildirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Mehmet Mehdi Eker 
‘gıda güvenilirliği sistemi’nin 
detaylarını açıkladığı basın toplan-
tısında, “Hedefimiz vatandaşları-
mız daha sağlıklı, daha hijyenik, 
daha güvenilir gıdaya ulaşması. Biz 
bu mevzuatı bunun için yaptık” 
dedi. 

Bakan Eker, Türkiye'yi gıda 
konusunda AB standartlarına 
ulaştıracak, 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu kapsamında 
uygulanacak ‘gıda güvenilirliği 
sistemi’nin detaylarını, İstanbul 
Kongre Merkezi'nde düzenlediği 
basın toplantısıyla açıkladı. 

Basın mensuplarının yanı sıra 
çok sayıda sektör temsilcisinin de 
katıldığı toplantıda konuşan Bakan 
Eker, Türkiye'de çağdaş bir toplu-

mun ihtiyacı olan AB standartla-
rında bir gıda denetim sisteminin 
yeniden tesis edildiğini ve 100'ün 
üzerinde düzenlemenin yürürlüğe 
girdiğini belirtti. Tarım ve gıda-
nın, insanlığın kalıcı ihtiyaç alanı 
olduğunun altını çizen Bakan Eker, 
Türkiye'nin endemik bitkiler açı-
sından, topraklarının zenginliğine 
dikkati çekerek, dünyada bilinen 
12 bin endemik bitki türünün 4 
bin çeşidinin Türkiye'de olduğunu, 
bütün bunların Türkiye'de gıda sek-
törünün özel bir muameleye tabi 
tutulması gerektiğini gösterdiğini 
anlattı.

Cumhuriyetin 83'üncü yılında 
Türkiye'nin bir tarım kanununa 
kavuştuğunu vurgulayan Bakan 
Eker, “Bu, aslında kendi değer-
lerimizin çok da farkında olma-
dığımızın bir yansımasıdır. Çok 

Eker: Türkiye'yi 
AB standartlarına 
kavuşturacağız
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zengin bir kaynak, çok zengin bir 
tarih, kültür, birikim ve biz bunu 
yeteri kadar değerlendirememişiz” 
dedi. Bakan Eker, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu kanunla birlikte, 
Türkiye'de her şey çok daha fark-
lı bir mecrada seyretmeye başla-
yacak. Bugün burada sizlerle bir 
kısmını ancak paylaşacağım yeni 
düzenlemeler manzumesi, çünkü 
102 yönetmelik çıktı. Biz, 2010 yılı 
13 Haziran tarihinde 5996 sayılı 
kanunu çıkardık. Bu kanunla bizim 
hedefimiz, çağdaş bir toplumun, 
çağdaş bir bireyin sağlık, hijyen ve 
gıda güvenliği çerçevesinde ihti-
yaçlarını gidermeye odaklanmış bir 
mevzuat. Bizim birinci hedefimiz 
bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan-
daşları daha sağlıklı, daha hijye-
nik, daha güvenilir gıdaya ulaşsın. 
Bunun denetim mekanizmasını 
kuralım, bunun yasal mevzuatını 
oluşturalım. Çünkü gıda, tarım sek-
törünün tüketiciye, kentliye dönük 
yüzüdür aslında. O nedenle bura-
da sadece üretici değil, herkes bu 
sektörün bir paydaşıdır. Biz gıdaya 
böyle baktık. Onun için bu kanun 
ve düzenlemelerde birinci amacı-
mızı bu şekilde oluşturduk.''   

“Türkiye'nin marka alanını 
gıda oluşturuyor”
Bakan Eker, ticari olarak da 

Türkiye'nin marka alanını gıdanın 
oluşturduğunu, Türkiye kelimesi-
nin yurt dışında gıda ile olduğu 
kadar başka hiçbir endüstriyel ya 
da teknoloji ürünüyle anılmadığı-
nı vurgulayarak, çıkarılan mevzu-
atın bu açıdan da büyük önemi 
bulunduğunu kaydetti. 5996 sayılı 
kanunun ve bu kapsamda çıkarılan 
yeni mevzuatın ayrıntılarından da 
örnekler veren Bakan Eker, şöyle 
devam etti: “Bu kanun ile birlikte 
95 yönetmelik yayınlandı, şu anda 
7 yönetmelik de Başbakanlıkta 

yayınlanma aşamasında. Bu süreç-
te biz bir şey daha yaptık. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığını, 'Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı' olarak 
yeniden organize ettik. Değişim ve 
dönüşümün önemli bir parçası. 

“Ürün kaynağına kadar 
izlenebilecek”
Bakan Eker, şöyle devam etti: 

“Gıda güvenliği için oluşturulan 
stratejik plan çerçevesinde 12 ayrı 
eylem planı hazırlandı. Bunlar, et 
ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, 
alkollü ve alkolsüz içecekler, takvi-
yeli gıdalar vb. ile ilgili eylem planı 
hazırlandı. Bir başka husus işletme 
kaydı ve onayı. Daha önce sadece 
gıda üretim yerleri kayıt altına alı-
nırken, bundan sonra sadece üretim 
yapan değil, toplu tüketim ve satış 
yerleri de kayıt altına alınacak. 
İzleme güvenliği olacak. Yumurta 
hangi çiftlikten, ilden geldi bilece-
ğiz. Et ve et ürünleri nerede imal 
edilmiş, hangi bölge, hangi çiftlikte 
imal edilmiş, bunu geriye doğru 
izleyebileceğiz. Ancak, sebze ve 
meyvede zaman alacak bunun baş-
laması. Tüketici sağlığının korun-
ması amacıyla taklit ve hileli ürün 
üreten firmalar artık Bakanlıkça 
kamuoyuna açıklanacak. Eskiden 
bu yasa olarak mümkün değildi. 
Sadece ceza hak edenleri teşhir 
etmek maksadıyla değil, bir şey 
daha getireceğiz, toplum sağlığı-
na katkı amacıyla da uygun ürün 
satan firmalara da ödül vereceğiz. 
Böylece iyi ve kötüyü birbirin-
den ayıracağız. Yem fabrikaları ve 
çiftlikler ürettikleri ve hayvanlara 
yedirdikleri yemlerin kaydını tuta-
caklar. Kendisi için de üretiyor-
sa, başkasına da satacaksa bunla-
rın kaydını tutacaklar. Hayvanlara 
kötü muamele yapılamayacak, 
gerek çiftlikte, gerek taşınırken, 
gerek kesilirken eziyet olmama-

sı esas. Hayvanlara ayrılan alanın 
belli standardı olacak. Hayvanlar 8 
saatten fazla yolculuk yaptırılma-
yacak. Belli aralıklarla dinlendiri-
lecek. Evde hayvan satılan üretilen 
yerlerde de hayvan haklarıyla ilgili 
standartlar geliştirildi. Kuş gribi, 
çekirge istilası gibi bütün bu tür 
olabilecek şeylerle ilgili de acil 
müdahale planlarımızı hazırladık. 
Çiftlikte üretim yapanlar, mandı-
ra, kesimhane bunların sahipleri 
ve piyasaya arz edenler, bakkal, 
market, toptancı, depocu, bunların 
hepsi ürettiğinden ve sattığından 
sorumlu olacak.” 

Yeni dönemde okunamayan 
ürün etiketine son verilecek
Konuşmasında ürün ambalajla-

rında içeriklerine yönelik yazıların 
çok küçük olduğunu ve pek çok 
vatandaşın bunları okuyamadıkla-
rından şikayet ettiğini de belirten 
Bakan Eker, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Etiketlerdeki bilgiler en az 
12 punto olacak. Yani etiketlerdeki 
bilgiler okunabilecek. Tüketiciler 
tükettikleri gıdanın günlük ihtiyaç-
larının ne kadarını karşıladığı bil-
gisini de etikette bulacaklar. Bu 
uygulama, obezitenin önlenmesin-
de rol oynayacak. Bazı alerjenler 
var. Bu uyarılar da olacak. Bitki 
sağlığıyla ilgili, özellikle bitki üre-
tim atölyeleri, tohum, fide, fidan 
gibi pasaportu olmayan tohum bir 
ilden bir başka ile nakledileme-
yecek. Sertifikası olmayan kişinin 
zirai ilaçlama yapması mümkün 
olmayacak, yapan 2 milyar ile 5 
milyar arasında para cezasına tabi 
olacak. Yediğimiz içtiğimiz her 
şeyi, her aşamasıyla ilgili, diğer 
ürünleri, bunlarla ilgili çağdaş stan-
dartları belirlemek ve zincirin her 
aşamasında denetlemek gerekiyor, 
biz bu mevzuatı bunun için yap-
tık.”
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) tarafından her yıl yapılan, borsada en 
fazla miktarda işlem gören ürünlerin fiyat hareketlerine ilişkin değer-

lendirme çalışması tamamlandı. 2011 yılında yüzde 46.15 oranındaki fiyat 
artışıyla yumurta ilk sırayı aldı. Yumurtayı, yüzde 34.58’lik fiyat artışıyla 
nohut ve yüzde 25.71’lik fiyat artışıyla kepek izledi. 

Geçtiğimiz yıl 15 ürünün fiyatı artarken, 8 ürünün fiyatı geriledi. Fiyatı 
en çok düşen ürün ise yüzde 21.14 ile makarna oldu. 2010’da  yüzde 55.84 
ile en yüksek fiyat artışı yaşayan Canlı Dana’nın geçtiğimiz yıl ki fiyat artış 
oranı yüzde 2.76 olarak gerçekleşti.

ATB’de en fazla miktarda tescil işlemi gören ürünlere ait fiyat artış 
oranları şöyle gerçekleşti:

Yumurta (% 46.15), Nohut (% 34.58), kepek (% 25.71), Köylü Unu 
(% 22.50), Mısır (%18.75), Canlı Piliç (% 16.96), Bulgur (%15.63), Arpa 
(% 12.77), Sıvı Yağlar (% 12.41), Bezostia Buğday ( %10.17), Patates (% 
9.26), Tam Yağlı Beyaz Peynir (% 9.06), Piliç Eti (% 3.41), Canlı Dana                 
(% 2.76) ve Kuzu Eti Karkas (%2.27). 

ATB’ de işlem gören 8 ürünün fiyatı da bir önceki yıla göre düşüş gös-
terdi. Bu ürünler;

Kırmızı Mercimek (% 0.56), Un- Tip 1 (%0.56), Dana Eti karkas (% 
1.47), Osmancık Pirinç (%3.08), Gerek Buğday (% 3.57), Kaşar Peyniri 
(% 8.38), Kuru Soğan (% 9.30) ve Makarna (%21.14) 

ATB en yüksek miktarda işlem gören ürünlerin
fiyat hareketlerini açıkladı

2011'de fiyat artışında 
yumurta ilk sırayı aldı

2011 yılında yüzde 46.15 oranındaki fiyat artı-
şıyla yumurta ilk sırayı aldı. Yumurtayı, yüzde 
34.58 fiyat artışıyla nohut ve yüzde 25.71 fiyat 
artışıyla kepek izledi.

Geçtiğimiz yıl 15 ürünün fiyatı artarken, 8 ürü-
nün fiyatı geriledi. Fiyatı en çok düşen ürün ise 
yüzde 21.14 ile makarna oldu. 
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Tarımsal üretimin artırılması amacıyla, kişi ve 
işletmelere ait olan, küçük parseller halinde 

birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere 
dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazi-
lerin; Modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve 
ayrıca sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun 
bir şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve dü-
zenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması “ veya 
“Arazi Düzenlemesi” adı verilmektedir. 

Toprak ve insan ilişkilerinde oluşan dengesiz-
liğin yanı sıra ülkemizde işletmelerde verimliliği 
büyük ölçüde düşüren arazi parçalanmasının ne-
denleri şunlardır:

1- Miras ve intikal yoluyla parçalanma.  2- 
Hisseli ve bölünerek yapılan satışlarla parçalan-
ma. 3- Sermaye ve işgücü yetersizliğinden do-
layı yapılan kiracılık ve ortakçılık yoluyla par-
çalanma. 4- Muhtelif amaçlarla yapılan kamu-
laştırmalar yoluyla parçalanma. 5- Tarım kesi-
mindeki yüksek nüfus yoğunluğu baskısı.  
6- Mer’a ve yaylak parçalanmaları. 7- Coğrafi ve 
topoğrafik konumdan dolayı oluşan parçalanmalar. 

Nüfusun hızla artması ve bunları beslemeyi 
gerektiren zorunluluklar, tarımsal üretimi de buna 
paralel şekilde artırma ihtiyacını doğurmuştur. Top-
rak kaynakları sınırlı olduğundan istenilen düzeyde 
ihtiyaç duyulan tarımsal üretim artışı; ancak birim 
alandan sağlanan verimin artırılmasının temini ile 
mümkündür. 

Birim alandan sağlanan verimin artırılması; tek-
noloji seviyesi, üretimde kullanılan tohum, gübre, 
ilaç, sulama  gibi girdilerin miktarı ve kalitesi-
nin yanısıra, tarımsal bünye ile yakından ilgilidir. 
Tarımsal bünyedeki yapısal bozukluklar verimi 
azaltıcı tesirlerde bulunduğu gibi, verimi artırıcı 
tedbirlerin alınmasını da engellemektedir. Bu ne-
denle tarımsal bünyenin ıslah edilmesi hususu ön 
plana çıkmaktadır. 

Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbir-
leri şöyle sıralamak mümkündür: Mülkiyet ve ta-
sarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza 
tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları 
gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı 
geniş anlamda “Arazı Toplulaştırması” veya “Arazi 
Düzenlemesi” adı verilen  hizmetler kapsamı  de-
ğerlendirilmektedir.

