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Bu sayımızda!
B

orsavizyon Dergimizin bu sayısı geciklemeli olarak elinize
ulaşıyor. Bu gecikmeden dolayı tüm okuyucularımızdan özür
diliyoruz. Bilindiği gibi, Oda ve Borsa seçimlerinin ertelenmesi
dergimizin gecikmeli olarak yayınlanmasında etkili oldu. Belirlenen
yeni seçim takvimine göre, oluşacak yeni Meclis ve Yönetim Kurulu'na
ilişkin bilgileri vermek amacıyla dergimizin yayın periyodunu bir
süreliğine aştık. Ancak, bu süre içinde şunu gördük. Dergimizden
yararlanan o kadar büyük bir kitle varmış ki, bize gelen telefon ve
elektronik postalardan bunu anladık.
Dergimizin bundan böyle yayın periyodunda elinize ulaşması için
gerekeni yapacağımızdan emin olabilirsiniz.
Sayın okuyucularımız,
Dergimizin bu sayısını ağırlıklı olarak seçimlere ve seçim
sonrasındaki gelişmelere ayırdık. Ayrıca, son meclis toplantımıza
ve kuruluş yıldönümümüze ilişkin haberlere de ağırlıklı olarak yer
verdik.
Rapor konumuzu ise geri dönüşüm konusuna ayırdık. Bütün
dünyanın önem verdiği bu konuda bizim ülke olarak ne kadar
duyarsız olduğumuzu bir kez daha gördük. Geni dönüşüm ya da
atık konusunu birkaç maddeyle sınırlandırdığımız günümüzde,
geri dönüşüme konu olan o kadar çok madde varmış ki, anlatmaya
kalksanız her birinin kitap konusu olacağını gördük. Sözün özü, geri
dönüşüm konusu, göz ardı edilebilecek ve vazgeçilecek bir konu değil.
Genel Sekreterimiz Eyüp. Ş. Ömeroğlu'nun geçtiğimiz sayıda
kaleme aldığı "ATB ülkemizde lisanslı depoculuk sisteminin
uygulamaya geçirilmesine öncülük ediyor" başlıklı yazısında lisanslı
depoculuk sistemini anlatmış ve ülkemizdeki uygulamalarıyla
ilgili bilgiler aktarmıştı. Ömeroğlu yazısında, sistemin, üreticiye,
sanayiciye, devlete, finans sektörüne sağladığı yararları ve bunların
gerçekleştirme şartlarını anlatmış ve bu konuya devam edeceğini
açıklaşmıştı. Nitekim bu sayımızda da fındık konusunda yapılan
çalışmalara yer veren bir araştırma yazısı hazırladı.
Türkiye'nin en büyük üretici konumunda olduğu fındıkta,
fiyatların Almanya'nın Hamburg Borsasında oluştuğuna dikkat
çeken Ömeroğlu, yazısında bu konuyu lisanslı depoculuk açısında
değerlendiriyor.
Sayın okuyucularımız.
Borsavizyonun bir sonraki sayısında buluşana kadar sizlere sağlıklı
ve mutlu günler diliyoruz.
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Faik YAVUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

A

nkara Ticaret Borsası'nın 2 Mayıs'ta başlayan seçimleri
tamamlandı. Camiamıza yakışan bir ortamda gerçekleşen
seçimler sonucu, Borsamızın yeni meclisi ve yönetim kurulu belli oldu.
Meclisimizin yüzde 40'lık kısmı değişti. Yönetim Kurulumuza dört yeni
üye katıldı.
Seçimler kurum ve kuruluşlarda bir bayrak yarışıdır. Yönetimler bu
bayrak yarışlarıyla şekillenir, yeni bir dinamizim kazanır ve yeni bir
şevkle işe başlarlar. Amaç hep bellidir. Bayrağı daha ilerilere ve daha
yükseklere taşımaktır hedef.
Bizde bu heyecan ve şevkle kaldığımız yerden bayrağı daha ilerilere
ve yükseklere taşımak üzere işe koyulduk.
Demokratik ortamda gerçekleştirilen seçimlerimizin camiamıza ve
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Değerli üyelerimiz.
Seçimler sonrası oluşan yeni yönetim kurulumuzla, bir seri ziyaretler
gerçekleştirdik. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek, Başbakan
Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın M.Mehdi Eker, Ankara
Valisi Sayın Alaaddin Yüksel, Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi
Yaşar ve en son olarak da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettik.
Ziyaretlerimizin ana konusunu Ankara Ticaret Borsası'nın bugüne
kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ve önümüzdeki hedefler oluşturdu. ATB
Yönetim ve Meclisi olarak, görevde bulunduğumuz süre içinde önümüze
koyduğumuz hedefleri birer birer gerçekleştirmenin mutluluğunu tüm
ziyaretlerimiz boyunca paylaştık.
Tüm bu ziyarteler boyunca şunu da
gözlemleme şansı yakaladık. Ankara Ticaret
Borsası, yaptıklarıyla ve bugüne kadar
Türkiye Ekonomisine kazandırdıklarıyla
herkesin takdirini kazanmış durumda.
Bunun kıvancı ve onuruyla kaldığımız
yerden yeni bir şevk ve heyecanla yeni
hedeflere doğru bayrak açtık.
Değerli üyelerimiz,
İçinde bulunduğumuz Mübarek
Ramazan ayının milletimize ve siz değerli
üyelerimize hayırlı olmasını diliyor,
hemen peşinden kutlayacağımız Ramazan
Bayramını şimdide kutluyorum.
Bir sonraki sayımızda buluşana kadar,
Sağlıklı ve mutlulu günler dilerim.
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ATB'de seçim maratonu tamamlandı

Sandıktan Başkanlara
tam güven çıktı
A

nkara Ticaret Borsası'nda
seçim maratonu tamamlandı. Yapılan seçimler sonucu Erol
Gemalmaz Meclis Başkanlığına,
Faik Yavuz da Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerine tekrar seçildiler.
2 Mayıs günü başlayan seçim
maratonunda ilk etapta, Meslek
Komitelerine seçimler yapıldı. 10
Meslek komitesi için yapılan seçimlerde, Meclis üyelerinin yüzde
44'ü değişti. Dört Meslek Komitesi
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seçiminde tek listeyle sandığa gidilirken, diğer altı komite seçiminde
sandığa birden fazla listeyle gidildi.
Ankara Ticaret Borsası'nın Et
Borsası tesislerinde yapılan seçimlere katılım geçmiş dönemlere
göre daha fazla olduğu belirtilirken, komitelerde oluşan isimlere
göre, ATB Meclisi de şekillendi.
İkinci aşama
Ankara Ticaret Borsası seçimlerinin ikinci aşaması ise 10 Mayıs
tarihinde ATB Merkezinde ger-

çekleşti.
ATB'de yapılan seçimlerde,
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Delegeleri
ile Disiplin Kurulu için seçimler
yapıldı.
Tek liste halinde girilen seçimlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Faik Yavuz ve hazırlamış
olduğu liste seçildi. Ayrıca TOBB
Delegeleri ve Disiplin Kurulu
üyeleri de bu seçimler sonucu belirlendi.
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ATB Yönetim Kurulu
Faik Yavuz’un Yönetim Kurulu Başkalığı görevine yeniden
seçildiği seçimlerde, Şemsettin
Aktuğlu, Kemal Coşgun, Mustafa
Bakiler, Murat Başar, Sedat Akbulut ve İbrahim Öztürk de Yönetim
Kurulu Üyeliğine seçildiler. ATB
Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıdan sonra Başkan Yardımcılıklarına İbrahim Öztürk ve Mustafa Bakiler'i, Sayman Üyeliğe ise
Sedat Akbulut'u seçti.
Disiplin Kurulu Üyeleri
Öte yandan, ATB Disiplin
Kurulu Üyeleri de yapılan seçimler sonucu belirlendi. ATB
Disiplin Kurulu Yavuz Yıldız,
Taner Lord, Gökhan Doğan, Nihat Mert, M.Okan Koç ve Kenan
Çobanoğlu’ndan oluştu.
Meclis Başkanlığı seçimleri
Ankara Ticaret Borsası'nda
gerçekleştirilen seçimler sonrasında ATB Meclisi de ilk toplantısını en yaşlı üye sıfatıyla Şemsettin
Aktuğlu başkanlığında yaptı.
ATB Meclis Başkanlığı için tek
aday olan Erol Gemalmaz, seçime katılan tüm üyelerin oylarıyla
Meclis Başkanı seçildi. ATB Meclis Başkan Yardımcılığı görevini
ise geçen dönem olduğu gibi bu
dönemde Hayri Gülten yürütecek.
ATB Meclis Üyeleri ise şu
isimlerden oluşuyor.
Faik Yavuz, İbrahim Öztürk,
Mustafa Bakiler, Sedat Akbulut,
Kemal Coşgun, Şemsettin Aktuğlu, Hamdi Şenyurt, Murat Başar, Abdülhüda Kılıç, Melih Sadi
Yıldırım, Timur Rasim Mermerci, Ahmet Atalay, Necati Alakuşu, Bilal Lök, Muammer Yılmaz,
Fetullah Şevgin, Celal Yıldırım,
Yahya Şahin, Celal Demirer, Hasan Ersan,Özcan Adanır, B. Sezai
Demircan, Ertuğrul Özer, Birol
Mermer, Lütfi Morkoç, Cevat
Şenbaba, A. Ruhi Bulduk.

TOBB Genel Kurul Delegeleri
Faik Yavuz
İbrahim Öztürk
Mustafa Bakiler
Şemsettin Aktuğlu
Murat Başar
Melih Sadi Yıldırım
Ahmet Atalay
Necati Alakuşu
Bilal Lök
Fetullah Şevgin
Celal Yıldırım
Yahya Şahin
Celal Demirer
Birol Mermer
Lütfi Morkoç
Cevat Şenbaba
Hayri Gülten
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Meclis
Üyeleri
Yönetimi
seçti
Ankara Ticaret
Borsası Meclis
Üyeleri 10 Mayıs
2013 tarihinde
tekrar sandığa
giderek Yönetim
Kurulu Başkanı,
Yönetim Kurulu
Üyeleri TOBB Genel
Kurul Delegeleri
ile Disiplin Kurulu
Üyelerini seçtiler.
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ATB Meslek Komiteleri

1

Bakliyat ve Mamülleri
Meslek Komitesi

2

Tekstil Hammaddeleri
Meslek Komitesi

3

Perakendeci Kasaplar
Meslek Komitesi

Murat BAŞAR
Ali KARATAŞ
Melih Sadi YILDIRIM
Abdülhüda KILIÇ
Köksal YAZAR
Gazi YEDER
Tarık ALTINIŞIK

Nurettin İNCE
Yasin ÖZEN
Hayri GÜLTEN
Timur MERMERCİ
Uğur EROL

İsmet ALKAN
Abbas ÇAM
Kemal COŞGUN
Ahmet ATALAY
Necati ALAKUŞU
Şerif FIRAT
Mehmet ARPA
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Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Hububat Mamülleri
Meslek Komitesi

Hacı BARAN
Mehmet Ferit POLAT
Hamdi ŞENYURT
Fethullah ŞEVGİN
Şemsettin AKTUĞLU
Adem Uyanık
Osman DURSUN
8

Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye

Nebati ve Hayvani Yağlar
Meslek Komitesi

Mehmet BOYNUEĞRİ
Ahmet ÖZER
Mustafa BAKİLER
Bilal LÖK
Muammer YILMAZ
Erman OYMAGİL
Safa CİRAV
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Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
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Toptancı Kasaplar
Meslek Komitesi

7

Patates ve Soğan
Meslek Komitesi

8

Hububat Meslek
Komitesi

9

Celepler Meslek 		
Komitesi

Zeki Murat AKHAN
Nuri DAGDEVİREN
Faik YAVUZ
Celal YILDIRIM
Yahya ŞAHİN
Muhittin IRMAK
Mustafa KARABEY

Yusuf Yavuz TAVŞAN
Cengiz KASTARLI
Erol GEMALMAZ
Celal DEMİRER
Hasan ERSAN
Avni ÇINAR
Ali ÖZEL

Bünyamin TÜRKCAN
Mithat YALÇIN
Özcan ADANIR
B.Sezai DEMİRCAN
Ertuğrul ÖZER
Gaffar GÜZEL
Emin Yavuz UZUN

Hüseyin ALBAYRAK
Sedat EVİN
Birol MERMER
Sedat AKBULUT
Lütfi MORKOÇ
S. Selim BİNGÖLER
Çetin YILMAZ
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Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Tavuk ve Yumurta
Meslek Komitesi

Kadir ÇAKIR
Arif Hikmet YAYLALI
A. Ruhi BULDUK
Cevat ŞENBABA
İbrahim ÖZTÜRK
Ekrem TETİK
Cem AYLIKÇI

Başkan
Baş. Yard.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
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ATB Yönetim Kurulu’nun ziyaretleri

Çiçek: STK’lar demokrasinin
en önemli bir parçalarıdır
A

nkara Ticaret Borsası (ATB),
seçim sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulu, ATB Meclis
Başkanı Erol Gemalmaz, Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Başkan
Yardımcıları İbrahim Öztürk ve
Mustafa Bakiler, Sayman Üye Sedat
Akbulut Yönetim Kurulu Üyeleri
Murat Başar, Şemsettin Aktuğlu,
Kemal Coşgun, ile Genel Sekreter
Eyüp Ş. Ömeroğlu, Ankara’da bir
dizi ziyaret gerçekleştirerek, ATB’nin
çalışmaları ve gündemdeki sorunları
ilgili makamlara aktardı.
İlk ziyaret TBMM Başkanı
Çiçek’e yapıldı
Bu kapsamda ilk ziyaret Türkiye
Büyük millet Meclisi Başkanı Cemil

