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Bu sayımızda!
A

nkara Ticaret Borsası kuruluşunun 89. yılını kutluyor. ATB'nin
kuruluş tarihi aslında daha da eskilere gidiyor. Ancak, yıllardır
kuruluş yılı olarak 1927 tarihini benimsediğimiz için hep bu tarihi
baz alıyoruz. Oysa ATB'nin kuruluşu 1907 yılına kadar gidiyor.
Bu tarihte kuruluş çalışmaları başlamış, çeşitli nedenlere kurucular
biraraya gelememiş ve 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Kuruluş
Kararnamesini imzalayarak ATB'nin tarihinde bir dönem başlatmış.
ATB, aradan geçen 89 yıl içinde tüm alt yapı yatırımlarını tamamlamış,
tam bir hizmet borsası halinde gelmiş, ülkemizin ilk tek borsasıdır.
Ülkemizde birçok ilke imza atan ATB'nin, Canlı Hayvan Borsası'nın
ruhsat numarası 1'dir. Yine Canlı Hayvan Borsası'nın hemen yanıbaşında
kurulmuş bulunan Kombinası, Ankara'nın sağlıklı et yiyebilmesi için AB
Standartlarında inşaa edilmiş ve faaliyetlerini sürdürmektedir.Yine ATB
tarafından işletmeye alınan ülkemizin önemli tesislerinden biri olan Et
Borsası örnek bir tesis durumundadır.
Elbette ki, ATB'nin tesisleri bununla kalmamaktadır. ATB Ahiboz
Hububat Terminali ile de ülkemizin büyük bir ihtiyacını karşılayan
örnek bir tesistir. 30 Bin tonluk Çelik Siloları, 250 bin tonluk depolama
kapasitesiyle üyelerinin gerçekleştirdiği yatay depoları, adeta bir uzay
üssünü andıran mimarisi, bilgisayar sistemi ve teknik alt yapısıyla satış
salonu, akredite laboratuvarı ve kantarlarıyla çağdaş borsacılık hizmeti
vermektedir.
Ankara Ticaret Borsası için yazılacaklar elbette bu kadar değildir. En son
tüm hizmet tesislerini tamamladıktan sonra inşa ettiği hizmet binasıyla
da takdirle izlenmektedir.
Bugüne kadar yapılanlar gelişen ve büyüyen bir Türkiye ekonomisi için
elbette ki yeterli değildir. Daha büyük projeler ve daha geniş bir hizmet
yelpazesi ile geleceğe daha büyük umutlarla bakıyoruz. Bugüne kadar
yapılanlara bakıldığında umutlanmamız için pekçok nedeni birarada
görüyoruz.
Değerli okuyucularımız,
Ankara Ticaret Borsası ilk kuruluş günündeki heyecan ve şevkle
üyelerine, bölge ve ülke ekonomisine önemli hizmetler vermektedir. Bir
avuç müteşebbisin yakmış olduğu hizmet meşalesi, elden ele geçmekte ve
hergeçen gün biraz daha güçlenmektedir.
ATB'yi bugünlere getirenlere şükran borçluyuz. Ebediyete intikal eden,
tüm ATB üyelerine ve yöneticilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta
olanlara ise uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni ediyoruz.
Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlıklı ve aydrınlık günler
diliyoruz.
Yayın Kurulu
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Başkandan
Rakamlarla
Konuşalım!
Faik YAVUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

R

akamlarla oynayarak, eğip-bükerek belki bir
süreliğine kendinizi haklı çıkarabilirsiniz.
Ancak, “güneş balçıkla sıvanmıyor” gerçekler ortaya çıkınca ne yapacağınızı bilemiyorsunuz.

Et Borsası’nda oluşan dana eti karkas fiyatı ise
24.549 TL. olarak tescil edilmiş.
Kesime gönderdiğimiz danadan 280 Kg. karkas elde edildi. Bunu konusunda uzman kasaplarımız, en verimli olacak şekilde kesip parçaladılar
elde ettiğimiz sonuç aşağıdaki tablo gibi gerçekleşti.

Son ayların ana gündem maddesini yine “Kırmızı Et” konusu oluşturdu. Konuyla uzaktan, yakından ilgisi olan herkes konuşuyor. Ortalıkta, o
kadar çok bilgi kirliliği var ki, sorun çözülmekten
öte tam bir karmaşa içine düşmüş durumdayız.

Evet, tüm bu danayı sattığımızda elde edeceğimiz rakam 7. 840 lira 20 kuruş. Bu danaya
karkas değer olarak ödediğimiz para ise sadece 6.
873. Lira. (280 Kg. x 24.549 Tl/Kg)

Bakın, et fiyatlarının en yoğun olarak tartışıldığı günlerde Ankara Ticaret Borsası olarak bir
çalışma yaptık. Tarih 12 Şubat 2016. O gün ATB
Etin cinsi
Bonfile
Kontrfile
Antrikort
Tranç
Yumurta
Kuşbaşı
Kol Kuşbaşı
Kıymalık
Fire+ Kemik (%20)
TOPLAM

Aradaki fark ise 967 lira 20 kuruştur. Bu değer-

Elde edilen miktar
3.7 Kg
x
12.00 Kg
x
4.00 Kg
x
14.00 Kg
x
10.00 Kg
x
43.00 Kg
17.00 Kg
120.3 Kg
56.00 Kg
280.00 Kg

x
x
x

KG fiyatı (TL)
58.00
45.50
45.50
42.00
42.00

Toplam (TL)
214.60
546.00
182.00
588.00
420.00

34.00
34.00
32.00
-----

1.462.00
578.00
3.849.60
------7.840.20

Başkandan
den % 10 işletme giderini de düştüğünüzde geriyle
kalacak para sadece ve sadece 279.90 TL’dir.
İşte o çok konuşulan kar budur. Kaldı ki, bir kasap 280 Kg. eti de 3-4 günde ancak satmaktadır.
Şimdi rakamları eğip-bükmeden konuşalım.
Eğer kasaplar, gazetelere yansıtılan kadar para kazanıyor olsaydı, binlerce kasap ticaretten çekilir,
dükkanlarını kapatırlar mıydı ?
Soruları çoğaltmak elbette ki mümkün. Ancak,
elde edeceğimiz sonuç bugünkünden çok farklı olmayacaktır. Biz yine kırmızı et fiyatlarını tartışıyor
olacağız.
Et ithalatı; ancak, ne zaman kasaplarda et bulamayız o zaman gereklidir. Yani et ithal etmek, canlı
hayvan getirmek sorunu çözmemektedir. Aksine sorun her geçen gün biraz daha ağırlaşmaktadır. Türkiye, 24 Nisan 2010 tarihinden bu yana et ve canlı
hayvan ithal etmektedir. İthalata ödenen para 4
milyar doları aşmış durumdadır. Ancak bunu karşın 2005 yılında 14-16 TL civarında olan et fiyatı,
2015 yılında ortalama 35-40 TL’ye ulaşmıştır. Et
üretimimiz de, son iki yılda 1 milyon ton barajını
da aşmıştır.
Şimdi biraz daha gerilere gidelim.
Türkiye 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren tarım ve hayvancılıkta çok büyük yanlışlıklar
yapmış ve ülkemiz için temel iki sektör olan tarım
ve hayvancılığı adeta gözden çıkarmış, cezalandırmıştır. Öyle ki, “terbiyevi” ithalatla ülkemizin
üreticileri küstürülmüştür. Tarım ve hayvancılık
desteklenmemiş, verilen desteklerde kısmen kaldırılmıştır.
İki binli yıllarla birlikte tarım ve hayvancılıkta
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yaşanan bu ihmal ve gözden çıkartma yerini tekrar koruyucu bir şekle bürünmüştür. Bu süre içinde
çıkartılan Tarım Kanunu ile tarım ve hayvancılık
destekleri yasa kapsamına alınmıştır. Bu destekler
zaman zaman yerine getirilmiş, bazı durumlarda
ise ertelenmiştir.
Tarım ve özellikle hayvancılık, desteklenmeye
muhtaç durumdadır. Çünkü, ülkemizde hayvancılık çok güç şartlar altında yapılmaktadır.
Dergimizin 109’uncu sayısında, “Hayvancılıkta Yine Başa Döndük” başlıklı konuyla ilgili olarak
yayınladığımız başyazıda bakın neler demiştik:
“Hayvancılıkta kalıcı politikalar üretmediğimiz
sürece her iki yılda bir “ kırımızı et sorunu” yaşamamız kaçınılmazdır. Hayvancılıkta temel sorun
yüksek girdi maliyetleridir. Bu maliyeti düşürecek
olumlu adımlar atılmıyor. Yem bitkileri üretimi yetersiz düzeyde. Bu sorunu çözmek için yem bitkilerine verilen destekler de yetersiz kalıyor ne yazık ki.
Türkiye'nin hayvan ve et ithal ettiği ülkelerin yem
sorunu olmadığı için maliyetleri düşük. Bu nedenle
canlı hayvan ve et fiyatı ucuz.
Hep söyledik ve her platformda dile getirdiğimiz gibi, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüzde
65'ini yem oluşturuyor.
Hayvancılığın sorunları elbette ki sadece yem
fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklanmıyor. Meralarımızı hoyrat bir şekilde kullanarak elde çıkartmamız, Hayvancılıkta ırk yenilemesi yapmamamız, popülist politikalar, bilinçsiz kesim.”
Şimdi yazımızın başına dönersek, besici hak ettiği parayı kazanamazsa, devlet verdiği desteklerin
karşılığını göremezse, Türkiye’de tüketici ucuz et yiyemiyorsa sizce de bunda bir çarpıklık yok mu ?

KAPAK

Doç. Dr. Özcan, ATB'deki toplantıda Ortadoğu ve
bölgesel gelişmeleri değerlendirdi:

"Son gelişmeler uzun vadede
fırsatlar ve sorunlar çıkartacak"
ATB başkanı Yavuz yaptığı değerlendirme konuşmasında, “petrol
fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye’ye hem fayda hem de zarar getirdiğine
işaret etti. Yavuz, “bu ülkelerin petrol gelirlerinin gerilemesi, yaptıkları
dış alımları kısıtlamaktadır. Türkiye, bu bölgede önemli bir ihracatçı
ülke konumundadır. Bu nedenle ihracat gelirleri gerilemektedir. Oysa
Türkiye’nin hedeflediği büyüme rakamlarına ulaşması için daha çok
üretmeli ve daha çok satmalıdır” dedi.

A

nkara Ticaret Borsası’nın (ATB)
son meclis toplantısında, Ortadoğu’daki ekonomik ve siyasi gelişmeler
ele alındı. Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) Dış Politika
Uzmanı Doç. Dr. Nihat Ali Özcan tarafından verilen konferansta, Ortadoğu
ve Bölgesel Gelişmeler ele alınırken,
geleceğe ilişkin perspektifler değerlendirildi.
ATB Yönetim Kurulu başkanı Faik
Yavuz’un kısa bir değerlendirmesiyle
başlayan konferansta, Doç. Dr. Özcan
konferansta yaptığı değerlendirmede,
“son gelişmeler uzun vadede Türkiye’ye

hem fırsatlar hem de sorunlar çıkartacaktır” dedi.
Yavuz’un sözleri
ATB yönetim Kurulu Başkanı Yavuz, Türk ekonomisinde içten ve dıştan
kaynaklanan şoklar nedeniyle kırılmalar yaşadığını belirterek “içten kaynaklanan şoklar karşı Türk Ekonomisi dayanaklıdır. Ancak, dıştan kaynaklanan
ve Türkiye’nin inisiyatifi dışında oluşan
şoklara karşı ne yazık ki, korumasız durumdadır” şeklinde konuştu.
Yavuz, Türkiye’nin güneyindeki siyasi belirsizliğin Türkiye’yi etkilediğini
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belirterek “Irak bugün üçe bölünmüş
durumdadır. Suriye’nin halini ise ibretle takip ediyoruz. İran’a uygulanan
ekonomik ambargonun kaldırılması ise
dengelerin yeniden kurulmasına neden
olacaktır” dedi.
Doç. Dr. Özcan’ın konuşması
ATB Meclis üyelerine Türkiye’nin
çevresinde yaşanmakta olan gelişmeler
hakkında bir konferans veren Özcan,
İran’a yönelik ambargonun kalkmasıyla birlikte bölgede dengelerin değiştiğini ve ülkelerin pazarlık güçlerinin şekil
değiştirdiğini söyledi.
Doç.Dr. Özcan sözlerine şöyle devam etti:
“Ortadoğu’da yaşadığımız sorunlar yılın ilk günlerinde yeni boyutlar
kazandı. Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler gerildi. Tam bu tartışılırken, İran’a uygulanan ekonomik
ambargoya son verildi. İran’ın el konulan 100 milyar dolar tutarındaki parası
serbest hale geldi ve batılı gelişmiş ülkeler İran’ın kapısında sıraya girdiler.
Çünkü İran’ın elinde hem büyük bir
kaynak, hem de yetişmiş genç bir nüfus
var. Durum İran’ın lehine gelişirken,
düşen petrol fiyatları nedeniyle Suudi
Arabistan’ın aleyhine dönmeye başladı.
Suudi Arabistan kendi iç dengelerini
korumaya çalışırken, aynı zamanda
Yemen’le yaşadığı sorunlar mali yönden
ülkeyi sıkıntıya soktu. Buna diğerlerini
de eklediğinizde bölgede yeni sorunların baş göstermesi kaçınılmaz oluyor.
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Dünya ham petrol rezervlerinin
yüzde 64’nün bu bölgeden karşılandığı
düşünülürse, İran ile Suudi Arabistan’ın
arasındaki gerginliğin ilerleyen tarihte
daha da tırmanacağı beklenmelidir.”
Gündemdeki sorunlar
Konuşmasının ikinci kısmında,
küresel ve bölgesel gündemdeki sorunların başında ABD-Çin ilişkilerinin
geldiğine dikkat çeken Doç. Dr Özcan,
bunu Rusya, ABD ve AB arasındaki ge-

lişmeler, petrol fiyatları ile mülteci sorununun takip ettiğini belirtti. Özcan
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çin’in uzunca bir süreden beri uyguladığı agresif politikalar, Uzakdoğu’da
tedirginliği artıyor. Çin’in uyguladığı
bu politikadan birinci derecede ABD
etkileniyor ve ABD bu nedenle bölgeye
yoğun bir ilgi gösteriyor, enerjisini bu
bölgeye harcıyor.
Öte yandan AB ülkelerinin
Rusya’ya koymuş olduğu ekonomik
ve ticari ambargo bu ülkede büyük bir
sıkıntı yaratıyor. Bilindiği gibi Rusya,
Ukrayna krizinde batıya karşı sert bir
politika izlemiş, bunun sonucu olarak
batı da Ukrayna’ya verdiği desteği artırarak sürdürmüştü. Rusya, Karadeniz
ve sıcak denizlere inme politikasında
değişen duruma göre yenilikler uygulamaya koymuştur. Suriye’ye verdiği
destek de bunun bir sonucudur.
Tüm bunların yanında petrol fiyatlarının 30-32 dolara kadar gerilemesi
de Rusya’da çok önemli sorunlara neden oluyor. Yapılan hesaplamalara göre,
yeni fiyatlar Rusya’da önemli kayıplara
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neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki
bir dolarlık düşüş, Rusya’da 2 milyar
dolar kayba neden olmaktadır. Ham
petrol ve doğal gazdan başka ticaretini
yapacağı ürünü olmayan Rusya’nın içine düştüğü durumu, uğramış olduğu
ekonomik kaybın büyüklüğünü buradan görmek mümkündür.
Rusya-Türkiye ilişkiler
Rusya ile Türkiye ilişkiler, Rus savaş uçağının düşürülmesiyle büyük bir
gerilim içine girmiştir. Aslında gerilim
Suriye nedeniyle daha önce başlamıştı.
Türkiye’nin, Rus Savaş Uçağını düşürmesiyle de Putin’in karizması çizildi.
Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğin
kısa sürede biteceğini beklemekte yanlış olacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin
Rusya’ya alternatif pazarlara yönelmesinde yarar olacaktır.”
Suriye Sorunu
Konuşmasının son bölümünde Suriye sorununa ilişkin görüşlerine yer
veren Doç. Dr. Özcan sözlerini şöyle
tamamladı:
Türkiye’nin güneyinde tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor. Irak’ın parçalanmış yapısına şimdi de Suriye eklendi. Türkiye’nin bölge politikasını yeni
durum göre uyarlaması muhtemeldir.
Bölgede çok taraflı, farklı karakterde
aktörler ve çıkarların yarışı söz konusu.

Bu nedenle aktörler ortak bir noktada
buluşamıyor.
Bölgede en büyük tehditlerden biri
de IŞİD’dir. Batı, IŞİD’den korkmaktadır. IŞİD’in bugün yüz ülkeden, bilinen 35-40 bin civarında silahlı militanı
vardır. Savaşın bitmesiyle bu militanların ülkelerine döneceklerdir. Bu durum
batıyı tedirgin etmekte ve korkutmaktadır. IŞİD, Türkiye’yi hedef tahtasına
koymuştur. Bunu de gerçekleştirdiği
kanlı eylemlerle göstermiştir.
Türkiye böylesi bir ortamda ABD
ve AB ülkeleri için vazgeçilmez bir ortaktır. Bunda Türkiye’nin demokratik
yapısı, serbest piyasa ekonomik modeli,
çok partili sistemi etkilidir. Bu özellikleri nedeniyle Türkiye sorunlara karşı
güçlü ve bağışıklı kazanmış durumdadır. Bunların yanında Türkiye’nin jeopolitiği de konumunu güçlendirmektedir.
Türkiye Suriye iç savaşı boyunca
büyük bir sığınmacı akınına uğramıştır. İklim değişiklikleri, savaşlar insanların hayatlarını bulundukları yerlerde
sürdürmesini zorlaştırmaktadır. Günümüzde milyonlarca insan daha iyi bir
yaşam koşulu için göç halindeler. Türkiye, bunu en iyi bilen ülkelerin başında gelmektedir.
Suriye krizinin kısa vadede sonuç-

lanacağını düşünmemeliyiz. Bakın,
Birinci Körfez, Irak savaşının çıkmasından bu yana 26 yıl geçmiş olmasına
karşın bu ülkede iç barış, istikrar sağlanamamıştır. Suriye’de de benzer bir durum yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü
ABD ve batılı ülkeler buraya herhangi
bir askeri güç getirmeyi düşünmemektedir. Bu da barış imkanın zayıflatmaktadır.
Sonuç olarak; Türkiye’nin etrafındaki bu kara deliklere rağmen,
Türkiye’nin sorunlarla baş etme kapasitesi yüksektir. Demokratik temsil ve
kültürü ile sorunların üstesinden gelebilecek güce sahiptir”
Soru-Cevap
Doç. Dr. Özcan konuşmasından
sonra ATB Meclis Üyelerinin sorularını
cevaplandırdı. ATB başkanı Yavuz da
yaptığı kısa kapanış değerlendirmesinde, “petrol fiyatlarındaki gerilemenin
Türkiye’ye hem fayda hem de zarar getirdiğine işaret etti. Yavuz, “bu ülkelerin
petrol gelirlerinin gerilemesi, yaptıkları
dış alımları kısıtlamaktadır. Türkiye,
bu bölgede önemli bir ihracatçı ülke
konumundadır. Bu nedenle ihracat gelirleri gerilemektedir. Oysa Türkiye’nin
hedeflediği büyüme rakamlarına ulaşması için daha çok üretmeli ve daha
çok satmalıdır” dedi.
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ATB Meclisi 89. Kuruluş
Yıldönümünde toplandı…

Türkiye, ekonomik ve sosyal
reformları hayata geçirmelidir
Kuruluşunun 89. Yıldönümünde toplanan Ankara
Ticaret Borsası Meclisi, yaşan iç ve dış gelişmeleri
değerlendirdi. Meclis, huzur ve barış ortamının
süratle yeniden tesis edilmesini istedi.