Mülkiyet dağılımı 
Ülkemizdeki tarım işletmelerinin işletme bü-

yüklükleri, yeterli genişliğe sahip değildir. Çiftçi 
bazındaki işletmelerin işledikleri arazi miktarı; 
sınırlı ve birbirinden uzak, çok sayıda parçalar-

Türkiye’de
Arazi 
Toplulaştırması 
Çalışmaları
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dan meydana geldiği için, bunlar 
üzerinde düzenli işletmeler kuru-
lamamakta ve mevcut durumuyla 
istenilen üretim artışı sağlanama-
maktadır. 

Ülkemizde tarım işletmeleri-
nin sayısı parçalanmadan dolayı 
devamlı artmaktadır. 1950 yılında 
2.274.675 olan işletme sayısı, 1970 
yılında 3.058.900’ye, 1980 yılında 
ise 3.558.815’e ulaşmıştır. 

1950 ila 1979 yılları arasında 
ortalama olarak yıllık yüzde 1 artış 
hızıyla 39.211 işletme oluşurken, 
1970 ila 1980 yılları arasında, yıllık 
yüzde 1.6 artışla 50.000 adet yeni 
işletme daha oluşmuştur. 

İşletme sayısında 1970-1980 
arasında yüzde 16.34’lük artış olur-

ken parsel sayısında yüzde 48.94 
oranında artış olduğu gözlenmiştir. 
Bu göstergeler tarım işletmelerinin 
sürekli olarak parçalandığını ortaya 
koymaktadır. 

1980 yılı tarım sayımına göre iş-
letmelerin, yüzde 9.46’sı bir parsel, 
yüzde 26.22’si 2-3 parsel, yüzde 
22,40’ı 4-5 parsel, yüzde 22.22’si 
6-9 parsel,  yüzde 19,701 ise 10 ve 
daha fazla parsel üzerinde üretim 
yapmaktadır. Altı ve daha fazla 
parça üzerinde çalışan işletmelerin 
sahip oldukları parsel sayısı, top-
lam parsellerin yüzde 72.74'ünü 
teşkil etmektedir. 

Büyük denebilecek düzeyde 
arazi sahibi işletmeler daha azdır. 
Tarım işletmelerinin ancak yüzde 

n	 Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle 
ortaya çıkan arazi parçalılığı ve dağınıklılığını ortadan kaldırarak 
işletmeler rasyonel büyüklüğe ulaşmaktadır. 

n	 Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından 
doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır. 

n	 Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama 
nedeniyle doğacak ürün kayıplarını azaltmaktadır. 

n	 Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düz-
gün olacağından, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde 
önemli oranda azalmalar olmaktadır. 

n	 Küçük parseller bir araya getirileceği için, işletme merkezi ile parsel-
ler arasındaki uzaklık azalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri 
azaldığından, zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. 

n	 Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için 
tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha optimal bir düzeyde 
kullanılmaktadır. 

n	 Sulama projelerinin uygulanmasında, eski dağınık ve şekilsiz par-
sellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım 
giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. 

n	 Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım ran-
dımanı artmaktadır. 

n	 Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. 

n	 Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır 
ihtilafları ortadan kalkmaktadır. 

n	 Dağınık ve müşterek haldeki araziler, Hazine arazileriyle birleştirile-
rek dağıtıma hazır hale getirilmektedir. 

Toplulaştırmanın tarım üzerine sağlayacağı olumlu etkileri:
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0.82’si 500 dekarın üzerinde ara-
ziye sahiptir. Bu işletmelerin işle-
dikleri tarım alanı, toplam işlenen 
alanın yüzde 4,18’ni teşkil etmek-
tedir. 

Konuya başka bir açıdan ba-
kıldığında; 1-99 dekar arasında 

Not: Büyük Hayvancılık işletmeleri Dikkate Alınmamıştır. 
Kaynak: DİE, Genel Tarım sayımı 1980 Hane halkı Anketi Sonuçları, çeşitli sayfalar.

1980 tarım sayımında 22.764.028 
Hektar olan tarım alanları, 1991 
yılında 23.263.931 hektara yük-
selmiştir. Kırsal kesimde yaşayan 
nüfusun baskısı miras hukukunda 
önleyici hükümlerin olmaması ne-
deniyle tarım topraklarımız devam-
lı parçalanmış, tarım işletmeleri ço-
ğalmış ve işletmelerin kullandıkları 
tarım toprakları ise devamlı küçül-
müştür. Türkiye’de, 1950 yılında 
2,2 milyon olan işletme sayısı 1980 
yılında 3,5 milyona 1990 yılında 
ise 3,9 milyona çıkmıştır. Ülke-
mizde 1950 yılında 10 hektar olan 
ortalama işletme büyüklüğü 1980 
yılında 6 hektara, 1990 yılında ise 
5.9 hektara düşmüştür.(Tablo- 2) 

İşletmelerde parça sayısı açı-
sından bakıldığında  özellikle 2-3 
ile 4-5 parsel sayısının giderek 
arttığı gözlenmektedir. 1980 yı-
lında 2-3 parsele ait işletme sa-

yısı 933.000 iken, 1990 yılında 
bu sayı 1.139.000’e yükselmiştir. 
4-5 parselli işletme sayısı 1980 
yılında 797.000 iken 1990 yılında 
904.000’e yükselmiştir. (Tablo-3).

Yukarıda açıklanmaya çalışılan 
veriler ışığında, Türkiye’de nü-
fusun artışına paralel, işlenebilir 
arazilerin artmaması neticesinde, 
toprak üzerindeki nüfus baskısının 
giderek arttığı ve tarımsal işlet-
me arazisinin devamlı parçalandığı 
açık bir şekilde görülmektedir. 

Toplulaştırma çalışmalarının 
tarihçesi

Ülkemizde arazi toplulaştırma 
çalışmalarına ilk olarak 1961 yılın-
da Konya ili Çumra ilçesi Karkın 
Köyü’nde başlanmış bu çalışmalar, 
1962 yılına kadar sürdürülmüştür. 
Toplulaştırmanın teknik ve hukuki 
yönden arz ettiği  özellikler nede-
niyle yeterli mevzuatın ve yetişmiş 

teknik elemanların bulunamayışı 
gibi faktörler sonucunda çalışmala-
ra bir süre ara verilmiş daha sonra 
çalışmalara yeniden başlanmıştır.

 DPT ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO)’nın 
Antalya Bölgesinde müştereken 
yürüttükleri proje kapsamında 
“Arazi Toplulaştırma” çalışmaları 
yapılmıştır. 1967 yılında Manisa ve 
İzmir’de  Salihli, Turgutlu, Manisa 
ve Menemen ovalarında sulamanın 
geliştirilmesi ve tarımsal üretimin 
arttırılması amacıyla geniş ölçü-
de çalışmalara başlanmıştır. Daha 
sonra da çeşitli zamanlarda mevzu-
at ve yasa değişiklikleri yapılarak, 
toplulaştırma çalışmaları sürdürül-
müştür.

İlk yapılan toplulaştırma çalış-
maları; sözkonu tarihlerde Topraksu 
Genel Müdürlüğü tarafından, 7457 
Sayılı Kanun’un 2. maddesinin (j) 

araziye sahip çiftçi işletmelerin 
yüzde 81,9’u, işlenen tüm toprak-
ların yüzde 4l,3’üne sahip iken, 
buna karşılık 100 dekardan büyük 
işletmeler grubu, mevcut işlenen 
arazinin yüzde 58,7’sine sahip bu-
lunmaktadır. 

1980 yılı tarım sayımı sonuçla-
rına göre tarım işletmelerinin bü-
yüklüklerine göre parsel sayıları 
tablo1’de  görülmektedir. Tabloda 
görüleceği üzere işletmelerin arazi 
genişliği arttıkça parçalılıkları da 
artmaktadır. 

Tablo:1 1980 genel tarım sayımında işletme büyüklüklerine göre parsel sayılarının 
dağılımı

İşletme 
Büyüklüğü 

(Da.) 

İşletme 
Sayısı 

% Parsel 
Sayısı 

% İşletme 
Başına 
Parsel 

İşletme 
Alanları 

(Da) 

% Ortalama 
Parsel 

Genişliği 
(Da.) 

5’den Az 218.022 6.13 367.827 1.61 1.69 551.789 0.24 1.50 
5-19 792.487 22.27 2.870.836 12.54 3.62 8.862.524 3.89 3.09 

20-49 1.164.642 32.73 6.927.538 30.25 5.95 36.141.573 15.58 5.22 
50-99 738.376 20.75 6.069.678 26.51 8.22 48.392.133 21.27 7.97 

100-499 615.709 17.30 6.261.243 27.34 10.17 106.247.261 46.69 16.97 
500-999 26.407 0.74 351.854 1.53 13.32 17.858.013 7.85 50.75 
1000+ 3.032 0,08 50.419 0.22 16.63 9.502.396 4.18 188.47 

TOPLAM 3.558.675 100.00 22.899.395 100.00 6.43 227.555.689 100.00 9.94 
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ancak 8,5 milyon hektarı ekono-
mik olarak sulamaya uygun bu-
lunmaktadır. 1992 yılı itibariyle 
tarım arazilerinin halk sulamaları 
da dahil 4.1 milyon hektarı sulama-
ya açılmıştır. Bu da işlenen tarım 
arazisinin yüzde 14.8’ini oluştur-
maktadır. Ekonomik olarak sulana-
bilecek tarım arazisinin ise ancak 
yüzde 48.3’ü sulama imkanına ka-
vuşturulmuştur. İleriki dönemlerde 
4,4 milyon hektarlık arazinin daha 
sulamaya açılması imkanı mevcut 
olup, bunlarında sulanması zorunlu 
görülmektedir. 

Sulamaya açılmış tarım arazile-
rinde, fiilen sulanan alanların mik-
tarı, projede öngörülen alana oranla 

çalışmaları ,“Sulama Alanlarında 
Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu” hükümlerine 
göre yürütülmektedir. 

Ülkemizde, Topraksu teşkilatı 
ile Köy Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü teşkilatı tarafından 1961-1999 
yılları arasında uygulanan 392 adet 
proje ile toplam 295bin 695 hek-
tarlık bir alanda toplulaştırma ça-
lışması tamamlanmıştır ve 276 bin 
318 hektarlık alanda ise çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Sonuç
Türkiye’de işlenebilen tarım 

arazisi miktarı 27,7 milyon hektar 
olarak hesaplanmaktadır. Bunun 

bendi ile Medeni Kanun’un 678. 
maddesine dayanarak yapılmıştır.

1966 yılına kadar yapılan toplu-
laştırma çalışmalarından sonra bir 
tüzük çıkarılması ihtiyacı doğmuş 
ve ilk “Arazi Toplulaştırma Tü-
züğü” 27.06.1966 tarih ve 6/6707 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konmuştur. 

17 Temmuz 1973 tarihinde 1757 
Sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu yürürlüğe girince, bu ka-
nuna eklenen bir madde ile reform 
bölgesi ilan edilen yerler dışın-
da, bu kanun hükümlerine göre 
toplulaştırma çalışmaları yapılması 
imkanı sağlanmış ve 1978 yılına 
kadar uygulamalar sürdürülmüştür. 

1978 yılında, 1757 Sayılı Top-
rak ve Tarım Reformu Kanunu 
Anayasa Mahkemesi tarafından ip-
tal edilince, ikinci defa 7457 sayılı 
Kanun’un 2. maddesinin (j) bendi 
ile, Medeni Kanun’un 678. madde-
sine dayanılarak, 24.09.1978 yılın-
da çıkarılan 7/18231 sayılı “Arazi 
Toplulaştırma Tüzüğü”ne göre ça-
lışmalara devam edilmiştir. Çalış-
malar, Tarım Reformu Bölgeleri 
dışındaki toplulaştırma çalışmaları 
bu tüzüğe göre sürdürülmektedir. 
Tarım Reformu Bölgesi olarak ilan 
edilen yerlerde ise toplulaştırma 

Tablo-2 Türkiye’de tarım işletmelerinin ortalama büyüklüğü ve sayısı. 1980-1990 
İşletmelerin 
Büyüklüğü 

(Hektar) 

İşletme Sayısı 
(000) 

Toplamın yüzde 
dağılımı 

İşletmelerin orta-
lama büyüklüğü

(Hektar) 

Tarım alanları 
(yüzde dağılımın 
yüzdesi olarak) 

  1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990 
0.1-1.9 1.011 1.385 28% 35% 1 1 4% 6% 
2.0-4.9 1.165 1.275 33% 32% 3 3 16% 17% 
5.0-9.9 738 713 21% 18% 7 7 21% 19% 
10.0-19.9 413 383 12% 10% 13 13 23% 21% 
20.0-49.9 194 174 5% 4% 28 27 24% 20% 
50.0- - 29 37 1% 1% 93 109 12% 17% 
Toplam 3.550 3.967 100% 100% 6 5,9 100% 100% 
Ortalama                 
Kaynak: Tarım Sayımı, 1980 ve 1990 

Tablo-3 Tarımsal işletmelerde parsel sayısı, 1980-1990 
Parsel 
Sayısı 

Tarımsal İşletme Sayısı 
(Bin) 

Yüzde Oranı 

  1980 1990 1980 1990 
1 337 578 9 14 
2-3 933 1,139 26 29
4-5 797 904 23 23 
6-9 791 760 22 19 
10- 701 587 20 15 
Toplam 3.550 3.967 100 100 
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü. 1980 ve 1990 Tarım 
Sayımları 
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daha düşük olmaktadır. DSİ’nin 
verilerine göre, Devlet Sulama Şe-
bekelerinde bölgelere göre sulama 
randımanı yüzde 20 ile yüzde 85 
arasında değişmektedir. Bölgelerin 
sulama randımanı oranları ortala-
ması ise yüzde 65,1’dir. Bu da dev-
let eliyle sulamaya açılan alanın, 
yaklaşık 1.028.000 hektarının su-
lanmasının projelendirildiği halde 
sulamanın fiilen yapılamadığı anla-
mına gelmektedir. 

