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Bu sayımızda!
Türkiye’de gündemin hızına yetişmek mümkün değil. O kadar çok ve 

hızlı gündem değiştiriyoruz ki, dergimizi hazırlarken, yaptığımız 
birçok haberi çöpe atıp yerine yenisini koymaya çalışıyoruz. Gerçekten, 
olayları yakından takip eden, ekonomik gelişmelere ayak uydurmaya 
çalışan bir yayın hazırlamanın çabası içindeyiz.

Nitekim, dergimizi baskıya vermeye hazırlandığımız süre içinde bir 
hükümet değişikliği gerçekleştirildi  ve Sayın Binali Yıldırım, tarafından 
kurulan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbaşı yaptı. Yeni kurulan 
Hükümetimizin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyoruz. 

Mayıs ayının hemen başında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) Genel Kurulu yapıldı. Bu yılki genel kurul seçimsiz olmasına 
rağmen, olağanüstü bir ilgi vardı. TOBB Delegeleri, delege olmayan oda 
ve borsa başkanları, genel sekreterler, genç ve kadın girişimciler, ülkemizi 
ziyaret eden Türkçe Konuşan Girişimciler ve yüzlerce misafir TOBB 
Genel Kurulu’nu başından sonuna kadar izlediler. Genel Kurul’un ilk 
günü yapılan plaket takdim törenine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılması ayrı bir önem taşıyordu. 

* * * 

Ankara Ticaret Borsası Meclis Üyeleri olarak 23 Nisan’da Antalya’da 
açılan EXPO 2016 Fuarını ziyaret ettik. Bahçe ve Çocuk temalı fuara 
ilgi aradan geçen zamana karşın devam ediyor. Özellikle katılımcı 
ülkelerin gerçekleştirdikleri bahçe düzenlemeleri gerçekten görülmeye 
değer. Altı ay süresince açık kalacak olan EXPO 2016’yı zamanı olan 
herkesin görmesini öneriyoruz.  

Ankara Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen, Koruma Kurulu’nun 2016 
yılının ilk toplantısı ile Güneydoğum Derneği ile birlikte yapılan ve 
sığınmacıların durumlarını ele alan çalıştayda çok önemli konu başlıkları 
tartışıldı. Her iki toplantıya çok sayıda katılımcı iştirak etti. 

Yine araştırma ve inceleme konularımız bu sayımızda da yer alıyor. Etin 
kalitesine göre sınıflandırılması için yapılan çalışmalara biz de elimizden 
geldiğince katkıda bulunmak istedik ve bu konuda yapılan bir çalışmaya 
dergimizin iç sayfalarında yer verdik. Ayrıca  bu sayımızın Rapor 
konusunu mısıra ayırdık. Mısırın 2015 yılındaki durumunu geniş şekilde 
sayfalarımızda değerlendirdik. 

Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlık ve aydınlık günler diliyoruz. 

Yayın Kurulu
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Fa ik YA VUZ 
YönetimKuruluBaşkanı

Başkandan
Satır Başlarıyla 
Yeni Hükümetin 
Ekonomi Programı 

Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından 
kurulan 65. Hükümet yoğun bir gündemle 
işbaşı yaptı. Yeni Hükümeti içte ve dışta 

çok yoğun bir sorunlar gündemi bekliyor. Hızlı 
bir tempoyla çalışmalarına başlayan 65. Hükü-
metin ekonomi programı da en azından diğer re-
form başlıkları kadar yoğun.

Hükümetin öncelikli hedefleri içinde yoksul-
luğu azaltmaya yönelik sözleri dikkat çekici. Bu 
amaçla, mesleki eğitim kamuda insan gücünün 
planlanması, sosyal yardım ile istihdam arasında-
ki bağı güçlendirmeye yönelik çalışmalar, hızlı bir 
reform süreci geçireceğimizin ilk işaretleri olarak 
önemli.

