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Bu sayımızda!
A

nkara Ticaret Borsası, Türkiye Ekonomisine kazandırdığı tesisleri
yerinde görmek ve incelemek isteyen oda ve borsaların adeta
akınana uğramış durumda. Çok sayıda oda ve borsa başkanı ve
yönetim kurulu üyeleri tesislerimizde incelemelerde bulundular.
Bu kıvanç tüm üyelerimizindir.
Geçtiğimiz faaliyet döneminde ATB Meclisi komitelerimizle
birlikte önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bir konuşma
yapan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Türkiye'nin yeniden
yapılandırılan dünyada gereken yeri alması için zaman kaybetmeden
yapılması gerekenleri sıraladı.
Dünyanın yeni enerji kaynaklarına ulaşmasıyla birlikte petrol ve
türevlerine duyulan ihtiyacın azalacağına dikkat çeken ATB Başkanı
Yavuz, geleceğin enerji kaynaklarına kolay ulaşan ülkelerin elinde
şekillendirileceğine dikkat çekti.
Bu önemli konuşmayı sizler için sayfalarımıza aldık ve kapak
konusu yaptık.
ATB, kuruluşunun 87. yılını da geçtiğimiz günlerde kutladı.
87 yılda gelinen nokta, gerçekleştirilen aşamanın kısa bir tarihini
yine dergimizin iç sayfalarında bulacaksınız. 87 yıl önce bir avuç
müteşebbisin yaktığı ateş bugün artık büyük bir meşale halini aldı ve
tüm ülkemizi aydınlatır hale geldi.
Tarım destekleri de geçitiğimiz günlerde açıklanarak yürürlüğe
girdi. Türkiye'de tarım ve hayvancılığa verine önem, hergeçen yıl
biraz daha artıyor. Hal böyle olunca da tarımsal ve hayvansal
varlığımız aynı oranda büyüyor. Türkiye bugün kendini beslediği gibi
her yıl ülkemizi ziyaret eden milyonlarca turiste de beslenme imkanı
sunuyor.
Değerli okuyucularımız,
Ankara Ticaret Borsası'nın sayfaları özellikle akademik çalışmalar
açıktır. Tarım ve hayvancılık konuları başta olmak üzere, gıda,
hijyen, organik tarım, gıda ambalajı, fuarcılık, tarıma dayalı sanayi
ve ihracat-ithalat gibi konuları kapsayan yazılarınızı bekliyoruz.
Sayfalarımızın el verdiği ölçülerde yayınlayarak, değerli
bilgilerinizi tüm ülkemizle paylaşmanız en büyük dileğimizdir.
Saygı ve sevgilerimizle esenlikler dileriz.
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2023 yılı
vizyonu için
yapacak
daha çok
işimiz var
Faik YAVUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

ürkiye uzunca bir süredir, yerel yönetim seçimlerine
endekslenmiş bir gündem yaşadı. Şimdi ki gündemimiz
de bundan çok farklı değil. Yeni gündemimiz ise
Cumhurbaşkanı seçimi süreci. Yerel Yönetim seçimlerinin
hemen ertesi günü başlayan yeni tartışmalar, zaten çok
gergin geçen propaganda ortamının bırakın yumuşamasını,
gerginliğin daha da artmasına neden olmaya başladı.
Seçimler, demokratik yapının bir gereğidir ve bu doğal bir
süreçtir. Bunun aksini düşünmek ya da böyle bir beklenti içine
girmek, bizi başka noktalara götürür. Nitekim, genç Türkiye
Cumhuriyeti de bu süreci birkaç kesintiye karşın bugüne
kadar başarıyla sürdürmüştür.
Ancak, Türkiye’nin gündeminde sadece siyaset olmamalıdır.
Türkiye, 80 milyona yaklaşan nüfusuyla, dünya üzerindeki ilk
15-16 ekonomi içinde yer alan büyük bir devlettir. Kaldı ki,
Cumhuriyetimizin 100. yılında, yani 2023 yılı için önceden
belirlenmiş büyük hedefleri olan bir ülkedir. Bu hedeflerine
ulaşabilmek için güçlü bir ekonomiye, eğitimli ve okumuş
bir gençliğe sahip olmak zorundadır. Bunun için de bırakın
günleri, saatlerini bile boşa harcama lüksüne sahip değildir.
Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, daha çok satmalı
ve nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan gençlerine
istihdam yaratmalıdır. 80 milyona yaklaşan nüfusuyla ve
ekonomik performansıyla bölgesinin en güçlü ülkelerinden
biri olan Türkiye, artık “ekonomi konuşmaya” başlamalıdır.
Çünkü ekonomide vazgeçemeyeceğimiz önemli güçlerimizden
biri durumundadır. Bu nedenle, Türkiye, büyük mali krizden
sonra yeniden şekillenmeye başlayan dünya ekonomileri içinde
yerini almalıdır.
Yeni enerji kaynaklarının kullanıma
sokulduğu yerkürede, Türkiye de bu
yapılanmada yerini almalı ve “bende
varım” diyebilmelidir. Çünkü, bugün
dünya süperlerinin var güçleriyle bu
alanlarda yeni yatırımlar yaptıkları bir
ortamda, 2023 gibi büyük hedefleri
olan Türkiye, bu gelişmelerin dışında
kalmamalıdır.
Yazıma son verirken, Borsamızın
kuruluş yıldönümü mesajlarıyla kutlayan,
yeni hizmet binamıza kadar gelip
bizleri onurlandıran tüm oda ve borsa
başkanlarımıza, camiamız mensuplarına
ATB camiası adına teşekkür ediyorum.
Sağ olsunlar var olsunlar.
Bir sonraki sayımızda buluşana
kadar sağlık ve işlerinizde 		
kolaylıklar diliyorum.
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Yavuz, ATB’nin kuruluş yıldönümünde, Türkiye
Ekonomisini değerlendirdi

“Ekonominin konuşulduğu
bir Türkiye istiyoruz !”
A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz “ Türkiye’nin
gündeminin ekonomi olması gerekirken, ekonominin gündemin çok gerilerine ötelenmesi, son günlerde ülke
gündemini tamamen ekonominin
dışına çıkaran olayların gelişmesi hem
yabancı yatırımcıyı hem de yerli yatırımcıyı tedirgin etmiştir. Bu da bekleyen yapısal reformların ertelenmesine
yol açabilir “ dedi. ATB’nin kuruluşunun 87. Yıldönümü nedeniyle ATB
Meclis Toplantısında bir konuşma
yapan Yavuz, Dünyanın ve ülkemizin
çok önemli değişimlerin yaşandığı bir
süreçten geçtiğini söyledi.
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Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli etken olan değişimleri ıskalamamak için dikkatli
politikalar geliştirmek zorunda olduğuna dikkat çeken ATB Başkanı Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hem ülkemiz hem de dünya
ekonomileri için önemli bir eşikteyiz. Şu an 3 önemli değişim yaşanıyor. Geleceği ıskalamak istemiyorsak,
bunları dikkate alarak, politikalarımızı buna göre belirlememiz gerekiyor. Bunlardan ilki, son 5 yıldır süren
bol likidite dönemi sona erdi. 2008
küresel krizi sonrasında ABD merkez bankası FED, daralan ekonomik
aktiviteyi canlandırmak için likideyi
artırmaya başlamıştı. Krizin başında
870 milyar dolar FED bilançosu,
geçen yılsonunda 4 trilyon dolara
ulaştı. Demek ki 5 yılda 3 trilyon
dolardan fazla bir likidite piyasalara aktı. Artan bu likidite hem ABD
ekonomisinin canlanmasını sağladı,
hem de daha önemlisi gelişen ülkelerin ekonomilerini canlı tuttu.
Türkiye ‘de bundan faydalandı.
2009’da küresel krizden en çok etkilenen ülkelerden biriydik. Ekonomimiz yüzde 5’e yakın daralmıştı. Ancak sonraki 2 sene hızlı bir toparlanma yaşadık. Büyüme oranı yüzde 9’a
yaklaştı. Bunun kaynağı iç tüketim
idi. Küresel likidite bolluğu sayesinde artan ve ucuzlayan borçlanma im-

ATB

A
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yasında
.

nkara Ticaret Borsası (ATB), kuruluşunun 87. Yıldönümü düzenlediği törenle kutladı. ATB Meclis’inde bir konuşma yapan ATB
Başkanı Faik Yavuz “1927 yılında hizmete giren ATB, aradan geçen süre
içinde gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’de çağdaş borsacılığın gelişmesi yolunda önemli ilkleri hayata geçirmiştir” dedi.
Kuruluş yıldönümü nedeniyle ATB Meclis Toplantısında bir konuşma yapan Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz,
“1927 yılında beş müteşebbis girişimleriyle kurulan ve 15 üye ile yola
çıkan Ankara Ticaret Borsası, bugün gerçekleştirdiği büyük projelerle
ülkemizde çağdaş borsacılık yolunda birçok ilke imzasını atmıştır” dedi.
ATB Başkanı Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ATB bugün kuruluşunun 87. Yılını kutlamaktadır. 1927 yılında bir
avuç müteşebbisin yaktığı bu hizmet ateşi aradan geçen 87 yıl boyunca
hiç sönmemiş ve her geçen gün biraz daha gürleşerek günümüze kadar
gelmiştir.
Ankara Ticaret Borsası, ülkemizde gerçekleştirilen birçok ilke de imza
atmıştır. Türkiye' nin bir numaralı ruhsat belgesine sahip Canlı Hayvan
Borsası' nı inşa etmiş, bugüne kadar hiçbir borsa tarafından gerçekleştirilemeyen modern, AB Standartlarında üretim yapabilen bir Et Kombinası İnşa ederek Türkiye Ekonomisine kazandırmıştır. Yine üyelerine
yönelik olarak gerçekleştirdiği 296 iş yerinden oluşan ATB İş Merkezi
bugün önemli bir ticaret merkezi olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Ahiboz’da yapımı tamamlanan ve hizmete giren 30 bin tonluk çelik
silo tesislerimiz içinde yer alan, Türkiye’de bir ilk olan, Yetkili Sınıflandırıcı Lisanslı aynı zamanda TS-EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Belgeli
laboratuarları, gerçek anlamda borsacılığın yapılabileceği en ileri iletişim
teknolojileri kullanılarak inşa edilen satış salonu, yine, Ankaralılara sağlıklı ürünler sunan, dünya standartlarında, modern teknolojilerin kullanıldığı Et Teşhir ve Satış Salonu ile sosyal tesisleri kapsayan Et Borsasını
hizmete açmıştır.
ATB, son olarak, Ankara’ya
yakışır bir borsa hizmet binası çalışmalarını tamamlayarak
yeni genel merkezine taşınmıştır. ATB olarak ülkemiz
ekonomisine kazandırdığımız
eserlerimizle, ülkemize hizmet
etmekle gurur duyuyoruz.”
Burada, Ankara Ticaret
Borsası’nı bugüne getirenlere
teşekkür ediyor, hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara rahmet diliyorum.”
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kanları, hem şirketlerimizin, hem de
vatandaşların borçlanmasını kolaylaştırdı. Özel sektör olarak bu sayede önemli yatırımlar gerçekleştirdik.
Üretim, ihracat ve istihdam kapasitemizi artırdık. 2 senede krizin izlerini
silmekle kalmadık, bu alanlarda kriz
öncesinin de üzerine çıktık.
Öte yandan bu hızlı toparlanmanın bir de yan etkisi oldu. İç tüketime dayalı büyüme, bir diğer yapısal
sorunun büyümesine yol açtı; cari
açık, yani döviz açığı. Yıllık bazda
döviz açığı 2011’de 80 milyar dolara ulaştı. Döviz açığının yarattığı
kırılganlığın sürdürülemeyecek boyuta ulaştığının görülmesiyle 2011
yılı ortasından itibaren büyümenin
kompozisyonunu değiştirecek adımlar atılmaya başlandı. Büyümede iç
talebin yerini dış talep aldı. Böylece
cari açık, uygulanan ekonomi politikası ile bir miktar düşürüldü. Ancak
bu durum büyümenin düzeyini de
düşürdü. 2012’de yüzde 2, 2013’de
yüzde 4’lük büyüme gerçekleşti.
Şimdi 2014’de, FED’in likidite
artışını önce durdurup, sonra fazla
likiditeyi geri almaya başlayacağı yeni bir ortamdayız. Hem kamu idaresi
hem de özel sektör olarak, bu yeni
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ortama nasıl uyum sağlayacağımıza
ve büyüme-istihdam-refah artışı dengesini nasıl koruyacağımıza odaklanmak zorundayız.
Bölgeselleşme önem kazandı
Konuşmasında, Dünyada gerçekleşen ikinci büyük değişim, bölgeselleşmenin hız kazanmakta olduğuna
dikkat çeken Yavuz, “burada da öncülüğü ABD yapıyor. Önce pasifik
ülkeleri ile birlikte kısa adı TPP olan
Transpasifik Ortaklık Anlaşması başlatıldı sonra da ABD ile AB arasında
kısa adı TTIP olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişimi hayata geçirildi” diyerek bu iki gücün
dünya ekonomik gücünün yüzde
70’ine denk geldiğini söyledi. Yavuz
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu iki girişimin önemi şurada.
Birincisi Dünya Ticaret Örgütü’nün
dünya çapında uygulamaya çalıştığı
ticaretin serbestleştirilmesi görüşmelerine bir alternatif çıkıyor. Yani bir
anlamda bu görüşmelerin sonuçsuz
kalmasına karşı hazırlık yapılıyor.
Ama daha da önemlisi, bu iki oluşum, dünya ekonomik gücünün yüzde 70’ine denk geliyor. Bu da sadece
ticareti ve yatırımları değil, üretim
standartlarını belirleme konusunda

da büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor.
Biliyorsunuz Gümrük Birliği sürecinde, Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında kalmıştık. Bugün bunun
olumsuz etkilerini giderek daha fazla yaşıyoruz. Eğer bu girişimlerin,
özellikle de ABD ile AB arasında
TTIP’nin dışında, sadece seyirci olarak kalırsak, çok daha büyük sıkıntılar yaşarız. Bu zincirin halkasının
içinde olursak o müzakerelerde tarafız. Yoksak ne kural koydularsa ona
göre hareket edeceğiz. O yüzden ülke
olarak biz, hem AB ve ABD’deki muadillerimiz nezdinde bu çalışmalarda
yer almaya çalıyoruz, hem de kamuoyuna bu süreçlerin içinde olmamızın
önemini anlatıyoruz.”
Kaya gazı hayatımıza giriyor
Konuşmasında dünyanın enerji
etrafında şekillendiğine işaret eden
Yavuz “dünyayı şekillendirecek üçüncü konu, yine ABD merkezli olacak.
ABD’nin geliştirdiği kaya gazı teknolojisi” şeklinde konuştu.
Yavuz şunları söyledi:
“Biliyorsunuz son yüzyılda dünyadaki tüm dengeler ve çekişmeler,
enerji etrafında şekilleniyor. ABD ka-

KAPAK

ya gazını daha ekonomik kullanmak
üzere yeni ve etkin bir teknoloji geliştirdi. Bin metreküp gazın 100 doların altında mal edebiliyorlar. Oysa
biz Rusya, İran ve Azerbaycan’dan aldığımız gazı 349 dolar ila 510 dolara
mal ediyoruz. ABD, bu sayede sadece
ithal petrole olan bağımlılığını neredeyse bitirecek olmakla kalmayacak,
yeniden üretim merkezi olma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak.
Kaya Gazının üretimi ile Kömür fiyatları düştü ve AB ülkeleri Doğalgaz
Çevirim Santrallerini devre dışı bırakarak Kömürden Enerji Üretimini
yeniden başlattılar.
ABD’nin Kaya Gazı Politikası ne
olacak bilinememektedir. Önümüzdeki Beş sene içinde bunun kararını
verecektir. Ya Lokal kalıp kendi içinde tüketime açacaktır ki buda haksız
bir rekabete yol açacaktır ve şirketlerine gizli bir sübvansiyon sağlamış
olacaktır.
Ya da sözlerimin başında bahsettiğim gibi TPP- TTB ülkeleri ile paylaşırsa biz bunun dışında kalırız ki en
büyük eksikliğimizde rekabetimizin
yeterli olmayışıdır. Dolayısıyla bizim
hem enerji hem de dış politika anlamında, kaya gazının yaratacağı etkileri analiz edip, hazırlık yapmamızda
büyük fayda olacaktır.”
2014 yılı beklentilerimiz
Konuşmasının son bölümünde,
Türkiye’yi 2014 yılında bekleyen gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında
alınması gereken tedbirler konusuna
ayıran ATB Başkanı Yavuz “ 2014’e
küresel iktisadi ortamdaki düzelmelerin devam edeceğini, petrol fiyatının mevcut düzeyini koruyacağını
ve çevre ülkelerdeki siyasi gerginliğin
bugünkünden fazla olmayacağını
varsaydığımızda, 2014’ün iyi bir yıl
olması mümkün” dedi.
AB uyum süreci aslında bize kapsamlı, başarısı denetlenmiş bir reçete
sunuyor. Bu reçetedeki ilaçları, kullanım koşullarına saygı göstererek kullanmamız gerekir. Bu çerçevede, 2001

ATB Hububat Teknolojileri
Laboratuarına Uluslararası
Akreditasyon Belgesi verildi