A

nkara Ticaret Borsası (ATB)
meclisi, Şubat toplantısında ülkemizde son aylarda yaşanan terör
olaylarını değerlendirerek, “dileğimiz
yaşanan bu sıkıntılı günlerin biran
önce sona ermesi ve özlediğimiz huzur ve güven ortamının yeniden tesis
edilmesidir” denildi.
Meclis toplantısının açılışında son
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günlerinin gündemini değerlendiren
Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, “hedef gözetmeksizin gerçekleştirilen terörist eylemlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz” dedi.
Gemalmaz, yaptığı konuşmada
daha sonra şunları söyledi:
“Ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. İçte ve dışta tır-

manan olaylar Türkiye’yi tehdit eder
boyutlara ulaşmıştır. Hergün şehit
haberleri alınmaktadır. Bölücü terör
örgütünün kökünü azamaya yönelik
operasyonlar tüm hızıyla sürerken,
dış gelişmelerde endişe vericidir.
Suriye’de yaşananlar ülkemizi de ateş
çemberi içine almaya yönelik girişimlere dönüşmüştür.
Türkiye büyük Millet Meclisi’nde,
milletvekili yemini edenlerin, kadın
erken demeden 29 vatandaşımızın
canına kıyan eli kanlı teröristlerin
taziyelerine katılmalarını da şiddetle
kınıyorum. Bu ülkenin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle maaş alan bu
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kişilerin o Meclis’te oturmaya hakları
yoktur.”
Yavuz’un sözleri
ATB yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz’da yaptığı kısa değerlendirme konuşmasında, “ATB’nin 89.
Kuruluş yıldönümünü bu yıl buruk
olarak anıyoruz” dedi. Yaşanan gelişmelerin sona erdirilmesi ve tekrar
huzur ortamına dönülmesi için verilen mücadeleyi de şükranla karşıladıklarını belirten Yavuz, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Yaşanan olaylar büyük üzüntü
vermektedir. Asıl acı olan böylesine
kanlı terör eylemlerinin sık sık yaşanır olmasıdır. Türkiye’nin gündeminde terör ve savaş yerine ekonomi
olmalıdır. Türkiye’yi gelişmiş ülkeler
düzeyine nasıl çıkartmamız gerektiğini konuşuyor, neleri yapmamız
gerektiğini tartışıyor olmamız gerekirken, maalesef terör başta olmak
üzere iç ve dış gelişmelerle zaman
kaybediyoruz.
Ekonomi gündemden düşmüştür. Belli birkaç konu dışında konuşulması gereken tüm sorunlar
ertelenmiş durumdadır. Günlük
politikalarla zaman geçiriyoruz. Ekonomik ve sosyal konularda yapılması
gereken acil reformlar sürekli ertelenmektedir. Büyük projeler, büyük
hedefler ne yazık ki günlük politikaların yoğunluğu altında unutulmuştur. Türkiye’de tüm kesimlerin beklediği ekonomik ve sosyal reformları
süratle hayata geçirmelidir. ”

Özellikle dış piyasalardaki daralma nedeniyle ekonominin sıkıntıya
düştüğüne dikkat çeken Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:
Türkiye’nin petrolü, gazı ve hemen paraya dönüşecek madenleri
yoktur. Bu nedenle Türkiye çok üretmeli, ucuz üretmeli ve bunu dış dünyaya satmalıdır. Yani ürettiğini ihraç
etmelidir. Çok ihracat, çalışan sanayi,
istihdam ve daha çok gelir demektir.
Ancak, Türkiye’nin en büyük ihracatı gerçekleştirdiği AB ülkelerinde
ekonomi henüz durgunluktan çıkmış
değildir. ABD ile olan ihracatımız ise
teklemektedir. Komşularımızın durumu ise hepinizin malumudur. Irak,
Suriye, Rusya, Mısır, Libya ve Tunus’a
yaptığımız ihracat tamamen durmuştur. İran’la, ticaretimiz ise kör-topal
sürmektedir. Yani Türkiye’nin potansiyel dış pazarları tam bir kriz ve bitiş

noktasındadır. İhracatımızda gerileme ne yazık ki sürmektedir.
İç piyasaya yönelik üretim ise, talepteki daralma nedeniyle sıkıntılıdır.
Vatandaş yaşanan gelişmelere bakarak elindeki parayı tutmakta ve alışverişten kaçınmaktadır. Temel ihtiyaçlar dışında yaşanan ertelemeler iç
tüketimi daraltmakta bu da üretimin
düşmesine neden olmaktadır.
Sözlerimi, ATB’nin kuruluşun
89. Kuruluş yıldönümü buruk olarak
idrak ettiğimiz bugün, Borsamızın
kuruluşunda bugüne kadar, görev
alanlara bir kez daha teşekkür ediyor.
Ebediyete intikal edenlere Allah’tan
rahmet diliyorum.”

9

KAPAK

89 yıllık şanlı tarih...
A

nkara Ticaret Borsası’nın (ATB)
kuruluş tüzüğü, 3 Nisan 1907
tarih ve 32 sayılı Danıştay kararı ile
onaylanmıştır. 19 Nisan 1907 tarih ve
1 nolu Ticaret ve Nafia vekaleti onayı
ile Ankara Valiliği’ne tesis ve işlem talimatı verilmiştir.
Ankara Valiliği, bunun üzerine 26
Eylül 1910 tarihinde Ankara ticaret
Borsası’nın faaliyetlerine izin vermiştir.
Ancak aradan geçen süre içinde çalışmalarını tam anlamıyla sürdüremeyen
Ankara Ticaret Borsası 19 Şubat 1925
yılında Cumhurbaşkanı Atatürk ve dönemin Bakanlar Kurulu’nun imzaladığı kararname ile Zahire Borsası olarak
faaliyete geçmiştir.
ATB, 12 Şubat 1927 Cumartesi günü saat 16.00’da ilk toplantısını
gerçekleştirmiştir. Borsa encümenin,
ilk kararları içeren defterinde yer alan
kararlara bakıldığında 1 nolu toplantı
tutanağında Çolakzade Sabri Bey’in
başkanlık görevine, Gedikzade Ali
Efendi’nin Başkan Vekilliğine, Vefik
Hayri Bey’in de Sandık Amirliğine
seçildikleri yer almaktadır. Yine aynı
tutaknakta , zahirelerin borsa dışında
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satışını önlemek üzere iki kolcunun
bulundurulmasına da karar verildiği
görülmektedir.
Ankara Ticaret Borsası, Borsa
Encümenin 26 Şubat 1927 Cumartesi günü yaptığı 3.toplantısı sonunda, küşat edilerek resmen faaliyetine
başlamıştır. Borsa encümeni kuruluş
toplantılarını, Ankara’da İstasyon böl-

gesindeki ve eski Toprak Mahsulleri
Ofisi’ne yakın ahşap bir binada yapmıştır. Zaman içinde yıkılan bu binanın Toprak Mahsulleri Ofisi’ne yakın
olması nedeniyle seçildiği ifade edilmektedir.
İlk Meslek Grupları
ATB’nin küşat edildiği, Vali Muavini Ahmet Kınık başkanlığında yapı-
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lan toplantıda, beş meslek gurubunu
tespit ve tayin edilmiştir. Tutulan zapta
göre Zahire Borsasında oluşturulan ilk
beş meslek grubu şu şekildedir:
- Hububat ve Bakliyat
- Tiftik-Yapağı
- Hamderi ve Avderileri
- Sade, zeytin ve nebati yağlar, zeytin tanesi ve peynir
- Un ve kepek olarak belirlenmiştir.
26 Şubat 1927 tarihi itibariyle
Borsanın üye sayısı 13 adedi birinci
derece, 1 adedi ikinci derece, 1 adedi
de üçüncü derece olmak üzere toplam
15’tir.
Kuruluş tüzüğü ile ülkemizdeki
birçok ticaret borsasının da kuruluşuna öncülük eden ATB, bu tarihten itibaren hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Ulus’ta şimdiki Cihan Palas Oteli’
nin yanındaki bir binaya taşınan ATB,
Canlı Hayvanları kotasına alınınca
Akköprü’de eski Et Balık Kurumu’
nun yanındaki bir binaya, daha sonra
da Çıkrıkçılar Yokuşundaki Hüdaverdi
Han’da tutulan dairede hizmetini sürdürmüştür.
1976 yılında “Anafartalar Caddesi,
Şan Sokaktaki merkez binasında hizmet vermeye başlayan Ankara Ticaret
Borsası, 2014 yılında yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınmış
ve o tarihte bu yana da burada çağdaş
borsacılığın gereklerini yerine getirerek
hizmetlerini sürdürmektedir.
ATB, Ankara ekonomisiyle birlikte, ülke ekonomisine de önemli alt
yapı tesisleri kazandırarak örnek bir
çalışma sergilemiştir. 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,İskitler
Şube Müdürlüğü, Toptancı Hal Şube
Müdürlüğü ile Şereflikoçhisar temsilciliğiyle ile çağdaş anlamda borsacılık
yapmaktadır.

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)
Bahriye Vekili

İhsanBey
(İmza)

Maliye Vekili
M. Abdülhalik Bey

Hariciye Vekili
Şükrü Kaya Bey

Dahiliye Vekili
M. Recep Bey

(imza)

(imza)

İmza)

Adliye Vekili

Sıhhiye ve Mua. İçt. Vekili

Mahmut Esat Bey
(İmza)

Mazhar Bey
(İmza)

Ticaret Vekili
Nafia Vekili
Maarif Vekili
Ali Cenal Bey
Fevzi Bey
Şükrü Saraçoğlu
				
(imza)
(imza)
(imza)

Ziraat Vekili
Hasan Fehmi
Bey
(İmza)
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ATB Başkanı Yavuz, OSTİM Radyo’da
STK’lar Saati Programına konuk oldu

"Kırmızı ette sorunlar
temelden çözümlenmeli"
ATB Başkanı Yavuz, ATB’nin çalışmaları ile tarım
ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan sorunlar
hakkında açıklamalarda bulundu

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz
OSTİM Radyo’da Türkiye7de tarım ve
Ankara Ticaret Borsasını anlattı. Şahin
Acar tarafından hazırlanan ve sunulan
Sivil Toplum Kuruluşları Saati programında konuşan Yavuz” bugün gelişmiş
ülkelerin ticaret borsalarında ne yapılı-
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yorsa, ATB’de de aynı hizmetler verilmektedir” dedi.
Sözlerine, Türkiye’de ticaret borsaları ve ticaret borsalarının önemini
anlatarak başlayan Yavuz, “ Anadolu’da
ilk borsacılığın tarihi MS 301 yılına
kadar gitmektedir. Bugün Kütahya’da
Çavdarhisar’da bulunan Aizanoi’daki

yazıtlarda ilk gıda pazarının, ilk borsanın kurulduğu görülmektedir. Öyle
ki; burada fiyatlar günlük olarak belirlenip ilan ediliyormuş” şeklinde konuştu. Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde daha sonra bilinen ilk
ticaret borsası İzmir’de kurulmuştur.
Ankara Ticaret Borsası’nın kuruluş tarihi de 1907 yılına kadar gitmektedir.
Ancak, günlük sorunlar nedeniyle ilk
toplantısını 1927 yılında gerçekleştirerek küşat edilmiştir. O tarihte bugün
gelindiğinde Ankara Ticaret Borsası,
çağdaş borsacılığın gerektirdiği tüm alt
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yapıyı kurmuş ve hayata geçirmiştir.
Bugün gelişmiş ülkelerde çağdaş borsacılık adına verilen tüm hizmetler, yapılan tüm çalışmalar bizim borsamızda
da yapılmaktadır.
Özellikle et fiyatlarının oluşmasında referans borsa özelliğini koruyan
borsamız, hijyenik ve sağlıklı et ihtiyacının karşılanabilmesi için soğuk zinciri en başından en sonuna kadar koruyacak sistemi oluşturmuştur. Canlı
Hayvan Borsamız, hemen yanı başında kurulan Et Kombinamız ve Et Borsamızla, ülkemizde ilk ve tektir. Birçok
ticaret borsamıza örnek olmuştur ve
birçok ticaret borsamız tesislerimizden
yola çıkarak projeler oluşturmaya başlamışlardır.”
Kırmızı et tüketiminde, Ankaralıların diğer illere göre daha şanslı olduğuna dikkat çeken Yavuz, eskiden
olduğu gibi mahalle kasabından alışveriş yapmalarını önerdi. Yavuz “son
yıllarda mahalle kasaplarına doğru tekrar bir yöneliş görülmektedir. Bunun
sonucu olarak, son birkaç yılda yeni
mahalle kasapları açılmaya başlandı”
şeklinde konuştu.
Et fiyatlar
Bir soru üzerine et fiyatlarının uzun
yıllar enflasyon fiyatları altında kaldığına ancak, daha sonra bir tırmanışa
geçtiğine dikkat çeken Yavuz sözlerine
şöyle devam etti:
“Ülkemizde uzun yıllar et fiyatları
taze fasulye fiyatlarıyla aynı düzeyde
seyretti. Bunun doğal sonucu olarak
besicilik sektöründe yoğun bir iflas
dönemi yaşandı ve besiciler, sektörde
çekilmeye başladılar. Bunun doğal sonucu olarak arz-talep dengesi bozuldu.
Et fiyatları yükselmeye başladı ve piyasada bir panik havası doğdu. Paniğin
ithalatla önleneceği hesaplandı ancak,
ithalatta sorunun çözümüne yardımcı
olmadı. Sorunun temeline bakmakta
yarar var. Sektörde piyasa düzenleyici
bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Bunu eski
adıyla Et Balık Kurumu, yeni adıyla
ise Et ve Süt Kurumu’nun yapabileceği
hesaplandı. Ancak burada da bir yanlış
yapıldı. ESK hem piyasa düzenleyici

hem de piyasa aktörü olunca yine beklenen gerçekleşmedi. Oysa ESK fiyatlar düştüğünde piyasaya girip kırmızı
et alacak, fiyatlar yükseldiğinde ise
piyasaya girerek elindeki etleri satacak
böylece fiyatlar bir istikrara kavuşacaktı. Bu yapılmadı. ESK piyasaya bir aktör olarak girdi ve istikrar sağlanamadı.
Oysa önümüzde güzel bir örnek var.
Merkez Bankası döviz piyasalarını düzenleyici nasıl bir rol oynuyor. Bizim
de ESK’dan beklentimiz bu yöndeydi.
Bunun örneklerini Hollanda’da,
Almanya’da ve diğer gelişmiş ülkelerde
görüyoruz. Amerika’yı yeniden keşfetmenin bir gereği yok. Önümüzdeki
örnekler yeterlidir. “
Hububat Lisanslı Depoları
Konuşmasının ikinci kısmında
ATB’nin hububat ve bakliyat konusunda yaptığı çalışmalara yer ve-

ren Yavuz, bir soru üzerine “Ahiboz
Lisanslı Depolarımızda, Elektronik
Ürün Senedi İşlemi gerçekleştirerek
bir ilke daha imza attık” dedi.
Hububat ve Bakliyat konusunda
Ankara’nın Ahiboz Köyünde 30 bin
tonluk çeliş silo tesisleri ile birlikte
alım-satım işleminin gerçekleştirildiği bir satış salonunu faaliyete geçirdiklerini belirten Yavuz, sözlerini
şöyle sürdürdü: “ATB et sektöründe
olduğu gibi hububat ve bakliyatta da
söz sahibi yatırımlara imzasını atmış
bir kuruluştur. Çelik silo tesislerimizin yanında yine üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen yatay depoları da
bu sezon faaliyete geçirdik. Kantar
tesislerimiz, akredite laboratuarımız
ve satış salonumuzla tam bir hububat
terminali oluşturduk. Burada geçtiğimiz 2015 sezonunda elektronik ürün
satış senedi işlemi de gerçekleştirdik.
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Üreticilerimizin ilk kez tanıştıkları
bu sistemle, depolarımıza teslim ettiklerini ürünleri banka kredilerinde
teminat olarak kullanmaya başladılar.
Ankara’da hasat dönemin kısa olması
nedeniyle fiyatlarda oluşan dalgalanmalar üreticiler lehine düzenlenmiş
oldu. Artık üreticiler, ürünleri para
ettiği zaman satabiliyorlar. Bu ülkemiz için çok önemli gelişmedir.”
Ürün planlaması
Söyleşinin son bölümünde Türkiye’deki fiyat istikrarsızlığına ilişkin
bir soruyu cevaplandıran Yavuz sözle-
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rini şöyle tamamladı:
“Dikkat ederseniz ülkemizde tarım ürünlerinin fiyatlarında bir istikrarsızlık vardır. Bu yıl çok para eden
ürün ertesi yıl tarlada kalmakta ve
fiyatı yerlerde sürüklenmektedir. Bunun için uzun yıllardır uygulanmaya
konulması için havza projelerini hayata geçirilmesi için çaba harcadık.
Yani, her ünün, en verimli olduğu
yerde ekilmesini ve bu yönde desteklenmesini sağladık. Ancak, çeşitli nedenlerle bir türlü uygulamaya geçmedi. Oysa, bu sağlansaydı, hangi ürün

hangi bölgede en verimli oluyorsa o
ürün o bölgelerde desteklenecek, diğer ürünlere destek verilmeyecekti.
Bu sağlanmış olsaydı, hangi ürünleri, hangi bölgelerde verimli olduğu
konusunda da gerekli araştırmalar
yapılacak, böylece bir ürün planlanması sağlanacaktı. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılmış durumda.
İş sadece uygulamaya kaldı. Ümit
ediyorum, diğer yenilikler gibi bu
da en kısa zamanda hayata geçirilir
ve ürün planlamasıyla, üreticilerin ve
tüketicilerin yeterli, kaliteli ve sağlıklı
ürünlere kavuşması sağlanır.”

YORUM

B

Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Ortadoğu'da
Dengeler
Yeniden
Oluşuyor

ölgemizde ekonomik ve siyasi dengeler hergeçen gün yeni bir
boyut kazanıyor. Daha öncemki sayılarımızda Rusya'nın
bölgeye adım atmasıyla birlikte sıkıntıların artacağına dikkat
çekmiş ve "bugünlerimizi arayacağımıza" ifade etmiştik.
Rus Savaş Uçağının düşürülmesi ile gerginleşen ilişkiler, günümüzde artık endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Türkiye-Rusya
ilişkilerinin ekonomik boyutu her iki ülkede hissedilmeye başlanmıştır.
Bu işten elbette ki en büyük zararla çıkacak ülke Rusya'dır.
Rusya ham petrol fiyatlarının gerilemesiyle tam analamıyla iflas
sürecine girmiştir. Bir varil petrolün 80 doların altına inmesi
Rusya ekonomisinde tam anlamıyla yıkıma neden olmuştur. Petrol ve doğal gazdan başka ihraç ürünü bilimayan Rusya'nın bir
varil petrolün fiyatındaki her 1 dolarlık düşüş, 2 milyar dolara
mal olduğu ifade edilmektedir.
Sadece bu iki rakama baktığımızda Rusya'nın içine düştüğü
açmazın boyutları daha iyi anlaşılacaktır. Bugün ham petrolün
fiyatı 30 dolarla düzeyine kadar gerilemiştir ve bu önlenemez
düşüş devam etmektedir.
Suriye krizinde taraf olan Rusya'nın önündeki fatura hergeçen gün büyüdükçe iç huzursuluklarında artacağı bir gerçektir.
Buna bir de temel ihtiyaç maddelerinin sıkıntısı eklendiğinde
Putin'i ne kadar zor günlerin beklediğini tahmin etmek zor değildir.
Aynı akıbet Suudi Arabistan'ı da beklemektedir. Uzmanlar,
ham petrol fiyatlarındaki düşüşün beklenen bir sonucu olarak
Suudi Arabistan'ın beş yıl içinde iflasa sürükleneceğini dillendirmeye başlamışlardır.
Zengin petrol kaynaklarının başında oturan Körfez ülkeleri
artık eskisi gibi rahat değiller. Bunun doğal bir sonucu olarak
çevrelerindeki ülkelerin iç işlerine el atarak ülke içi dengeleri korumaya çalışmaktadırlar.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik boyutu olduğu kadar
siyasi boyutunun da kaçınılmaz olması beklenen bir sonuçtur.
Petrol fiyatlarında günümüzde yaşadığımız bu hızlı fiyat düşüşünün, tek nedeni siyasi dengelerde yaşanan bozulmadır.
Bugün ne gelişmiş ülkelerin ne de petrol satan ülkelerin ekonomileri yerinde durmuyor ama siyasi gelişmeler bu ülkelerin
iç dinamiklerini bozuyor. Milyonlarca insan daha huzurlu ve
daha iyi bir gelecek için göç halindeler ve gelişmiş ülkeleri tehdit
ediyorlar.
Dünya iki binli yılların ilk yarısını çok zor koşullar altında
geçiriyor. Huzursuzluğun giderilmesi ve daha huzurlu bir dünya için bugün silahlar bir yana bırakılsa bile önümüzde geçirmemiz gereken en az bir elli yıla ihtiyaç duyulacağını siyaset ve
ekonomi uzmaları her platformada dillendiriyorlar.
Bu zor günleri sağlıklı ve huzur içinde geçirmeniz diliyorum.
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ATB'den teröre lanet

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu, Ankara’da meydana gelen terör saldırısı üzerine bir
mesaj yayınlayarak, “terörden medet
umanları bir kez daha lanetliyoruz”
denildi . Bu saldırı ile ülkemizin birlik
ve beraberliğini hedef aldığı ifade edilen bildiride daha sonra şöyle denildi:
“Ankara’da meydana gelen hain saldırı ülkemiz insanlarını bir kez daha
acılara boğmuştur. . Üzüntümüz çok
büyüktür. Terörden medet umanlar
şunu iyi bilmelidir ki; birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu saldırılar dün
olduğu gibi bugün de, yarın da asla
amacına ulaşamayacaktır.
Ankara Ticaret Borsası Camiası
olarak, saldırıda hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve milletimize başsağlığı,
yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”
STK'lardan karanfil
Öte yandan, TOBB, TESK,
TÜRK-İŞ,
TZOB,
HAK-İŞ,
MEMUR-SEN, KAMU-SEN, TİSK,
TÜSİAD, MÜSİAD, TBB, TÜRMOB, TEMAD, TÜRKONFED
temsilcilerinden oluşan grup, 28 kişi-
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nin hayatını kaybettiği terör saldırısının meydana geldiği Merasim Sokak'ta
karanfil bıraktı.
Heyette, TOBB Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik Yavuz, TÜRK-İŞ
Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,
MEMUR-SEN Başkanı Ali Yakup,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken
de yer aldı.
STK'lar adına kısa bir açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay,
"Sözün bittiği yerdeyiz. Bugün 14 kuruluşun başkanı ve yönetimi burada.
Türkiye'nin yüzde 90'ını temsil ediyoruz. Terörü lanetliyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından STK temsilcileri, patlamanın meydana geldiği
alanda şehitler için dua ettikten sonra
karanfil bıraktı.
Bakan Yıldırım: “STK’lara
teşekkür ediyorum”
Heyet daha sonra, Karayolları Genel Müdürlüğünde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile görüştü.