Sulama şebekelerinde, sulama 
oranlarının ve sulama randımanla-
rının düşük olmasının temel nede-
ni, proje sahalarında toplulaştırma 
işlemine yer verilmesinden ve ay-
rıca tesviye gibi tarla içi geliştir-
me hizmetlerinin yapılmamasından 
kaynaklanmaktadır. Arazi toplulaş-
tırması ile birlikte yürütülen sula-
ma projelerinde, her parsel yola ve 
kanala en uygun şekilde doğrudan 
doğruya bağlandığından, parsellerin 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, Türkiye’de tarım arazilerinin miras 
yoluyla bölünmesini önlemek için çalışma başlatıl-
dığını belirterek  “Arazi bölünmesinden her yıl 8 
milyar lira kaybediyoruz” dedi.

Bakan Eker, Türkiye’nin bu şekilde artık ciddi 
ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldığı bir sürece 
geldiğini belirterek, AB ülkelerinde konuya ilişkin 
yapılan uygulamalardan da örnekler verdi. Fransa’da 
toprak bölünmesine izin verilmediğini, kardeşlerden 
birinin diğerlerine tazminat ödediğini, Danimarka’da 
diğer mirasçılara piyasa değeri üzerinden ödeme 
yapıldığını, Hollanda ve Almanya’da diğer miras-
çıların çok az nakdi tazminat aldığını, işletmenin 
bütünlüğü ve sürekliliği için bu tasarrufta bulun-
duklarını, İngiltere’de ise büyük evladın arsayı aldı-
ğını ve böylece arazilerin bölünmediğini anlatan 
Eker, İsrail’de de tarım arazilerinin bölünmeye konu 
olmadığını kaydetti. Osmanlı’da da buna benzer bir 
yapı olduğunu ifade eden Eker, o dönemde arazinin 
bölünmediğini, kullanım hakkının verildiğini ancak 

bu arazinin mirasçılar arasında pay edilmediğini ve 
nesilden nesile geçerken, mirasçılar arasında bölün-
mesine izin verilmediğini anlattı. Bakan Eker, ‘’Ama 
bizde 1926’dan sonra Medeni Kanun İsviçre’den 
tercüme edilirken, İsviçre’nin şartları ve Türkiye’nin 
şartları birlikte mütalaa edilmediğinden biz bugün bu 
sonuçla karşı karşıyayız’’ diye konuştu. AB ülkele-
rindeki arazi büyüklüğüne de değinen Bakan Eker, 
İngiltere’de 300 bin tarım işletmesi olduğunu, orta-
lama işletme büyüklüğünün 54 hektar olduğunu, 
Fransa’da 527 bin çiftlik, toplam 52 hektar işletme 
büyüklüğünün bulunduğunu, Almanya’da 372 bin 
çiftlik, 46 hektar işletme büyüklüğünün bulunduğunu, 
AB’de 27 ülkenin ortalamasında ise 13 milyon 700 
bin işletme olduğunu ve işletme büyüklüğünün 12,6 
hektar olduğunu kaydetti. ABD’de ise 2 milyon işlet-
menin olduğunu, ortalama işletme büyüklüğünün 181 
hektar olduğunu anlatan Bakan Eker, ‘’Türkiye’de 
ise 3 milyon 100 bin işletme ve 6 hektar, bunlar da 7 
parselden oluşuyor. Bununla nasıl rekabet edeceğiz’’  
ifadelerini kullandı. 

Eker: Arazi bölünmesinden her 
yıl 8 milyar lira kaybediyoruz

yol ve kanaldan faydalanma oranları 
yüzde 100’lere varmaktadır. 

Toplulaştırma düşünülmeden 
uygulanan sulama projelerin-
de; kamulaştırmaya ve arazilerin 
parçalanmasına mani olmak için, 
kanalların ve yolların planlaması 
ve uygulanması, parsel sınırlarına 
bağlı kalınarak yapılmaktadır. Bu 
durumda parseller zaten küçük ve 
şekilleri de düzensiz olduğundan, 
kanal uzunlukları gereksiz yere 
uzamakta, bu da tesis maliyetlerini 
yükseltmektedir. Arazi toplulaştır-
ması ile birlikte yürütülecek sula-
ma projeleri bütün bu sakıncaları 
ortadan kaldırmaktadır. 

Sonuç olarak sulama projele-
rinin arazi toplulaştırmalı olarak 
öncelikle uygulanmasında, sağla-
nacak faydaların yanında ekono-
mik yönden de zorunluluk görül-
mektedir. 

Toplulaştırmaya, öncelikle su-
lama projeleri halen hazırlanmakta 
olan ve tatbikat aşamasına getiril-
miş yerlerde başlanılmalıdır. 

DSİ Genel Müdürlüğünce kıs-
men sulama inşaatları devam eden 
1.402.000 hektar sahada her yı1 
ortalama 50.000 hektar alanın bir 
program dahilinde toplulaştırmasının 
yapılması gerektiği önerilmektedir. 

İleriki dönemlerde; işlenebilen 
tarım arazilerimizden ekonomik 
olarak sulamaya uygun olan 8,5 
milyon hektarlık alanda toplulaştır-
ma hizmetleri peyderpey yürütül-
meli ve zaman içerisinde imkanlar 
ölçüsünde kuru tarım yapılan diğer 
alanlarda da, parçalı ve dağınık 
arazilerin birleştirilmesine yönelik 
toplulaştırma çalışmalarına mutla-
ka başlanmalıdır.

Kaynak: Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı
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Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen “Fruit Logistica 
2012” Yaz Sebze Meyve Ürünlerinin Tanıtımı  ve 

Ambalajlanması Fuarı’na katılan ATB Meclis Başkanı Erol 
Gemalmaz, ATB Meclis Üyeleri Celal Demirer ve Hasan 
Ersan izlenimlerini dergimize deeğerlendirdiler

ATB Meclis Baþkanı Erol Gemalmaz yaptığı değerlen-
dirmede “ekonomi Bakamımız Sayın Zafer Çağlayan’ında 
açılışına katıldığı Fuar’da, ülkemiz için olumlu adımlar 
atıldı” dedi.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatında, dünya ülke-
leri arasında önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat 
çeken, Gemalmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Meclis üyelerimiz Celal Demirer ve Hasan Ersan’la 
fuarda düzenlenen toplantılarda, çok sayıda girişimci ile 
görüşme şansını elde ettik. Edindiğimiz izlenim, Türkiye 
için büyük bir potansiyel gün geçtikçe artıyor. Ancak, kalite, 
verimlilik ve standartta daha dikkatli olmamız gerekiyor. 
Özellikle lojistik ve ambalaj sektörlerinde yapmamız gereken 
çok şey olduğunu, eksiklerimizin zaman geçirilmeden gide-
rilmesi gerektiğini gördük”. 

Fuara katılan Celal Demirer ile Hasan Ersan da yaptık-
ları açıklamada fuarların önemini vurgulayarak “Türkiyenin 
uluslararası nitelikli fuarlar katılımı, üreticilerimizin ve tüc-
carlarımızın ufkunu genişletmektedir. Ayrıca fuarlar sırasıda 
kurulan kalıcı dostluklar yeni pazar imkanlarının doğmasına 
da neden olmaktadır” dediler. 

Demirer, Berlin halinde yaptıkları incelemede, Türk giri-
şimcilerinin halde önemli bir yer tuttuğunu memnuniyetle 
gördüklerini belirtti. Demirer “ Türkiye’den yapılan ihracatta 
ulaşımda zorluk yaşandığı gördük. Özellikle, kargo uçağımı-
zın olmayışı, Türkiye’nin şansını azaltıyor. Ayrıca kalite en 
çok dikkat edilmesi gereken konuların başında yer alıyor “ 
şeklinde konuştu.

ATB Heyeti, "Fruit Logistica 2012" 
fuarından olumlu izlenimlerle döndü
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Ankara Ticaret Borsası 9. Meslek Komitesi, Et ve 
Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş’ ı ziya-

ret ederek, sektörde yaşanan sorunlar hakkında bilgi 
alış-verişinde bulundu. EBK Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Ulubaş, ziyarette yaptığı kısa değer-
lendirmede EBK’nın çalışmaları hakkında açıklamalar-
da bulundu. 

EBK Genel Müdürü Ulubaş, sektörde, piyasa düzen-
leyici bir kuruluş olarak, besicilerin yanında olduklarını 
ve sorunları çok iyi bildiklerini ifade etti. Hammadde 
fiyatlarının sektörü zorlayan en büyük sorun olduğuna 
dikkat çeken Ulubaş “ EBK olarak geçtiğimiz yıl başarılı 
bir sene geçirdik” dedi. Ulubaş “Bizim için sözleşmeli 
besicilikte ayrı bir önem taşıyor. 2012 yılında bu kap-
samda 100ila 120 bin baş sığır almayı hedefliyoruz, 
ayrıca sözleşmeli besicilere kilo başına da randımanına 
göre 30 kuruş prim ödemeyi hedefliyoruz” dedi.

ATB 9. Meslek Komitesi Başkanı Birol Mermer’de 
yaptığı konuşmada, besicilikte maliyetlerin yem girdi 
fiyatları nedeniyle yüksek olduğuna işaret ederek, “yük-
sek yem fiyatları nedeniyle besicilikte üretim fiyatları 
yükseliyor” dedi. Samanda yüzde 100 bir artış yaşandı-
ğına dikkat çeken Mermer sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Samanın  fiyatı 0.11 liradan, 0.22 liraya yükseldi. 
Arpa ve kepekte de büyük artışlar yaşadık. 0.46 lira olan 
Arpanın fiyatı 0.60 liraya, 0.45 lira olan kepek fiyatı ise 
0.55 liraya çıktı. Yem fiyatları 0.65 liradan 0.75-0.80 
liraya fırladı. Artış oranları ortalama yüzde 25 ila 30 
arasında değişiyor.”

 KDV’de de sektör olarak sıkıntı yaşadıklarına dikkat 
çeken Mermer, “ toptan et satışında KDV oranı yüzde 
1, ama perakende de bu oran yüzde 8 olarak uygula-
nıyor. Bu da tüketiciye yüksek fiyat şekilde yansıyor. 
Öncelikle, perakende satışta da fiyatların yüzde 1’e 
çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

Birol Mermer, başkanlığında gerçekleşe ziyarete, 
9. Meslek Komitesi üyeleri Sedat Evin, Hacı Güder, 
Cengiz Han, M.Okan Koç ve Engin Savaş iştirak etti.

ATB 9. Meslek Komitesi Üyelerinden, 
EBK Genel Müdürü Ulubaş'a ziyaret

EBK geçtiğimiz yıl, 45 bin 63 adet yerli, 39 bin 
488 adet ise ithal sığır alımı yapmış,  mezbuh 

alımlarla birlikte alımlar 97 bin 814 olarak gerçek-
leşmişti.  EBK’nın geçtiğimiz yıl, Küçük baş alım-
ları ise 24 bin 221 adete ulaşmıştı. Kurum, geçtiği-
miz yıl, 25 bin 123 ton kırmızı, 10 bin 543 ton ise 

beyaz et üretimi gerçekleştirmiş,  ürettiği kırmızı 
etin 24 bin 899 tonunu piyasada satmıştı.

EBK geçtiğimiz yıl ilk kez balık satışında baş-
lamış, 55 ton üretimde bulurken, 5 tonluk bir satış 
hacmine ulaşmıştı. 

EBK’nın 2011 yılı Faaliyeti
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Evet, Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik sıkıntılar aşıldı mı ? Ya da 
Avrupa birliği ülkeleri yaza “oh” diyerek girebilecek mi ?

Ne yazık ki, bu sorulara “evet” demek bu aşamada mümkün değil. 
Çünkü, Avrupa Birliği’nin yumuşak karnı olan Yunanistan, İspanya, 
Portekiz, İtalya ve diğerleri henüz “oh” diyecek noktaya çok uzaklar. 
AB’nin tüm yükünü çeken Almanya da bu durumda oldukça şikayetçi. 

Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası 
(ECB) ikinci kez, üç yıl vadeli, 529 milyar Euro’yu piyasalar sürdü. 
ECB geçtiğimiz yılın son haftasında gerçekleştirdiği ilk operasyonda da 
bankaları 489 milyar Euro fonlamıştı. 

ECB’nin bu finansmandan yararlanmak için 800 bankadan teklif 
geldiğini de, gazetelerde yer alan haberlerde okuduk. 

Avrupa merkez Bankası’nın peş peşe gerçekleştirdiği bu iki fonlama 
da gösteriyor ki, Avrupa Birliği Ülkelerinde sıkıntılar tüm şiddetiyle 
devam ediyor. Özellikle, AB’nin “şımarık çocuğu” olarak adlandırılan 
Yunanistan’ın içler acısını durumu, tüm müdahalelere karşın düzelme 
eğilimine girmedi. 

Avrupa’da, finans kuruluşlarının, Yunanistan’ın kalkınmayla ilgili 
olarak üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmede başarısız kaldığı 
yönündeki açıklamaları dikkatleri bu ülke üzerine çekmeye devam 
ediyor. 