A

nkara Ticaret Borsası’nın (ATB), Ahiboz Tesisleri içinde yer alan
Hububat Teknolojileri Laboratuarına, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Uluslararası geçerliliğe sahip Akreditasyon
Belgesi verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da hububat,
baklagil ve yağlı tohumlarda Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuar belgesi de
verilen Hububat Teknolojileri Laboratuarında 14 üründe, 12 değişik
tahlil yapılabilecek.
Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından Yetkili Sınıflandırıcı, TÜRKAK tarafından da Uluslararası Akreditasyon Belgesi verilen ATB Hububat Teknolojileri Laboratuarının Ankara’da büyük bir eksikliği gideceğini belirten ATB Başkanı Yavuz, “ Laboratuarımız, 14 üründe, 12 değişik tahlili yapabilecek hem zaman hem de maddi açıdan üreticilerimize
önemli katkıda bulanacaktır” dedi.
Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:
“ATB Hububat Teknolojileri Laboratuarı’nda başta buğday olmak
üzere arpa, çavdar, tritikale, yulaf, mısır, pirinç, çeltik, yeşil, sarı ve kırmızı mercimek, kurufasulye, nohut ve yağlı tohumlarda, Rutubet, Kül,
Protein (Dumas), Hektolitre, Sedimantasyon, Düşme Sayısı Tayini, Yaş
Gluten, Süne-Kımıl Tahribatına Uğramış Tane Tayini, Kırık Tane, Yabancı Madde, Hızlı Protein ve Hızlı Rutubet Tayini gibi tahliller yapılabilecektir. Ayrıca, toprak analizleri yapacak, toprak laboratuarı ile meyve sebzede ilaç katlılarını tespit amacıyla bir analiz laboratuarı kurmak
üzere çalışmalarımız sürmektedir. Laboratuarımız, vereceği hizmetle
üreticilerimize hem maddi hem de zaman açısında önemli bir katkıda
bulanacaktır.”
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yılında başlayan kapsamlı reformları
devam ettirmeliyiz. Zira pedal çevirmeyi bıraktığımızda bisikletin başına
gelenler hepimizin malumudur.
Sabır, kararlılık ve dayanıklılık bu
sürecin en önemli unsurudur. Zira hepimiz biliyoruz ki, reform adımlarını
AB için atmıyoruz. İnsanımız için, insanımızın muasır medeniyet seviyesini
aşacak ortamda yaşayabilmesi için reformları gerçekleştiriyoruz.
AB üyeliğinin anlamı, kurallar
ve kurumlar ülkesi haline gelmektir.
Eşit şartlarda ve adil rekabet ortamının tesis edilmesi demektir. Yani
daha müreffeh ve sağlıklı bir yapı
kurmak için somut bir yol haritasıdır. Büyüme tempomuzu yükselterek
muhafaza edersek dünya ligindeki
konumumuzu daha ileri taşıma fırsatını yakalayabiliriz. Yalnız büyürken
de cari açığa dikkat etmemiz lazım.
İhracatımız içinde orta teknolojili
ürünlerin payı artarken ileri teknoloji gerektiren ürün ihracatının payının
azalması, özellikle sanayimizdeki yapısal dönüşüm ihtiyacını gösteriyor.
Yapılması gereken, reel sektöre
ağırlık vererek, üretim ve ihracatı
milli mesele olarak algılamak ve artırmaktır. Üretim ve ihracat maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün
üzerindeki yüklerin indirilmesi, girdi
maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi öncelikli hedeflerimiz olmalı.
Vergi reformunu, eğitim reformunu, yargı reformunu, kamu yönetimi reformunu, firmaların sağlıklı
büyümelerine elverişi hale getirecek
şekilde tasarlamak gerekiyor. Bunları
başarmanın yolu, kamu ve özel sektörün bir arada çalışabilmeyi, kararları
ortak tasarlamayı öğrenebilmesinden
geçiyor. ESDK da aldığımız kararlar
Türkiye ekonomisine yön vermiştir.
2014 yılında yeni bir büyüme
hikâyesi hazırlamaya başlamalıyız.
Yüksek hızda nasıl büyüyeceğimize
ve rekabet gücümüzü nasıl koruyabileceğimize ilişkin gündeme geri dönmeliyiz.”
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87

87
yasında
A

nkara Ticaret Borsası (ATB)
1927 yılında ZAHİRE BORSASI olarak kurulmuştur. 12 Şubat
1927 Cumartesi günü saat 16.00’da
ilk toplantısını yapan borsa encümeni, kararları içeren defterin 1. Sayfasındaki 1 nolu toplantı tutanağında
Çolakzade Sabri Bey başkanlık görevine seçilirken, Başkan Vekilliğine
Gedikzade Ali Efendi, Sandık Amirliğine Vefik Hayri Bey getiriliyordu.
Yine aynı tutaknaktan öğrendiğimize
göre, zahirelerin borsa dışında satışını önlemek üzere iki kolcunun bulundurulmasına karar verildiği görülüyor.
Ankara Ticaret Borsası,
Borsa Encümenin 26 Şubat
1927 Cumartesi günü
yaptığı 3.toplantısında, küşat edilerek
resmen faaliyetine başlıyordu.

Borsa encümeni ilk toplantılarını,
Ankara’da İstasyon yöresinde ve eski Toprak Mahsulleri Ofisi’ne yakın
ahşap bir binada yapıyordu. Zaman
içinde yıkılan bu binanın Toprak
Mahsulleri Ofisine yakın olması nedeniyle seçildiği ifade ediliyordu.
İlk Meslek Grupları
Vali Muavini Ahmet Kınık başkanlığında yapılan toplantıda, beş
meslek gurubunu tespit ve tayin
edilmişti. Tutulan zapta göre Zahire
Borsasında oluşturulan ilk beş meslek gurubu;
Hububat ve Bakliyat, tiftik yaprağı, hamderi
ve avderileri,

sade, zeytin ve nebati yağlar, zeytin
tanesi ve peynir, un ve kepek olarak
belirlenmiştir.
26 Şubat 1927 tarihi itibariyle
Borsanın üye sayısı 13 adedi birinci
derece, 1 adedi ikinci derece, 1 adedi
de üçüncü derece olmak üzere toplam 15 olarak tespit edilmişti.
Gelişme süreci
ATB daha sonra, Ulus’ta şimdiki Cihan Palas Otelinin yanındaki
bir binaya taşınmış, 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.
1976 yılında “Anafartalar Caddesi, Şan Sokaktaki merkez binasında hizmet vermeye başlayan Ankara
Ticaret Borsası, 2014 yılında yapımı
tamamlanan yeni hizmet binasına taşınmış ve o tarihte bu yana da burada
çağdaş borsacılığın gereklerini yerine
getirerek hizmetlerini sürdürmektedir.
ATB, çalışmalarını yine mülkiyeti kendisine ait olan Sincan Çoğlu
Köyündeki Canlı Hayvanlar Müdürlüğü, İskitler Şube Müdürlüğü, Et
Borsası Müdürlüğü, Toptancı Hal
Şube Müdürlüğü ile Şereflikoçhisar
Temsilciliğiyle devam ettirmektedir.

tanağı

tu
ATB'nin ilk toplantı karar

B

orsanın encümen kararlarını içeren defterin birinci sayfasında yer alan 1 nolu
toplantı tutanağında Ankara
Ticaret Borsası’nın kuruluşu şu
şekilde gerçekleşmiştir:
1- Ticaret Bakanlığı Tiicaret
Odasına kayıtlı ve tutanakta imzaları bulunan Zahire
Borsası Encümeni üyeleri
12 Şubat 1927 Cumartesi
günü saat 16’00’da toplanmış ve aşağıdaki kararları
almıştır.
2- Gizli oylama ile yapılan
birinci Başkanlık görevine
5 geçerli oyla Çolakzade
Sabri Bey, yine gizli oylama
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 mezunlarından 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 ödenmesi
kararlaştırıldı. Bu kolcuların seçilerek onanmak üzere encümene
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 bildirilmesine karar verildi.
16 Şubat 1927 Çarşamba günü saat 15:30’da toplanmak üzere
saat 19:00’da toplantı kapatıldı.”
Vefik Hayri
Raşit
Şişkozade Mustafa

Gedikzade Ali
Yağcızade İsmail
Karaevlizade Mahmut

Gedikzade Sabri
Kıbrıslızade Ali
Necmettin
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Kaya: Yatay
depoların çatıları örtülüyor

Demirer, ASEMKOM
Başkanı seçildi

A

nkara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği 39. Olağan
Genel Kurul’u Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da Celal
Demirer, Yusuf Yavuz Tavşan, Cengiz Soylu, Alpaslan Uygun,
Hicabi Korkmaz, Muhterem Kara, İlyas Yılmaz, Uğur Telli ve
Adem Bag Yönetim Kurulu’na seçildiler.
Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda, Celal Demirer’i
Başkan,Yusuf Yavuz Tavşan’ı Başkan Yardımcısı ve Cengiz Soylu’
yu da Muhasip Üye olarak göreve getirdiler.
Demirer: Sorunlarımızı biliyoruz
Yönetim Kurulu başkanlığı görevine seçildikten sonra bir
değerlendirme yapan Yönetim kurulu Başkanı Celal Demirer,
“sorunlarımızı iyi biliyoruz ve çözümü için elimizden geleni
yapacağız” dedi.
Demirer, “böyle görevlerin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat
çekerek, “esas olan camiamıza hizmettir. Bu bilinçle görevimizi
sürdüreceğiz. Sorunlarımızı ve çözüm yollarını biliyoruz. Amacımız
en kısa sürede sonuç alıcı adımları atmak olacaktır”şeklinde
konuştu.
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A

nkara Hububat ve bakliyat Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifi Başkanı Şahin Kaya,
dergimize yaptığı açıklamada Ahiboz’da yapımı devam eden 86 adet yatay deponun çatılarının örtülmeye başlandığını söyledi. Kaya
depoları yeni hububat sezonuna yetiştirmek
için gayret sarf ettiklerini belirtti.
Çalışmaları, hiç ara vermeksizin sürdürdüklerini açıklayan Kaya, yatay depoların haziran ayında kuraları çekilerek hak sahiplerine
dağıtılacağını da belirtti. Kaya, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:
“Ankara Ticaret Borsası’nın Ahiboz tesislerinin hemen yanında inşa edilmekte olan
86 adet yatay depo inşaatıni bu yılın hububat
sezonuna yetiştirmek üzere çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Depolarımız, bürüt 500 metre
kare, net 485 metre kare bir alan üzerine inşa
edilmektedir. Her biri 2.300 ila 2.500 ton kapasitelidir. Ortalama yüksekliği ledi metredir.
Çatıları sandviç panel ile kapatılmaktadır. Betonarme perde beton sistemiyle inşa ettiğimiz
yatay depoların içinde 36 metre karelik ofisler
oluşturduk. Bu ofislerin içinde çalışma alanı
dışında banyo, tuvalet, mutfak ve soyunma
odaları da yer almaktadır. Site içinde 30 metre genişliğinde ana yol, 20 metre genişliğinde
ise ara yollar yer almaktadır. Bu kadar geniş
kapsamlı bir projeyi hububat sezonuna yetiştirmek gayreti içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz”
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Yavuz, Türkçe Konuşan Girişimcileri kabul etti

Evinize, hoş geldiniz
2005 yılında başlayan ve 17 Program çerçevesinde
Türkiye’yi ziyaret eden 45 girişimci ATB’de düzenlenen
toplantıya katıldı, ATB’nin Et Borsasında
incelemelerde bulundu…

T

ürkçe Konuşan Girişimciler
Programı kapsamında ülkemizde
bulunan 45 girişimci Ankara Ticaret
Borsası’ nı (ATB) ziyaret etti. 23 ülke
ve 2 özerk bölgede çeşitli alanlarda yatırımları bulunan girişimcileri kabul
eden ATB Başkanı Faik Yavuz “Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
ile ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi ve
kültürel bağlarımızı güçlendirmeyi
hedefliyoruz” dedi.
Yavuz’un sözleri
Aynı dili konuşan girişimcilerin,
çok daha başarılı olacaklarına dikkat
çeken ATB Başkanı Yavuz sözlerini
şöyle sürdürdü:
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“Öncelikle hepinize, Evinize
Türkiye’ye hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. 2005 yılında başlatılan program çerçevesinde 17
programı gerçekleştiriyoruz. Bugüne
kadar 24 farklı ülkeden ve 5 özerk
bölgeden aynı dili konuşan, toplam
600 işadamı ve işkadınını ülkemizde
ağırladık. Çok başarılı sonuçlar da aldık.
Program ile sizlerle, bulunduğunuz ülkelerde ticaret yapma kapasitesini güçlendirmeyi ve Türkiye ile
işbirliği yapma olanaklarını artırmayı
amaçlıyoruz. Bu amaçla, ülkimizin
önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirecek,
fabrikaları gezecek, fuarları takip edecek, tarihi ve kültürel mekanlarımızda
incelemelerde bulunacaksınız.”

ATB Et Borsası’nda incelemelerde
bulunarak, buradaki yetkililerden bilgi aldılar.
17. Program

İşadamları olarak dünyanın dört
bir tarafından iş yaptıklarına dikkat
çeken Yavuz “ iş yapmak için gittiğimiz ülkelerde dilimizi bilen, daha
rahat anlaşabileceğimiz insanlara ihtiyaç duyuyoruz” diyerek sözlerini şöyle
tamamladı:

çen yıl biraz daha gelişti ve büyüdü.
Bugün geldiğiniz Türkiye dünden
çok farklıdır. Bunu gezi kapsamında
ziyaret edeceğiniz illerimizde de göreceksiniz. Görüyorum ki,heyetinizin
büyük bir kısmınız genç girişimcilerden oluşuyor bu da bizi çok memnun
eden bir diğer özellik. Bu genç girişimci ruhu ile ülkelerinizde çok büyük işler başaracağınıza inanıyoruz”

“Bildiğim kadarıyla birçoğunuz
ülkemizde eğitim aldınız ve Türkiye’yi
yakından tanıyorsunuz. Ancak şunu
bilmenizi isterim ki, Türkiye her ge-

ATB’de düzenlen toplantı sonrasında heyette bulunan girişimciler,
ülkelerini sembolize eden hediyelerini
sundular. Heyet üyeleri, daha sonra
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Ülkelerinde başta ticaret olmak
üzere, inşaat, gıda ve gıda makinaları,
mobilya, inşaat ve tesisat malzemeleri, otomotiv yan sanayi, temizlik
ürünleri, turizm, yatırım projeleri
ve danışmanlık hizmetlerinde faaliyet gösteren girişimciler, Afganistan,
Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan,
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Karadağ, Kazakistan,
Kırgızistan, Kosova, KKTC, Makedonya, MoldovaÖzbekistan, Romanya, Rusya (Tataristan), Sırbistan
(Sancak), Tacikistan, Türkmenistan
ve Yunanistan’dan geldiler.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Dışişleri Bakanlığı’nın işbirliğiyle
hazırlanan program çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden “Türkçe Konuşan
Girişimciler” in 17. Dönem programına 45 girişimci katılıyor. Program
kapsamında bugüne kadar 600 girişimci Türkiye’yi ziyaret etti. Program
kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa,
Mersin’de incelemelerde bulunacak
olan heyet üyeleri 13 Mart’ta ülkemizde ayrılacak.
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ATB’ de hububat sezonu
öncesi istişare toplantısı
A

nkara Ticaret Borsası’nda (ATB)
yapılan toplantıda, hububat sezonu öncesi bir istişare toplantısı yapıldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz’un başkanlığında yapılan
toplantıya ATB 5. Ve 8. Meslek Komiteleri üyeleriyle TOBB ve LİDAŞ
temsilcileri katıldı.
Amaç daha iyi hizmet
İstişare toplantısında, Ankara
Ticaret Borsası Ahiboz Hububat ve
Bakliyat Depolama ve Pazarlama
Alanı içinde yer alan, 30.000 ton
kapasiteli çelik silonun, satış salonunun ve laboratuarın daha etkin bir
şekilde kullanılmasının temini, 2014
yılı sezonu öncesinde, geçen dönem
yaşanan sıkıntıların tespiti, çözüm
önerileri, söz konusu tesislerin nasıl
daha verimli bir şekilde kullanılabileceği, üyelere ve üreticilere daha iyi
hizmet verilebilmesi için yapılması
gereken çalışmalar, bu konularda izlenecek yol haritasının belirlenmesi
ele alındı.
Yavuz’un sözleri
İstişare toplantısına başkanlık
eden ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz, toplantının açılışında
yaptığı kısa değerlendirmede, TMOTOBB LİDAŞ tarafından işletilen
tesislerden tüccar, sanayici ve üreticilerin etkin bir şekilde yararlanmalarının hedeflendiğini söyledi. Yavuz,
bu toplantının da bu amaçla düzenlendiğini belirterek, geçtiğimiz yıl
yaşanan sorunları veya aksaklıkların
bu yıl yaşanmaması amacıyla tüm
kesimlerde çözüm önerileri beklediklerini ifade etti.

ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz’un
başkanlığında yapılan
toplantıya, TOBB,
LİDAŞ temsilcileriyle
5. Ve 8. Meslek
Komitesi üyeleri
katıldı
Yavuz, ilk toplantıda belirlenen
görüşlerin ve çözüm önerilerin daha
sonra paydaşların da katılımıyla yapılacak toplantılarda ele alınacağını
söyledi.