Ülkenin birlik ve beraberliğini
korumak için herkese önemli görevler
düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, bu
anlamda duyarlı olan STK'lara teşekkür etti.
Ankara’da yaşanan terör saldırısının
haince ve kalleşçe olduğunu belirten
Yıldırım, işinden evine giden masum
28 insanın hayatını kaybettiğini, yaralanan 61 kişinin de hayata tutunma
mücadelesi verdiğini söyledi.
Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın terörü hoş görmenin mümkün
olmadığını dile getiren Yıldırım, teröre
karşı mücadeleye bütün ülkelerin ve
kuruluşların destek vermesini istedi.
Türkiye’de teröre karşı toplumun
her kesiminde birlik ve beraberliğin
olduğunu anlatan Yıldırım, "Özellikle de STK’ların bu konuda son derece
duyarlı ve hassas olduklarını biliyorum. Devletimizin ve hükümetimizin
terörle mücadelesine destek veren, şehitlerimizin ve yaralılarımızın ailelerinin yanında yer alarak her türlü maddi
ve manevi desteği veren STK’lara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜS,

Ü

Mustafa BAKİLER

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Birlikten
Kuvvet
Doğar !

lkemizde, ticari kuruluşların mazilerine baktığımızda yüz
yılı aşan firma sayısı oldukça azdır. Bunun başlıca sebebi ise
kurumsallaşamama ve bunun sonucu olarak çağın gereklerine ayak
uyduramayarak tarihin sayfalarında kaybolmak olmuştur.
Ülkemizde kurumsallaşamamanın bir diğer önemli sebebi de
ortaklık kültürünün henüz yeterince yerleşememiş olmasıdır. Oysa
Atasözlerimizin içinde iki kıssa vardır ki bunların mesajları çok
açıktır. Birlikten kuvvet doğar, der Atasözlerimizden biri. Bir diğeri
ise “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” şeklindedir.
Ankaralı işadamları bu konuda örnek girişimlere imza atmıştır. Nitekim, ülkemizde birçok ortaklık girişimi de Ankara’daki bu
başarılı uygulamaları örnek almıştır. Ankara’da 1995 yılından bu
yana ortak girişim ve dayanışma ruhu tüm canlılığı ile sürmektedir.
1995 yılında kurulan Yeni GİMAT İşyerleri İşletmesi AŞ, 1050
hisseli bir kuruluştur. Kurucu Başkan Kemal Cirav ile çok önemli
projelere imza atan Yeni GİMAT İşyerleri İşletmesi AŞ, 2013 yılında, SPK’dan izin alarak faaliyetlerini Yeni GİMAT GYO olarak
sürdürmektedir. Yeni GİMAT GYO Ankara’nın en büyük ve en çok
kurucu ortağı olan Ankamall AVM ve oteli olan bir kuruluştur.
Yine bu anlamda, Başkanlığını Ömer Seğmen’in yürüttüğü GİMAT AŞ ise üç büyük projeye imza atmıştır. 730 hisseli, Eskişehir
Yolu Üzerinde, Temelli Bölgesi'nde kurulan Tema Kent Yapı Kooperatifi projesi start almış, gerekli yatırım planlamalarını yapmaktadır.
Yine; 490 hisseyle, GİMART Birikim AŞ olarak faaliyete geçen kuruluş, GİMART AVM’yi ve hemen yanı başında dev bir otel
kompleksini tamamlamıştır.
İstanbul yoluna cepheli 90 bin metrekarelik bir alan üzerinde
yine 1000 hisseli konut ve işyeri projesini hayata geçirmek için çaba
içinde olan Ankara Birikim AŞ, çok sayıda Ankaralı tüccarı bir araya getirme başarısını göstermiştir.
Son bir örnek daha vermek gerekirse, GİMAT Derneği Başkanı
Recai Kesimal’ın önderliğinde 1516 payla kurulan GİMAT Mağazacılık Sanayi Ticaret AŞ, çok büyük bir marketi Bağdat Bulvarı
üzerinde toptan gros market olarak Ankara’ya kazandırmak üzere
çalışmalarına başlamıştır. GİMAT GROS AŞ 2017 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek ve yine çok büyük bir hizmet sağlayacaktır.
Yazımızın başına dönersek, dediğimiz gibi gerçekten “Birlikten
Kuvvet Doğmaktadır.” Elbette ki, çevremizde buna benzer birçok
proje tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Kooperatifleşme yoluyla
birçok Ankaralı Tüccar işyeri sahibi olmuş, gerek Ankara Ekonomisine, gerekse de Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır.
Dileğimiz, böylesi güçlü ortaklıkların çoğalması ve Ankara’ya güç
katmasıdır. Yeri gelmişken, bu işlerin gerçekleştirilmesinde katkıda
bulunan yönetim kurulu başkanlarına, başkan yardımcılarına, ve
yönetim kurulu üyelerine, harcadıkları emeklerden ve verdikleri
mesailerden dolayı teşekkür ediyoruz.
Borsamızın kuruluşun 89. Yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, bölücü terör örgütüne karşı mücadele ederken şehit düşen güvenlik kuvvetlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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Ticaret Borsaları Konsey
Toplantısı TOBB'de yapıldı
T

OBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda konuşan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarımın değerinin ancak
yokluğunda anlaşılacağını belirtti. Başkan Hisarcıklıoğlu,
“Tedbir almazsak, bugün daha ucuz diye her ürünü ithal etmeye kalkarsak, gelecekte boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de tehlikeye girer. Peki, bugün ithalat
daha ucuz diye ne yapalım, üretimi bırakalım mı? Elbette
hayır. Bu ülke coğrafyasındaki gerçeklerin farkında olarak,
binlerce yıllık kültürel değerlerimizi bilerek, tarımda verimi
nasıl artırırım, nasıl daha iyi bir sistem kurarım, bunun peşinde olalım. Tarımı, ekonomik bir üretime dönüştürelim.
Ekonomi disiplinini katalım. Maliyet, rekabet, verimlilik,
kâr, ölçek gibi kavramları işin içine sokalım” dedi.
Ticaret borsalarının sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret
Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile konsey üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de 23 Şubat 2016 Salı
günü gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konsey toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 2016 yılında herkesi yoğun bir
çalışma gündemi beklediğini söyledi. Küresel piyasalarda
her gün yeni bir çalkantı yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu,
“Dünya ekonomilerinde belirsizlik devam ediyor. Avrupa’da
ekonomik büyüme bir türlü kalıcı olamıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüz,
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sağlamlığını gösteriyor. Geçen sene itibariye yüzde 4 civarında bir büyüme yakaladık. 720 bin kişiye yeni istihdam
sağladık” dedi.
“Tarım ülkemizin kalıcı servet alanı”
Hisarcıklıoğlu, Euro/dolar paritesindeki gerileme sonucu, dolar bazında ihracatın yüzde 9 azaldığını dile getirirken şöyle konuştu: “Miktar bazındaki ihracatımızı, 2015’de
önceki seneye göre yüzde 1,5 artırmayı başardık. Böylece,
Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay binde 8,7 seviyesine ulaştı. Özel sektör olarak ülkemize yatırım yapmaya da
devam ettik. Makine ve Teçhizat yatırımlarımız 2015’de 63
milyar Euro’ya ulaştı. Tarımsal üretim hacminde Avrupa’da
1. ve dünyada 7. sıraya çıktık.
Avrupa ile Gümrük Birliği’ne girdik. Böylece sanayimiz
değişti, küresel sisteme entegre oldu. Ama tarım aynı kaldı.
Bunun olumsuz sonuçlarını bugün hepimiz hissediyoruz.
Dünyada gıda fiyatları düşüyor. Ama Türkiye’de artıyor. İlginçtir, bundan üretici de faydalanamıyor. Herkes şikayet
ediyor. Şehirlerde yaşam daha pahalı hale geliyor. Gıda sanayinin rekabetçiliği olumsuz etkileniyor. Zira birçok üründe
verim artmış olsa da hala AB düzeyinin altında. Bunun yansımasını ihracatta görüyoruz. Bizden çok daha küçük yüzölçüme sahip Danimarka, Polonya, Belçika, Hollanda bizden
daha fazla tarımsal ihracat yapabiliyor.
İşletme ölçeklerinin küçük olması da ayrı bir sorunumuz. Şehirleşme ve kontrolsüz arazi kullanımı yüzünden,
Türkiye’nin ekilebilir alanı her sene azalıyor. Tarımsal girdi-
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lerin büyük kısmını dışarıdan alıyoruz. Gübre, ilaç ve makinaların çoğu ithal. Döviz kurlarındaki artışın en çok olumsuz
etkilediği sektörlerin başında tarım geliyor.
Öte yandan bizde 5,5 milyon kişi tarımda çalışıyor gözüküyor. Tarımda çalışan kişi başı üretimimiz yıllık 10,500
dolar civarında. Fransa, İtalya, İspanya’da ise 50 bin dolarlarda. Yani bizdeki üreticiden 5 kat daha fazla üretip kazanabiliyorlar.
Peki, oradaki çiftçinin fazladan 2 kolu mu var? Hayır.
Aradaki fark, daha iyi tasarlanmış bir sistemin getirdiği farktır. Tarımı ülkemiz için yeni bir fırsat ve gelir alanı görmeliyiz. Bizdeki 5,5 milyon üretici, Avrupa standardında üretim
yapabilse, tarımsal üretim hacmimiz şu anki 60 milyar dolar
düzeyinde kalmaz. 275 milyar dolara yükselmiş olur. Yani
bir anda ülkemiz milli geliri 215 milyar dolar artar. Kişi başı
gelirimizse 2,700 dolar daha fazlalaşır.”
“ Yüksek teknolojili üretim
altyapısını geliştirmemiz lazım”
Bugün tarımda yaşanan sıkıntıların kaynağının dönemsel
ve geçici değil, yapısal olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
sistemin tamamının bütüncül bir şekilde yeniden düşünmek
gerektiğini bildirdi. Tarım sektörüne, tarımsal desteklere,
ticarete yeni bir bakış açısı kazandırmak gerektiği üzerinde
duran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Türkiye’de kişi başı ortalama gelir, son 15 senede, 3
bin dolardan 10 bin dolara çıktı. Ama 10 bin dolardan 25
bin dolara çıkarmak için faklı şeyle yapmamız lazım. Yüksek
teknolojili üretim altyapısını geliştirilmeliyiz. >
Geçtiğimiz sene Nisan ayında Ankara’da, Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızla birlikte, 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi
Şurası’nı yapmıştık. Burada tarım sektörüyle ilgili tespitlerimizi ve taleplerimizi ilettik. Hükümetimiz, bunlardan pek
çoğuna öncelik verdi. Mesela gübrede ve yemde KDV oranı

düşürüldü. Bu sayede çiftçimize, üreticimize yaklaşık 3 milyar lira destek geldi.
Tarımsal destekler 81 ile yaygınlaştırılıyor. Faruk Çelik
Bakanımızın liderliğinde, et ve süt gibi, geçmişten gelen sıkıntıların biriktiği alanlarda, önemli adımlar atılıyor. Coğrafi
işaretler konusunda, Odalarımız ve Borsalarımız daha aktif
hale geldiler. Türkiye genelinde tescilli coğrafi işaret sayısı
200'e yaklaştı. Aydın Ticaret Odamız, Aydın İnciri’ni AB
nezdinde tescil ettirdi. Daha sırada Aydın Kestanesi, İnegöl
Köftesi, Malatya Kayısısı, Afyon Sucuğu ve Pastırması var.
AB onayı için bekliyorlar. Uluslararası tescil, ürünlerimizin
küresel anlamda markalaşmasında büyük önem taşıyor. Bakın İtalya, sadece Parmesan peynirinden yılda 1.5 milyar €
kazanıyor. Bu açıdan bakınca, ülkemiz müthiş potansiyele
sahip bir coğrafyada.
Biz TOBB olarak, Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte,
tarımdaki dönüşümün gerçekleşmesi için çalışacağız. Sıkıntılar noktasında, elbette en büyük önceliğimiz, memleketin
tamamında huzur ve güven ortamının güçlendirilmesidir.
Çünkü huzur olursa ticaret olur. Ticaret olursa refah ve zenginlik gelir.
Hükümetimizin, reel sektörün ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımını biliyoruz. Bu kapsamda attığı adımları, 25 Öncelikli
Dönüşüm programını ve 2016 Eylem Planını önemsiyor ve
olumlu buluyoruz. Kamu ve özel sektör el birliği içinde çalışarak, yüksek büyüme temposunu yeniden ülkemize kazandıracağız. Bizler TOBB camiası olarak şuna inanıyoruz. Türkiye büyük bir ülkedir. Her sorunu aşacak güçtedir. Yeter ki,
birliğimizi, istikrarımızı muhafaza edelim. İnşallah bugünkü
istişaremiz de hayırlara vesile olur.”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, terörün ortak bir bilinçle karşı durulması gereken
insanlık suçu olduğunu belirterek, "Son Ankara saldırısında
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da gördük ki gerek kendilerine 'aydın' diyenler gerekse birtakım sivil toplum kuruluşları insanlık dışı, vahşice yapılan
saldırılarda dahi ortak tavır göstermekten imtina ediyorlar.
Türkiye partisi olma iddiasıyla yola çıkan ama bölgesel bir
parti dahi olamayan partiden ortak bir tavır bekleyemiyoruz,
beklememiz doğru değil. Bu vahşi saldırıyı gerçekleştirenlerin taziyesine gitmek, onları kutsamak neyin nesi?" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise konuşmasında, ülkede 1 milyon 150 bin ton et üretildiğini bildirerek, et ithal edilmemesi için çabaladıklarını ve bu noktada hayvan varlığını arttırmak istediklerini belirterek, "Kıyma
ve kuşbaşı ette tüketiciyi de dikkate alacak şekilde tavan fiyat
belirlemesi yapılması gerekiyor" dedi.
Çelik, dünyada 1 milyar insanın aç, 2 milyar insanın yoksul olduğunu ifade ederek, 2050 yılında nüfusun 10 milyarı
bulacağını söyledi. Tarıma elverişli 5 milyar hektar dünya
arazisinden 1,3 milyar hektarının kullanıldığını anlatan Çelik, 2050 yılında 10 milyar insanın 1,3 milyar hektar araziyi
bulamayacağını vurguladı.
Türkiye'de yaklaşık 24 milyon hektar tarıma elverişli arazi, 14,6 milyon hektar mera, 1 milyon hektar su alanları ve 3
milyon çiftçi bulunduğunu kaydeden Çelik, bu potansiyelin
çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin
üretici, sanayici memnuniyeti ve gıda arz güvenliği konusunda kendinden emin bir ülke noktasında olması gerektiğinin
altını çizen Çelik, "Ticaret borsalarını, tarımsal üretimimizin değerini bulacağı mekanlar olarak görüyoruz. Tarımsal
üretimde fiyat dalgalanmaları üretici ve tüketiciyi mağdur
ediyor. Onun için ticaret borsalarının etkin şekilde piyasanın
içinde olmaları önem arz ediyor" diye konuştu.
"Lisanslı depoculuğun önündeki engel biziz"
Bakanlık görevine başladığında değerlendirmeler yaptığını anlatan Çelik, "Lisanslı depoculuğun önündeki engel biziz, başkası değiliz ki. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak
biz engel olmuşuz. Kamu deponun içinde olduğu sürece, lisanslı depoculuk nasıl gelişir. Bir de destek çıkarmışız, lisanslı
depoculuğa yüzde 50 kira desteği veriyormuşuz. Karşılasak
bir şey ifade etmiyor ki çünkü kamu işin içinde. Olmamız
gereken yerde olmamız, olmamamız gereken yerden elimizi
çekmemiz gerekiyor. Gerekli talimatı verdim, hızlı bir şekilde
lisanslı depoculuğun önünü açacak ve bu konuda atılması
gereken ne adım varsa bakanlık olarak bir atmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, canlı hayvan borsalarının hayvancılığın gelişmesi
için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, yakın zamanda Afyonkarahisar'da canlı hayvan borsası açılacağını
bildirdi.
Tarımsal ihracatın 2015 itibarıyla 19 milyar dolar, hasılanın 2014 itibarıyla 61 milyar dolar olarak gerçekleştiğini
belirten Çelik, bu konularda 2023 hedeflerine ulaşılması için
yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.
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Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma
Enstitüsü
Heyeti'nin ziyareti
T

arla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mevlüt şahin ve çalışma
arkadaşlarından oluşan bir heyet Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz’u ziyaret etti.
Ankara Ticaret Borsası ile proje işbirliği
imkânlarının araştırılması ve iki kurum arasında ortak çalışma alanlarının belirlenmesi
amacıyla yapılan ziyarette, Ankara Kalkınma
Ajansına, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğünün AR-GE Destek Programlarına proje sunma imkanlarının oluşturulması için karşılıklı ilişkilerin arttırılması
ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş
birliğine varıldı.
Heyet üyeleri ziyaretin sonunda Ankara
Ticaret Borsasının yönetim binası ile bina
içinde yer alan sanat merkezi, toplantı salonu
ve fuaye de incelemelerde bulundu.
ATB’ye gerçekleştirilen ziyarete Enstitü
Müdürü Dr. Mevlüt Şahin’in yanı sıra, Tarım
Ekonomisi Bölüm Başkanı Sevinç Karabak,
Bölüm çalışanları Rahmi Taşçı, Ahmet Çelik
ve Merve Bolat katıldı, ziyarette ATB Genel
Sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu da hazır bulundu.
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ATB'de Pakistanlı Konuk
I

CC Pakistan Milli Komitesi Başkanı Tariq M. Rangoonwala, TOBB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve
ICC Türkiye Milli Komitesi Başkan
Yardımcısı Faik Yavuz’u ziyaret ederek, Pakistan’ın TIR Sözleşmesine
taraf olma süreci konusunda sürdürülen çalışmaları değerlendirdi. Ankara Ticaret Borsası’nda gerçekleşen
ziyarette bir konuşma yapan Yavuz,

TOBB olarak başta TIR Sistemine giriş sürecinde sağlayacağı destek olmak
üzere Pakistan’ın her türlü yardım
talebinde yanlarında olduklarını ve
bundan sonra da olacaklarını belirtti.
Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“ Pakistan’ın Ocak 2016’da TIR
Sözleşmesine taraf olma sürecini tamamlamasını önemli bir gelişme

olarak görüyoruz. Umarız Türkiye’de
kaldığınız sürece TIR Sistemi ve taşımacılık konusunda maksimum katkı
ve faydayı görürsünüz.
Birliğimiz uluslararası ticaretin
kolaylaştırılmasına sadece TIR Sözleşmesi ve ilgili uluslararası mevzuatlar
açısından bakmamakta, saha ziyaretinden de göreceğiniz üzere, TOBB
iştiraki GTİ A.Ş.’nin sınır kapıları
modernizasyonu ve TIR Parkları çerçevesinde altyapı kolaylaştırmaları ve
yatırımları da yapmaktadır.
Çin’in de TIR Sistemine entegre
olmasıyla birlikte sonra giderek stratejik önemi artan Asya-Avrupa taşımacılık ağlarında Pakistan gibi önemli
bir ülkenin eksikliği giderilecektir.
Görüşmede,
Pakistan
ile
Türkiye’nin tarihsel dostluğuna ve
kardeş ülke olmasına dikkat çekildi.
Ayrıca, Türkiye ve Pakistan’ın Tarihi
İpek Yolu Projesindeki önemi vurgulandı.
ICC Pakistan Milli Komitesi
Başkanı Tariq M. Rangoonwala da,
Türkiye ile iyi ilişkiler içinde bulunduklarını belirterek, Türkiye’nin bilgi
ve tecrübesinden her zaman yararlanacaklarını ifade etti.

