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Bu sayımızda!
B

orsavizyon’un yeni bir sayısıyla huzurlarınızdayız. 2015 yılının bu ilk
sayısında sizlere yine zengin bir içeriğe sahip dergi vermeyi amaçladık.

Ankara Ticaret Borsası bu süre içinde kuruluşunun 88. Yıldönümünü
kutladı. Büyük Atatürk’ün imzaladığı kararnameyle temeline ilk harcı
konulan Ankara Ticaret Borsası, ilk toplantısını 1927 yılında gerçekleştirerek
küşat edilmiş. Borsanın ilk üye sayısı 13 adedi birinci derece, 1 adedi ikinci
derece, 1 adedi de üçüncü derece olmak üzere toplam 15 olarak tespit edilmiş.
İşte bu 15 üye ile çıkılan yolda, bugün altyapı yatırımlarını tamamlamış,
çağdaş ve gerçek anlamda borsacılık yapan dev bir kuruluş haline gelinmiş.
Ankara Ticaret Borsası’nın 88. Kuruluş yıldönümü bir kez kutluyor,
kurulduğu günden bu yana emeği geçenlere teşekkür ediyor, vefat etmiş
olanlara ise Allah’tan rahmet diliyoruz.
Dergimizin içinde yer alan konu başlıklarına baktığımızda, ATB’nin
faaliyetlerine ilişkin haberlerin yanı sıra güncel konuları ele alan araştırma
yazılarına da bu sayımızda yer verdik. Öncelik bu dönem içinde, Ankara
Valisi Sayın Mehmet Kılıçlar’ın Borsamıza ziyareti, Şanlıurfa Ticaret
Borsası ile imzalanan “Kardeş Borsa Protokolü” imza töreni, Borsamızı A
Seviyesine Yükselten Akreditasyon Belgesi töreni, ATB Meclisi’nin, Meslek
Komitelerimizle birlikte gerçekleştirdiği müşterek toplantı ve bu toplantıda
KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin’in vermiş olduğu konferans gibi
haberlerimizi geniş şekilde istifadelerinize sunuyoruz.
Araştırma konularımızdan ilkini “İsraf Ekonomisi” oluşturuyor. Ülkemizde,
eğitim eksikliğinin doğal bir sonucu olarak korkunç boyutlar bir israf
yaşanıyor. Özellikle, dünyada onlarca ülke açlıktan kırılırken, biz ülke olarak
başta ekmek olmak üzere su, sebze ve meyvede büyük bir israf yaşıyoruz.
Bunların bir kısmı doğal koşullardan ötürü olurken, önemli bir kısmı ise
insanlarımızın eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor.
Kadına şiddet, ülkemizin yaşadığı bir dram olarak gündemdeki önemini
koruyor. Ülkemizde, gün geçmiyor ki, cinayet sonucu hayatını kaybeden
bir kadına ilişkin haber okumayalım. Kadına şiddet haberleri ve cinayetler
gazetelerimizin 3. Sayfalarından 1. sayfalarına taşınmış durumda. Olaylara
bu şekliyle baktığımızda bir toplumsal cinnet getirdiğimiz sonucuna
varabiliriz.
Yine bu sayımızda; Doç. Dr. Mehmet Başalan ve Veteriner Hekim Gürler
Yurtalan’ın birlikte kaleme aldığı “Yem Hammaddelerinin Kalitesini
Etkileyen Faktörler” konulu araştırma makalesine yer verdik.
Bir sonraki sayımızda buluşana kadar tüm okuyucularımıza sağlıklı ve
aydınlık günler dileriz.
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Yönetim Kurulu Başkanı

T

ürkiye'de her alanda teşvik ve destek veriliyor.
Ancak, bunlara ulaşmanın yolunu bilmek
önemli.
Geçtiğimiz günlerde, Ankara Ticaret Borsası Meclisi
ile Komitelerin Müşterek toplantısını gerçekleştirdik.
Her toplantımızda olduğu gibi, bu toplantımıza
konusunda uzman bir konuşmacı davet ettik. Bu
kez bizleri bilgilendirmek üzere KOSGEB Başkan
Yardımcısı S. Tuna Şahin toplantımıza katıldı.
KOSGEB'nin destekleri hakkında geniş açıklamalarda
bulundu.
İki önemli noktaya açıklık getirdi Sayın Şahin.
Bunlardan ilki, üretimin hangi aşamasında olursa
olsun mutlaka bir destekleme programı vasıtasıyla
gerekli desteği alabiliyorsunuz. Bunun için,
KOSGEB'in kapısını çalmanız yeterli. İkincisi ise,
KOSGEB verdiği bu destekleri, bizlerin yaptığımız
üretim ve satış sonrası doğan kazancımızdan
ödediğimiz vergilerden yaptyor. Yani bedava verilmiş
bir para yok. Bizler üretiyoruz, satıyoruz ve sonuçta
elde etttiğimiz gelirden ödediğimiz verginin bir kısmı
bizlere destek ve kredi olarak dönüyor.
Bu iki nokta gerçek anlamda çok dikkat çekiciydi.
Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri de yeteri
kadar yatırımcı, müteşebbis olmaması. Türkiye'de
yatırımcı ve müteşebbis ne kadar çok artarsa o kadar

çok iş kapısı açılır ve istihdama direk bir katkı söz
konusu olur.
Bunun yolu da yazımın hemen başında belirttiğim
gibi, gerekli teşvik ve desteklere ulaşmaktan geçiyor.
Bunun içinde, ülkemizde kredi, teşvik ya da
destek veren kurum ve kuruluşları iyi tanımak ve
imkanlarını bilmek gerekiyor.
Bunları bilmemek elbette bir eksiklik ancak, bunlara
ulaşmak için yapılması gerekenleri anlatacak olanlar
da bu kurum ve kuruluşların ilgili kişileri.
Bugün ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Türk Hür Teşebbüsünün en üst ve yasal kuruluşu.
Tüm ülkeye yayılmış 365 oda ve borsasıyla, bir
milyondan fazla üyesiyle en geniş organizasyona sahip.
Diğer kuruluşlar da elbette bu aşamada devreye
girebilirler. Esnaf odaları, bağımsız dernekleri de işin
içine kattığınızda büyük bir seferberlik başlatılabilir.
Yatırımcılarımız ve müteşebbislerimizin getirecekleri
projelerle, ülkemizin her yanında birçok yatırım
gerçekleştirilebilir. Bunu gerçekleştirmek için henüz
zaman geçmiş değildir. Zaman geçirmede başlatılacak
çalışmalarla, başta istihdam olmak üzere ekonomik ve
sosyal birçok sorunu çözmek üzere adımlar atabiliriz.
Saygılarımla.
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ATB 88 yaşında
ATB’nin 88 yıllık tarihi boyunca, borsacılıkta ilk olan
birçok tesisin kurulmasına öncülük ettiğine dikkat çeken
Yavuz “ ATB, çağdaş borsacılık adına tüm alt yapı
çalışmalarını tamamlamış ve dünya borsalarıyla aynı
hizmet anlayışını verebilecek düzeye ulaşmıştır” dedi.
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925 yılında Atatürk’ün imzasıyla
kuruluş kararnamesi yayınlanan
Ankara Ticaret Borsası 27 Şubat
1927 tarihinde kuşat edilerek ilk toplantısını gerçekleştirdi…
ATB Başkanı Yavuz, yaptığı açıklamada “Ankara Ticaret Borsası kuruluş tarihindeki heyecan ve azimle çalışmalarını sürdürmektedir” dedi…
Ankara Ticaret Borsası (ATB)
88 kuruluş yıldönümünü kutluyor.
19 Şubat 1925 yılında Cumhurbaşkanı Atatürk ve dönemin Bakanlar
Kurulu’nun imzaladığı kararname ile
kurulan Ankara Ticaret Borsası, 27
Şubat 1927 tarihinde ilk toplantısını
gerçekleştirerek küşat edildi.
Ankara’da bugün Ankara Adalet
Sarayı’nın bulunduğu yerde, Hububat silosuna yakın bir binada faaliyete geçen Ankara Ticaret Borsası,
kuruluş tüzüğü ile ülkemizdeki birçok ticaret borsasının da kuruluşuna
öncülük etti.
ATB’nin kuruluş yıldönümü
nedeniyle bir açıklama yapan ATB
Başkanı Yavuz “Ankara Ticaret Borsası kuruluş tarihindeki heyecan ve
azimle çalışmalarını sürdürmektedir”
dedi…
ATB’nin 88 yıllık tarihi boyunca, borsacılıkta ilk olan birçok tesisin
kurulmasına öncülük ettiğine dikkat
çeken Yavuz “ ATB, çağdaş borsacılık
adına tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamış ve dünya borsalarıyla aynı
hizmet anlayışını verebilecek düzeye
ulaşmıştır” şeklinde konuştu.
Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“ATB olarak Ankara ekonomisiyle
birlikte, ülke ekonomisine de önemli
alt yapı tesisleri kazandırarak örnek
bir çalışma sergiledik” diyerek, “ATB
olarak bundan böyle, Cevat Bingöler Canlı Hayvan Borsası, ATB Et
Kombinası, ATB İş Merkezi, ATB Et
Borsası, Ahiboz Hububat Depolama,
Kantar ve Tam Yetkili ve Sınıflandırıcı Lisansa sahip Uluslararası Akreditasyon Belgeli Laboratuar tesisleri
ve ATB Hububat ve Yağlı Tohumlar
Satış Salonu ile çağdaş anlamda borsacılık yapan bir borsadır”

Atatürk’ün imzaladığı ATB’nin
Kuruluş Kararnamesi
T.C. Başbakanlık
Kalem-i Mahsusa Müdüriyeti
a ded: 1701

Bismihi
Kararname

Ankara’da küşadına lüzum görülen Ticaret ve Zahire Borsası hakkında
Ticaret Vekalet-i Celilesinin 18.02.1341 tarih ve Ticaret Müdüriyeti 37/10347
numerolu tezkeresi ile merbut-u talimatname, İcra Vekilleri Heyetinin
19.02.1341 tarihli ictimaında led’et-tezekkür kambiyo ve esham ve tahvilat
muamelatıyla iştigal etmemek üzere borsalar hakkındaki 2 mart 1302 tarihli
Nizamnameye tevfikan Ankara’da Zahire Borsası Küşadı ve sureti merbut
talimatnamenin tatbiki karargir olmuştur.19.02.1341
Türkiye Reisi Cumhuru
Gazi Mustafa Kemal
(imza)		
			

Başvekil Vekili ve
Müdafa-i Milliye Vekili
Ali Fethi Bey
(imza)

Maliye Vekili
Mustafa Abdülhalik Bey
(imza)

Hariciye Vekili
Şükrü Kaya Bey
(imza)

Dahiliye Vekili
M. Recep Bey
İmza)

Bahriye Vekili
İhsan Bey
(İmza)

Adliye Vekili
Mahmut Esat Bey
(İmza)

Sıhhiye ve Mua.İçt.Vekili
Mazhar Bey
(İmza)

Ticaret Vekili
Ali Cenal Bey
(imza)

Nafia Vekili
Fevzi Bey
(imza)

Maarif Vekili
Saraçoğlu
(imza)

Ziraat Vekili
Hasan Fehmi Bey
(İmza)
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Ankara Ticaret Borsası Komiteler
Müşterek Toplantısı yapıldı
Komiteler Müşterek
Toplantısına katılan
KOSGEB Başkan
Yardımcısı S. Tuna
Şahin, verdiği
konferansta, KOSGEB’in
çalışmalarını
anlatarak, hibe ve
destek programlarını
hakkında açıklamalarda
bulundu.

A

nkara Ticaret Borsa’sının yılda
iki kez yapılması gereken Komiteler Müşterek Toplantısı’nın ilk gerçekleştirildi. Toplantı münasebetiyle
düzenlenen toplantıya katılan KOSGEB Başkan Yardımcısı S.Tuna Şahin, verdiği konferansta KOSGEB’in
faaliyetlerini anlatarak, hibe ve destek programları hakkında açıklamalarda bulundu.
Sözlerine KOSGEB’in amaçlarını açıklayarak başlayan Şahin,
KOSGEB’in ülkenin ekonomik ve
sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında
küçük ve orta ölçekli işletmelerin
(KOBİ) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek olduğunu
söyledi.
Kimler KOBİ ?
Konuşmasında KOBİ tanımına
da açıklık getiren Şahin, 250’den az
çalışan istihdam eden, yıllık bilanço
veya net satış hasılatı 40 milyon lirayı
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geçmeyen işletmelerin KOBİ olarak
nitelendirildiğini belirterek, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99.89’unun
KOBİ statüsünde olduğunu açıkladı.
Şahin çalışan, bilanço ya da net satış
rakamları üzerinden KOBİ’lerin de
ölçek olarak mikro, küçük ya da orta
olarak üç ana gruba ayrıldığını ifade
etti. Şahin, Türkiye’deki KOBİ’lerin
yüzde 0.63’ünün orta, yüzde 4.48’i
küçük ve yüzde 94.79’unun mikro
ölçekli olduğunu belirtti.
Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün ülkemizde KOBİ’lerin
önemi inkar edilemez. KOBİ’ler;
l Toplam işletmelerin yüzde
99.89’ u

Toplam istihdamın yüzde 76’sı
l Toplam katma değerin yüzde 55’i
l Toplam satışların yüzde64’ü
l Toplam yatırımların yüzde 50’si
l Toplam ihracatın yüzde 60’ı
l Toplam kredilerin yüzde 24’ü
l Ticari Kesim Ar-Ge Harcamalarının 37.7’sini gerçekleştirmektedir.
Sizin vergileriniz
Konuşmasının ikinci bölümünde KOSGEB tarafından verilmekte
olan hibe ve destek kredileri anlata Şahin “bizim verdiğimiz hibe ve
destek kredileri sizlerin üretip kazanıp karşılığında ödemiş olduğunuz
vergileri tekrar size vererek yeniden
l
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üretime sokmaktan başka bir şey değildir” dedi.
Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:
“ KOSGEB projelerini hazırlamak için öncelikle iş planı ve fizibilite konularına hakim olmanız gerekmektedir. KOSGEB proje hazırlama
süreci araştırma ve iş fikrinizi hayata
geçirme amacıyla size ışık tutacak bir
strateji haritası gibi düşünülebilir.
KOSGEB projesi hazırlamak üzere
piyasada bir çok danışmanlık firması
bulunmakta olup, internette de bir
çok KOSGEB destekli başarı öyküsü
proje bulabilirsiniz.
Sanayide; madencilik, imalat ve
enerji sektörlerinde, hizmet-ticarette
ise inşaat, ticaret, ulaştırma, turizm,
bilgi ve iletişim, mesleki bilimsel ve
teknik faaliyetler ile idari ve destek
hizmet faaliyetlerine destek sağlamaktayız.”
Hibe ve Destekler
Konuşmasının son bölümünde
KOSGEB Destekleri, Hibeleri ve
Teşvikleri açıklayan Şahin, “bugün
verilmekte olan bu destek, hibe ve
teşviklerin yüzde elli ila yüz oranında
yükseltilmesi konusunda çalışmalar
sürmektedir” şeklinde konuştu.

Şahin KOSGEB tarafından verilen destekleri, hibeleri ve teşvikleri şu
başlıklar altında açıkladı:
l Girişimcilik Destek Programı
l Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ
Destek Programı
l Genel Destek Programı
l KOBİ Proje Destek Programı
l Tematik Proje Destek Programı
l İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
l Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı
l Laboratuvar Hizmetleri Desteği
l Kurumsallaşma ve Markalaşma
Destek Programı Çağrısı

Sahin, Ülkemizin ihtiyaçlarına
bağlı olarak dönem dönem kredi faiz
destek programları uyguladıklarını
da ifade ederek; “Kredi faiz destek
programları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 215.000 KOBİ’ye destek
verildik. Oluşturduğumuz kredi hacmi 11.000.000 TL’yi buldu.”dedi.
KOSGEB Başkan Yardımcısı Şahin, KOBİ destek, hibe ve teşviklerinde yararlanabilmek için, yeni şirketler
kurulmaması gerektiğine dikkat çekerek “Bir yandan yeni işletmelerin
kurulmasına destek veriyoruz diğer
taraftan damevcut şirketlerinizle bu
desteklerden ve hibelerden yararlanması mümkün ” şeklinde konuştu.
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Ankara Valisi Kılıçlar, ATB'yi ziyaret etti

"Ankara'da çağdaş anlamda borsacılık
yapıldığını görmekten mutluyuz"
A

TB’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Kılıçlar, “Ankara’da
çağdaş anlamda borsacılık yapıldığını
görmekten büyük bir memnuniyet
duyuyoruz” dedi
Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar
Ankara Ticaret Borsası’nı (ATB)ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi
aldı. Vali Kılıçlar, ziyarette yaptığı
konuşmada “ATB’nin çalışmalarını
yakından takip ediyoruz. Ankara’da
çağdaş anlamda bir borsacılık yapıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz, Meclis Başkanı Erol Gemalmaz ve ATB Yönetim Kurulu
üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette,
ATB tarafından hazırlanan tanıtım
filmi izlenerek, ATB tarafından gerçekleştirilen tesisler hakkında bilgi
verildi. ATB’nin Ahiboz’da gerçekleştirdiği lisanslı hububat siloları, akredite analiz laboratuarı ve satış salonu ile
çağdaş anlamda borsacılık yaptığına
işaret eden ATB Başkanı Yavuz, Ankaralılara sağlıklı ve güvenilir et yedirebilmek için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, yaşanan
aksaklıklar konusunda Vali Kılıçlar’a
çözüm önerileri sundu.
Kılıçlar’ın sözleri
Ankara Valisi Mehmet kılıçlar
da ziyarette yaptığı değerlendirmede
şunları söyledi:
“Ankara’da çağdaş anlamda borsacılık yapıldığını görmekten son derece
memnunuz. ATB’nin gerçekleştirdiği
yatırımlar, sadece Ankara Ekonomisine değil ülke ekonomisine de önemli
katkıda bulunmaktadır. Emeği geçen-
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lere teşekkür ediyorum.
Başkan Yavuz’un belirttiği gibi,
Ankara’ya giren kontrolsüz ve denetim dışı etle ilgili olarak bizde üzerimize düşeni yapacağız. Amacımız,
Ankaralıların sağlıklı ve güvenilir et
tüketmelerini sağlamaktır.
Ankara’da böylesine modern ve
çağın gerektirdiği alt yapıya sahip bir
et borsası varken, Ankaralıların kontrolsüz ve denetim dışı et tüketmeleri
son derece yanlıştır. Bu konuda Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl

Müdürlüğü ile müşterek bir çalışma
başlatılacaktır.”
ATB’nin yeni hizmet binasını gezen Vali Kılıçlar’ın, ATB’ye gerçekleştirdiği ziyarette, ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz ve Meclis Başkanı
Erol Gemalmaz’la birlikte Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa
Bakiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kemal Coşgun, Şemsettin Aktuğlu ve
Murat Başar, Genel Sekreter Eyüp Ş.
Ömeroğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara katıldı.
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ATB'nin elektronik ürün
senet işlemlerinde ilk
'Online Seans' yapıldı
A

TB Başkanı Yavuz konu ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada “Son 3
yılda Tarım sektörü ve finansal piyasaların entegre olduğu fiziksel ürün
senetleri yerini elektronik ürün senetlerine bırakmıştır. Fiziksel ürün
senetlerinin alt yapısını problemsiz
karşılayan ATB elektronik ürün senetlerinin alınıp satılabildiği platformu çalışır hale getirmiştir. Üyelerimizi ve tüm Türkiye’de ki tüccarlarımızı
lisanslı depolarla buluşturarak, küresel ticaretin önemli bir enstrümanını
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Ankara Ticaret Borsası (ATB) tarafından kurulan Ankara Elektronik

Platformu’nda, ilk Elektronik Ürün
Senedi (ELÜS) işlemi, farklı şehirlerde, alım ve satım yapan kişilerce online seans aracılığı ile yapıldı.
ATB’nin Elektronik Satış Salonu dışında bulunan, satım ve alım
yapacak üyeler kendi ofislerinden
verdikleri fiyatlar ile gerçekleşen ilk
seansta,707 Tonluk işlem hacmi gerçekleştirildi.
Sistem nasıl işliyor?
Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan stok bilgilerine göre başlatılan seansta, platform üyesi firmaların verdiği, onay alan satım emirleri ile onay
alan alım emirleri arasında alım-satım işlemleri gerçekleştirildi. Seansın
tamamlanması ile işlem dosyaları il-

gili transferlerin tamamlanması için
Takasbank’a gönderildi.
İşlem yapılan 7 satım emri ile 4
alım emri verilen ATB Elektronik
Platformu’nun işlem hacmi 707 ton
oldu. İlk kez gerçekleştirilen uygulama ile ATB’nin elektronik satış platformundan farklı bir lokasyondan
kendi kullanıcı adıyla programa bağlanan platform üyeleri, ATB Satış Salonu ve ATB Yönetim Binası dışında
web üzerinden bağlanarak satım ve
alım işlemlerini gerçekleştirildi.
Yavuz’un açıklaması
Elektronik ürün senetlerinin seansı ile ilgili bir açıklama yapan ATB
Başkanı Yavuz “Ankara Ticaret Borsası bu hizmetiyle bir ilki daha başarmıştır” dedi.
ATB Başkanı Yavuz konu ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada “Son 3 yılda Tarım sektörü ve finansal piyasaların entegre olduğu fiziksel ürün senetleri yerini elektronik ürün senetlerine
bırakmıştır. Fiziksel ürün senetlerinin
alt yapısını problemsiz karşılayan ATB
elektronik ürün senetlerinin alınıp satılabildiği platformu çalışır hale getirmiştir. Üyelerimizi ve tüm Türkiye’de
ki tüccarlarımızı lisanslı depolarla
buluşturarak, küresel ticaretin önemli
bir enstrümanını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tarım sektörü ve finansal
piyasaların entegre olduğu bu sistem
ile üyelerimizi, tüccarlarımızı lisanslı
depolarla buluşturarak, küresel ticaretin önemli bir enstrümanını yaygınlaştırmayı ” hedeflediklerini belirten
Yavuz, “Sistemin ülkemize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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ATB, A Seviyesi Akreditasyon Belgesini aldı...

Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, oda ve
borsalarımızı 5 yıldızlı yapmak
T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu akredite olarak ‘5 yıldızlı’ ünvanı alan oda borsa sayısının
191’e ulaştığını, 41 oda ve borsanın
da yolda olduğunu açıkladı. Akreditasyon belgelerinde hedef; 365 oda
ve borsanın tamamı.
Geçen yıl çalışmaları tamamlanan ve denetimleri gerçekleştirilen
10. Dönem 39 oda/borsa ile akreditasyon sertifikalarını yenileyen 1,
2, 5 ve 7. Dönemden 54 oda/borsa;
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
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TOBB’de düzenlenen
törende, bir konuşma
yapan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, akredite
olarak ‘5 yıldızlı’
ünvanı alan oda borsa
sayısının 191’e ulaştığını
belirterek “hedefimiz,
365 oda ve borsanın
tamamını beş yıldızlı
hale getirmektir” dedi.
cıklıoğlu törende yaptığı konuşmada,
Bakan Işık'a, OSB'lerdeki taban alanı
kısıtlamasının kaldırılması ve kamu ihalelerindeki yerli ürüne getirilen avantaj

için teşekkür etti.
Hisarcıklıoğlu, bugün kendileri
için bir gurur günü olduğunu ifade
ederek, şöyle konuştu:
"191 oda ve borsamız Türkiye'de
5 yıldızlı oda ve borsa kapsamında,
yani akredite oldular. 41'i de hatta
girmiş durumda. İnşallah kısa sürede bu 41'ine de bu salonda ödülünü
vereceğiz. Gururla övüneceğimiz bir
camiamız var. 5 yıldızın manası şudur
aslında. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve
borsalarımız, hizmet kalitesi anlamıyla Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki
oda ve borsalar, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve
borsalarla minimum aynı seviyeye gelen 191 oda ve borsamızın başkanları
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ve tüm çalışanlarını kutluyorum."
TOBB Başkanı olduğunda sadece
5 oda ve borsanın profesyonel çalışanlarının İngilizce okuyup yazabildiğini
anlatan Hisarcıklıoğlu, bugün itibarıyla ise 355 oda ve borsanın çalışanlarının İngilizce okuyup yazabilir hale
geldiğini ifade etti. Geçen zaman içinde oda ve borsalarda bunun gibi birçok
dönüşümü gerçekleştirdiklerini dile
getiren Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki
süreç çok önemli. Çünkü artık markalaşan ülkeler değil, iller, ilçeler var.
Bu noktada, hizmet kalitesini artırmak
için üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini toplamamız lazım. Bizden daha
fazla ne hizmet bekliyorlar, bunu değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, "Faizlerin artık yatırımcımızın önünde engel olmaktan çıkması
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
olarak en önemli arzumuz. Bu noktada
Merkez Bankamızın da gereken adımları daha cesaretle atacağına inanıyorum" dedi.
Törenin açılışında konuşan Işık, artık Türkiye'de sadece otellerinin değil,
ülkenin geleceğine hizmet eden oda ve
borsaların da 5 yıldızlı hizmet verdiği-

ni söyledi.
Türkiye'nin son 12-13 yılda çok
önemli mesafe kat ettiğini dile getiren
Işık, birçok alanda artık 2002 ile kıyaslama yapmadıklarını ifade etti. Işık, bu
başarının da özel sektörle yapılan işbirliği sayesinde yakalandığını vurguladı.

"Mevzuatımızdaki gereksiz
hükümlerin tamamını
ayıklayalım"
Sanayicilerle, iş adamlarıyla her
konuda istişare yapmaya devam edeceklerini anlatan Işık, oda ve borsalarla her gittikleri ilde mutlaka toplantı
yaptıklarını ifade etti.
Fikri Işık, oda ve borsalardan destek de beklediklerini belirterek, şöyle
devam etti:
"Bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili
çalışmamız için sizlerden görüş bekliyoruz. Sizlere bir çağrı yapmak istiyorum. Ben bakan olarak arkadaşlarıma
talimat verdim. Bizim mevzuatımızdaki gereksiz hükümlerin tamamını
ayıklayalım. Bürokrasiyi artıran, kırtasiyeciliği artıran, gereksiz zaman ve
enerji kaybına neden olan tüm gereksiz mevzuatı ayıklayalım. Bu talimatı
verdim. Hedefimiz mart sonuna kadar
bunu yapmak. Şu anda Başbakanımızın da böyle bir talimatı var. Ancak
şunu da iyi biliyoruz, bizim bürokrasi
anlayışımız, kendi yetkisinde olan bazı
alanları devretmek istemez. O zaman
bu yaptığımız çalışma belki sonuç vermeyebilir. O zaman ne yapalım? Gelin
mevzuatımızı birlikte basitleştirelim
ve en sade, en yalın bürokrasiye sahip
bakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı olsun. Bu noktada sizlerden
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özellikle destek bekliyoruz."
"Şu ana kadar 509 tane
yerli malı belgesi verildi"
Hükümet ve Bakanlık olarak üretimde 3 temel önceliklerinin bulunduğunu belirten Işık, bunların yerli, yenilikçi ve yeşil üretim olduğunu ifade etti.
Işık, bunun için önemli birçok
düzenlemeyi hayata geçirdiklerini
belirterek, bunlardan birinin de yerli
ürüne kamu ihalelerinde fiyat avantajı
uygulanması olduğunu kaydetti. Bu
uygulamada yerlilik oranı hesaplama
yöntemini Bakanlık olarak belirlediklerini ve bu yöntemi tüm odalara gönderdiklerini anlatan Işık, "Şimdi bu
odalarımız bu yönteme göre kendisine
yapılan başvuruları inceliyor ve eğer
yüzde 50'nin üzerinde yerlilik oranı varsa, 'bu ürün yerli malıdır' diye
belgeyi veriyor. şu ana kadar 509 tane
yerli malı belgesi verildi. İnanıyorum
ki bu her geçen gün daha da artacak"
diye konuştu.
Burada odalardan hassasiyet beklediklerini dile getiren Işık, hak etmeyen
kişilere bu belgenin verilmemesini istedi.
"Faiz indirim beklentimiz
artırıyor"
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun
KOBİ'lere verdiği müjdeleri de hatırlatan Işık, oda ve borsalardan KOBİ'leri yönlendirmelerini istedi.
Türkiye'nin önünde güzel fırsatlar
olduğunu ve bunları değerlendirmek
istediklerini dile getiren Işık, "Petrol
fiyatlarının düşmesi, Türkiye için bir
fırsat olacak. cari açık gittikçe azalıyor
ve azalmaya devam edecek. Enflasyonda ciddi bir düşüş bekliyoruz. Tüm
bunlar faiz indirim beklentimizi artırıyor. Artık faizlerin de yatırımcımızın
önünde engel olmaktan çıkması Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak en
önemli arzumuz. Bu noktada Merkez
Bankamızın da gereken adımları daha
cesaretle atacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bakan
Işık ve Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların yöneticilerine sertifikalarını verdi.
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Oda ve Borsa
Başkanları
Ak Saray'da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa
Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti
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T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il, 160 ilçeden gelen 365
Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu basın mensuplarına ziyarete ilişkin
yaptığı açıklamada “Hayırlı olsun ziyaretiyle beraber,
Sayın Cumhurbaşkanımızla ekonomik meseleler hakkında istişarelerde bulunduk. Görüşlerimizi aktarabilme
fırsatını bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımından ev sahipliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir de sürprizleri daha olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak her yıl
muhakkak bir kültür eserini ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Dede Korkut Hikayeleri’nin aslı
Vatikan Kütüphaneleri’nde. Bu iki eserin, iki hikâyenin
tıpkıbasımını gerçekleştirerek, günümüz Türkçesine sadeleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk basımını sunma
fırsatımız oldu” ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu ekonomik konularla ilgili olaraksa,
“Bir konu, ticaret odalarımızın özellikle önümüzdeki
dönem hükümetimizin açıkladığı ‘ekonomik reform
paketine’ sahip çıkılması idi. Diğer önemli konu, istihdamın üzerindeki maliyet yüklerinin kaldırılması noktasındaki taleplerdi. Önümüzdeki dönemde muhakkak

turizmin itici güç olması vardı. Sanayi üretiminin teşvik
edilmesi gibi daha önce de ifade ettiğimiz konular dile
getirildi” dedi.
Cumhurbaşkanın tek tek bütün başkanların ellerini sıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Saray’da gezebilme
fırsatları olduğunu bildirerek, “Türkiye için onur verici
gurur verici. Türkiye’nin Cumhurbaşkanının yabancı
ülkeler nezdinde ki gösterebileceği güzel bir yer olmuş.
Bundan da büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanc ise, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve borsa
başkanı ile istişare toplantısında "Mevcut teşkilatlanma
yapısını farklı bir Türkiye için yeterli bulmadığımızdan
dolayı yeni teşkilatlanma yapısıyla birlikte çok daha
farklı bir adım atalım istiyoruz. Ekonomiyi yakından
takip edecek, ekonominin tüm taraflarıyla istişarelerimizi
eskisi gibi sürdürecek, dertlerinizi, şikâyetlerinizi, öneri
ve tavsiyelerinizi yine dinleyecek, bunları istişare edecek,
bunlara birlikte çözüm üreteceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyelerine
Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, refahın ve
demokrasinin standartlarının artmasına verdikleri katkı
için teşekkür etti.
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Ankara Ticaret Borsası ile Şanlıurfa Ticaret Borsası “Kardeş Borsa” oldu

Yavuz: Birlikte çok büyük
projeler gerçekleştireceğiz
Ankara Ticaret
Borsası’nda
düzenlenen imza
törenine her iki
borsanın meclis
Üyeleri katıldı..

14

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) ile
Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB)
Meclisleri aldıkları karar ile “Kardeş
Borsa” oldular. Ankara’da düzenlenen
“Kardeş Borsa beratı” imza törenine
her iki borsanın meclis üyeleri katıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclisinin
10 Ekim 2014 tarihinde Ankara Ticaret
Borsası Meclisi’nin de 31 Ekim 2014
tarihinde yaptığı toplantıda alınan ka-

rarlarla “Kardeş Borsa” olma kararı alın
her iki borsa, imzalanan protokol ile,
iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak,
ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, işbirliği sayesinde daha kapsamlı
projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin
gelişmesinin yanında sosyo-kültürel
faaliyetlerde birlikte hareket etmek ve
böylece “Gücümüz gücünüz, gücünüz
gücümüz” felsefesiyle diğer Borsalara
rol model olmak amaçlanıyor.
Yavuz’un sözleri
İmza töreni öncesinde bir konuşma
yapan Ankara Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz “Şanlıurfa
Ticaret Borsası ile imzaladığımız bu
“Kardeş Borsa” protokolüyle, birçok
alanda yapacağımız işbirliğinin de temelini atıyoruz” dedi.
ŞUTB’nin faaliyetlerini yakından
takip ettiklerini belirten Yavuz “kardeşlik, dostluk bizler için çok önemli kavramlardır. Biz Şanlıurfa Ticaret Borsası
ile uzun yıllardır dostluk çerçevesinde
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birçok çalışma gerçekleştirdik. ATB
olarak yaptığımız alt yapı yatırımları
ve pek çok proje Şanlıurfa için örnek
olmuştur. Bundan böyle, dost ve kardeş
borsamız Şanlıurfa Ticaret Borsası’yla
çok daha büyük projelerde işbirliğimizi
artırarak örnek çalışmalar gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Kaya’nın konuşması
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’da yaptığı kısa konuşmada “bugüne kadar
gerçek olan kardeşliğimizi, bugün kayıt
altına alıyoruz” dedi.
Kaya, Ankara ticaret Borsası ile
Şanlıurfa Ticaret Borsası arasında uzun
yıllardır bir dostluk ve kardeşlik bağının bulunduğuna dikkat çekerek “Biz
Ankara’ya, Ankara Ticaret Borsası’na
geldiğimizde hiçbir zaman yabancılık
çekmedik. Kendimizi evimizde, borsamızda gibi hissettik. Tüm sıkıntılarımızda, tüm projelerimizde öncelikli
olarak Ankara Ticaret Borsası’ndan
yardım ve destek gördük. Bu açıdan,
ATB’nin Yönetim Kuruluna, Meclisine
ve başkanlarına çok teşekkür ediyoruz”
dedi.
Protokol imzalandı
Yapılan konuşmaların ardından,
Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Meclis Başkanı
Erol Gemalmaz ile Şanlıurfa Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Meclis Başkanı Ömer Eyyüpoğlu, hazırlanan protokolü imzaladılar.
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Şereflikoçhisar'ın Sanayi ve Ticaret sorunu tartışıldı