Kimler katıldı?
ATB’de düzenlenen istişare toplantısına, TOBB Borsalar Müdürü
Muhibbet Uludoğan, TMO – TOBB
LİDAŞ Koordinatörlüğünü temsilen
Levent Hekimoğlu, ATB Yönetim
Kurulu Üyesi Şemsettin Aktuğlu, Meclis Üyeleri Fetullah Şevgin,
Adem Uyanık, B. Sezai Demircan,
Özcan Adanır ve Ertuğrul Özer, 5.
Meslek Komitesi Üyeleri M. Ferit
Polat, Osman Dursun, Orhan Kaçar,
8. Meslek Komitesi üyeleri Bünyamin Türkcan, Mitat Yalçın, Genel
Sekreter Eyüp Şenol Ömeroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara ve
borsa personelinin iştirak etti.
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TTK'da yapılan değişiklikler ATB
Müşterek toplantısında ele alındı
A

nkara Ticaret Borsası Meclis ve
Komiteler müşterek toplantısı
yapıldı. Toplantıda, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
Soner Altaş, son değişiklikler kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nun
getirdiği yükümlülükler ve fırsatlar
konusunda bir konferans verdi.
Altı defa değişen yasa
Konferansında, 1Temmuz 2012
tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nda, ikisi yürürlüğe girmeden, dördü de yürürlüğe girdikten
sonra olmak üzere 6 defa değişikliğe
uğradığına dikkat çeken Altaş, özellikle, getirilen cezalara konusunda
ATB Komite ve Meclis Üyelerini
uyardı.
Altaş, yapılan 13 önemli değişiklikleri şöyle sıraladı:
n Bağımsız Denetimin kapsamında
n İnternet Sitesi yükümlülüğü
n Cezaların hafifletilmesi ve İPC’ye
dönüştürülmesi
n Limited şirketlerde sermaye taahhütleri
n Anonim Şirket Yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluğu
n Denetçilerin sorumluluğu
n İç Denetim ve İç Denetçi
n Finansal tabloların ilanı
n Ticari Belgelere Yazılacak Bilgiler
n Şirkete Borçlanma Yasağı
n Ticari Defter Tutma Usulü
n Anonim Şirket Yönetim kurulu
üyeleri
n Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları
Konferansının ikinci bölümünde
tutulması gereken defterler, bu defterlerin onaylatılması ve şirket genel
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ATB Meclis ve Komite Üyelerinin yaptığı müşterek
toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Başmüfettişi Soner Altaş, tarafından verilen
konferansta, yasada yapılan 6 önemli değişiklik
anlatıldı, getirilen cezalar hakkında bilgi verildi.

kurullarının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunan
Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerçek Kişi Tacirler, bilanço esasına göre defter tutuyorlarsa, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve Envanter Defteri, İşletme Hesabı Esasına
Göre Defter Tutanlar, İkinci Sınıf
Tüccarlar ise sadece İşletme Defteri
tutmak zorundadırlar.
Kollektif ve Komandit Şirketler
ise. Yevmiye Defteri, Defteri Kebir,
Envanter Defteri ve Genel Kurul
Toplantı ve Müzakere Defteri ,Anonim ve Paylı Komandit Şirketler,

Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel
Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Limited Şirketler, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri,
Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı
ve Müzakere Defteri ve isteğe bağlı
olarak Müdürler Kurulu Defteri tutmak zorundadırlar “
Bu defterlerden açılış onayı yaptırılması zorunlu olan defterler hakkında da bilgi veren Altaş, “Yevmiye,
Defteri Kebir , Envanter, Pay, Yönetim Kurulu Karar, ayrıca tutuluyorsa
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Müdürler Kurulu Karar, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere ve İşletme
defterlerinin açılış onayı yaptırmak
zorunludur" dedi. Altaş, Pay defteri
ile genel kurul toplantı ve müzakere
defterinde yeterli yaprak varsa, bu
defterler 2014 yılında da açılış onayı
yaptırılmaksızın kullanılabileceğini
ve elektronik ortamda tutulan yevmiye defteri ile defteri kebir için de
açılış ve kapanış onayı yaptırılmasının şart olmadığını belirtti.
Cezalar ağırlaştı
Konferansında getirilen cezalar
hakkında da bilgi veren Altaş, ceza
gerektiren durumları şöyle özetledi:
“Ticari defterlerin mevcut olmaması, veya hiçbir kayıt içermemesi,
yahut Kanuna uygun saklanmaması
hâllerinde, üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilir.
Para cezaları 6.000 TL’ den, 73.000
TL’ye kadar, Ticari defterlere kasıtlı
olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Defterlerin açılış ve
kapanış onaylarını yaptırmayanlara
dört bin Türk Lirası idari para cezası verilir. 2014 yılı için İPC tutarı
4.481 TL”dir.”
İnternet Sitelerinde yer alması
gereken bilgiler
İşletmelerin İnternet sitelerinde

bulunması gereken bilgilere ilişkin de
açıklamalarda bulunan Altaş bunları
ve bu bilgilerin bulunmaması durumunda uygulanacak cezaları şöyle
açıkladı:
“Şirketin ticaret sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin
merkezinin, internet sitesi adresinin,
Anonim şirketlerde yönetim kurulu
başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen
sermaye miktarının; Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları
ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye
miktarının; Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt
edilen ve ödenen sermaye miktarının
internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülükleri yerine
getirmeyenlere 2.000 TL idarî para
cezası verilir. 2014 yılı için İPC tutarı
2.240 TL’dir.”
Belgelerin saklanması
Yasada belgelerin saklanması ile
ilgili hükümlere de kısaca değinen
Altaş, “Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü
belgenin, fotokopi, karbonlu kopya,
mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer
şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel
veya elektronik ortamda saklamakla
yükümlüdür. Belgeleri saklamayan-

lar, dörtbin Türk Lirası idari para
cezasıyla cezalandırılır. 2014 yılı için
İPC tutarı 4.481 TL’dir” dedi.
Konferansının son bölümünde,
şirketlerin genel kurula nasıl hazırlanacakları konusunda da açıklamalarda bulunan Altaş sözlerini şöyle
tamamladı:
“Yönetim Kurulu Kararı Alınması
ve Gündemin belirlenmesi, Esas Sözleşme Tadil Metninin Hazırlanması,
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin İç Yönerge Taslağının
Hazırlanması, Finansal Tabloların,
Yıllık Faaliyet Raporunun ve varsa
Kâr Dağıtım Teklifinin Hazırlanması, Toplantı Çağrısının TTSG’de ilan
ettirilmesi, Pay Sahiplerine Davet Yazısı Gönderilmesi, Bakanlık Temsilcisi Talebinde Bulunulması, Finansal
tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetleme raporunun ve
yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin şirket merkez ve şubelerinde
pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulması, Hazirun Cetvelinin
Hazırlanması”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş konferansının tamamlanmasından sonra
ATB Meclis üyeleri ile Komite Üyelerinden gelen soruları cevaplandırdı.
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İ

ç ve dış sorunların birlikte yoğrulduğu çok özel
günlerden geçiyoruz. Türkiye, bulunduğu coğrafya
itibariyle çok sıkıntılı bir dış gündem baskısı altında.
Suriye’de üç yıldır devam eden iç savaş, olanca hızıyla sürüyor. Bugüne kadar 250 bine yakın kadın çocuk
ve genç hayatını kaybetmiş durumda. Yüzyıllar içinde
kurulan kentler yerle bir olmuş halde. Ülke paramparça olmuş vaziyette. Tüm bu tablonun ülkemize yansıması ise 900 bini aşkın sığınmacı, milyarlarca dolarlık
mali yük ve her geçen gün biraz daha tırmanan sosyal
gerilim.

Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Kuzeyimiz de,
Güneyimiz de
ateş topu gibi!

Türk vatandaşları, Suriyeli sığınmacılara başta gösterdiği toleranstan her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Bu tespit her ne kadar görmezden geliniyorsa da
özellikle sığınmacıların istihdam edildiği kentler artık
gazete başlıklarına yansıyan haberlere kadar gelmiş
durumda. Büyük kentlerimizde her sokakta, hatta hatta
birçok semtte Suriyeli vatandaşların okullarına, sağlık
hizmeti aldıkları dispanserlere rastlanır oldu.
Sosyal bir yara haline gelen bu durumun geldiği son
nokta ise, kamplardan kaçanların büyük kentlerde dilenir hale gelmiş olmalarıdır. Bu durum, ülke güvenliğini
tehdit eder hale gelmeden gerekli ekonomik ve sosyal
tedbirler süratle alınmalı.
Ülkemizin kuzeyinde de yaşan gelişmeler artık uluslar arası bir sorun olmaya başladı. Ukrayna’da yaşanan
gelişmeler, ülkenin bölünmesine kadar ulaşmış durumda. Aramızda Karadeniz olmasına karşın Türkiye’nin
önemli bir ticaret ve turizm partneri olan Ukrayna’da
yaşanan bu gelişmeler dikkatle izlenmeli ve Türkiye bu
alanda uluslar arası girişimlerde bulunmalıdır. Kaldı
ki, Kırım’da yaşayan çok sayıdaki Türk’te, Türkiye’den
bu adımları beklemektedir.
Türkiye’yi Kuzey’den ve Güney’den saran bu sıcak
gelişmeler aylar süren seçim atmosferi altında gözden
uzakta kaldı. Şu anda da yeni bir seçim ortamına girmemiz, Suriye’de ve Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri
izlememizi ikinci plana itmemeli ve ülkemizi de her an
bu kan ve ateş ortamına düşebileceği gerçeğini unutturmamalıdır.
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Başkan Gökçek Ankara Ticaret Borsası’nda

“Ankara tarım ve

hayvancılıkta model kent olacak”

B

üyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek, Ankara Ticaret
Borsası (ATB) üyeleriyle bir araya geldi. Ticaret Borsası Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda üyelere seslenen Başkan Gökçek,
“Ankara, tarım ve hayvancılıkta model bir kent olacak ” dedi.
Gemalmaz’ın konuşması
Toplantının açılış konuşmasını yapan ATB Meclis Başkanı Erol
Gemalmaz, “Sayın Gökçek, Ankara
Ticaret Borsası camiasının yakından
tanıdığı bir Başkan olarak, yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda yer
almıştır. Son yıllarda gerçekleştirilen
projelerimizin yapımları aşamasında,
her zaman yakın desteğini gördük.
Son olarak da bugün bu toplantı-

Gökçek: Yeni yasa ile birlikte İl Özel İdarelerinin
görevlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini
hatırlatan Başkan Gökçek: “Artık tarım ve hayvancılık
konusunda her türlü desteği sağlayabileceğiz. Müşterek
projelere girebileceğiz. Yani sizlerle karşılıklı protokol
imzalayabileceğiz.
mızı gerçekleştirdiğimiz, ATB Hizmet Binasının yapımı aşamasında
da gücünü hep yanımızda hissettik.
Kendisine bu toplantımız vesilesiyle,
şahsım ve camiamız adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, teşekkür
ediyorum” dedi.
Yavuz’un sözleri
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz da yaptığı konuşmada,
Ankara’nın bir memur ve bürokrat

kenti olmadığını, bilinenin aksine
bir ticaret, sanayi, tarım, eğitim ve
kültür kenti olduğunu söyledi.
Yavuz sözlerine şöyle devam etti:
“Ankara, 5 milyona yaklaşan nüfusu ve150 bine yaklaşan firmasıyla
ticaretin yoğun olarak yapıldığı, 7.5
milyar dolarlık ihracatıyla, büyük bir
kısmı kamuya ait olmak üzere 10.5
milyar doları aşan ithalatıyla, 10 bini
aşkın ithalatçı ve ihracatçı firmanın
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faaliyet gösterdiği bir ticaret, ikisi tamamlanmış, üçüncüsü ise tamamen
dolmuş, üç organize sanayi Bölgesi,
Ostim, İvedik, Başkent, Mobilyacılar siteleri gibi 8 sanayi sitesi ile bir
sanayi, 250 bin Büyükbaş, 600 bin
küçük baş, 4 milyona yaklaşan kanatlı varlığıyla, toplam 1.265.970
Hektarlık tarım alanıyla, Türkiye’nin
hububat üretiminin yüzde 10’unu,
bakliyat üretimini yüzde 7’sini karşılayan, kendine has sebze ve meyve
ürünleriyle, Aspir, balkabağı, aysberg, kavun, taze soğan, kuru soğan
ve kimyon üretiminde birinci, 6
üründe ikinci ve 5 üründe de üçüncü
olama başarısını göstermiş bir tarım
ve altısı devlet, 12’si vakıf üniversitesi
olmak üzere 200 bini aşkın üniversite öğrencisiyle, onlarca müze, sergi
salonu, tiyatro salonu ve sinemasıyla
bir eğitim ve kültür kentidir.”
Konuşmasının ikinci kısmında
ATB’nin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz sözlerini
şöyle tamamladı: .
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“Yönetime geldiğimizde 7 proje
ortaya koyduk ve bunları tamamlamayı hedefledik. Çok şükür bugün
bunları gerçekleştirmenin huzurunu
yaşıyoruz. Yenikent’te Canlı Hayvan Borsası ile Et Kombinası, ATB
İş Merkezi, Ahiboz Lisanslı Depo
Belgeli 30 bin tonluk çelik silolarımız, Uluslararası akreditasyon belgesine sahip laboratuarımız, Satış
salonumuz, Et Borsamız ve Hizmet
Binamız. Tüm bu tesisleri Ankara
Ekonomisine kazandırırken, ülkemiz
ekonomisine de önemli bir güç kattığımızı düşünüyoruz. Tarımsal ürün
piyasalarını düzenlenmesi konusunda tüm yatırımlarımızı tamamladık

ve hiçbir eksiğimizin bulunmadığı
memnuniyetle ifade ediyoruz.
Ankara Ticaret Borsası, tesisleriyle ve verdiği hizmetle, sadece ülkemizin değil, bugün gelişmiş pek çok
ülkeyle rekabet edebilecek bir altyapıya sahiptir. Tüm bu projelerimizi
gerçekleştirirken Ankara Büyükşehir
Belediyesinden ve siz değerli başkanından büyük destek gördük. Bu tesislerin alt yapı çalışmalarında vermiş
olduğunuz desteği her zaman şükranla anacağız.”
ATB Başkanı Yavuz, toplantının
yapıldığı salonun da, bu toplantıyla
hizmete açıldığını belirtti.
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Gökçek’in Konuşması
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Ticaret Borsası üyeleriyle bir araya geldi. Ticaret
Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda üyelere seslenen Başkan Gökçek, “Ankara, tarım
ve hayvancılıkta model bir kent olacak ” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde açıkladığı hedefler
arasında Ankara’yı ticarette Türkiye’de
birinci, sanayide de ikinci yapmak olduğunu hatırlatan Başkan Gökçek, bu
hedeflere ulaşıldığını bildirdi.
Ankara model olacak
Başkan Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyacağı projeler sonucunda Ankara’nın
tarım ve havyancılık konusunda da
Türkiye’ye model olacağını söyledi.
Yeni yasa ile birlikte İl Özel İdarelerinin görevlerinin Büyükşehir
Belediyesi’ne devredildiğini hatırlatan Başkan Gökçek: “Artık tarım ve
hayvancılık konusunda her türlü desteği sağlayabileceğiz. Müşterek projelere girebileceğiz. Yani sizlerle karşılıklı protokol imzalayabileceğiz. Siz
bize destek verirken biz de size destek
olacağız. Süt ürünlerini değerlendireceğiz. Bunu ya özel sektör yada bizim
şirketlerimiz aracılığı ile yapacağız.
Yani biz sadece katalizör olup sizlere
imkan vereceğiz. Örneğin hayvancılıkta sütü ve tiftiği bol olan Akkeçi
cinsi keçileri finanse edip çok ucuza
köylünün almasını sağlayacağız ve
hayvancılığı geliştireceğiz” dedi.
Tarım konusunda da yapacaklarını anlatan Başkan Gökçek, sözlerini
şöyle tamamladı:
“Toprağı yormayan bir bitki olan
Aspir bitkisinin ekilmesini teşvik
edeceğiz. Bu bitkinin hem yağından
hem de küspesinden yararlanılıyor.
Bu konuda köylü vatandaşlarımız
ile sizleri de bir araya getirebiliriz.
Ayrıca ben arıcılığı da teşvik etmek
istiyorum.

ATB’de anlamlı gün!
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) aylık olağan Yönetim
Kurulu toplantısı Ankara Ticaret Borsası’nın (ATB) yeni hizmet binasında yapıldı. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesinde ATB Başkanı Faik Yavuz ile ATB Meclis Başkanı
Erol Gemalmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, günün anısına bir
hediye sundu.
Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, öğlen yemeği yiyen TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, daha sonra ATB’nin yeni
hizmet binasını gezerek, ATB Başkanı Faik Yavuz’dan bilgi aldılar.
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ATB’ye ziyaretçi akını!
UMAT Yönetim Kurulu Üyeleri ATB'yi ziyaret etti.
Umumi Mağazalar
Türk AŞ Yönetim
Kurulu ve Denizli
Ticaret Borsası Heyeti
ATB’yi ziyaret ederek
gerçekleştirilen projeleri
incelediler ve bilgi
aldılar…

A

nkara Ticaret Borsası’na (ATB)
ziyaretçi akını sürüyor. ATB’nin
yeni hizmet binasına ve et borsasına
yönelik ziyaretçiler arasına Umumi
Mağazalar Türk AŞ. (UMAT) Yönetim Kurulu ile Denizli ticaret Borsası
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan bir heyette katıldı.
UMAT AŞ Yönetim Kurulu
UMAT AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Hüsnü Ünal Başkanlığın-

da, İbrahim Tefenlili, Turhan Altınel, Adbülatif Aka ve Mehmet Naci
Aköz’den oluşan heyet üyeleri ATB
yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz
ile ATB Meclis Başkanı ve UMAT
AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erol Gemalmaz’ı ziyaret ettiler. ATB

hizmet binasında incelemelerde bululan UMAT AŞ Yönetim Kurulu
Başkan ve Üyeleri son olarak ATB
Meclis Başkanı Erol Gemalamaz ile
Faik Yavuz’a üzeri Türk desenlerinden oluşan birer porsenel su takımı
hediye ettiler.

Ankara İl Tarım Müdürü Temel ve Haymana TB Başkanı Özer ATB'de

G

ıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara
İl Müdürü Muhsin Temel ve Haymana Ticaret Borsası Başkanı Servet Özer ATB’yi ziyaret
etti
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara
İl Müdürü Muhsin Temel ile Haymana Ticaret
Borsası Başkanı Servet Özer, ATB Meclis Başkanı Erol Gemalmaz ve Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz’u ziyaret ederek yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Yeni hizmet binasının, ATB’ye yakışan özellikleri taşıdığını görmekten memnun kaldığını
belirten Temel, “Ankara’ya ve ATB üyelerine
böylesine güzel ve fonksiyonel bir hizmet kazandırdıkları için ATB’nin yönetimini ve Meclis
üyelerini kutluyorum” dedi.
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Şanlıurfa TB Heyeti ATB
tesislerinde incelemeler yaptı
Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kaya
Başkanlığındaki heyet,
ATB’nin Et Borsası
tesislerini gezdi, yeni
hizmet binasında
incelemelerde
bulundu.