Ahiboz Hububat Teknolojileri Laboratuvarı denetimden başarıyla geçti

U

luslararası
akredite
olan Ahiboz Hububat Teknolojileri Laboratuvarımızın TS EN ISO/
IEC 17025 akreditasyon
denetimi başarıyla geçirdi.
TÜRKAK adına Baş Denetçi Baran Bozoğlu ve teknik
denetçi Meliha Kocabey’in
denetiminde yapılan çalışmalara, Aslıhan Ünüvar ve
Sibel Sümer de denetimde
TÜRKAK adına gözlemci olarak bulundular. Denetime, Laboratuvar Kalite Yöneticisi/Yetkili Sınıflandırıcı Yöneticisi Handan Kavakoğlu, Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu Yasemin Okur, Fiziksel Analiz Bölüm Sorumlusu Esra Kaya, Fiziksel Analiz Teknik Personeli Ersin Soysal, Raporlama Personeli Yasin Okur, Numune Alma
ve Kabul Personeli Abbas Özdemir iştirak etti.

21

HABER

Uluslararası
Bakliyat Yılı başladı
B

irleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu’nun bakliyatların faydaları konusunda farkındalık yaratmak,
üretim ve ticaretini arttırmak, gıda
zincirinde yeni ve akıllı yöntemleri
teşvik etmek amacıyla ilan ettiği 2016
Uluslararası Bakliyat Yılı, Roma’da
yapılan tanıtım toplantısıyla birlikte
resmen başladı.
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) üyesi ülkelerin katılımıyla yapılan 2016
Uluslararası Bakliyat Yılı tanıtım
toplantısına, FAO Genel Direktörü
Jose Graziano Da Silva, yönlendirme komitesinin eş başkanlığını yürüten ülkelerden Türkiye’nin Roma
Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin ile
Pakistan’ın FAO Daimi Temsilcisi
Nadeem Riyaz ve dünya genelinde
bakliyata ilişkin faaliyetlerde görev
alacak 14 ülkenin temsilcileri katıldı.
Tanıtım etkinliğine yazılı mesaj
gönderen BM Genel Sekreteri Ban
Ki-mun, bakliyatın açlıkla mücadeledeki önemine işaret etti. FAO Genel
Direktörü Da Silva da bakliyat ürünlerinin asırlardır insanların sofralarında yer aldığını, buna rağmen hak ettiği önemi göremediğini vurguladı ve
2016’nın bakliyat tüketimine ilişkin
farkındalığı arttıracağına inandığını
söyledi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin ise “Bakliyat tüketimi, açlıkla etkin bir şekilde
mücadele bakımından büyük önem
taşımaktadır” dedi.
“Sürdürülebilir gelecek için besleyici tohumlar” sloganıyla başlatılan
“2016 Uluslararası Bakliyat Yılı” için
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BM, “Kuru fasulyeden bezelyeye her
çeşit bakliyat; ucuz, lezzetli ve içerdiği yüksek orandaki protein ve önemli
mikrobesinlerle özellikle gelişmekte
olan ülkelerdeki insanların sağlık ve
yaşamlarını olumlu etkiliyor” mesajı
verdi.
Dünyada Bakliyat
Yılı Konuşuluyor
2016’nın Uluslararası Bakliyat
Yılı ilan edilmesi, gerek bakliyat üreticilerini gerekse sektörü temsil eden
sivil toplum kuruluşlarını da memnun etti. Baklagiller açlığı ortadan
kaldırmanın yanında, obezite ve diyabet gibi kronik sağlık sorunlarının
üstesinden gelinmesinde çok büyük
bir potansiyele sahip bulunuyor.
Uzmanlar, bakliyatın beslenmedeki öneminin yanı sıra, ekonomik
yanlarına dikkat çekiyorlar. Gelişmekte olan piyasalarda, baklagiller

genellikle küçük toprak sahipleri,
özellikle de kadınlar tarafından yetiştirildiğine dikkat çeken uzmanlar,
Baklagillerin çiftçilere ek bir gıda ve
gelir kaynağı sağladığını ve küresel
baklagil tüketiminin yükseltilmesi,
bu ailelerin gelirini artırma potansiyelini de yanında getirdiğini belirtiyorlar.
Türkiye’de Bakliyat
Yılı Heyecanı
Dünyanın önde gelen bakliyat
üreticileri arasında yer alan Türkiye, 2016 Uluslararası Bakliyat
Yılı için oluşturulan Yönlendirme
Komitesi’nin eş başkanlığında yer alıyor. Bu yüzden Türkiye’deki bakliyat
sektörü temsilcileri için 2016 daha da
önemli bir yıla dönüşüyor.
Türkiye, tarımdaki tecrübesini
kullanarak bakliyat yılından en kazançlı çıkan ülke olabilir. Bakliyat
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ürünlerimizi tanıtmak ve dış pazarlarda bu ürünlerimize yeni kapılar
aralayabilmek için uluslararası düzeyde elimize önemli bir fırsat geçti. Bu
durumu ortak çaba ve gayretlerle ihracatın artırılması noktasında olumlu
bir noktaya getirebiliriz.”
Bulgur Yılı İlan Edilsin Çağrısı
Birleşmiş Milletler’in 2016’yı
Bakliyat Yılı ilan etmesi, topluma yeterince anlatılamamış başka ürünlerle
ilgili çağrılara da öncülük etti. İtalya’daki bir etkinlikte konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanları, BM’ye
bulgur için çağrıda bulundu. BM’nin
2013 yılını Güney Amerika’ya ait
bir tahıl olan “kinoa (quinoa)” yılı,
2016 yılını ise “Uluslararası Bakliyat
Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan
uzmanlar, “Bu seçimlerin ardından
artık bulgurun da hak ettiği değeri
görmesi gerektiğine inanıyoruz. Birleşmiş Milletler’in en yakın zamanda
Uluslararası Bulgur Yılı’nı ilan ettiğini görmek en büyük hayalimiz.” Şeklinde konuşuyorlar
Türk Baklagili
Dünyaya Tanıtılacak
"Sürdürülebilir gelecek için besleyici tohumlar" sloganı kullanılan
2016 Uluslararası Bakliyat Yılı çerçevesinde düzenlenecek faaliyetlerle,
bakliyatların faydaları konusunda
farkındalık yaratmak, üretim ve ticaretini arttırmak ve gıda zincirinde
yeni ve akıllı yöntemleri teşvik etmek
amaçlanıyor.
2016, Türk baklagillerinin dünyaya tanıtılması ve piyasa değerinin
artırılması için de önemli olacak.
Nohut ve mercimeğin ana vatanı
ve gen merkezlerinden birisi olan
Türkiye'nin küresel baklagil ticareti
içerisindeki payı yüzde 3 civarında
bulunuyor.
Türkiye, dünyada mercimek üretiminde 3'üncü, nohut üretiminde
ise 4'üncü sırada yer alıyor. Son 7
yılda toplam kuru baklagil üretimini
yüzde 21,5 artıran bu ülke, nohut ihracatında dünyada 5'inci, mercimekte ise 3'üncü sırada bulunuyor.

Toprak Koruma Kurulu, aylık
olağan toplantısı ATB’de yapıldı

T

oprak Koruma Kurulu aylık olağan toplantısı, Ankara Ticaret
Borsası’nda (ATB) yapıldı. Kurul üyeleri, ATB Et Borsası’nda incelemelerde bulunarak işleyişi hakkında bilgi aldı.
Et Borsası’na ziyaret
Toprak Koruma Kurulu üyeleri toplantı öncesinde ATB’nin Et
Borsasında incelemelerde bulundu. ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş.
Ömeroğlu’ndan, Et Borsasının işleyişi ve çalışmaları bilgi alan heyet üyeleri
tesislerden etkilendiklerini söylediler.
Tesislerin ülkemizde ilk ve tek olma özelliğini taşıdığına dikkat çeken
Ömeroğlu, ATB’nin et fiyatlarının belirlenmesinde referans borsa olduğunu belirterek “Ankaralı, ATB Et Borsası’nın faaliyete geçmesiyle birlikte
sağlıklı ve hijyenik et tüketmeye başladı” dedi. Tesislerin Ankara’nın günlük et ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını belirten Ömeroğlu “ATB
Et Borsası’na yurdun önemli et üreticisi bölgelerinden et gelmektedir. Borsamızda fiyatlar anlık olarak takip edilmekte ve anında duyurulmaktadır.
Borsamıza giren tüm etler, kayıt altına alınmaktadır” şeklinde konuştu.
Ömeroğlu, Kurul üyelerinin sorularını da cevaplandırarak, “ATB sadece Ankara ekonomisine değil, ülke ekonomisine de önemli katkıda bulunmaktadır” dedi.
ATB’de toplantı
ATB Et Borsası’na yapılan ziyaretten sonra ATB Merkez Binasında
toplanan Toprak Koruma Kurulu üyeleri, burada yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantıya, ATB adına Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara
katıldı.
Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak’ın başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıya Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve Kurul Başkan
Yardımcısı Bülent Korkmaz, Ankara büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Yunus Aluç, Ankara Defterdar Vekili Tacettin Öztaş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hikmet Yüksel, Ankara Çevre
ve Şehircilik İl Müdürü Banu Aslan Can, TMMOB ziraat Mühendisleri
Odası’ndan Dr. Ali Tan ve TZYMB adına Fikri Kaya katıldı.
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ATB, 2015 yılı fiyat hareketlerini açıklandı

Kurusoğan zirvede
Kurusoğan yüzde 56.6 oranındaki fiyat artışıyla ilk sırayı aldı. Fiyatı yüzde - 4.08
oranında gerileyen kepek ise fiyatı en çok
düşen ürün oldu.

A

nkara Ticaret Borsası’nda (ATB) işlem gören ürünler
arasında yapılan değerlendirmelere göre; 2015 yılında,
Kurusoğan yüzde 56.60’lık fiyat artışıyla ilk sırayı aldı. Kurusoğanı, yüzde 37.05lik fiyat artışıyla canlı dana, üçüncü
sırayı da yüzde 35.84’lik artışla tam yağlı kaşar peyniri aldı.
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2015’te bir önceki yıla göre yüzde -4.08’lik fiyat düşüşüyle kepek son sırada yer aldı.
Üç ürünün fiyatı bir önceki yıla göre düşüş gösterirken, piliç eti fiyatında ise 2014 yılına göre artış tespit
edilmedi.
Fiyatı artan ürünler
ATB' nin yıl içinde en çok tescil işlemi gören 25 ürün
arasında yaptığı değerlendirmeye göre fiyatları artan
ürünlerin sıralaması şöyle:
Birinci kalite Kurusoğan % 56.60, canlı dana %
37.05, Tam yağlı kaşar peyniri %35.84, tam yağlı beyaz
peynir % 27.19, dana eti (karkas) % 24.15, lüks irmik %
18.88, kuzu eti (karkas) % 16.09, dana derisi % 11.90,
canlı kuzu % 11.40, yumurta % 10.00, sıvı yağ (ayçiçek)
% 8.65, sert buğday % 6.59, lüks makarna % 6.57, beyaz arpa % 5.97, pilavlık bulgur % 5.84, bezostia buğday
% 4.82, Osmancık pirinç % 3.34, mısır % 2.86, birinci
kalite patates % 2.50, Özel amaçlı un % 0.54, Nohut (9
mm) % 0.30.
Fiyatları azalan ürünler
ATB' nin yaptığı değerlendirmeye göre 2015 yılında
3 ürünün fiyatları bir önceki yıla göre gerileme gösterdi.
Bu ürünler; Çalı fasulye % - 1.36, köylü unu % 3.33 ve
kepek % 4.08 oldu.
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Tarımsal desteklemeler
14 milyar liraya çıkıyor!
G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, lisanslı depoculuk ile ilgili yapılan düzenlemenin çok önemli olduğunu belirterek,
“Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) ciddi bir rakip olduğu için
lisanslı depoculuğun gelişmesi pek
mümkün olmadı. Biz şimdi bu alandan çıkmayı düşünüyoruz. İşin deposuyla değil, piyasanın regülasyonu ile
meşgul olacağız” dedi.
15. Ulusal Tarım ve Gıda
Kongresi‘nde konuşan Çelik, dünya
nüfusunun hızla artarak 7 milyara
ulaştığını, yılda 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini, 500 milyon insanın obez, 1,5 milyar insanın şişman,
800 milyon insanın ise aç olduğunu
söyledi.
Dünyadaki hastalıkların yüzde
15’inin yetersiz beslenmeden kaynaklandığının altını çizen Çelik, göçlerin temelinde de kıtlık, açlık ve ku-

raklığın olduğuna dikkati çekti.
Çelik, savaşların da yavaş yavaş
gıda temelli olmaya başlayacağını savunarak, bu tablo karşısında gıda ve
tarımın öneminin artmasının kaçınılmaz olduğunu, geleneksel tarım anlayışından çıkmak gerektiğini bildirdi.
Türkiye’de yaklaşık 24 milyon
hektar tarım alanı, 3 milyon çiftçi,
14,6 milyon hektar mera arazisi, 1
milyon hektar su alanı bulunduğunu,
bu potansiyelin tarım ve hayvancılık
açısından çok önemli olduğunu ifade
eden Çelik, “Böyle bir potansiyele
sahibiz diye har vurup harman savurma, sorumsuz bir davranış içerisinde
olma lüksümüz yok. Bu imkanlarda,
bu nimetlerde gelecek nesillerin de
hakkı var” diye konuştu.
Çelik, Bakanlık olarak gelecek
nesilleri de dikkate alarak arazilerin,
özellikle de meraların korunması
konusunda bütün sivil toplum ör-

gütleri ile işbirliği içerisinde olma
zorunluluklarının bulunduğunu vurgulayarak, “Bir karış toprağın dahi
betonlaşmaması konusunda büyük
bir direnç, büyük bir dayanışmayı
birlikte sergilememiz gerekiyor. Bu
anlamda kimse bizden popülist bir
yaklaşım içerisinde olmamızı beklemesin” dedi.
Türkiye’nin son 13 yılda tarım,
hayvancılık ve gıda alanında çok ciddi gelişme kaydettiğinin altını çizen
Çelik, bitkisel ve hayvansal üretimin
130 milyon tona ulaştığını, Tarımsal
GSYH’nın 2014 yılında 125 milyar
liraya ulaştığını, Avrupa’da tarım ekonomisinde birinci, dünyada 7’inci sıraya gelindiğini söyledi.
Kırdan kente göçle başlayan sosyal hareketliliğin tarım ve hayvancılığa olumsuz etkisinin engellenmesi
gerektiği belirten Çelik, çiftçiliğin
kısa vadeli giriş çıkış yapılan bir alan
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olarak veya vasıf gerektirmeyen bir
meslek olarak görülmesinin çok yanlış olduğunu ifade etti.
Bu sene ise 11,6 milyar lira tarımsal destek verileceğini, bu rakamın
gübre ve yemdeki KDV indirimi
desteği ile 14 milyar liraya ulaştığını
dile getiren Çelik, tarımsal desteklerin geri dönüşümünün daha rasyonel
olması için düzenlemeler yapacaklarını bildirdi.
Çiftçilerin yüzde 5’inin, desteklerin yüzde 46’sını aldığını ifade eden
Çelik, bu oranın doğru bir oran olmadığını, bunların geniş çiftçi tabanının lehine olacak şekilde yeniden
ele alınması gerektiğini bildirdi.
Çelik, lisanslı depoculuk düzenlemesinin önemli bir düzenleme olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:
“Yıllar önce lisanslı depoculuk
ile ilgili yaptığımız düzenleme çok
önemli ama bu konuda da TMO
ciddi bir rakip olduğu için lisanslı
depoculuğun gelişmesi pek mümkün
olmadı. Biz şimdi bu alandan çıkmayı düşünüyoruz. İşin deposuyla değil, piyasanın regülasyonu ile meşgul
olacağız. Alacağımız ürünü alacağız,
bunun depolama işlemlerini lisanslı depoculuğun yapması gerekiyor.
Çiftçi istediği zaman istediği kadar
ürününü lisanslı depodan piyasa şartları ne zaman uygunsa o zaman satma
imkanını elde edecek. Bu dönem içerisinde yoğun bir şekilde borsalarla,
sivil kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, lisanslı depoculuğa hızlı
bir geçişi sağlayacağız.”
Çiğ sütte desteklemeler yeniden
düzenlendi!
Çiğ sütün desteklenme uygulamalarını belirlemek amacıyla hazırlanan
Tebliği Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girdi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiğ
Sütün Değerlendirilmesine Yönelik
Destekleme Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile ülkemiz süt
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üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına
alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu
dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında istikrarın sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca ihracatçı
firmaların ihraç ettikleri ürünlerde
kullandıkları çiğ süt ve/veya süt tozunun iç piyasadan temin edilmesinin
desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları
düzenleniyor.
Süt tozunun yurt içinde
ürettirilmesi ve temin
edilmesi esasları
1- İhracı yapılan işlem görmüş
ürünün elde edilmesinde hammadde
olarak kullanılan süt tozunun ve çiğ
sütün yurt içinden temin edilmesi
esastır.
2- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, piyasaya müdahale amacıyla
süt tozu alımı yapmış ise süt tozu bu
kurumdan temin edilir. Piyasa müdahalesinin olmadığı durumlarda süt
tozu, Bakanlıkça üretim kotası tahsis
edilen süt tozu üreten/ürettiren firmalardan temin edilir.
3Yurt içinden temin edilemeyen özel ürün kapsamındaki süt
tozunun, ilgili İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğinin uygun görüşü
ile Konseyce düzenlenen süt tozunun
yurt içinden temin edilemediğine
dair belge olması kaydıyla ithal edilmesine Bakanlıkça izin verilebilir.
4- Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici
örgütlerinden tedarik edilmesi esastır. Doğrudan çiftlik bazında sütün
tedarik edilmesi halinde üreticinin
örgütlü olması ve bu durumun belgelendirilmesi zorunludur.
5Süt tozu ve diğer süt
ürünlerinde kullanılan çiğ sütün
27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun olması
gerekir.
6- Süt tozu ve diğer süt ürünleri
ile bunların üretiminde kullanılan çiğ
süt Gıda Kodeksine uygun olur.