Çiçek’e yapıldı. TBMM Başkanı
Cemil Çiçek, ziyarette, son aylarda
yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Çiçek, bugünün demokrasisinin katılımcı demokrasi olduğunu ifade
ederek, sadece partilerin faaliyet gösterdiği bir siyasi ortam değil en az
partiler kadar, meslek örgütleri, sivil
toplum kuruluşları, yasal ölçülerde

hareket eden fiili oluşumların da
demokrasinin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin, Cumhuriyet’in kuruluşuyla, çok doğru ve anlamlı bir tercihle, Cumhuriyet ve demokrasiyi seçtiğini vurgulayan Çiçek, “Dolayısıyla
bugün hem Cumhuriyet’in hem
demokrasinin ülkemiz için ne kadar
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önemli kazanım olduğunu dünyadaki,
bölgedeki, geçmişte yaşadığımız tecrübelerden daha iyi anlıyoruz. Hepimizin
çabası, Cumhuriyeti, demokrasiyi kökleştirmek, daha da zenginleştirmek,
özelikle demokratik standartları yükseltmek yönünde olmalıdır. Tüm çabalar da bunu gerektirir. Yaptığımız işlerin, gayretlerin özünde bu var. AB’ye
bunun için giriyoruz, yeni anayasa
çalışmalarını bu standartları yükseltmek, halkımızın beklentilerini karşılamak için yapmaya çalışıyoruz” diye
konuştu.
Çiçek, ancak bir şeyi göz ardı
etmemeleri gerektiğini dile getirerek, demokratik toplumun, kuralsız
bir toplum, herkesin, her istediğini
yaptığı, gelişi güzel, hakaret üslubu
içinde söylediği bir sistem, düzenin
adı olmadığını kaydetti.
Demokrasilerde hak, özgürlüklerin bulunduğunu ancak buna paralel
sorumlulukların da olduğunu dile getiren Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:
“Hak ve özgürlükler olsun ama
sorumluluk olmasın tarzındaki bir
demokrasi, ne teoride ne de dünya
uygulamalarında var. Elbette insanlarımızın, meslek örgütlerimizin, sivil
toplum kuruluşlarının, partilerimizin birbirinden, devletten, hükümetlerden beklentileri, eleştirileri, hatta
bir adım ötesi protestoları var, yeni
talep ettikleri haklar var. Dün talep
etmiyor ama bugün ediyor, yarın
talep edebilecek. Ama burada dikkat
etmemiz gereken şey, bütün bunların
demokrasi, meşruiyet çerçevesinde
talep edilmesi gerekir. Hak talep
etmenin yolu; haksızlığa sebebiyet
vermemek, hukuku çiğnememektir.
Hukukun içinde kalarak her türlü
yanlışı, eksikliği düzelteceğiz. Yeni
arayışları, böyle bir zemin üzerinde
sürdüreceğiz.”
TBMM Başkanı Çiçek, bir kısım
gelişmelerin, daha da endişe verici
olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Türkiye’nin dişiyle, tırnağıyla,
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iş, emek, bilim dünyamızın, herkesin
iyi bir Türkiye imajı vermeye çalıştığı
bir noktada, çevremizde de bu kadar
olumsuz gelişmeler olurken, Türkiye,
dünyanın gündemine oturtulmaya
çalışılıyor. Bundan ekonomi, iş dünyası, iş, aş bekleyenler zarar görür. Bu
yaraları tamir etmek için daha uzun
zaman gayret etmek zorunda kalırız.
Yol yakınken bu yanlış yoldan dönmemiz lazım.
Yavuz'un sözleri
Ziyarette bir konuşma yapan ATB Başkanı Faik Yavuz da,
“Türkiye, 2023 hedefine doğru giderken, Ankara Ticaret Borsası olarak üzerimize düşen görevleri yerine
getirmeye hazırız” dedi. ATB, olarak
bugüne kadar birçok yatırımı gerçekleştirerek, Türkiye Ekonomisinin
istifadesine sunduklarını belirten
ATB Başkanı son günlerde yaşanan
gelişmeleri de değerlendirdi.
Ankara Ticaret Borsası Meclis

Başkanı Erol Gemalmaz, Meclis
TV’yi seyretmek istemediğini, çocuklarına da seyrettirmek istemediğini söyledi. Gemalmaz, “TBMM
üyeleri böyle hitap ediyorsa, sokaktaki vatandaş ne yapacak?” diye sordu.
Meclis’in bu konularda doğru örnekleri vermesi gerektiğini dile getiren Çiçek, bu dönem, siyasetin çok
iyi örnekler veremediğini kaydetti.
Çiçek, «Hiç olmazsa, şu andan
itibaren, böylesine kritik dönemde
Meclis, sağduyunun sesi olmalı, birbirini sükunet içinde dinlemeli, anlamalı. Kim ne söyleyecekse, böyle
bir atmosfer içinde söylemeli ki, biz
de başkalarına bu manada kendimizi
örnek gösterebilelim» diye konuştu.
Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan’a ziyaret
ATB Heyetini kabul eden
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da
yaptığı konuşmada “ATB’nin gerçekleştirmiş olduğu eserler sadece
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Ankara’ya değil, tüm ülke ekonomisine kazandırılmış eserlerdir” dedi.
ATB Başkanı Yavuz ziyarette yaptığı kısa konuşmada, yönetime ilk
seçildiklerinde önlerine gerçekleştirmek üzere projeler koyduklarını ve
bunların tamamını gerçekleştirdiklerini belirterek, “ülkemize kazandırdığımız eserler, bugün dünyanın
gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşebilecek nitelikte ve işlevde eserlerdir”
diyerek, “son projemiz olan ATB
Yönetim binasını da bu yıl içinde
hizmete açacağız şeklinde konuştu.
Bakan Çağlayan’ın sözleri
Ziyarette bir konuşma yapan Ekonomi Bakanı Çağlayan da
“Türkiye her türlü zorluğu aşacak
kadar büyük bir ülkedir” dedi. Yakın
bir tarihte, Başbakan Erdoğan ile
Amerika birleşik Devletleri’ne, önceki hafta da Kuzey Afrika ülkelerini
kapsayan bir gezi gerçekleştirdiklerini belirten,
Çağlayan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye yurt dışında itibarı fevkalade yüksek bir ülkedir. Tüm dünyayı dolaşıyoruz. Ekonomik ve ticari
işbirliği konusunda ikili temaslarımız
oluyor. Gördüğümüz ve yaşadığımız
şudur. Türkiye itibarı en üst düzeyde
bir ülke durumundadır. Elbette ki,
bazı sorunlar zaman zaman yaşanır. Ancak, şunu iyi biliyorum ki,
Türkiye’nin aşamayacağı bir engel
yoktur. Bugün yaşadıklarımız da,
belli odakların kışkırttığını düşünüyorum. Elbette ki, bu yaşananları
da aşacağız. Zaten şu anda olaylarda
belli bir noktaya gelmiştir.”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Eker’e ziyaret
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Eker,”ATB’nin gerçekleştirdiği projeleri yakından izliyor ve takip
ediyoruz” dedi. Ziyarette bir konuşma yapan ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz, ATB’nin yenilenen
yönetim kurulu üyelerini tanıttık-

tan sonra bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Göreve
ilk geldiklerinde, gerçekleştirmek
üzere 6 proje hedefledikleri ve bunların sonuncusu olan ATB Yönetim
Binası’nın önümüzdeki aylarda tamamlanacağını açıkladı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz, Yenikent’te gerçekleştirdikleri Canlı Hayvan Borsası ile
Mezbahanın çağın koşullarına göre

yenilendiğini ve yakın bir zamanda
Ankaralıların hizmetine açacaklarını
söyledi.
Eker’in sözleri
Ankara Ticaret Borsası’nın yaptığı hizmetleri yakından izlediğini
belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Eker, Türkiye’nin gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde çok
büyük adımlar attığını ifade ederek
şunları söyledi:
“Türkiye, tarım ve hayvancılığında son 10 yılda gerçekleştirilen işler
sektörde önemli adımların atılmasına neden olmuştur. Türkiye, dünya
normlarına uygun üretim yapmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığı ile birinci derecede ilgiliyiz. Hayvancılıkta
önemli gelişmeler kat ettik. Bunları
yakından izliyorsunuz.
Türkiye, yakın zamanda bir
GDO tartışması yaşadı. Şunu hemen
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belirteyim, Türkiye’de GDO’lu tek
bir ürün yoktur ve üretilmemektedir. Bu konuda, çok sert yaptırımları
olan yasalarımız vardır. Tüketiciler,
yasalarla koruma altına alınmıştır.
Bakanlık olarak bu konuda tek yetkili biziz. Bu nedenle bizim açıklamamalarımız dışında söylenen lafları
dikkate almayınız.”
Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’a ziyaret
ATB Heyetinin ziyaretlerinde bir
önemli ziyarette Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’a yapıldı. Ziyarette
bir konuşma yapan ATB Yönetim
Kurulu Başkanı Yavuz, ATB’nin yenilenen yönetim kurulu üyelerini
tanıttıktan sonra gerçekleştirdikleri
projeleri anlattı. Yavuz, et borsası
ile Ahiboz’da gerçekleştirdikleri çelik
silo depolarıyla, lisanslı laboratuarlarıyla ve hububat alım-satımının
yapılacağı lisanslı satış salonunun
dünya ile rekabet edebilecek düzeyde
olduğunu belirtti.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz, Yenikent’te gerçekleştirdikleri Canlı Hayvan Borsası ile
Mezbahanın çağın koşullarına göre
yenilendiğini ve yakın bir zamanda
Ankaralıların hizmetine açacaklarını
söyledi.
Babacan’ın sözleri
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
ise yaptığı kısa değerlendirme konuşmasında Ankara Ticaret Borsası’nın
gerçekleştirdiği eserlerle ekonomiye
önemli katkılar sağladığına dikkat
çekti. Babacan, borsaların ekonomik
hayattın vazgeçilmez önemli kuruluşlar içinde yer aldığını söyleyerek,
“yapılan yatırımlarla Türkiye’nin kazandığına” işaret etti.

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’e
ziyaret
ATB Heyetinin Ankara Valisi
Alaaddin Yüksel’e yaptığı ziyarette
de yapılan çalışmalar gündeme geldi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel,
kendisini ziyaret eden Ankara Ticaret
Borsası heyetiyle yaptığı görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek “1927 yılında Zahire
Borsası olarak kurulan Ankara Ticaret
Borsasının, şu anda ülkemiz canlı
hayvan pazarının tartışılmaz lideri
konumunda olmasının çok dikkatle
incelenmesi gerektiğini ifade etti. Vali
Yüksel, “Cumhuriyetin başlangıcında
bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda

ATB İş Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri ATB’yi ziyaret etti

A

TB İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Bakiler ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti. ATB seçimleri sonrası oluşan
Yönetim Kurulu’na yapılan tebrik ziyaretine, ATB Meclis
Başkanı Erol Gemalmaz, ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz, ATB yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sedat
Akbulut, Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Aktuğlu ile
ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu katıldı.

Kabulde bir konuşma yapan ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz, bugün Ankara’nın önemli bir iş merkezi
olan ATB İş Merkezi’nin arsasının temininden tamamlanmasına kadar geçirdiği süreci anlattı. Yavuz, “tüm
güçlüklerine karşın böylesine önemli bir eseri Ankara’ya
ve Türkiye Ekonomisine kazandırdıkları için mutluluk
duyduklarını söyledi.
ATB İş Merkezi’nin çalışmaları hakkında Yönetim
Kurulu Başkanı ve ATB Başkan Yardımcısı Mustafa
Bakiler’den bilgi alan Yavuz, ATB İş Merkezi’nin yaptığı
yararlı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.
ATB İş merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Bakiler de ziyarette yaptığı konuşmada, yönetimi devraldıkları günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlatarak,
yapımı devam eden alışveriş merkezi ile ATB İş Merkezini
bir birbirine bağlayacaklarını açıkladı.
Ziyarete , ATB İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Bakiler’le birlikte Başkan Yardımcısı Mehmet
Boynueğri, Ayşe Demirkazık, Bilal Lök ve Erol Ceylan
katıldı.
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müteşebbisi, olmayan sermayesi ve
bilinmeyen teknolojisi ile yola çıkan
Türkiye’nin, bugün büyük bir başarı
hikâyesi yazdığını” söyledi.
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel,
“Ankara’nın sağlıklı et ihtiyacının
karşılanması amacı ile modern bir
et borsası tesisleri kazandırılmasında örnek çalışmalar yapan Ankara
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erol
Gemalmaz, Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz ile çalışma arkadaşlarına
teşekkür ediyorum.”dedi.
Yavuz: Yenilikçi ve öncü
borsacılık
Ankara Ticaret Borsası yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz da ziyarette yaptığı kısa konuşmada,
“Ülkemizde borsa uygulamalarında
öncü ve yenilikçi anlayışla üyelerini
güçlendiren ve hizmet alanını genişleten bir borsa vizyonu taşıdıklarını ifade ederek Ankara Ticaret
Borsasının çağdaş borsacılık anlayışı
içinde, üyelerin ve hizmet alanların, beklenti ve ihtiyaçlarını yasal
şartlar çerçevesinde karşılamak suretiyle, ilimizde ve ülkemizde ticaret
ve ekonominin büyümesine katkıda
bulunmayı hedeflediklerini” söyledi.
Ankara Ticaret Borsası Başkanı
Faik Yavuz, sözlerini“Ankara ilinde
Borsa olarak Sayın Valimiz Alâaddin
Yüksel’in Ankara ticaretine gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı
kendisine müteşekkiriz” diyerek tamamladı.
TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun kabulü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara

Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı
Erol Gemalmaz, Meclis Başkan
Yardımcısı Hayri Gülten, Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim
Öztürk ve Mustafa Bakiler, Sayman
Üye Sedat Akbulut, Yönetim Kurulu
Üyeleri Murat Başar, Şemsettin
Aktuğlu, TOBB Delegesi ve ATB
Meclis Üyeleri, Melih Sadi Yıldırım,
Necati Alakuşu, Bilal Lök, Fetullah
Şevgin, Yahya Şahin, Birol Mermer,
Lütfü Morkoç, Cevat Şenbaba ile
Genel Sekreter Eyüp Ş. Ömeroğlu’nu
kabul ederek bir süre görüştü.
TOBB’de gerçekleşen ziyarette, ATB’nin yeni Yönetim Kurulu
üyeleri ile Meclis Üyelerini tanıtan
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik
Yavuz, Hisarcıklıoğlu’nun TOBB
Başkanlığına adaylığını desteklediklerini bir kez daha yineledi. Yavuz,
TOBB’nin yaptığı çalışmaların tüm
dünyada ilgiyle takip edildiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin uluslararası arenalarda gösterdiği başarıda,

TOBB’nin de önemli bir katkısı olduğuna dikkat çekti.
ATB Heyeti, daha sonra TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu ile toplu resim çektirdi.
Yenimahalle Belediye Başkanı
Yaşar’a ziyaret
ATB Heyeti’nin Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ziyareti de olumlu ve samimi bir hava
içinde gerçekleştirildi. ATB yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmada yönetim olarak gerçekleştirmeyi hedefledikleri
projeleri sonuncusu olan yönetim
hizmet binasının da çok kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti. Yavuz, Ahiboz’da
gerçekleştirdikleri Çelik Silo, Kantar,
Satış Salonu ve Laboratuvar Tesisleri
ile Gimat’ta gerçekleştirdikleri Et
Borsası’nın örnek proje olduğuna
dikkat çekerek, “bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle Türkiye
Ekonomisine önemli katkılar sağladık” dedi.
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ATB'de bir dön
A

2009-2013 faaliyet döneminde Ankara Ticaret
Borsası Meclisinde, Meslek Komitelerinde ve
Disiplin Kurulu'nda görev yapan 73 üyeye
hizmetleri anısına plaket sunuldu.