Ş

anlıurfa Ticaret Borsası Heyeti
Ankara Ticaret Borsası’nı (ATB)
ziyaret etti. ATB’nin, Et Borsası tesislerinde incelemelerde bulunan heyet üyeleri daha sonra ATB’nin yeni
hizmet binasını da gezerek Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz’dan bilgi
aldılar.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya
başkanlığında, Başkan Yardımcısı Ali
Çiçek, Meclis Üyesi Ali Caz, Mimar
Hakan Şen, İç Mimar Betül Tekelekoğlu, Mühendis Sait Turmak ile

Müteahhit Mustafa Konak’tan oluşan
heyet, ilk olarak ATB Et Borsası tesislerinde incelemelerde bulundu. Burada, ATB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mustafa Bakiler, Yönetim
Kurulu Üyeleri Kemal Coşgun ve Celal Yıldırım ile Genel sekreter Eyüp
Ş. Ömeroğlu’ndan tesislerin işleyişi

hakkında bilgi alan heyet üyeleri daha
sonra ATB’nin yeni hizmet binasına
geçtiler.
Burada ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u makamında ziyaret
eden heyet üyeleri daha sonra binayı
gezdiler, toplantı salonlarında incelemelerde bulundular.
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TOBB Hesapları İnceleme Komisyonu'nun ziyareti
T

Denizli Ticaret Borsası heyeti ATB'de

D

enizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili başkanlığında yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan
heyet ilk olarak ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u yeni hizmet binasında ziyaret ettiler. ATB’nin projeleri ve yapılan çalışmalar
hakkında Yavuz’dan bilgi alan heyet üyeleri daha sonra ATB’nin Et
Borsası’nda incelemelerde bulundular. ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş.
Ömeroğlu’ndan tesisler ve işleyişi hakkında bilgi alan heyet üyeleri,
gerçekleştirilen projelerin tüm ülkemize örnek teşkil ettiğini belirttiler.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hesapları İnceleme
Komisyonu, Ankara Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Faik Yavuz’ u ziyaret
ederek, ATB’nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundular.
TOBB Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Sedat İşeri, ziyarette yaptığı kısa değerlendirmede,
ATB’nin son yıllarda gerçekleştirdiği
ve ekonomiye kazandırdığı tesisleri
yakından takip ettiklerini belirterek,
“ATB yaptığı hizmetlerle, ülke ekonomisine kazandırdığı çağdaş borsacılık tesisleriyle, örnek bir borsamız
olmuştur. İncinde bulunduğumuz
hizmet binası da bunun en güzel örneğidir. Emeği geçenleri ve ATB Yönetim Kurulu’nu bu çalışmalarından
dolayı kutluyorum” dedi.
ATB’ye yapılan ziyarette, TOBB
Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Sedat İşeri (Kastamonu TB)
ile birlikte, Komisyon Üyeleri, Ahmet Altınkaya (Kütahya TB), Saffet
İnamlı (Tavas TO), Tayfun Karataş
(Fatsa TSO), Hüseyin Sarıbaş ( Burhaniye TO) ve TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz katıldı.
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ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Özer'den analiz

Süt ve süt ürünleri sektörüne talep artıyor
S

üt ve süt ürünlerine olan talep,
gelişmekte olan ülkelerde ciddi
artışlar göstermektedir. Teşviklerin
artması, yükselen gelir seviyesi, sağlıklı beslenme istekleri, geniş ürün
yelpazesi, sektörü; yeni fırsatlar sunan ulusal ve uluslararası yatırımlar
yapılan büyük bir pazar haline getirmiştir.
Süt endüstrisi üretim değeri açısından Türkiye'de gıda sanayi'nin
yüzde 15'ini oluşturmaktadır. Sütün
temel besin maddeleri arasında olması ve ekonomik olarak ülke ekonomisine kattığı yüksek katma değer sektörün önemini arttırmaktadır.
Dünyada çiğ süt üretimi yıllık 750 milyon ton, Türkiye'de 17
milyon ton civarındadır. (Kaynak
FAO,TUİK). Hayvan varlığı ve laktasyon (sütlerin) verimlerindeki artışın doğal sonucu olarak artan süt
üretiminin yüzde 91,4'ünü inek sütü
oluşturmaktadır. Ülkemiz 14 milyon ton inek sütü üretimiyle IOF
üye ülkeleri arasında 8. sıradadır. Süt
eşdeğeri kişi başı süt ve süt ürünleri
tüketimi 230 kg iken içme sütü tüketiminin 34 kg civarında olduğu
tahmin edilmektedir.
Türkiye başta Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Kuveyt, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Kosova, Azerbaycan, ABD, Arnavutluk, Katar,
Ürdün, Bahreyn, Mısır, Lübnan ve
Pakistan olmak üzere 94 ayrı ülke ve
8 ayrı serbest bölgeye süt ve süt ürünleri ihraç etmiştir. Bu ürünlerin ihraç
değeri 250 milyon dolara ulaşmıştır.
Türkiye
İstatistik
Kurumu
(TÜİK)'in Ekim 2013 verilerine göre Ankara'da toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 3,1 oranında
artmıştır. Ticari süt işletmelerinin
yaptığı içme sütü üretimi önceki yı-

Ahmet ÖZER Kimdir?
1959 yılında Ankara'da doğan Ahmet ÖZER
1981 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon
Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul'da
reklamcılık sektöründe çalıştı. 1983 yılında askerlik dönüşü aile geleneği olan ticarete başladı.
Babası merhum Hüseyin Avni ÖZER ve iki kardeşiyle birlikte aile şirketi olan ÖZERLER GIDA LTD.ŞTİ'ni kurdu. Gıda sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet
gösteren şirket Pınar Et ve Süt Ürünleri ve Yurt Konserve Ankara Bayii
olarak hizmete devam etmektedir.
Çeşitli dernek ve vakıflarda yöneticilik yapan Ahmet ÖZER halen
ATB 4. Meslek komitesinde başkan yardımcılığı görevini yapmaktadır.

TÜİK'in Ekim 2013
verilerine göre Ankara'da
toplanan inek sütü
miktarı yıllık bazda
yüzde 3,1 oranında
artmıştır.
lın aynı ayına göre yüzde 10.7 artarak
111.567 tona ulaşmıştır. İnek peyniri
üretimi 44.111 tonla yüzde 6.8 artış
göstermiştir. Yoğurt üretiminde 0,2
artış gözlemlenirken 46.733 tonla
ayran üretiminde 4.6 artış olmuştur.
Ayrıca kaynak, konsantre süt, yağsız
süt tozu ve tereyağ üretimlerinde ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Hayvancılığın gelişimine dayalı bu artışlar,
üretimin değerlendirilmesi konusu
gündeme getirmektedir.
ATB Başkanı Sayın Faik Yavuz
Bey'in dergimizin geçen sayısındaki
röportajındaki verilere göre, "sadece
hayvancılıkla uğraşan hane halkı sayısı 4.737'ye ulaşmıştır. Ankara tarımında hayvancılık 260 bine yaklaşan
büyükbaş ve 796 bini aşan küçükbaş

hayvan varlığıyla önemli bir potansiyel oluşturmaktadır."
Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi önemi dünyaca kabul edilmiş olan, birçok besin yıllara göre daha hijyenik
şartlarda üretildiği bir gerçektir. Merdivenaltı tabir edilen sağlıksız ortamlarda yapılan üretimler terkedilerek,
ambalajlı ürünlere yönelinmesi, sokak sütünün kontrol altına alınması
ölçümlenebilir gerçek üretim değerlerine ulaşmamızı sağlayacaktır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın son iki yıl içerisinde
gerçekleştirdiği reform niteliğindeki
uygulamalarla sektör yeniden yapılanmış, bilinçli tüketiciler sayesinde
sağlıklı ürünlere olan talep artmış,
haksız rekabetin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Yukarıda verdiğimiz rakamsal değerlerin artması, ülke ekonomisine
katkı sağlamak adına sektörün içerisindeki komite arkadaşlarımızla ATB
Başkanı sayın Faik Yavuz'un desteklerinden güç alarak, zçalışmalarımıza
devam etmekteyiz.
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ATB Personeline İş Sağlığı ve
İş Güvenliği Eğitimi
Eğitim seminerinde,
“Ekranlı araçlarla çalışma,
ergonomi temel prensipleri,
iş sağlığı güvenliği temel
eğitimleri, Devlet-işçiişveren” sorumlulukları
başlıkları altında konular
anlatıldı.

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) personeline, iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi verildi. İş Güvenliği Uzmanı
Mehmet Karadeniz tarafından verilen eğitim semineri iki gün sürdü.
ATB personelinin tamamını kapsayan eğitim programında, “Ekranlı
araçlarla çalışma, ergonomi temel
prensipleri, iş sağlığı güvenliği temel
eğitimleri, Devlet-işçi-işveren” sorumlulukları başlıkları altında konular anlatıldı.
Eğitim seminerinde, ATB personelinin bilgilendiren, İş Güvenliği
Uzmanı Mehmet Karadeniz, temel
hak ve özgürlükler ışığında iş sağlığının; tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik
hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları olduğunu söyledi.
İş sağlığı güvenliği konusunu, işin
yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan
korunmak amacı ile yapılan sistemli,
bilimsel çalışmalar olarak tanımlayan
Karadeniz, “İş sağlığı ve güvenliğinin
amacı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma
ortamından kaynaklanan sağlık ve
güvenlik risklerine karşı korumak,
çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek, üretimin
devamlılığını sağlamak ve verimliliği
artırmak olarak sayabiliriz.” dedi.
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İş kazalarının büyük bir
kısmı önlenebilir
İş kazalarının yüzde 98’lik kısmının alınacak tedbirlerle önlenebilir
kazalar olduğunu belirten Karadeniz,
“Yaşanan her 10 kazadan 9’u emniyetsiz davranışlardan, yani çalışan
kaynaklı problemlerden meydana
gelmektedir. Eğer emniyetsiz durum
ve davranışların önüne geçebilirsek, iş kazalarını da engellemiş olu-

ruz. Dünyada her gün 172 iş kazası
meydana geliyor ve 4 kişi yaşamını
kaybediyor. İş kazalarının çoğunluğu
makinelerin sebep olduğu kazalardan
yaşanıyor. İş kazalarında zarar en çok
el ve parmaklarda meydana geliyor.
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için herkese bir takım
sorumluluklar düşüyor. Herkes de
üzerine düşen sorumluluğu yapmak
durumundadır” şeklinde konuştu.
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7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası Ankara'da yapıldı

Hisarcıklıoğlu: “Daha
fazla üretim, yatırım,
istihdam ve ihracat
hedefliyoruz”
7.

Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun evsahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan'ın başkanlığında, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sektörel Ekonomi Şurası’nın,
59 ana sektörün katılımıyla, bu alanda Türkiye’nin tek ve en büyük
buluşması olduğuna işaret ederek, “Sektörlerinin kanaat liderleri olan
arkadaşlarımız, sıkıntı ve önerilerini doğrudan ekonomi yönetimine iletecekler” dedi.

TOBB’da düzenlenen
7. Türkiye Sektörel
Ekonomi Şurası’nda,
Türkiye’nin üretim
ve hizmet alanındaki
gücünü oluşturan 59
sektör meclisi, sorun
ve çözüm önerilerini,
birinci ağızdan Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan,
ilgili bakanlar ve
bürokratlara iletme fırsatı
buldu. TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Şura’nın açılışında yaptığı
konuşmada, Türkiye
Sektör Meclislerinin,
ekonomi politikalarının
tasarım sürecine doğrudan
dahil edilmesinde fayda
gördüğünü, böylece
ekonominin büyüme
sürecinin yeni bir ivme
kazanacağını söyledi.
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Bu çalışma ile adeta ekonominin
röntgeninin çekildiğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “Bu raporu hem ekonomi yönetimiyle, hem de kamuoyu
ile paylaşacağız. Burada dile getirilen tüm sorunlar ve öneriler, ilgili
bakanlıklar ve kurumlar bazında da
ayrıca tasnif edilecek ve kendilerine
iletilecek. İnanıyorum ki, bu değerli
arkadaşlarımızın çalışmaları, kamuözel sektör işbirliğine yeni bir ivme
kazandırarak, ekonominin büyümesine destek verecektir” diye konuştu.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki sektörel şuralarda
gündeme getirilen çeşitli konularda,
sağlanan ilerlemeler, reel sektörün ve
ekonominin büyümesini sağladığını
vurguladı.
Tekstil, Konfeksiyon, İlaç ve Turizm’deki KDV indirimleri, Denizcilik’teki destekler, yatırım teşvik
sisteminin bölgesel ve sektörel olarak
dizayn edilmesi, KOBİ’lere tanınan
yeni imkânlar ve istihdam desteklerin bunlardan sadece birkaçı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu:
“Peki, sıkıntıların hepsini aştık
mı? Hayır. Elbette sorunlar var. Ama
bunlar aşılamayacak sorunlar değil.
Daha da önemlisi, artık sorunları
daha rahat aşma imkânını yakaladık. Kamu ile Özel sektör arasında
kurduğumuz bu kapsamlı diyalog
mekanizmaları sayesinde, özel sektör
ile kamu idaresinde, ortak akıl ve empati gelişti. İş hayatındaki sorunları
anlatabildiklerini ve bunların çözülebildiğini gören girişimcilerimizin de,
bakış açıları değişti, gelişti.
Şimdi bizler daha büyük bir moralle ve daha büyük bir şevkle işimize
sarılıyoruz. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefliyoruz. Ancak, küresel sistemde kısa ve
uzun vadede ortaya çıkmakta olan
iki önemli değişime karşı da hazırlıklı
olmamız gerekiyor. Kısa vadede bizi
yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son 5 yıldır süren bol likidite
dönemi sona erdi.
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Eskisi gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkânları azalıyor. Hem şirketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık
daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorunda. Kamu idaresi ve özel
sektör olarak, bu yeni ortama nasıl
uyum sağlayacağımıza ve büyümeistihdam-refah artışı dengesini nasıl
koruyacağımıza odaklanmak zorundayız. Uzun vadede ise bizi başka bir
zorluk bekliyor. Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor. Bunda da öncülüğü ABD yapıyor.
Yani bir anlamda bu görüşmelerin sonuçsuz kalmasına karşı hazırlık
yapılıyor. Ama daha da önemlisi, bu
iki girişim, birlikte dünya ekonomik
gücünün üçte ikisine denk geliyor.
Bu da sadece ticareti ve yatırımları
değil, üretim standartlarını belirleme
konusunda da büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor.
Size bir örnek vereyim. Şu an bizim ürettiğimiz ürünler 220 volt’a
göre dizayn ediliyor. Eğer bunlar 110
volt’u benimserse, tüm üretim kapasitemiz bir anda boşa çıkacak. Biliyorsunuz Gümrük Birliği sürecinde,
Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında
kalmıştık. Bugün bunun olumsuz etkilerini giderek daha fazla yaşıyoruz.
Eğer ABD ile AB arasındaki bu girişimin dışında, sadece seyirci olarak
kalırsak, çok daha büyük sıkıntılar
yaşarız. İçinde olursak o müzakerelerde tarafız. İçinde olmazsak, ne
kural koydularsa ona göre hareket
ederiz. O yüzden TOBB olarak biz,
hem AB ve ABD’deki muadillerimiz
nezdinde bu çalışmalarda yer almaya
çalışıyoruz, hem de kamuoyuna bu
süreçlerin içinde olmamızın önemini
anlatıyoruz.”
Sektörel politikaların önemi
Konuşmasında mali sektöre de
seslenen Hisarcıklıoğlu, “Aynıı gemide olduğumuz söylemini en güzel
teyit edecek zaman, böyle günlerdir.
Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü
gün dostu da olduğunuzu gösterin”
dedi.

Bu toplantının, her sektörün yaşadığı darboğazı tespit etmeye yönelik son derece önemli bir adım olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu,
ülkemizin en önemli bir ihtiyaçlarından birisinin de sektörel politikaların geliştirilmesi olduğunu sözlerine
ekledi.
Başbakan Yardımcısı Babacan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
da, ekonomiyle ilgili yaptıklarının,
yapacaklarının önümüzdeki dönemde önem kazanacağını söyledi.
Bir ülkenin ekonomisinin olmazsa olmaz unsurlarının "siyasi istikrar
ve güven ortamı" olduğunu vurgulayan Babacan, siyasi istikrarın son derece önemli olduğunu ifade etti.
Son 11 yılda yapılan reformların
Türkiye'de demokrasiyi, temel insan
hakları ve özgürlükleri iyileştirdiğini
dile getiren Babacan, bunlarla ilgili
önlerinde daha uzun bir yapılacaklar
listesi bulunduğunu, bu konularda
"mükemmel olduklarını" söylemediklerini belirtti.
Babacan, "Önemli adımlar attık
fakat daha eksiklerimiz var, bunların
da farkındayız" diye konuştu.
Başbakan
Recep
Tayyip
Erdoğan'ın ekim ayında açıkladığı demokratikleşme paketinin de
önemli bir adım olduğuna işaret
eden Babacan, Erdoğan'ın da söylediği gibi bunun ne ilk ne de son adım
olduğunu vurguladı.
Bu noktada AB normlarının son
derece önemli olduğunu söyleyen
Babacan, şunları kaydetti: "Demokrasi, demokrasinin kalitesi deyince
neyi anlamalıyız? Her ülke kendini
demokratik olarak tanımlayabilir.
Bunu evrensel standartlarla, ölçütlerle mukayese edip kalite kontrolünü
yapmadan gerçek anlamda demokrasiyiz dememiz de kolay değil. AB
bize bunu sağlıyor.
Bunun içindir ki Fransa'daki yeni
yönetimle beraber AB sürecimizi hızlandırmak için yoğun bir çaba göstermeye başladık ve 3,5 yıllık aradan
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sonra 1 fasıl daha müzakereye açabildik. Bu yıl için 2 fasıl daha hedefliyoruz, onlar da çok önemli fasıllar. Bir
tanesi yargı ve temel haklar, diğeri
adalet, özgürlük ve güvenlik, 23 ve
24 nolu fasıllar. Aslında her iki faslın
da içinde bulunduğumuz konjonktür açısından ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlatmama herhalde
gerek yok."
Babacan, bu kriterlerin, normların sadece demokrasinin kalitesi açısından değil, hukuk sistemi açısından da son derece önemli olduğuna
işaret etti.
Güven ortamının oluşmasının
zaman aldığını dile getiren Babacan,
güvenin kazanılmasının basamak basamak, kaybının ise çok hızlı olduğunu anlattı.
Babacan, şöyle konuştu: "Yılların,
10 yılların emeği haftalarla, aylarla
ifade edilen sürelerde yok olabiliyor.
Ülkemizdeki güven ortamının kıymetini mutlaka bilmemiz ve güçlendirilmesiyle ilgili ne gerekiyorsa yap-