Yavuz: Sizlere gereken
desteği vermeye hazırız
A

ksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Şereflikoçhisar
Ticaret Odası’nın işbirliğiyle düzenlenen “Şereflikoçhisar’da Sanayi ve
Ticaret sorunlar-çözüm yolları” paneli
yapıldı. Panele katılarak bir konuşma
yapan Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı
Faik Yavuz, “Türkiye’nin 7
Haziran’da gerçekleştireceği seçimlerden sonra yeni bir yapılanma ve reform sürecine girmelidir” dedi.
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selma Aytüre’nin
açış konuşmasıyla başlayan panelde,
Şereflikoçhisar’ın genel ekonomik durumu değerlendirildi ve hedefler tespit
edildi.
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Rektör Acar’ın konuşması
Aksaray Üniversitesi Rektörü Rektör Mustafa Acar panelde yaptığı konuşmada, “Aksaray Üniversitesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Şereflikoçhisar Uygulamalı Tekno-

loji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nun
açıldığı günden beri Şereflikoçhisar’a
ayrı bir önem verdiklerine söyleyen
Acar, “üniversite olarak Şereflikoçhisar’a
gerekli hizmeti vermeye çalışıyoruz”
şeklinde konuştu.
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Tekin’in sözleri
Ticaret Odası Başkanı Yasin Tekin de yaptığı konuşmada,
Şereflikoçhisar’ın kendi imkanlarıyla
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji
ve İşletmecilik Yüksekokulu’nu gerçekleştirdiklerini belirterek “okulun
gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere
teşekkür etti.
Konuşmasının ikinci kısmında
Şereflikoçhisar ekonomisi hakkında
açıklamalarda bulunan Tekin sözlerini
şöyle sürdürdü:
“ Şereflikoçhisar’da toplam yıllık 70
bin 500 hektar ekili alanımız var. Tuz
Gölü sayesinde dışarıdan yatırımcı aldık. Şereflikoçhisar tuz başkenti oldu.
Şereflikoçhisar deyince akla ilk gelen
tuzdur. Tuz Gölü Ürgüp-Göreme hattında bulunuyor. Yazın buradan çok
turist geçiyor. Ve Tuz Gölü’nden bir
gelir elde edemiyoruz. Tuzgölü üzerine balonla gezmek nefis bir şey olur.
İlçemizde öncelikle tuz önem taşıyor.
Daha sonra sırasıyla, tarım, nakliye,
alçı taşı, inşaat ekonomik anlamda
önem arz ediyor. İlçe Tarımcılığında
hayvan bakacak kimse bulunamıyor.
Şereflikoçhisar’da en büyük sorun işsizlik. Kaymakam beyin bir hayali var.
Demiryolu projesi. Bunun üzerinde
Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız çalışıyor, inşallah gelecek.
OSB konumuz var. Şereflikoçhisar’ın kalkınmasında 3 şey birbiriyle direkt bağlantılı. Birincisi
doğalgaz, ikincisi OSB ve üçüncüsü
Demiryolu. Bu üç konu çözümlendiği
zaman Şereflikoçhisar’ın ciddi anlamda
gelişmesini sağlanır.
Şereflikoçhisar’da İmar planı sorunu var. Eğitim sistemimizde değişim
olması lazım. Türkiye çok gergin. Dolaysıyla Şereflikoçhisar’da gergin. Son
5 yıl içinde ne oldu bir bakın. 5 yıldır
yorulduk.. Her şeyin iyi olmasını ümit
ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yavuz’un konuşması
Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı Faik Yavuz da yaptığı konuşmada “Dünyanın merkezi Türkiye
ise Türkiye’nin merkezi de Ankara

Şereflikoçhisar’dır. Şereflikoçhisar, bizim için çok önemli” diyerek sözlerine
başlayan Yavuz, cumhuriyet dönemini
rakamlarla anlattı
1923 yılında Cumhuriyetin ilan
edilmesiyle birlikte Türkiye’nin yeni
bir başlangıç yaptığına dikkat çeken
Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“ Cumhuriyet döneminden bugüne, Türkiye’nin ekonomisinde neler
değişti öncelikle ona bir bakmak gerekiyor. 1923 yılında Türkiye’nin nüfusu
12 milyondu. 2014 yılında 76 milyona ulaştık nüfusumuz 6.2 kat artmış.
Milli gelirimiz 1433.6 kat artmış. Kişi
başına düşen milli gelirimiz 234 kat
artmış. İhracatımız 3147, ithatamız
2893 kat artmış. Yani Türkiye aradan
geçen bunca yılda büyümüş, gelişmiş.
Biz, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği olarak 2002’de 2023 yılı hedeflerimizi açıkladık. AK Parti hükümeti
gelince bu hedefleri yükseltti. Nitekim
13 yılda büyük hamle yaptı. Özel sektörün önü açıldı, dolar bazında milli

gelirimiz 3 kat arttı, İlk kez Türkiye’de
girişimci bölümü açıldı. Bu yeterli mi,
elbette ki değil, gelin faizleri düşürerek Türkiye’yi büyütelim, Türkiye büyüsün, Türkiye’de istihdam sağlansın.
2002 yılında gelen hükümet Kemal
Derviş’in proğramını takip etti ve sonucunda da; faizler %60’dan %7’ye
düştü, enflasyon %55’den %8 lere
indi. Bütçe açığı önemli ölçülerde kapandı.
Türkiye’yi büyüterek, zenginleşmek istiyoruz, Milli geliri artıracaksak,
2023 hedeflerine ulaşmak için kazandığımız ivmeyi daha da yükseltmek
için Türkiye’deki hukuk sistemini, eğitim sistemimizin yeniden dizayn edelim. Bunun için Türkiye’nin önünde,
7 Haziran seçimlerinden sonra önemli
bir fırsat var bunun değerlendirelim.”
Konuşmasının ikinci kısmında Şereflikoçhisarlı olarak hemşehrilerine
hitap eden Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:
“ Bugünkü teşvik ve destek sistemi nedeniyle Şereflikoçhisar’a sanayi
gelemeyecektir. Yeni istihdam alanları yaratılması gerekiyor. Ankara artık
bir sanayi kenti, bir tarım şehri. Bir
yer kurun. Biz size alt yapı getirelim.
Burada bir potansiyel var. Yani markalaşma dediğimiz şeyde, Koçhisar’ın
arpası artık bir marka haline gelmiştir.
Yani pazara çıktığınız zaman, arpa sattığınızda “nerenin arpası ?” diye soruluyor. “Koçhisar’ın dendiğinde” farklı
bir muamele görüyor bu önemli bir
noktadır.”
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Yavuz, TRT Haber’de Özel Gündem’in konuğu oldu

"ATB Et Borsası, Ankara'nın
ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor
ATB Et Borsası’nda
günde ortalama 100-110
ton civarında et işlem
görmektedir. Ankara
Ticaret Borsası olarak
biz, günde ortalama150
ton eti tescil edilerek
kayıt altına alıyoruz.
Bu açıdan bakıldığında
hem ATB’nin hem de Et
Borsamızın önemi daha
iyi anlaşılacaktır.

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, TRT Haber’in

Sabah Kuşağında yayınlanan Özel
Gündem’e konuk olarak ATB Et
Borsası’nın
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çalışmalarını

anlattı.

Özel Gündem7in sunucusu Mustafa
Alcan’ın sorularını cevaplandıran ATB
Başkanı Yavuz, ATB Et Borsası’nın faaliyete geçmesiyle birlikte Ankara’nın
et ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladıklarını söyledi.

ATB Et Borsası’nda günde ortalama 100-110 ton etin işlem gördüğünü
belirten Yavuz, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:
“EBK Ankara Kombinası arazisinin özelleştirme sonucu satılmasından
sonra pazarın dağılmaması için ilk
etapta 1997 yılında Gazi Mahallesindeki TZDK Ankara Bölge Müdürlü
tesisleri içerisinde kiralanan tesislerde
Et Borsası faaliyete geçirilmiştir. Ancak, buranın ihtiyaca cevap vermemesi
ve tesisleri Et depolamaya ve satışına
uygun olmaması nedeniyle yeni tesis
kurmak üzere çalışmalara başlanmıştır.
ATB Et Borsası, 2012 yılının Ağustos
ayında hizmete girmiştir. Ankara’nın
günlük et tüketiminin 300 ton civarındadır. ATB Et Borsası’nda günde
ortalama 100-110 ton civarında et işlem görmektedir. Ankara Ticaret Borsası olarak biz, günde ortalama150 ton
eti tescil edilerek kayıt altına alıyoruz.
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Bu açıdan bakıldığında hem ATB’nin
hem de Et Borsamızın önemi daha iyi
anlaşılacaktır.
Ankara Ticaret Borsası’nda toptan et ticareti yapan tüccarlar hizmet
almaktadır. Bunun yanı sıra günlük
üretimlerinde et kullanan kasaplar ve
lokantacılar, market zincirleri gibi esnaflarda yararlanmaktadır.
Ankara’ya, Küçükbaş et;Ankara ve
ilçeleri Şereflikoçhisar, Bala, Polatlı,
Haymana, Ayaş, Ankara dışından ise
Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Balıkesir, Kırşehir, Samsun,
Büyükbaş et ise;Ankara ve ilçeleri
Kazan, Çubuk, Sincan ve Akyurt, Polatlı Ankara dışından ise Tokat, Amasya, Kayseri,Kırşehir, Samsun, Adana,
Mersin, Aydın, Afyon gibi illerimizde
gelmektedir.
Buradaki hijyen koşullarına sonu
kadar uyulmaktadır. Soğuk zincirin
bozulmaması için azami gayret gösterilmektedir. Burada faaliyet gösteren
esnaf ve tüccarlarımız da buna uymak
konusunda titiz davranmaktadır. Bu
nedenle, Ankaralılara şunu güvenle
söyleyebiliriz. ATB Et Borsası’ndan çıkan etler sağlıklı ve güvenilirdir.”
Açıklamalarında ATB Et Borsası
hakkında da teknik açıklamalarda bulunan Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:
ATB Et Borsası, Gimat ve Öz Ankara Gıda Toptancı Siteleri arasında
yer alan ve 49 yıllığına kiralanan, 9139
metrekarelik bir alan üzerine inşa etmiştir. Toplam 14 bin 690 metre karelik kapalı alana sahip olan tesis, 4.426
metre karelik bir tabana oturmaktadır.
Tesislerin bodrum katında 286
metre karelik soğuk hava depoları,
272 metre kare et hazırlama alanı ile
teknik üniteler mevcuttur. Et teşhir
ve satışının gerçekleştiği zemin kat salonu 3.191 metre karedir. Et Borsasına etler, soğuk zincirin bozulmaması
amacıyla 23 adet körüklü kapıdan,
tamamen hijyen koşullarıyla tartılarak
ve kayıt altına alınarak içeri alınmaktadır. Yine satış tamamlandıktan sonra
aynı sistem içinde soğuk hava tertibatlı
kamyonlarla sevk edilmektedir.”

Kastamonu Ticaret
Borsası Heyeti ATB'de
K

astamonu Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara Ticaret Borsası’nı (ATB)
ziyaret etti.
ATB Yönetim Kurulu başkanı
Faik Yavuz’la bir süre görüşen Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı
İşeri ve beraberindeki heyet üyeleri, ticaret borsalarının işlevleri
ve işleyişleri konusunda karşılıklı
fikir alış verişinde bulundular.
Kastamonu Ticaret Borsası’nın
ATB’ye gerçekleştirdiği ziyarete,
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat
İşeri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar İzbeli, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Yüksel, Necmi
Ünlü, Meclis Başkan Yardımcısı
Erol Akar, Genel Sekreter Emre
Uzer ve Genel Sekreter Yardımcısı
Sakin Kahveci katıldı.
Ziyarette ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bakiler, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Başar, Kemal Coşgun ve Şemsettin Aktuğlu
ile Genel sekreter Eyüp. Ş. Ömeroğlu iştirak etti.
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1. Toptancı Hal Konseyi gerçekleştirildi
1

.Toptancı Hal Konseyi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Ziya Altunyaldız başkanlığında ATO
Congresium’da gerçekleştirildi. Hal Kayıt Sistemi Tanıtım Filmi gösterimi ile
başlayan açılış törenine TOBB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz katıldı.
1.Toptancı Hal Konseyi'nin, açılışında konuşan Altunyaldız, üretilen
her 4 sebze ya da meyvenin tüketiciye
ulaştırılamadan zayi olduğunu dile getirdi. Kamuoyunda Hal Kanunu olarak
bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile
Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un çıkarılmasında verdikleri destekten dolayı tüm
sektör temsilcilerine teşekkür eden Altunyaldız, bu kanunun ortaya koyduğu
perspektifle, geleceğin kurgulandığını
söyledi. Altunyaldız, hal kayıt sistemiyle
kayıt dışı 20 milyar liranın kayıt altına
alınmasını hedeflediklerini kaydetti.
Tüm gün süren Hal Konseyi’nin öğleden sonraki oturumunda, “5957 sayılı
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Ta-
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lep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun” ile Hal Kayıt Sistemi hakkında
bilgilendirme yapıldı.
TOBB Başkan Yardımcısı Mete;
“Tüketici bilinci artırılmalı”
Doğal üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen öğleden sonraki oturumunda
söz alan TOBB Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Halim Mete de, sebze
ve meyve ticaretinde fiyat oluşumunu
olumsuz etkileyen faktörler ile ilgili
konulara değinerek, pazarlama süreci,

üretim süreci, konjonktürel faktörler ve
mevzuattan kaynaklı sorunlar hakkında
görüş bildirdi.
Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve
ticaretinde kayıt dışılığın azaltılmasına
ilişkin alınabilecek önlemler hakkında
konuşan Halim METE, denetimde
etkinliğin sağlanmasına, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine, tüketici
bilincinin artırılmasına ve mevzuattaki
eksikliklerin tespitine yönelik ifadelerde
bulundu.
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TOBB Ticaret Borsaları Konsey toplantısı yapıldı

Hisarcıklıoğlu: Borsalarımızda
modern teknolojiler kullanılıyor
T

OBB Ticaret Borsaları Konsey
Toplantısı, TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker’in de katılımıyla
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, tarım sektörünün dünyanın en
stratejik sektörlerinden birisi haline
geldiğine işaret ederek, bu alandaki
yapısal reform ve dönüşümleri hızla
tamamlamak gerektiğini vurguladı.
Türkiye genelinde 113 Ticaret
Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği olarak bu süreçte önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, tarımsal üretim ve ticaretin daha verimli koşullarda yapılabilmesi için yatırımlar yaptıklarını
anlattı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Tarımsal ürün analizi yapan aktif

Laboratuvarlara sahip borsa sayımız
75’e yükseldi. 9 borsamızın laboratuarı yetkili sınıflandırıcı, 5 Borsamızın
laboratuarı ise yeterlilik test sağlayıcı
hale geldi. Canlı hayvan park Pazar

yeri bulunan Borsa sayımız da 23’e
yükseldi. 67 Borsamız satış salonları
ile üretici, tüccar ve sanayiciye hizmet
veriyor.
Özellikle son dönemde Borsaları-
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mızın inşa ettiği satış salonları; dünyanın en modern altyapı ve teknolojilerini kullanıyor. Tarım ürünlerinin
dünya standartlarında alınıp satılması sağlanıyor.
Diğer yandan ülkemizde lisanslı
depoculuk sisteminin kurulması ve
kanuni altyapısıyla ilgili uzun yıllar
çalıştık. Nihayetinde meclisimizde
ilgili kanun çıktı. TMO ile birlikte
LİDAŞ’ı kurarak bu anlamda faaliyet izni alan ilk şirket olduk. Bu
attığımız adımı özel sektörümüz de
takip etti. Şu an özel sektör lisanslı
depo yatırımları da hayata geçiyor.
Lisanslı depoculuk önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin tarım sektöründe
küresel oyucu olmasında da büyük
bir rol oynayacak.”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise konuşmasında
“Varsın bize angus önerdiğimiz için
hakaret etsinler, küfretsinler, hiç
önemli değil. Biz onu bu milletin geleceği için bu çiftçinin geleceği için
sineye çekeriz” ifadesini kullandı
Bakan Eker, tarımsal altyapıyı
düzenlemek için arazi toplulaştırma
projesine başladıklarını ve ilgili kanunu çıkardıklarını bildirerek, "4,5
milyon hektar bitti, 2-2,5 milyon
hektar önümüzdeki yıl içerisinde sonuçlanacak, toplulaştırılabilecek toplam arazimiz 14 milyon hektar. Biz
bunun 6-6,5 milyon hektar alanını
tamamlamış oluyoruz. Bugünkü
bütçe imkanlarını dikkate aldığımızda 2023'te inşallah biz bu toplulaştırmayı bütünüyle tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.
Eker, gelecek dönemde, aspir,
kanola, soya olmak üzere sözleşmeli
üretimi yaygınlaştıracaklarını, 2015
yılında hayvancılığa da 3 milyar lira
destek öngördüklerini belirterek, çiğ
sütte sözleşmeli modele geçileceğini
bunun da üretici ve sanayici açısından önemli olacağını kaydetti.
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ATB Kadın ve Genç Girişimciler
İcra Komitesi Seçimleri yapıldı
A

nkara Ticaret Borsası (ATB),
TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi seçimlerini
tamamladı. 25 Aralık 2014 Perşembe günü ATB’de yapılan seçimlerde,
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu
İcra Komitesi seçiminde Asıl üyeliğe
Nazlı Gülder Başar, yedek üyeliğe ise
Hande Özçelik seçildi.
Aynı gün yapılan TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçiminde Asıl üyeliğe Birol Mermer ile
Sait Sayan, yedek üyeliğe ise Burak
Sevimli ile Gökhan Doğan seçildi.
TOBB İl Genç Girişimciler
Kurulu İcra Komite Üyeleri
Ahmet Balcı, Ali Karataş, Erkan
Kılıç, Aytekin Uyanık, Bekir Atalay,
Birol Mermer, Burak Bozbeyoğlu,
Burak Sevimli, Ekrem Dağdeviran,
Erkan Sesliokuyucu Erman Oymagil,
Ertuğrul Özer, Fatih Elmacı, Gökhan
Doğam, Hakan Üstün, Halil Bayramoğlu, Kerem Can Yavuz, Melih
Sadi Yıldırım, Mitat Yalçın, Muhittin Cem Aylıkçı, Mustafa Karabey,
Safa Cirav, Sait Sayan, Seçkin Yazar,
Sertan Süleyman Yıldız, Yasin Özen,
Zülfikar Günaydın.
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komite Üyeleri

Asuman Gültekin, Ayşe Ergüven Yürür, Emine Turan, Fethiye
Tek, Fulya Kavlak, Gülbahar Uğurlu,
Hande Özçelik, İlknur Başar, Nazlı
Gülder Başar, Neşe Şişman, Özlem

Tekin, Remziye Karaçimen, Safiye
Erşekerci, Selma Ercanlı, Selver Toprak, Serpil Meltem Koca, Sevim Kılıç, Tülay Yeşilyaprak, Türkan Yazar,
Zehra Arslan, Zeynep İskilipli
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ATB'de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
K

üçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı ( KOSGEB) Siteler Hizmet Merkezi ile Ankara Ticaret Borsası
arasında imzalanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü
kapsamında 10’u bayan olmak üzere
30 girimci adaylarına eğitim verildi.
21 Ocak ve 02 Şubat 2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi, 24 saati atölye çalışması olmak üzere 70 saatlik bir eğitimi kapsadı. Ankara Ticaret Borsası’nda
gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler,
sertifikalarını ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz ve Ankara İli damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Cengizhan Yorulmaz’ın elinde aldılar.
Yavuz’un sözleri
Sertifika töreninde bir konuşma
yapan ATB Başkanı Yavuz, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”nin ilk olarak
Ankara’da yapıldığını belirterek, “burada genç girişimcilerin başarılı olmaları
büyük önem taşıyor. Bu uygulama da
başarılı olunduğu takdirde, yapılan çalışmalar tüm illerimizde gerçekleştirilecek” dedi.
Yavuz, süt ve süt ürünleri konusunda Ankara’nın ilk kez böylesine bir çaba
içine girdiğine dikkat çekerek “genç
girişimcilerimiz, süt ve süt ürünleri konusunda, yeni bir adım atmaktadırlar.
Ankara’da üretilen süt bundan böyle
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şehrimizde işlenecek, böylece zaman ve
hijyen açısından oluşan riskler ortadan
kalkmış olacaktır” şeklinde konuştu.
ATB’de düzenlenen sertifika törenine ATB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mustafa Bakiler, Yönetim
Kurulu Üyeleri Murat Başar ve Celal
Yıldırım ile Genel Sekreter Eyüp Ş.
Ömeroğlu katıldı.
Destek oranları nasıl uygulanacak?
Yrd. Doç.Dr. Yunus Bahadır Güler
tarafından verilen eğitim sonucunda
sertifika almaya hak kazanan girişimciler. Eğitim süresince belirtilen şartları,
kurmuş oldukları işletmelerde uygulamaları halinde geri ödemesiz üst limiti 3
bin liraya kadar işletme kuruluş desteği,
kuruluş döneminde geri ödemesiz 15
bin lira üst limitli makine, teçhizat, ofis,
donanım ve yazılım desteği, ile 12 bin
lira işletme gideri desteği, 70 bin liraya
kadar üst limiti olan geri ödemeli sabit
yatırım desteğinden yararlanabilecekler.