TB 2009-2013 yılı son meclis toplantısı yapıldı. Komite
üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda duygusal anlar
yaşandı. ATB Meclis Başkanı Erol
Gemalmaz'ın konuşmasıyla başlayan son toplantıda, meclis Üyelerine, Komite Üyelerine ve disiplin
Kurulu Üyelerine hizmet süresi
anısına plaket sunuldu.
Gemalmaz’ın sözleri
ATB Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, yaptığı açış konuşmasın-
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da dört yıllık hizmet süresinin genel bir değerlendirmesini yaparak,
“çok yararlı ve oldukça aktif bir
dönemi geride bırakıyoruz” dedi.
Meclis, Yönetim Kurulu ve Komitelerle uyum içinde bir çalışma
dönemi geçirdiklerine dikkat çeken
Gemalmaz. “zaten bugün geldiğimiz nokta da bunun güzel bir göstergesidir” diyerek sözlerine şöyle
devam etti:
“Bu
faaliyet
döneminde,
Ahiboz’da 30 bin tonluk çelik silo

tesislerimiz ve Satış salonumuzu
tamamladık. Tesislerimize Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Ürün
İhtisas Borsası yetki belgesi verildi. Yine; Ahiboz’daki tesislerimiz
içinde yer alan Laboratuarlarımız,
Yetkili sınıflandırıcı Lisansı ile akredite edildi Et Borsası tesislerimizi tamamladık ve üretime açtık.
Borsa Hizmet Binamız tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyor.
Muhtemelen Ağustos ayında hizmete açılacaktır.
Tüm bu hizmetler, bir biriyle
uyumlu çalışan, bir Meclis, bir Yönetim Kurulu ve komitelerimizin
sayesinde gerçekleştirilmiştir.
Bu tesisleri Ülkemiz ekonomisine kazandırmaktan Ankara Ticaret

HABER

em böyle bitti
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Borsası’nın bir ferdi olarak gurur
duyuyorum. Eminim ki, siz değerli
arkadaşlarımda aynı gururu yaşıyorsunuz.
Ankara Ticaret Borsası’nı bugün ülkemizin en güçlü Borsalarında biri haline getiren, Yönetim
Kurulumuza da, Meclisimiz adına
teşekkürü ediyorum.”
Yavuz’un konuşması
Son Meclis toplantısında bir
konuşma yapan Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz da gerçekleştirilen projelerin önemini vurgulayarak “tamamladığımız bu dönem,
Borsamız için büyük bir projelerin
gerçekleştirildiği bir dönem olmuştur. Borsamıza kazandırılan tesisler,
sadece bölgemiz için değil ülkemiz
ekonomisi için de önemli ve örnek
projeler olmuştur” dedi.
Konuşmasında 2009 ile 2013
yılları arasındaki dönemi rakamlarla değerlendiren Yavuz sözlerini
şöyle sürdürdü:
“2009 yılında iş başına geldiğimizde tüm bütçemiz 4 milyon lira
civarındaydı. Geçtiğimiz yıl bütçe
gelirlerimiz, yüzde 65 oranında bir
artışla 6.5 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı tahmini bütçemiz ise yüzde yüzlük bir artışla
8 milyon lira olarak Meclisimizce
onaylanmıştır.
Bu faaliyet döneminde gerçekleştirilen ve devam eden projelerimizin toplam büyüklüğü 32 milyon
220 bin liradır. Yapılan işlerin büyüklüğü konusunda bir fikir vermesi için size global bazı rakamlar
vereyim. Örneğin;
Et Borsamızı 10 milyon 496 bin
liraya mal ettik, Ahiboz’da inşa ettirdiğimiz 30 bin tonluk çelik silo
tesislerimizi, kantar ve diğer yan tesisleriyle birlikte maliyeti 7 milyon
735 bin liradır. Görenlerin “bir
uzay üssü gibi olmuş” dediği Ahiboz’daki satış salonumuzun maliyeti 4 milyon 419 bin liradır. Yine Ahiboz tesisleri içinde yer alan
laboratuarımızın maliyeti 376.2 bin
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liradır. Bu tesislerimiz yapılacak
yatırımlarla uluslar arası sertifika
verebilecek bir düzeye çıkartılacaktır. Son olarak da Ankara Ticaret
Borsasına yakışır bir hizmet binası
yapıyoruz. Binamızın kaba inşaatı
tamamlanmış olup teknik ve mekanik çalışmalar devam etmektedir.
Binamızı bu yılın Ağustos ayında
tamamlamayı hedefliyoruz. Yenikent’teki canlı hayvan borsamız
ile kombinamızı günün koşullarına
göre yeniliyoruz. Tahmini olarak 2
milyon liralık bir yenileme yatırımı
yapılacak.”
Uyumlu çalışmanın sonuçları
Konuşmasının ikinci kısmında,
Yönetim Kurulu olarak Meclisle
tam bir uyum içinde çalıştıklarına
dikkat çeken Yavuz sözlerini şöyle
tamamladı:
“Yönetim Kurulu olarak Meclisimizle tam bir uyum içinde çalıştık. Meclisimizin bizlere olan
güveni bu faaliyet dönemimiz de
hiç eksilmedi. Bizlerde sizlerin her
zaman övünebileceğiniz eserlerle
hizmetlerimizi taçlandırdık. Bugün
ortaya çıkan tüm bu eserler, tesisleri ziyaret eden oda ve borsa başkanlarımızın, bürokratlarımızı, kamu
kurum ve kuruluşları yöneticilerinin takdirini kazanmıştır.
Yurtdışından ülkemizi ziyaret
eden içlerinde Bakanlarda bulunan
heyetler, Gerek Ahiboz tesislerimizi, gerekse Et Borsamızı hayranlıkla ve takdirle karşılamışlardır. Ankara Ticaret Borsası bugün ülkemiz
ekonomisi içinde önemli bir yere
geldiyse, bu birlikte gerçekleştirilen çalışmanın sonucudur. Biz yaptıklarımızla ülkemize örnek olduk.”
Plaket töreni
Meclis Başkanı Gemalmaz ile
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz’un
konuşmalarının ardından, 20092013 Faaliyet Döneminde ATB
Meclis Üyesi, ATB Meslek Komitesi ve Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapan 73 kişiye şükran
plaketi sunuldu.

Meslek
Komiteleri
Üyelerine
Plaket

1. Komite

2. Komite

3. Komite
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4. Komite

8. Komite

5. Komite

9. Komite

6. Komite

10. Komit

7. Komite

omitesi
Disiplin K

e
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Yavuz: "1927 yılında kurulan Ankara Ticaret
Borsası, bu süre içinde gerçekleştirdiği
büyük yatırımlarla Türkiye Ekonomisine
önemli tesisler kazandırdı" dedi.
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A

nkara Ticaret Borsası (ATB),
kuruluşunun 86. Yıldönümünü
kutluyor.
1927 yılında hizmete giren Ankara Ticaret Borsası,
aradan geçen süre içinde gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’de
çağdaş borsacılığın önder kuruluşu
olarak, önemli bir yere sahip bulunuyor.
Ankara Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, konu
ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “ ATB gerçekleştirdiği büyük
yatırımlarla Türkiye Ekonomisine
önemli tesisler kazandırmıştır”
dedi.
Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“AT bugün kuruluşunun 86.
Yılını kutlamaktadır. 1927 yılında bir avuç müteşebbisin yaktığı
bu hizmet ateşi aradan geçen 86
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 ederek Türk Ekonomisine kazandırmış, bugüne kadar hiçbir borsa tarafından gerçekleştirilemeyen modern, AB Standartlarında üretim gerçekleştirecek 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.
Yapımı tamamlanan ve hizmete giren 30 bin tonluk çelik
silomuz, lisanslı depoculuk için çok önemli bir adımdır.
Burada gerçek anlamda borsacılığın yapılabileceği en ileri
iletişim teknolojileri kullanılarak inşa edilen satış salonumuz da tamamlanmıştır. Yine, Ankaralılara sağlık ürünlere
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 için çalışmalara başlamış ve kaba inşaatını tamamlamıştır. Binamızı Ağustos ayında tamamlayarak genel merkezimizi buraya taşımak amacındayız.
Burada, Ankara Ticaret Borsası’nı bugüne getirenlere
teşekkür ediyor, hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara rahmet diliyorum.”
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Et Borsası'na ziyaretler yoğun bir şekilde sürüyor

Et Borsası’na tam not
/BorsaVizyon

A

nkara Ticaret Borsası tarafından yapımı gerçekleştirilen Et
Borsası'na yönelik ziyaretler devam
ediyor.
Mirmahmutoğulları ve Bakanlık
Genel Müdürlerinin ziyareti
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ve Bakanlık üst düzey
bürokratlarından oluşan bir heyet
ATB Et Borsası’nda incelemelerde bulundu. Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik
Yavuz’dan tesislerin işleyiş hakkında bilgi alan Mirmahmutoğulları, “
ülkemiz ekonomisine böylesi büyük eserler kazandıran ATB’yi ve
emeği geçenleri kutluyorum” dedi
Beraberinde, Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Habib Can,
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Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kayhan, Et ve Balık
Kurumu Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile birlikte Et Borsası’nı
ziyaret eden Mirmahmutoğulları
şunları söyledi:
“ATB Et Borsası, genel hizmet
amaçları dışında sosyal tesisleriyle
de örnek bir eser olmuş. Oluşturulan sistemlerle, kayıt dışılığı tamamen ortadan kaldıran bu tesisle,
Ankaralılar sağlık ve tüm hijyen
koşullarını taşıyan et yiyebileceklerdir. Biz de Bakanlık olarak böylesi tesislerin yaygınlaştırılması
için elimizden gele n tüm desteği
vermeye hazırız. Et teşhir ve satış
salonu, soğuk hava depoları, et parçalama ünitesi, çalışma ofisleri, kafeteryası, restoranı, toplantı salonu
ile çok güzel bir eser ortaya çıkmış.
Bu örnek tesisi, ülkemiz ekonomisine kazandıran başta, Ankara Ticaret Borsası Yönetimine ve camiasını kutluyorum”
Oda Borsa Başkanlarının
ziyaretleri
Bu arada ATB Et Borsası’na yönelik yoğun ziyaretçi trafiği devam
ediyor. TOBB yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret
Odası Başkanı Murat Yalçıntaş,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve

Antakya Ticaret Borsası Başkanı
M.Ali Kuseyri, TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Eren, Adana Sanayi Odası
Başkanı Sadi Sürenkök, Kayseri
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asaf Mehmetbeyoğlu, Sivas
Ticaret ve sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Soygür, ATB Et Borsası’nda incelemelerde bulunarak ATB Genel
sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu’ ndan
Et Borsası’nın işleyişi hakkında
bilgi aldılar.
Et teşhir ve satış salonu, soğuk
hava depoları, et parçalama ünitesi ile, kayıp ve kaçağın önlenmesi yönünde oluşturulan sistemler

hakkında bilgi alan başkanlar, ATB
Et Borsası’nın ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını
ifade ettiler. Oda ve borsa başkanları, ATB tarafından gerçekleştirilen tesislerin çağdaş borsacılığın
gelişmesi için önemli olduğunu
vurgulayarak, böylesi tesislerin
Türkiye’nin her tarafından yapılması gerektiğine işaret ettiler.
Ankara'nın oda ve borsa
başkanları et borsasında
Öte yandan, Ankara'da faaliyet
gösteren oda ve borsaların başkanları da ATB Et Borsası'nı ziyaret
ederek, çalışmalar hakkında bilgi
aldılar.
ATB Et Borsas'nın Türk Ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden oda ve borsa
başkanları, böylesine önemli bir tesisi Ankara'ya ve ekonomimize kazandıran ATB Yönetim Kurulu ile
ATB Meclisini kutladıklarını ifade
ettiler.
ATB Et Borsası'na yapılan ziyarete, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Ankara Sanayi
Odası Başkanı Nurettin Özdebir,
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı
Necdet Çalışkan, Çubuk Ticaret
Borsası Başkanı Veli Demir, Haymana Ticaret Borsası Başkanı Servet Özer, Haymana Ticaret Odası
Başkanı Ercan Özkan, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı
Muzaffer Sevinçel ve Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Yasin
Tekin katıldı.
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Son ATB Komiteler Müşterek Toplantısı yapıldı

Yavuz: Barış süreci ekonomik ve
sosyal alanda olumlu hava yarattı
Yavuz: "1927 yılında
kurulan Ankara
Ticaret Borsası,
bu süre içinde
gerçekleştirdiği
büyük yatırımlarla
Türkiye Ekonomisine
önemli tesisler
kazandırdı" dedi.
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A

nkara Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Faik
Yavuz, “hükümetimizin başlattığı
barış süreciyle birlikte, ülke genelinde oluşan iyimser hava, ekonomik ve sosyal alanda kendini
olumlu yönde hissettirmeye başladı” dedi.
Ankara Ticaret Borsası’nın
Komiteler Müşterek toplantısında bir konuşma yapan Yavuz,
Türkiye'nin genel durumunu ve
ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdi. ATB Komiteler

Müşterek toplantısına katılan
İş sağlığı ve Güvenliği eğitim
Merkezi (İSAGEM) uzmanı Dr.
Metin Uysal da 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile
getirilen yenilikleri anlattı.
Yavuz’un konuşması
ATB Komiteler Müşterek
Toplantısı’nın açış konuşmasını
yapan Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz, genel bir değerlendirme yaptı. Hükümet tarafından
başlatılan barış süreci ile ülke genelinde oluşan iyimser havanın, eko-
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nomik ve sosyal alanda kendini
olumlu yönde hissettirmeye başladığına dikkat çekerek “İç ve dış
gelişmelerin yoğun olarak yaşandığı günlerden geçiyoruz” şeklinde
konuştu.
Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yaklaşık 30 yıl süren ve ülkemize 30 binden fazla cana, yüz
milyarla ölçülen maddi bir kayba
neden olan bölücü terörün sona
erdirilmesi yolunda atılan adımlar
ve Hükümetin bu konudaki yapıcı
tutumu barış konusunda ümitleri
artırmıştır. Bundan sonrası çok
daha önemlidir. Oluşan bu olumlu havanın, basit hatalar nedeniyle
bozulmaması, tarafların iyi niyetli
girişimlerini sürdürmeleri en büyük
temennimizdir.
Oluşan barış havası, ekonomiye
de olumlu yansımaya başlamıştır.
Bölgede yatırım yapmak isteyen,
yatırım planlayan büyük firmalarımız gelişmeleri ilgiyle takip etmektedir. Gazetelerde, hergün bölgeye
yapılacak yatırımlarla ilgili haberler okuyoruz. Bunlar barış ümidimizi daha da artırmaktadır.
Oluşan bu barış süreci içinde,
uzunca bir süredir başarılı bir grafik sergileyen ekonomimiz kredi
değerlendirme kuruluşlarında biri
olan Standart and Poor’s BB olan
notumuzu, BB+ yükseltmesi de
yurtdışı piyasalarda etkili olmuştur.
Türkiye’nin önünde bir set gibi
durmakta olan işsizlik, ekonomimizin yumuşak karnı olarak gündemdeki yerini korumaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar azalmadan
devam etmektedir. Yunanistan,
Güney Kıbrıs, İspanya, Portekiz,
İtalya, Fransa ve en son olarak da
İngiltere sıkıntılı bir süreç içindedir. AB ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntı büyüktür. Tüm bu
gelişmeler, ülkemizin ihracatını da
olumsuz etkilemektedir. Ancak,

Türk İhracatçıları hırsla ve azimle
yeni Pazar arayışlarını sürdürmektedir.
Tüm gelişmelerin ışığında
Türkiye, sağlam ekonomik yapısıyla büyüme gösterebilen ülkeler
arasında yer almaktadır. Beklen
büyüme hızına ulaşmamız bu yıl
için zor olsa bile en azından, eksiye
düşmememiz önemlidir.
Cari açık hedeflenen düzeye
çekilmiştir.
AB ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlayacağına ilişkin kuvvetli
sinyaller alınmaktadır.”
Dış gelişmeler ve Türkiye’ye
yansımaları
Konuşmasının ikinci bölümünde, dış gelişmelere değinen Yavuz,
sözlerini şöyle tamamladı:
“Türkiye, özellikle dış politikada, kararlı tutumuyla önemli bir
ülke konumuna gelmiştir. Suriye’de
yaşanan iç savaşta mağdur olan
mültecilere kucak açan Türkiye,
dost ve müttefik ülkeler tarafından
takdirle izlenmektedir.
Türkiye’nin,
bölgesindeki
kararlı tutumu, İsrail ile bunalımlı günlerinde aşılmasında etkili
olmuştur. Mavi Marmara gemisin-

de 10 Türk vatandaşının İsrailli
Komandolar tarafından öldürülmesiyle tepe noktasına çıkan ve iki
ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine kadar varan bunalım, İsrail’in Türkiye’den özür dilemesiyle olumlu bir seyir izlemeye
başlamıştır. Türkiye’den özür dileyen İsrail, öldürülen Türkler için de
tazminat ödemeyi kabul etmiştir.
Bu gelişmelere paralel olarak,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı, İsrail ile Filistin arasındaki ekonomik sorunların çözümü
konusunda hakem seçilmiştir.
Bölgemizde, özellikle Suriye’de
devam etmekte olan iç savaş ikinci yılına girmiştir. Ülkede ölen
sivillerin sayısı 75 bine ulaşmıştır.
Türkiye’ye sığınan mülteci sayısı
hızla artmaktadır. Resmi rakamlara göre, ülkemizde misafir edilen
mültecilere harcanan para 1.5 milyar dolara ulaşmıştır.
Irak’la olan ilişkilerimizde de
inişli- çıkışlı bir trend izlenmektedir. Bölücü terör örgütüyle başlatılan barış çalışmaları Irak’la olan
ilişkilerimize de olumlu yansımaktadır. İran’la da aynen Irak’la olduğu gibi inişli ve çıkışlı bir politika
yaşanmaktadır.