Desteklemeden faydalanma koşulları
1- Tahsis edilen kota kapsamında süt tozu üreten/ürettiren firmaların ihracatçı firmaya satmış olduğu
birim ton süt tozu için ihracatçı firmaya destekleme ödemesi yapılır. Süt
tozu üreten/ürettiren ile ihracatçı firmalar arasında süt tozu alımına dair
sözleşme yapılması zorunludur.
2Süt ürünleri ihracatçısının
ihraç ettiği ürünlerde kullandığı çiğ
sütün, süt tozu eşdeğeri için çiğ süt
üreticilerine veya örgütüne destekleme ödemesi yapılır.
3- Gerekli görülen hallerde, süt
tozu ihracatçısına, Bakanlıktan ihracat ön izin belgesi almaları ve ön izin
tarihinden sonra dört ay içerisinde
analiz raporuyla belgeleyerek ihraç
etmeleri koşuluyla doğrudan süt tozu
ihracatı için destekleme ödemesi yapılır. Ancak yurt dışı alıcılarla, uzun
süreli sözleşmeli satış yapan ihracatçıların, sözleşmelerini ibraz etmeleri
halinde bu süre uzatılabilir.
4- Desteklemeden yararlanacak
firmalar piyasadan aldığı çiğ sütlerde
referans fiyata uymak zorundadır.

TOBB'nin Sanayi Kapasite Raporu
istatistikleri açıklandı

Ankara istihdamda 5. sırada
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sanayi Kapasite
Raporu'na göre, geçen yıl geçerliliği
devam eden kapasite raporu sayısı bir
önceki yıla göre yüzde 0,85 artarak 72
bin 433'e çıktı. En çok Sanayi Kapasite
Raporu İstanbul'da, en az Bayburt'ta
düzenlendi.
TOBB, 2015 yılı Sanayi
Kapasite Raporu istatistiklerini
açıkladı.
Buna göre, 2015 yılı sonu itibarıyla
72 bin 433 geçerliliği devam eden Sanayi Kapasite Raporu bulunuyor. 2014
yılında 71 bin 825 olan rapor sayısı,
2015 yılında yüzde 0,85 arttı. Raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde
37,33'ünde 1 ila 9, yüzde 47,04'ünde
10 ila 49, yüzde 7,57'sinde 50 ile 99,
yüzde 5,65'inde 100 ile 249 arasında,
yüzde 2,42'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.
Geçerliliği devam eden raporlarda
yer alan bilgilere göre, sanayi tesislerinde toplam çalışan sayısı yüzde 3,64
artışla 2 milyon 947 bin 254 kişi oldu.

Geçerliliği devam eden
kapasite raporu sayısı geçen
yıl 2014'e göre yüzde 0,85
artarak 72 bin 433'e çıktı.
Rapora göre En çok Sanayi
İstanbul'ya yer alırken,
Ankara 5. sırada yer aldı.
2014'te bu sayı 2 milyon 843 bin 679
olarak kayıtlara geçmişti.
Toplam çalışanların yüzde 4,86'sı
1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam
edilirken, yüzde 26,69'u 10-49, yüzde
13,10'u 50-99, yüzde 21,28'i 100-249,
yüzde 34,07'si ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde görev yapıyor.
Geçerli raporlara göre, istihdamın
en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (662 bin 524), Bursa (248 bin
918), İzmir (193 bin 240), Kocaeli
(178 bin 538) ve Ankara (164 bin 753)
olarak belirlendi.
En çok mühendis İstanbul'da
Sanayi Kapasite Raporu'na göre,

2015 sonu itibarıyla sanayi tesislerinde
en çok mühendis İstanbul’da çalışıyor.
İstanbul’da çalışan 21 bin 681 mühendise karşılık, Ankara'da 17 bin 696,
Kocaeli'nde 11 bin 741, Bursa'da 10
bin 56, İzmir'de 8 bin 402 mühendis
sanayi tesislerinde istihdam edildi.
Toplam çalışanların yüzde 3,90'ını
mühendis, yüzde 4,28’ini teknisyen,
yüzde 7,04’ünü usta, yüzde 72,80’ini
işçi, yüzde 10,91’ini idari personel ve
yüzde 1,07’sini diğer personel oluşturdu.
Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2014'te 40 iken, 2015'te 41
oldu. Sanayi tesisi başına en çok çalışana sahip iller Zonguldak (89), Kırklareli (87), Karaman (87), Tekirdağ (82),
Kocaeli (79) olarak sıralandı.
En fazla rapor gıdada
Geçen yıl en çok kapasite raporu
yüzde 11,52 ile "gıda ürünleri imalatı"
konusunda düzenlendi. Gıda ürünleri imalatını sırasıyla yüzde 10,78 ile
"fabrikasyon metal ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat hariç)", yüzde 8,27
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ile “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı”, yüzde 7,99
ile “tekstil ürünlerinin imalatı”, yüzde
7,16 ile “kauçuk ve plastik ürünlerin
imalatı” izledi.
En az kapasite raporu düzenlenen
son beş faaliyet grubu, yüzde 0,004 ile
"ormancılık ile endüstriyel ve yakacak
odun üretimi", yüzde 0,001 ile “ham
petrol ve doğalgaz çıkarımı”, yüzde
0,02 ile “balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği”, yüzde 0,03 ile “tütün ürünleri imalatı”, yüzde 0,03 ile "diğer hizmet
faaliyetleri" olarak sıralandı.
En çok kapasite raporu düzenlenen
ilk beş il sırası ile İstanbul (20 bin 297),
Bursa (4 bin 991), Ankara (4 bin 906),
İzmir (4 bin 596) ve Konya (2 bin
640), en az kapasite raporu düzenlenen
son beş il sırası ile Bayburt (25), Ardahan (34), Tunceli (47), Hakkari (51) ve
Iğdır (54) oldu.
Geçen yıl sonu itibarıyla raporların
bin 344'ü yüksek teknoloji ürünleri, 16
bin 983'ü orta-yüksek teknoloji, 24 bin
906'sı orta-düşük teknoloji ve 34 bin
798'i düşük teknoloji konusunda düzenlendi.
Yabancı sermayeli firmalar
Geçen yıl sonu itibarıyla bin 351
yabancı sermayeli firma kapasite raporu yaptırdı.
Yabancı sermayeli firmaların üretim
tesislerinin en çok bulunduğu il Kocaeli
(228) oldu. Bu kenti sırasıyla, İstanbul
(206), İzmir (190), Bursa (143) ve Tekirdağ (93) izledi. Bu tesislerin faaliyet
grubuna göre ilk beş sıralaması “başka
yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman imalatı (151)”, “fabrikasyon
metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (150)”, “kimyasallar ve
kimyasal ürünlerin imalatı (146)”,“kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (137)”
“motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve
yarı treyler (yarı römork) imalatı (124)”
şeklinde oldu.
Yabancı sermayeli sanayi tesisi sayısında Almanya 283 tesisle ilk sırada yer
aldı. Almanya'yı 160 tesisle Hollanda,
122 tesisle Fransa, 111 tesisle İtalya, 79
tesisle İngiltere izledi.
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Ülkelerin milli geliri
2.8 trilyon $ artacak
IMF tahminlerine göre, bu yıl 186 ülkenin milli gelirleri
toplamı geçen yıla kıyasla 2 trilyon 779,1 milyar dolar
artarak 75,7 trilyon dolara ulaşacak.
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U

luslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan tahminler, bu
yıl 186 ülkenin milli gelirleri toplamının 2,8 trilyon dolar artarak 75,7
trilyon dolara ulaşacağını ortaya koydu.
IMF tahminlerinden derlenen verilere göre, 186 ülkenin toplam Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH), 2016
yılında 72 trilyon 921,5 milyar dolardan 75 trilyon 700,6 milyar dolara
ulaşacak.
Rakamlar, geçen bir yıllık sürede
dünya ülkelerinde GSYH'nin 2 trilyon 779,1 milyar dolar artacağını ortaya koyarken, bu da yaklaşık yüzde
3,8'lik artışa denk geliyor.
Bu dönemde en fazla milli gelir
artışının ise ekonomik büyümesine
ilişkin endişelerin gündemin üst sıralarında yer aldığı Çin'de gerçekleşmesi bekleniyor. Çin'de milli gelirin
bu yıl 2015'e kıyasla 869,2 milyar
dolar artarak 12 trilyon 254 milyar
dolara çıkacağı öngörülüyor.
Bu yıl milli gelirini en fazla artırması beklenen ülkeler arasında 729,7
milyar dolarla ABD ikinci, 202,1
milyar dolarla da Hindistan üçüncü
sırada yer alıyor.
İngiltere 189,9 milyar dolarlık,
Almanya ise 101,5 milyar dolarlık
GSYH artışıyla milli gelirini 100
milyar doların üzerinde artıran diğer
ülkeler olarak sıralanıyor.
GSYH 16 ülkede azalacak
IMF tahminlerine göre, bu yıl
Brezilya'nın milli geliri geçen yıla
kıyasla 126,7 milyar dolar azalacak.
Böylece Brezilya, bu yıl milli gelirinde en fazla düşüş yaşayan ülke olacak.
Bu dönemde milli geliri en fazla azalması beklenen ülkeler arasında Rusya 56,9 milyar dolarlık, Kazakistan
21,8 milyar dolarlık ve Kolombiya da
10,7 milyar dolarlık düşüşle listenin
ilk sıralarında bulunuyor. Tahminler
ayrıca bu yıl toplam 16 ülkede milli
gelirin geçen yıla kıyasla azalacağını

En fazla GSYH'ye sahip ülkeler (milyar $)
Ülkeler

2015

2016

1

ABD

17.968,20

18.697,90

2

Çin

11.384,80

12.254,00

3

Japonya

4.116,20

4.170,60

4

Almanya

3.371,00

3.472,50

5

İngiltere

2.864,90

3.054,80

6

Fransa

2.422,60

2.488,40

7

Hindistan

2.182,60

2.384,70

8

İtalya

1.819,00

1.867,60

9

Brezilya

1.799,60

1.672,90

10

Kanada

1.572,80

1.592,30

11

Kore

1.393,00

1.450,10

12

İspanya

1.221,40

1.265,10

13

Avustralya

1.240,80

1.253,00

14

Meksika

1.161,50

1.187,10

15

Rusya

1.235,90

1.178,90

16

Endonezya

872,6

875,8

17

Hollanda

750,8

782,9

18

Türkiye

722,2

721,2

19

İsviçre

677

687,6

20

S.Arabistan

632,1

643,2

ortaya koyarken, bu ülkelerdeki toplam daralmanın 238,3 milyar doları
bulması bekleniyor.
5 büyük ekonomi dünyanın
yarısına bedel
IMF'nin 2016 yılı GSYH tahminlerine göre, milli gelir açısından
dünyanın en büyük ekonomilerinde
listenin bu yıl da değişmediği görülüyor. ABD 18,7 trilyon dolarlık milli
gelir büyüklüğüyle listenin başında
yer alırken, Çin 12,3 trilyon dolarla
ABD'nin en yakın takipçisi konumunda bulunuyor.
Listenin üçüncü sırasında 4,2 trilyon dolarlık GSYH büyüklüğüyle Japonya gelirken, bu ülkeyi 3,5 trilyon

dolarla Almanya ve 3,1 trilyon dolarla da İngiltere izliyor.
Listenin ilk beşini oluşturan
ABD, Çin, Japonya, Almanya ve
İngiltere'de toplam milli gelirin 2016
yılında 41,7 trilyon dolara ulaşması beklenirken, bu da toplam dünya
milli gelirinin yüzde 55'ine denk geliyor. Geçen yıl 34 milyon dolar olan
milli gelirini bu yıl 35 milyon dolara
çıkarması beklenen Tuvalu ise 186
ülke arasında en az GSYH'ye sahip
ülke konumunda bulunuyor.
Türkiye'de milli gelirin 2016 yılında 721,2 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu rakamla Türkiye, listenin 18. sırasında bulunuyor.
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Çelik: Tarımda 13 yılda 23.3
milyar TL prim desteği ödendi
G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakanlığın 2016
yılı bütçesinin 17 milyar 175 milyon
234 bin lira olarak öngörüldüğünü
belirterek, "Bunun 11 milyar 644 milyon lirası, yani bütçenin 67,8'i tarımsal desteklere ayrılmıştır" dedi.
Bakanlığının ve bağlı kuruluşları-
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nın 2016 yılı bütçesine ilişkin TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum
yapan Çelik, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde 2015'te süt üretiminin
18,6 milyon tona, kırmızı et üretiminin 1 milyon tona, tavuk eti üretiminin
1 milyon 894 bin tona, bal üretiminin
107 bin tona ulaştığını belirtti.

Türkiye'de son 13 yılda küresel
finans krizlerine, bölgedeki siyasal gerilimlere ve kuraklığa rağmen tarımda
önemli gelişmeler kat edildiğini belirten Çelik, tarım sektörünün 2015
yılının 9 ayında yüzde 8,9 büyüyerek
beklentilerin üzerinde bir gelişme gösterdiğine işaret etti. 2002 yılında 36
milyar lira olan tarımsal GSYH'nin
2014 yılında 125 milyar liraya, aynı
dönemde tarımsal ihracatın da 3 milyar 752 milyon dolardan 16 milyar
799 milyon dolara yükseldiğini vurgulayan Çelik, ithalatın ise 2002-2015
arasında 2 milyar dolardan 11 milyar
244 milyon dolara çıktığını söyledi.
Çelik, böylece tarım ve gıda ürünleri
dış ticaretinde 5,6 milyar dolarlık fazla
verildiğine dikkat çekti.
Çelik, tarımsal kredilerde 2015 yılında faaliyete göre değişmekle birlikte
yüzde 25-100 arasında faiz indirimi
uygulandığını dile getirerek, bu indirimle sübvansiyonlu tarımsal kredilerde cari faiz oranının yüzde 0-8,25
aralığına düştüğünü ifade etti. Bakan
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Çelik, 2015 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından
28,5 milyar lira tarımsal kredi kullandırıldığını kaydetti.
"13 yılda toplam 23,3 milyar
lira prim desteği ödendi"
Hayvancılık sektöründe sıfır faizli
kredi uygulamasının başladığı 2010
yılı Ağustos'tan 2015 yılı sonuna kadar 390 bin üreticiye toplam 9,3 milyar lira faizsiz kredi kullandırıldığını
aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarım sektörüne sağlanan nakit
destek miktarı her geçen yıl artırılmıştır. 2003-2015 döneminde çiftçilerimize toplam 78,6 milyar lira nakit
hibe desteği ödenmiştir. 2015 yılında
alan bazlı destekler kapsamında, 683
milyon lira mazot, 813 milyon lira
kimyevi gübre, 94 milyon lira toprak
analizi desteği, 170 milyon lira organik ve iyi tarım desteği, 839 milyon
lira fındıkta alan bazlı gelir desteği
ödemesi yapıldı. Ülkemizde arz açığı bulunan ve stratejik açıdan önemli
ürünlere fark prim ödemeleri kapsamında 2003-2015 döneminde toplam
23,3 milyar lira prim desteği ödendi.
Hayvancılık destekleri kapsamında
2003-2015 döneminde toplam 17,7
milyar lira hayvancılık desteği sağlandı. 2016 yılında ise üreticilerimize 11

milyar 644 milyon lira tarımsal destek
sağlanması planlanıyor."
Gıdalarda tuz miktarının azaltılmasına yönelik çalışmaların geçen yıl
yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çelik,
sakıncalı ürünlerin vatandaşın sofrasına ulaşmasına engel olmak için 93 gıda
kontrol laboratuvarının gece gündüz
çalıştığını anlattı.
Çelik, şöyle devam etti:
"2015 yılında gıda üretim, satış ve
toplu tüketim yerlerine toplam 735
bin denetim yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda 65 milyon 680 bin lira
idari para cezası uygulanmış, 92 firma
hakkında savcılığa suç duyurusunda
bulunulmuştur. Ayrıca 2009 yılında
başlatılan 174 ALO Gıda Hattı'na bugüne kadar toplamda yaklaşık 1,6 milyon arama yapılmış, bunlardan ihbar
ve şikâyet kapsamında olan 331 bin
266 adet çağrı için kontrol ve denetimler yapılmıştır. Sağlığa zararlı gıda
üreten, taklit ve tağşiş yapan firmalara
ilişkin bilgiler 2012 yılından itibaren
Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda son 4 yıl içerisinde sağlığa zararlı gıda üreten, taklit
ve tağşiş yapan 418 firmanın 818 ürünü kamuoyuna ifa edildi."
Miras yoluyla arazilerin bölünmesinin 2014 yılı Mayıs ayında yürürlüğe

giren düzenlemeyle sona erdiğini hatırlatan Faruk Çelik, 2023 yılına kadar
14 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırılmasının planlandığını bildirdi.
106 ovanın sınırlarının çizildiğini, ön
incelemeye açıldığını anlatan Çelik,
"Bu çalışmaların 2016 yılında kamu
kurum ve kuruluşlarının görüşlerine
açılması ve Bakanlar Kurulu kararıyla
büyük ovaların ilan edilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.
Faruk Çelik, hazine arazilerinin
topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine
dağıtımı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Mersin, Aydın,
Eskişehir, Kayseri, Aksaray, Konya,
Karaman, Ankara ve Çankırı'da toplam 935 bin 194 dekar arazinin 14 bin
159 çiftçi ailesine dağıtıldığını kaydetti. Damla ve yağmurlama sulama
sistemlerinin 2006 yılından bu yana
6,2 milyon dekar alanda kurulduğunu
ifade eden Çelik, tohumluk üretiminin geçen yıl 896 bin tona ulaştığını
söyledi.
"Zirai ilaç kullanımı
yüzde 27 azaltıldı"
Sertifikalı tohum kullanımının
2005, sertifikalı tohum üretiminin ise
2008 yılından bu yana desteklendiğini
anımsatan Çelik, 2014 yılında yaklaşık
150 milyon dolarlık tohumluk ihracatı
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yapıldığının altını çizdi. Sertifikalı fidan ve fide üretiminin ise 2005 yılından itibaren desteklendiğini belirten
Çelik, bugün meyvecilikte kullanılan
fide ve fidanların yüzde 90'ının yurt
içinde üretilip sertifikalandırıldığını
ifade etti.
Bakanlığının organik üretime 2015
yılında 89 milyon lira destek sağladığını, 2014 yılında 842 bin hektar alanda
1 milyon 642 bin ton organik üretim
gerçekleştirildiğini kaydeden Çelik,
iyi tarım kapsamında 2014 yılında
4,2 milyon tonluk üretim yapıldığını
anlattı. Çelik, 2002-2014 döneminde
zirai ilaç kullanımının yüzde 27 azaltıldığını vurgulayarak, faydalı böcek kullanımının teşvik edildiğini anımsattı.
Çelik, "Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) kapsamında 2006 yılı Haziran ayından 2015 yılı sonuna kadar
toplam 6 milyon poliçe düzenlenmiş,
71 milyar lira değerinde tarımsal varlık
sigorta altına alınmış, 1,9 milyar lira
prim desteği ödenmiş, 2,4 milyar lira
hasar tazminatı ödenmiştir" dedi.
Hayvan ıslahı konusundaki çalışmalara da değinen Çelik, bu kapsamda 2015 yılı sonunda 3,6 milyon suni
tohumlama yapıldığını, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında ise
209 bin 593 işletmeye 23,9 milyon
baş 478 milyon lira ödendiğini bildirdi. Şap hastalığıyla mücadele aşılarının
Bakanlığınca üretildiğini ve bedel alınmadan tatbik edildiğini belirten Çelik,
öte yandan Mera Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1998 yılından bu yana ıslah çalışması yapıldığını, yem bitkilerine yönelik destekler sayesinde de yem
bitkileri ekiliş alanının 2014 yılında
2,6 milyon hektara ulaştığını söyledi.
"Su ürünleri yetiştiriciliği son 13
yılda yüzde 285 artış gösterdi"
Bakan Çelik, son 13 yılda tavuk eti
üretiminin 696 bin tondan 1,9 milyon tona yükseldiğini belirterek, "Son
dönemlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerden dolayı bu sektörümüz tabii
ki ciddi şekilde etkilenmiş bulunmaktadır. Bu sektörün sorunlarının çözümüyle ilgili gerek finans boyutuyla, ge-
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rekse diğer boyutla diyaloglarımızı ve
birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
diye konuştu.
Su ürünleri yetiştiricilik üretiminin
son 13 yılda yüzde 285 artışla 61 bin
tondan 235 bin tona ulaştığını kaydeden Çelik, Türkiye'nin bu sektörde
AB ülkeleri arasında 7. sıradan birinci
sıraya yükseldiğini bildirdi. Çelik, Su
Ürünleri Kanun Tasarısını en kısa sürede tamamlayarak TBMM'ye getireceklerini ifade etti.
Kırsal kalkınma projelerini destekleme çalışmalarına devam ettiklerinin
altını çizen Çelik, 2006 yılından itibaren uygulanan tarım sanayi entegrasyonunu sağlayan kırsal kalkınma
yatırımlarının desteklenmesi programı
kapsamında 5 bin 640 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği verildiğini, kırsal
alanda 60 bin yeni istihdam sağlandığını bildirdi.
Çelik, bakanlığın 49 araştırma enstitüsü ve 2 bin 124 araştırmacı ile güçlü bir Ar-Ge alt yapısına sahip olduğunu dile getirerek, 15 Ar-Ge merkezi
kurulduğunu ve 17 Ar-Ge merkezi kurulma çalışmalarına devam edildiğini
vurguladı.
AB müzakerelerinde Bakanlığın
sorumlu olduğu 11,12 ve 13 numaralı
fasıllarla ilgili çalışmaların sürdüğüne
işaret eden Çelik, "Gıda Güvenliği,
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" faslının
2010 yılında açıldığını, bu faslın kapanışına yönelik çalışmaların devam
ettiğini dile getirdi.
Çelik, diğer fasılların da siyasi nedenlerle askıya alındığına dikkati çekerek, önümüzdeki süreçte söz konusu
fasılların da gündeme gelmesini beklediklerini, bu konuda çalışmalarını
sürdürdüklerini belirtti.
"Bakanlığımız felaketlerde zarar
gören insanları yalnız bırakmadı"
Bakan Çelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) arazileri hakkında da bilgiler vererek, 2003-2015
döneminde 17 bin 700 dekar alanın
ağaçlandırıldığını, kurumun arazisinin
yüzde 61'ine tekabül eden yaklaşık 22
bin dekar alanın park orman ve rekre-