Destekler, 1 v 2. Bölgelerde yüzde
60, diğer bölgelerde ise yüzde 70 seviyesinde yapılacak. Destekler, kadın
girişimciler ile engelli girişimcilere 1. ve
2. bölgelerde yüzde 70, diğer bölgelerde
ise yüzde 80 oranında uygulanacak.
Sertifika alan girişimciler
ATB’de düzenlenen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi’nin başarıyla tamamlayan; Neslihan Yüksel, Mehmet
Yüksel, Erhan Yüksel, Kerim Öpöz,
Erol Aydın, Yavuz Ekinci, Selen Ekinci,
İsmail Şahin, Sertan Süleyman Yıldız,
Alper Çağlayan, Müge Çağlayan, Semih Yorulmaz, Fahri Burak Özcan, H.
Koray Göçer, Şenay Sürgüveç, Hakan
Ezer, Samet Özcan, Sinan Yorulmaz,
Nurhan Baldaş, Ceren Deniz Kuvanlık,
Emine Erbaş, Suat Halıcı, Selen Recel,
Harun Sürgüveç, Zübeyde Sürgüveç,
Sebahat Göçer, Murat Sağlam, Efehan
Yorulmaz, Ziyafettin Ermiş sertifika almaya hak kazandılar.
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Tarım ve Hayvancılıkta
kadın girişimciye destek
G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin kırsal
kalkınma programı kapsamında beş
yılda 600'ü aşkın kadın girişimciye
destek verdi. Böylece kırsal kesimin
refah düzeyi ve istihdamın artırılması
hedefleniyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma
Programı (IPARD) kapsamında son
5 yılda 600'den fazla kadın girişimciye destek vererek, söz konusu projeler
için 80 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, IPARD kapsamında kadın
girişimcilere verilen hibe desteklerle
kadınların çalışma hayatına girmesini
sağladı. Bakanlık, başvuru sahibinin
kadın olması, işletmede çalışanların
en az yüzde 50'sinin kadınlardan
oluşması ya da yatırımın bir kadın
girişimci tarafından uygulanması gibi
özellikler taşıyan projelere öncelik
verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu'nun (TKDK)
hibelerinden yararlanan Mersin'in

Gülnar İlçesi Yarmasu Köyü'nde yaşayan Fatma Şahin, 2.4 milyon lira
tutarında bir proje gerçekleştirdi.
Kırsal turizme katkı
TKDK, bu tutarın yüzde 50'sine
karşılık gelen kısmını hibe olarak işletmeci Şahin'e verdi. Bir diğer girişimci
Gülşen Özkan ise IPARD programı
hibesiyle 27 bin 720 dönüm kapasiteye sahip broyler tavuk işletmesi kurdu.
Programdan yaklaşık 500 bin lira hibe
desteği alarak Trabzon'da yatırımını
gerçekleştiren Sabahat Keleş de '365
Günlük Yaşam Alanı' adlı projesiyle
kırsal turizme yeni bir tesis kazandırdı.
TKDK, verdiği hibelerle köyden kente göçü azaltmayı, kırsal kesimin refah
düzeyini ve istihdamı artırmayı hedef-

liyor. Program kapsamında tarımsal
işletmelere yönelik et ve süt üretimi ile
et, süt, meyve, sebze ve su ürünlerinin
işlenmesi ve pazarlanmasına destek veriliyor. Ayrıca küçük çiftçilere yönelik
olarak da yapmayı planladıkları özel
yatırımlar destekleniyor.
2.6 milyon kadın tarımda
Türkiye’de işgücünün 2011 yılında yüzde 42.2’sinin, 2012 yılında
yüzde 39.3’ünün ve 2014 yılında ise
47.4’ ünün tarım sektöründe yer aldığı görülüyor. TÜİK verilerine göre,
2014'ün eylül ayı itibarıyla tarım sektöründe 5 milyon 625 kişi istihdam
ediliyor. Çalışanların 2 milyon 954
binini erkekler, 2 milyon 671 binini
kadınlar oluşturuyor.
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ürkiye tüm sorunlarının gölgesinde yeni bir seçim sürecine
girmiştir. Ülkemizde 7 Haziran’da genel seçimler yapılacaktır. Bugünkü görüntüsü ile Meclis aritmetiğini değiştirecek
bir seçim yaşayacağımızı söylemek için kahin olmaya da gerek
yoktur.
Türkiye için bu seçimler neden önemlidir ?
Bu seçimler önemlidir. Çünkü bu seçimlerden sonra dört yıl
süresince yeni bir seçim yaşanmayacaktır. Yani, işbaşına gelecek
olan hükümetin önünde 4 yıl süresince seçim takvimi olmadan
icraatlarını rahatça yapma şansı olacaktır.
Türkiye’nin, yeni bir sıçrama yapabilmesi için takvim, 7
Haziran’ın hemen ertesi günü başlayacaktır. Seçim sonrası gerçekleştirmesi gereken ekonomik ve sosyal birçok reform kurulacak olan yeni hükümeti beklemektedir.

Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Seçimler sonrası
Türkiye’yi
bekleyen tablo

Türkiye’nin iç politikasının gündemi gerçek anlamda yoğundur. İşsizlik problemi her geçen gün biraz daha artmaktadır.
Bugün çift rakamlara ulaşan oranıyla işsizlik ekonominin sırtına ağır bir yük getirmektedir. Özellikle genç işsiz oranın yüzde
20’leri aşması üzerinde çok ciddi durulması gereken bir zorunluluktur.
Türkiye, her zaman genç nüfusuyla övünmüştür. Hatta hatta, AB’ye giriş sürecimizin uzatılmasında genç nüfusumuzun
olumsuz etkisi olduğu bile dile getirilmiştir. Ancak, bugün bu
genç nüfus gerçek anlamda sıkıntı vermektedir. Her evde bir ya
da iki genç iş ve aş beklemektedir.
Türkiye gibi sermayenin yetersiz olduğu bir ülkede, bu gençlere iş ve aş sağlanmasında devlete önemli görevler düşmektedir.
Devlet, bir şekilde, dolaylı yada direkt olarak yatırımcıları gerekli destek ve teşvik ortamını yaratarak istihdamı artırıcı politikalar üretmelidir. Bu vergi istisnası, sosyal güvenlik desteği
ya da başka ülkelerde uygulanmakta olan sistemlerin Türkiye’ye
getirilmesiyle sağlanabilir. Ancak her ne yapılacaksa zaman
geçirilmeden yapılmalıdır. Çünkü genç insanları evde tutmak
zordur.
Yazımızın başına dönersek, 7 Haziran’dan sonra iş başına
gelecek hükümetin öncelikle sorunu istihdam yaratacak politikaları süratle devreye sokmak olmalıdır. Gerçekleştirilecek ilk
sosyal ve ekonomik reform paketi de bu olmalıdır.
Türkiye’yi 2023’lerde hedeflenen noktaya ulaştırmak, eğitimli, bilgi ve deneyim sahibi çalışan genç bir nüfusla sağlanabilir. Eğitim, bilim, hukuk, yatırım, vergi gibi birçok alanda
gerçekleştirilecek reformlar, seçim baskısı altında olmadan, reel
politikalarla uygulamaya sokulmalıdır.
Türkiye bunları gerçekleştirebilecek, sağlayabilecek zenginliğe sahiptir. 1923’ten bu yana kat edilen mesafeye bakılırsa
bunu gerçekleştirmek Türkiye için zor da olmayacaktır.
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Stratejik bir sektör
olarak yağ sanayi
D

ünya’da ve Türkiye’de yağlı tohumlu bitkiler stratejik ürün
olarak kabul edilmektedir. Nitekim
son yıllarda bitkisel yağlar, dünyada giderek artan nüfusa paralel olarak gıda
maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır.
Yağ, insan beslenmesinde temel besin öğesi olması ve gıda sanayiinin ana
hammaddesi olması dışında biyodizel
üretiminde kullanılmasıyla birlikte
enerji sektörünün de hammaddesi haline gelmiştir. Böylelikle bitkisel yağlar
gıda ,enerji ve kimyasal sektörlerde yoğun olarak kullanılan ve tüketilen bir
gıda türüdür.
Türkiye, iklim ve toprak özellikleri dikkate alındığında, yağlı tohumlu
bitkilerin üretimi bakımından büyük
bir potansiyele sahiptir. Ancak yıllar
itibariyle yağ ihtiyacını karşılayacak
düzeyde üretim gerçekleştirilememiştir. Türkiye’de son 20 yıl itibariyle yağlı

Bilal LÖK Kimdir?

1

967 yılında Ankara’da doğan Bilal Lök, 1990 yılından bu yana gıda
toptancılığı işiyle iştigal etmektedir. Özbaşkent Gıda sanayi ve Dış
Ticaret Şirketiyle yağ, salça, bakliyat, mandıra toptan ticareti yapan Lök,
ATB İş Merkezi ve GİMAT AŞ Yönetim Kurulu Üyesidir. TOBB Delegesi
olan Bilal Lök, Ankara Ticaret Borsası 4. Meslek Komitesi ve ATB Meclis
Üyesidir. Bilal Lök evli ve dört çocuk babasıdır.
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tohum ekim alanlarında da önemli artış olmamış, 1991 yılında toplam 7,4
milyon dekar olan yağlı tohum ekim
alanları son yıllarda 7,7 milyon dekara
ulaşmıştır. Ekim alanlarındaki en büyük artış üretimde olduğu gibi kolza ve
aspir de gerçekleşmiştir.
Son 20 yıllık dönemde yağlı tohum
üretimi dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, desteklemeler ve sözleşmeli üretim uygulamaları gibi nedenlerle artış
eğilimi göstermiş, ancak artan yurtiçi
talebi karşılayacak düzeye ulaşamamıştır. Son 20 yılda üretim artışı en yüksek olan yağlı tohumlar aspir ve kolzadır. Son 20 yılda yağlık ayçiçeği üretimi
ise % 64,3 oranında artarak 1,2 milyon tona yükselmiştir ve toplam yağlı
tohum üretiminin %36,2’sini yağlık
ayçiçeği oluşturmaktadır.
Türkiye’de bitkisel yağ tüketimi
Türkiye’de kişi başına yıllık toplam
bitkisel yağ tüketimi 18.9 kg ile dünya
ortalamasının (14,8 kg) üzerindedir.
AB ülkeleri (19.2 kg) ve ABD (27.8
kg) gibi gelişmiş ülkeler ise tüketiminin oldukça altındadır. Diğer yandan
Türkiye’de yıllık kişi başına tüketilen
yağ miktarı içinde ayçiçek yağının payı
%26,8, pamuk yağının payı % 16,6
soya yağının payı % 15,4, mısır yağının payı % 10,8, zeytinyağının payı ise
% 2,3’dür.
Genel olarak margarin sanayinde
kullanılan palm yağının ise kişi başına
tüketimi 3,5 kg’dır . Türkiye’de gerek
hızlı nüfus artışı ve gerekse kişi başına
artan tüketim sonucu bitkisel yağ tüketiminde sürekli bir artış gözlenmektedir. Toplam bitkisel sıvı yağ tüketimi,
2001 yılına oranla % 41,6 oranında
artarak 950 bin tonu aşmıştır.
Yemeklik bitkisel sıvı yağların tüketiminde ilk sırayı ortalama 624 bin ton
ve %73’lük pay ile ayçiçek yağı almaktadır. Türkiye yağlı tohum üretiminden
büyük pay alan pamuk çiğidi ve ham
yağ ithalatından büyük pay alan palm
yağı ise daha çok margarin sanayinde
kullanılmakta ve tüketilmektedir.
Türkiye’de yıllar itibariyle bitkisel
yağ açığı incelendiğinde, yağ açığının
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1,6 milyon tona ulaşmıştır. Bu geçmişe
bakıldığında yüzde 88 oranında bir artışa tekabül etmektedir. Türkiye’de bitkisel yağ ihtiyacının yaklaşık %70’inin
ithal tohum ve ithal ham yağdan karşılamaktadır. Türkiye’nin bitkisel yağ ithal ettiği başlıca ülkeler; ABD, İspanya,
Ukrayna, Rusya Federasyonu, Romanya, Arjantin, palm yağında olup yağı ise
Malezya, Singapur ve Endonezya’dır.
Hayvansal yağ tüketimi
Türkiye’de kişi başına tüketilen yıllık 18.9 kg yağın yüzde 92’si bitkisel,
yüzde 8’i ise hayvansal yağdan oluşmaktadır. Hayvansal yağlar içinde ilk
sırayı tereyağı almaktadır. Diğer süt ve
süt ürünlerinde olduğu gibi tereyağı
üretimimizde de her geçen yıl artış olmaktadır. 2011 yılında 35.000 ton civarında olduğu tahmin edilen tereyağı
üretimimiz, TÜİK verilerine göre 2012
yılında yaklaşık %15 artış göstererek
40.139 ton olarak hesaplanmıştır.
Avrupa Birliği ve Okyanusya ülkelerindeki tereyağı tüketimi Güney
Amerika ve Afrika kıtasındaki ortalama
tüketim miktarından daha yüksektir.
Fransa, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre gibi
Batı Avrupa ülkeleri ile Okyanusya’da
kişi başına düşen yıllık tereyağı tüketimi 4 kg’dan fazladır. Özellikle Fransa’da
kişi başına düşen tereyağı tüketimi (7,5
kg/yıl), AB ortalama kişi başı tüketim

miktarının iki katıdır. Kolombiya, Güney Afrika ve Brezilya başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle, süt tüketiminin de az olduğu Çin’de
ise tereyağı tüketimi oldukça düşük
seviyelerdedir.
Margarin sanayi
İnsan tüketimine uygun bitkisel
veya hayvansal yağlardan elde edilen,
süt yağı içeriğine göre tanımlanan, temel olarak yağ içinde su emülsiyonu
tipinde, süt ve süt ürünleri içerebilen,
şekillendirilebilen ürünler olarak tanımlanan margarinler dünyada ve ülkemizde önemli bir tüketim alanına
sahiptir.
Türkiye’de kişi başına düşen ortalama margarin tüketimi 2.2 kilogram
olarak tespit edilmiştir. Kağıtlı ve kase
üretim olarak iki ana grupta üretilen
margarin üretimi 160 bin ton civarındadır. Bunun önemli bir kısmı yaklaşık
125 bin tonluk kısmı kağıtlı, kalan kısmı ise kasede satışa sunulmaktadır.
Dünyadaki tüketimine bakıldığında İtalya ve İspanya’da 1.5 kg’den az
tüketilirken, İngiltere’de 8 kg civarında
bir tüketim olduğu gözlenmektedir.
Margarin tüketimi, Belçika’da 26 kg,
Danimarka ve Hollanda’da 18 kg’ye
kadar yükselebilmektedir. Dünya’da
margarinin en yüksek tüketildiği ülke
ise 45 kg ile Singapur’dur.
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ürkiye’de israf ve bilinçsiz kullanım nedeniyle önemli kayıplar
yaşandığı bir gerçektir. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalar zaman zaman
gazete sayfalarına yansımaktadır. Bunlardan en çarpıcı olanı ekmek israfıdır.
Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından bu konuda yapılan araştırma sonuçlarına göre her yıl 2.1 milyar
adet ekmek çöpe atılmaktadır. Bu israfın bedeli 1.5 milyar lira olarak hesaplanmaktadır. Yine çöpe atılan ekmekler
için harcanan buğdayın miktarı ise 542
bin ton olarak hesaplanmıştır.
Sadece ekmek örneğinden yola çıkarak yaptığımız tespitlere göre sebze
ve meyvede, elektrik, ısınma ve su gibi
temel ihtiyaç maddelerinin kullanımında da önemli israf yapılarak büyük
bir maddi kayba neden olunmaktadır.
Elbette ki, bu kayıp, israf ve kaçakların
önlenmesiyle bugün sıkıntısı çekilen
birçok alanda yatırım yapmak mümkündür.
Yaş sebze ve Meyve Kaybı
Yaş sebze ve meyvenin tarladan sof-
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raya ulaşıncaya kadar önemli kayıplar
yaşanmaktadır. Üreticilerin yaz, kış demeden; büyük emeklerle ürettiği sebze
ve meyvede büyük israf anlamına da
gelen kayıpları mutlaka önlenmelidir.
Türkiye, sebze ve meyve üretimi açısından önemli ekolojik özelliklere sahiptir.
Birkaç tropik ürün dışında çok çeşitli
ürünlerin üretilebilmektedir. Türki-