23

HABER

Ancak hemen belirtmeliyim
ki, tüm bu olumsuzluklara karşın
Türkiye, bölgenin enerji terminali
ülke konumuna doğru hızla yol
almaktadır.”
Dr. Uysal’ın Konferansı
2013 yılı başından itibaren
uygulanmaya başlanan 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
hakkında açıklamalarda bulunan
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Merkezi (İSAGEM) uzmanı Dr.
Metin Uysal da “bu yılın başından itibaren uygulamaya giren
yasa AB’ye uyum sürecinde yerine
getirilmesi gereken yükümlülükleri
kapsayan son derece önemli bir
yasadır” dedi.
Yasanın uygulama aşamalarını
örneklerle anlatan Dr. Uysal, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:
“ 39 maddeden oluşan ve içinde
geçici 8 madde barındıran 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, Kamu ve özel sektöre
ait bütün işlere ve işyerlerine, bu
işyerlerinin işverenleri ile işveren
vekillerine, tüm çalışanlarına çırak
ve stajyerler de dâhil tümünü kapsamaktadır.
Yasa, TSK, genel kolluk kuvvetleri ve MİT Müsteşarlığının
faaliyetlerini, afet ve acil durum
birimlerinin müdahale faaliyetlerini, ev hizmetlerini, çalışan istihdam
etmeksizin kendi nam ve hesabına
mal ve hizmet üretimi yapanları, hükümlü ve tutuklulara yönelik
infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu,
eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerini kapsam dışında
tutmuştur.”
Yasa ile birlikte, risk gruplarına göre iş yerlerinin üç ana gruba
ayrıldığını belirten Dr. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İş yerleri, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere
üç ana gruba ayrılmıştır. Yasaya
göre, çok tehlikeli gruba giren
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alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale
getirilmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi için çalışma yapma
zorunluluğu da getirmektedir”
Risk Değerlendirmesi önemli

işyerlerinde uygulama 2013 yılının ocak ayından itibaren başlamıştır. Bu gruba giren işyerleri Risk
Değerlendirmesini yaparak, yasal
yükümlülükleri yerine getirmiş
olmalıdırlar.
Tehlikeli işyerleri için süre,
bu yılın Temmuz ayından itibaren
başlayacaktır. Az tehlikeli yerler
için ise süreç 2014 yılının Temmuz
ayında başlayacaktır. Ancak, tüm
işyerlerinin risk değerlendirmelerini yapmaları gerekmektedir.”
Yasanın önemi
Konuşmasında yasanın getirdiği
yenilikleri örnekleriyle anlatan Dr.
Uysal, yasa ile birlikte işverenlerin
yerine getirmesi gereken koşulları
şöyle özetledi:
“ İşveren, çalışanların işle ilgili
sağlık ve güvenliğini sağlamakla
yükümlüdür. İşverenler, mesleki
risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi
verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale
getirilmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi için çalışmalar yapacaklardır. Yine, işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini
sağlamakla yükümlüdürler.
Yasa ile işverenlere, mesleki
risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi
verilmesi dâhil her türlü tedbirin

Konuşmasının son bölümünde
Risk Değerlendirmesinin önemine
değinen Dr. Uysal, değişen konuma
veya oluşan yeni şartlara göre, Risk
Değerlendirmesinin tekrarlanması
gerektiğine işaret eden Dr. Uysal
sözlerini şöyle tamamladı:

“Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok
tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli
işyerlerinde sırasıyla en geç iki,
dört ve altı yılda bir yenilenecektir. Ancak, ortaya çıkabilecek yeni
risklerin, işyerinin tamamını veya
bir bölümünü etkiliyor olması durumunda risk değerlendirmesi
tamamen veya kısmen yenilenmesi
gerekecektir. Bunlar;

- İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
- İşyerinde uygulanan teknoloji,
kullanılan madde ve ekipmanlarda
değişiklikler meydana gelmesi.
- Üretim yönteminde değişiklikler olması.

- İş kazası, meslek hastalığı veya
ramak kala olay meydana gelmesi.
- Çalışma ortamına ait sınır
değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

- Çalışma ortamı ölçümü ve
sağlık gözetim sonuçlarına göre
gerekli görülmesi.

- İşyeri dışından kaynaklanan
ve işyerini etkileyebilecek yeni
bir tehlikenin ortaya çıkması gibi
durumlarda Risk Değerlendirilmesi
yenilenmelidir.”

Dr. Metin Uysal, açıklamalarından sonra, ATB Meclis ve
Komite üyelerinin sorularını
cevaplandırdı.
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ATB Heyeti Berlin'de düzenlenen Fruit
Logistica Fuarını ziyaret etti

Gemalmaz: Taze sebze ve meyvede
önemli bir rekabet gücüne sahibiz
Fuar izlenimlerini dergimize değerlendiren ATB Meclis Başkanı Erol Gemalmaz
“Türkiye’nin milli düzeyde katıldığı böylesine
önemli bir fuarda, elde edilen sonuç önemlidir” dedi. Fuara ATB Meclis Başkanı Erol
Gemalmaz'ın dışında ATB Meclis Üyeleri
Celal Demirer ile Hasan Ersan iştirak etti.

A

nkara Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Erol Gemalmaz’ın
başkanlığında, ATB Meclis Üyeleri Celal Demirer ve Hasan Ersan,
Fruit Logistica Fuarını ziyaret ettiler. Türkiye’den 17 şirketin iştirak
ettiği fuara, 84 ülkeden 2 bin 452
şirket katıldı.
Türkiye bu yıl 8. kez milli düzeyde katıldığı fuarda toplam 606
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metrekarelik alanda taze meyve,
sebze, narenciye, organik meyvesebze ve paketleme sektöründeki
firmalarla temsil edildi. Aynı zamanda İhracat Birlikleri, Narenciye
tanıtım Grubu da fuara katılarak
pazar payını artırılması yönünde
çalışmalar yaptı.
Fuar izlenimlerini dergimize değerlendiren ATB Meclis Başkanı
Erol Gemalmaz “Türkiye’nin milli
düzeyde katıldığı böylesine önemli
bir fuarda, elde edilen sonuç önemlidir” dedi.
Fuara
katılan
firmaların
Türkiye’yi en iyi şekilde temsil
ettiğine dikkat çeken Gemalmaz,
“Ülkemizin, en güçlü sektörlerden
biri olan, gıda sektörü içinde yer
alan taze sebze ve meyvede mevcut
pazar payını artırmaya yönelik Ülkemizin de Milli katılımcı olduğu
Fuara, geniş bir katılımcı grubuyla
iştirak etmek amaçlarımıza uluşmamız açısından önem arz ediyordu. Sektörde ne kadar güçlü bir
yapıya sahip olduğumuzu bir kez
daha gördük. Ancak, sektör olarak
bazı eksikliklerimizin olduğunun
da bilincindeyiz. Özellikle ambalaj ve nakliye konusunda çağın
gereklerini yakalamamazı gerekiyor. Burada ürünlerini sergileyen
pekçok ülke, kıyasıya bir rekabet
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içindeler. Bu rekabet ortamından
karlı çıkacak ülkeler, çağın gereklerini yerine getirenler olacaktır"
şeklinde konuştu.
Fara katılan ATB Meclis Üyesi
Celal Demirer ile Hasan Ersan da,
yaş sebze ve meyva piyasasında
dünyanın gelmiş olduğu noktayı
göörmekten memnun olduklarnı
belirterek, fuarı dergimize şöyle
değerlendirdiler:

"Dünya gıda ve beslenme konusunda artık oldukça seçici davranmaya başladı. Gıda güvenliğinin önemi hergeçen gün biraz
daha artmaktadır. Ürün aşamasından başlayan kontrol zinciri,
sofralara gelene kadar bir zinciri
oluşturmaktadır. Bu far bize şunu
gösterdi. Çağın gereklerini yerine
getirenler, ayakta kalacak diğerleri
silinecektir."
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İnceleme gezileri de yapıldı
Dünya pazarlarında gelişmeleri
ve ürün çeşitliğini yakından takip
etme imkanı bulan heyet üyeleri,
aynı zamanda Berlin’de Pazar yerlerini de inceleme imkanı buldular.
Heyet üyeleri, altyapı özellikleri
bakımından Türkiye'dekinden farklılık göstermeyen Pazar yerlerinde sebze ve meyvenin yanı sıra,
şarküteri, kasap ürünleri, ile tekstil ürünlerinde satıldığına dikkat
çekerek, Türkiye'deki koşullarla,
Almanya'daki koşulları değerlendirme imkanı buldular.
Kimler katıldı?
Fruit Logistica Fuarına, ülkemizden Tüsemkom Federasyon
Başkanı ve Ankara Ticaret Odası
Meclis Üyesi Yüksel TAVŞAN
başkanlığında, Ankara Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri , Dernek üyeleri
ile Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Meclis Başkanı Erol Gemalmaz ,
ATB Meclis Üyeleri Celal Demirer

ve Hasan Ersan İle Ankara Ticaret
Odası ( ATO) Meclis Üyesi Hicabi
Korkmaz, ATO Taze Meyve Sebze

Üreticileri ve Satıcıları Komitesi
Başkanı Hasan Çağlar ve Komite
üyesi Savaş Yılmaz katıldı.
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Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Barış ve
Sevgiyle
Dolu bir
Dünya...
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ünya hızlı bir değişim süreci içinde. Siyasi ve ekonomik
dengeler öylesine hızlı değişiyor ki, izlemek gerçekten çok
zor oluyor. Çok değil, birkaç yıl önce, Arap Baharı konusunu
tartışıyor ve Arap ülkelerine neler getireceği hakkında fikir yürütüyorduk. Gördük ki, Arap Baharı dedikleri, Kuzey Afrika ülkeleri
arasında depreme neden oldu. Libya'da, Mısır'da ve Tunus'ta
köklü değişimler yaşandı. Yılların diktatörleri devrildi, yerine
demokrasi adına yeni bir takım oluşumlar getirildi. Libya'da,
Mısır'da ve Tunus'ta bugün için istikrardan söz etmenin ne kadar
zor olduğunu görüyoruz. Mursi Yönetimi'nin daha 1 yılı bile
dolmadan askeri darbe sonucu devrilmesi çok sıcak bir gelişme
olarak gündemdeki yerini aldı. Batının Mısır'da yaşananlara
duyarsız kalması ise başlı başına bir sorun.
Arap Baharının son durağı şimdilik kaydıyla Suriye. Suriye,
iki yıldır bir iç savaş yaşıyor. Ülkede taş taş üstünde kalmadı.
Suriye halkının büyük bir kısmı mülteci durumunda çevredeki
ülkelere kaçtı. Bunlardan önemli bir kısmı da ülkemizde bulunuyor. Türkiye'ye gelen mülteci sayısı resmi rakamlara göre 200
bine ulaştı. Varlıklı olanlar, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da,
İzmir'de ve daha birçok kentimizde Suriyeli Mülteciler evler
kiralayarak burada yeni bir yaşam kurma çabasındalar. Mülteci
kamplarında kalanlara Türkiye'nin bugüne kadar harcadığı para
1.5 milyar dolara uluşmış durumda. Bu rakamın gelecek aylarda
çok daha büyüyeceği ise bir gerçek. Türkiye bu kadar ağır bir
külfete daha ne kadar dayanabilir, ne kadar üstlenebilir.
Tüm dünyanın duyarsız kaldığı bu dramda hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzbine doğru gidiyor. Elbette ki, resmi rakamlar
bize bu vahameti ne kadar anlatabilir bilinmez ama, artık bu
drama bir son verilmesi gerektiği tüm dünya ülkelerinin artık
sıkca dillendirdiği bir konu haline gelmeye başladı.
Türkiye'nin içinde bulunduğu bu coğrafya gerçekten çok zor
bir coğrafya. Ancak, umut verici gelişmelerde yaşanıyor. İsrail'in
Mavi Marmara'da yaptığı katliam için, Türkiye'den özür dilemesi
ve tazminat ödemeyi kabul etmesi, tüm bu olumsuzluklar içinde
olumlu bir adım olarak görünüyor.
Dileğimiz barış içinde yaşayan bir dünya. Özellikle de çevresinde bunca savaşın yaşandığı bir coğrafyada bulunan Türkiye
için barışın önemi herşeyden daha büyük.
Barış dolu, sağlıklı günler dileğiyle.
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Türkiye Üretiyor
Fiyatını Almanya Belirliyor
Eyüp Ş. ÖMEROĞLU
ATB Genel Sekreteri

Ürünümüzü
uluslararası standartlarda ürün
senediyle temsil edip, bu
senetleri, kurduğumuz ve
uluslararası düzeyde işlem
yapan ürün ihtisas borsasında alıp sattığımız zaman
dünya fındık borsası ülkemize gelmiş olacaktır. Şu
anda dünyada bu tanım ve
özelliklere sahip bir fındık borsası da yoktur.

D

ergimizin 100 üncü sayısında
Lisanslı Depoculuk Sistemini tanıtmış, sistemin üreticiye, sanayiciye, devlete, finans sektörüne
faydaları ve bunların gerçekleşme
şartlarını değerlendirmiştik. Yazımızın sonunda ise lisanslı depoculuk
sisteminin, ürünler itibariyle değerlendirilmesinin takip eden sayılarda
yapabileceğimizi belirtmiştik.
Borsavizyon’un bu sayısında, lisanslı depoculuk sistemini fındık
ürünü açısından kısaca değerlendireceğiz.