mamız gerekiyor. Güven deyince de
en önemli unsur hukuk. Hukukun
üstünlüğünü baz alan bir ülke görmek istiyoruz. 11 yıldır bunun için
çaba gösteriyoruz ama eksiklerimizin olduğunu son 2-3 aydaki gelişmelerden izledik, gördük. Hukukun
üstünlüğü deyince neyi anlayacağız?
Buradaki referanslarımız Avrupa
Konseyi ve AB'dir. Başka yerlerde
aramayacağız. Bizim hukuk normları konusundaki referanslarımız başka uluslararası oluşumlarda, Afrika
Birliği'nde, Shangay'da değil, AB ve
Avrupa Konseyi'ndedir. Bizim bu evrensel hukuk normlarıyla hareket etmemiz, Anayasamızda gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Maalesef bu dönem yapamadık. Bizim
iktidar partisi olarak Meclis'te aritmetiğimiz yeterli değil ama Meclis'te
yapılan Uzlaştırma Komisyonu'nda
sonuç alamadık."
"Gri alanlar temizlenmeli"
Anayasa'dan başlayarak tek tek
bütün kanunların, tüm düzenleme-

lerin mutlaka bir hukuk devletine
yaraşır hale gelmesi gerektiğini ifade
eden Babacan, ekonomi açısından
hukuki güvenliğin son derece önemli
olduğu vurguladı.
Babacan, şunları kaydetti: "Eğer
güven ortamı diyorsak hukuki güvenliği tam olarak sağlamamız gerekiyor. Bu, kanunların açık olması,
gri alanların mümkün olduğunca
temizlenmesi, geriye doğru asla yürümemesi, edinilmiş hakların sonuna kadar korunması, kanunların sık
sık değişmemesi anlamındadır. Yargı
sisteminin hızlı, tutarlı, güvenilir çalışması...
Yargının bağımsızlığı kuşkusuz
önemli, ama tarafsız olması da çok
önemli. Hele hele bağımsızlık alanını
farklı amaç ve hedeflere yönelik kullanmak isteyenler olduğunda bunlar
da mutlaka disipline edilmeli.
Babacan, ekonomiye ilişkin yaptıkları ve yapacaklarının önümüzdeki
dönemde önem kazanacağını söyledi.
Babacan, ekonominin ilerlemesi
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için siyasi istikrar ve güven ortamının
çok önemli olduğunu belirtti.
Bu nokta da AB normları son
derece önemli. Her ülke kendini demokratik olarak tanımlayabilir ama
bunu evrensel standartlarla mukayese edip kalite kontrolü yapmadan
'gerçek anlamda bir demokrasiyiz'
dememiz kolay değil. İşte AB bize,
bunu sağlıyor."
"Hukukun üstünlüğü
baz alınmalı"
Ekonominin ilerleyişi açısından
güvenin önemini de vurgulayan Babacan, güvenin kazanılması zor ancak kaybedilmesi çok kolay bir şey
olduğuna işaret etti.
Güven ortamının sağlanması için
hukukun işlevine dikkati çeken Babacan, "Hukukun üstünlüğünü baz
alan bir ülke görmek istiyoruz. 11
yıldır bunun için çaba gösteriyoruz
ama eksiklerimizin olduğunu son
2-3 aydır yaşanan gelişmelerden de
hep beraber izledik" dedi.
Hukukun üstünlüğü açısından
AB ve Avrupa Konseyini referans
aldıklarını anlatan Babacan, "Bizim,
hukuk konusundaki referanslarımız
başka uluslararası oluşumlarda değil,
Afrika Birliği'nde değil, Şangay'da
değil. AB'de ve Avrupa Konseyi'nde"
ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, evrensel hukuk
normları ile hareket etmesini ve anayasada gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini dile getiren Babacan,
yeni anayasa konusunda TBMM'de
Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan
sonuç alınamadığını hatırlattı.
Ekonomi açısından hukuki güvenliğin son derece önemli olduğunun altını çizen Babacan, bunun için
kanunların çok açık olması, geriye
doğru yürümemesi, edinilmiş hakların sonuna kadar korunması ve
mevzuatların sık sık değişmemesinin
önemine işaret etti.
"Yargının bağımsızlığı kadar tarafsız olması da önemli" diyen Babacan, yargının bağımsızlık alanını
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farklı amaçla ve farklı hedeflere yönelik kullanmak isteyenler olduğunda
bunlara da mutlaka "dur" denilmesi
gerektiğini söyledi.
"Avrupa'daki toparlanma
bizi de olumlu etkileyecek"
Babacan, gelişmiş ülkelerin borçlarının makul seviyelere inmesinin
uzun zaman alacağını vurgulayarak,
şunları kaydetti: "Avrupa ekonomileri ancak 5-6 yıllık bir süreden sonra
pozitif büyüme yakalayacak gibi görünüyor. Avro Bölgesinde de yıllardır
negatif büyümeden sonra belki bu
sene ilk defa küçük bir pozitif büyüme olacak.
ABD'nin ekonomisindeki toparlanma biraz daha güçlü görünüyor.
Doların rezerv para olarak kullanılıyor oluşu, ABD için çok farklı bir
esneklik alanı oluşturuyor. Karşılıksız
basılan trilyonlarca dolara rağmen şu
anda Amerikan ekonomisini çarkları
Avrupa'ya göre biraz daha hızlı dönmeye başlamış durumda.
Ama her ne olursa olsun küresel
ekonomideki bir miktar daha olumlu
görünüm ve özellikle Avrupa'daki toparlanma Türkiye açısından önemli.
Toparlanmanın bizim ekonomimiz
üzerinde kuşkusuz olumlu etkileri
olacaktır diye bekliyoruz."
Gelişmekte olan ülkelerin geçen
yılın mayıs ayından itibaren yeni bir
döneme girdiğini belirten Babacan,
söz konusu dönemde FED'in yeni
bir politika duruşu sergileyerek olağanüstü likidite sağlama döneminin
sona erdiği ve faiz artırımlarına başlayacağı mesajını verdiğini ifade etti.
Bu durumun etkilerinin cari açığı
yüksek olan ekonomilerde daha fazla
hissedildiğine dikkati çeken Babacan, "Gelecek 10 yıllık dönemde gelişmekte olan ülkeler açısından büyüme geçtiğimiz 10 yıla göre daha yavaş
olacak. Artık Çin'de yüzde 9-10'luk
büyüme oranları gerçekleşemeyecek.
Belki yüzde 7-8'lik büyüme oranı
olabilir, yüzde 7'nin altına düşürmemek içinde özel bir çaba var. Gelişmekte olan ülkelerin gelecek 10 yılın

ortalama büyüme oranları gelişmiş
ülkelerden daha fazla olacak. Küresel
ekonomilerin yine temel dinamosunu, lokomotifini gelişmekte olan ülkeler oluşturacak" diye konuştu.
Gelişmekte olan ülkelerle ilgili bazı kavramsal değerlendirmeler
bulunduğunu anımsatan Babacan,
bunun geçmiş 10 yıllarla yapılan
kıyaslamalara dayandığını oysa önümüzdeki dönemde de gelişmekte
olan ülkelerin potansiyellerinin ve
fırsatlarının gelişmiş ülkelerden çok
daha fazla olduğunu söyledi.
"Gelecekte Avrupa'nın en hızlı
büyüyen ekonomisi
Türkiye olacak"
OECD'nin önümüzdeki 10-20
yıl boyunca Türkiye'nin, Avrupa'nın
en hızlı büyüyecek ekonomisi olacağını söylediğini dile getiren Babacan,
küresel ekonomideki sorunların aşılmasında ülkeler arasında koordinasyon ve işbirliğinin önemli olacağını
kaydetti.
Türkiye ekonomisine ilişkin de
değerlendirmelerde bulunan Babacan, özellikle bütçe konusundaki
sağlam duruş ve finansal sistemin
sağlamlığının Türkiye'yi bundan
sonraki süreçte koruyacak en önemli
unsurlar olacağını vurguladı. Babacan, Avrupa'ya bakıldığında sorunların temelinde bu iki unsurun görüldüğüne işaret ederek, bütçe açıklarının çok yüksek olduğunu ve finans
sektörüyle ilgili çok ciddi sıkıntılar
bulunduğunu dile getirdi. Babacan,
Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin zayıf
olduğu bu iki alanda güçlü olduğuna
işaret etti.
Son ekonomik krizde Türkiye'nin
pek çok ülkeden farklı bir duruş sergilediğine değinen Babacan, 20092013 arasındaki 4 yıllık dönemde
Türkiye'nin kamu borcunun milli
gelirin yüzde 45'inden yüzde 35'ine,
bütçe açığının yüzde 5,5'ten yüzde
1,1'e düştüğünü, Türkiye'nin yıllık
ortalama yüzde 6 büyüdüğünü ve
toplam istihdamın da 6 milyon arttığını bildirdi.
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Hayvancılık Meclisi sektörü değerlendirdi
T

ürkiye Hayvancılık Meclisi’nin
raporuna göre; hayvancılık sektörü 2013 yılında 703 milyon dolar
ihracat, 455 milyon dolar ithalat
yaptı. Rapora göre Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalat payına bakacak olursak ise; 2003 yılında yüzde
0.3 olan ihracat değeri 2008 yılında
tekrarlayarak 0.3 oranında, 2013
yılında ise yüzde 0.5 oranına yükselmiştir. İthalat değerleri ise, 2003 ve
2008 yılında yüzde 0.1 oranında seyrederken 2013 yılında yüzde 0.2'ye
yükselmiştir.
Sunulan rapora göre; Türkiye
hayvan ve hayvansal ürünler piyasasını düzenleme ihtiyacının bir sorun
olduğu yani; Türkiye’de hayvancılık
sektöründe başta et ve süt piyasası
olmak üzere bir fiyat istikrarsızlığı
söz konusu olduğu, bu istikrarsızlığın yetiştiriciler, kamu ve sanayicileri
olumsuz etkilediği, bu olumsuzlukları gidermek amacıyla kurulan Et ve
Süt Kurumu’nun sektörün ihtiyacına
cevap veremediği ortaya çıkmıştır.
Türkiye Hayvancılık Meclisi’nin
bu konuya getirdiği çözüm önerisi
ise; Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve STK’ların söz
sahibi olduğu, kısa-orta-uzun vadeli
politikalar üretip uygulayabilen bir
“kurum” oluşturulması gerektiği,
bu kurumun da gerekli durumlarda piyasaya müdahele edebilmesi ve
piyasayı düzenleyebilmesi gerektiği
önerilmiştir. Ayrıca bu kurum kurulduktan sonra Et ve Süt Kurumu’nun
kademeli olarak kaldırılması gerektiği de söylenmiştir.
Hayvancılık sektöründe diğer bir
sorunun hayvan ıslahı ve sağlığı politikalarının etkin olmadığının savunulduğu raporda; ülkemizin kırmızı
et ihtiyacının her yıl artmakta olduğunu fakat ülkemiz şartlarına adapte

ETBİR Başkanı Bılıkçı:

Türkiye Cazibe merkezi olabilir
Et Üreticileri Birliği Derneği
(ETBİR) Başkanı Mustafa Bılıkçı TÜİK’in açıkladığı 2013 yılı
verilerine göre 996 bin 125 ton
kırmızı et üretildiğini ifade etti.
Mustafa Bılıkçı, “2012 yılındaki
üretim miktarı olan 915 bin 700
tonu 2013 yılı sonu itibarıyla aşmamız sektörümüzün büyüme
ivmesini ortaya koyan sevindirici bir gelişme. 2014 yılında üretim miktarının daha yukarılara taşınacağına inanıyoruz” diye konuştu.
ETBİR Başkanı Bılıkçı, Türkiye’nin kendisine yeterli eti üretecek
imkânlara sahip olmasına rağmen altyapıda gerekli dönüşümü halen sağlayamadığını söyledi. Meraların verimli kullanılmaması, etçi ırk dönüşümünün sağlanmaması ve yem maliyetlerinin aşağı çekilememesi gibi
sorunlar nedeniyle iç tüketime yeterli miktarda et üretimi yapılamadığını
belirten Başkan Bılıkçı, şöyle konuştu: “Tüketime sunulacak kesimlik
hayvan arzında sıkıntı yaşanmaması için hayvan varlığının yüksek tutulması gerekiyor. Besilik hayvan varlığının artırılarak, ihtiyaca yeter hale
gelecek kadar besilik damızlık ve buzağı temin edilmeli. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi öncelikli ve önemli bir konudur.”
yerli hayvan ırklarının azaldığını, et
talebinin de ithalat yoluyla karşılandığının altı çizilmiştir. Kırmızı etin,
sanayi için daha ekonomik olmasına rağmen ülkemizde besicilik ağırlıklı olarak süt ineklerinin danaları
ile yapıldığı bunun yanında hayvan
hastalıkları nedeniyle de ekonomik
kayıplar olduğu açıklanmıştır. Bunlar dışında yem ve yem hammaddelerinde fiyat yüksekliği ve kaba yem
probleminin de büyük bir sorun olduğu; Türkiye’de yem hammaddesi
üretimi ihtiyacı karşılayamadığını,
bu nedenle ithalat yoluna gidildiğini, 2013'te gerçekleştirilen yaklaşık 6
milyon ton yem hammaddesi ithalatı
karşılığında 3 milyar dolar ödendiği-

ni, yem hammaddelerinin temininde
dışa bağımlılık sebebiyle döviz fiyatlarındaki artışın, maliyeti de doğrudan arttırdığını bu yüzden çözüm
önerisinde; yem hammaddelerinin
üretimini artırmak için yem bitkileri
üretimi ve meraların etkin kullanımının teşvik edilmesi gerektiği, iklim
ve arazi koşulları gözetilerek Bakanlık tarafından üretim planlamasının
yapılması gerektiği, Türkiye’de açığı
bulunan ve net ithalatçı olduğumuz
yem hammaddelerinin ithalatında
uygulanan yüksek gümrük vergileri
dönemsel olarak düşürülmesi gerektiği ve bu uygulama yapılırken gecikmelere mahal verilmemesi gerektiği
raporlandı.
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Tarım destekleri açıklandı
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme
Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na sunduğu
karara göre tarımsal desteklerde çok sınırlı
artışlar yapıldı. Alan bazlı destekler
kapsamında gübre ve mazot desteğinde bir
kaç kuruşluk artış yapılırken fark ödemesi
(prim) desteklerinde 17 üründen sadece
ayçiçeği ve pamuğa destek artırılırken,
hayvancılığa yeni destekler sağlandı.
Bakanlar Kurulu'nun ''2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete' de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine
(ÇKS) dahil olançiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak
analizi desteği ile mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarında dekar için 3,1 lira mazot, 4,3 lira da gübre desteği verilecek. Hububat, yem bitkileri, baklagiller,
yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında dekar için 4,6
lira mazot, 6 lira gübre, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri
bitkileri alanları için ise 7,5'er lira gübre ve mazot destekleme ödemesi yapılacak.
Bu yıl sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi
yapanlara fark ödemesi desteğine ilave olarak dekar başına
10 lira ödenecek.
Öte yandan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listesinde yer alan 30 tarım havzasında, 2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılacak. Yağlık ayçiçeği, kütlü
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pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru
fasulye, nohut ve mercimek ürünleri, tarımsal veriler ve
uydu görüntüleri; zeytinyağı tarımsal veriler kullanılarak
belirlenecek verim değerlerine göre, pamuk yurt içinde
üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak desteklenecek.
Buna göre, kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği, yağlık ayçiçeğinde 30 kuruş, kütlü pamukta 55 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, dane
mısırda 4 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş, çeltik,
kurufasulye, nohut ve mercimekte 10 kuruş, çayda ise 12
kuruş olarak belirlendi.
Hayvancılık
Hayvancılık desteklerinde ise Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah)
veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı
veya kültür ırkı melezi en az 5 baş anaç sığıra sahip, ulusal
düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılıkörgütüne üye olan yetiştiricilerle sayı şartına bakılmaksızın bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip
olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı
için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılacak.
Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme
olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik
ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla
hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri
uygulanacak.
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleriyle etçi ırkların
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melezleri her anaç sığır için 225 lira, etçi ırklar anaç sığır
350 lira, anaç mandaya 400 lira, sütçü ve kombine ırklar
ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilavesinde 70 lira destekleme ödemesi yapılacak.
E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama
veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğasıyla tohumlama sonucu doğan buzağılar için
75 lira, döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp
onaylanmış boğa spermasıyla yapılan suni tohumlamadan doğanlara 35 lira, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi
ırklara ait spermayla yapılacaktohumlama sonucu doğan
buzağılara 75 lira destek verilecek.
Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması 500 baş
ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde bu
yıl başlayacak. Sürü yöneticisi istihdamı desteği işletme
başına 5 bin lira olarak 2015 yılı bütçesinden ödenecek.
Ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine satan birlik üyesi yetiştiricilere manda, koyun ve keçi sütü için litre başına 20 kuruş destek verilecek. İnek sütü için Bakanlığın
belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme
yapılacak.
Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla
yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve
Tekirdağ illerinde baş için 50 lira ödeme yapılacak.
Yem bitkilerine ilave destek
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yembitkileri ekilişi
yapan üreticilere yapay çayır-mera için üretim yaptıkları
ilk yıl, çok yıllık yembitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde üretim yaptıkları yıl için ürünü hasat etmeleri kaydıyla
dekar başına sulu yoncada 50 lira, kuru yoncada 30 lira,
korungada 40 lira, tek yıllıklarda 35 lira, silajlık tek yıllıklarda 50 lira, silajlık sulu mısırda 75 lira, silajlık kuru
mısırda 35 lira, yapay çayıra 100 lira ödenecek.
Hastalıklardan ari işletmelere ilave destek
Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına
sahip süt sığırı işletmelerinde bulunan damızlık boğalar
dışındaki 6 aylığın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm
sığırlar için hayvan sahiplerine 375 lira ödeme yapılacak.
Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen
tutar ödenecek.
Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave
olarak hayvan başına 50 lira ödeme yapılacak.
Sertifikalı tohum üretimi
Kararla, yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleri
de buğday için dekar başına 7,5 lira, arpa, tritikale, yulaf

ve çavdar için 6 lira, çeltik ve yer fıstığı için 8 lira, nohut,
kuru fasulye ve mercimek için 10 lira, susam, kanola ve
aspir için 4 lira, patates için 40 lira, soya için 20 lira, korunga ve fiğ için 5 lira belirlendi.
Standart bodur meyve, fidan türleri ile bahçe tesisi
için dekar başına 150 lira, sertifikalı olanlar için 350 lira;
yarı bodur meyve fidan türleri ve bahçe tesisi için dekar
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başına 150 lira sertifikalı olanlar için 300 lira, standart
bağ ve meyve fidanları ile bahçe tesisi için dekar başına
100 lira, sertifikalı olanlar için 230 lira; standart zeytinde
yağlık çeşitleri ile bahçe tesisi için dekar başına 50 lira,
sertifikalı olanlar için 100 lira; sertifikalı çilek fidesi desteği için dekar başına 300 lira, sertifikalı/standart antep
fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi için dekar başına 100
lira, sertifikalı olanlar için 230 lira destekleme ödemesi
yapılacak.
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim destekleri ise buğdayda 10 kuruş, arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 8 kuruş,
çeltikte 25 kuruş, nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir,
korunga, fiğde 50 kuruş, soyada 35 kuruş, kanolada 1,2
lira, susamda 60 kuruş, yoncada 1,5 lira ve yer fıstığında
80 kuruş olacak.
Organik tarım ve iyi tarım desteği
Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilerehayvancılık desteklemelerine ilave belirlenen organik tarım destekleme
ödemesi verilecek.
Bu çerçevede, meyve ve sebzede organik tarım desteği
dekar başına 70 lira, tarla bitkilerindeorganik tarım desteği dekar başına 10 lira, anaç sığır mandada hayvan başına
150 lira, buzağıda 50 lira, anaç koyun-keçide 10 lira, arılı
kovanda 5 lira, alabalıkta 35 kuruş, çipura levrekte 45 kuruş destek belirlendi.
Sebze ve meyvede iyi tarım uygulamalarına dekar başına 50 lira, örtü altı iyi tarım uygulamalarına da dekar
başına 150 lira destek verilecek.
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Yem hammaddelerinin
kalitesini etkileyen faktörler
Ü

lkemizde yem hammaddelerine
olan ihtiyaç ve dolayısıyla yem
fiyatları gün geçtikçe artmaktadır.
Kaliteli yem bitkilerinin üretilmesi ve bunlarla kaliteli genetiğe sahip
hayvanların beslenmesi ile et, süt
ve yumurta gibi hayvansal gıdaların
miktar ve kaliteleri artacaktır. Yem
hammaddelerinin kaliteleri tarladan
hayvanların sindirim sistemlerine
ulaşıncaya kadar çok çeşitli etmenlerin etkisi altında olmaktadır. Bilimsel
metotlar kullanılarak yapılacak uygulamalar ile yem hammaddelerinin
kalitelerindeki azalmaların önüne geçilebilmektedir.
Yem, hayvancılık işletmelerinde
toplam masraflar içerisinde en yüksek paya sahip ve giderlerin yaklaşık