ye sebze üretiminde dünyada 4’üncü,
meyve üretiminde de 6’ncı sırada yer
almaktadır.
Ülkemizde 23,6 milyon hektar tarım alanının yüzde 16,9’unda meyvecilik, zeytincilik ve bağcılık yapılırken,
yüzde 3,4’ünde ise sebzecilik faaliyeti
sürdürülmektedir. Yaklaşık 46 milyon
ton sebze ve meyve üretimi yapılmak-
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tadır. Bu üretimin değeri yaklaşık 53,2
milyar liradır. Bu rakam, toplam tarımsal üretim değerinin yüzde 27,7'sine
denk gelmektedir. Bu değerin dışında
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaklaşık yaş sebze ve meyvenin pazarlanan kısmının değeri 46,2
milyar liradır. Yani üretilen toplam yaş
sebze ve meyvenin yüzde 86,8’si piyasaya çıkmakta, yaklaşık yüzde 13,2’si
öz tüketim olarak kullanılmakta veya
kayba uğramaktadır.
Ancak; ülkemizde yaş sebze ve
meyvenin tarladan sofraya ulaşıncaya
kadar önemli kayıplara uğramaktadır.
Yapılan bilimsel araştırmaların, bu kayıpların ürünlerin özelliklerine göre,
yüzde 10 ile 30'u bulduğunu ortaya
koymaktadır. Bu bilgilerin ışığında,
her yıl, toplam yaş sebze ve meyve
üretimimizin 4,6 ile 13,8 milyon ton
arasındaki kısmı kaybolmaktadır. Bu
kaybın miktar değeri ise 5,3 ile 15,9
milyar lira arasındadır.
Meyve ve sebzelerde meydana gelen kayıpların evreler itibarıyla incelenmesinde, toplama aşamasında yüzde
4-12, taşıma sırasında yüzde 2-8, pazara hazırlık evresinde yüzde 5-15, depolamada yüzde 3-10, tüketici evresinde
yüzde 1-5 olmak üzere evreler itibarıyla
kayıplar, tür ve çeşide bağlı olarak yüzde 2 ile yüzde 15 arasında değişmektedir. Bu oran, toplamda yüzde 50’ye
kadar çıkabilmektedir.
İhraç esnasında ise uzun mesafelere
taşıma kayıplarının yüzde 10 olduğu
tahmin edilmektedir.
TÜİK tarafından yayımlanan üretim denge tablolarına göre, meyvelerde
toplam kayıp yaklaşık yüzde 6, sebzelerde ise yüzde 12 olarak hesaplanmaktadır. Bu oranlara göre toplam sebze ve
meyve toplam kayıpları yaklaşık 4,4
milyon tonu bulmaktadır.
Ekmek israfı
Ekmek israfı da ülkemiz gündeminde önemli yer tutan haberlerin
başında gelmektedir. Gıda tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ile Toprak mahsulleri Ofisi’nin gerçekleştirdiği ortak çalışmaya göre ülkemizde; günde

İsraf ettiklerimizle
neler yapılabilir?
İ

sraf ettiklerimize bir de başka pencereden bakalım . Her yıl 2.1 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz. Yani 542 bin ton buğdayımızı çeşitli
nedenlerle çöpe atarken, aynı zamanda 1.5 milyar lirayı da heba ediyoruz.. Sebze ve meyvede de 4.4 milyon tonluk bir kayıp söz konusu.
Bunun yüzde 10’u ihracat sırasında yapılan hatalardan kaynaklanıyor.
Sebze ve Meyvede kaybımız 5.3 milyar liradan başlayıp mevsim koşullarına göre, 15.9 milyar liraya kadar yükseliyor. Ortalama 10.5 milyar
liralık bir kayıp söz konusu. Su da önemli israf kalemlerinden birini
oluşturuyor. Sadece konutlarda israf edilen su bedeli 84 bin lira. Sadece,
diş fırçalarken, tıraş olurken el yıkarken israf edilen aylık su bedeli 6 lira
civarında.
Ekmek, su ile sebze ve meyvede israf ettiğimiz kaynak 12.130 milyar lira gibi büyük bir meblağa ulaşıyor.. Bunun dolar cinsinde karşılığı
4.850.- milyar liraya tekabül ediyor.
İsraf ettiklerimizle neler yapılabilir?
- Her biri 250 milyon dolara mal olan 19.4 adet orta büyüklükte bir
üniversite kampusu inşa edilebilirdi.
- 16 derslikli, laboratuarlı, spor salonlu takribi 750 bin dolara mal
olan bir ilk öğretim okulundan 6.466 adet yapabilirdik.
- İstanbul boğaz köprüsü 275 milyon dolara mal olmuştu israf ettiklerimizle 17.6 adet boğaz köprüsü yapabilirdik
- Çevre yollarıyla birlikte 1 milyar dolara mal olan Fatih Sultan
Mehmet köprüsünden 4.8 adet yapıp hizmete alabilirdik.
- İsraf ettiklerimizle maliyeti 450 milyon dolar olan Atatürk Barajı
gibi barajdan 10.7 adet yapabilirdik.
- Bir çimento fabrikasının maliyeti 40-50 milyon dolar civarındadır.
İsraf ettiklerimizle 97 adet çimento fabrikası inşa edebilirdik.
- Her şeyiyle dört dörtlük bir hastanenin maliyeti 150 milyon dolar
civarındadır. İsraf ettiklerimizle 32 adet hastane açabilirdik.
- 100 metrekarelik bir sosyal konutun maliyeti arsasıyla birlikte 20
bin dolar civarındadır. İsraf ettiklerimizle 242.500 adet sosyal konut
yapabilirdik.
Elbette ki örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak, yukarıda verdiğimiz örnekler sadece ekmek, su ile meyve ve sebzede yaşanılan israfın
boyutlarının ne kadar büyük olduğunu göstermek amaçlıydı. Ülkemizde israf sadece, bu temel tüketim ürünlerinde değil, elektrikte, doğal
gazda, akaryakıtta, kağıtta ve daha birçok üründe yaşanıyor.
Ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak israf etmemeliyiz, ihtiyacımız kadar almalı ve tüketmeliyiz.
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25.295, yılda 9,2 milyon ton ekmek
üretilmektedir. Bu günde 101 milyon,
yılda 37 milyar adet ekmek üretildiği
anlamına gelmektedir. Buna karşın ülkemizde günde 95 milyon adet ekmek
tüketilirken, 6 milyon adet ekmek israf
edilmektedir. Yapılan hesaplamalara
göre, ülkemizde yıllık 1,546 milyar TL
değerinde 2,1 milyar adet ekmek israf
edilmektedir. Bunun karşılığı ise 542
ton buğday demektir.
Suda israf
Bireysel olarak yapılan israflar içerisinde su israfına baktığımızda, damlaya
damlaya akan bir musluk, yılda 6 metreküplük su kaybına sebep olmaktadır.
Bunun her konuta maliyeti 12 milyon
lira civarındadır. Türkiye’de 18 milyon
konuttan sadece yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf
yaklaşık 20 milyar TL’dir
Diş fırçalarken, el yıkarken ve tıraş olurken yaklaşık 2 dakika için açık
bırakılan bir musluk günde 20 litre su
tüketiyor, 5 kişilik bir ailede bu rakam
100 litreye ulaşıyor. Bu da aylık yaklaşık 6 milyon liraya tekabül ediyor.
Bunu, nüfusumuzun yüzde 20’nin
yaptığını tahmin ettiğimizde, ülkemizin toplam kaynak kaybı yaklaşık 84
milyar TL olmuş oluyor.
Kâğıt İsrafı
Tek yönlü çekilen fotokopiler, tek
yönlü alınan yazıcı çıktıları, bozuk

32

yazıcılardan kaynaklanan israflar, gereksiz ve ihtiyaç fazlası bastırılan not
kâğıtları ve promosyona yönelik üretilen not kâğıtları, gereksiz yere basılan,
kullanılan duvara asılan kâğıt tablolar…
Kâğıdın arşivlemede kullanılması
(Resmi daireler, hastaneler, okullar, şirketler), promosyon ve reklâm amacıyla
ihtiyaçtan fazla basılan broşür, takvim,
ajanda ve afiş, gereksiz defter kullanılması, defterlerin tamamen kullanılmaması, gereksiz basılan dergi, gazete eki,
bülten, magazin ve tanıtım dergileri,
marketlerin fiyat dergileri, “daha çok
sayfa daha ucuza basılır” mantığıyla
basılan çok sayfalı kitaplar…
Kâğıt kullanımında geri dönüşüm
çok önemlidir. Bu konu, devlet politikası olarak kabul edilmeli ve kişisel
kâğıt kullanımından kurumlara kadar
her alandaki kâğıt kullanımında geri
dönüşüm sağlanmalıdır. Bir ton kullanılmış gazete kâğıdı geri kazanıldığında 8 çam ağacının kesilmesini önleyebilir. Bir büro elemanı, yılda ortalama
81 kg kâğıdı çöpe atmaktadır.
Enerji İsrafı
Enerji tüketimindeki yüzde 25
oranındaki
tasarruf
potansiyeli,
11.500.000 ton eşdeğer petrole karşılık
gelmektedir. Ülkemizin enerji tasar-
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ruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit
edilmektedir. Tüketiciler açısından
konuyu daha dikkate değer kılan ise,
bu tasarruf potansiyelinin konutlarda
%yüzde35’e varmasıdır. Bir diğer ifadeyle, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’i
israf edilmektedir. Enerji israfıyla ilgili, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada
kullanılan enerjinin yüzde 35’ini israf
ediyoruz. Bir başka ifadeyle, enerji için
harcadığımız her 100 TL’nin 35 TL’si
israftır.
Doğalgazda israf
Doğalgazlı ve gazlı ocaklarda verimi
yüksek olanlar tercih edilmelidir. Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle, kışın ısı kaybında % 40-50, yazın ısı izolasyonunda
ise %15 oranında tasarruf sağlamak
mümkündür. Kuru havada soğuk daha
çok hissedilir. Bu nedenle, kışın odalar
nemlendirilmelidir. Geceleri ve konuttan uzun süreli ayrılmalarda sıcaklık
ayarı düşürülmelidir.
Radyatörlerin üzeri, önü estetik
sebeplerle kapatılmamalıdır. Radyatör
arkasındaki duvara folyolu levhalar
konulmalıdır. Böylece, %15 oranında
yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür. Pencere ve kapı izolâsyonu, %15
oranında tasarruf demektir. Kalın ve
pencereyi tamamen kapatan perdeler
kullanılmalıdır.
Kışın oda havalandırması, tam açık
pencerelerle kısa süre için yapılmalıdır.
Gece/gündüz kullanılmayan alanlar ısıtılmamalı, kapılar kapalı tutulmalıdır.
Zaman ayarlı termostat kullanılmalıdır. Termostatlar kapı, pencere ve ısı
veren aletlerin uzağına monte edilmelidir. Konuttan bir günden fazla ayrılınması halinde termostat kapatılmalıdır.
Termostat 19-20 °C ye ayarlanmalıdır.
Bunun üzerindeki her 1 °C, % 6 daha
fazla doğalgaz tüketimidir.

Binanın çatı, duvar ve pencere izolasyonunun tam olması halinde; çatı
yalıtımında % 20, dış duvar yalıtımında % 15, pencere kapı yalıtımında %
15, sızdırmazlık önlemleriyle % 10
oranında enerji tasarrufu sağlanır. Bu
türden ısı yalıtımı inşaat maliyetini en
fazla %3 arttırırken, yıllık yakıt tüketimi ise %50 azalmaktadır.
Doğalgaz sobasının filtreleri ayda
bir kez temizlenmeli ya da değiştirilmelidir. Mümkünse evin etrafını yeşillendirilmelidir. Kullanılmayan baca delikleri kapatılmalıdır.

Doğalgazlı ısınma aracı alımında
verimi yüksek olanları tercih edilmelidir. Bacalı doğalgaz cihazları dolap
içerisine yerleştirilmemelidir. Bu durum cihazın ortamdan hava almasını
engeller ve verimini düşürür. Doğalgaz
tesisatları korunmalı ve kontrol edilmelidir.
Kaçaklara karşı dikkatli olunmalıdır. Apartman kapıları kapalı tutulmalıdır. Doğalgazın yabancı kaynaklı,
yabancı para birimi ile satın alınan ve
ana vanası yabancıların elinde olan bir
enerji kaynağı olduğunu unutulmamalıdır.
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Enerji
tasarruf
yöntemleri
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- Akkor flamanlı 100 watt’lık (W)
normal bir ampulle bir ailenin aylık
tüketimi 100 kilovat saate (kwh) ulaşırken, aynı ışık akışını veren kompakt
fulerasan ampul kullanıldığında aylık
tüketim 20 kwh’ya kadar düşmektedir.
Türkiye’de tüketilen toplam elektrik
enerjisi içinde aydınlatmanın payının
yüzde 25 civarında olduğu düşünüldüğünde, bu, Türkiye genelinde ayda 1
milyar 120 milyon kwh’lık bir tasarruf
anlamına gelmektedir.
- Elektrik ocaklarında, kullanılan
tencere çapının ocak çapından büyük
olması, yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır..
- Özellikle yemek ısıtmada mikrodalga fırın kullanmak, yüzde 60-65 oranında enerji tasarrufu demektir.
- Ocaklarda tabanı düz tencere ve
tava kullanılması, pişirme alanı artışı ile
enerji tasarrufu sağlayacaktır.
- Fırınlarda pişirme işlemini seramik
ve cam tencerelerle yapmak tasarruf sağ-

layacaktır.
- Tencere ve tavaları uygun kapaklarla iyi kapatarak, % 60 oranında buhar
enerjisinden yararlanmak mümkündür
- Sebze ve patates haşlamada az su
kullanıp, düdüklü tencerelerin tercih
edilmesi, yüzde 50-70 oranında tasarruf
sağlayacaktır.
- Pişirme esnasında tencerenin kontrol amacı ile sık sık açılmaması halinde,
enerji kaybı en aza iner. Pişme işlemi
bitmeden önce ocağın kapatılarak, son
birkaç dakika için enerji kullanmadan
pişme sürecini devam ettirmek mümkündür. İlk baştaki güçlü pişirme ateşi
sonradan kısılarak azaltılmalıdır.
- Fırınlar istisnai durumlar dışında
önceden ısıtılmamalı, fırın kapağı sık
sık açılmamalıdır. Küçük tepsileri büyük fırınlarda pişirmek enerji kaybını
arttırır. Fırının pişme süresinden önce
kapatılması halinde 5-10 dakikalık tasarruf sağlamak mümkündür.
- Yumurtalar, tencerede değil, yumurta pişiricilerde haşlanmalıdır.
- Donmuş gıdalar oda sıcaklığında
çözdürülmelidir.
- Mikrodalga fırının iç yüzeyi temiz
tutulmalıdır.
- Pişirilecek malzemeler hazır tutulmalı, tenceredeki su kaynadığında ocak
kısılmalıdır. Çok büyük kaplarlardaki
pişirme işlemi gazlı ocaklarla, az miktar
ve küçük kaplardaki pişirme işlemi de
elektrikli ocaklarla yapılmalıdır.
- Elektrikli fırınlarda turbo sistemliler tercih edilmelidir.
- Mümkün olabildiğince israfa sebebiyet vermeden, az miktarda yemek
pişirmemek gereklidir. Yemek ısıtmak,
yeni yemek pişirmekten az enerji harcar.
- Aşırı pişirme ve kömürleşmeyi önlemek için, fırınlarda saat (timer) ve termometre kullanılmalıdır.
- Mutfağın gün ışığıyla aydınlanması, %15 oranında tasarruf demektir.
- Bulaşık ve çamaşır makineleri tam
dolu olarak çalıştırılmalıdır.
- Yazın aydınlanmada ısı yayma
özelliği az olan flüoresan lambalar kullanılmalıdır.
- Klimaların bakım ve temizliğine
dikkat edilmesi, 10 yaşından sonra bu