AB’nin kredi karşılığı bu ülkeye göndereceği, müfettişlerin sayısı-
nın yüzü geçmesi, ülkede büyük tepkilere neden olsa da, Almanya’nın 
bu konuda taviz vermemesi, Yunan halkını adeta Almanya düşmanı 
duruma getirdi. Ülkede baş gösteren gösterilerde, Almanya Bayrağının 
yakılması, Merkel’in pankartlarda şiddetle eleştirilmesi, televizyon 
programlarında halkın perişan durumu “ibret” alınacak görüntüler.

Türkiye bu durumu, özellikle turizm mevsiminin yaklaştığı bu 
günlerde lehine çevirebilir. Turizmde en büyük rakiplerimiz olan, 
İspanya’nın, İtalya’nın ve Yunanistan’ın içine düştüğü bu sıkıntılı du-
rum, Türkiye Turizmi için bir fırsat olabilir. Avrupa’nın varlıklı turist-
lerini ülkemizde ağırlamak, gelecek yıllar için önemli bir şans olabilir. 
Ayrıca, Türk Yatırımcılarının bu ülkelerde gerçekleştirecekleri ortaklılar 
da bir diğer fırsat olarak değerlendirilebilir. 

Türkiye, elbette ki bu durumu lehine çevirebilir. Ancak, ihtiyatı da 
elden bırakmamalıdır. Türk Ekonomisi, şu andaki tüm olumlu işaretlere 
karşın halen kırılgan bir yapıya sahip. Uluslararası Kredi Derecelen-
dirme kuruluşu Standart & Poors’tan bu yolda gelen uyarıları dikkatle 
değerlendirilmelidir. Bu kuruluşun, yeni oluşturduğu gelişmekte olan 
Avrupa Ülkelerinin Euro Bölgesi kaynaklı şoklara kırılganlık endeksine 
göre, Türkiye’nin 2.94 puan ile en kırılgan ülke olarak belirlenmesi dik-
kat çekici. S&P bu değerlendirmeyi yaparken, Türkiye’nin cari açığına 
dikkat çekiyor ve ani finansman hareketlerinin, dış finansman risklerine 
işaret ediyor.

Durumu özetlersek, önümüzdeki bir-kaç yıl, Türkiye’yi çeşitli tu-
zaklar bekliyor. 

Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Avrupa 
Birliği 
Ülkelerinde 
Ekonomik 
Sıkıntılar 
Aşıldı mı ?
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Ülkemizde meyve suyu üretimi 1960’lı yılların 
sonlarında başlamıştır. Yıllar içinde teknolojik 

gelişmeler yakından takip edilmiş ve ürün çeşitlendir-
mesine gidilmiştir. İç pazarda özellikle şeftali, vişne, 
kayısı ve karışık meyve nektarları tüketilmekte iken, 
ihracatta ağırlıklı olarak elma suları önem kazanmıştır. 
Ancak son yıllarda değişen eğilimler doğrultusunda 
iç pazarda elma, nar, domates ve üzüm suyuna ve 
özellikle % 100 meyve suyuna olan talebin artması 
bu ürünleri de iç pazarda kayda değer bir konuma 
getirmiştir.

MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği) verile-
rine göre meyve suyuna işlenen meyve miktarı 2000 
yılında 433 bin ton iken, 2007 yılında 737 bin tona 
çıkmış (%70 artış) ve 2008 yılında ise 771 bin tona 
yükselmiştir. Aynı zamanda var olan meyve çeşitle-
rine ek olarak ayva, havuç (siyah ve sarı) ve çilek de 
meyve suyuna işlenen meyveler arasında yer almıştır. 
Ancak meyve suyuna işlenen meyve çeşidi ve miktarı 
artmasına rağmen meyve üretim artış oranı yetersizdir 
(2002-2008 dönemi % 9,1). Meyve suyuna işlenen 
meyveler ve 2008 yılındaki payları şu şekildedir: % 
43,3 elma, % 15,4 şeftali, % 7,1 vişne, % 6,4 nar, % 
8,3 portakal, % 9,7 kayısı, % 3,9 havuç, % 2,2 üzüm 
ve % 3,7 diğer meyve ve sebzelerdir.

MEYED verilerine göre konsantre ve püre üretimi 
2000-2008 yılları arasında % 142 oranında artış göste-
rerek 107 bin tondan 259 bin tona ulaşmıştır. 2008 yılı 
toplam konsantre üretimi 74,3 bin ton ve püre üretimi 
184,3 bin ton olmuştur. Meyve suyu vb. içecek üretimi 
ise 821 milyon litreye ulaşmıştır. 2008 yılında üretilen 
içeceklerin % 64’i meyve nektarı, % 22’i aromalı içe-
cekler, % 9’i meyve suyu ve % 5’i meyve içeceğidir.

a. Meyve üretimi: Türkiye’de meyve suyuna 
işlenen başlıca meyveler; elma, kayısı (zerdali dahil), 
şeftali, vişne, portakal, üzüm ve nardır. Bu yedi mey-
venin 2000 yılındaki üretim miktarları 8,2 ton iken, 
2007 yılında yaklaşık 8,9 ton, 2008 yılında ise 9 tona 
ulaşmıştır. 2000-2008 yılları arasındaki artış % 9,1 
iken önceki yıla göre artış % 1,2’dir. 

Elma üretimi yıllara göre salınım yapmak ile 
beraber, genel olarak çok dikkat çekici bir değişim 

gözlemlenmemektedir. 2004 ve 2006 yıllarında bir 
önceki yıllara göre gözle görülür biz azalma meydana 
gelmiştir. Fakat 2006 yılını takip eden 2 yıl üretimde 
artış meydana gelmiştir. Sektörün başlıca hammad-
delerinden olan elma, üzümden sonra en çok üretimi 
yapılan meyvedir. Türkiye, dünya elma üretimi sıra-
lamasında Çin, Amerika ve İran’ın ardından 4. sırada 
yer almaktadır.

Kayısı üretiminde 2000-2003 yılları arasında bir 
düşüş görülmektedir. Son 8 yılda en fazla üretiminin 
yapıldığı yıl 2005 yılının ardından üretimde ciddi bir 
azalma yaşanmış olup 2006’dan bu yana istikrarlı bir 
üretim artışı söz konusudur. 2000 yılından bu yana 
üretimde dalgalanmalar yaşanmış olmasına rağmen, 
dünya kayısı üretiminde Türkiye açık ara birinci sıra-
da yer almaktadır. Türkiye’yi sırasıyla İran, İtalya, 
Pakistan ve Fransa izlemektedir.

Şeftali üretimindeki son 4 yıl çok net bir değişim 
gözlenmemektir. 2000’den bu yana üretimin en düşük 
olduğu yıl 2004 yılıdır. Türkiye şeftali üretiminde sıra-
sıyla Şili, İtalya, İspanya, Amerika ve Yunanistan’ın 
ardından altıncı sırada yer almaktadır.

Vişne üretiminde de kayısıda olduğu gibi dalga-
lanmalar yaşanmıştır. Fakat 2005 yılından sonra dal-
galanmalar sona ermekte ve yapılan plantasyonların 
da etkisi ile belirgin bir üretim artışı görülmektedir. 
Türkiye meyve suyu endüstrisinin stratejik meyvesi 
konumunda olan vişnede, dünya üretiminde Ukrayna, 
Amerika ve Polonya’nın önüne geçilerek, Rusya’nın 
ardından ikinci sırada yer alınmaktadır.

Portakal üretiminde 2000 yılından 2006 yılına 
kadar sürekli bir artış yaşanmış fakat son 2 yıl az da 
olsa düşüş gözlenmektedir. Türkiye’de üretilen porta-
kal çeşitleri, sanayiye tipi olmayıp, meyve suyuna işle-
meye uygun değildir. Bu nedenle, üretilen portakallar 
meyve suyu endüstrisinde değerlendirilememekte ve 
ithal edilmek durumunda kalmaktadır.

Meyve suyuna işlenen meyveler sıralamasında 
üretimi en çok yapılan meyve üzümdür. 2006 yılına 
kadar çok net bir değişim gözlenmemektedir. Son 2 yıl 
portakalda olduğu gibi üzüm üretiminde de bir düşüş 
yaşanmıştır. Türkiye, dünya üzüm üretiminde sırasıyla 
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İtalya, Fransa, Çin, Amerika ve İspanya’nın ardından 
altıncı sırada yer almaktadır.

Nar üretimi 2000-2002 yılları arasında sabit kal-
makta, fakat 2004 yılından 2008’e kadar üretim istik-
rarlı olarak artmaktadır. Son yıllarda, dünya çapında 
üzerine çektiği yüksek ilgi nedeni ile yapılan plan-
tasyonlardaki artış göz önünde bulundurulduğunda, 
üretim artışının devam etmesi beklenmektedir. Nar, 
meyve suyuna işlenen meyveler arasında en son sırada 
yer almaktadır. Ancak 2000’den bu yana nar üretimin-
de yakalanan ciddi ivme ile ürün, işlenen meyveler 
arasında en hızlı büyüme gösteren meyve konumuna 
gelmiştir. 2000-2008 yılları arasında üretimdeki artış 
% 117 ve önceki yıla göre artış ise % 25 civarındadır.

Toplam üretime en fazla katkısı bulunan meyveler 
sırasıyla üzüm, elma ve portakaldır. Toplam üretim 
2005 yılında artış göstermiştir. Son 3 yıla bakıldığın-
da ise 2005 yılını takiben meydana gelen azalmadan 
sonra az da olsa bir artış görülmektedir.

Sonuç olarak, meyve üretimi 2000 yılından 2008 
yılına % 9,1, 2007’den 2008’e ise % 1,2 artmıştır. 
2000’den 2008’e en önemli üretim artışı % 117 ile nar 
ve % 75 ile vişne göstermiştir.

b. İşlenen meyve: Sektörün işlediği meyvelerin 
miktarı ve çeşidi her geçen gün artmaktadır. İşlenen 
meyvelerde ana çeşitleri bugüne kadar olduğu gibi 
elma, şeftali, kayısı ve vişne oluşturmaktadır. Son 
yıllarda üretim ve işlenme miktarını hızla artıran nar 
gibi, ülkemiz açısından önemli bir ihracat kalemi hali-
ne gelebilecek olan havuç da payını arttırmaktadır.

Meyve suyuna işlenen meyve miktarları 2000 
yılında 433.000 ton iken 2007 yılında 737.000 ton, 
2008 yılında ise 771.000 tondur. Buna göre 2008 
yılındaki artış oranı 2000 yılına göre % 78, 2007 yılı-
na göre % 5 olmaktadır. 

Hammadde olarak elmanın payı yıldan yıla azal-
mak ile beraber % 43,3 ile ilk sırada yer almaktadır. 
Elmayı % 15,4 ile şeftali, % 9,7 ile kayısı ve % 8,3 ile 
portakal takip etmektedir.

Konsantre ve püre üretimi
Meyve suyu üretiminde meyve önce konsantreye 

veya püreye işlenmektedir. Bunlar ara ürünler olmak-
tadır. Pazara göre bunların bir kısmı ihraç edilmekte, 
önemli bir kısmı da yurtiçine tüketime hazır içeceğe 
dönüştürülmektedir.

Bir diğer yöntem ise meyvelerin doğrudan meyve 

İçecek tipi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Meyve suyu 1.9 3.9 5.6 9.3 12.2 30.6 74.7 73.4 70.8

Meyve nektarı 202.8 212.1 208.5 233.6 300.3 369.9 609.2 525.9 534.6

Meyveli içecek 56.7 51.6 27.2 16.0 17.4 29.6 41.0 26.7 30.8

Aromalı içecek 33.5 34.6 62.6 98.4 129.4 93.3 121.9 123.1 177.4

TOPLAM 294.9 302.1 293.9 367.3 459.3 512.4 746.8 748.1 821.6

Meyve suyu ve benzeri içeceklerin üretim miktarı (milyon litre)

İçecek tipi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Meyve suyu 0.03 0.06 0.08 0.13 0.17 0.43 0.63 0.89 0.73

Meyve nektarı 3.00 3.09 2.99 3.30 4.18 5.12 5.41 7.12 7.19

Meyveli içecek 0.84 0.75 0.39 0.23 0.24 0.41 0.41 0.34 0.51

Aromalı içecek 0.49 0.50 0.76 1.39 1.50 1.16 1.62 1.71 2.4

TOPLAM 4.4 4.4 4.3 5.1 6.4 7.1 8.07 10.06 10.8

Kişi başına meyvesuyu ve benzeri içecek tüketimi (litre kişi yıl)
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suyuna işlenmesidir. Bu şekilde üretilen meyve suları 
için NFC (not from concentrate-konsantreden elde 
edilmeyen) kısaltması kullanılmaktadır. Dünyada 
genel olarak kullanılan yöntem konsantre ve püre-
den meyve suyu elde edilmesi olsa da, son yıllarda 
Avrupa’da NFC ürünlerin payı her geçen gün artmak-
tadır.

Ülkemizde ise NFC ürünlerin payı henüz oldukça 
düşüktür, ancak ilerleyen zamanlarda payının artması 
beklenmektedir. 2008 yılında farklı hammaddelerden 
elde edilen ara ürün (konsantre/püre) miktarı 258.900 
tondur. Bunun 74.300 tonunu konsantre ve 184.300 
tonunu ise püre oluşturmaktadır.