Doç. Dr. Mehmet Başalan*
Vet. Hekim Gürler Yurtalan**
%70’ini oluşturan harcama kısmıdır.
Bu yüzden hayvansal üretim yapan
üreticiler yemlerini üretirken veya
dışarıdan temin ederken kalitelerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Yemler, geviş getiren hayvanların ve
diğer tek mideli büyükbaş hayvanların beslenmesinde kullanım amaçlarına göre; lif veya selüloz içeriği yüksek olan, ot, sap, saman, silaj, posa
vs gibi “kaba yemler” ve enerji veya
protein içerikleri yüksek olan, arpa,
mısır gibi tahıllar veya buğdaygil
dane yemleri, fiğ, soya gibi baklagil
dane yemleri ve bunların işlenmesi
sonucu ortaya çıkan, kepek, küspe

gibi yan ürünleri içeren “konsantre”
veya “karma” yemler olarak iki gruba
ayrılmaktadır.
Hayvanların beslenmesinde kullanılan yemler, hayvanların kuru
madde (mekanik doyum), enerji,
protein, yağ, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde temin
ederek yüksek ve kaliteli verim elde
etmek amacıyla kullanılmaktadır.
Bu besin maddeleri, her bir yem
hammaddesinin çeşidine, üretilme
yöntemine, üretildiği coğrafyaya,
iklime, hasat ve depolama koşullarına, hayvanlara birlikte verildiği diğer
hammaddelerle olan etkileşimine gö-
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re değişik miktarlarda olmaktadır.
Türkiye’de hayvanların kaba yem
ihtiyaçlarının yarısından daha az bir
kısmı ancak karşılanabilmektedir.
Geriye kalan açık karma yemlerden
veya kalitesiz yan ürünlerden karşılanmaya çalışılmaktadır.
Hayvanlardan elde edilen birim
et, süt, yumurta gibi gıdalar için hayvanların tüketmesi gereken yem miktarı ve besin madde içeriği gelişmiş
ülkelerden elde edilen veriler ile kıyaslandığında ülkemizdeki rakamlar
oldukça düşük kalmaktadır. Örneğin; 305 günlük sağım periyodunda
AB üyesi ülkelerdeki ineklerin ortalama süt verimleri 7000-8000 litre
olmasına karşın ülkemizde bu rakam
5000 litrenin altında kalmaktadır.
Yeterli hayvansal gıdanın kaliteli
ve ekonomik bir şekilde ülke halkının tüketimine sunulması esastır. Bu
sebeple kaliteli yem hammaddesinin
bol ve ucuz bir şekilde biyoçeşitliliği
yüksek, çok kaliteli ülke topraklarında üretilmesi şarttır.
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Hayvanların Beslenmesi
Hayvanlar, fizyolojik dönemler dediğimiz, büyüme, gebelik, süt
verimi, yumurtlama vs gibi değişik
dönemlerinde besin maddelerine
olan ihtiyaçları değişkenlik göstermektedir. Belirli dönemlerde farklı
yem hammaddelerinin karma yem
içerisinde bulunması zorunlu hale
gelmektedir. Hayvanların hiçbir verim vermedikleri dönemde kalitesiz
yemlerle beslenmeleri mümkün olabilmekte ancak, gebelik veya verim
dönemlerinde enerji ve protein ihtiyaçları 2-3 katına çıkabilmektedir.
Bu sebeple hayvan yetiştiricileri bu
dönemleri yem hammaddelerinin
kolay ve ucuz bulunabildiği mevsimlere ayarlamaları gerekmektedir.
Örneğin koyun yetiştiricileri meraya
çok bağımlı olmalarına rağmen gebeliğin son dönemlerini genelde kış
aylarına denk getirmekte ve bu artan
ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle kuzu ve anaç koyun kayıplarına
sebep olmaktadır.

Hayvan beslemede mısırın dane
olarak veya silaj olarak kullanılması
kıyaslandığında hem miktar hem de
mısır bitkisinin tüm kısımlarının değerlendirilmesinin yanı sıra, daha kaliteli besin madde profiline sahip ve
iştahla tüketilen mısır silajının daha
faydalı olacağı aşikardır. Orta Anadolu üreticileri enerji kaynaklarını
üretmekte ancak hayvanlar genelde
protein açlığı çekmektedirler. Protein
içeriği zengin olan fiğ, mürdümük,
korunga yonca gibi baklagil yem bitkilerinin üretimi artırılmalıdır.
Besi sığırlarının beslenmesinde
karma yem veya tahıl kullanımı toplam yem içerisinde %80’e ulaşmaktadır. Bu yüzden üretilen tahılların
enerji içerikleri önemli olmaktadır.
Buna karşın süt yağının etkilenmemesi için süt sığırlarında kaba yem
oranı %40’a ulaşmaktadır. Ağırlık
bazında %40 kaba yem kullanımı
hacim olarak bazı sınırlamalar getirebilir. Bu yüzden kaba yem kalitesi
ön plana çıkmaktadır. Buzağılar ve
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kuzular gibi hızlı büyüyen hayvanlar
için protein kalitesi önem taşımaktadır. Protein kalitesi ise yağlı tohumların çeşidine göre farklılıklar göstermektedir.
Ülkemizde hayvansal gıdaların
hem üretim hem de tüketim miktarları henüz yeterli olmadığından et,
süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin kaliteleri ve içerikleri ikinci plandadır. Hayvanlara verilen yem hammaddelerin besin madde içeriklerinin dengelenmesi ile sütün yağ oranı,
etin yağ oranı ve dağılımı ile raf ömrü, yumurta ve tavuk etinin bileşimi
ve kalitesi değiştirilebilmektedir.
Geviş getiren hayvanların işkembelerinde bulunan ve lifli maddeleri
sindirip hayvanların kullanabileceği
hale getiren yararlı mikroorganizmaların yaşamaları, üreyip çoğalabilmeleri için gerekli protein miktarı %
6’dır. Sadece buğday veya arpa sap ve
samanları ile beslenen sığır ve koyunların işkembelerinde bu yaralı mikroplar azalmaktadır. Bu sebeple bazı
kaliteli yem hammaddelerinin ilave
edilmeleri zorunludur.
Yem hammaddeleri ve besin maddelerine bağlı olarak hayvancılık işletmelerinde oluşan problemler çok
basitten oldukça komplekse kadar
değişmektedir. Basit problemler; tek
bir besin maddesi eksikliği, toplam
karışım rasyonun uygun olamayan
şekilde karıştırılması veya uygun olmayan yemleme imkanlarına bağlı
olarak şekillenmekte iken kompleks
problemler; daha çok beslenme, çevre ve yemleme programları arasındaki
ilişkiye bağlı olarak şekillenmektedir.
Yem hammaddelerinin besin değerleri 3 bağlamda değerlendirilmektedir. Bunlar; a) hayvanın sindirim
sisteminde yemleri parçalayabilme
yeteneği olan Sindirilebilirlik, b)
hayvanın tüketebileceği miktar olan
Yem Tüketimi, ve c) hayvanın yemden kullanabileceği enerjiyi üretim
ve yaşam amacı ile kullanabilme yeteneği olan Enerji Etkinliğidir.
Kaba yemler, işkembenin işlevle-

rini yapabilmesi ve sağlığı için gerekli
etkin lif miktarını temin etmelidir.
Ancak süt veriminin artışı için gerekli enerjiyi sınırlamaktadır. Kötü kaliteli yemlerin bu etkilerini azaltmak
için tahıl takviyesi yapmak uygun bir
seçenek olmamaktadır. Baklagil kaba yemleri, buğdaygil kaba yemlerine
oranla daha fazla protein, enerji ve
mineral içermektedir. Kaba yemlerde
yaprak gövde oranı önemlidir, yaprak
oranı yüksek olan kaba yemler daha
fazla protein ve enerji içermektedir.
Depo maddelerden nişastayı tahıllar
yüksek oranda içermektedirler. Bitkilerde hücre duvarı unsurları düşük
sindirilebilirlik oranına sahiptirler ve
yem değerini düşürürler.
Çevresel faktörler, örneğin ısı,
ışık, gübreleme, sulama ve hastalıklar
ve zararlılar yem bitkilerinin üretim
miktarını, suda çözünen karbonhidrat içeriğini, hücre duvarı ve lignin
içeriğini ve sindirilebilirliğini etkilemektedir.

Yem hammaddelerini işleme
yöntemleri de sindirilebilirliği, yem
tüketimini ve enerji etkinliğini etkilemektedir. Selüloz kaynakları genel
olarak boyutlarının küçültülmesi ile
depolanmaktadır, bu yöntemle tüketim ve sindirilebilirlik artırılmaya
çalışılır. Tahıl tane yemleri ise kırma,
ezme, patlatma, buharda ezme vs gibi yöntemlerle nişastanın enzimatik
parçalanmasının artırılması amaçlanır.
Yemlerin depolanması sırasında
nem ve ışık ile oksidasyona maruz bırakılırsa, besin maddelerinin yarısına
yakınını kaybedebilir. Bu kayıpların
çoğu karbonhidratlarda olmakta ve
sindirilebilirlik düşmektedir.
Yem kalitesinin azalması ile, süt
veriminde azalma, düşük laktasyon
piki ve sütün içeriğinde değişmeler
oluşabilir. Ayrıca vücut ağırlığında
azalma, düşük üreme performansı ve
gizli işkembe asitliği ile ciddi sağlık
problemlerine de yol açabilir.
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Yem kalitesinin
değerlendirilmesi
Gözlemle değerlendirme ve
fiziksel yöntemler
Yem hammaddelerini gözle, dokunarak, koklanarak değerlendirilmesi ile kalite hakkında fikir edinilebilir. Yemler renk olarak üretildiği
bitkinin doğal rengine sahip olmalıdır. Hasat zamanı, yaprak oranı, içe-

risindeki yabancı maddelerin varlığı
gözle anlaşılabilmektedir. Dokunularak yemlerin sertliği ve ısısı hakkında bilgi alınabilir.
Yemlerin kokusu hammaddelere
özgü olmalıdır. Küf ve kokuşma benzeri kokular oluşmuş ise yem değeri
düşmesinin yanı sıra hayvanlar için
tehlikeli durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Yemlerin partikül büyüklüğü
hayvan besleme uzmanlarının yıllarca ilgi alanı olmuştur. Kaba yemlerin
ideal boyutları, tahılların parçalandıklarındaki boyutları, yüzey alanları, hektolitre ağırlıkları, eleklerden
geçirilmek suretiyle belli kriterlere
oturtulmaya çalışılmıştır.
Kimyasal değerlendirme
Yem hammaddelerinin besin
değerlerini ve kalitelerini en hassas
değerlendirme yöntemi, kimyasal
analizler ve gelişmiş spektrofotometrik yöntemlerle yapılan değerlendirmelerdir. Kimyasal olarak yem hammaddesinin nem içeriği (kuru madde
içeriği), ham protein içeriği, enerji
yoğunluğu, NDF ve ADF adı verilen
hücre duvarı unsurları içerikleri ve
hatta ısı hasarları tespit edilebilmektedir. Bu yöntemlerle analiz edilen
hammaddeler bir ulusal veritabanında birleştirilerek bölge haritaları
ile birlikte hayvan besleme ile ilgili
tarafların kullanımına sunulmalıdır.
Ülkemizde son yıllarda hızla yaygınlaşan silolanmış yemlerin kimyasal analizlerinde ise pH ve fermentasyon asitleri de tespit edilebilmektedir. Son olarak, karma yem fabrikalarının üretmiş olduğu konsantre
yemlerin ve hayvanların yemliklerine
dökülen toplam karma rasyonunda
besin madde içeriklerinin belirlenmesi yetiştiricinin korunması açısından önemlidir.
Sonuç olarak, yem bitkilerini
üretip hayvanların beslenmesinde
kullanan üreticiler, kendilerini insan
sağlığının bir parçası olarak görmek
ve yemlerin üretiminden tüketimine
kadar besin madde kayıplarını en aza
indirecek yöntemleri uygulamak zorundadırlar.

*Ş.K.YEM teknik danışmanı
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi.
** Ş.K.YEM. Teknik koordinatörü
Konya bölge sorumlusu.
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ağlık turizmi tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine
seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik
cerrahi operasyonlar, organ nakli,
diş tedavisi fizik tedavi, rehabilitasyon vb. gereksinimi olanlarla birlikte
uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür.
Farklı tanımları olsa da, sağlık turizmini kısaca, ikamet edilen yerden
başka bir yere her hangi bir sağlık
sebebiyle hizmet almak için yapılan
seyahatler olarak tanımlamaktadır.
Genelde Sağlık Turizmi;
• Medikal (Tıp) Turizmi
• Termal Turizmi (Kaplıca + Spa &
Wellness)
• Yaşlı Bakımı amaçlı ziyaretlerden
oluşan organize bir turizm hareketi olarak değerlendirilmektedir.
Dünya nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, çeşitli ülkelerde sağlık maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle, tedavileri daha kaliteli ve ekonomik yapan ülkeler ortaya
çıkmış ve sağlık turizmi sektörünün
oluşmasına neden olmuştur. Dünyada yaşlı nüfusun artması da sektörü
tetiklemiştir.
Sağlık Turizminde Yeni Dönem
İklim dezavantajları nedeniyle
özellikle romatizmal hastalıkların
yoğun olarak görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal
turizme olan talep daha fazla hissedilmektedir. İklim, fiyat, güvenlik
ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz tıp turizmi,
spa&wellness ve kaplıca turizmi, ileri
yaş ve spor turizmi açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup
her kesime hitap edebilecek niteliklere haizdir. Ayrıca, coğrafi yakınlık,
ülkelerinde bulunmayan doğa ve
iklim şartları nedeniyle ve kültürel
benzerlik faktörleri de göz önünde
bulundurulduğunda Türkiye Ortadoğu ülkeleri içinde önemli bir sağlık
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ve termal turizm destinasyonu ülkesi
olabilecek konumdadır.
Orta Doğu ülkeleri ile son zamanlarda sağlanan vize muafiyetleri,
sınırlarda sağlanan kolaylıklar ve diğer siyasi ve kültürel ilişkiler marifeti
ile bu bölgelerden yapılan seyahatlerde önemli artışlar kaydedilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya
yönelik olarak sağlık hizmetlerinin
daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra
Almanya ve Hollanda’daki bazı özel
sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği
hastalarının masraflarını karşılama
kararı almaları ülkemiz termal turizmi açısından önemli bir pazar payı
oluşturmaktadır.
Sağlık turizmi, insanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı, sağlık
hizmetleri rekabetçi duruma geldiği
ve maliyet farkları ana unsur olarak
kaldığı takdirde ülkemizde gelecekte
daha da hızlı bir artış gösterecektir.
Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği, böylece
denizaşırı hizmetler için de önemli

bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin
temel öğesi olan kalp ameliyatları ile
yer değiştireceği uzmanlarca tahmin
edilmektedir.
Bir doğal tedavi unsuru olan suyun ve özelliklede termal suların aynı
zamanda zindelik ve rekreatif amaçlı
olarak insanın kendisini yenilemesi ve eğlence amacıyla kullanılması
Dünyada ve Avrupa’da günümüzde
çok önem kazanmıştır. İdari ve ticari karar alma merkezi konumundaki büyük şehirler ve başkentlerde
mutlaka büyük ölçekli SPA’lar bulunmakta ve bu kentlerin özellikle
iş-toplantı amaçlı turizmine büyük
katkı sağlamakta ve bu alandaki yatırımlar giderek artmaktadır.
Günümüzde SPA & Wellness yada sağlıklı yaşam-zindelik tesisi, kaplıca, içmece, termal tesis, termal kür
merkezi, oteli, rehabilitasyon, sağlık
ve güzellik merkezi v.b gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren
tesislerin dünyada giderek çoğalmaya
başlaması bu alana olan ilginin ve talebin artmasının bir sonucudur.
Bu tür tesisler tek başına bir çekim unsuru olarak yapılabildiği gibi
örneğin klasik tarzda yapılmış bir
konaklama tesisine sonradan eklen-
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diğinde de o tesisi daha zenginleştirmekte, farklı kılmakta ve daha çekici
hale getirebilmektedir. Bugün bünyesinde suyla ilgili (spa, hamam, kür,
güzellik merkezi vb) ünitesi olmayan
ferdi tesisler artık neredeyse hiç tercih edilmemektedir. Daha fazla yaratıcılık içeren ve müşteriye çeşitlilik
sunan bu tür tesislere ilgi daha fazla
olmaktadır.
Diğer taraftan suyla, özelliklede termal (sıcak mineralli) sular ile
yaratılan seyahat ve konaklama imkanları, hazırdaki bir ürünü (doğayı, denizi vs) kullanan klasik seyahat
ve konaklama konseptininde artık
önüne geçmeye başlamıştır. Dünyada pek çok merkez (Karlovy Vary,
Baden Baden, Evian-Les-Bains vb)
uzunca bir zamandan bu yana kendisini termal, SPA merkezi/destinasyonu olarak pazarlamaktadır. Buna son
zamanlarda deniz suyunun kullanıldığı Talassoterapi destinasyonlarını
da eklemek mümkündür. Ülkemizde
de çok eskilerde planlaması yapılan
Gönen, Kızılcahamam vb bir çok
kaplıca destinasyonları oluşmuş ancak ne yazık ki çarpık yapılaşma ve
şehirleşme sonucunda dünya örneklerinde gördüğümüz gibi uluslararası
bir markalaşma sağlanamamıştır.
2000’li
yıllarda
nüfusunun
% 17’si 65 yaşın üzerinde olan
Avrupa’da bu oranın 2025 yılında %
20’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Özellikle alım gücü çok yüksek
olan 3. kuşak olarak tabir edilen 50
yaş ve üstü insanlar, sağlıkta önleyici
tedavi ve zinde kalma arzusu ile sürekli artan yüksek kaliteli wellness
olanaklarına yönelik talep oluşturmaktadır.
Gerek tedavi gerekse zinde kalma
ihtiyacında yaşlanan Avrupa nüfusunun daha fazla termal kür gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. İklim
avantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların görüldüğü Kuzey
Avrupa ve İskandinav ülkelerinde bu
talep daha yoğunlukla hissedilmek-