asyon alanına dönüştürüldüğünü ifade
etti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de (TİGEM) önümüzdeki
dönemde sertifikalı tohum ve damızlık üretimi konusuna yoğunlaşacağını
vurgulayan Çelik, Toprak Mahsulleri
Ofisinin faaliyetlerine de değindi.
Et ve Süt Kurumunun da (ESK) 10
et kombinası ve 1 depo müdürlüğü ile
faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Çelik, 2015'te 62 bin 804 büyükbaş, 124 bin 400 küçükbaş hayvan alımı yapıldığını, 32 bin 713 ton kırmızı
et üretilerek, 27 bin 262 ton kırmızı
et satışının gerçekleştirildiğini, alımlar
karşılığı toplam 629 milyon lira ödeme
yapıldığını bildirdi. Çelik, önümüzdeki dönem içerisinde kurumun gerek
et, gerek de süt ile ilgili regülasyon konusunda önemli görevler ifa edeceğini
söyledi.
"Küçük aile çiftçisine
100 lira destek verilecek"
Çelik, yeni proje ve düzenlemelere
ilişkin konular üzerinde çalıştıklarını
belirterek, "Tarımsal destekler tarım
havzaları bazında ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden
düzenlenecektir" ifadesini kullandı.
Türkiye'de yıllık 5 milyon ton kimyevi gübre kullanıldığına işaret eden
Çelik, gübre ve yemde KDV indirimine gidildiğini hatırlattı.
Çelik, arazisi 5 dekar altında olan
çay, fındık hariç meyve, sebze ve süs
bitkisi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan işletmelere 2016 yılında küçük aile işletme desteği verileceğini, bu
desteğin 100 lira olarak belirlendiğini
söyledi.
Genç çiftçilere proje karşılığı 30
bin liraya kadar hibe verileceğini belirten Çelik, kırsal kalkınma desteklerinden 81 ilin eşit ölçüde yararlanması
için gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.
Çelik, tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla arazisini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz
kredi desteği uygulamasının başlatılacağını dile getirdi.
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40 yılda sıfırdan zirveye: Fetullah Şevgin

Şevsan Un Sanayi

1

977 yılında toptan gıda sektörü
ile ticaret hayatına atılan Fetullah
Şevgin, bugün günde 500 ton un üretimi yaparak sektörün önde gelen firmalarından olan Şevsan Un Sanayi’nin
sahibi. 40 sene önce sıfırdan başlayıp
geçtiğimiz yıllarda birçok ülkeye ihracat yapan Şevgin, özel hayatını, şirketini ve kuruluş öyküsünü dergimize
anlattı.
Bize kendinizi ve firmanızı
tanıtır mısınız ?
1995 yılında ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi’nde günlük 500 ton kapasiteli Şevsan UN fabrikasını kurduk.
Şuan Şevsan UN ve ŞENPA Gıda Pazarlama firmalarının Yönetim Kurulu
Başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda Ankara Ticaret Borsası Meclis

Üyesi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) delegesiyim.
Şevsan UN değirmencilik sektöründe un,irmik,razmol ve kepek
üretiminin yanı sıra ŞENPA GIDA
PAZARLAMA şirketimizde ise gıda
maddeleri ve nakliyat sektöründe faaliyet gösteriyoruz .
Kapasitemiz 250 tonluk iki ünite
ile günlük 500 tondur. Ürünlerimiz
ağırlıklı olarak ekmeklik un ve çeşitleri
olan pidelik, francalık, Trabzon ekmeği, köy ekmeği, tam buğday ekmeği,
bazlamalık ile diğer ekmek çeşitlerini
kapsamaktadır. Lüks un çeşitleri üretimlerimiz son teknoloji ürünü olan
modern makinalarda insan ve toplum
sağlığı esas alınarak hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun TSE, İSO ve

Helal belgeleri ile konusunda uzman
deneyimli usta, mühendis ve teknik
elemanlarımız tarafından özenle yapılmaktadır. Başarımızın sırrı kaliteli
buğdaylar ile alanında oldukça başarılı
cihazlarla donatılmış AR-GE Laboratuarımız ve konusunda profesyonelleşmiş teknik ve idari kadromuz olduğunu söyleyebilirim.
Ülkemizin önemi
Bunun dezavantajlarının yanında,
oldukça önemli avantajlarının da olduğu da bilinmektedir. Ülkemiz üzerinde karanlık güçlerin uzantısı olan
şer odaklarının bütün kaos çabaları
ile sınır komşularımızda ki iç savaşlara
rağmen bölgenin yatırımcı çeken en
önemli ve istikrarlı ülkesi Türkiye’dir.
Bunun en açık örneği değirmencilik
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sektöründe faaliyet gösteren Söke un
firmasının yabancılara satışı ile Ulusoy
Un firmasının halka arzı olduğunu ifade etmeliyim. Her iki satış büyük ilgi
ve teveccüh görmüş bu yıl ya da en geç
gelecek yıldan itibaren sektörümüzle
ilgili yabancı yatırımcıların ülkemize yatırım yapması kuvvetli bir ihtimaldir. Globalleşen dünyada FED ve
diğer ekonomi kurullarının kasıtlı ve
maksatlı beyan ve açıklamaları dünya
genelinde krizlere sebep olmaktadır.
Ülkemiz ise bu krizlerden en az etkilenen ülkeler arasındadır. Bütün bu
olumsuzluklara rağmen kişi başı milli
gelirin artıyor olması, büyümenin devam etmesi, ekonomideki temelin sağlam olduğunun bir göstergesidir.
2016 yılı hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir. Bu yıl ülke ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz ?
Ülkemiz un ihracatında dünya
lideridir. Dünyada ki gelişmeler iyi
okunabilirse önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içinde bu liderlik bizde kalmaya devam edecektir. Bizlere düşen
en önemli görev ise bu avantajı ranta
çevirerek ülke ekonomisine katkıda
bulunmak olmalıdır. Bu bağlamda yönetim kurulumuzca bir süredir yaptırılan istatistik ve araştırmalar sonucunda
yetkili birimlerimize AR-GE çalışmaları yaptırdık. Çalışmalar sonucunda
elde edilen verileri değerlendirip önümüzdeki 10-15 yılı kapsayacak şekilde
inovasyon çalışmalarımızı başlatarak
işletmemizde modernizasyona gittik.
Amacımız yeni üretim yöntemleri geliştirmek. Mevcut üretilen ürünleri
iyileştirmek ve yeni pazarlara açılarak
ticari gelir elde ederek firmamızı her
bakımdan daha da güçlü hale getirmektir. Bu çalışmalar dâhilinde 2015
yılı içerisinde yeni yatırımlar yaparak
İnavasyon çalışmalarımızı hayata geçirmiş olduk. Yeni yatırımlarımı 2016 ve
2017 yılında da devam edecektir.
Sıkıntılar yaşanıyor
Zaten bir ülkede büyüme hızlı
olursa bunların yaşanmasına son derece normal olduğunu düşünüyorum.
Asıl olan bizim kırmadan dökmeden
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Kapasitemiz 250 tonluk iki
ünite ile günlük 500 tondur.
Ürünlerimiz ağırlıklı olarak
ekmeklik un ve çeşitleri olan
pidelik, francalık, Trabzon
ekmeği, köy ekmeği, tam
buğday ekmeği, bazlamalık
ile diğer ekmek çeşitlerini
kapsamaktadır.
akıllıca ve bilinçli hareket ederek yanlış
yapan işletmeleri tespit ederek onları
doğruyu bulana kadar takip ve kontrol
etmemizdir. Bu sıkıntıların en önemlisi aynı amaçla satılan unlar arasında
ki ciddi fiyat farklarıdır. Hammadde
fiyatları dikkatli okunursa düşük fiyata
satılan unlarda insan ve toplum sağlığını kötü yönde etkileyecek unsurlar
aranmalıdır. Ekmeklik buğday çeşitleri
90 kuruş ile 105 kuruş arasında değişmektedir. Yemlik buğdaylar ise 80-85
kuruşa kadar alıcı bulurken, barem
dışında kalıpta hiçbir vasfa sahip olmayan ve borsada işlem görmeyen buğdaylar vardır. Bunlarda 65-70 kuruşa
el altından satılmaktadır. Kurumsal
firmalar ile ticari ahlak sahibi firmaların paçal ortalamaları 102 kuruş civarındadır. Ürettikleri unları ise 64 ile 68

lira arasında satılmaktadır. Bu unların
içinde hamurun işlene bilirliğini sağlayan enzimlerin dışında hiçbir şey bulamazsınız. İnsan ve toplum sağlığını
hiçe sayarak hijyen ve sanitasyon kurallarından uzak, ticari ahlaktan mahrum bazı işletmeler ise 65-70 kuruşluk
yemliklerden ekmeklik un üreterek 54
ile 58 lira dan piyasalara un sürmektedir. Bu unların ekmek olabilme yeteneği çok az olduğu için bu unu üreten
ya da kullanan firmalarca muhtemelen
yasal olmayan katkılar kullanılıyor olabilir. Ucuz unda en dikkat edilmesi
gereken hususların başında sanitasyon
gelmektedir. Yani buğday zararlıları ile
böcek kalıntılarının iyi temizlenmeyip
una bulaşma ihtimali çok kuvvetli bir
olasılıktır. Tüketici bunun farkında olması mümkün değildir. Gerçek şu ki
kalitesiz ve sağlıksız bu unların bir şekilde denetimden gizlenerek üretiliyor
olmasıdır. Ne yazık ki bu unların en
çok tüketildiği yerler endüstriyel ekmek fabrikalarıdır. Gerek ihale usulü
alımlarda gerekse direkt alımlarda alım
yaptıkları firmalardan İSO ve HACCP
belgelerini ibraz etmelerini istemesinin
yanında TSE kurumuna İSO 22000
kapsamında tedarikçi denetimi yaptırarak hem kendi işletmesini hem de
müşterilerini güvence altına almalıdır.
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Denetim raporlarını çoğaltarak müşterilerinin görebileceği bir yere asması
da müşteriye güven verecektir. Sürdürebilir yaşam kalitesi göz önünde
bulundurularak söz konusu denetim
yasalarla bağlayıcı hale getirilmelidir.
Sektörümüzde ikinci bir problem ise
unun nakliyesi. Bir çok firmanın un
nakil aracı yok. Özellikle metropollere
uzak illerde ki un fabrikaların da üretilen unlar nakliyeciden tedarik edilen
araçlarla nakledilmektedir. Bu çok sakıncalı bir durum. Zira un yüklemek
için gelen bir aracın önceki yükünün
ne olduğu bilinmemektedir. Ya insan
ve toplum sağlığını tehdit eden bir
madde taşıdıysa ve bu madde nakliye
sırasında una bulaştıysa bunun sorumluluğu kimde olacak.
Günümüzde et, süt, canlı hayvan
hatta yarış atlarının bile özel taşıma
aracı varken en önemli gıda maddesi olan ekmeğin hammaddesinin her
türlü açık yada dorseli araçlarla naklediliyor olması içerdiği tehlikeler göz
önünde tutulursa günümüz Türkiye’sine yakışmamaktadır. Her ne kadar, bu

hususa dikkat edilerek araç kasasını
izole etmeye çalışsak ta araç kasasının
içi deforme olmuşsa sonuçta naylon
yırtabiliyor. Bu olumsuzluğu gidermenin en kalıcı yolu silobas araçlarla
un nakliyesinin gerçekleştirilmesidir.
Silobas araçlarla her hangi bir bulaşan
madde olmayacağı için ekmek güvenle
yenebilecektir. Sektörde yaşadığımız

bir diğer problem ise zaman zaman
sıkıntısını çektiğimiz kalifiye eleman
temindir. Buna kalıcı çözüm üretmek
için Tarım Bakanlığı, Tusaf ve Üniversitelerden çözüm bekliyoruz.
Türkiye’de tarım sektörünü, özellikle de sizin sektörünüz açısında bir
değerlendirme yapar mısınız ?
Türkiye bir tarım ülkesidir. Buğ-
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dayın da bolca üretildiği ülkelerden
bir tanesidir. Buğday üretiminde her
geçen gün daha da ileriye gittiğimiz
aşikar. Devlet tarafından çiftçilerin
kalkınması noktasında çeşitli destek
primleri verilmektedir. TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ, TİGEM ve benzeri
kuruluşların etkin çalışmaları sonucunda yeni tohumlar ile çeşit sorunu
çözülmeye çalışılmaktadır. Buğday
üreticilerini iki grupta toplamak daha
isabetli olacaktır. Birinci grup tarlayı
sürmekten ürünü hasat edinceye kadar ekin tarlası,tohumu,gübresi,ilacı,y
abancı ot mücadelesi, süne mücadelesi
verenler ki bu tür ekicilerin ürünleri
her zaman revaçtadır. Her zaman iyi fiyatlarla satılır. İkinci grupta olanlar ise
tarlayı eker, tarlayla ilgilenmez ürünü
iyi paraya satılmayınca da isyan eder.
Hatta devletten aldığı destek primini
bile amacına uygun kullanmazlar. Her
şeyi devletten bekleme dönemi kapandı. Devlet destek primlerini veriyor ise
çiftçi de bu primleri yerinde kullanarak iyi ürün alıp iyi fiyata satmalıdır.
Buğdaydan daha iyi verim alabilmek
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adına küçülen tarlaların birleştirilerek
çiftçinin yatırım yapmasına değecek
tarlalar oluşturulmalıdır.
Ürettiğiniz unları kullanan sektörün birinci elden temsilcisi olan
fırıncıların da genel bir değerlendirmesini yapar mısınız ?
Evet, bizim ürettiğimiz ürünleri birinci elden kullanan fırıncıları iki ana
grup halinde incelemek mümkündür.
Birincisi kara fırınlar, ikincisi endüstriyel fırınlar. Ülke ve millet olarak sıcak
ekmek tüketmeyi severiz. İmkânımız
olsa üç öğün sıcak ekmeğe hayır demeyiz. Buda küçük kara fırınlar ile restoranlarda ki pide fırınları ile gerçekleştirilebilir. Kara fırınlar geleneksel ekmek
çeşitlerini geleneksel mayalarla yaptıkları için milletimizin damak tadına
uymaktadır. Dolayısıyla tüketiciler
kara fırınları tercih etmektedir. Kara
fırınlar da her zaman sıcak ekmek bulmak mümkün. Kara fırınların istihdama ciddi katkıları var. Endüstriyel ekmek fırınlarına gelince her geçen gün
daha da büyüyerek halkımıza hizmet
veriyorlar. Her iki şekilde de halkımıza hizmet verdikleri için emeklerinin

karşılığını almalıdırlar. Ancak burada
önemli bir hususu belirtmek istiyorum. Her iki fırıncı grubu da unu dört
ve altı ay vadeli alıp peşin fiyata satıyor.
Kasalarına günlük giren nakit parayı
da ev, araba gibi farklı yerlerde kullanıyorlar. Vadesi gelen borcu ödemeyince
de ciddi sıkıntı çekiyorlar. Oysaki unu
peşin alsalar daha da kazanacaklar. Bu
hususu da hatırlatmak isterim.
Sektörün denetimi nasıl sağlanıyor, karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
Tarım sektörünü Tarım Bakanlığı
denetliyor. Geçmiş yıllarda denetimlerde kayırma ve şaibe söz konusu edilebiliryordu. Son yıllarda denetimler
başarılı gidiyor. Ancak bu denetimler
yeterli değil. Yeterli olması için mobil
denetim mekanizmalarının devreye girmesi gerekiyor. Mobil denetim
ekiplerinin devreye girmesi ile istenilen
sonuçlara ulaşacağız diye düşünüyorum.
Eleman bulmak noktasında bizde sorun yaşıyoruz. Sanayiciler olarak
devletimiz ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket ederek bu konu hakkında çözüm üretmesini bekliyoruz.