RAPOR

cihazın değiştirilmesi % 40 oranında
tasarruf sağlayacaktır.
- Gece/gündüz kullanılmayan alanlar soğutulmamalıdır.
- Buzdolabı, ısı yayan aletlerden
ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Buzdolabının duvara uzaklığı 10
cm. den az olmamalıdır. Buzdolabının
kapı contası ve izolâsyonunun sağlam
olmasını sağlanmalıdır. Buzdolabının
arkasındaki tel paneli (radyatör) sık sık
temizlenmelidir. Buzdolabının kapısı
açık tutulmamalı, içindekilerin düzenli
olarak yerleştirilmesiyle kullanımı kolaylaştırılmalı, buzları düzenli olarak
eritilmelidir. Buzdolabı soğuk ve havalandırılabilen alanlarda bulundurulmalıdır. Buzdolabının soğutma sıcaklığı
için -7°C, derin dondurucu için -18°C
tercih edilmelidir. Uzun süreli konuttan
ayrılmalarda en düşük soğutma seviyesi
tercih edilmelidir. Buzdolabının içine
konulan tüm gıda maddeleri kapalı
kaplarda bulundurulmalıdır.
- Banyo ve tuvaletlerin gün ışığı ile
aydınlatılması tercih edilmelidir.
- Merdiven otomatiklerinde sensörlu sistemler kullanılmalıdır.
- Elektrikli araçlar stand-by konumunda bırakılmamalıdır.
- Televizyon ve radyolar sürekli açık
tutulmamalı, seyredilecek programlar
dışında kapatılarak, hem zaman hem
de enerji israfı engellenmelidir.
- Terk edilen mahallin lambası, kısa
bir süre sonra dönülecek olsa dahi kapatılmalıdır.
- Aydınlanmada yüksek watt’lı ampüller yerine, tasarruflu ampüller tercih
edilmelidir.
- Ütülenecek giyecekler enerji isra-

fını önlemek için biriktirilerek ütülenmelidir.
- Az miktar suyun ısıtılması için su
ısıtıcılar tercih edilmelidir.
Aydınlatmada Enerji Tasarrufu
Bir akkor lamba, kompakt fluoresan lamba ile değiştirildiğinde yüzde 80
kadar aydınlatma maliyeti azalır. Eğer
kullanıcının bütçesi bir defada bir çok
fluoresan lamba almaya elvermezse,
geride kalanları değiştirmek için, aylık
olarak sıraya konarak tamamlanması
mümkündür. Odadan ayrılırken lambalar kapatılmalıdır. Aile bireylerinin
odadan ayrılırken, lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır.
Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanılmalıdır. Odalar, doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak
şekilde düzenlenmelidir. Pencere yakınına bir masa ve sandalye yerleştirerek,
elektrik faturalarında gerçek bir azalma
sağlanabilir. Dış kapı ışıldakları halojen lambalarla değiştirilebilir. 50-90
watt’lık bir halojen lamba, iki kat fazla
watt’lı standart bir reflektör lamba yerine takılırsa yine aynı aydınlatma elde
edilir.
Elektrik ev aletlerinde enerji
tasarrufu yöntemleri
Buzdolabı: Buzdolaplarının verimli
kullanılmasında öncelikle düzenli ola-

rak bakım yaptırmak gerekiyor. Ayrıca, buzdolabının etrafının toz ve hava
sirkülasyonunu etkileyici diğer maddelerden ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gerekiyor.
Klimalar: İhtiyaçtan çok büyük bir
klima enerji kaybına sebep oluyor. Evin
güneş alan kısımlarının ağaçlarla gölgelenmesi, cam filmleri, pencere ve duvar
tenteleri pasif soğutma yöntemlerinin
uygulanması da klimanın soğutma yükünü azaltıyor, dolayısıyla daha az enerji kaybına sebep oluyor.
Ocak ve Fırınlar: Eğer evde birkaç tane fırın varsa daima küçük olanı
tercih edilmesi gerekiyor. Çok gerekli
değilse ön ısıtma yapılmaması, yapılsa
bile bu süre 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Mikrodalga fırınlarda pişirme
2-10 dakika, ısıtma ise 10-30 saniyede
gerçekleşiyor, bu nedenle geleneksel fırınlara göre yüzde 66 daha az elektrik
harcıyorlar.
Çamaşır Makineleri: Yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine ılık suyla yıkamak,
durulamanın ise soğuk su ile yapılması
gerekiyor. Ayrıca, yıkama programları tam kapasite çalıştırılmalıdır. Eğer
mümkünse çamaşırlar dışarıda güneş ve
rüzgardan yararlanarak kurutulmalıdır.
Bu arada, önden yüklemeli makinalar,
üstten yüklemeli makinalara göre daha
az enerji tüketiyorlar. Bulaşık Makineleri: Bulaşık makinası yerleştirilirken
çevresinde en az 5 cm boşluk bırakılarak, ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın kolayca dağılması sağlanmalıdır.
Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için
sabah ve akşam saatlerinde yıkama yapılmalıdır. Bulaşıkları ön durulamaya
tabi tutmak gereksizdir, gerektiği durumlarda sıcak su yerine soğuk su kullanılmalıdır. Bulaşıkların sanitasyonu
için yüksek sıcaklıkta yıkama arzu edilmedikçe 55 derece su sıcaklığı yeterlidir.
Tam kapasite dolmadıkça makine çalıştırılmamalıdır.
Elektrikli Süpürge: Elektrikli süpürgenin torbası sık sık boşaltılmalıdır.
Bu işlem, süpürgenin emme gücünü
yükselteceğinden daha verimli ve daha
çabuk temizlemeyi sağlıyor. Ayrıca yılda en az bir kez motor bölümü açılıp,
buradaki toz ve pamukçukların temizlenmesi gerekiyor.
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Yem hammaddelerinin
kalitesini etkileyen faktörler
Giriş:
Ülkemizde yem hammaddelerine
olan ihtiyaç ve dolayısıyla yem fiyatları gün geçtikçe artmaktadır. Kaliteli
yem bitkilerinin üretilmesi ve bunlarla kaliteli genetiğe sahip hayvanların beslenmesi ile et, süt ve yumurta
gibi hayvansal gıdaların miktar ve
kaliteleri artacaktır. Yem hammaddelerinin kaliteleri tarladan hayvanların sindirim sistemlerine ulaşıncaya
kadar çok çeşitli etmenlerin etkisi
altında olmaktadır. Bilimsel metotlar
kullanılarak yapılacak uygulamalar
ile yem hammaddelerinin kalitelerindeki azalmaların önüne geçilebilmektedir.
Yem, hayvancılık işletmelerinde
toplam masraflar içerisinde en yüksek paya sahip ve giderlerin yaklaşık
%70’ini oluşturan harcama kısmıdır.
Bu yüzden hayvansal üretim yapan
üreticiler yemlerini üretirken veya
dışarıdan temin ederken kalitelerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Yemler, geviş getiren hayvanların ve
diğer tek mideli büyükbaş hayvanların beslenmesinde kullanım amaçlarına göre; lif veya selüloz içeriği yüksek olan, ot, sap, saman, silaj, posa
vs gibi “kaba yemler” ve enerji veya
protein içerikleri yüksek olan, arpa,
mısır gibi tahıllar veya buğdaygil
dane yemleri, fiğ, soya gibi baklagil
dane yemleri ve bunların işlenmesi
sonucu ortaya çıkan, kepek, küspe
gibi yan ürünleri içeren “konsantre”
veya “karma” yemler olarak iki gruba
ayrılmaktadır.
Hayvanların beslenmesinde kullanılan yemler, hayvanların kuru madde (mekanik doyum), enerji, protein,
yağ, vitamin ve mineral ihtiyaçları-
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nı dengeli bir şekilde temin ederek
yüksek ve kaliteli verim elde etmek
amacıyla kullanılmaktadır. Bu besin
maddeleri, her bir yem hammaddesinin çeşidine, üretilme yöntemine,
üretildiği coğrafyaya, iklime, hasat
ve depolama koşullarına, hayvanlara
birlikte verildiği diğer hammaddelerle olan etkileşimine göre değişik miktarlarda olmaktadır.
Türkiye’de hayvanların kaba yem
ihtiyaçlarının yarısından daha az bir
kısmı ancak karşılanabilmektedir.
Geriye kalan açık karma yemlerden
veya kalitesiz yan ürünlerden karşılanmaya çalışılmaktadır.
Hayvanlardan elde edilen birim
et, süt, yumurta gibi gıdalar için hayvanların tüketmesi gereken yem miktarı ve besin madde içeriği gelişmiş
ülkelerden elde edilen veriler ile kıyaslandığında ülkemizdeki rakamlar

oldukça düşük kalmaktadır. Örneğin; 305 günlük sağım periyodunda
AB üyesi ülkelerdeki ineklerin ortalama süt verimleri 7000-8000 litre
olmasına karşın ülkemizde bu rakam
5000 litrenin altında kalmaktadır.
Yeterli hayvansal gıdanın kaliteli
ve ekonomik bir şekilde ülke halkının tüketimine sunulması esastır. Bu
sebeple kaliteli yem hammaddesinin
bol ve ucuz bir şekilde biyoçeşitliliği
yüksek, çok kaliteli ülke topraklarında üretilmesi şarttır.
Hayvanların Beslenmesi
Hayvanlar, fizyolojik dönemler dediğimiz, büyüme, gebelik, süt
verimi, yumurtlama vs gibi değişik
dönemlerinde besin maddelerine
olan ihtiyaçları değişkenlik göstermektedir. Belirli dönemlerde farklı
yem hammaddelerinin karma yem
içerisinde bulunması zorunlu hale
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gelmektedir. Hayvanların hiçbir verim vermedikleri dönemde kalitesiz
yemlerle beslenmeleri mümkün olabilmekte ancak, gebelik veya verim
dönemlerinde enerji ve protein ihtiyaçları 2-3 katına çıkabilmektedir.
Bu sebeple hayvan yetiştiricileri bu
dönemleri yem hammaddelerinin
kolay ve ucuz bulunabildiği mevsimlere ayarlamaları gerekmektedir.
Örneğin koyun yetiştiricileri meraya
çok bağımlı olmalarına rağmen gebeliğin son dönemlerini genelde kış
aylarına denk getirmekte ve bu artan
ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle kuzu ve anaç koyun kayıplarına
sebep olmaktadır.
Hayvan beslemede mısırın dane
olarak veya silaj olarak kullanılması
kıyaslandığında hem miktar hem de
mısır bitkisinin tüm kısımlarının değerlendirilmesinin yanı sıra, daha kaliteli besin madde profiline sahip ve
iştahla tüketilen mısır silajının daha
faydalı olacağı aşikardır. Orta Anadolu üreticileri enerji kaynaklarını
üretmekte ancak hayvanlar genelde
protein açlığı çekmektedirler. Protein
içeriği zengin olan fiğ, mürdümük,
korunga yonca gibi baklagil yem bitkilerinin üretimi artırılmalıdır.
Besi sığırlarının beslenmesinde
karma yem veya tahıl kullanımı top-

lam yem içerisinde %80’e ulaşmaktadır. Bu yüzden üretilen tahılların
enerji içerikleri önemli olmaktadır.
Buna karşın süt yağının etkilenmemesi için süt sığırlarında kaba yem
oranı %40’a ulaşmaktadır. Ağırlık
bazında %40 kaba yem kullanımı
hacim olarak bazı sınırlamalar getirebilir. Bu yüzden kaba yem kalitesi
ön plana çıkmaktadır. Buzağılar ve
kuzular gibi hızlı büyüyen hayvanlar
için protein kalitesi önem taşımaktadır. Protein kalitesi ise yağlı tohumların çeşidine göre farklılıklar göstermektedir.
Ülkemizde hayvansal gıdaların
hem üretim hem de tüketim miktarları henüz yeterli olmadığından et,
süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin kaliteleri ve içerikleri ikinci
plandadır. Hayvanlara verilen yem
hammaddelerin besin madde içeriklerinin dengelenmesi ile sütün yağ
oranı, etin yağ oranı ve dağılımı ile
raf ömrü, yumurta ve tavuk etinin
bileşimi ve kalitesi değiştirilebilmektedir.
Geviş getiren hayvanların işkembelerinde bulunan ve lifli maddeleri
sindirip hayvanların kullanabileceği
hale getiren yararlı mikroorganizmaların yaşamaları, üreyip çoğalabilmeleri için gerekli protein miktarı %

6’dır. Sadece buğday veya arpa sap ve
samanları ile beslenen sığır ve koyunların işkembelerinde bu yaralı mikroplar azalmaktadır. Bu sebeple bazı
kaliteli yem hammaddelerinin ilave
edilmeleri zorunludur.
Yem hammaddeleri ve besin maddelerine bağlı olarak hayvancılık işletmelerinde oluşan problemler çok
basitten oldukça komplekse kadar
değişmektedir. Basit problemler; tek
bir besin maddesi eksikliği, toplam
karışım rasyonun uygun olamayan
şekilde karıştırılması veya uygun olmayan yemleme imkanlarına bağlı
olarak şekillenmekte iken kompleks
problemler; daha çok beslenme, çevre ve yemleme programları arasındaki
ilişkiye bağlı olarak şekillenmektedir.
Yem hammaddelerinin besin değerleri 3 bağlamda değerlendirilmektedir. Bunlar; a) hayvanın sindirim
sisteminde yemleri parçalayabilme
yeteneği olan Sindirilebilirlik, b)
hayvanın tüketebileceği miktar olan
Yem Tüketimi, ve c) hayvanın yemden kullanabileceği enerjiyi üretim
ve yaşam amacı ile kullanabilme yeteneği olan Enerji Etkinliğidir.
Kaba yemler, işkembenin işlevlerini yapabilmesi ve sağlığı için gerekli
etkin lif miktarını temin etmelidir.
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Ancak süt veriminin artışı için gerekli
enerjiyi sınırlamaktadır. Kötü kaliteli
yemlerin bu etkilerini azaltmak için
tahıl takviyesi yapmak uygun bir seçenek olmamaktadır. Baklagil kaba
yemleri, buğdaygil kaba yemlerine
oranla daha fazla protein, enerji ve
mineral içermektedir. Kaba yemlerde
yaprak gövde oranı önemlidir, yaprak
oranı yüksek olan kaba yemler daha
fazla protein ve enerji içermektedir.
Depo maddelerden nişastayı tahıllar
yüksek oranda içermektedirler. Bitkilerde hücre duvarı unsurları düşük sindirilebilirlik oranına sahiptirler ve yem
değerini düşürürler.
Çevresel faktörler, örneğin ısı, ışık,
gübreleme, sulama ve hastalıklar ve zararlılar yem bitkilerinin üretim miktarını, suda çözünen karbonhidrat içeriğini, hücre duvarı ve lignin içeriğini ve
sindirilebilirliğini etkilemektedir.
Yem hammaddelerini işleme yöntemleri de sindirilebilirliği, yem tüketimini ve enerji etkinliğini etkilemektedir. Selüloz kaynakları genel olarak
boyutlarının küçültülmesi ile depolanmaktadır, bu yöntemle tüketim ve sindirilebilirlik artırılmaya çalışılır. Tahıl
tane yemleri ise kırma, ezme, patlatma, buharda ezme vs gibi yöntemlerle
nişastanın enzimatik parçalanmasının
artırılması amaçlanır.
Yemlerin depolanması sırasında
nem ve ışık ile oksidasyona maruz bırakılırsa, besin maddelerinin yarısına
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yakınını kaybedebilir. Bu kayıpların
çoğu karbonhidratlarda olmakta ve
sindirilebilirlik düşmektedir.
Yem kalitesinin azalması ile, süt
veriminde azalma, düşük laktasyon
piki ve sütün içeriğinde değişmeler
oluşabilir. Ayrıca vücut ağırlığında
azalma, düşük üreme performansı ve
gizli işkembe asitliği ile ciddi sağlık
problemlerine de yol açabilir.
Yem kalitesinin
değerlendirilmesi
- Gözlemle değerlendirme ve fiziksel
yöntemler
Yem hammaddelerinin gözle, dokunarak, koklanarak değerlendirilmesi ile kalite hakkında fikir edinilebilir.
Yemler renk olarak üretildiği bitkinin
doğal rengine sahip olmalıdır. Hasat
zamanı, yaprak oranı, içerisindeki ya-

bancı maddelerin varlığı gözle anlaşılabilmektedir. Dokunularak yemlerin
sertliği ve ısısı hakkında bilgi alınabilir. Yemlerin kokusu hammaddelere
özgü olmalıdır. Küf ve kokuşma benzeri kokular oluşmuş ise yem değeri
düşmesinin yanı sıra hayvanlar için
tehlikeli durumlar ortaya çıkabilmektedir.
Yemlerin partikül büyüklüğü hayvan besleme uzmanlarının yıllarca ilgi
alanı olmuştur. Kaba yemlerin ideal
boyutları, tahılların parçalandıklarındaki boyutları, yüzey alanları, hektolitre ağırlıkları, eleklerden geçirilmek
suretiyle belli kriterlere oturtulmaya
çalışılmıştır.
Kimyasal değerlendirme
Yem hammaddelerinin besin
değerlerini ve kalitelerini en hassas
değerlendirme yöntemi, kimyasal
analizler ve gelişmiş spektrofotometrik yöntemlerle yapılan değerlendirmelerdir. Kimyasal olarak yem hammaddesinin nem içeriği (kuru madde
içeriği), ham protein içeriği, enerji
yoğunluğu, NDF ve ADF adı verilen
hücre duvarı unsurları içerikleri ve
hatta ısı hasarları tespit edilebilmektedir. Bu yöntemlerle analiz edilen
hammaddeler bir ulusal veritabanında
birleştirilerek bölge haritaları ile birlikte hayvan besleme ile ilgili tarafların
kullanımına sunulmalıdır.
Ülkemizde son yıllarda hızla yaygınlaşan silolanmış yemlerin kimyasal
analizlerinde ise pH ve fermentasyon
asitleri de tespit edilebilmektedir.
Son olarak, karma yem fabrikalarının
üretmiş olduğu konsantre yemlerin
ve hayvanların yemliklerine dökülen
toplam karma rasyonunda besin madde içeriklerinin belirlenmesi yetiştiricinin korunması açısından önemlidir.
Sonuç olarak, yem bitkilerini
üretip hayvanların beslenmesinde
kullanan üreticiler, kendilerini insan
sağlığının bir parçası olarak görmek
ve yemlerin üretiminden tüketimine
kadar besin madde kayıplarını en aza
indirecek yöntemleri uygulamak zorundadırlar.
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Bir insan hakkı ihlali olarak
kadına yönelik şiddet
K

adına yönelik şiddet olgusu
Dünya’da ve Türkiye’de sık
karşılaşılan ve kadının insan haklarını tehdit eden bir konu olarak
gündemdeki yerini korumaktadır.
Öte yandan sorunla mücadele
için yapılan birçok düzenlemeye
rağmen bu sosyal sorun varlığını
sürdürmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Kadına Yönelik Şiddeti; “Cinsiyete dayanan, kadını inciten,
ona zarar veren, fiziksel, cinsel,
ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde
ya da özel yaşamında ona baskı
uygulanması ve özgürlüklerinin
keyfi olarak kısıtlanmasına neden
olan her türlü davranış” şeklinde
tanımlamıştır. Bu tanıma daha
sonra ekonomik ihtiyaçlardan
yoksun bırakarak uygulanan ekonomik şiddet de dâhil edilmiştir.
BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’ne
(CEDAW) göre, kadınlara yönelik
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet,
“bir kadına sırf kadın olduğu için
yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen“ şiddettir.
Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi önsözünde kadınlara yönelik
şiddeti, “erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinin tarihsel bir göstergesi” ve
“erkeklerle karşılaştırıldığında kadınları zorla bağımlı bir konuma
sokmanın çok önemli toplumsal
mekanizmalarından biri” olarak
tanımlar.
Kadına yönelik şiddet, kadınların ve kız çocuklarının insan
haklarının ihlalidir.