Termal Suyun Faydaları
Tıpta ‘termomineral sular’ olarak adlandırılan termal suyun kaplıcada kullanılabilmesi için o suyun yeraltından çıkan dpğal termal su
olması,sıcaklığının 20 derece üzerinde bulunması,litresinde ise en az
1 gram mineral bulunması gerekmektedir.Yurdumuzda yılda en az 10
milyon kişi kaplıcalara şifa bulmaya gitmektedir.Uzmanlar, ister müzmin bir rahatsızlığı olsun,isterse sağlıklı herkesin hastalık durumlarında tedaviyi güçlendirmek için yılda bir kez kaplıca kürü almasını önermektedirler.
Kaplıcaların tedavi maksatlı olarak önerildiği hastalıklar:
* Solunum sistemi hastalıkları: Astma bronşiyal, kronik bronşit, alerjik üst solunum yolları hastalıkları, pnömokonyoz.
* Cilt hastalıkları: Egzama, akne, sedef hastalığı.
* Kas iskelet sistemi hastalıkları: Eklem hastalıkları, kireçlenmeler,
yumuşak doku romatizmaları, bazı romatizmal hastalıklar, yaralanmalar sonrası oluşan hasarların tedavisi.
* Kalp dolaşım sistemi hastalıkları: Kalp yetmezliği, dolaşım bozukluğu, hipertansiyon, arter hastalıkları.
* Mide bağırsak hastalıkları: Mide hastalıkları, şeker hastalığı (diyabet), şişmanlık (obezite), gut, karaciğer yetmezliği tedavisi.
* Böbrek ve idrar yolları hastalıkları: Kronik sistit, kronik böbrek taşları, fonksiyonel yetmezlik.
* Kadın doğum hastalıkları: Genital organın kronik hastalıkları, kısırlık, ameliyat sonrası hastalıklar, ağrılı ve zor adet görme, genital
akıntı.
* Nörolojik hastalıklar: Omurga hastalıkları, travmatik lezyonlar,
inme rehabilitasyonu daha çok romatizmal hastalıklar, genel kas ve
yorgunluk ağrıları üzerinde etkili olduğu bilinen kaplıca tedavisinin
bir diğer önemli etkisi de hastanın yaşam kalitesini yükseltmesi ve
yaşantısını aktif sürdürebilmesi için rehabilitasyon sağlamasıdır.
Arınma ve temizlenmeyle birlikte bünyenin güçlenmesi, dolayısıyla
kişilerin hastalıklarının kötüleştirici etkilerini üzerlerinden atmaları
nedeniyle kaplıca son dönemde ‘detox’ olarak da tanımlanmaktadır.Ayrıca kaplıca tedavisi almak için belirli bir yaş sınırının olmamasına dikkat çeken uzmanlar ileri yaştakiler ve çocukların da kaplıcalardan rahatlıkla kür uygulaması alabileceğini belirtmektedirler.
Çocuklarda saman nezlesi, astım gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında kaplıca kürlerinden yararlanılmakta iken yaşlılarda yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan birçok kronik rahatsızlıkta, örneğin hipertansiyon, kroner kalp hastalığı, diyabet (şeker hastalığı), kronik akciğer
hastalığı gibi durumlarda kaplıca kürlerinin olumlu etkileri kanıtlanmıştır.Hastalıkların çeşidine göre uygun kaplıca suyunun seçimi,
yararlanma teknikleri ve süreleri bir uzman tavsiyesiyle yapılmalıdır. Kaplıca kür uygulaması bir uyarı ve uyum tedavisi olduğundan
belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilir ki bu süre genelde en az
10 gün, en uygunu 15 gündür.
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tedir. Türkiye iklim, kültür ve tecrübe avantajları ile bu ülkeler için çok
çekici konumdadır. Diğer taraftan
coğrafi yakınlık faktörü de göz önünde bulundurulduğunda Ortadoğu
ülkeleri için de Türkiye önemli bir
termal destinasyon ülkesi olabilecek
konumdadır.
Dünya’da termal turizm
Dünya’da Termal Turizm amaçlı olarak Almanya ve Macaristan’a
10 Milyon kişi, Rusya’ya 8 Milyon
kişi, Fransa’ya yaklaşık 700 Bin,
İsviçre’ye 800 Bin ve İspanya’ya 400
Bin kişi, Japonya’nın ise sadece Beppu şehrine 12-13 Milyon kişi termal
turizm amaçlı olarak seyahat ettiği
göz önünde bulundurulduğunda
ülkemiz kür parkı, kür merkezi ve
konaklama tesisi bütünlüğü sağlayan
tesislerin nicelik ve nitelik yönünden
yetersizliği, uluslararası standartlarda
termal tesislere sahip ve termal kent
niteliğindeki destinasyonların oluşturulamaması nedenleriyle Dünya
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ve Avrupa ülkeleri ile rekabet ortamı
sağlanamamıştır.
Bu nedenlerle dünyada giderek
büyüyen termal turizmi pastasındaki
Türkiye’nin payının ve rekabet gücünün artırılması hedeflenmelidir.
Almanya'da,
termal
turizm
önemli sektör haline gelmiştir. 263
adet resmi belgeli termal merkez
bulunan Almanya'da tesislerin toplam yatak kapasitesi 750.000'dir.
Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Das Leuze Kaplıca ve Rekreasyon Tesislerini yaz aylarında günde
8000 kişi ziyaret etmektedir. Bu rakam, yıllık ortalama 3000 kişi/gün
olmaktadır. Hekim teşhisi ve raporu
olması şartıyla, kaplıca tedavilerinin
hem özel hem de kamu sağlık sigorta
şirketleri tarafından tam veya kısmen
karşılandığı ülkelerden biridir.
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da
son yıllarda çok gelişmiş tedavi edici
kaplıca merkezleri kurulmuştur. İki
ülkede 60 tedavi edici termal merkezi

bulunmakta olup senede 500.000'e
yakın hastaya tedavi hizmetleri verilmektedir. Hekim raporu olması kaydıyla, sigorta şirketleri tedavi masraflarını tam veya kısmen karşılamaktadır.
Ayrıca, Fransa'da 104, İspanya'da
128 adet ve İtalya'da ise 360 civarında termal tesis bulunmaktadır.
Rusya'da çok sayıda kür merkezi bulunmakta olduğu ve yılda 8 milyon
turistin geldiği belirtilmektedir
Japonya'da 1500 adet kaplıcada
100 milyon geceleme kapasiteli termal turizm yapılmaktadır. Beppu'da
1000 litre/saniye jeotermal su termal turizm amaçlı kullanılmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
Arkansas eyaletinde ise 55 bin kişinin yararlanacağı termal tesislerin
yapılmış olduğu, Hawai'de turizmi
12 aya yaymak için termal sulardan
yararlanılarak yeni kurulan tesisler ile
termal turizm ağırlıklı uygulamalara
başladığı bilinmektedir.
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Türkiye’de termal turizm
Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında bir potansiyele sahip olup, Avrupa’da ise kaynak
potansiyeli açısından birinci, kaplıca
uygulamaları konusunda ise üçüncü
sırada bulunmaktadır.
Alpin-Orojenik Kuşağı olarak adlandırılan genç bir dağ zinciri ve aynı
zamanda önemli bir jeotermal kuşak
üzerinde yer alan ülkemizde bulunan
1500’ün üzerindeki kaynaktan temin
edilen termal sular, gerek debi ve sıcaklıkları gerekse de çeşitli fiziksel ve
kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki
termal sulardan daha üstün nitelikler
taşımaktadır.
Sıcaklıkları 20 - 110 0C arasında,
debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında
değişebilen 1500’ den fazla kaynağa
sahip bulunan ülkemiz kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında değerlendirilmektedir.
Ülkemiz, yüksek mineralizasyon
içeriği sayesinde etkin tedavi edici
özelliklere sahip termal su potansiyelinin, zengin kültürel, doğal değerleri
ve iklimsel özellikleri ile birleşmesi
sonucunda benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak değişen dünya görüşü ile birlikte yaşam

şekli ve kalitesine verilen önem hem
artmakta, hem de farklılaşmaktadır.
İnsan sağlının korunmasında, sağlıklı bir yaşam sürdürülmesinde doğal kaynakların kullanılması giderek
daha fazla tercih edilmekte adeta bir
nostalji ile birlikte eski, basit ama
sağlıklı yaşam tarzlarına büyük bir
özlem duyulmaktadır. Bu noktada
Türkiye uzun tarihi geçmişi, emsalsiz doğa ve iklimi ve zengin kültürü
ve nihayet geleneksel kaplıca ve Türk
Hamamı olgularının mevcudiyeti ile
çağdaş sağlık ve termal turizm gelişmesinde çok iddialı olabilecek bir
potansiyeli barındırmaktadır.
Deniz kıyısında bulunan termal
kaynaklar turizm çeşitliliği açısından
önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca dağcılık ve ormanlık bölgelerinde bulunan termal kaynaklar ise çevre ve doğa kullanımı dolayısıyla farklı
çekici unsurlara sahiptir.

Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;
• 12 ay turizm yapma imkanı,
• Tesislerde yüksek doluluk oranına
ulaşılması,
• Yüksek istihdam oluşturulması,
• Diğer alternatif turizm türleri ile
kolay entegrasyon oluşturarak
bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağlanması,
• Termal tesislerde insan sağlığını
iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, eğlence
ve dinlenme olanaklarının da bulunması,
• Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini
çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.
Termal Turizm Master Planı’nın
Kısa Dönem Hedefi olarak 50.000
yatak kapasitesi belirlenmiş olup Termal Turizm Master Planı’nın hazırlanarak uygulandığı 2007-2010 yılları
arasında turizm belgeli ve belediye
belgeli olmak üzere tesis sayısı 78’den
100’e, yatak kapasitesi ise 17.767’den
29.727’e ulaşmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığından
termal amacına yönelik olarak, Sağlık
Bakanlığınca kür merkezi uygun görülen turizm yatırım belgesi almış 15
tesisin yatak sayısı 7.447, turizm işletme belgesi almış 50 tesisin yatak sayısı
ise 15.796’dir. Yaklaşık olarak 6.174
yatak kapasiteli 35 tesis ise yerel idare
tarafından belgelendirilmiştir.

Termal Turizm Tesisleri
2006

2010

Tesis

Kapasite

Tesis

Kapasite

Turizm İşletme Belgeli

37

9.736

50

15.796

Turizm Yatırım Belgeli

8

2.438

15

7.757

Belediye Belgeli

33

5.593

35

6.174

Toplam

78

17.767

100

29.727

Kaynak: KTB
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Ankara'da Termal Sağlık Turizmi
Günümüzde doktorlar tıbbi yöntemlerin yanında, çeşitli mineraller
içeren şifalı sulardan yararlanarak da
hastalarını tedavi etmektedirler. Bu
tedavi şeklinin yaygın olarak kullanılması Termal Sağlık Turizmini bir
endüstri haline getirmiştir.
Ankara, termal kaynakları ve kaplıcalar bakımından zengin bir ildir.
Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar
döneminden kalma kaplıca ve hamamları korunarak yaşatılmaya çalışılmaktadır.
Ayaş İçmece Ve Kaplıcaları
Sıcaklık derecesi 51 C0dir. Üst solunum yolu hastalıklarına ve akciğer
hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.
Ayaş Karakaya Kaplıcası
Kaplıca suyunun sıcaklık derecesi
31 C. Kimyasal bileĢimi bikarbonat, sodyum, kalsiyum ve karbondioksit içermektedir.İçme olarak da
yararlanılmaktadır.
Beypazarı Dutlu-Tahtalı
Kaplıca Ve İçmeleri
Su kaynaklarından kaplıca ve
içme olarak yararlanılmaktadır. Su
sıcaklığı 31-52 C0dir. Kaplıca suyu
klorürlü, sülfatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli bir bileşime
sahiptir. Cilt hastalıkları, karaciğer,
safra kesesi, pankreas, damar sertliği
rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.
Çubuk Melikşah Kaplıcası￼
￼ Ankara`ya 30 km. uzaklıkta Çubuk ilçesindedir. Suyun sıcaklığı 31
C„dir. Kaynak suları kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içermektedir.
Ilıcaköy
Yer: Ayaş-Güdül karayolu üzerinde bulunan Ilıcaköy içindeki
çamaĢırhane denilen yerden çıkmaktadır.
Kimyasal Özellikleri: Normal
klorürlü, sülfatlı, karbonatlı 20,5°C
termal sudur.
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Şifa Özellikleri: Tedavi özelliği
bakımından AyaĢ Karakaya kaplıcasına benzemektedir. Nörolojik hastalıklara, romatizma hastalıklarına iyi
geldiği belirtilmektedir.
Antik Kaynak Çoban Hamam
Ayaş-Beypazarı yolu üzerinde
Ayaş'a 20 km. mesafededir.
Kimyasal
Özellikleri:
Sodyum kalsiyum klorürlü, sülfatlı,
karbondioksitli,radyoaktif, 52°C sıcaklığında sıcak mineralli sudur.
Haymana Kaplıcası
Ankara`ya 73 km. uzaklıktaki
Haymana ilçesindeki kaplıcanın su
sıcaklığı 44.5 C0dir. Suyun bileşimi;
bikarbonat, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbondioksitten oluşmaktadır. Mide, karaciğer, pankreas,
damar sertliği, akciğer rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.
Haymana İlçesi Termal Turizm
Merkezi ilan edilmiştir.
Haymana ilçesine kür merkezi yapılması öngörülmektedir.
Kızılcahamam Kaplıcası
Suyun ısısı; büyük kaplıca kaynağında 470C, küçük kaplıca kaynağında 440C, Kızılcahamam Maden Suyu kaynağında 19.50C, Acısu Kaplıcası kaynağında 34 C,0Şey Hamamı
kaynağında 43 C, Acısu kaynağında
37 C0dir. Su fiziki ve kimyasal bileşim olarak hipertermal, hipotonik
sular sınıfındadır. Tesislerden içme
ve banyo kürleri Ģeklinde yararlanılmaktadır. İçme kürleri karaciğer,

mal
Ankara'nın Ter çeleri
an İl
Kaynak Bulun
1. Ayaş
2. Beypazarı
3. Çamlıdere
4. Çubuk
5. Güdül
6. Haymana
7. Kızılcahamam
8. Polatlı

safra kesesi, mide ve bağırsak, iç ve
dıĢ sökresyon kolenlar ve metabolizma hastalıkları; banyo kürleri kalp,
dolaĢım bozuklukları, romatizma
üzerinde etkilidir. Alan çevresinde
konaklama tesisleri mevcuttur.
Kızılcahamam Sey Hamamı
Termal Turizm Merkez
Kızılcahamam-Çerkeş yolu üzerinde Güvem bucağının 2 km. batısındadır. Suyun ısısı 43 C0dir. Su
kimyasal bileĢim olarak bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksiti ve florürlü bir bileşime
sahiptir. Termal tesislerden içme ve
banyo kürleri olarak yararlanılmaktadır. Termal suların romatizma, eklem ve kireçlenme, mide ve bağırsak,
kan dolaĢımı, sinirsel hastalıklar,
karaciğer ve safra kesesi, beslenme
bozukluğu gibi hastalıklara olumlu
etki yaptığı bilinmektedir. Tesis çevresinde konaklama tesisleri bulunmaktadır.
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Ülke Kimlik Kartı
Resmi Adı
Yönetim Biçimi
Resmi Diller
Din
Başkenti
Yüzölçümü
Nüfusu
Para Birimi

Finlandiya Cumhuriyeti
Parlamenter Demokrasi
Fince ve İsveççe

Lutheryan, Ortodoks Hıristiyan
Helsinki

338 145 km2
5,425,056
Euro

Okuma Yazma Oranı % 100
Üniversite Mezunlarının Toplam Nüfusa Oranı %67,2
Yüksek Öğretimdeki Toplam Öğrenci Sayısı 169 000
Kaynak : Statistics Finland, Bank of Finland, Natinal Board of Customs,
Finnish Tourist Board