RAPOR
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uruyemiş sektörü geçtiğimiz
sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde
düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl
ve bu yıl içinde üretim miktarlarında
artış yaşanırken fiyatlarda da normalleşme sürecine girilmiştir.
Kuruyemişe konu olan tarımsal
mahsuller açısında öne çıkan pazarlar
açısından Türkiye dünyanın en fazla
ve en kaliteli fındık
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üretilen ülkesi konumundadır. Küresel
fındık ihtiyacının yaklaşık yüzde
65’ini karşılayan Türkiye bunun yanı
sıra, incir, kaysı, üzüm ve leblebi üretiminde de önde gelen ülkeler arasında
yer almaktadır. Yine Antep fıstığı ve ay
çekirdeği gibi ürünlerde de iç pazara
yeter durumda olmasına rağmen yer
fıstığı ve kabak çekirdeğinde kısmen
ithalatçı ülke konumundadır.Türkiye,
badem, ceviz, kaju ve kuru erik gibi
ürünlerde net ithalatçı durumundadır.
Uluslararası pazardaki tüketime
bakıldığında balkanlar ve Ortadoğu’da
kuruyemiş, Türkiye’de olduğu gibi
çerezlik haliyle çokça tüketilmektedir. Lübnan kişi başına 11 kilogramlık tüketimle ilk sırada yer alırken,
Yunanistan, İran ve Irak çerezlik kuruyemişin en yoğun olarak tüketildiği
ülkeler arasında ilk sıraları almaktadır.
Türkiye kişi başına 4 kilogramlık tüketimle bu sıralamada yer almaktadır.
Sektörün Yapısı
Tarım-gıda zinciri ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir.
Gıda sanayinin
büyümesi ve rekabet gücünü
artırması ülke ekonomisine doğrudan olumlu katkı sağlamakta, benzer şekilde ülke ekonomisinin genel
gidişatı da gıda sektörünü doğrudan
etkilemektedir.
Türkiye ekonomisi büyümesini
devam ettirmekle birlikte, dış kaynak
bağımlılığı nedeniyle büyümeyle birlikte dış ticaret açığı da artmıştır. Gıda
sektörü diğer sektörlere kıyasla dış
kaynak bağımlılığının daha az olduğu
bir sektör olduğundan büyümesini
sürdürmüş, hatta yeni yatırımlar be
yatırım planları da yapılmıştır.
Öte yandan, gıda sektörünün de

kendine has bir takım problemleri
söz konusudur. Sektörün gelişmesi
için rekabet gücünü artırması gerekir.
Ancak bu da, tarım ve gıda sektörleri
arasındaki üretim ihtiyacı, verimlilik
ve kalite açısından yeterli etkileşimin
sağlanmasına bağlıdır.
Türkiye’de bu etkileşim çok verimli bir şekilde sağlanamamaktadır. Bu
durum kuruyemiş sanayi özelinde
değerlendirilirse tarımsal hammadde
birçok zaman üretim miktarı ve kalite
açısından sektörün taleplerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır.
Gıda sanayinin geneli gibi büyümesini sürdürmekle birlikte, hammadde açısından sıkıntıların yaşandığı, üretimin düşük olmasından dolayı
fiyatların yükseldiği ve sanayicinin
gelecek dönemlere ait belirsizlikler
nedeniyle yatırım planlaması yapmasının zor olduğu bir dönem olmuştur.
Türkiye, sahip olduğu uygun coğrafi koşulları ve iklimi itibariyle diğer
tarım ürünlerinde olduğu gibi kuruyemiş sanayinin ham maddesi olan
tarımsal ürünlerin üretimi konusunda
da oldukça şanslı konumdadır. Çok
çeşitli ve aynı zamanda Dünya üzerinde yetiştikleri diğer bölgelere kıyasla
daha lezzetli kuruyemişler ülkemizde
yetişmektedir.
Ülkemiz, fındık, incir, kayısı ve
üzüm gibi birçok ürünün Dünya’daki
ana üretim merkezi olup, kuruyemiş ihracatında Dünya’da ABD ve
Hindistan’ın ardından 3. sırada yer
alırken, kuru meyvelerde ise lider
konumundadır. 2014 yılında 3.7 milyar dolarlık bir Pazar büyüklüğüne
ulaşan sektörün, sözü edilen yılda 637
bin tonluk kuruyemiş ve kuru meyve
tüketimi bulunmaktadır. Söz konusu
ürünler aynı zamanda iç pazarda da
geleneksel olarak tüketimi yoğun olan
ürünlerdir.
Dolayısıyla, kuruyemişlerin Türk
ticaret hayatındaki önemi büyüktür.
Ancak, tarımsal üretimde miktar, kalite ve fiyatlar açısından
sektörün ihtiyaçları göz önüne
alınarak gelecek planlaması yapıl-
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ması ve sürdürülebilir üretimin yapılmasının sağlanması kuruyemiş sanayine olduğu kadar başka sektörlere de
fayda sağlayacaktır.
İşletme Sayısı
Kuruyemiş sanayinde faaliyet
gösteren firmalar hammaddeyi işleyen kuruyemiş sanayicileri ve bunlara
hammaddeyi tedarik eden tedarikçi
firmalar olmak üzere iki temel grup
içinde değerlendirilebilir.
İlk gruptaki firmaların hammaddeye yakınlık gibi bir gerekliliği olmadığından Türkiye’nin dört bir yanında
yer almakta, bölgesel liderlerin varlığıyla birlikte ulusal düzeyde faaliyet
gösteren kuruyemiş sanayicilerinden
de söz edilebilmektedir. Bu firmalar
hammaddeleri tedarikçilerden yarı ya
da tam işlenmiş olarak temin edip
çeşitli işlemlerden geçirerek paketli ya
da dökme olarak pazara sunan firmalardır.
İkinci gruptaki firmalar tedarikçi
firmalar ise sektöre konu olan ürünlerin yoğun olarak yetiştirildiği iller
ve bölgelerde yoğunlaşmıştır. Tedarikçi
firmalar ürünleri yalnızca kuruyemiş
sektörüne hammadde olacak şekilde
değil, aynı zamanda çikolata, tatlı gibi

endüstrilerde kullanıma uygun olarak
da işlemektedirler..
Bu iki grupta yer alan ve TOBB
Sanayi Veritabanı’na kayıtlı firma veriler incelendiğinde kuruyemiş sektörü firmalarının 9 ürün grubu altında
yer aldığı görülmektedir. Ancak, bir
firmanın farklı ürün gruplarında yer
aldığı görüldüğünden mükerrerlik olacağından bu verilerin toplamının sektörde yer alan toplam firma sayısından
fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.
Kuruyemiş sanayicileri sektörde
yaklaşık 700 sanayici firma olduğunu
tahmin etmektedir. Bu firmalar arasında ciro ve çalışan sayısı açısından
en büyük payı alan firma sayısı 80’dir.
Sektörde sanayi üretimi yapan firmaların yanı sıra, 7.000 de perakende
noktası olduğu tahmin edilmektedir.
Sektörün Ülke Ekonomisinde
Yarattığı Katma Değer
Kuruyemiş sektörü için hesaplanmış bir katma değer oranı bulunmamaktadır. TÜİK’in 2010 yılında gıda
sanayi için hesaplamış olduğu katma
değer oranı olan %16 kuruyemiş sektörü için de kabul edildiğinde sektörün yaklaşık 897 milyon dolar katma
değer yarattığı hesaplanmaktadır.

Üretim
TOBB Sanayi Veritabanı verilerine göre kuruyemiş sektörü üretim
kapasitesi yaklaşık 3,2 milyon kg’dır.
Merkez Bankası tarafından yapılan
imalat sanayi kapasite kullanım oranları çalışmasına göre kapasite kullanım
oranı %71,8 olarak gerçekleşmiştir.
Kuruyemiş sektöründe ise kapasite
kullanımının gıda sanayinin ortalamasının altında, yaklaşık %60 olarak
gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Pazar Büyüklüğü
Türkiye’de yayınlanan resmî istatistikler arasında kuruyemiş sektörü gibi
alt sektörler özelinde pazar büyüklüğü,
ciro vb. veriler yer almamaktadır. Bu
nedenle Tüm Kuruyemiş Sanayicileri
ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD)
tarafından her sene ürünler bazında
tüketim miktarı tahminleri ile ortalama fiyatlar kullanılarak Pazar büyüklüğü tahmini yapılmaktadır. Kuruyemiş
sektörü iç pazar büyüklüğü 6,8 milyar
TL (3,7 milyar dolar) olarak tahmin
edilmektedir. Miktar olarak en fazla
tüketilen ürün ay çekirdeği iken, en
büyük Pazar payına sahip olan ürün
cevizdir.
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İhracat
Türkiye’de yaklaşık 1,9 milyar
dolar kuruyemiş ve 1 milyar dolar
kuru meyve olmak üzere toplam 2,9
milyar dolar ihracat hacmi gerçekleşmiştir. Bu tutar tonaj olarak; yaklaşık
308 bin ton kuruyemiş ve 388 bin
ton kuru meyve ihracatına karşılık
gelmektedir.
Ürünler bazında incelendiğinde
ülkemizin Dünya liderliğini elinde
tuttuğu fındık, sektör içinde hem miktar hem de hacim olarak en fazla ihraç
edilen ürün konumundadır. Fındığı
badem ve Antep fıstığı takip etmektedir. Ancak, ithalat verileri de incelendiğinde görülmektedir ki ihraç edilen
badem ve cevizin büyük bir bölümü
Dâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde
kabuklu olarak ithal edilip, işlendikten
sonra ihraç edilen ürünleri içermektedir.
Kuruyemiş ihracatı içinde endüstriyel kullanıma yönelik olarak ihraç
edilen fındık önemli bir yer tutmaktadır. İhracatta öne çıkan pazarlar ürünler bazında farklılıklar göstermekle
birlikte Almanya başta olmak üzere
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Irak ve
Rusya’dır.
İthalat
Türkiye’de yaklaşık 249 milyon
dolar kuruyemiş ve 41 milyon dolar
kuru meyve olmak üzere toplam 290
milyon dolar ithalat hacmi gerçekleşmiştir. Bu tutar tonaj olarak; yaklaşık
74 bin ton kuruyemiş ve 48 bin ton
kuru meyve ithalatına karşılık gelmektedir.
Dış Ticaret Dengesi
Ülkemiz kuruyemiş ve kuru meyve
sektörleri açısından birkaç ürün
dışında net ihracatçı durumundadır.
Kuruyemiş sektörü ihracatı her zaman
ithalatının üzerinde değerler almış,
ihracatın ithalatı karşılama oranı
%765 olarak gerçekleşmiştir.
Ürünler bazında incelendiğinde,
iç pazarda talep çok ve üretim yetersiz olduğu için yer fıstığı, badem ve
ceviz ile ülkemizde yetişmediği için
kaju dışındaki bütün ürünlerde ihracat-ithalat dengesinin Türkiye lehine
pozitif olduğu görülmektedir
Kuru meyve sektörü dış ticaret

dengesi incelendiğinde, kuru meyve
ithalatının ihracatının çok altında
değerler aldığı, ihracatın ithalatı karşılama oranının %3365 gibi çok yüksek
bir oranda gerçekleştiği görülmektedir.
Ülkemizde yetişmediği için hurma ve
küçük miktarlarda olmakla birlikte
tropik meyve kuruları ithal ettiğimiz
ürünler arasındadır
İstihdam
Kuruyemiş sanayinde faaliyet gösteren 80’i belli bir büyüklüğün üstünde
yaklaşık 700 işletmede yaklaşık 10.000
istihdam sağlandığı tahmin edilmektedir. Perakende sektörüyle birlikte düşünüldüğünde bu sayının 20.000 kişiyi
bulabileceği tahmin edilmektedir.
KOBİ Teşvik Sistemi
ve Uygulamaları
Ülkemizde KOBİ’lere yönelik teşvikler KOSGEB, Kalkınma Ajanslar,
TKDK ve ihracatın geliştirilmesi
hedefi doğrultusunda da Ekonomi
Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Kuruyemiş sektörü firmalarının
KOBİ ölçeğinde olanları KOSGEB
Genel Teşvik Sistemi’ne dâhil olup,
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Kuru meyve kilo başına 3.3 dolar kazanç sağladı
K

urutulmuş meyve üretiminde dünyada lider ülkelerden Türkiye, geçen yıl kuru üzüm, kayısı, incir
gibi ürünlerin ihracatından kilogram başına 3.3 dolarlık
döviz kazancı sağladı.
Kurf1utulmuş meyve üretiminde dünyada lider ülkelerden Türkiye, geçen yıl kuru üzüm, kayısı, incir gibi
ürünlerin ihracatından kilogram başına 3,3 dolarlık
döviz kazancı sağladı.
Derlenen bilgilere göre, dünya kuru meyve ihracatından aldığı payı 2023'e kadar yüzde 25'e çıkarmayı
hedefleyen Türkiye, geçen yıl 1 milyar 346 milyon 491
bin dolar değerinde 412 bin 241 ton ürün ihraç etti.
Böylece, sektörün kilogram başına ihraç geliri Türkiye
geneli ortalamasının iki kat üzerinde gerçekleşerek 3,3
doları buldu.
İzmir ve Manisa, bu dönemde kuru meyve ihracatının yüzde 53'üne denk gelen 714 milyon 642 bin dolarlık kısmına imza atarak sektörde ihracatın lokomotif
illeri oldu.
Kuru meyve sektörünün merkezi konumundaki
İzmir, geçen sene 473 milyon 660 bin dolarlık ihracatla
ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Manisa'dan 240 milyon
982 bin dolarlık ihracat yapılırken, onu 161 milyon 587
bin dolarla Malatya, 152 milyon 29 bin dolarla İstanbul,
112 milyon 661 bin dolarla Aydın, 106 milyon 478 bin
dolarla Gaziantep izledi.
İhraç şampiyonu çekirdeksiz üzüm
Ürün çeşitleri bazında bakıldığında, geçen yıl kuru
meyve sektöründe en fazla ihraç geliri çekirdeksiz

üzüm, kayısı ve incirden sağlandı.
Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, sektör ihracatının yüzde 32'sini
oluşturdu. Geçen yıl bu üründen 430 milyon 296 bin
dolarlık döviz girdisi elde edildi.
İkinci sıradaki kayısı ihracatı 304 milyon 234 bin,
üçüncü sıradaki incir ihracatı ise 214 milyon 727 bin
dolar olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca Antep fıstığında 76 milyon 12 bin, bademde
69 milyon 296 bin, cevizde 58 milyon 850 bin, çam
fıstığında 41 milyon 982 bin, leblebide 18 milyon 359
bin, incir ezmesinde 16 milyon 12 bin, kayısı ve zerdali
çekirdeğinde 15 milyon 233 bin, elma kurusunda 5
milyon 417 bin, erik kurusunda 1 milyon 777 bin, diğer
kurutulmuş ve kavrulmuş meyvelerde 94 milyon 295 bin
dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Lider pazar İngiltere
En fazla dış satım yapılan pazarlar arasında ilk sırayı
İngiltere aldı. 2015'te bu ülkeye yapılan kuru meyve
ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 1'lik artışla 174 milyon 48 bin dolara yükseldi.
Geçen yıl ikinci sıraya gerileyen Almanya'ya 172
milyon 686 bin, üçüncü İtalya'ya 105 milyon 298 bin,
dördüncü Fransa'ya 98 milyon 5 bin, beşinci ABD'ye 89
milyon 349 bin dolarlık dış satım yapıldı.
2015'te en büyük 10 pazarın 5'inde ihraç kayıpları
yaşanırken, en yüksek düşüş yüzde 20,2 ile Almanya
pazarında gerçekleşti. Bu ülkeye yapılan ihracat 2014'te
216 milyon 453 bin dolar seviyesindeydi.
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istihdam, tanıtım vb. desteklerin
yanında yurtdışı iş gezisi desteğinden
de büyük ölçüde faydalanmaktadırlar.
Kalkınma Ajansları her senebulundukları bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen öncelikler doğrultusunda teklif çağrısı programları
ilan etmektedirler. Gıda sanayi ve bir
gıda sanayi alt sektörü olarak kuruyemiş sektörü zaman zaman söz konusu
teklif çağrıları kapsamında desteklenen
öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. Kalkınma ajanslarının bulunduğu birçok bölgede bu desteklerden
faydalanan kuruyemiş sektörü firmaları olmuştur.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK) da
Avrupa Birliği Katılım Öncesi yardımları çerçevesinde gıda sanayi işletmelerinin projelerine destek sağlamakta,
kuruyemiş sanayi firmaları TKDK
desteklerinin çağrı dönemlerini takip
ederek özellikle kapasite artırımı projeleri için destek almaktadır.
Ekonomi Bakanlığı ise Türkiye’nin
2023 hedefleri doğrultusunda firmaların ihracatlarını artırmalarını desteklemek amacıyla hem firmalara
yönelik bireysel hem de işbirliği kuruluşları vasıtasıyla ortak gerçekleştirilen faaliyetlere destek sağlamaktadır.
Bu destekler fuar katılımları, ikili iş
görüşmeleri gibi pazarlama faaliyetleri
olabileceği gibi, pazar araştırma ve
kalite belgeleri konusunda alınacak
danışmanlık hizmetleri de destekler
kapsamında yer almaktadır.
Kuruyemiş sanayicileri bireysel olarak bu desteklerden faydalanmakta,
TÜKSİAD tarafından yürütülmekte
olan ‘Kuruyemiş Sektörüne Yönelik
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin
Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında da
çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Kuruyemiş sanayicileri KOBİ’lere
sağlanan desteklerin sektörün gelişimine olumlu katkıları olduğu değerlendirmesinde bulunmakta ve desteklerden azami şekilde faydalanmayı
hedeflemektedir. Kuruyemiş sanayinin kapasite kullanım oranının %60
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düzeyinde olduğu tahmin edildiğinde,
sektöre sağlanacak desteklerin kapasite artırımına yönelik değil, verimlilik
artırmaya, kaliteli ve sağlıklı üretimi geliştirmeye, AR-GE yatırımlarını
desteklemeye ve ihracatı geliştirmeye
yönelik olması sektöre daha faydalı
olacaktır.
Sektörde yenileşme
çalışmaları
Son yıllarda kuruyemiş sektöründe hem iç hem de dış pazarda artan
kalite ve sağlıklı üretim talebi sektörde
faaliyet gösteren firmaların kendilerini
geliştirmelerini, kapasite artırımı yatırımlarının yanında modern ve kaliteli
üretim yapan tesisler kurup, kalite
belgeleri almalarını sağlamıştır.
Öte yandan, tarımsal hammaddelerin bozulmalarını asgari düzeye
indirerek üretim kalitesini artırmak
amacıyla ‘lisanslı depoculuk’ yatırımlarının yaygınlaştırılması hem kamu
kurumları, hem araştırma kuruluşları
hem de sektörde faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları tarafından teşvik
edilmektedir. Son yıllarda, kuruyemiş
sektöründe lisanslı depoculuk yatırımları artış göstermiştir.
Kuruyemiş sanayinde ürünler
tüketicinin kullanımına hem dökme
hem de paketli olarak sunulmaktadır. Ancak, son yıllarda sektöre giren
büyük oyuncuların da etkisiyle paketli
kuruyemiş pazarı büyümüş ve büyü-

mesini de sürdürmektedir. Bu doğrultuda, kuruyemiş sanayicileri de paketli kuruyemiş üretimine yönelmekte,
daha sağlıklı ve göze hoş görünen
ambalajlı ürünlerini tüketicinin beğenisine sunmaktadırlar.
Kuruyemiş sektöründe son yıllarda
gelişen bir başka eğilim de soslu ve
kaplamalı ürünlere yapılan yatırımlardır.Bu ürünlere iç pazarda oldukça yoğun talep olduğu gibi, özellikle
Ortadoğu pazarına yönelik soslu ürünler de üretilip, ihraç edilmektedir.
Diğer sektörler ve
yan sanayi ilişkileri
Kuruyemiş sektörünün gıda sanayinin diğer alt sektörlerinde olduğu
gibi en yoğun ilişki içinde olduğu
sektör tarım sektörüdür. Dolayısıyla,
çiftçiler ile tedarik planlama ilişkisinin
artırılması, çiftçilerin yetiştiricilik ve
depolama koşulları konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Öte yandan seçilmiş ürünlerde iyi
tarım uygulamalarına geçilmesinin de
hem kamu tarafından hem de sivil
toplum kuruluşları tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Kuruyemiş sektörünün aynı
zamanda ürünleri tartma, oranlama,
karıştırma, kavurma ve paketleme
işlemlerinden geçiren makine sanayi, ambalaj sanayi ve aynı zamanda
lojistik sektörüyle de yoğun ilişkileri
bulunmaktadır.