Konsantre üretiminde 45.000 ton ile elma birinci 
sırayı alırken 12 500 ton ile vişne ikinci ve 5.200 
ton ile nar üçüncü sırada bulunmaktadır. Dikkati 
çeken noktalardan birisi portakal ve havuç konsant-
resi hariç diğer meyve konsantrelerinin üretimlerinin 
azalmasıdır. Bunun nedeni ise üretimdeki çeşitliliğin 
artmasıdır. Ayrıca püre üretiminde de ciddi bir artış 
söz konusudur. Püre üretiminde ilk sırayı 105.700 ton 
ile şeftali, ikinci sırayı da 66.800 ton ile kayısı almak-
tadır. 2008 yılında ara ürün üretimi 2000 yılına göre 
% 142; 2007 yılına göre ise % 25,1 artış göstermiştir. 
Tablo 4’te 2000’den 2008’e konsantre ve püre üretim 
miktarları gösterilmektedir.

Meyve suyu ve benzeri içecek üretimi 
Meyve suyu ve benzeri içecekler genel olarak, 

içerdikleri meyve oranına göre dört ana kategoride 
incelenmektedir. Bunlar % 100 meyve içeren meyve 
suyu, % 25-99 arasında meyve oranına sahip meyve 
nektarı, % 10-24 meyve oranına sahip meyveli içecek 
ve % 0-9 meyve içeriğine sahip aromalı içecektir.

2008 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazar için tüketime 
hazır içecek üretimi 821,6 milyon litredir.

Bunun % 64’ü meyve nektarlarından, % 22’si aro-
malı içeceklerden oluşmaktadır. % 100 meyve suyu %  
9 pay alırken meyveli içecek % 5 pay almıştır.

Toplam üretimde 2000’den bu yana yaklaşık 2.8 
katlık, önceki yıla göre ise % 9.8’lik bir artış gerçek-
leşmiştir.

Toplam üretim ve nektar üretimi 2000 yılından bu 
yana istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Toplam 
üretim miktarı düşük de olsa, meyve suları 2000-2008 
yılları arasında kendi içinde yaklaşık 37 kat artarak 
oldukça önemli bir yükselme grafiği çizmektedir.

Meyve suyu ve benzeri içecek tüketimi 
2008 yılında yurtiçi tüketime hazır meyve suyu ve 

benzeri ürün tüketimi 776 milyon litredir. Bu değer, 
2000 yılına göre % 164; 2007 yılına göre ise % 9,4 
artış anlamına gelmektedir. Tüketimde en büyük payı 
% 66,2 ile meyve nektarı almakta, bunu % 22,3 ile 
aromalı içecek, % 6,8 ile meyve suyu ve % 4,7 ile de 
meyveli içecek takip etmektedir.

İçecek kategorilerindeki değişim oranları farklılık 
göstermektedir. 2007’den 2008’e meyveli içecek tüke-
timi % 49,8’lik bir artışla birinci sıradadır. Meyveli 
içeceği % 43,7’lik artışla aromalı içecek izlemektedir. 
Bununla birlikte % 100 meyve suyu tüketiminde % 
15,7’lik bir azalma görülmektedir. Meyve nektarında 
ise % 2,3’lük bir artış söz konusudur.

Meyve 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Elma 2.400 2.450 2.200 2.600 2.100 2.570 2.002 2.450 2.505

Kayısı 579 517 362 499 350 894 483 570 751

Şeftali 430 460 455 470 372 510 553 543 562

Vişne 106 120 100 145 138 140 122 170 185

Portakal 1.070 1.250 1.250 1.250 1.300 1.445 1.536 1.441 1.427

Üzüm 3.600 3.250 3.500 3.600 3.500 3.850 4.000 3.612 3.448

Nar 59 60 60 80 73 80 91 102 128

Toplam 8.244 8.107 7.917 8.644 7.833 9.489 8.787 8.858 8.956

Türkiye'de meyve suyuna işlenen başlıca meyvelerin üretimi (bin ton)
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2008 2009 2010
Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
Mersin Serbest Bölge 8.079 21.040 10.634 24.796 14.628 28.988

Almanya 9.929 25.719 10.568 16.468 15.309  28.952

Polonya 516 642 2.508 1.734 12.815 21.191

Hollanda 8.220 16.487 11.452 12.877 11.692 19.627

Avusturya 937  1.591 2.346 2.155 4.932 10.380

ABD 4.176 8.905 4.852 8.015 4.879 9.795

İtalya 1.578 4.104 1.672 4.424 2.124 6.760

İngiltere 5.593 9.052 5.543 7.272 6.947 6.359

İsrail 1.437 3.282 739 1.153 4.501 6.105

Fransa 1.643 4.189 1.335 2.090 2.213 3.517

Rusya Federasyonu 209 818 614 1.255 850 3.072

Irak 3.949 3.376 3.865 2.172 5.297 2.811

Kuzey Kıbrıs TC. 2.581 2.475 2.270 1.777 2.356 1.865

Çek Cumhuriyeti 0 0 97 74 1.796 1.796

Belçika 408 944 1.649 1.307 1.274 1.789

İspanya 793 1.572 1.008 1.458 753 1.704

Güney Kore Cum. 879 4.050 630 1.392 1.108 1.298

Japonya 1.828 6.228 883 2.196 664 1.277

AzerbaycanNahç. 2.170 2.846 1.373 2.065 734 1.087

Danimarka 629 1.350 444 969 631 1.077

Türkiye’nin Ülkeler İtibariyle Meyve Suyu ve Konsantresi İhracatı (Miktar: ton, Değer: bin dolar)

Tüketim tercihlerinde dikkat çekici olan 2000’li 
yılların başından bu yana hızla büyüyen meyve suyu 
kategorisinde bir azalma yaşanması ve nektarların 
büyüme hızının yavaşlamasıdır. Bunun altında yatan 
başlıca neden ise, yaşanan küresel krizin dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de tüketici tercihlerinin daha 
düşük meyve oranlı, dolayısıyla daha düşük fiyatlı 
ürünlere kaymasıdır. Buna ek olarak meyveli içecek-
teki artışta etkisi olan bir diğer konu ise 2007 yılında 
pazara giren limonatadır. Meyveli içecek kategorisin-
de yer alan limonata ambalaja girmesinin ardından 
ciddi bir tüketici kitlesi kazanmıştır. Bu neden ile 
önümüzdeki yılda da meyveli içecek kategorisinde 
büyüme beklenmektedir.

 2008 yılı kişi başına düşen meyve suyu ve benzeri 
içecek tüketimi 10,83 litredir. Bu miktarın; 7,2 litre-
si meyve nektarlarından, 0,73 litresi % 100 meyve 
suyundan, 2,4 litresi aromalı içeceklerden ve 0,51 
litresi de meyveli içeceklerden oluşmaktadır. 10 litre 
barajının ilk defa aşıldığı 2007 yılının ardından kişi 
başına düşen tüketimde büyüme devam etmektedir.

Tüketim tercihleri kategorilere göre olduğu gibi 
tatlara göre de değişiklik göstermektedir. 2008 yılında 

% 100 meyve suyu kategorisinde % 30,05 ile elma ilk 
sırada, % 24,76 ile karışık ikinci sırada ve % 16,45 ile 
portakal üçüncü sırada yer almaktadır. Önceki yıllara 
göre yaşanan farklılık ilk sırada yer alan karışıkların, 
elmanın gerisinde kalmasıdır.

Tüketimin yaklaşık % 66’sını oluşturan meyve 
nektarlarında ise % 36,65 ile şeftali birinci, % 23,53 
ile vişne ikinci ve % 16,09 ile karışık üçüncü sırada 
bulunmaktadır. Türkiye meyve suyu pazarını domine 
etmesi nedeni ile meyve nektarlarındaki tat dağılımı, 
toplam tüketici tercihini işaret etmektedir. Bir diğer 
deyişle, meyve suyu tüketiminin meyve nektarı tüke-
timinin üzerinde olduğu Avrupa ülkelerinde baskın 
tatlar portakal ve elma iken, Türkiye’de en çok tercih 
edilen tatlar şeftali, vişne ve kayısıdır. Meyveli içe-
cekte sırasıyla kayısı ve şeftali; aromalı içecekte ise 
sırasıyla şeftali ve vişne ilk iki sırada yer almaktadır-
lar. Yeni tatların ve tasarımların tüketici beğenisine 
sunulmasının, pazarın büyümesine etkisi büyüktür.

İthalat ve ihracat 
a. İthalat
 2000 yılından 2008 yılına Türkiye’nin meyve 
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suyu ithalatı miktar olarak 3,3 bin tondan 16,6 tona 
ulaşmıştır. Değer olarak ise 4,2 milyon dolardan 36,7 
milyon dolara çıkmıştır.

İthalatta 2007’ye göre 2008 yılında, miktar olarak 
% 11’lik düşüş, değer olarak ise % 6’lık artış gözlen-
miştir. İthalatta, 2000-2007 yılları arasında hem değer 
hem de miktar bakımından büyüme söz konusudur. 
Küresel kriz nedeni ile meyve oranı daha düşük ürün-
lere yönelme ve azalan dış talep ithalat miktarının 
azalmasında etkili olmuştur.

Meyve suyu ve konsantresi ithalatında 2008 değer-
lerine bakıldığında, ilk sırada 5,8 bin ton ile portakal 
suyu ve onu takiben 3 bin ton ile diğer meyve/sebze 
suları ve 2,1 bin ton ile de turunçgil suları gelmekte-
dir. Önceki yıllarda olduğu gibi ithalattaki en önemli 
kalemi olan portakal suyu/konsantresi, toplam itha-
latın miktar bakımından % 35, değersel açıdan ise % 
43’ünü oluşturmaktadır.

 b. İhracat
2000 yılından 2008 yılına Türkiye’nin meyve suyu 

ihracatı miktar olarak, % 26 artarak 52,3 bin tondan 
66 bin tona çıkmıştır. Değer olarak ise 3 kat artış gös-
termiş ve 42,1 milyon dolardan 131,1 milyon dolara 
yükselmiştir. Ancak 2007’ye göre 2008 yılında, ihra-
catta hem değer hem de miktar olarak % 18 azalma 
görülmektedir. Bu yaşanan ekonomik durgunluğun 
doğal bir sonucu olup, tüm dünyada benzer şekilde 
gerçekleşmiştir.

2008 yılında ihracatta miktarsal olarak en fazla 
payı elma suyu ve diğer meyve/sebze suları almıştır. 
2008 yılında 2007’ye oranla elma suyu/konsantresi 
ihracat miktarında belirgin bir düşüş söz konusudur. 
Bunun en önemli nedenleri arasında yaşanan küresel 
kriz ve Çin’deki yüksek üretimin ürün karlılığını ciddi 
ölçüde azaltmasıdır. Değersel olarak elma suyu/kon-
santresi ihracatında bir düşüş vardır.

Ürünler 2006 2007 2008 2009
Portakal suyu 4.474.110 5.954.052 5.820.102 4.883.494

Elma suyu 1.984.484 2.974.771 3.075.388 1.928.430

Diğer meyve/sebze suyu 1.743.244 2.173.762 2.377.420 1.921.388

Karışık meyve/sebze suyu 1.063.996 1.326.416 1.546.168 1.331.736

Üzüm suyu 590.001 779.921 975.307 744.776

Ananas suyu 471.940 494.904 615.869 701.786

Diğer turunçgillerin suyu 237.332 315.338 489.442 521.194

Greyfurt suyu 249.333 241.008 298.632 259.079

Domates suyu 48.237 52.165 58.464 50.214

Toplam 10.862.677 14.312.337 15.256.792 12.342.097

Ürünler İtibariyle Dünya Meyve Suyu ve Konsantresi İhracatı (bin dolar)

Dikkat çeken bir diğer konu ise Türkiye’nin meyve 
suyu ve konsantreleri ihracatında en önemli kalemi 
olan elma suyu/konsantresinin tahtını kaybetmesi ve 
payının % 34’e gerilemesidir. Önceki yıllarda daha 
yüksek orana sahip olan elma suyu/konsantresinin 
payından çalarak hem miktarsal hem de değersel 
olarak ilk sıraya yerleşen diğer sebze/meyve sularının 
payı ise % 53’e yükselmiştir. Vişne, şeftali, kayısı ve 
sebze suları gibi ürünlerin bulunduğu bu kategori için 
bir diğer dikkat çekici nokta, krize rağmen önceki yıla 
göre birimsel değerinin artmış olmasıdır.

Dünya Ticareti
Dünya meyve suyu ve konsantresi ihracatında 

2009 yılı itibariyle portakal suları (%40) en fazla paya 
sahiptir. Elma suyu (%16), diğer meyve/sebze suları 
(%16) ve karışık meyve ve sebze suları (%11) dünya 
ticaretinde öne çıkan meyve suyu çeşitleridir.

Brezilya, Hollanda, Belçika, ABD, Almanya ve 
Çin dünyadaki önemli ihracatçılardır. Bu ülkeler, 
değer olarak dünya meyve suyu ve konsantresi toplam 
ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştirmektedir-
ler. Brezilya tek başına dünya ihracatı içinde % 14’lük 
paya sahiptir. Brezilya’nın ihraç ürünleri arasında 
başta dondurulmuş portakal suyu olmak üzere diğer 
portakal suları, diğer meyve/sebze suları ve elma suyu 
gelmektedir.

ABD, Almanya, Hollanda ve Belçika dünya ihra-
catında olduğu kadar ithalatında da önemli bir yere 
sahiptir. Bu ülkelerin ithalatı daha çok konsantre 
meyve suları üzerine olmaktadır.