F

inlandiya tarihi günümüzde Finlandiya Cumhuriyeti'nin sınırları
içinde kalan bölgelerin tarih öncesi zamanlardan günümüze kadar
süregelen tarihidir. Buzul Çağı’nın
ardından, bundan yaklaşık 10 000
yıl önce Ural Dağları ile Volga Nehri
arasında yer alan bölgelerden gelerek şu anda Finlandiya’yı oluşturan
topraklara göç ettmişlerdir Bazı kaynaklara göre ise, Fin halkının genetik
yapısının Batı Avrupa German ve
Baltık halklarına daha yakın olduğunu vurgulamaktadır.
Eğitim ve kültür
Finlandiya eğitim sistemi, dokuz
yıllık temel eğitim, ikinci basamak
düzeyindeki öğretim, yükseköğretim düzeyi ve yetişkin eğitimi olarak
ayrılır. Finlandiya 7 ila 17 yaşları
arasındaki tüm çocuklar için zorun-
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lu eğitim sistemine sahiptir. Okul
sistemi yüzde 100 okuma oranı sağlamaktadır. Bütün çocukların dokuz
yıl süresince kapsamlı okul eğitimine
katılması gerekir. Bu eğitimin ardından kolej ve üniversite eğitiminin
takip ettiği mesleki okuldan lise eğitimine kadar çeşitli eğitim hizmetleri
sunulur. Üniversiteyi de içeren eğitimin tüm aşamaları öğrenciler için
ücretsizdir.
Ülkedeki üniversite sayısı 16 ,
Teknik Okul sayısı 25 ve bunu yanısırada 1 Askeri Akedemi bulunmaktadır. Bu eğitim kuruluşlarına
girmek genellikle zordur. Giriş sınavları yaz aylarında ve öğrenci seçimi,
öğrencinin okuldaki performansı ile
giriş sınavındaki başarısı göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
Resmi okul sistemlerine ek olarak
kapsamlı kamu veya özel işletilen
enstitüler de yetişkin eğitimi için çok
çeşitli fırsatlar sunmaktadır.
Genel Durum
Finlandiya ekonomisine hizmetler sektörü hakimdir ve düşük nüfuslu ülkede imalat sektörü rekabeti
yüksek seviyededir.
Pek çok sektörde yüksek ihracat
hacmi ile önemli üretim kapasitesine
ulaşmış olan Fin sanayiisi, dünya
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Ekonomik Göstergeler

GSMH (milyar $) Cari Fiyatlarla

270,6

Reel GSMH Artış Oranı (%)

2,7

GSMH (milyar $) SAGP Göre
Kişi Başı GSMH

Enflasyon Oranı (Mayıs 2012)

İşsizlik Oranı (%)(Nisan 2012)

Finlandiya’nın Yurt Dışı Yatırımları
Finlandiya’daki Yabancı Yatırımlar
İhracat
İthalat

Denge

Türkiye ile Ticaret ( 1.000 €)

196,7
38 300 (€)
% 3,1
% 8,4

107,3 (Milyar €)
102,5(Milyar)

56 651 ( 1.000 €)
60269 ( 1.000 €)
-3,654

İhracat

1296 727

Denge

-943 461

İthalat

Ülke Toplamı İçinde Türkiye’nin Payı (%)

353 265

İhracat

1,6

Borç Stokları (milyar €)

87,2

İthalat

İç Borç Stoku (milyar €)

0,44
64,3￼

Kaynak: Statistics Finland, Bank of Finland, Natinal Board of Customs.
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ekonomilerinde istikrarsızlık ve krizler gibi dışşal etkilere, diğer ülkelerden daha açık bulunmaktadır.
Bu nedenle, esas olarak elektrikli
ve elektronik ürünler, kağıt ve metal
sanayisinde yaratılan katma değere
aşırı bağımlı bir sanayi yapısına sahip
Finlandiya, muhtemel dışşal ekonomik krizlerin etkisini minimize
etmek için, ürün ve pazar çeşitliliği
arayışına girmiştir.
Ekonomi
Finlandiya GSYİH hasılası 2012
yılında bir önceki yıla göre biraz
düşüş göstermiş büyüme %0,3 oranında olmuştur.Büyümenin 2013
yılında da yavaş gerçekleşerek %0,4
oranında olacağı öngörülmektedir.
2012 yılının ilk yarısındaki ekonomik büyüme özel tüketim tarafından desteklenmiştir. Yılın ikinci yarısında ekonomideki tüketici
güveni zayıflamış ve tüketim artışı
yavaşlamıştır.
2012 yılında uluslararası ticaretdeki büyümeye rağmen, Finlandiya
ihracatı düşüş göstermiştir.2013 yılında yavaş bir büyüme beklenmektedir.
Devam etmekte olan yavaş ekonomik büyüme sebebiyle 2012 yılının ikinci yarısında işşizlik oranı
yükselmiştir.2013 yılında ise bu oranın %8,4 oranında artması beklenmektedir. emeklilik yaşına ulaşmış
yaş guruplarının büyüklüğünden
kaynaklanan emek arzındaki düşüş,
İşşislikteki büyümeyi getirmektedir.
Ülkenin cari hesabı 2011 yılındaki 3,1 milyar avroluk rakamdan
sonra genişleyerek, 2012 yılında 3.3
milyar avro (4.4 milyar $) oldu.Fin
ekonomisinde mobil telefon şirketi
Nokia’nın pazar payındaki düşüş ve
geleneksel ihracat dalı olan kağıt
sektörü talebindeki zayıflama; 20 yıl
boyunca bütçe fazlası veren Fin ekonomisini etkiledi.
Kötüye giden dış ekonomik ortam Fin ekonomisini yavaşlatarak,
ülkedeki özellikle sabit sermaye mallarını vurmaktadır.Azalmakta olan
güven ortamı zayıf reel gelir artışları
ve devam ettirilen mali konsolidas-

Finlandiya'da Tarımsal Ürünler
ÜRÜN

Birim

Buğday

Mil. Kg

Çavdar

2010

2011

2012

724,4

974,8

898,7

Mil. Kg

68,5

78,4

62

Arpa

Mil. Kg

1.340,2

1514,3

1655,0

Yulaf

Mil. Kg

809

1043

1655

Patates

Mil. Kg

659

673

605

Şeker Pancarı

Mil. Kg

542

675

407

Yem

Mil. Kg

8081

9253

Kaynak: Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry

yon, istihdamı ve ekonomik faaliyetleri aksatmaktadır.
OECD raporlarına göre; ülke
nüfusunun yaşlanmasından dolayı
ortaya çıkan ekonomik yük emeklilik yaşının arttırılması ve kamu
kamu hizmet verimliliğininin arttırılması yollarıyla azaltılmalıdır.Mali
konsolidasyon devem ettirilmeli ancak otomatik stabilizatörlerin yapısal sağlamlaştırılma yolu etrafında
çalışmasına izni verilmelidir.Bunun
yanısıra ülkedeki Üretimi ve rekabeti
arttırmak için yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Finlandiya’da 2012 yılında sınai
üretim ortalama olarak %2.1 oranında azalmıştır. En büyük üretim
azalışı (%6,8), elektrik ve elektronik
endüstrisinde görülmüştür. En büyük üretim artışı ise (%14,4), elektrik gaz, buhar, klima endüstrisinde
yaşanmıştır.
Tarım
Küçük aile çiftliklerinin, tarımın
temelini teşkil ettiği Finlandiya’da,
buğday ve çavdar, ülkenin üretim sezonunun 200 günün üzerinde olduğu güneybatı kesiminin ana ürünleridir. Bunları yine büyük miktarlarda
yetişen yulaf, arpa, patates ve çavdar
takib eder. Üretim sezonunun 150
günün altına düştüğü kuzey bölgelerindeki tarım arazisi ise, geniş otlaklardan meydana gelir. Bu otlaklarda
özellikle süt üretimi için iki milyon
civarında küçük ve yine iki milyon
civarında da büyükbaş hayvan beslenmektedir.

Finlandiya’da tarım, geleneksel
olarak tarım ve ormancılığın bir karışımıdır; yaz aylarında tarla çalışmaları, kış aylarında odunculuk yapılmaktadır. Finlandiya’nın yaklaşık %
75’i ormanlarla kaplıdır. Ortalama
ekilebilir alanın büyüklüğü 29.97
hektardır.
Ülkenin her yerinde görülen ve
toplam yüzölçüm içerisinde önemli
bir yer kaplayan göllerde de geniş
ölçüde balıkçılık yapılmaktadır.
Ormanlar da Finlandiya’nın tabii
kaynakları arasında büyük öneme
sahiptirler. Bunların % 46 sını çam,
% 36’sını ladin, % 16’sını huş, geri
kalan % 2’sini de diğer çeşit ağaçlar
teşkil eder. Devlet, kuzeydeki ormanların tamâmına, diğer bölgelerde
de bir kısmına sahiptir. Ormanların
% 60’ının özel sektöre, % 40’ının
devlete ait olmasına rağmen, özel
sektör ürettiklerinin % 16’sını devlete bırakmak mecburiyetindedir.
Dış Ekonomik Gelişmeler
Ekonomik büyümenin 2012 yılının ilk yarısında zayıf kalmasının
sebebi 2011 yılında küresel alanda
görülen ekonomik yavaşlama ve Avro bölgesindeki mali krizdir. 2012
yılı başında özel tüketim harcamaları
güçlü bir şekilde artmıştır. Finlandiya, ihracat ve ithalatın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik liberal
bir dış ticaret yaklaşımına sahiptir.
2012 yılı başlarında tüketim harcamaları geçici faktörler tarafından
desteklenmiştir. İstihdam ve (tek
seferlik ikramiye ödemeleri dahil)
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ücretlerdeki artış nedeniyle, ekonominin bütününde ücret yükü 2012
yılı başında önemli ölçüde artmıştır.
Otomobil satışları, Nisan ayında yürürlüğe giren araç tescil vergisindeki
artış nedeniyle yılın ilk çeyreğinde %
34 yükselmiştir.
2013 yılında tüketim harcamalarının, Ocak ayından itibaren yürürlüğe gireceği açıklanan % 1’lik
KDV artışı ve istihdam üzerindeki
vergilerdeki ilave artıştan etkileneceği düşünülmektedir. Hanehalkının
2013 yılında yapacağı tüketim harcamalarını 2012 yılına çekebilecek
olması dolayısıyla bu sene tüketim
harcamalarında sıçrama yaşanabilecek, 2013 yılında ise artış hızı
azalacaktır. Tasarruflardaki azalma
eğiliminin, kamu maliyesinin iyileştirilmesi ve istihdamdaki istikrarın
etkisiyle düzelen güven ortamı neticesinde, yavaşlayarak da olsa devam
etmesi beklenmektedir.
Ekonomik İlişkilerin Gelişimi
İki ülke arasında “Ticari ve Ekonomik İşbirliği Toplantısı” 19 Mayıs
2005 tarihinde gerçekleşmiştir.
Türkiye – Finlandiya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı
son olarak, 3-4 Ekim 2005 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilmiştir
ve iki ülke makamları arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 2005
ve 2006 yılı geçiş belgesi kotaları
300’den 700’e yükseltilmiştir.
Halihazırda, Türk Sanayicileri
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
ile Finlandiya Sanayiciler Konfederasyonu (EK) arasında tesis edilmiş “Finlandiya – Türkiye İş Hayatı
Liderleri Konseyi” bulunmaktadır.
Sözkonusu İş Konseyi’nin son toplantısı 23 Eylül 2004 tarihinde gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, bir özel sektör
inisiyatifi olarak kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde 1991 yılında tesis edilen,
Türk – Fin İş Konseyi’nin karşı
kanat (Fin tarafı) oluşumu bugüne
kadar gerçekleşmemiştir. Sözkonusu
İş Konseyi, Finlandiya Dış Ticaret
Birliği (Finpro) ile özel toplantı ve
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organizasyonlar çerçevesinde işbirliği
yapmaktadır.
İki ülke arasında “Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” 13 Mayıs 1993 tarihinde
Ankara’da imzalanmış ve 1995 yılında yürürlüğe girmiştir.
Öte yandan, Finlandiya’nın gıda
ürünleri alanında 21 ülkede faaliyet
gösteren Raisio firması ile Ülker arasında kurulan ortaklık neticesinde,
ülkemizde pazarlanan kolesterol düşürücü özelliği olan gıda ürünlerinin
pazar değeri 2007 yılında 25 milyon
$’a ulaşmıştır.
2006 yılında Markiz Pastanesi'ni
devralarak Türkiye pazarına giren
Finlandiya’lı kahve zinciri Robert's
Coffee Türkiye'de 4 milyon dolarlık
ilave yatırımla bir gurme (özel) kahve
kavurma fabrikası kurmayı planlamaktadır. Hedefin, Finlandiya'daki
tüm kavurma tesislerini bir süre sonra Türkiye'ye taşımak olduğu basın
haberlerinde yeralmıştır.
Türkiye’de yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde, Hazine
Müsteşarlığı’nın verilerine göre; ülkemizde 49 adet Fin sermayeli firma
faaliyet göstermektedir. Sözkonusu
firmalardan 10 tanesi gayrimenkul

ve kiralama faaliyetlerinde, 3 tanesi
otel ve lokantacılık sektöründe, 5 tanesi ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde, 2 tanesi diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetlerinde, 1
tanesi tarım ve ormancılık sektöründe, 10 tanesi toptan ve perakende
ticaret faaliyetinde, 14 tanesi imalat
sanayinde, 4 tanesi inşaat alanında
faaliyet göstermektedir.
Halihazırda, ana şirkete bağlı ofis
kapsamında faaliyet gösteren Fin
firmaları ile acenta, distribütör vb.
şekilde anlaşmalı firmalar dahil Türkiye’deki toplam temsilcilik sayısı
168 adettir.
Diğer taraftan, Finlandiya’da
Türk girişimcileri tarafından kurularak, hizmet sektörü (restorant, lokanta, bar ve diğer kollar) haricinde
faaliyet gösteren Türk girişimcileri
mevcuttur. Sözkonusu firmalar, madencilik, bisiklet ve kondüksiyon
aletleri, tekstil, mobilya, elektronik
ürünler, havuz ekipmanları-oyun
parkları, el halısı, ambalaj malzemeleri, alkollü içecekler, porselen banyo
ve mutfak eşyaları, turizm, paketlenmiş et ve sebze, teşhisde kullanılan
kitler, gübre, inşaat vb. alanlarında
faaliyet göstermektedirler.

2014 YILI FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA
BİTİŞ

FUARIN ADI

KONUSU

BAŞLICA ÜRÜN
HİZMET GRUPLARI

ŞEHİR

17.04.2014
20.04.2014

Tarım, Hayvancılık, Tarım
Makineleri, Süt Endüstrisi,
Afyonkarahisar
Tarım, Hayvancılık,
Ambalaj, Tohum, Peyzaj ,
Tarım Hayvancılık ve Tarım Makineleri,Süt
Seracılık, Yumurta, Sulama
Tarım Teknolojileri
Endüstrisi, Ambalaj ve
Sistemleri, Labaratuar
(AFTAR)
Tohum
ve Analiz Teknolojileri,
Veterinerlikj

17.04.2014
20.04.2014

KÜTAF’14 Kütahya
Tarım, Hayvancılık,
6.Tarım, Hayvancılık,
Seracılık ve Süt
Seracılık ve Süt
Endüstrisi
Endüstrisi Fuarı

07.05.2014
10.05.2014

Hasyurt Tarım Fuarı

Tarım Teknolojileri,
Tarım, Tarım Teknolojileri, Hasyurt Belediyesi
Seracılık, Fidancılık, Seracılık, Fidancılık, Sulama Kültür MerkeziSulama ve Gübreleme Ve Gübreleme
Finike

4.Gönen Tarım ve
Hayvancılık Fuarı

Tarım Teknolojileri, Traktör,
Seracılık, Hayvancılık,
Tarım Hayvancılık,
Tohum, Fidan, Gübre,
Gönen Belediyesi
Tohum, Meyvecilik,
Sulama Teknolojileri,
Semt ve Fuar Alanı
Sulama ve Teknolojiler Meyvecilik,Soğutma,
Havalandırma, Depolama
Sistemleri,

08.05.2014
11.05.2014

Kültürpark
Belediye Fuar
Alanı
Afyonkarahisar

Ziraaat ve Tarım Makineleri,
Tohum, Fide, Fidan
Üreticileri, Seracılık
Kütahya Belediyesi
Ekipmanları, Zirai İlaçlama, Fuar Alanı
Gübre, Hayvancılık ve
Ekipmanları,Veteriner, Yem

Hayvancılık ve Ekipmanları,
Süt Endüstrisi Ürünleri, Süt
Endüstrisi Teknolojileri ve Burdur Çok
Hayvancılık, Süt
Tedarikçileri, Tohum, Yem Amaçlı Kullanımlı
Endüstrisi ve Ürünleri
Üretiminde Kullanılan Tarım Fuar Alanı
Alet ve Makineler, Hayvan
Sağlığı,

14.05.2014
17.05.2014

3.Ulusal Hayvancılık
ve Süt Endüstrisi
Fuarı

21.05.2014
25.05.2014

Hayvancılık ve
3.Trakya Hayvancılık, Teknolojileri, Besi
Süt Ürünleri ve
Endüstrisi, ve
Tohum Fuarı
Ekipmanları, Organik
Süt ve Et Ürünleri

22.05.2014
25.05.2014

Anadolu Expo,
1.Canlı Süt
Hayvanları ,
Hayvancılık, Çiftlik
Ekipmanları,
Süt, Gıda Yem
Teknolojileri Fuarı

Hayvancılık Ekipmanları,
Süt Teknlojileri, Çiftlik
Endüstrisi

Büyükbaş ve Küçükbaş
Canlı Süt Hayvanı,
Canlı Süt Hayvanları,
Hayvancılık, Çiftlik,
Hayvancılık, Çiftlik, Süt,
Süt, Gıda Teknolojileri
Gıda Teknolojileri

Lüleburgaz Semt
ve Fuar Merkezi

İzmir Ülkü Yariş
Pisti Alanı
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