Gül KARA
Avukat-ATB Gen.Sek. Yrd.

Maddi ve manevi bütünlük hakkı,
kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı ve çalışma
hakkı gibi birçok hak ihlalini de içine
almaktadır.
Dünya’da Kadına Yönelik Şiddetin Kaynağı Olan Eşitsizlik Nasıl İşliyor?
Dünyada, Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinde ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetin kaynağını araştırmaya
kalktığımızda ortak bir nedene rastlarız: Eşitsizlik. Bunun kadınlar aleyhine nasıl işlediğine dair aşağıdaki veriler dikkat çekicidir.
•
Gelişmekte olan ülkelerde
günde bir dolardan daha aza yaşayan
1.3 milyar insanın %70’i kadındır.
•
Küresel üretimin %66’sı kadınlar tarafından gerçekleştirilmesine
rağmen, küresel gelirden kadınların
aldığı pay sadece % 10’dur.

•
Kadınlar, dünya mal varlığının sadece %1’ine sahiptirler.
•
Dünyada, okuma yazma bilmeyen nüfusun üçte ikisi kadındır.
• İşsiz kadın nüfusu işsiz erkek
nüfusunun 1.5 katıdır.
•
15 yaş üzeri kadın nüfusun iş
gücüne katılım oranı AB ülkelerinde
%42 iken, Türkiye’de %26’dır. Oysa
ki, varılmak istenen oran, AB Lizbon
Stratejisi’ne göre, 2010 yılı itibariyle
%60‘dır.
•
Tüm dünyada, kadınlar erkeklere göre %20 - %50 oranında
daha az maaş ve ücret almaktadır. Bu
oran Türkiye’de %60’ dır.
•
Türkiye,   küresel göstergeler sıralamasında kadın hakları ihlali
bakımından 136 ülke arasında 126.
sırada olmuştur.
Kadına Yönelik Şiddetin
Çeşitleri ve Oranları da Çarpıcı!
Kadına yönelik şiddetin bir çok
boyutu, yönü ve oranı vardır. Biraz
daha açıklayıcı olması açısından aşağıdaki veriler çok çarpıcıdır:
•
Dünyada kadınların % 49’u  
psikolojik şiddet görerek yaşamlarını
sürdürmektedir.
•
Kırsalda yaşayan kadınların
%41’i, şehirde yaşayan kadınların
%27’si, evliliklerinde, en az bir kez
fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.
•
Söz konusu şiddetin %95’i
ise çiftlerin yaşadıkları evde (aile içinde) meydana gelmektedir.
%36 oranında kadın, hamilelikleri sırasında şiddete maruz kalmaktadır.
•
Fransa’da her ay 6 kadın, İngiltere’de her ay 8 kadın ve
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Finlandiya’da her yıl 27 kadın aile
içi şiddet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de, yargıya intikal
eden, töre cinayetlerine kurban giden kadın sayısı, 2000-2004 yılları
arasında 54 olarak belirtilmektedir.
•
Ülkemizde son 9 yılda kadın cinayetleri % 1400 oranında
artmıştır; her gün ortalama 4-5 kadın bir erkek/erkekler tarafından öldürülmektedir.
•
Dünyada %45 oranında
kadın çalışan, iş yeri tacizine maruz
kalmaktadır.
Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede Türkiye’nin
Durumu
"Kadına Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi", 121. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi toplantısında,
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülke tarafından imzalandı.
Sözleşmeye ilk imzayı Türkiye attı.
Sözleşmeyi imzalayan diğer ülkeler
Avusturya, Almanya, Yunanistan,
İzlanda, Karadağ, Portekiz, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, Slovakya ve Lüksemburg’tur.
Aile içi şiddetle mücadele ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde
bir dönüm noktası sayılan sözleşme ile kadına yönelik şiddet ilk kez
açıkça insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak tanımlanıyor ve imzacı
ülkeler, koruma tedbirlerini hayata
geçirmekle yükümlü kılınıyor. Hukuki bağlayıcılığı bulunan sözleşme
pratik uygulamalar öngörüyor.
6284 Sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 8 Mart 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda oy
birliği ile kabul edilmiş ve 20 Mart
2012 tarihinde Resmi Gazete ’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6284 sayılı yeni Kanun, detaylı ve
geniş kapsamlı tedbirleri düzenlemekte ve bu tedbirleri alma yetkisini hakimin yanı sıra ilgili kolluk ve
mülki amirlere de yüklemiş, böylece
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tedbirlerin kısa sürede alınarak daha
etkin bir koruma sağlanması amaçlanmıştır. Gerek 6284 sayılı Kanun
gerekse İstanbul Sözleşmesi, kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddetle
mücadeleyi etkinleştirmek amacıyla
önemli birer rol üstlenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki burada en
önemli sorun uygulamadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde
ulusal düzenlemelerin yanı sıra birtakım uluslararası sözleşmelere yer
verilmesi de çok önemlidir.
Sonuç:
Her şeyden önce şiddet karşısında kadının yalnız kaldığı bilinmelidir. Bu nedenle toplumsal farkındalığın kararlılıkla geliştirilmesi
gerekir. Toplumsal cinsiyet rollerine
dayalı eğitim sisteminin insanı merkezine alacak şekilde düzenlenmesi
önemsenmelidir. Ülkemizde kadına
yönelik şiddete dayalı her yaş ve düzeydeki bireylere duyarlılık kazandırıcı programlar geliştirilmelidir.
İnsanlar bilinçlendirilmeli, şiddete
maruz kaldığı takdirde nereye başvuracağına ve haklarına dair bilgi
verilmelidir. Şiddete maruz kalan
kadınların sessizliğini kırmak için sivil toplum kuruluşlarının daha fazla
katılım sağlamaları gerekmektedir.
Genel olarak toplumun eğitimin düzeyinin yükseltilmesi gerekir böylece
şiddet daha aza indirgenebilir fakat
bu uzun soluklu bir girişimdir ve zaman gerektirir.

Şiddet öğrenilen bir davranıştır
bu nedenle kitle iletişim araçlarının
(televizyon gibi.) şiddeti öğretici
davranışları engellenmelidir. Şiddeti
önleyici ve insanları bilinçlendirici
yayınlar yapılması gerekmektedir.
Yasal düzenlemelerin yaşama aktarılmasında, şiddet uygulayanlara
uygulanan yaptırımlar konusunda
da samimi ve caydırıcı olunmasına
ihtiyaç vardır. Türkiye’de kadın sığınma evlerinin sayısı oldukça azdır, var olanlar ise devletin desteğini
göremediği için oldukça güç durumlarda çalışmaktadır. Bu nedenle
kadın sığınma evlerinin arttırılması
gerekmektedir.
Yapılacak çalışmalara toplumun
tüm kesimlerinin dâhil edilmesi
özellikle sivil toplum örgütlerinin
katılımının sağlanması etkililik için
yaşamsal öneme sahiptir.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda üzerinde durulması
gereken en önemli konu belki de kadının toplum içinde sosyal-ekonomik statüsünün artırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına ağırlık
verilmesidir.
Şiddetin mağdurları için yıkıcı,
tanıkları için travmatik sonuçları
vardır. Nihayetinde, aile içi şiddet
temel insan haklarının ihlalidir, siyasi irade ve sivil ve yasal eylemler
aracılığıyla toplumun tüm kesimlerinde ortadan kaldırılması gerekmektedir.

HABER

Ülke Kimlik Kartı
Resmi Adı

Malezya Federasyonu

Nüfus

29,2 milyon (2013)

Dil

Malayca (resmi dil),
Çince, İngilizce, Tamil

Yüzölçümü

Müslüman, Hindu, Budist, Hıristiyan
330 252 km2

Başkenti

Kuala Lumpur

Coğrafi Konumu

Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olan

Din

Malezya, Güney Çin Denizi içinde yer alan adalardan meydana
gelir. İki büyük kara parçası Batı Malezya ve Doğu Malezya'dır.
Başlıca Şehirleri

Subang Jaya (1 175 000), Klang (1 004

000), Johor Baharu (868 000), Ampang Jaya (724 000)
Yönetim Şekli

Federatif Anayasal Monarşi

Para Birimi

Malezya Ringgiti (2010 sonu)

M

alezya doğal kaynaklar açısından
zengin bir ülkedir. Dünyanın en
büyük kalay üreticilerinden birisi iken
artık kaliteli kalay rezervleri tükenme
durumuna gelmiştir. Kalan rezervler
hala büyük miktarda olmasına rağmen
düşük kalitelidir ve madeni çıkarma
maliyetlerini
karşılayamamaktadır.
Ülkede ayrıca boksit, bakır, altın, gümüş ve demir cevheri çıkarılmaktadır.
Doğal enerji kaynakları; petrol, doğal
gaz (LNG-Likid doğal gaz olarak pazara sunulmaktadır) ve kömürdür. Ülke
petrol ihtiyacının %80'inden fazlasını
kendisi karşılayabilmektedir. Ülkede
çıkan petrol kaliteli olduğu için ihracat
yapılmakta ve ülke içi ihtiyacı ithalat
ile karşılanmaktadır. Petrol üretimi sabit bir oranda sürmesine rağmen doğal
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gaz üretiminde son yıllarda önemli
bir artış meydana gelmiştir. LNG'nin
en çok ihraç edildiği ülkeler Japonya,
Güney Kore ve Tayvan'dır. Malezya
Katar’dan sonra dünyanın ikinci büyük LNG ihracatçısıdır.
Genel Ekonomik Yapı
Malezya ekonomisi hizmetler
sektörünün hakimiyetindedir. 2011
yılında hizmetler sektörünün nominal GSYİH içindeki payı % 48,4
oranında gerçekleşmiştir. Malezya
aynı zamanda bazı tarım ürünleri
ile dünya pazarlarında hakim durumdadır. Dünyanın önemli kauçuk
üreticilerinden birisidir ve dünyanın
ikinci büyük palm yağı üreticisidir.
Palm yağı üretimi 2011 yılında 18,9
milyon tona ulaşarak toplam ihracat
içinde % 7,6 oranında pay sahibi olmuştur. Buna karşın, toplam tarım
ve gıda ürünleri ihracatının toplam
ihracata oranı sadece % 13’tür.
Elektronik ürünler en önemli ihracat kalemi olmasına karşın, üretim
ağırlıklı olarak ithal ara mallara bağımlıdır. 2020 yılında gelişmiş ülke
statüsüne geçme hedefinde olan Malezya, ihracattaki yerli katma değeri
artırmayı hükümet politikası olarak
uygulamaktadır. Buna karşın, elektronik ürünlerin çok büyük oranda
ihracat amaçlı üretilmesi küresel
talepteki dalgalanmalara karşı sanayiyi hassas bir duruma sokmuştur.
İhracatın GSYİH’ye oranı % 79 se-
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viyesindedir ve bu oran uluslararası
standartlara göre yüksektir. Malezya
son yıllarda yüksek mal fiyatlarından
fayda sağlamıştır fakat bu yükseliş
aynı zamanda Malezya’nın küresel
daralmalara karşı hassas bir yapıda
olmasına yol açmıştır.
Özel tüketim, harcamalar bakımından ekonomik büyümenin
en büyük faktörü olsa da dış ticaret
önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Özellikle toplam ihracatın
içinde % 50’ye yakın bir paya sahip
olan elektrikli ve elektronik ürünler
önemli bir faktördür. Bu yüzden bu
ürünlerdeki küresel talep dalgalanmalarına karşı ekonomik büyüme
yetersiz kalmaktadır. Bu bağımlılık
kolayca azaltılamamaktadır ve hükümet diğer alanlara yatırımı teşvik
etmesine rağmen bu sürecin uzun
süreceği görülmektedir. Son yıllarda
Malezya, gelişmiş ülkelerdeki şirketlerin bazı operasyonel faaliyetlerini
düşük maliyetli merkezlere kaydırma
eğiliminden oldukça faydalanmıştır.
Doğrudan yabancı yatırım akışının
büyük bir kısmı imalat sanayine yönelmiş olsa da son yıllarda hizmetler
sektörünün aldığı pay devamlı artmaktadır. Bununla beraber, yabancı
yatırımı çekmek için Malezya, bölgesel rakipleri (özellikle Çin) ile reka-
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bet halindedir. Malezya, bilgi tabanlı
bir ekonomi hedefine paralel olarak
yüksek bilgi içerikli sanayilere ve
yüksek katma değerli imalat sanayine
yatırım çekme konusunda çalışmalar
yapmaktadır.
Tarım ve Hayvancılık
Son yıllarda tarım, orman ve
balıkçılık sektörleri üretimi durgunlaşmıştır. Sanayi ve hizmetler
sektörlerindeki hızlı büyüme sonucunda ekonominin bütünü içindeki
bu kırsal kesim tabanlı sektörlerin
nispi önemi azalmıştır. Ulusal tarım
politikası, yüksek verimli çeşitlerin,
yeni ürün ve işlemlerin oluşturulması ve çiftçiliklerde mekanizasyona geçilmesi yönündedir. Bazı mallarıyla
dünya piyasalarında lider konumda
olan Malezya kakao üretiminde dünyada üçüncü sıradadır. Başlıca tarımsal ihraç ürünleri; kauçuk, palm yağı,
kakao, karabiber ve hindistan cevizi yağıdır. Gıda üretiminde başlıca
ürünler balıkçılık ve pirinçtir. Pirinç
ihtiyacının bir bölümünü kendi kaynaklarından sağlayan Malezya geri
kalan kısmını da ithalat yoluyla sağlamaktadır. Malezya pirinçte net ithalatçı konumundadır. Bu ihtiyacını
bölgede önemli üretici olan Tayland
ve Vietnam'dan karşılamaktadır.
Palm yağı üretimi işgücü teminindeki sıkıntılara rağmen artış göstermektedir. Palm yağı diyetisyenler
tarafından diğer hayvansal yağlara ve
bazı bitkisel yağlara nazaran sağlıklı
olması nedeniyle tavsiye edilmektedir. Ayrıca herhangi bir din tarafından yasaklanan bir madde olmadığı
için Pakistan, Hindistan ve bazı Orta
Asya ülkeleri tarafından tüketimi tercih edilmektedir.
Malezya tropikal kerestelerin üretiminde önemli bir merkezdir. Yağmur ormanlarının tahrip edilmesine
izin verildiği için yoğun tepkilere neden olmuştur. Bu nedenle ağaçların
kesilmesi konusunda çeşitli sınırlamalar getirilmiştir.
Ülkenin Dış Ticareti
Ekonomik gelişmişliğini büyük

ölçüde, ihraç mallarının üretimi ve
ihracatına dayandıran Malezya'da
dış ticaret; ekonomi için kritik önem
taşımaktadır. 2002 yılından itibaren
dış ticaretinde genişleme görülen
Malezya'nın 2009 yılında küresel
krizin etkisiyle dış ticaret hacminde
azalma meydana gelmiştir. 2010 yılında Malezya’nın ihracat ve ithalatı
yeniden artarak sırasıyla 198,8 ve
164,6 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir.
Malezya’nın ihracatı 2013 tahmini rakamlarına göre 230,7 milyar

ABD doları olup dünya sıralamasında
24’üncü sırada yer almaktadır. 2012
rakamlarına göre Malezya’nın ihracat
partnerleri; Singapur (% 13.6), Çin
(% 12.6), Japonya (% 11.8), ABD
(% 8.7), Tayland (% 5.4), Hong
Kong (% 4.3), Hindistan (% 4.2),
Avustralya (% 4.1)’dır. Malezya’nın
başlıca ihracat ürünleri; yarı iletkenler ve elektronik ekipmanlar, palm
yağı, petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz, ahşap ve ahşap ürünleri, lastik,
tekstil, kimya, güneş panelleri.
Malezya’nın ithalatı 2013 tah-
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mini rakamlarına göre 192,9 milyar
ABD doları olup dünya sıralamasında 27’inci sırada yer almaktadır. 2012
rakamlarına göre Malezya’nın ithalat
partnerleri; Çin (% 15.1), Singapur
(% 13.3), Japonya (% 10.3), ABD
(% 8.1), Tayland (% 6), Endonezya
(% 5.1), Güney Kore (% 4.1)’dir.
Malezya’nın başlıca ithalat ürünleri;
elektronik, makine, petrol ürünleri,
plastik, kara taşıtları, demir ve çelik
ürünleri, kimyasallar.
Türkiye-Malezya İlişkileri
Türkiye Malezya siyasi ilişkileri ikili ve çok taraflı platformlarda
olumlu bir seyir izlemektedir. İki
ülke arasında üst düzeyli ziyaretlerde
son dönemde bir artış gözlenmektedir. Sayın Dışişleri Bakanımız 2009
Kasım ayında Malezya’yı ziyaret etmiştir. 2011 Şubat ayında ise Malezya Başbakanı ülkemize resmi bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Üst düzey
ziyaretlerin ilişkilere ivme kazandırıcı etkisi olmaktadır. Türkiye’nin
Kuala Lumpur’da, Malezya’nın da
Ankara’da mukim Büyükelçilikleri
bulunmaktadır. Kuala Lumpur ile
Ankara, Johor Bahru ile İstanbul ara-
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Türkiye-Malezya Dış Ticaret Verileri
YIL