ABD ve Almanya dünya ithalatında sırasıyla %12 
ve %10’luk payları ve Hollanda ve Fransa %9’luk 
payları ile büyük ithalatçı konumundadır.

Kaynaklar
MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği)
İGEME
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Resmi Adı: Fas Krallığı

Yönetim Şekli: Anayasal Monarşi

Devlet Başkanı: Kral VI. Mohammed (30 Temmuz 1999’dan itibaren)

Başbakan: Abbas EL FASSI (19 Eylül 2007’den itibaren)

Başkent : Rabat

İdari Yapı : 37 bölge ve 2 vilayetten olusmaktadır. Agadir, 
 Al Hoceima, Azilal, Beni Mellal, Ben Slimane, 
 Boulemane, Casablanca, Chaouen, El Jadida, 
 El Kelaades Srarhna, Er Rachidia, Essaouira, Fes, 
 Figuig, Guelmim, Ifrane, Kenitra, Khemisset, 
 Khenifra, Khouribga, Laayoune, Larache, Marrakech, 
 Meknes, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat-Sale, Safi, 
 Settat, Sidi Kacem, Tanger, Tan-Tan, Taounate, 
 Taroudannt, Tata, Taza, Tetouan, Tiznit

Bağımsızlık günü: 2 Mart 1956 (Fransa'dan)

Milli bayram: Throne Günü, 30 Haziran (1999)

Yüzölçümü : 446,550 km²

Nüfus : 33,757,175 (Temmuz 2007 verileri)

Dil : Arapça (resmi), Berber lehçeleri, Fransızca

Din : Müslüman (%98.7), Hıristiyan (%1.1), Yahudi (%0.2)

Etnik Gruplar: Arap-Berber (%99.1), diger (%0.7), Yahudi (%0.2)

Para Birimi : Fas Dirhemi (MAD), 1$ = 8.772 MAD

Temel Sosyal Göstergeler Kuzey Afrika’da yer alan ülke-
nin Atlantik Okyanusuna ve 

Akdeniz’e kıyısı bulunmaktadır. 
Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında 
yer almaktadır.

Siyasi ve İdari Yapı
Fas 1956 yılına kadar Fransa 

hakimiyeti altında kalmış, aynı yıl 
bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede 
anayasal monarşi kurulmuştur. An-
cak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar 
dayanmaktadır.

Fas Krallığı 1996 yılında kabul 
edilen 4. Anayasasına göre, kendi-
sini; devlet dini İslam, Resmi dili

Arapça olan bir demokratik mo-
narşi olarak tanımlamaktadır.

Kral kanun koyucu aynı zaman-
da da dini ve ahlaki bir lider konu-
mundadır. Kral, Başbakanı hükümet 
üyeleri, ordu komutanlarını ve üst 
düzey yetkilileri kendisi atamakta-
dır. Parlamentonun yetkileri sınırlı-
dır. Modern Fas’ın kurucusu kabul 
edilen Kral II. Hasan 1999 yılında 
ölmüş yerine büyük oğlu Kral VI. 
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Mohammed olarak tahta geçmiştir.

Arap dünyasının diğer ikinci ne-
sil kralları gibi VI. Mohammed’ de 
ülkedeki modernleşme çalışmaları-
na katkıda bulunmaya söz vermiştir. 
Yeni kralın öncelikle odaklandığı 
nokta başta AB olmak üzere Fas’ın 
uluslararası ilişkileri olmuştur. 
Tahta çıktığından bu yana yapılan 
genel seçimlerde Kralın, mevcut 
hükümetlere destek verdiği görül-
mektedir. Önümüzdeki dönemde 
Fas’ta politik sistemin istikrarını 
sürdürmesi beklenmektedir.

Ülkede muhalif partiler hüküme-
ti eleştirme hakkına sahiptir ancak, 
monarşinin, İslam’ın ve Batı Sahra 
sorununun eleştirilmesi yasaktır.

2004 yılı başında kadınların 
evlilik, boşanma ve çocuklar üze-
rindeki haklarını güçlendiren yeni 
medeni kanun “Moudwana” kabul 
edilmiştir.

Fas’ta istikrarlı bir politik sis-
teme ek olarak güvenli bir yaşam 
ortamı vardır. Yabancılar kabul 
görmekte, iş adamları rahat hareket 
edebilmektedir.

Ekonomik Yapı
Dünyanın en büyük fosfat yatak-

larına sahip olan Fas, ekonomisini 
tarım, imalat, balıkçılık ve turizm 

sektörü gelirleri ve dış ülkelerde 
çalışan Faslıların ülkeye getirdikle-
ri dövizlerle ayakta tutmaktadır.

1980’li yıllardan itibaren Fas, 
IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği 
içinde başarılı bir ekonomik reform 
sürecine girmiş, bu çerçevede, dış 
ticaret rejiminin liberalleştirilmesi, 
yeni yatırım kanunu, özelleştirme 
programı ve bankacılık sisteminin 
iyileştirilmesine gidilmiştir. Fas 
ekonomisinin son 10 yılda tarım ve 
fosfat sektörlerine olan bağımlılığı 
azalarak imalat ve hizmet sektörle-
rinin GSYİH’daki payları artmıştır.

GSYİH, tarım sektörünün per-
formansına göre yıllar itibariyle de-
ğişkenlik göstermektedir.

Hükümetin önceliği işsizlik ora-
nını düşürmek ve ekonomik dur-
gunluğa bağlı olarak artan fakirliği 

azaltmaktır.

Ülkede ekonomik aktivite Ka-
sablanka ve Rabat etrafında yo-
ğunlaşmıştır. Hükümet, az nüfuslu 
bölgelerdeki iş imkanlarını geliş-
tirmek amacıyla yatırım teşvikleri 
uygulamaktadır. Çeşitli önlemlere 
karşın köyden kente göç önleneme-
mektedir.

2011 - 2015 yılları arasında 
GSYİH’nın yıllık ortalama % 4,7 
oranında büyümesi tahmin edil-
mektedir. 2010 yılında büyüme % 
3,2 oranında gerçekleşmiştir.

Tarım ve Hayvancılık
Ülkenin kıyı kesimleri tarıma 

uygun bir iklim ve toprak yapısına 
sahiptir. Balıkçılık önemli bir gelir 
kalemidir. Tarımsal üretimin verim-
liliği hava koşulları ile yakından il-
gilidir.

Fransa 6,3  Milyar $

İspanya 4,7  Milyar $

Suudi Arabistan 2,83Milyar $

İtalya 2,81Milyar $

Çin 2,4  Milyar $

ABD 2,1  Milyar $

Türkiye (10. s.) 957 Milyon$

Fransa 4,1  Milyar $

İspanya 3,6  Milyar $

Hindistan 1,3  Milyar $

Brezilya 982 Milyon$

İtalya 946 Milyon$

ABD 793 Milyon$

Türkiye (14. s.) 295 Milyon$

İthalat ve İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler – (2008)
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Tarım sektörü iş gücünün % 
40’ını (kadın iş gücünün %60’ı) 
istihdam etmekte olup, son yıllarda 
GSMH’nın %11-18’ni oluşturmak-
tadır. Fas’da 8,7 milyon hektar ekili 
alan bulunmaktadır. Ülkede ihraca-
ta yönelik üretim yapan modern ve 
büyük ölçekli çiftlikler bulunmak-
tadır. Söz konusu modern çiftlik-
ler, şarap ve narenciye üretiminin 
%15’ini karşılamaktadır. Başta ge-
len tarım ürünleri, tahıl, baklagiller, 
zeytin ve narenciye olarak sıralana-
bilir. Sektör, yağışlara bağımlı ol-
duğundan tarım sektörünün verimi, 
yıldan yıla değişkenlik göstermek-
tedir. Özellikle düşük mekanizas-
yon oranı, düşük gübre kullanımı 
ve sık sık kuraklık yaşanması tarım 
sektörünü olumsuz etkileyen en 
önemli faktörlerdir.

Fas, süt ürünleri konusunda ken-
di kendine yeterli olup tahıl, şeker, 
yağ ve çay ise ithal edilmektedir.

Diğer taraftan, meyve suyu, şa-
rap, kurutulmuş ürünler, zeytin ve 
kapari ihracata yönelik olarak üre-
timleri desteklenen ürünlerdir. En 
önemli tarımsal ihraç ürünleri; na-
renciye, domates, taze patates, şa-
raplık üzüm olan Fas’da zeytin ve 
zeytin yağı üretimi hem yurtiçi tü-
ketim, hem de ihracata yönelmek-
tedir. Fas tarım ürünleri, AB piya-
sasında daha kaliteli ürünler sunan 
Yunanistan, İspanya ve Türkiye 
kaynaklı tarım ürünleri ile rekabet 
içindedir.

Ülkedeki ormancılık sektörü, 5 
milyon hektar ormanlık bölge bu-
lunmasına rağmen yeterince geliş-
memiştir. Halihazırda 27 balıkçılık 
limanı bulunan ülkede yeni balıkçı-
lık limanlarının yapımı gündemde 
olup, sektör gelecek vaad eden bir 
sektör olarak görülmektedir.

Tarım sektörü en fazla koruma 
tedbirlerinin alındığı sektördür.

Sanayi
1993 yılından itibaren devlet, 

çimento, demir, çelik gibi ağır sa-
nayilerdeki hisselerinin bir bölü-

Temel Ekonomik Göstergeler
2010 2011 2012a

GSYİH (milyon $) 91,935 97,167 103,639

Kişibaşı GSYİH (SAGP) 4.666 4.863 5,132

GSYİH artışı (%) 3,2 3,6 4,4

İşsizlik Oranı (ort) 9,8 9,9 9,7

Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort) 1,4 3,0 2,7

İhracat fob (ABD $ milyar) 16,3 17,7 19,0

İthalat fob (ABD $ milyar) 34,6 36,5 37,1

Cari İşlemler Dengesi (ABD $ milyar) -7,7 -7,9 -6,0

Dış Borç (yıl sonu; ABD $ milyar) 22,8 23,9 24,9

Döviz Kuru DH:ABD $ (ort) 8,37 8,44 8,48
(a: Tahmin)
Kaynak: Economist Intelligence Unit, Morocco Country Report 2011
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münü özelleştirmiştir. 1982 yılında 
çıkarılan yatırım kanunu, 1988’de 
iyileştirilmiş ve bu şekilde sanayi 
sektöründeki yatırımlar teşvik edil-
miştir. Kasablanka, imalat sanayi 
sektöründe önemli bir merkezdir.

Düşük verimlilik oranları ile 
yüksek işçi ve enerji ücretleri imalat 
sektörünü olumsuz etkileyen fak-
törler olmaya devam etmektedir.

Gıda işleme sektöründe konser-
ve meyve, balık, un ve bitkisel yağ-
lar başta gelmektedir. Hem ihracat 
(konserve meyve, sebze ve balık) 
hem de iç tüketim (un, şeker, bitki-
sel yağ) için üretim yapılmaktadır.

Gıda işleme sektöründe yabancı 
sermaye ilgisi düşük düzeydedir. 
Fas’da 13 şeker pancarı fabrikası, 
üç konserve fabrikası ve toplam 
üretim kapasiteleri 534.000 ton 
olan 5 adet şeker rafinerisi bulun-
maktadır.

Tekstil sektörü ekonomik büyü-
me içinde önemli bir paya sahiptir. 
Ülkenin en önemli ihracat sektörü 
olan tekstil; Hindistan ve Çin gibi 
Uzak Doğu ülkelerinden yoğun bir 
rekabet ile karşı karşıya kalmıştır.

İplik ve kumaş gibi hammadde-
ler ve ara ürünler ithal edilmekte, 
bitmiş ürün olan hazır giyim ürün-
leri ise ihraç edilmektedir. Şeker 
sektörü özelleştirilmek istenmiş; 
ancak şeker pancarı üretimine uy-
gulanan teşviklere devam edilmesi 
kararı nedeniyle bu konuda bir erte-
leme olmuştur.

Ülkedeki ilaç sektörü hızlı bir 
büyüme göstermekte ve iç ihtiya-
cın %80’ini karşılamaktadır. İlaç 
sektöründen elde edilen ciro 376 
milyon $’a ulaşmıştır. Sektördeki 
üretim ağırlıklı olarak lisans altında 
yapılmakta olup, AB ülkelerinden 
yapılan hammadde ithalatına bağlı-
dır. Üretimin büyük bölümü iç pa-
zarda tüketilmekte olup, küçük bir 
bölümü Libya, Fransa, Cezayir ve 
Tunus’a ihraç edilmektedir.

Kimya sanayi ağırlıklı olarak, 

İHRACAT  İTHALAT DENGE HACİM
2000 70.413 72.983 -2.570 143.396

2001 98.149 38.193 59.955 136.342

2002 138.330 68.314 70.015 206.645

2003 180.779 76.989 103.789 257.769

2004 330.058 105.778 224.280 435.836

2005 370.824 143.231 227.593 514.055

2006 551.377 173.902 377.474 725.279

2007 721.594 198.460 523.134 920.054

2008 957.768 360.519 597.249 1.318.288

2009 600.456 234.729 365.727 835.185

2010 624.319 396.797 227.520 1.021.116

Kaynak: DTM Verileri

Türkiye-Fas Dış Ticaret Değerleri (1 000 Dolar)
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fosfatın işlenmesine dayalıdır. Fas, 
dünyadaki en büyük fosforik asit 
üreticisi ve ihracatçısıdır. Son dö-
nemde, fosfat kimyasalları sanayi-
inde üretim ve işleme hacminin ar-
tırılması amacıyla Fransa, Belçika, 
Hindistan ve Pakistan’lı ortaklar ile 
“ortak teşebbüs” oluşumuna gidil-
mektedir.