Bilindiği gibi yaklaşık sekizyüz
bin ton olan dünya fındık üretiminin % 70’lik kısmı ortalama 550
000,-tonu ülkemizde üretilmektedir. Bu üretimin yaklaşık %80’i
ihraç edilmektedir. Dolayısıyla kesin
ihracatçısı olduğumuz ve dünyanın
en büyük hatta ticarete konu olan
fındık üretiminde neredeyse tekel
sayılabileceğimiz bu ürünün, dünya
piyasalarına sevkinde ve fiyat oluşumunda ne kadar söz sahibiyiz?
Bu sorunun cevabını ve bu cevabın nedenlerini lisanslı depoculuk
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sistemi paralelinde değerlendirmek
istiyoruz.
Dünya fındık üretiminde lider ülke olmak dünya tüketiminin%80’ini
elinde bulundurmak elbette büyük
avantajdır. Ancak asıl avantaj, ürünün dünya fiyatlarının belirlenmesinde söz sahibi olabilmektir.
Zira tarım ürünlerinde çok üretmek çok kazanmak anlamına gelmediği gibi piyasayı kontrol edemediğiniz takdirde daha az kazanç,
daha fazla masraf ve nihayet zarar
anlamına da gelir.
Lideri olduğumuz bir üründe
piyasayı kontrol edebilmek için ise
ya çok güçlü üretici örgütlerine, ya
da ülkemizde üreticinin, fakru zarurete düşmeden ürününü depolayıp
bekleme aşamasında ihtiyaçlarını giderebileceği profesyonel kurumlara
ihtiyaç vardır.
Ülkemizde fındık üreticilerinin
kuruluşu olan Fındık Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) devletin fındık fiyatını belir-
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leyip, destekleme alımı yaptığı ve
daha sonra ürün alım kredisi verdiği
dönemde gerek üretici, gerekse ülke
ihracatı adına bu fonksiyonu kısmen yerine getirebiliyordu. Ancak
bu dönemde de dünya fiyatı belirlemede ve ihracat geliri ile üreticiyi
mutlu etme konusunda belirgin bir
başarı sağlanamamıştır.

FİSKOBİRLİK’in yönetsel sorunları nedeniyle üreticinin taleplerine cevap vermemesi nedeniyle
2006 yılında TMO’nun fındık alma
ve depolama görevi ile görevlendirilmesi de sadece üç yıl üreticinin elindeki fındığın bir kısmını
almanın ötesinde, dünyada piyasa
düzenleme anlamında bir gelişme
sağlayamamıştır.
TMO’nun piyasaya alıcı olarak
girmesinin hem üreticiye, hem de
hazineye yarar sağlamadığı görülerek üç yıllık bir uygulamanın sonunda TMO’da piyasadan çekilmek
zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra
fındık fiyatını, bizim dışımızdaki
piyasa aktörleri belirlemiş, devlet
de üreticinin mağdur olmaması için
üreticiyi Tarım Kanunu kapsamındaki desteklerle desteklemeye devam
etmiştir.
Kısacası bu gün itibariyle üretimde ve ihracatında lideri olduğumuz bir ürünün piyasasında ve fiyat
oluşumunda hissedilir bir ağırlığımız yoktur. Ürünün ticareti ile uğraşan kuruluşlarımız ise ürün tanıtımı
yaparak dünya talebini artırmaya
çalışmaktadırlar, ancak bu etkinliklerin de hissedilir ve ölçülebilir bir
başarısından bahsetmek söz konusu
değildir.
Hal böyle iken fındık üretim
bölgesinin yöneticileri, politikacıları
ve sektör önderleri dünya fındık ticaretinin başlıca merkezi olan Hamburg Borsasının aslında Ordu’da veya Giresun’da yani ülkemizde olması
gerektiğini, bunun için bir şeyler yapılması icap ettiğini, sonuçta buna
devletin önderlik etmesinin gerekli
olduğundan bahsederler. Ancak bu
konuda konuşanların hiç birisi, bunun nasıl olması gerektiğine dair bir
fikir beyan etmez.
Dünya fındık borsasının ülkemizde kurulabilmesi için öncelikle
ülkemiz fındığının fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenerek, fiziken
sağlıklı ve güvenli bir ortamda depo-
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lanabilmesi ya da satışa hazır halde
pazara getirilmesi gerekir. Bunun
yanında dünya alıcılarının da kurulan bu pazara gelmesi icap eder. Yani
satıcının, alıcının ve ürünün aynı
anda bir mekan veya mahalde bir
araya gelmesi, bu mekanın da ülkemizin bir yerlerinde olması gerekir.
Şu anda bu üçlünün buluşma
adresi Hamburg’tur. Zira ülkemiz
fındığı büyük tüccarlar veya alıcılar adına hareket eden broker veya
ajanları vasıtasıyla ülkemizdeki üreticiden, küçük yerel tüccardan alınıp
Hamburg’da ticaret yapan tüccarın
kontrolüne geçirilmekte, dolayısıyla
ülkemiz üreticisi veya tüccarı ilk
etapta sistemin dışında kalmaktadır.
Hamburg Borsasında ürünümüzü
dünyaya pazarlayan ticaret erbabı,
bizim değişik miktarlarda, değişik
fiyatlarda, değişik zamanlarda fındık
sattığımız tacirler veya aracılar olmaktadır. Bu aracılar, ürün ticaretini
Hamburg’ta yaptıklarına göre tabii
ki borsa da Hamburg’ta kurulacaktır. Hiçbir şey yapmadan sadece
üretimdeki büyüklüğü dikkate alarak borsanın Türkiye’de olması gerektiğinden bahsetmek temenniden
veya hamasetten başka bir anlam
ifade etmemektedir. Peki o zaman
ne yapmak gerekmektedir? Aslında
bu işin hukuki alt yapısını devlet
çoktan hazırlamıştır. 17 Şubat 2005
tarihine yürürlüğe giren 5300 Sayılı
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu ve bunun tamamlayıcısı
olan 5174 Sayılı TOBB yasasının 53
üncü maddesinde düzenlenen ürün
ihtisas borsaları işin anahtarını ülke
insanının eline vermiştir. Fakat ne
yazık ki bu güne kadar bu anahtar
gereği gibi kullanılmamıştır.
Kısacası fındıkta dünya lideri
olan Türkiye sözkonusu yasal düzenlemeler çerçevesinde, ürettiği
fındığın ticarete konu olan kısmını,
uluslararası düzeyde akredite olmuş
yetkili sınıflandırıcı laboratuvarında fiziksel ve kimyasal analizlerini

yaptırıp, yine uluslar arası düzeyde
kabul gören insan sağlığı ve gıda güvenliği kurallarına uygun bir şekilde
depolayabildiği, depolarındaki fındığı ürün senedine dönüştürebildiği
ve bu senetleri ülkemizdeki ürün
ihtisas borsasında satabildiği zaman
Hamburg veya dünyanın başka bir
yerindeki borsa veya borsalar ülkemize gelmiş olacaktır. Bir başka
ifade ile ürünümüzü uluslararası
standartlarda ürün senediyle temsil edip, bu senetleri, kurduğumuz
ve uluslararası düzeyde işlem yapan
ürün ihtisas borsasında alıp sattığımız zaman dünya fındık borsası
ülkemize gelmiş olacaktır. Şu anda

Tarım ürünlerinde çok
üretmek çok kazanmak
anlamına gelmediği
gibi piyasayı kontrol
edemediğiniz takdirde
daha az kazanç, daha
fazla masraf ve nihayet zarar anlamına da
gelir.

dünyada bu tanım ve özelliklere
sahip bir fındık borsası da yoktur.
Böyle bir uygulamadan öncelikle
ülkemiz üreticisi kazanacaktır. Yine
nitelik ve nicelik yönünden belirgin
hale gelen ürünün yurt içinde ve
yurt dışında ticaretini yapan tüccar
veya broker kazanacaktır. Nihayet
ülkemiz fındığını ve bundan yapılan
ürünleri güvenle tüketebilen dünya
tüketicileri kazanacaktır.
İşte bütün bu olumlu sonuçları sağlayabilmek için ürettiğimiz
fındığı depolayabileceğimiz fındık
lisanslı depolarını inşaa etmemiz,
kendi tacir, sanayici ve üreticimizin söz sahibi olduğu ürün ihtisas
borsamızı kurmamız gerekmektedir.
Bu da ancak sistemin inşaat ve işletim aşamalarında teşvik edilmesiyle
mümkün olacaktır.
Dolayısıyla konuyla ilgilenen
üretici örgütleri, tacir ve sanayici
kuruluşları, ihracatçı birlikleri ve
politikacılarımız bu işi bir ülke projesi halinde ele almalıdır. Sadece fındık ürününde bile olsa ülke projesi
haline getirilecek lisanslı depoculuk
işletmeciliği, sisteme konu olabilecek diğer tarım ürünlerimizde de
güzel ve başarılı örnekler oluşturacaktır.
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Tarıma 9 milyar lira destek

T

Tarım sektörüne 2013 yılında 8 milyar 975 milyon lira destek verilecek. Geçen yıla göre yüzde
19 artırılan tarım desteklerinde aslan payını
alan bazlı destekler, hayvancılık ve fark ödemesi
(prim) destekleri aldı.

arım ve Hayvancılık sektörlerine 2013 yılında verilecek destekleme miktarları belli oldu. buna
göre, 2013 yılında tarım ve hayvancılığa 9 milyar lira destekleme
yapılacak.
onuyla ilgili olarak beş bakanlığın temsil edildiği Destekleme
ve Yönlendirme Kurulu’nda kabul
edilen ve Bakanlar Kurulu’nda imzalandıktan sonra Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girecek olan
2013 tarım desteklerinde en yüksek

K
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payı 17 üründe verilen fark ödemeleri oluşturacak. 2013 yılında 17
ürüne toplam 3.1 milyar lira destek
verilecek. Bu rakam, toplam desteklerin yüzde 34.7’sini oluştururken,
ikinci sırada hayvancılık destekleri
geliyor. Hayvancılığa, bu yıl toplam
desteklerin yüzde 27.4’ü olan 2.4
milyar lira destek verilecek. Mazot,
gübre, toprak analizi, organik tarım
ve iyi tarım uygulamalarını kapsayan alan bazlı desteklerin toplam
desteğe oranı ise yüzde 25.7 olacak.

Alan bazlı 2.3 milyar lira destek
ödenecek.
Alan bazlı destekler
Toplam destek bütçesinden en
yüksek payı alan ve 17 üründe verilen fark ödemesi (prim) desteğinde
14 üründe artış olmazken, sadece 3
üründe prim artışı yapılacak. Buna
göre, kütlü pamuk primi kilo başına 46 kuruştan 50 kuruşa, aspir için
ödenen prim 40 kuruştan 45 kuruşa
ve zeytinyağı primi ise kilo başına
50 kuruştan 60 kuruşa çıkarılacak.
Geçen yıl olduğu gibi kilo başına
yağlık ayçiçeğine 24 kuruş, soya
fasulyesine 50 kuruş, kanolaya 40
kuruş, dane mısıra 4 kuruş, buğday,
arpa, çavdar, yulaf, tritikaleye 5 kuruş, çeltik, kuru fasulye, nohut ve
mercimekte ise kilo başına 10 kuruş
fark ödemesi yapılacak.
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Alan bazlı desteklerde artış
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından kabul
edilen 2013 tarım desteklerinde
alan bazlı olarak adlandırılan gübre, mazot, toprak analizi desteklerinin tamamında artış sağlanacak.
Alan bazlı diğer desteklerden organik tarımda sadece meyve ve sebze
üretiminde destek artırılırken diğer
kalemlerde ve iyi tarım uygulamalarında destekler geçen yılın seviyesinde kalması uygun görüldü.
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır mera, orman emvali alanlar için
geçen yıl dekara 2.7 lira olan mazot
desteği bu yıl 2.9 lira olarak ödenecek. Gübre desteği ise bu alanlar
için 3.7 liradan 4 liraya çıkarılacak.
Hububat, yem bitkileri, baklagiller,
yumrulu bitkiler, sebze ve meyve alanları için dekar başına 4 lira
olan mazot desteği, 2013’te 4.3 liraya gübre desteği de 5 liradan 5.5
liraya yükseltilecek. Yağlı tohum
ve endüstri bitkilerinde ise dekara
7 lira olan mazot desteği 9 lira, 6.3
lira olan gübre desteğinin de 7 lira
olması bekleniyor. Gübre ve mazot
desteği almak için zorunlu olan toprak analizinin desteği ise geçen yıl
olduğu gibi dekara 2.5 lira olarak
uygulanacak.
Organik tarımda artış
Alan bazlı destek kalemlerinden
organik tarımda sadece meyve ve
sebze üretiminde destek artışı yapılacak. 2013’te organik olarak üretilen meyve ve sebzede dekar başına
üreticilere 50 lira destek verilecek.
Tarla bitkilerinde ise geçen yıl ol-

Müsteşar Mirmahmutoğulları:

Sertifikalı tohumluk
üretimi 145 bin tondan
645 bin tona çıktı
T

ürkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) 20. Olağan
Genel Kurulu ve Tohumculuk Sektöründeki Yeni Trendler Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, Bakanlık bürokratları,
TÜRKTED üyesi tohumcu kuruluşları temsilcileri ile Avrupa Tohumcular Birliği (ESA) ve Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) yetkilileri katıldı.
Tohumculuk sektörünü yakından ilgilendiren önemli konuların
gündeme geldiği toplantıda bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, tohumculukla
ilgili dört önemli kanun çıkarıldığını ve bunların içerisinde 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin
Kanun’un ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Sertifikalı tohumluk üretiminin ve kullanımının önemine işaret
eden Mirmahmutoğulları, “Türkiye’nin her yıl 2,4 milyon ton sertifikalı tohumluk ihtiyacı var. Sınırlı kaynaklarla ve çok ciddi destekler
vererek sertifikalı tohumluk üretimini 145 bin tondan 645 bin tona çıkarttık. Hem sertifikalı tohum kullanan hem de sertifikalı tohum üreten
özel sektörümüze ciddi destekler vererek bu seviyeye çıktık. Dünyada,
tarımda verimliliği arttırmanın en ucuz yolu sertifikalı tohum kullanmaktan geçiyor. Sertifikalı tohumla hububatta yüzde 20-25 oranında
ilave verim elde ediliyor. Ancak, sertifikalı tohum üretiminde arazi yapısı bakımından sıkıntılar yaşanıyor” diye konuştu.
Müsteşar Mirmahmutoğulları, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmelerinin yarattığı tehlikeye de dikkat çekerek, bu sorunun çözümü
için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
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duğu gibi dekara 10 lira ödenecek.
İyi tarım uygulamalarında geçen
yıl olduğu gibi meyve ve sebze de
dekara 25 lira, örtü altı tarımda ise
dekara 100 lira destek verilecek. İyi
tarımda destek artışı yapılmadı.
Hayvancılığa 3 yeni destek

Hayvancılıkta ise, bu yıl geçmiş

yıllardan farklı olarak 3 yeni destek
uygulanacak. Bu desteklerin 3’ü de
hayvancılık sektörüne yönelik olacak. Hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde onaylı süt çiftliği sertifikası olan işletmelere hayvan başına 50
lira fazladan desteksağlanırken, manda üretimini artırmak için damızlığa
ayrılan her manda yavrusu için üreti-

ciye 100 lira destek verilecek. Geçen
yıl hayvancılık sektörünün en önemli
sorunu haline gelen ve ithalatla çözüme kavuşturulmaya çalışılan saman
ve kuru ot için de yeni bir destek öngörülüyor. Buna göre, 2013 yılında
kaba yem için kilo başına 25 kuruş
destek verilecek.