Danimarka
Ülke Kimlik Kartı
Resmi Adı
Danimarka Krallığı
Nüfus
5,714 milyon (2015 tahmini)
Dil
Danca, Faroece
Din
Evanjelik Lutheran 95%, diğer Protestan 		
ve Roman Katolik 3%, Müslüman 2%
Yüzölçümü
43.094 km²
Başkenti
Kopenhag
Para Birimi
Danimarka Kronu (DKK)
Devlet Başkanı
Kraliçe Margrethe II (1972’den beri)
Başlıca Şehirleri
Kopenhag, Esbjerg, Fredericia, 			
Frederiksberg, Haderslev, Hadsund,
Herning, Horsens, Mariager,
Odense. Roskilde, Randers, Silkeborg,
Sønderborg, Aalborg, Aarhus
Yönetim Şekli
Meşruti krallık, Parlamenter Demokrasi

D

animarka, Almanya'nın kuzeyindeki Jutland yarımadası ile 406
adadan oluşan 43.075 km2 büyüklüğünde bir ülkedir. Sadece Almanya ile
ortak kara sınırı bulunan Danimarka,
kuzey ve doğusundaki Baltık
Denizi'yle İsveç ve Norveç'ten ayrılmaktadır. Başkenti Kopenhag, ülkenin doğusundaki Zealand adasında
olup, deniz kıyısında bulunmaktadır.
Danimarka'ya bağlı olan Grönland ve
Faroe Adaları, özerk yönetime sahiptir.
Toplam nüfus 5,7 milyon kişi olup
yıllık ortalama nüfus artışı % 0,4’dür.
Nüfusun en yoğun olduğu şehirler
Kopenhag, Harning, Aarhus, Odense
ve Aalborg`dur. 2019 yılında ülkenin
nüfusunun 5,75 milyon kişiye ulaşa-
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cağı tahmin edilmektedir. Yaşanacak
artışta ülkeye yönelik göçlerin de etkili olacağı düşünülmektedir. Düşük
doğum hızına bağlı olarak önümüzdeki dönemde 14 yaş altı grubun
kişi sayısının aynı düzeyde kalması
beklenmektedir. Diğer taraftan emekli
sayısında ise artış yaşanacaktır.
Yaklaşık 5,6 milyon olan toplam
nüfusun 3,6 milyonu iktisadi olarak
aktif nüfus grubuna (16-66) katılmaktadır. Nüfusun % 17,4’ü 0-14 yaş grubunda, % 18,3’ü ise 65+ yaş grubunda
yer almaktadır.
Diğer birçok Avrupa ülkesinden
farklı olarak Danimarka’daki temel
çalışma kuralları kanunlarla değil,
işçi ve işveren örgütleri arasındaki
anlaşmalar ile düzenlenmektedir. Bu
anlaşmalar asgari ücret, grev hakkı ve
izin süreleri gibi konuları da kapsayacak kadar geniş bir içeriğe sahiptir.
Danimarkalı çalışanların %80’i sendikalıdır. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar “Sanayi Mahkemeleri”nde
çözümlenmektedir.
Ekonomik Yapı
Danimarka ekonomisi, IMF
2014 verilerine göre, dünyanın 34.
Avrupa’nın ise 14. büyük ekonomisi-
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dir. Danimarka’da özel tüketim harcamaları GSYİH’in yaklaşık yarısına eşit
olup, bu oran kamu harcamalarının
yüksek olmasından dolayı diğer pek
çok AB ülkesine göre daha düşüktür.
Ülkenin GSYİH'sı 342,3 milyar dolar
düzeyindedir. Son dönemde yapılan
reformlar sayesinde devletin ülke ekonomisindeki payı azalmasına karşın,
kamu harcamaları hala GSYİH’in
dörtte biri gibi yüksek bir paya sahiptir. Ülkenin gayri safi yatırımları ekonominin durumuna göre GSYİH’in
yaklaşık % 20’si civarında değişmektedir. Bu yatırım oranı diğer AB ülkeleri
ile karşılaştırıldığında Danimarka’nın

yüksek seviyedeki üretim verimliliği,
ekonomisinin dışa açıklığı ile açıklanmaktadır.
Tüm sanayileşmiş ve teknolojik
açıdan gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
Danimarka ekonomisi de hizmet sektörünün öne çıktığı bir ekonomik yapı
arz etmektedir. 1990’lı yıllarda gelişen
hizmet sektöründe en önemli faaliyet
alanları bankacılık ve finans ile bilgi
ve haberleşme teknolojileri olup, önümüzdeki yıllarda da anılan sektörlerin
ekonominin lokomotifi olma konumunu sürdürmeleri beklenmektedir.
Halihazırda ülke nüfusunun yarısı
hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Ancak tarım ve sanayi alanları
da önemini korumaya devam etmektedir. 1930’lara kadar sahip olduğu
büyük tarım alanları ve sınırlı kaynakları ile bir tarım ekonomisi görüntüsü
sergileyen Danimarka’da hayvan hastalıklarının kontrolü konusunda var
olan kararlılık ve gelişmiş hayvancılık
teknolojilerinin uygulamaya konulması, 19’uncu yüzyılda hayvancılığa
dayalı bir sanayinin kurulması sonucunu doğurmuştur. Bugün bile et ve
süt ürünleri ihracatta önemli ürünler
olmayı sürdürmektedir.
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Sanayileşme 1960’larda hız kazanmış, 1970’lerde Kuzey Deniz’indeki
petrol ve doğal gaz rezervlerinin işletilmeye başlamasıyla birlikte sanayi
ürünleri ihracattaki en önemli sektör
konumunu almıştır. Sanayileşmenin
ilk döneminde gıda, özellikle balık
işleme ile bu ürünlerin işlenmesinde kullanılan makinelerin üretimi ana
sektörler olmuş, son yıllarda ise eczacılık ürünleri (özellikle ensülin), rüzgar
türbinleri alanında Danimarka, dünyadaki en önemli üretici konumuna
gelmiştir. Biyoteknoloji, bilgi teknolojileri ve yazılım, gıda ve içecekler,
çevrenin korunmasına ve enerji tasarrufuna yönelik sektörler de gelişme
görülen sanayi alanlarıdır.
Tarım ve Hayvancılık
Tarım sektörü halen Danimarka`da
önemli bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Nitekim bu sektör teknoloji kullanımı ve verimlilik açısından
Danimarka’nın tarım alanında dünyada önemli bir konuma gelmesini ve
gıda güvenliği/kalitesi ve yeni tarım
ürünlerinin geliştirilmesi anlamında
Danimarka sayılı ülkeler arasında yer
almasını sağlamıştır.
Danimarka’da çiftçiler üretimin ve
üretim tesislerinin sahibidirler. 150
yıllık bir geçmişi olan bu kooperatif
sistemi bu ülkedeki tarım sektörünün başarısının altında yatan önemli
faktörlerden biridir. Süt ve et sektörlerinde faaliyet gösteren kooperatifler Avrupa’da bu sektörlerde faaliyette
bulunan en büyük kooperatiflerdir.
AB`nde Danimarka çiftlik başına
55 hektarlık ortalama çiftlik büyüklüğüne sahip olmasına karşın, AB`nin
tarımsal alanının %2`sini oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık alanındaki üretime ilişkin verilere aşağıda yer
verilmektedir.
Danimarka
tarım
sektörü
Danimarka nüfusunun üç katı bir
nüfusa yeterli olacak üretimiyle ihracatta önemli bir sektör olarak öne
çıkmaktadır. Almanya, İngiltere ve
Japonya en önemli pazarlar konumundadır. Ürünler açısından ise domuz
ürünlerinin payı % 43, diğer canlı

Danimarka'nın Tarımsal Üretimi
Ülke üretimi
1.000 ton

AB Üretimi
%

Tahıl

8,963

3

Patates

1,629

2

Seker Pancarı

2,829

2

Kolza

468

3

Sığır/Dana

148

2

1,762

8

206

2

4,569

3

Domuz
Tavuk vb.
Süt

hayvan ürünlerinin payı % 22, süt
ürünlerinin payı ise % 20`dir. Tarım
ürünlerinin ithalatında ise Almanya,
Hollanda ve İsveç önem arz etmekte
olup, meyve sebze ürünleri % 50 oranında bir paya sahiptir
Balıkçılık sektörünün de tarım
gibi Danimarka ekonomisinde tarihsel olarak önemli yeri bulunmaktadır.
GSYİH’ya oranı açısından değerlendirildiğinde Danimarka’daki balıkçılık
sektörü Avrupa’da İzlanda’dan sonra
ikinci sıradadır. AB tarafından konulan
avlanma kotaları avlanma bölgelerindeki faaliyetlerin azalmasına ve balık
çiftliklerinin kurulmasına yol açmıştır.
Ekonomik Performans
Danimarka Avrupa Birliği Ülkeleri
içinde Maastricht kriterlerine en kolay

uyum sağlayan ülkelerden biri olmuştur. Ülkenin genel ekonomi politikası
denk bütçe, sağlıklı kamu finansmanı,
düşük oranlı enflasyon, istikrarlı para
birimi ve daha fazla istihdam amacına
yöneliktir.
Tüm batı Avrupa ülkeleri arasında
en yüksek yaşam standardına sahip
ülkelerden biri olan Danimarka, aynı
zamanda gelirin en eşit şekilde bölüşüldüğü ülkelerin başında gelmektedir.
Danimarka ekonomisi 1990’lı yıllardan itibaren mortgage kredi sistemi, özel sektörü destekleyici vergi
reformları, istihdam hayatındaki
düzenlemeler sonucu büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Telekomünikasyon ve
enerji sektörlerinde yapılan özelleştirmeler sonucunda da ürün pazarla-
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rında rekabet oldukça yoğunlaşmıştır.
Son dönemde ise vergi artışlarının
durdurulması, istihdamı teşvik etmek
amacıyla gelir vergisindeki indirimler,
refah düzeyinde herhangi bir kısıtlama
olmadan merkezi ve yerel yönetimlerde verimliliği artırarak kamu harcamalarının azaltılması, ar-ge faaliyetlerinin
teşviki, inşaat sektörü yatırımları ve
çevre dostu politikalarının desteklenmesi Danimarka ekonomisinde önemli rol oynamaktadır.
Türkıye ile Tıcaret
2014 yılında Danimarka’ya olan
ihracatımız geçen yıla göre % 7'lik
bir artış göstererek 1.077 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye 2000 yılından beri
Danimarka ile dış ticaretinde fazla
vermektedir. 2014 yılında dış ticaret
fazlamız 43 milyon dolardır.
Danimarka`ya yönelik ihracatımızda ağırlıklı olarak hazır giyim eşyaları
bulunmaktadır. (tişörtler, pantolonlar,
bluzlar, gömlekler, elbiseler vb.).
Danimarka’dan
ithalatımızda
demir ve çelik, elektrikli makine ve
cihazlar, eczacılık ürünleri, elektriksiz
makine ve cihazlar başta gelmektedir.
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Ülkenin Dış Ticareti (milyar dolar)
İhracat
İthalat
Dış Ticaret Hacmi
Dış Ticaret Dengesi

2010
97,5
85
182,5
12,5

2011
111,9
95,7
207,6
16,2

2012
105,7
93,9
198,6
11,8

2013
111,1
97,4
208,5
13,7

2014
109,8
99
208,8
10,8

Kaynak: Trade Map

Türkiye-Danimarka Ticaretinin Seyri (milyon dolar)
Yıl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014 (Ocak-Ekim)
2015(Ocak-Ekim)
Kaynak:Trade Map

İhracat
454
637
733
827
1.009
953
679
765
881
986
1.005
1.077
923
734

İthalat
345
343
435
446
656
902
585
678
733
720
818
1.034
869
692

Tic. Dengesi
109
294
298
381
353
51
94
87
148
256
187
43
54
42

Tic. Hacmi
799
980
1.168
1.273
1.665
1.855
1.264
1.443
1.614
1.706
1.824
2.111
1.792
1.427

HABER

İşbirliği Teklifleri
AFGANİSTAN
FİRMA ADI: Afganistan İslam
Cumhuriyeti Ticaret Ataşeliği
Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İstanbul Vizyon Park Ofis Blokları
4.Plaza Kat:8 No:70 Bahçelievlerİstanbul
TEL: +0212 (296 ) 52 37
e-posta: afgistca@gmail.com
Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret
Ataşeliğinden alınan bir yazıda,
Bakanlıklarından alınan bir yazıya atfen,
10 bin ton çam fıstığı ve 20 bin ton elma
almak isteyen Türk firmalarının kendileri
ile irtibat kurabilecekleri bildirilmektedir.

ARJANTiN
FİRMA ADI: Mamuschka SRL
TEL: +54 (294) 442 3294
e-posta: matiascarzalo@mamuschka.
com
Yetkili Kişi: Mr. Juan Carlos Carzalo,
Matías Carzalo

FİRMA ADI: Fideco S.A República
Argentina
TEL: +54 (11) 4312 7466 e-posta:
leandro@fideco.com
Yetkili Kişi: Mr. Leandro Garay
Firma, konsantre üzüm suyu almak
istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep Birliğimize T.C. Buenos
Aires (Arjantin) Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla
iletilmiştir.

BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ
FİRMA ADI: Gourmet Foods FZC
G-2/007 SAIF ZONE P.O. Box 8761
Sharjah - UAE
TEL: +971 (65) 578411
FAKS:+971 (65) 578996
e-posta: naeem.paracha@gourmetfzc.
com
Yetkili Kişi: Naeem Ullah Paracha /
Regional Manager ‘ Int’l Business

HONG KONG
FİRMA ADI: Amtex Asia Limited
Unit 2003, Assun Pacifıc Centre, 41
Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
TEL: +852 (2111) 0475
e-posta: amtexasialtd1@gmail.com
Yetkili Kişi: Alam KHAN
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret
Ataşeliğinden alınan bir yazıda; iletişim
bilgileri verilen Hong Konglu Firmanın
ülkemizden zeytinyağı, mısır yağı ve sebze
yağları ithal etmek istediği bildirilmiştir.

İRAN
FİRMA ADI: Iran Dried Fruit
Company KM7 SharafAbad Road,
Kerman, Iran
TEL: +98 (21) 22365723-4
e-posta: farzin@irandriedfruit.com
Firma, kuru üzüm satmak istediğini
bildiriyor.

Buenos Aires, República Argentina

‘Shan’ markasıyla erişte, geleneksel
ve modern tatlılar, yemek sosları,
zencefil sarımsak macunları, turşu,
Himalaya pembe tuzu gibi çok çeşitli
gıda ürünleri üreten firmanın, 65
ülkede pazarlanan baharat ve baharat
karışımları için Ülkemizde de dağıtımcı/
ithalatçı vb. iş ortakları aradığı
bildirilmiştir.

TEL: +54 (11 ) 6379 1625

BOSNA HERSEK

TEL: +51 (960) 129130

e-posta: tarjeta1991@live.com.ar

FİRMA ADI: Bond Invest d.o.o
Brokerska ku’a Biskupa ‘ule b.b (Spajalica)
88000 Mostar

e-posta: nkurulnn@gmail.com

Firma, fındık, antep fıstığı gibi ürünler
ithal etmek istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep Birliğimize T.C. Buenos
Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimiz
vasıtasıyla iletilmiştir.
FİRMA ADI: Tarjeta 1991

Yetkili Kişi: Mr. Leandro Garay
Firma, elma, karpuz, kantalop, taze
üzüm, kabak, domates gibi taze sebze
ve meyve almak istediğini bildiriyor.
Söz konusu talep Birliğimize T.C.
Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla
iletilmiştir.

TEL: +387 (36) 334 318
e-posta: info@bond-invest.ba
Firma, ölmezotu veya yağmur çiçeği
olarak bilinen (immortelle) bitkisini
yetiştirmek ve damıtmak için tesis kurmak
üzere stratejik ortak aradığını bildiriyor.

PERU
FİRMA ADI: ERKSAM
Manzana P Lote 3 Urbanicaion San
İgnacio, Avenida San Hilarion, San Juan
de Lurigancho, Lima - PERU, 036

Yetkili Kişi: Nazım Kurul
Güney Amerika ülkesi olan Peru’nun
başkenti Lima’da bir şirket kuran
yurttaşımız; tedarik ettikleri uygun
fiyatlı muz, ananas, mango, palta
gibi Ekvatora özgü egzotik meyveler
ve konserve balık satmak istediklerini
bildiriyor.
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e-posta: commercial@wifresh.tn

FİRMA ADI: Agro ZernoYug

Yetkili Kişi: Elies KHARRAT

TEL: +7 (988) 9946584
e-posta: anastasiiaguzenko@astra-unit.
com

Firma patates satın almak istediğini
bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

Yetkili Kişi: Anastasiia Guzenko

FİRMA ADI: CAG Business Services

Hayvan yemi olarak buğday kepeği gibi
ham madde ihracatı yapan firma, bu
ürünlerini satmak üzere hayvan yemi
ve kümes hayvancılığı alanında faaliyet
gösteren Türk firmalarıyla bağlantı
kurmak istediğini bildiriyor.

13, avenue Salah Ben Youssef, Menza 9,
1013, Tunis TEL: +216 (71) 889 314

FİRMA ADI: MONATKA (RETAIL
CHAIN MONATKA) Russia, 620100
Ekaterinburg, Sibirskiy trakt 12,
building 5

e-posta: projectmanager@cag-bs.com
Firma, danışmanlığını yaptığı bir
Tunuslu firmanın, doğal odun talaşı
üretimi yapmak üzere ortaklık yapmak
istediğini bildiriyor.
FİRMA ADI: CAG Business Services

TEL: +7 (343) 216 19 70 (ex.

13, avenue Salah Ben Youssef, Menza 9,
1013, Tunis

FAKS:+7 (343) 216 19 72

TEL: +216 (71) 889 314

e-posta: oshilova@monetka.ru

e-posta: projectmanager@cag-bs.com

Yetkili Kişi: Olga Shilova / Head of
Food Import Department

Tunuslu firma, organik zeytinyağı üretimi
yapmak üzere ortaklık yapmak istediğini
bildiriyor. (YATIRIM TUTARI: 5
MİLYON DOLAR)

Rusya Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir
yazıda, Rusya’nın önde gelen perakende
zincirlerinden birisi olan ‘Monetka’
şirketinin; şekerleme (çikolata, bisküvi),
ev kimyasalları (deterjanlar, kapsül,
sıvı sabun, vb.), dondurulmuş meyve ve
sebze tedarikçileri, kurutulmuş meyve,
kuruyemiş, atıştırmalıklar vb. üreticileri
ile tedarikçi işbirliği anlaşmaları yapmak
istediği bildirilmiştir. Şirketin, başta
Sverdlovsk, Chelyabinsk, Tyumen, Kurgan,
Novosibirsk, Kemero şehir ve bölgeleri
ile Perm Krai, Khanty-Mansi ve YamalNenets Özerk Bölgeleri ve Başkortostan
Cumhuriyeti olmak üzere 230 Rus şehir
ve kasabasında 705 tanesi indirimli satış
mağazası, 31 tanesi de hipermarket olmak
üzere toplam 736 mağazası bulunduğu
belirtilmiştir. 2013 cirosunun 60 milyar
ruble (1,8 milyar dolar) olduğu belirtilen
söz konusu şirket ile uzun vadeli iş ilişkileri
kurmak isteyen tedarikçilerin / üreticilerin
başvurularını, sorumlu yöneticilerini de
içeren ayrıntılı iletişim bilgileriyle birlikte
göndermeleri istenmektedir.

TUNUS
FİRMA ADI: WIFRESH
BP 89, ZI Souassi 5140 Mahdia TEL:
+216 (73 ) 610 734
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FİRMA ADI: CAG Business Services
13, avenue Salah Ben Youssef, Menza 9,
1013, Tunis
TEL: +216 (71) 889 314
e-posta: projectmanager@cag-bs.com
Firma, danışmanlığını yaptığı bir
Tunuslu firmanın, organik zeytinyağı,
badem, et ve bal üretimi yapmak üzere
ortaklık yapmak istediğini bildiriyor.
(YATIRIM TUTARI: 295 BİN
DOLAR)

için ideal olduğu, doğal bir antiseptik
olduğu, böbrek taşları, yüksek tansiyon
ve bronşiyal astım hastalıklarına iyi
geldiği bildirilmiştir. Söz konusu teklifi
ileten Rusya Ticaret Temsilciliği, ilgilenen
kuruluşların trade.ankara@yandex.
ru e-posta adresinden kendilerine de
başvurabileceklerini belirtmiştir.
FİRMA ADI: SOYUZSNAB
Commercial and Manufacturing Group
of Companies
6, Ilyinskiy tupik, Moscow region,
Krasnogorsk, 143405 TEL: +7 (495)
937-87-37
FAKS:+7 (495) 937-87-20
e-posta: chem@ssnab.ru
Yetkili Kişi: D.L. Chernikov / Chairman
of Supervisory Board, "SOYUZSNAB"
CM GC
Farklı gıda üreticilerinin kaliteli
ve güvenli hammaddeler (kapsüllü
tatlandırıcılar, dondurulmuş-kurutulmuş
starter kültürler, çikolata kaplamalar,
meyve ve çilek dolgu maddeleri,
renklendiriciler, stabilizatörler, bitkisel
kremler vb.) talebini karşılamak,
ortakları için en etkili teknolojik
çözümler sunmak, maliyetlerini azaltmak
ve ortaklarının işlerini geliştirmeleri
için katkıda bulunmak için kurulmuş
olan "SOYUZSNAB" ticaret ve
şirketler Grubu’nun Ülkemizden gıda
üreticileri ile ticari işbirliği yapmak
istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif
Birliğimize Rusya Ticaret Temsilciliği
(Trade Representation of The Russian
Federation in Turkey) aracılığıyla
iletilmiştir.

URUGUAY

TEL: +852 (999) 420-94-39

FİRMA ADI: Especias Puras la Trinidad
Belem S.A. Arrieta 2956, C.P. 11600,
Montevideo, Uruguay

e-posta: ads@lakomaya38.com

TEL: +5982487-2893

Yetkili Kişi: Ivan Vishitskyi / CEO

e-posta: adriana.anon@latrinidad.com.
uy

FİRMA ADI: Lakomaya Ltd.

Şişeleme tesisi sahibi olan firmanın
Dünyanın en derin gölü olarak bilinen
Baykal Gölü’nden elde edilen içme suyunu
şişelenmiş ve büyük tanklarla dökme
biçimde ihraç etmek istediği bildirilmiştir.
Hiçbir işlemden geçirilmeksizin içilebilir
nitelikte olduğu vurgulanan Baykal
Gölü suyunun bebekler ve genç anneler

Yetkili Kişi: Ms. Adriana Anon
Firmanın baharat (karabiber ve
beyazbiber) almak istediği bildirilmiştir.
Söz konusu talep Birliğimize, T.C. Buenos
Aires (Arjantin) Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği tarafından iletilmiştir.