Dış Ticaret
Ülke ithalatında sanayi ürünleri 

öncelikli sıradadır. En fazla ithal 
edilen ürünler ham petrol, petrol 
yağları, makine ve ulaşım araçları, 
tekstil ürünleri ve kimyasallardır. 
Avrupa Birliği Fas’ın en önemli 
ticaret ortağı konumundadır. İtha-
latın yaklaşık yarısı ve ihracatın 
% 70’ten fazlası Avrupa Birliği ül-
keleri ile yapılmaktadır. Fransa en 
önemli tedarikçi ülke konumunda 
olup İspanya ikinci en büyük te-
darikçidir. Fransa aynı zamanda 
Fas’ın en fazla ihracat gerçekleş-
tirdiği ülkedir. Fas dış ticareti ko-
laylaştırıcı tedbirleri uygulamaya 
koymaktadır. Örneğin gümrük pro-
sedürleri 2009 yılı Haziran ayından 
itibaren bilgisayarlı online sisteme 
geçmiş durumdadır.

İthal edilen ürünler için gümrük 
vergileri dışında % 0,25 oranında 
ithalat vergisi ve % 20’ye kadar 
Katma Değer Vergisi uygulanmak-
tadır.

Fas dış ticaret rejimini liberal-
leştirmeye devam etmektedir. 2009 
yılında çıkılan Finans Yasası sana-
yi ürünlerinin gümrük vergilerinde 
indirime giderek 2009 yılında mak-
simum % 35 olan sanayi ürünleri 
gümrük vergisini 2012 yılına kadar 
% 25’e indirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye ile Ticari İlişkiler
Yıllar itibariyle inişli çıkışlı 

dalgalı bir seyir izleyen Fas ile dış 
ticaretimizde, son yıllarda önemli 
artış kaydedilmiştir. Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın 7 Nisan 2004 tari-
hinde imzalanmasından sonra, ikili 
ticari ilişkilerin yeni bir ivme ka-
zandığı görülmektedir. İkili ticaret 
hacmindeki artış, yıllar itibariyle 
özellikle ülkemiz lehine gelişmek-
tedir. Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
imzalanmasından sonra iki ülke 

arasında gerek ticaret gerekse müş-
terek yatırım ve işbirliği imkanları-
nın artacağı da göz önünde bulun-
durularak, 1999 yılında kapatılan 
Ticaret Müşavirliğimiz 2004 yılı 
Eylül ayı itibariyle tekrar açılmıştır. 
Son 5 yıl itibariyle değerlendiril-
diginde iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi 2000 yılında 143,4 milyon 
dolar civarında iken, 2003 yılında 
257,6 milyon dolar iken, 2004 yı-
lında 434,2 milyon dolara yüksel-
miştir. Bu rakamlar, 2004 yılında 
ticaret hacmimizin 2003’e oranla 
%69 oranında yükseldiğine işaret 
etmektedir. 2006 yılına gelindiğin-
de ise, Fas-Türkiye ticaret hacmi % 
40 artarak 718,6 milyon dolar sevi-
yelerine ulaşmıştır.

Ürünler bazında farklılıklar gös-
termekle birlikte, temelde çok yük-
sek olan Fas gümrük tarifleri üze-
rinden 2006 yılında sanayi ürünle-
rinin büyük bölümünde %10’luk 
bir indirim gerçekleştirilmiştir. 
(Örneğin; Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden önce % 50 olan bir 
vergi %45’e inmiştir.) Ancak; güm-
rük vergileri dışında % 20 KDV ve 
% 0,25’lik mali vergi yükü ile Türk 
ürünlerinin Fas ithalatçısına mali-
yeti hala çok yüksektir. Bu durum 
Anlaşma yürürlüğe girmiş olsa da 
ihracatımıza etkileri indirim takvi-
minin ilerleyeceği orta ve uzun va-
dede daha net anlaşılabilecektir.
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15 - 18 Mart Art Bosphorus-Çağdaş Sanat Fuarı Resim, Heykel, Fotoğraf, Gravür Haliç Kongre Merkezi 
   İstanbul  
15  - 18 Mart Mersin Otel Ekipmanları, Konaklama,  Yapı Malzemeleri ve Ekipmanları, Yenişehir Belediyesi
 Mobilya ve Aksesuarları, Spor ve  Ağırlama  Teknolojileri ve Fuar Alanı Mersin
 Eğlence, Malzemeleri Fuarı Temizlik Ekipman ve Hizmetleri,     
  Endüstriyel Mutfak,     
15 - 18 Mart  Makine, Metal İşleme, Her Türlü Metal İşleme ve Otomasyon  ANFA Altınpark Fuar 
 Otomasyon Fuarı Makineleri ile Bunların Aksamı Merkezi Ankara  
18 Mart  IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Eğitim Seçenekleri, Üniversiteler,  Sheraton Hotel ve 
  Dil Okulları, Kolejler, Eğitim Kurumları,  Kongre Merkezi  
  Konsolosluklar, Vakıflar Ankara   
23 Mart - 1Nisan  Kitap Fuarı Yeni Çıkan Kitaplar, Yayınevleri,  İhtisas Fuarı
  Kırtasiye, Okul Kitapları, Yazarlar          Atatürk Kültür   
   Merkezi 
28 - 30 Mart Anfaş Cityexpo 2012 3.Şehircilik  Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi, İhtisas Fuarı
 ve Teknolojileri Su Teknolojileri, Belediye, Kent  Antalya Fuar
  Mobilyaları, İş ve İnşaat Makineleri Merkezi Antalya 
28 - 31 Mart Private Label İstanbul  11. Yiyecek - İçecek, Kozmetik, Uluslararası İhtisas
 Uluslararası Özel Markalı Ürünler  ve Market Markaları Fuarı Fuarı İstanbul Fuar 
 Temizlik - Hijyen, Ambalaj, Kağıt ve   Merkezi Yeşilköy
 Plastik Ürünleri   
Mart- 1 Nisan KAYTARIM 2012 Kayseri  Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, İhtisas Fuarı
 Tarım ve Hayvancılık Fuarı Hayvancılık, Tohumculuk, Tavukçuluk,  Kayseri Dünya Ticaret
  Süt Endüstrisi, Fidancılık Merkezi Kayseri 
4 -8 Nisan Bursa 24. Yapı ve Yaşam  Yapı Malzemeleri Uluslararası
 Fuarı ve Kongresi  İhtisas Fuarı Bursa 
5 - 8 Nisan Eskişehir 2.Tarım Fuarı İhtisas Fuarı 
  Tarım Teknolojileri, Tarımsal  Tepebaşı Uluönder
  Mekanizasyon, Hayvancılık  Fuar Alanı 
  Teknolojileri, Hayvan Sağlığı, Yem,  Eskişehir
  Tohum, Fidancılık, Seracılık, Sulama, 
  Gıda ve Gıda Teknolojileri ve Endüstrisi   
5 - 8 Nisan 6.Malatya Tarım Fuarı Tarımsal Üretim, Geliştirme, Tarım  İhtisas Fuarı
  Makineleri ve Yan Sanayi, Sulama  Mişmiş Park Fuar
  Sistemleri, Seracılık, Hayvancılık, Gübre, Alanı Malatya  
  Peyzaj, Organik Gıda Ürün   
5 - 8 Nisan Agritech 20122. Fethiye Tarım,  Tarım, Tarım Makineleri ve İhtisas Fuarı
 Seracılık, Hayvancılık,  Teknolojileri, Seracılık, Tohum, Fethiye Fuar ve Sergi  
 Gıda ve Tarım Fuarı Fidancılık, Sulama Sistemleri, Gübre,  Alanı Muğla
  Organik Tarım, Gıda, Su Ürünleri, 
  Tavukçuluk, Hayvancılık  
5 - 8 Nisan FETEX 2012 Fethiye Turizm,  Turizm Sektöründeki Ekipman, İhtisas Fuarı Fethiye
 Turizm Tedarikçileri ve  Servis Malzemeleri ve Yiyecek İçecek Fuar ve Sergi  Alanı 
 Yiyecek İçecek Fuarı  Muğla Marmaris
5 - 8 Nisan Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık,  İhtisas Fuarı
  Hayvancılık, Tohum, Fidan, Gübre,  Gönen Belediyesi
  Sulama Teknolojileri, Süt Endüstrisi Pazar Alanı Balıkesir
5 - 8 Nisan Bahçe Dünyası 2012    Gazebo, Tente, Şemşiye, Yüzme ve Teak, Rattan, 
 7.İstanbul Bahçe Mobilyaları,  Süs Havuzları, Şelale, Çim, Fidan, Pergola, İhtisas Fuarı
 Bahçe Mimarisi, Peyzajı, Bahçe  Çiçek, Saksı, Sulama ve 
 Bitkileri ve Aksesuarları Fuarı   Aydınlatma Sistemleri    
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11 - 15 Nisan Diyarbakır Tarım-Hayvancılık   Tarım Hayvancılık, Tavukçuluk ve İhtisas Fuarı
 Fuar 2012  (4.) Süt Endüstrisi Tüyap Diyarbakır  
   Fuar ve Kongre   
   Merkezi Diyarbakır 
12 - 14 Nisan 5.Uluslararası Solarex Güneş  Güneş Enerjisi Fotoelektrik Mamulleri Uluslararası İhtisas
 Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı ve Güneş Enerjisi Su Isıtıcı ve Ürün  Fuarı İstanbul Fuar
  Teçhizatları Merkezi  Yeşilköy
12 - 15 Nisan Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık  Tarım, Hayvancılık,  Tarım Makineleri, İhtisas Fuarı
 ve Tarım Teknolojileri (AFTAR)  Süt Endüstrisi, Ambalaj, Tohum, Peyzaj,  Kültürpark Belediye
  Seracılık, Yumurta, Sulama Sistemleri Fuar Alanı  
   Afyonkarahisar
12 - 15 Nisan İBATECH '2012 5.Uluslararası  Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Uluslararası İhtisas
 Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma,  Çikolata ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar
 Çikolata ve Teknolojileri Fuarı  Merkezi Yeşilköy 
   İstanbul
12 - 15 Nisan Mersin Fooddays -Mersin  Gıda İçecek Üretim Teknolojileri, Uluslararası İhtisas
 6.Uluslararası Gıda, Gıda  Unlu Mamuller, Ambalajlama, Etiket Fuarı Yenişehir
 Teknolojileri ve Paketleme   Belediyesi Fuar Alanı  
   Mersin 
12 - 15 Nisan Ekoloji İzmir Sertifikalı Organik Ürünler, Sertifikasyon   İhtisas Fuarı
  Kuruluşları, ve Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası İzmir  
   Fuar Alanı   
12 - 15 Nisan Diyet ve Doğal Ürünler Fuarı Meyve Suları, Bal, Ekmek, Gıda  İhtisas Fuarı
  Takviyeleri, Zayıflama Ürünleri,  Askeri Müze Kültür
  Anti Aging Ürünler, Organik Ürünler, Sitesi Harbiye 
  Doğal Cilt Kremleri İstanbul 
13 - 15 Nisan Herkes İçin Sanat Fuarı Çağdaş ve Güncel Sanat Galerileri,  İhtisas Fuarı
  Müzeler, Sanat Kurum ve Kuruluşları Lütfi Kırdar   
   Uluslararası Kongre  
   ve Sergi Sarayı  
14 - 22 Nisan 17.İzmir Kitap Fuarı Kitap ve Süreli Yayınlar İhtisas Fuarı  
   Uluslararası İzmir  
   Fuar Alanı İzmir 
18 - 21 Nisan  Hasyurt Tarım Fuarı Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık,  İhtisas Fuarı
  Fidancılık, Sulama Ve Gübreleme Hasyurt Belediyesi  
   Kültür Merkezi-Finike 
   Antalya 
19 - 22 Nisan KÜTAF'12  Kütahya 4.Tarım,  Ziraaat ve Tarım Makineleri,  Tohum, İhtisas Fuarı  
 Hayvancılık, Seracılık ve  Fide, Fidan Üreticileri,  Seracılık Kütahya Belediyesi
 Süt Endüstrisi Fuarı Ekipmanları, Zirai İlaçlama, Gübre,   Fuar Alanı
  Hayvancılık Ekipmanları,Veteriner,  Yem Kütahya 
19 - 22 Nisan Olivtech Fuarı Zeytin, Zeytinyağı,  Fidan Tohum, Gübre,  İhtisas Fuarı
  Şişe, Kasa ve Bidonlar, , Ambalaj  Uluslararası İzmir
  Malzemeleri, Üretim Teknolojileri,  Fuar Alanı İzmir
  Saklama Üniteleri,  Gıda Analiz 
  Laboratuarları    
21 - 24 Nisan ITM TEXPO EURASIA 2012   Tekstil, Dokuma, İplik, Boya, Baskı, Uluslararası İhtisas
 29.Uluslararası  Tekstil, Dokuma,  Terbiye, Örgü,  Çorap  Lazer, Nonwoven Fuarı Tüyap Fuar ve
 İplik, Terbiye, Örgü, Çorap  Makineleri, Laboratuar Cihazları, Kongre Merkezi 
 Makineleri, Yan Sanayileri ve  Makine Yan Sanayiler, Tekstil İstanbul
 Kimyasalları Fuarı  Kimyasalları   
21 - 24 Nisan 9.Uluslararası  İstanbul İplik  Pamuk, Elastan,Yün, Viskon, Akrilik, Uluslararası İhtisas
 Fuarı 2012 Fantezi, Polyester, İpek, Polipropilen,  Fuarı Tüyap Fuar ve
  Polyamid, Naylon, Keten, Rejenere,  Kongre Merkezi
  Organik, Tekstüre, Elyaf,  Bobin Masurlar İstanbul  
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A.B.D.
GIANTS COMPANY
3440 j st. apt. 3 Sacramento.
95816. California - USA
TEL: ++1 (408) 6373244
e-posta: sfocalifornia11@hotmail.com
Yetkili Kişi: Mehmet Kaya
Firma Türkiye’ye kabuksuz badem, 
kabuksuz ceviz, pamuk ipliği, büyük ve 
küçükbaş hayvan ihraç etmek istiyor. 