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI / TARIM DESTEKLERİ
Toprak Analizi (TL/da)

2,5

Meyve, Sebze

50

Organik Tarım (TL/da)
Tarla bitkileri

İyi Tarım Uygulamaları (TL/da)
Meyve, Sebze
Örtüaltı

MAZOT DESTEĞİ (TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır,
Mera ve Orman emvali
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru
bit., Sebze, Meyve
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri
Bitkileri
GÜBRE DESTEĞİ (TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır,
Mera ve Orman emvali

SERTİFİKALI FİDAN/FİDE
DESTEĞİ (TL/da)

Bahçe Tesisi Standart/Sertifikalı

10

Bodur

150/350

25

Bağ ve Diğer meyve Fidanları ile
Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit
Değiştirme
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile

100/230

100
2,9
4,3
7

Yarı Bodur

Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave
Sertifikalı Çilek Fidesi

FARK ÖDEMESİ
DESTEKLERİ(krş/kg)

150/300
0/250
50/100
50/100
0/300

Yağlık Ayçiçeği

24

4

Dane Mısır

4

Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru
bitkiler,Sebze,Meyve

5,5

Soya

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri
Bitkileri

7

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM
ÜRETİM DESTEĞİ(TL/kg)

Kanola

0,1

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates

0,008

Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir,
korunga, fiğ

0,5

Soya

0,35

Yer fıstığı
Kanola
Susam
Yonca

34

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale
Aspir

Zeytinyağı

Buğday

Çeltik

Kütlü Pamuk

0,25
0,8
1,2
0,6
1,5

Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
Çay
YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM
KULLANIM DESTEĞİ (TL/da)
Buğday, yonca
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar
Çeltik, yer fıstığı

Nohut, kuru fasulye, mercimek
Susam, kanola, aspir
Patates,
Soya

Korunga, fiğ

40
50
50
5

45
60
10
12
7,5
6
8

10
4

40
20
5
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2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI /
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
Yem Bitkileri (TL/da)
Yonsa (sulu)

5030

Korunga

35

Yonca (kuru)
Tek Yıllıklar

Silajlık Tek Yıllıklar
Silajlık Mısır (sulu)

Silajlık Mısır (kuru)
Yapay Çayır - Mera

Arıcılık (TL/kovan-koloni)
Arıcılık (kovan)

Bombus Arısı (koloni)
Sü ürünleri (TL/kg)

40
50
75
35

100

8

60

Alabalık

0,65

Yeni Türler

1

Çipura-Levrek
Süt Primi (TL/lt)

0,85

Büyükbaş

Belirlenecek

Manda

0,2

Küçükbaş

0,2

Yem destekleri artacak
Öte yandan, 2013 yılında, yem
bitkileri üretim destekleri de artırılacak. Geçen yıla kadar çok yıllık
yem bitkileri üretiminde sadece bitkinin ekildiği yıl destek verilirken
2013’ten itibaren her yıl bu destek
verilecek. Buna göre daha önce sulu yoncada sadece ekim yılında dekar başına 130 lira olan destek bu
yıl dekar başına 50 lira, kuru yoncada dekar başına 30 lira ve korunga için dekar başına 40 lira olarak
verilecek. Bu destekler sadece ekim
yılında değil her yıl ödenecek. Tek
yıllık yem bitkilerinde ise dekar
başına 30 lira olan destek 35 liraya
çıkarılacak. Silajlık tek yıllık yem
bitkilerinde dekar başına 45 liradan
50 liraya, silajlık sulu mısırda 55
liradan 75 liraya, silajlık kuru mısırda dekar başına destek 30 liradan
35 liraya çıkarılacak. Yapay çayır
ve mera için dekar başına ödenen
75 liralık destek ise dekar başına
100 liraya çıkarılması hedefleniyor.
Küçükbaş öne çıkarılıyor
Küçükbaş hayvancılık destekleri her yıl olduğu gibi bu yılda artırılacak. 2013’te de küçükbaş hayvancılık desteklerinin tamamında
artış yapılacak. Geçen yıl koyun ve
keçide hayvan başına 18 lira olan
destek bu yıl 20 liraya çıkarılacak.
Koyun, keçi ve manda sütüne verilen litre başına 15 kuruşluk prim de
2013’te 20 kuruşa yükseltilecek.
Büyükbaş desteği artmadı
Küçükbaş hayvan destekleri
artarken büyükbaş hayvancılık
desteklerinde artış yapılmayacak.
2012’de olduğu gibi 2013’te de
sığırda hayvan başına 225 lira,
etçi ırklarda ve mandada hayvan
başına 350 lira, besi hayvanı için
hayvan başına 300 lira destek verilecek. Islah Amaçlı Küçükbaş
Hayvan Yetiştirici Birliklerine
yürüttükleri proje kapsamında
hayvan başına 18 lira olan destek
ise 20 liraya çıkarılacak.
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Trafik Kazaları ve Trafik Trajedisi

G

ünümüz trafik kazalarının
meydana getirdiği tablolar ortadadır. Karayollarının sorumluluğunda olan yol güvenliği yıllardır
en hayati trafik sorunlarının başında gelmektedir. Yollardaki yapım
hataları, uyarı levhalarının eksikliği, mıcırların işaretsiz gelişigüzel
dökülmüş olması güvenliği ihmal
ettikçe, hem ilgili kurumlar, hem
de sürücüler meydana gelecek kazalara üzülür dururuz.
Felaketleri önleyecek önlemler
bir türlü alınmıyor. İnsanlar eğitilemiyor, insanlarımız fazla eğitim
alma isteğinde değiller, çünkü herkes trafik konusunda herşeyi çok iyi
biliyor. Sürücüler standartlara uymayan karayollarında yol ve hava
durumuna göre hareket etmiyorlar.
Yağışlı, buzlu, sisli yolda normal
hava durumu koşullarındaki gibi
süratle gidiyorlar. Aşınmış lastikler,
sigara, alkol, dikkatsizlik, dalgınlık, takip mesafesi ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, hız sınırını
aşmak, hatalı sollama kazalara davetiye çıkarılıyor.
Trafik, ortak alanların birlikte
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Murat BAŞAR
ATB Yönetim Kurulu Üyesi
kullanıldığı çağdaş bir davranış biçimi gerektiren hayati bir ortamdır.
Bilgilerin davranışa dönüşebilmesi
için küçük yaşlarda hayata dair kuralların öğretilmesi, başkalarının
hakkına saygı duymayı bilinçlendirmek gerekmektedir. Kazaları en
hafif şekilde karşılayabilmek için
aşırı hızdan kaçınmak, kurallara
uymak, yolculuk öncesi araçların
periyodik bakımlarını yaptırmak,
çocukların çocuk koltuğunda seyahat etmesini sağlamak, trafik işaret
ve levhalarına uymak çok önemli
yer tutmaktadır. Özetle dünyanın
gelişmiş ülkelerinde aşağıda belirtilen şartlara daha fazla uyulması

o ülkedeki, trafik kazalarının çok
daha asgari düzeyde kalmasını sağlıyor.
Emniyet kemeri takılması, hız
kurallarına uyulması, otomobilimizin hıznı çevre koşullarına göre
ayarlamak, öndeki aracı yakından
takip etmemek, öndeki aracı geçerken trafik kurallarına uymalı, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı,
dönemeçlere girerken hız kesmeli,
daima ilerye geniş açıdan bakmalı
yolumuzu önceden planlamalı, diğerlerine hoş görülü davranmalı,
yayaların haklarına riayet etmeli
çocuklara dikkat etmeli, otomobilin bakımını ihmal etmemeli, yola
dinlenmiş ve sakin olarak çıkmak
hayati önem taşımaktadır.
Sürücü kusurunun %95'i geçtiği ülkemizde vasıta sayısı arttıkça,
bunlara rağmen yollar genişlemedikçe veya ilave yollar yapılmadıkça kişilerde sürücülüğün sadece
direksiyon döndürmekten ibaret
olmadığı bilinci yerleşmedikçe,
insanlar birbirine özellikle sürücüler yayalara karşı saygılı davranmadıkça, bireysel araç kullanımı
yerine, toplu taşıma araçları tercih
edilmedikçe ve bu araçlar çoğaltılmadıkça, alkollü araş kullanmaktan
vazgeçilmedikçe, en önemlisi trafik
kurallarına azami titizlik gösterilmedikçe, bu kazalar daha çok sayıda can alır. Sinyal vermiyoruz,
hız kurallarını hiçe sayıyoruz, birbirimizin geçiş haklarına sıfır saygı
duyuyoruz.
Trafik kurallarına uyulduğu zaman hem kendimizin, hem de toplumun yararına davranmış oluruz.
Unutmayalım ki doğru bilgi, tehlikeleri tanımak ve otomobili daha
iyi kullanmayı öğrenerek beceriyi,
sayduyu ve saygıyla uygulamak,
hepimizin trafikteki tek yaşam şansıdır.
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Y

eniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden
geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri
dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri
dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammad- de olarak tekrar
imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.
Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı
takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği aıldan çıkarılmamalıdır.
Bu durumu farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını
önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile başdebilmek
için atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması için
çeşitli yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir.
Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla
karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de
tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum
bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına
son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri
geri dönüşüme ve tekrar kullanma yöntemlerini
uygulamaları gerekmektedir.
Geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanılabilecek
maddeler şunlardır:
Ambalaj Günlük yaşamımızda yoğun olarak
kullandığımız ve geri dönüştürülebilir nitelikli
ambalaj malzemeleri şunlardır:

Metal Ambalajlar

Metal yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir. Metaller değişik element ve elementlerin bileşiminden oluşurlar ve bu elementlerin adı ile anılır.
Ambalaj endüstrisinde en çok kullanılan metaller
teneke ve alüminyumdur. Günlük hayatımızda sık
olarak kullandığımız yağ tenekeleri, konserve kutuları ve meşrubat kutuları metal ambalajlara örnek
olarak verilebilir. Metallerin geri dönüştürülmesi
ile her çeşit metal malzeme üretilebilir.

Meşrubat ve İçecek kartonları

Bu ambalaj türü süt, meyve suyu gibi içeceklerin ambalajlanmasında kullanılır.
Bu ambalajların %80 i kağıt ve az bir oranı da plastik ve alüminyumdan oluşmaktadır. Bu malzeme sayesinde süt ve meyve suyu gibi özellikle güneş ışığına karşı
çok duyarlı olan içecekleri saklama süresi daha uzun olabilmektedir. Meşrubat ve
içecek kartonları olarak adlandırdığımız bu ambalaj türü de geri dönüştürülebilir.
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Cam Ambalajlar

Cam ambalaj bilinen en eski ambalaj maddelerinden biridir.
Cam ambalajlar içine konulan ürünün görülebilmesi nedeni ile
tercih edilen bir ambalaj çeşididir. Cam şişe ve kavanozların
önemli bir hammadde kaynağı kullanılmış cam şişe ve kavanozlardan oluşmaktadır. Bu nedenle cam şişe ve kavanozların
geri kazanımına yardımcı olmak için cadde ve sokaklardaki cam
kumbaraları kullanılmalıdır. Camın geri dönüşümü ülkemizde
çok uzun yıllardır yapılmakta olup yaklaşık her üç şişeden biri
geri kazanılabilmektedir.

Kağıt ve Karton
Ambalajlar

Kağıt ve karton en çok kullanılan
ambalaj malzemesi türüdür. Değerlendirilebilir nitelikli atıkların yarısından
fazlasını kağıt ve karton oluşturmaktadır. Kağıdın hammaddesini selüloz adı
verilen madde oluşturur. Selüloz son
derece kıymetli bir madde olup kaynağı ormanlarımız ve özel yetiştirilen
bitki türleridir. Bu nedenle, belki de en
kıymetli atık cinsi kağıt ve kartondur.
Kağıt ve karton atıkların sağlıklı bir
şekilde geri kazanımını sağlamak için,
diğer tüm atıklarda olduğu gibi, bu
atıklarında temiz şekilde toplanması ve
cinslerine göre ayrılması şarttır.

Plastik Ambalajlar

Plastikler, petrol veya petrol türevlerinden elde edilir.
Plastik ambalajlar son derece hafif ve kolay şekil verilebilme
özelliklerinden ötürü giderek daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. Plastik ambalajların değişik türleri vardır. Bu türlerin
başlıcaları PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklorür), PP
(Polipropilen), PS (Polistren) ve PE (Polietilen) dir. Bu isimler,
ambalajların değişik kimyasal yapılarından kaynaklanmaktadır.
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E-Atıklar
E-Atık (elektronik atık) küresel olarak elektronik cihaz/aletlerin kullanıcısı tarafından kullanım
süresini/hayatını tamamlamasıyla
ortaya çıkartılan atıktır. E-atıklar
(TV, bilgisayar, yazıcı, telefon,
faks, fotokopi makineleri, ekranlar,
DVD, VCR, entegre devreler, yarı
iletkenler, baskılı devreler, algılayıcılar, kablolar, iPod, MP3, tıbbi cihazlar vs) başlıca plastik, metal(ler)
ve cam içermektedir.
Elektronik atıkların iki ana özelliği vardır:
Tehlikeli ve toksik maddeler
içerebilirler.
İçerdikleri metal, cam, plastik
ve yeniden kullanılabilen diğer
malzemelerden dolayı değerlidirler.
E-Atıkların özellikleri
Klorlu solventler, bromlu alev
geciktiriciler, PVC, ağır metaller,
plastik ve gazlar elektronik ürünler ve parçalar yapmada, yarı iletken yongalar üretmede, devreler
ve disk sürücüler imalinde 1000
’ in üzerinde malzeme kullanılmaktadır. Bir TV katot ışın tüpü
(CRT) 2–4 kg kurşun, büyük TV
ekranı ondan daha fazla kurşun
içermektedir. Toprak dolgusundaki
ağır metallerin örneğin Pb, Cd ve
Hg’nin % 40’tan fazlası elektronik
alet atıklarından gelmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de elektronik eşya sektörü büyürken,
e-atıkların çöp içindeki oranı hız-
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la artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde e-atıklar katı atıkların ortalama
yüzde 1’ini oluştururken bu oranın
5 yıl içinde ikiye katlanması beklenmektedir.
E-atıkların içersinde bulunan
maddeler ve zararları şöyledir:
Kurşun (Pb): Pb’nin sağlık üzerine olumsuz etkileri iyi bilinmektedir Çocuklarda beyin hasarı ve
üreme bozuklukları Pb’ye maruziyetten birçok üründen yasaklanmıştır. CRT tüpleri, eski lehimler ve
entegre devreler kurşun içerir.
Civa (Hg): Düşük dozlarda bile
zehirlidir ve beyin ve böbreklere
zarar verir. Anne sütüyle geçebilir.
Bir çay kaşığının 70’te biri bile 20
acre (yaklaşık 4.405 metrekareye
(0.405 hektar) tekabül eden eski
bir ölçü birimi)’ lik bir göldeki suyu
kirletip yaşayan balıkların yenmesini engeller.
Kadminyum (Cd): Cd insan vücudunda böbrekte birikir ve insanı zehirler. Kırılgan kemiklere etkisi
vardır. Yüzeye bindirilmiş aletler,
yonga resistörleri, infrared dedektörleri, yarı iletkenler ve eski tip CTR