İHRACAT($) İHRACAT(TL)

İTHALAT($) İTHALAT(TL)

2010

224.842.788

338.092.939 1.124.036.301

1.688.831.941

2011

182.587.046

305.064.046 1.567.502.649

2.613.831.442

2012

165.473.751

297.861.874 1.278.247.205

2.303.273.447

2013

272.076.775

528.324.558 1.230.782.617

2.340.736.076

Kaynak: TÜİK, 2013

sında kardeş şehir ilişkisi bulunmaktadır.
Türkiye, Güney Asya Bölgesi’nde
ilk Serbest Ticaret Anlaşması’nı
(STA) Malezya ile imzaladı. Anlaşma
çerçevesinde sanayi ürünlerindeki
tüm gümrük vergileri en geç 8 yıl için
karşılıklı olarak sıfırlanacak. 2010 yılında başlayan Türkiye-Malezya STA
müzakereleri Ankara’da gerçekleştirilen 9. tur neticesinde tamamlandı.
STA’yı T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci ve Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato’Sri Mustapa Mohamed imzaladı. Ankara’da
imzalanan anlaşma ile Türkiye, Malezya pazarına AB’den önce tercihli
giriş imkanı elde etmiştir. Tarafların
iç mevzuatlarına göre gerçekleştire-

cekleri onay işlemlerinin ardından
STA yürürlüğe konulacaktır.
Türkiye’nin Asya-Pasifik Bölgesinde Güney Kore’nin ardından
2’nci, Güney Asya Bölgesi’nde ise
ilk STA’sı olma özelliğini taşıyan anlaşma, mevcut haliyle temelde mal
ticaretiyle bağlantılı konuları kapsamaktadır. Yürürlüğe girdikten 1 yıl
sonra hizmetler ticaretinin serbestleştirilmesi için müzakerelere ve STA’ya
yatırımlar konusunda bir bölüm eklenmesi amacıyla istikşafi görüşmelere başlanması hükme bağlanmıştır.
STA kapsamında, anlaşmanın
yürürlüğe girişiyle birlikte tarife satır
sayısı bakımından Malezya’ya ihracatımızın yüzde 71’i, anılan ülkeden
ithalatımızın yüzde 69’u, halihazırda
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ticarete konu ürünler bakımından ise
ihracatımızın yüzde 83’ü, ithalatımızın ise yüzde 68’i gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek. 8
yıllık geçiş döneminin sonunda ticarete konu olan ürünler bakımından
ihracatımızın yüzde 94’ü, ithalatımızın yüzde 75’i gümrük vergisinden
muaf şekilde gerçekleşecek. Bu çerçevede, taraflar sanayi ürünlerindeki
tüm gümrük vergilerini en geç 8 yıl
sonra karşılıklı olarak sıfırlayacaklar.
Ülkemizce hassas addedilen
bazı tekstil-konfeksiyon, demir-çelik, elektrik-elektronik ve otomotiv
ürünlerinde, Malezya tarafınca ise
hassas olarak değerlendirilen bazı
kimya, tekstil- konfeksiyon, demirçelik, elektrik-elektronik ve otomotiv ürünlerinde gümrük vergileri 3,
5, ve 8 yıllık indirim takvimlerine
tabi olacak. Tarım ürünlerinde ise 8
yıl sonunda tarife satırı bakımından
Malezya’ya ihracatımızın yüzde 94’ü
ithalatımızın ise yüzde 47’si için tercihli pazara giriş imkanı sağlanacak.
Bu kapsamda, ülkemiz ihracatı açısından önem arz eden; buğday unu,
kabuklu meyveler, kuru meyveler,
bisküvi, makarna, zeytinyağı, ayçiçek
yağı, konserve meyve/sebze, domates
salçası ve çeşitli gıda müstahzarlarının gümrük vergileri anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte sıfırlanacak
olup; bir takım balıkçılık ürünleri,
şekerleme ve çikolatanın gümrük vergileri 3 yılda, kavun, karpuz ve ekmeğe sürülen kakaolu ürünlerin gümrük
vergileri ise 5 yılda sıfırlanacaktır.
Canlı hayvan, et, işlenmiş et, sütlü ürünler, taze/kurutulmuş/kabuklu
meyve (tropik hariç) ve sebze, hububat, değirmencilik ürünleri, yağlı
tohumlar, zeytinyağı ve ayçiçek yağı,
tütün gibi tarife satırlarının yüzde
53’ünü oluşturan tarım ürünleri, liberalizasyon kapsamı dışında bırakılmış olup Malezya açısından önem
arz eden palm yağı ve ürünleri başta
olmak üzere birtakım şekercilik mamulleri, çikolata, makarnalar ve tropik meyve konserveleri, taze/konser-

Türkiye'nin Malezya'dan İthalatında Başlıca Ürünler
Ürünler

İthalat (Dolar)

Et, balık, sebze, meyve, katı ve sıvı yağlar

257.447.477

Suni ve sentetik elyaf

119.123.614

Kauçuk ürünleri

91.994.862

Elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçalar

88.680.428

Ana kimyasal maddeler

72.531.411

Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı

64.890.737

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi

59.499.051

Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı

57.407.005

Genel amaçlı makineler￼￼￼	

48.375.519

Bitkisel ürünler; bostan, meyve ve sebze

46.492.041

Diğer kimyasal ürünler￼￼	

45.986.510

Kaynak: TÜİK, 2013

ve balıklarda gümrük vergileri kısmi
indirime tabi tutulmuştur.
STA ile Türkiye aleyhine yaklaşık
1’e 4,5 oranında seyreden dış ticaret açığının azaltılmasıyla, ticaretin
dengeli bir biçimde arttırılması ve
işadamları arasında yeni işbirliği ve
yatırım imkanlarının yaratılması hedeflenmektedir.
Malezya'ya olan ihracatımız yıllar
itibarı ile farklılıklar göstermektedir.
1997 yılına kadar artma eğiliminde
olduğu görülen ihracatımız, 1998 yılında Asya krizinden dolayı % 70'e

yaklaşan bir düşüşle 41,9 milyon
dolara gerilemiştir. 2002 ve 2003 yıllarında ihracatımızda büyük bir artış
meydana gelmiştir. Bunun en büyük sebebi 2000 yılında Türkiye'nin
Malezya'ya 211 adet zırhlı muharebe
aracı satışına ilişkin Kuala Lumpur'da
imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi neticesinde yapılan ihracattır.
2004 yılında bu satış işleminin bitmesi neticesinde ihracatımız 2001 yılındaki düzeye geri dönmüştür. 2002
yılında zırhlı araçlar haricindeki ihracatımız yaklaşık 45 milyon dolar
iken 2003 yılında yaklaşık 43 milyon
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dolar olarak gerçekleşmiştir. 2004,
2005 ve 2006 yıllarında ihracatımızda artış meydana gelse de 60 milyon
dolara kadar yükselebilmiştir. 2007
yılında % 38 oranında artış gösteren ihracatımız 82,8 milyon dolara
yükselmiştir. 2008 yılında ise % 18,6
oranında artış görülen ihracatımız
98 milyon doların üzerine çıkmıştır.
2009 yılında ise zırhlı araç ve demir
çelik ürünlerindeki yüksek ihracat
artışının yardımıyla Malezya’ya ihracatımız % 42,5 oranında artarak yaklaşık 140 milyon dolara ulaşmıştır.
2010 yılında işlenmiş petrol ürünleri
ve zırhlı araçlardaki yüksek ihracat
artışı nedeniyle ihracatımız 224,8
milyona ulaşmıştır.
Türkiye’nin Malezya’ya ihracatında başlıca ürünler; dokunmuş halılar,
yer kaplamaları (kilim, sumak, karaman vb.), petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar, demir/alaşımsız çelikten profil, demir/
çelik çubuklar, altın, kara taşıtları
için aksam, parçaları, traktörler, buğday unu, kuru baklagiller, turunçgiller, cam eşya vb.

46

Türkiye’nin Malezya’dan ithalatında başlıca ürünler; palm yağı ve fraksiyonları, elektronik entegre devreleri,
hindistan cevizi, işlenmemiş alüminyum, telli telefon telgraf için elektrikli
cihazlar, otomatik bilgi işlem makineleri, üniteler, odun kömürü vb.

İhracat potansiyeli olan ürünlerimiz; sert kabuklu meyveler, kuru
meyveler, endüstriyel bitkiler, un,
bakliyat, bitkisel yağlar, beyaz eşya,
takım tezgahları, elektrikli makineler
ve kablolar, otomotiv ana ve yan
sanayi, ev tekstili.

Türkiye'nin Malezya'dan İthalatında Başlıca Ürünler
Ürünler

İhracat (Dolar)

Özel amaçlı makineler

83.801.797

Demir-çelik ana sanayi

25.127.783

Diğer tekstil ürünleri

21.700.545

Ana kimyasal maddeler

16.388.026

Bitkisel ürünler; bostan, meyve ve sebze

15.255.559

Rafine edilmiş petrol ürünleri

11.018.213

Et, balık, sebze, meyve, katı ve sıvı yağlar

9.762.044

Genel amaçlı makineler

8.910.877

Elektrik motoru, jeneratör, transformatörler

6.710.831

Motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları

6.381.673

Giyim eşyası (kürk hariç)	￼￼￼￼￼

6.337.219

Kaynak: TÜİK, 2013

ADVERTORIAL

ATB ile Özel Eryaman Hastanesi
arasında sağlık anlaşması imzalandı
A

nkara Ticaret Borsası (ATB) ile
Özel Eryaman Hastanesi arasında
sağlık ve tedavi sözleşmesi imzalandı.
İmzalanan “Sağlık ve Tedavi Hizmetleri
Sözleşmesi” ile ATB üyeleri ve bakmakla
yükümlü oldukları kişilerin ayakta ve yatarak muayene, tetkik, tedavi, ameliyatlara ilişkin indirimli olarak faydalanabilme
imkânı sağlandı.
2014 yılında hizmete açılan Özel
Eryaman Hastanesi, alanında uzman deneyimli kadrosu, uluslararası standartlardaki teknolojik altyapısı ve hasta odaklı
hizmet anlayışı ile üst düzey tanı ve tedavi olanaklarını hastalarına sunuyor.
Hasta ve hasta yakınlarının konforu için
özel olarak tasarlanmış 75 hasta yatağı
bulunan Hastanede 48 hasta odası, engelli hastalar için özel olarak tasarlanmış
1 oda ile VIP Suit odalar da bulunuyor..
Görüntüleme Hizmetleri
ve Laboratuvarlar
Görüntüleme hizmetleri, modern
teknolojinin son imkanları kullanılarak
hazırlanan Radyoloji Ünitesi’nde, manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), mamografi, röntgen, renkli
doppler ve ultrasonografi cihazları ile
verilen hastanede, bu cihazlar aracılığı ile
alınan sonuçlar, daha hızlı hizmet verebilmek için dijital ortamda PACS sistemi
ile hekimlerin kullanımına sunuluyor.

Ameliyathaneler ve
Yoğun Bakım Üniteleri
Genel Cerrahi, Ortopedi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Üroloji, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları ile Plastik Cerrahi
ameliyatlarının yapıldığı 4 ameliyathane ile hizmet veren Özel Eryaman
Hastanesi’nde, toplam 23 yatakla hizmet veren Koroner Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Cerrahi Yoğun
Bakım ve Dahili Yoğun Bakım üniteleri
de bulunuyor.
Tanı ve Tedavi Üniteleri
Öte yandan, Özel Eryaman Has-

tanesi; Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi ve
Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi,
Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji,
Kozmetoloji, Enfeksiyon Hastalıkları,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,Gastroe
nteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları,
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji,
Plastik Cerrahi, Radyoloji, Psikiyatri ile
Üroloji branşlarında poliklinik hizmetleri ile 9 yataklı acil servisinde, alanında
uzman kadro, ambulans desteği ile 7/24
hizmet veriliyor.
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BorsaVizyon
istatistik
HABER

İşbirliği Teklifleri
KARADAĞ

FİRMA ADI: PRIMUS
ELECTRONICS
TEL: +382 (67) 300 592
e-posta: primus@t-com.me
Yetkili Kişi: Xhaudet (Cevdet)
Cakuli
Karadağ’ın büyük firmalarından
olup, Ulcinj şehrinde faaliyet gösteren Primus Electronics (www.primusel.com) firması; T.C. Podgorica
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
aracılığıyla Birliğimize başvurarak
Türk malı dondurulmuş gıda, şeker,
sakız, bisküvi, kraker, gofret, dondurma, çikolata ve çikolatalı ürünlerin
bölge bayiliğini (Karadağ, Kosova,
Arnavutluk) almak istediğini bildirmiştir.
FİRMA ADI: PRIMUS
ELECTRONICS
TEL: ++382 (67) 300 592
e-posta: primus@t-com.me
Yetkili Kişi: Xhaudet (Cevdet)
Cakuli
Karadağ’ın büyük firmalarından
olup, Ulcinj şehrinde faaliyet gösteren Primus Electronics (www.primusel.com) firması; T.C. Podgorica
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
aracılığıyla Birliğimize başvurarak
Türk malı dondurulmuş gıda, şeker,
sakız, bisküvi, kraker, gofret, dondurma, çikolata ve çikolatalı ürünlerin
bölge bayiliğini (Karadağ, Kosova,
Arnavutluk) almak istediğini bildirmiştir.

MAKEDONYA
CUMHURiYETi

FİRMA ADI: Agropelagonija
Borka Stevanoski” 8, Prilep,
Macedonia e-posta: contact@agropelagonija.com.mk Yetkili Kişi:
Vesna Buzleska Firma, Türkiye’den
kuru fasulye almak istediğini bildiriyor.

MALi CUMHURiYETi

FİRMA ADI: CCMCompaigne Commercial du Mali
BP.E 1805 Bamako Mali
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TEL: +223 (71) 254057
e-posta:cie.commerciale@gmail.com
Yetkili Kişi: Traore Abdoulaye/
Managing Director
Firma, Mali menşeli susam tohumu
satmak üzere Türk firmalarla bağlantı
kurmak istediğini bildiriyor.

PAKiSTAN

FİRMA ADI: GLOBAL
ENTERPRISES
No. 101-K, Block-2, P.E.C.H.S. Shah
rah -e- Quaideen,
Karachi ‘ 75400, Pakistan
TEL: ++92 (21) 34546162
FAKS:++92 (21) 345 46162
e-posta: genterprises97@hotmail.com
Yetkili Kişi: M. I. AHMED
Firma petrol sondajı için topak ya da
toz biçiminde barit (baryum sülfat), boya
ve diğer sanayi için topak ya da toz biçiminde beyaz barit, sabun taşı (talk), kil
(çin kil, ateş tuğlası kili, bentonit), kalker
(kalsiyum karbonat), alçı,

RUSYA

FİRMA ADI: RUSYA
FEDERASYONU TÜRKİYE
TİCARET TEMSİLCİLİĞİ
Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere
/ ANKARA
TEL: +90 (312) 425 4690
FAKS:+90 (312) 425 2090
e-posta: rustradeturk@yandex.ru
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği’nden Birliğimize gönderilen bir yazıda, Rusya’nın Helal Sertifika
Merkezi’nin (http://en.halalcenterrussia.
ru/) Türkiye ile işbirliği yapmak istediği
bildirilmiştir. Temsilcilik yazısında, ilgilenenlerin belirtilmektedir.
FİRMA ADI: Standart LLC.
603057, Russia, Nizhny Novgorod
prospekt Gagarina, 27 Business Cntr.
TEL: +7 (831) 2759444
e-posta: info@sserebrom.ru
Votka üreticisi olan firma, Türkiye’ye
ürünlerini ihraç etmek istediklerini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize,

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Mümessilliği vasıtasıyla iletilmiştir.
FİRMA ADI: RUSYA
FEDERASYONU TÜRKİYE

TİCARET TEMSİLCİLİĞİ

Atatürk
Bulvarı,
Kavaklıdere / ANKARA

No.106,

TEL: ++90 (312) 425 4690

FAKS:++90 (312) 425 2090

e-posta: rustradeturk@yandex.ru

Rusya Federasyonu Türkiye
Ticaret Temsilciliği’nden Birliğimize
gönderilen bir yazıda, Rusya’nın
Helal Sertifika Merkezi’nin (http://
en.halalcenterrussia.ru/) Türkiye ile
işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. Temsilcilik yazısında, ilgilenenlerin kendilerine de başvurabilecekleri
belirtilmektedir.

UKRAYNA

FİRMA ADI: Integro-SD

04112, Ukraine, Kyiv,
Degtyarevskaya Str, 48

TEL: +38 (044) 4890404

FAKS:+38 (044) 4943820

e-posta: office@integro.co.ua

Yetkili Kişi: Sergei Dubrovin/ CEO
of LLC Integro-SD

Biyogaz tesisi tasarımı ve inşaat
yönetimi için mühendislik hizmetleri
veren firma, aynı zamanda kendi ürünleri olan biyo-gübre satışı yaptıklarını
da bildiriyor. Firma, Türkiye’de bu
alanda faaliyette bulunana firmalarla
işbirliği yapmak istediğini belirtiyor.

YUNANiSTAN

FİRMA ADI: Galip GALİP
FAKS:+30 (253) 1023677

e-posta: gsgalip@gmail.com
Yetkili Kişi: Galip GALİP

Firma, Yunanistan’a ithal etmek
için, kuruyemiş ve kurutulmuş meyve
talep ediyor.