ALMANYA
MODUS HANDEL
Fritz-Windisch-Str.120 40885 
Ratingen DEUTSCHLAND
TEL: ++49 (2102) 73 33 55
FAKS:++49 (2102) 73 33 55
e-posta: info@modus-handel.de
Yetkili Kişi: Ömer Yasemin
Firma, Türkiye’den yer mantarı 
(Trüffel) almak istiyor. Yer mantarı 
üreticileri, firma temsilcisi Ömer 
Yasemin ile +49-172-294 70 96 
numaralı cep telefonundan da bağlantı 
kurulabilirler.

ALMANYA
201200083
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik 
Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Semih Erden
Hayvansal kaynaklı gıdaları 
tüketmeyenler (vegetarian and vegan) 
için gıda, meyve suları, organik, 
dondurulmuş ve kuru gıdalar üreterek 
kendi markası altında pazara sunan 
firma, bu ürünleri ile ilgilenen 
dağıtımcılar ve toptancılar aramakta-
dır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen 
kuruluşların 20111223003 referans 
numarasını belirterek Ege İş ve 
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları 
gerekmektedir.

AVUSTURYA
LIFETIME Allg. Ds. GmbH
Felberstr. 2 1150
Wien - AUSTRIA

TEL: ++43 (1) 7894141-10
FAKS:++43 (1) 7894141-99
e-posta: trendlifewien@gmail.com
Yetkili Kişi: Yılmaz Orhan
Avusturya’da sigortacılık sektöründe 
faaliyet gösteren şirket, Türkiye’ye; 
Polonya ve Avusturya menşeli karkas 
dana eti ile Avusturya menşeli damızlık 
gebe düve ihraç etmek istediğini 
bildirmiştir. Şirket sahibi Yılmaz Orhan 
ile +436508416054 numaralı cep 
telefonundan da temas kurulabilir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Sabounchi LLC
P.O. Box: 9168, Dubai, UAE
TEL: ++971 (50) 653 64 97
e-posta: rsabounchi@hotmail.com
Yetkili Kişi: Mr. Raad Sabounchi
Firma, Türkiye’den yeni sezon ürünü 
işlenmemiş pamuk almak istiyor. Söz 
konusu talep, Birliğimize T.C. Abu 
Dhabi Ticaret Müşavirliği aracılığıyla 
iletilmiştir.

LAMIN SISSOHO
TEL: ++971 (6) 530 90 96
e-posta: lamkol2008@yahoo.com
Yetkili Kişi: MR. LAMIN SISSOHO
Dubaili bir girişimci, kurulma 
aşamasındaki firması için Afrika 
ülkelerine gönderilmek üzere 
Türkiye’den sıvı bitkisel yağlar, 
basmati pirinci, domates salçası, 
makarna, meyve suları, alkolsüz 
içecekler ve buğday unu (vegetable 
cooking oil, basmatic rice, tomato 
paste, pasta products, fruit juices, 
soft drinks, wheat flour) ithal etmek 
istemektedir. Söz konusu ithal 
talebi Birliğimize, T.C. Abu Dhabi 
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 
aracılığıyla iletilmiştir.

AL WALEED GENERAL 
TRADING
TEL: ++971 (6) 573 17 35
FAKS:++971 (6) 573 17 25
e-posta: u.a.e@hotmail.ca
Yetkili Kişi: Mr. Waleed Al Saraj / 
manager director
Firma Türkiye’den işlenmiş ve yarı 
işlenmiş şeker ithal etmek istiyor. 
Söz konusu ithal talebi Birliğimize, 

T.C. Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 
Waleed Al Saraj ile 00971 50 291 
66 97 numaralı cep telefonundan da 
görüşülebilir.

AGRICULTURAL 
COOPRATIVE-UNA
Ivanjska bb, Bosanska Krupa
TEL: ++38765446056
e-posta: una.zadruga@yahoo.com
Yetkili Kişi: SENIJA RAKOVIC / 
MANAGER/DIRECTOR
Organik keçi sütü ve peyniri 
üretimi için kurulmuş olan bir 
tarım kooperatifinin ortak girişim 
(joint venture) yöntemiyle işbirliği 
yapabileceği yatırımcılar aradığı 
bildirilmiştir.

BOSNA HERSEK
Milka - Agro d.o.o. Laktasi
Karadjordjeva bb, 78250 Laktasi, 
Bosnia Herzegovina
TEL: ++387 (51) 532000
FAKS:++387 (51) 532000
e-posta: milka.agro@gmail.com
Yetkili Kişi: Bay Vojinovic Vladimir
T.C. Saraybosna Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliği tarafından, Bosna 
Hersek’te faaliyet gösteren “Milka - 
Agro” d.o.o. Laktasi Firmasına ait 
olan fidanlık tarım arazileri ile soğuk 
hava antreposunun satışa çıkarıldığı 
bildirilmiştir. Satılacak arazilerin 
büyüklükleri: 1- tamamında elma 
ağaçları dikili olan 60 hektar arazi, 
2- 115 hektarında elma ağaçları 
dikili olup toplamı 170 hektar olan 
arazi, 3- 125 hektarında armut, 
vişne, kiraz, erik ve kayısı ağaçları 
dikili olup toplamı 200 hektar olan 
arazi şeklindedir. Ayrıca 9000 ton 
kapasiteli, 32 odadan oluşan toplam 
28000 m2 lik bir antreponun da 
satılacağı ve arazilerle antreponun 
bedelinin 15.000.000.-EURO olduğu 
belirtilmiştir.

BULGARİSTAN
RODOPI GROUP
TEL: ++359 (2) 9515958
FAKS:++359 (2) 9515958

İşbirliği Teklifleri



BorsaVizyon/kapak 49

e-posta: rolpaaa@gmail.com
Yetkili Kişi: Erol Mutlu
Bulgaristan’dan kurbanlık, kasaplık, 
damızlık küçük ve büyük baş hayvan 
ihraç eden firma; Türkiye’deki canlı 
hayvan ithalatçılarıyla bağlantı 
kurmak istiyor. Erol Mutlu ile (Tel 
Bg: +359884645970 ve Tel Tr: 
+905552509613) numaralı cep 
telefonlarından da bağlantı kurulabilir.

ÇEK CUMHURİYETİ
GISA
TEL: ++420 (606) 504 194
e-posta: gisa@volny.cz
Yetkili Kişi: Mr. Ivan Korcak
Firma, Türkiye’ye çeyrek gövde 
(karkas) biçiminde hazır kesilmiş ve 
dondurulmuş sığır eti ihracatı yapmak 
istiyor. Söz konusu teklif Birliğimize, 
(CzechTrade İstanbul) Çek Ticaret 
Geliştirme Ajansı İstanbul Ofisi 
aracılığıyla iletilmiştir.

İSPANYA
Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC - Ege) Ege Üniversitesi Bilim 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM)
35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Arı sütü, ginseng, morina karaciğer 
yağı, havuç yağı, arı reçinesi, kitosan, 
sarımsak ve yeşil çay gibi gıda 
tamamlayıcı maddelerin dağıtımcısı 
olan firma, bu ürünleri üretebilecek 
taşeron firmalar aramaktadır. Bu 
ürünler kapsül, yumuşak jel toplar, 
vejetaryen kapsüller ya da haplar 
şeklinde sunulmakta olup, taşeron 
firmaların bu farklı şekillerde üretim 
yapabilmesi gerekmektedir. Söz 
konusu duyuru Birliğimize, Ege 
İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla 
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek 
isteyen kuruluşların 20101229118 
referans numarasını belirterek Ege İş 
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları 
istenmektedir.

KANADA
Oliver Olives Sardo Foods Inc.
99 Pillsworth Rd. Bolton, Ontario L7E 
4E4 Canada
TEL: ++1 (905) 951-9096/Ext:33
e-posta: anthony@sardofoods.com

Kanada’da yerleşik gıda işleme 
firması için biber ve zeytin ürünleri 
talep edilmektedir. Söz konusu ithal 
talebi Birliğimize, T.C. Abu Dhabi 
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 
aracılığıyla iletilmiştir.

KOSTA RiKA
Consulado Honorario de Costa Rica 
en Estambul
Askerocağı Cad. Süzer Plaza No: 9, 4. 
Kat, Elmadağ, 34367 Şişli - İstanbul
TEL: ++90 (212) 3344646
FAKS:++90 (212) 3344647
e-posta: costaricaconsul@istanbul.com
Yetkili Kişi: Mrs. M.D. Ninoska 
Gutierrez / Yetkili Yönetici
Kosta Rika Fahri Konsolosluğu, 
Kasım 2011’de yapmayı planladığı 
bir toplantı için Kosta Rika’dan taze 
meyve, dondurulmuş meyve ve IQF 
dondurulmuş meyve (ananas, mango, 
kavun, papaya, başka), konsantre 
meyve suyu (ananas vb.), meyve 
püreleri (muz, papaya, vb... bu aynı 
zamanda çocuklar için kullanılan 
bebek maması olabilir), kurutulmuş 
meyve (ananas, muz, mango, 
papaya) ithal eden Türk firmaları ile 
bağlantı kurmak istemektedir. Bayan 
M.D. Ninoska Gutierrez ile Türkçe 
görüşülebilmektedir.
Balık, balıkçılık ürünleri ve diğer 
balıkçılık yan ürünleri.

MISIR
Fruits Brother for Export
22 Elbatraweshy St. with Elnahas 
Street Tanta- Egypt
TEL: ++20 (40) 342 0204
FAKS:++20 (40) 340 4181
e-posta: sales@fruitsbrothers.com
Yetkili Kişi: Ahmed Elsebaay
Taze sebze-meyve ihracatı ve ithalatı 
yapan firma, bu alanda faaliyet 
gösteren Türk firmalarla iş yapmak 
istediğini bildir-miştir. Söz konusu 
talep, Birliğimize Mısır Arap 
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 
İstanbul Ticaret Ofisi aracılığıyla 
iletilmiştir.
Balık, balıkçılık ürünleri ve diğer 
balıkçılık yan ürünleri

AL MAJARAH FEEDS
TEL: ++20 (11) 5675 444
e-posta: almajarah.feed@yahoo.com
Yetkili Kişi: Mr. Ahmed Mohammed
Yem katkı maddeleri alanında faaliyet 

gösteren firma, Türkiye’deki tedarikçi 
firmalar ile çalışmak istemektedir. 
İstenen ürün (Calcium phosphate ve 
Mono-calcium phosphate) olup, yıllık 
miktar 3000 mt’dur. Söz konusu talep, 
Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul 
Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.

ROMANYA
FİRMA ADI: MACROMEX LTD.
27 Mihai Eminescu St., Bucharest 1, 
Romania 010 513
TEL: +40 (372) 137 800
e-posta: raluca.iordache@macromex.
com
Yetkili Kişi: Raluca Iordache / 
Purchasing Manager
Dondurulmuş ve soğutulmuş gıdalar 
konusunda Roman-ya’nın en büyük 
ithalatçılarından olan firma; 
Türkiye’den közlenmiş-dondurulmuş 
biber, közlenmiş-dondurulmuş patlıcan 
salatası, dondurulmuş bamya, 
dondurulmuş enginar ithal etmek 
istiyor. Firmanın; Carrefour, Metro, 
Selgross, Cora, Auchan, Real, Tesco 
vb. büyük alışveriş merkezlerine 
mal verdiği ve yıllık cirosunun 110 
milyon avro olduğu bildi-rilmiştir. 
Raluca Iordache ile 0040 726444884 
numaralı cep telefonundan da 
görüşülebilir.

SIRBİSTAN
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik 
Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) 35100 Bornova - 
İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz / Proje 
Uzmanı
Meyve ve sebzeler üzerinde yaşayan 
dominant mikroorga-nizmalardan 
yararlanarak mayalanmış meyve suyu 
üretme teknolojisini sunan firma, lisans 
anlaşmalarıyla ve teknik desteği de 
içeren ticari anlaşmalarla ilgilenen 
ortaklar ara-maktadır. Bu üretim 
sürecinin üstünlüğü, kanser ve kalp 
hastalıklarına yakalanma riskini azaltan 
antosiyanlerin ko-runmasıdır. Firma ile 
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 
11 RB 1B1M 3N82 referans numarasını 
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne 
başvurmaları gerekmektedir.
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Dönemi TÜFE-Oniki Aylık ÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara  
  Ortalamalara Göre Değişim(%) Göre Değişim(%)

Şubat 2012 7.48 10.96

Ocak 2012 6.95 11.11

Aralık 2011 6.47 11.09

Kasım 2011 6.13 10.72

Ekim 2011 5.93 10.26

Eylül 2011 6.00 10.03

Ağustos 2011 6.24 9.76

Temmuz 2011 6.37 9.59

Haziran 2011 6.47 9.42

Mayıs 2011 6.64 9.21

Nisan 2011 6.79 9.17

Mart 2011 7.29 9.36

Şubat 2011 7.76 9.23

TÜFE - ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%)
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