tüpleri Cd içerir. Ayrıca plastiklerde
stabilizatör olarak kullanılır
Bromlu Alev Geciktiriciler
(BFR): Normal gelişme için hormonal fonksiyonları önemli derecede etkiler. BFR işyeri ve ofislerdeki
bilgisayarlar üzerindeki tozlarda
bulunmaktadır ve ABD ve İsveç’te
anne sütünde çok fazla miktarda
rastlanmıştır.
Fosfor (P): CTR tüpün iç yüzünü kaplamak için kullanılır. Kırılan
tüplerden oluşan tozların teneffüsü
çok risklidir. Fosforun zararı pek
fazla bilinmemektedir.
Baryum (Ba): CRT tüpünden
radyasyonu azaltmak için kullanılır Kısa süre Ba maruziyeti beyin
şişmesine, kas zayıflığına, kalp ve
karaciğer hastalığına neden olabilmektedir.
Altı Değerlikli Krom (Cr+6):
Korozyon koruması ve işlenmemiş
galvaniz çelik levhalar ve serleştirilmiş çelik için kullanılır. DNA hasarı
ve astimik bronşite sebep olabilir
Berilyum (Be): Ana kart ve
bağlantılarda bulunur. Son zamanlarda Be kanserojen olarak sınıflanmaktadır.
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Plastik Atıklar:
Bir bilgisayarda ortalama 7 kg
civarında PVC’de içeren plastik
bulunur. Belli sıcaklıkta yandığında
dioksin oluşur.
Alüminyum Atıklar:
Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonra
bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek, dökme alüminyum üretilir. Bu sayede atık alüminyum, saf
alüminyum ile neredeyse aynı hale gelir ve üretimde kullanılabilir.
Alüminyumun geri kazanımıyla;
enerji tüketiminde azalma % 95,
hava kirliliğinde azalma % 90, su
kirliliğinde azalma % 97, baca gazı
kirletici emisyonunda azalma % 99
oranında olur ve boksit cevherinde
korunmuş olur. Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında;
8 kg boksit madeni, 4 kg kimyasaln madde, 14 kW/sa elektrik
enerjisi kullanımı korunmuş olur.
On adet alüminyum içecek kutusu
geri kazanıldığında, 100 kW/sa bir
lambanın 35 saatte veya bir TV’ nin
30 saatte harcadığı elektrik enerjisi
korunmuş olur.
Beton Atıklar:
Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma makinalarının bulunduğu yerlere getirilir. Kırma işleminden sonra ufak
parçalar, yeni işlerde çakıl olarak
kullanılır. Parçalanmış beton, eğer
içeriğinde katkı maddeleri yoksa
yeni beton için kuru harç olarak da
kullanılabilir.
Plastik:
Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm
işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik
atıklar, kırma makinalarında kırılıp
küçük parçalara ayrılır. İşletmeler
bu parçaları direkt olarak belli
oranlarda, orijinal hammadde ile
karıştırarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı
maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.

Kağıt Atıklar

K

ağıt öncelikle kağıt çamurunun hazırlanması için, su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içinde lif olmayan
yabancı maddeler için temizleme işlemine tutulur. Mürekkep
ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt
üretiminde kullanılır.
Kağıt, insanlığın önemli ihtiyaç maddelerinden biri
olup, kağıt sanayinin gelişmesi bir ülkenin sanayi ve kültürel gelişmişlik düzeylerinin belirleyici etmenlerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Atık kağıt sürekli olarak geri
kazanılamaz. Eğer, belirli miktardaki kağıt sürekli olarak
geri kazanılırsa, son kullanılma limitlerine çok kısa bir süre
içinde ulaşılır. Her geri kazanımda, liflerin boyu kısalır ve
liflerin yapışması için yardımcı maddeler ilave edilmeden
yeni kağıt üretilemez.
1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri dönüştürüldüğü ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman;
-12.400 metreküp havadaki sera gazı olan karbon dioksitin
bertaraf edilmesi,
-12.400 metreküp oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
-34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın
korunması,
-Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
-Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750
litre fuel-oil tasarrufu,
-2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,
-20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik
enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.
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Cam
C

amın bileşimine giren üç grup madde vardır. Bunlar cam
haline gelebilen oksitler, eriticiler ve stabilizatörler denilen maddelerdir. Şişe, kavanoz, cam bardak, vazo ve diğer
cam atıklar toplama kutularında veya atığın oluştuğu yerlerde
ayrı toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden
ayrılır. Cam maddeler kırılır ve hammadde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Kırılan cam, beton katkısı
ve camasfalt olarak da kullanılmaktadır. Camasfalta %30
civarında geri dönüşmüş cam katılmaktadır. Cam, sonsuz bir
döngü içinde geri dönüştürülebilir, yapısında bozulma olmaz.
Camın Geri dönüştürülmesiyle Sağlanan Tasarruf
• Enerji tüketiminde azalma %25
• Hava Kirliliğinde azalma %20
• Maden atığında azalma %80
• Su Tüketiminde azalma %50
• Korunan doğal kaynaklar: kum, soda, kireç

Aküler ve Piller:
Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda
ve sanayide kullanılan bir çok alet
ve ekipmanda pil kullanılmaktadır.
Atık piller; kağıt, metal ve cam
gibi atıklara göre daha az hacme
sahip olmalarına rağmen, onlardan
binlerce kat fazla doğal yaşama
ve insanlığa zararlı ağır metaller
içerirler. Atık haldeki piller ayrı bir
yerde (naylon torba, kutu, kavanoz,
vs.) biriktirilerek atık pil toplama kutularına atılmalı veya satın
alındığı yere geri götürülmelidir.
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Atık piller uzun süre muhafaza
edilmemelidir. Aküler ise daha çok
araçlarda olmak üzere yine bir çok
alanda kullanılmaktadır. Atık akümülatörleri değiştirirken eskisini,
akümülatör ürünlerinin dağıtım ve
satışını yapan işletmeler ve araç
bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama
yerlerine ücretsiz teslim edilebilir.
Tüketici olan sanayi kuruluşlarının
üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift, çekici ve
diğer taşıt araçları ile güç kaynak-

ları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten
sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz
bir zeminde doksan günden fazla
bekletilmemsi gereklidir.
Röntgen Sularından Gümüş
Geri Dönüşümü:
Resmi ve özel hastanelerde kullanılan röntgen makinelerinden çıkan röntgen suları, n, matbaalardan,
fotoğrafçılarıdan kaynaklı atık fotoğrafik banyo suları(röntgen suları), röntgen ve matbaa filmlerinden
Gümüş geri kazanımı mümkündür.
Bu işyerlerinden yıllardır büyük miktarlarda kanalizasyon sularına karıştırılan ve atık olarak değerlendirilen
bu sular, son yılarda Çevre Ve Orman
Bakanlığı’ndan lisans almış firmalar
tarafından toplanmaktadır.
Bu işyerlerindeki çevreye duyarlı yöneticilerin duyarlılıkları ve
çevre denetimi görevi yapan denetmenlerin telkinleriyle doğaya
atılan bu sular lisanslı firmalara
tarafından toplanarak gümüş kazanılması sağlanmaktadır. Bu dönüşü gerçekleştiren işletmeler atık
sulardan ülkemizin kar etmesini
sağlamaktadırlar. Bu geri dönüşüm
döngüsünün etkin hale gelmesinde özellikle hastane yetkililerine
ve röntgen teknisyenlerine büyük
görevler düşmektedir. Bu atık sulerın ve atık malzemelerin lisansı
olmayan işletmelere verilmemesi
gerekmektedir.
Atık Altın Parça Ve Tozlarının
Geri Dönüşümü:
Kuyumcu atölyelerinde (bilezik
atölyeleri, tamir atölyeleri v.b) kuyumcu tamircilerden ve küçük çaplı
atölyelerden altının işlenmesi sırasında yere dökülen, parlatma ve temizleme esnasında   oluşan artık altın tozları piyasada yer ve cila ramadı
olarak tanımlanmaktadır. Kuyumcu
atölyelerinde, oluşan ayak ramadı ve
cila ramadından Altın ve Gümüş’ü
saf olarak elde edilmesi işlemleri iki
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metodla yapılmaktadır.
a)Ergitme (Kal Yöntemi):
Gelen ramat (cila veya yer ramadı olsun) içindeki organikler önce
bir tavada yakılarak içindeki yabancı maddeler kül haline getirilir.
Katı kısım, erimeyi kolaylaştırması
açısından üzerine belirli oranlarda
kurşunoksit, karbonat ve boraks
ve kurşun indirgeyici ilavesi yapılarak eritme ocaklarında 1000-1100
derecede potalarda ergitilerek malzeme içindeki altın ve gümüş, indirgenen metalik kurşun bünyesinde
toplanır. Ağırlığından ve yoğunluk
farkından dolayı metalik kurşun,
altın ve gümüş içeren karışım sıcak
iken pik pota içine dökülerek soğuması beklenir. Beklenen malzeme
iki fazdan oluşur biri curuf fazı diğeride kurşun fazı olmak üzere iki
fazdan oluşmaktadır. Kurşun fazı
kal ocağına alınır 800-850 derece
arasında kurşun buharlaştırılarak
gümüş ve altın külçe halinde alınır.
Curufta çok az miktarda kalan altın
ve gümüş değerlendirmek üzere
saklanır.
b)Flotasyon (Kral Suyu):
Ramatlar kapalı kaplarda işletmeye
getirilerek ve içerisindeki organik
atıklardan kurtulmak için tavalara
serilerek yakılır. Kül haline getirilir.
Kül içerisindeki altını almak için
kral suyu (3Hacim Hidroklorik
Asit 1 hacim Nitrik Asit) hazırlanmaktadır. Kral suyunda kaynatılarak altın sıvı içerisinde Altınklorür
halinde çözündürülür. Sıvı içine
alınan altın sıvısı kuruluğa kadar
buharlaştırılır. Mümkün mertebe
sıvı buharlaştırılarak azaltılır daha
sonra süzülerek demir sülftat veya başka indirgenler kullanılarak
altın indirgenir bol su ile yıkanır.
Yıkanan altın çelik veya bakır bir
kapın içinde kurutulup isteğe göre
toz altın veya külçe altın olarak
değerlendirilir.

Lastikler
L

astikler araç altından söküldükten sonra “kullanılmış lastik” ya da “ömrünü tamamlamış lastik” olurlar. Çevrede
zor ayrışır olmaları, atık lastiklerin önemli bir çevre problemi
olmalarının asıl nedeni değildir. Ne kadar zor ayrışsalar da
atıklar tabiatta sonunda ortadan kaldırılabilmektedir. Buna
yakma ile destek de olunabilmektedir. Ancak, üretilen atık
lastiklerin çok önemli miktarlarda olması bu atıkların giderilmesindeki en önemli yönü ortaya koymaktadır.
Atık lastiklerin yeniden kaplama, geri kazanma, enerji
elde edilmesi, atık deposunda depolama ve ihracat yöntemleri
ile bertaraf edilmektedir. Hurda lastiklerin yığıldığı yerlerde
önemli 2 çevre zararı söz konusu olmaktadır. Bunlar: Bu
yığınlarda meydana gelen şiddetli yangınlar ve bu yığınlarda rahatça çoğalma fırsatı bulan böcekler nedeniyle toplum
için oldukça tehdit edici hastalıkların yayılma ihtimalleridir.
Özellikle kamyon ve iş makinasi lastikleri kaplama yolu ile
geri dönüştürülmektedir.
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Güney Afrika
Cumhuriyeti
Ülke Kimlik Kartı
Devlet Başkanı : Jacob Zuma
Nüfus
: 4.613.414 (Temmuz 2009 tahmin)
Dil
: Toplam 11 resmi dil; Afrikaans, İngilizce, 		
IsiNdebele, Sepedi, Sesotho, Swazi, Xitsonga,
Setswana, Tshivenda, IsiXhosa and IsiZulu;
diğer Afrika, Asya, Avrupa dilleri de 			
yaygındır.
Din
: Hıristiyan (% 68), Müslüman (% 2), 			
		 Hindu (% 1,5), diğerleri (% 28,5
Başkent
: Pretoria
Yüzölçümü
: 1 219 090 km2
Başlıca Şehirleri : Johannesburg: 3,226 Durban/Ethekwini:
3,090 Cape Town (yasal başkent): 2,893 East Rand/Ekurhuleni:
2,480 Pretoria /Tshwane (uygulayıcı başkent): 1,986 Port
Etnik Yapı
: Siyah:%79,2 - Beyaz: %9,2 - Renkli: %9 - 		
Asyalı/Hintli: %2,6. Siyahlar başta olmak
üzere bu renk grupları arasında da birbirinden 		
farklı etnik gruplar bulunmaktadır.
a Gerçekleşen. b Economist Intelligence Unit tahmini.
c Economist Intelligence Unit projeksiyonu
Kaynak: The Economist Intelligence Unit, South Africa Country Report, 2009

G

üney Afrika Cumhuriyeti Afrika Kıtasının güney uç bölgesini kaplayan ve Atlas Okyanusu
ile Hint Okyanusuna uzun kıyıları bulunan üÇ tarafı denizle Çevrili bir yarımada konumundadır.
GAC toprakları 9 eyalete ayrılmış
olup bunlar; Gauteng, Western Cape, Kwazulu Natal, Eastern Cape,
Northern Cape, Limpopo, Mpumalanga, Free State and the North
West'dir. Yasal başkent Cape Town
olmakla birlikte yönetim için başkent Pretorya'dır. Diğer önemli şehirler Johannesburg, Durban, Port
Elizabeth, Bloemfontein ve East
London'dır.
Ekonomik Yapı
Yönetimde 1994 yılından sonra
başlayan önemli değişimler ÇerÇevesinde ülkede 9 bölgesel hükümet
oluşturulmuştur. GAC ekonomisinin en önemli eyaleti Gauteng'in
endüstri, ticaret ve madencilik mer-
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kezi olarak toplam GSYİH içindeki payı %40 oranını bulmaktadır.
Eyalet nüfusu yaklaşık 9 milyon
civarındadır. Ekonomide ikinci
önemli bölge Kwazulu-Natal toplam 9,6 milyon nüfusu ve Durban
şehrilimanı odaklı yapısı ile turizm,
tarım ve ağır sanayiye dayalı bir
ekonomiye sahiptir. Üçüncü olarak
Western Cape bölgesi 4,6 milyon
nüfusu ile önemli eyaletler arasında
yerini almakta, daha sınırlı endüstri
ve maden kaynağına sahip olmasına rağmen diğer eyaletlere göre
daha tutarlı ekonomik performans
göstermektedir. Bu bölgede tarım
(özellikle şarap endüstrisi) ve turizm konuları iyi işletilmekte olan
alanlardır.
Ekonomi Politikaları
Yönetimin önemli bölümünü
kontrolüne almış olan siyahi yerel
halk ülkede yaygın bir hakimiyet
kurmuş durumdadır. Günümüzde
GAC'da ırk ayırımı dönemi sonrası
radikal değişimler yaşanmaktadır.
2002 yılından itibaren de ekonomide siyah rengin güÇlendirilmesi
(Black Economic Empowerment)
kavramı ile oldukça önemsenen bir
program sürdürülmektedir.
Tarım ve Hayvancılık
Tarım sektöründe yıllar itibariyle üretim nispeten artış göstermekle birlikte, imalat ve hizmet
sektöründe gözlenen önemli gelişmelere bağlı olarak ekonomideki
payı sürekli azalmıştır. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün
GSYİH'nın içindeki payı 1980'li
yılların ortasındaki %5 oranından
2006 yılında %2,5 oranına geri-

Temel Sosyal Göstergeler
2005a
242,8
5,0
8 398
25,0
4,0
6,33
55,28
56,28
-9,72
31,1

2006a
258,0
5,3
9 045c
23,9
5,0
7,04
64,16
70,03
-16,12
35,51

2007a
283,7
5,1
9 673c
23,3
10,7
6,86
75,92
81,66
-20,78
43,4

2008b
276,5
3,1
10 100c
22,9
10,9
9,30
86,12
90,57
-20,98
45,8b

2009c
283,3
-2,2
9 851
24,0
6,6
9,04
67,43
69,81
-13,38
42,9

2010c
275,4
3,1
10 141
22,5
5,5
9,72
73,60
75,25
-11,50
44,9

Kaynak: The Economist Intelligence Unit Limited 2010, Country Report March 2010

lemiştir. Bu sektörlerde istihdam,
toplam çalışan nüfus içinde 2001
yılındaki %11 oranından 2006 yılında %6'ya gerilemiştir. Ayrıca bu
sektörlerde ihracat da 1990'lı yıllarda gerilemeye başlamıştır.
2006-07 dönemindeki tarım
sektörü üretimi bir önceki yıla göre
%8,2 artış göstermiştir. Bu süreçte tahıl üretimi %29,3 artmış, yaş
meyve-sebze üretimi % 1,6 azalmış
ve besi hayvancılığı üretimi de kümes hayvancılığındaki iyileşmelere
bağlı olarak %2,3 artmıştır.
Sanayi
GAC'da geniş bir imalat sanayi üretim yelpazesi bulunmaktadır.
Bunlar arasında gıda, tekstil ve giyim, ayakkabı imalatı, metal, kimyasallar ve kağıt gibi tüketim malları üretimi yer almaktadır. Ayrıca,
madencilik makineleri, ulaştırma
ekipman ve araçları, elektrikli ma-

kineler, elektronik ve otomotiv sektörleri son yıllarda önemli ölÇüde
artmıştır.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Güney Afrika, uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşları tarafından, yatırım derecesi notunun uygun ve elverişli olarak değerlendirildiği birkaç Afrika ülkesinden biri
konumundadır. Son yıllarda, tüm
uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşlarının, ülkedeki ekonomik
gelişme ve mali istikrar sonucu Güney Afrika'nın kredi notunu yükselttikleri görülmektedir.
Dış Ticaret
GAC nispeten açık bir ekonomiye sahip olup, dış ticaret hacmi
GSYİH'sının %50'den fazlasına karşılıkgelmektedir. Önemli dış ticaret ortakları AB ülkeleri, ABD ve
Japonya şeklindedir. Geçen 10 yıl
içinde diğer Afrika ülkeleri ile ticaret de oldukça gelişmiştir. GAC'ın
ihraç ürünlerinin büyük bir bölümü toplam ihracatın 2/3'üne yakın
oranda imalat sanayi ürünlerinden
oluşmaktadır. Maden ürünleri ihracatı başlı başına toplam ihracatın
1/3'ünü teşkil etmekte ancak tarım
ürünleri ise sadece küçük yüzdelik
rakamlarla ifade edilecek seviyedir.
GAC'ın ithalat politikasının
uzun yıllar ikame ve sıkı tarife
korumacılığı ile ithalat sınırlama-
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larının ardından 1990'lı yıllardan
sonra liberalleşerek büyük ölçüde
değişim geçirdiği gözlenmektedir.
Son yıllarda ithalatta ara mallar
ve sermaye mallarına olan talep
artışını yansıtan bir yapı görülmektedir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışlara paralel olarak
bu kalemlerdeki mal grubu ithalat maliyetleri de önemli oranda
yükseltmiştir. Ayrıca piyasalarda
Rand'ın güçlü bir şekilde pozisyon
alması ve artan askeri alımlar da bu
dönemde önemli etki yaratmıştır.
ıhracat artışları ancak daha mütevazı seviyelerde büyüme olarak
kaydedilmiştir.
Türkiye ile Ticaret
İlkemiz ile GAC arasındaki ticari ilişkiler 1966 yılından beri
devam etmektedir. 1980 yılına kadar ülkemizde uygulanan dış ticaret
politikaları yüzünden düşük düzeyde seyreden ticari ilişkiler 1981
yılından sonra hızla artmaya başlamış ve 2000 yılına kadar belirgin
bir seviyeye gelmiştir.
2001 yılında büyük bir artışın ardından 2002 yılında önemli
bir düşüş yaşanmıştır. Bu dönem
Türkiye'de ekonomik kriz ve GAC
de ise yeniden yapılanma sürecinin

46

ardından dışa açılmada yoğun bir
döneme denk gelmektedir. Ardından 2003'te karşılıklı ticaret hacmi
toparlanarak 2001 yılı seviyesine
gelmiştir.
2004 yılını izleyen süreçte özellikle Türkiye'nin dış ticarette stratejik yaklaşımı ve ayrıca GAC'da
da ciddi dışa açılma hareketleri
ticaret hacminin artmasında önemli
rol oynamıştır. Karşılıklı üst düzey
ziyaretleri ve işadamlarının da ilgisi ile Türkiye ile GAC arasındaki
ticaret artış sürecine girmiştir. Dış
ticaret hacmi 2004 yılında ilk kez 1
milyar doları aşmış ve 2006 yılında
da 2,4 milyara ulaşmıştır.
2007 yılında 2,53 milyar dolar
olarak gerçekleşen dış ticaret hacmi 2008 yılında 2,74 milyar dolara
yükselmiştir. Son iki yıl içinde dış

ticaret dengesi de olumlu bir gelişme ile başa baş konuma yaklaşmıştır. Dış ticaret hacmi 2009 yılı
sonunda yaklaşık 0,8 milyar dolar
daralama ile 1,97 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, ticaret hacmindeki azalma iki ülke arasında eşit
tutarda gerçekleşmiştir.
GAC'dan altın ithalatı diğer
ürünlerin çok üzerinde en büyük
kalem olup bunu taş kömürü izlemektedir.
Bu iki ürünün ithalatı 1,5 milyar
doları bulmakta olup diğer tüm
ürünlerin toplam ithalat tutarı ancak 3 milyar dolara yakın bir seviyede kalmaktadır. Yine otomotive
ve makina ürünleri, ferroalyajlar,
paslanmaz Çelik, krom cevheri ve
ham kuzu derisi ithalat ürün gruplarıdır.

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)

İhracat (fob)
İthalat (fob)
Denge
Hacim

2005
55,28
56,28
-1
111,56

Kaynak: Trademap, 2010

2006
64,16
70,03
-5,87
134,19

2007
75,92
81,66
-5,74
157,58

2008
86,12
90,57
-4,45
176,69

2009
53,86
63,76
-10,10
117,62

2013 YILI FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA
BİTİŞ

FUARIN ADI

KONUSU

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET
GRUPLARI

ŞEHİR

Tarım, Hayvancılık, Tohum,
Meyvecilik, Sulama ve
Seracılık Teknolojiler,Traktör
ve Ekipmanları

Çorlu Orion Alışveriş
Merkezi ve Fuar Alanı

15/08/2013 DLG-ÖÇP Tarım ve
Açık Alan Uygulamalı
Teknoloji Günleri 2013 Tarım Fuarı

Tohumlar, Gübreler, Zirai
İlaçlar, Tarım Makineleri,
Fidanlar Sulama Ekipmanları
Sera Teknolojileri, Fideler,
Hayvancılık, Gıda,

Karaevli Köyü

22/08/2013 Konya Tohum
2013 3.Tohumculuk
Fidancılık, Bahçe
Bitkileri, Zirai
Mücadele, Sulama,
Gübreleme ve
Ekipmanları Fuarı

Tohumculuk, Fidancılık,
Bahçe Bitkileri, Zirai
Mücadele, Sulama,
Gübreleme, ve
Ekipmanları

Tohumculuk, Fidancılık, Bahçe KTO Tüyap Konya
Bitkileri, Zirai Mücadele,
Uluslararası Fuar
Sulama, Gübreleme, ve
Merkezi
Ekipmanları

Helal Usül ile Üretilen
Tüm Ürünler ve
Hizmetler

Helal Gıda ve Meşrubatlar,
Gıda Paketleme ve Catering
Ekipmanları, İslami Moda,
Tekstil, İlaç ve Kozmetik
Ürünleri, İslami Finans ve
Yatırım, Helal Sertifikalı
Tesisler, Medya ve Dergiler

İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy

Süt, Et, Şekerleme, Konserve,
Çay Ve Kahve, Organik,
Deniz Ürünleri, Dondurulmuş
ve Hazır Gıda, Gıda Katkı
Maddeleri, İçecekler, Yağlar,
Bakliyat, Baharat

İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy

Ambalaj ve Makineleri,
Paketleme, Etiketleme,
Kolileme, Dolum, Streç
Ambalaj, Paketleme
Makineleri, Cam Ambalajlar,
Plastik Çemberler Ve
Makineleri

İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy

14/08/2013 6.Çorlu Tarımtech 2013 Tarım Hayvancılık,
Tohum, Meyvecilik,
Sulama ve Teknolojiler

05/09/2013 Helal Expo İstanbul
2013

05/09/2013 Gıda 2013 Worldfood
Gıda Ürünleri ve
İstanbul 21.Uluslararası Teknolojileri
Gıda Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı

05/09/2013 IPACK 2013
28.Uluslararası
Ambalaj, Paketleme ve
Gıda İşleme Sistemleri
Fuarı

Ambalaj, Paketleme ve
Gıda İşleme Sistemleri

05/09/2013 SAM-GIDA Samsun
Gıda ve Teknolojileri
ve EDT Fuarı

Gıda, Gıda işleme,
Paketleme, İçecek,
Teknoloji ve Endüstrileri
.

Gıda Ürünleri, Gıda
Samsun Fuar ve
Teknolojileri, Gıda İşleme ve
Kongre Merkezi
Paketleme Ekipmanları, İçecek
Teknolojileri ve Endüstrisi

05/09/2013 SAM-TARIM Samsun Tarım, Hayvancılık, Zirai Traktör ve Ekipmanları,
Samsun Fuar ve
Tarım-Hayvancılık Zirai Donatımlar,
Tohum, Gübre, Çiçek, Organik Kongre Merkezi
Donatım Fuarı
Tarım, Sera, Sulama, İlaçlama,
Su Ürünleri, Hayvancılık
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BorsaVizyon
istatistik
HABER

fuar takvimi BorsaVizyon

İşbirliği Teklifleri
BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ
ABDULLA GROUP FOR
GENERAL ENTERPRISES
L.L.C.
P.O.Box: 127347 - 502, Sayah,
Abdulla & Khalifa Alkobisy Bldg.,
Salam St., Abu Dhabi, UAE
Tel: ++971 (2) 645 8445
Faks:++971 (2) 644 0228
e-posta: abgco@emirates.net.ae
Yetkili Kişi: Mohamad Eltayep
Elawad Hamid / Commercial
Manager
Genel ticaretle uğraşan şirketler
Grubunun, Türkiye’den ivedilikle
tavuk eti ithal etmek istediği
bildirilmiştir. Söz konusu istem,
T.C. Abu Dhabi Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği aracılığıyla
Birliğimize iletilmiştir.
GÜNEY AFRİKA
SAREL COETZEE
e-posta: sarel1513@gmail.com
Yetkili Kişi: Mr. Sarel Coetzee
Tel: 90-312-4056863
Faks: 90-312-4466434
E-Mail: onacaks@dirco.gov.za)
Firma, Southern Cape’de bulunan
bir çiftliği, şarap/kesme çiçek/
sebze üreticisi Türk firmalarına
satmak istiyor. Güney Afrika
Cumhuriyeti Büyükelçiliği
aracılığıyla Birliğimize iletilen
söz konusu teklif hakkında daha
ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik
Ticaret Asistanı Sn. Sultan
Onacak’tan edinilebileceği
bildirilmiştir (Sultan Onacak)
MZAMO KHUZWAYO
South Africa
Tel: ++27 (84) 384 9400
e-posta: mzamok@gmail.com
Yetkili Kişi: Mzamo Khuzwayo
Tel: 90-312-4056863
Faks: 90-312-4466434
E-Mail: onacaks@dirco.gov.za)
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Firma, Türkiye’ye kömür, granit
vb. mineraller, sigara ve sigara
filtreleri, kırtasiye gereçleri,
yemeklik yağ, hurda metal ve
mürekkep satmak istiyor. Güney
Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği
aracılığıyla Birliğimize iletilen
söz konusu teklif hakkında daha
ayrıntılı bilginin, Büyükelçilik
Ticaret Asistanı Sn. Sultan
Onacak’tan edinilebileceği
bildirilmiştir (Sultan Onacak)

Federasyonu
Tel: ++7 (8552) 445260
Faks:++7 (8552) 445260
e-posta: ag-frukt@yandex.ru
Yetkili Kişi: A.A. Turjanskiy
Çok sayıda ülkeden meyve ve
sebze ithal etmekte olan firmanın,
Türkiye’den de meyve ve sebze
almak istediği bildirilmiştir.
Söz konusu istem, T.C. Kazan
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
tarafından Birliğimize iletilmiştir.

KAZAKİSTAN
Astana-Agro- LLP
Tel: ++7 (7172) 971007
e-posta: 738586@mail.ru
Yetkili Kişi: A. Nazımbekov
Kazakistan’da Servis ve Satın
Alma Merkezi olarak hizmet veren
ve geniş bir müşteri veritabanına
sahip olan kuruluşun, meyve,
sebze ve egzotik meyve çeşitlerinin
çoğaltılması amacıyla Türkiye’deki
meyve ve sebze üreticileri,
satıcıları ile bağlantı kurmak ve
ticari işbirliği yapmak istedikleri
bildirilmiştir. Söz konusu istem,
T.C. Astana Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği aracılığıyla
Birliğimize iletilmiştir.

UKRAYNA
GREEN ENERGY T LLC
Tel: ++380 (50) 8119576
e-posta: sales@greenenergyt.com.
ua
Yetkili Kişi: Oleg Mykhailov /
Senior Sales Manager
Firma Türkiye’ye öğütülmüş turba
(milled peat), talaş (wood chips),
turba briketi (peat briquettes) gibi
katı yakıtlar ihraç etmek istiyor.

PAKİSTAN
ATC
26/1-G, Phase 1, Commercail,
DHA, Lahore / Pakistan
Faks:++92 (42) 35721706
e-posta: aj@atco.pk
Yetkili Kişi: Ali Jibran / General
Manager
Firmanın Türkiye’ye yaş ve
kurutulmuş hurma, yer fıstığı ve
baharatlar ihraç etmek istediği
bildirilmiştir.
RUSYA
AGROFRUKT LTD.
Naberejniye Çelni, P.O. 69,
Tataristan Cumhuriyeti, Rusya

VİETNAM
INVESTCOM JOINT STOCK
COMPANY
1Fl, VMT Building, Duy Tan Str,
Dich Vong Hau Ward, Cau Giay
Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: ++84 (4) 37683366
Faks:++84 (4) 37951825
e-posta: nicole.investcom@gmail.
com
Yetkili Kişi: Ms. Nicole Do /
Export Manager
Firma, Türkiye’ye aşağıda
tanımlanmış olan niteliklerde ve
koşullarda doğal kauçuk satmak
istediğini bildirmiştir: (Grades:
SVR 3L, SVR 10, SVR 20, RSS3.
Quality: Vietnamese Standard,
Payment: by Irrevocable L/C at
sight, T/T, Shipment: 15 days after
receiving L/C, Min quantity: 20
MTS).
Kömür, linyit, turba ve kömür
esaslı diğer ürünler