Başbakan Sayın Yıldırım, tarafından açıkla-
nan ekonomi programı içinde yer alan konular-
dan önemli olanları şöyle sıralamak mümkün: 

n  Çalışma hayatında kadın erkek fırsat eşitli-
ği bilincini güçlendirilmesi. Kadınlar için iş 
ve aile yaşamını uzlaştırmaya yönelik prog-
ramların gerçekleştirilmesi.

n  Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik fi-
nansman, teknoloji, işletme ve pazarlama 
gibi konularda muhtelif programların des-
teklenmesi. Bu bağlamda, kendi işini kur-
mak isteyen gençlere 100 bin liraya kadar 
faizsiz parasal destek verilmesi. 

n  İş bulan gençlere, 3 yıl boyunca Gelir Vergisi 
muafiyeti getirilmesi

n  Çalışma hayatını düzenleyen, iş güvenliği 
ve kıdem tazminatı konularında tüm sosyal 
taraftarlarla görüşülerek, çalışanın hak ve 
hukuku gözetilmek suretiyle birlikte çözüme 
kavuşturulması. 

n  Toplum yararına çalışma programlarında 
ailesinde çalışan olmayanlara öncelik veril-
mesi.

n  Dar gelirli emeklilere TOKİ'yle konut edin-
dirme imkanlarının artırılması.

n  Makro ekonomik istikrar ve kazanımları 
güçlendirirken, bir yandan da sektörel dö-
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nüşümlere odaklanmak suretiyle büyüme 
potansiyelini daha yukarı çekilmesine yöne-
lik tedbirlerin artırılması.

n  Güven ve istikrar içerisinde üretim ağırlık-
lı, nitelikli, girişimci, yenilikçi işletmelerin 
çoğaltılması.

n   Ülke kalkınmasına daha fazla ivme sağla-
yacak yüksek katma değerli alanlara odak-
lanmak amacıyla imalat sanayinde yeni-
likçi, yüksek teknolojili sektörlere dayalı 
biçimde dönüşümün sağlanması. 

n  Kamu gelir ve harcamalarında kalitenin 
artırılmasına önem verilmesi.

n  Kamu altyapı yatırımlarının ekonomide 
üretimin sağlıklı olarak geliştirilmesini, 
özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara 
pozitif olarak aktarılması. Kamu eliyle 
yapacak nitelikli altyapılarını, özel sektör 
yatırımlarını, teşvik edecek, kapasitesini 
artıracak, bir taraftan da verimlilik bazlı 
büyüme dinamiklerine katkı sağlanması.

n Cari açığı kapatılmasında ihracatın artı-
rılması,  aynı zamanda kalitesini de artır-
mak.  Kilo başına ihracatın birim değerini 
2 dolardan 10 dolara çıkaracak yüksek tek-
nolojik değeri olan katma değerli ürünlere 
öncelik verilmesi.

n  Para politikalarında fiyat istikrarını sağla-
mak ve sürdürmek amacıyla, para politika-
sı finansal istikrarının  gözetilmesi ve fiyat 
istikrarını da sağlamak amacıyla uygula-

nacak üretim, istihdam ivme politikaları-
nın desteklenmesi. 

n  Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağ-
lamak için uygulayacağı para politikası 
araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi 
uygulamasına devam edilmesi

n Kayıtdışılığın azaltılması yönünde çalış-
maların daha etkin hale getirilmesi. 

n  Kamu özel işbirliği ile başlatılan büyük 
projeler tamamlanması.

n  İşsize iş bulunması bu konuda yatırımla-
rın hızlandırılması, özellikle özel sektörün 
cazip bulmadığı alanlarda kamunun oluş-
turacağı özel mekanizmalarla yatırım gö-
türülmesi ve özel istihdamın desteklenmesi 

n Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere, 
yatırım açığı bulunan bölgelerde yeni bir 
programla, devlet eliyle özel sektör işbirli-
ğiyle burada yatırımların hayata geçirilme-
si ve istihdam alanlarının oluşturulması

Görüldüğü gibi, ekonomi programının uygu-
lanmasıyla birlikte çarkların daha hızlı dönmesi, 
hedeflenirken sosyal dengelerde gözetilmektedir. 
Özellikle ekonomik ve sosyal dengelere ülke ola-
rak her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu-
muz bir gerçektir. 

Evet; Sayın Yıldırım’ın Başbakanlığında ku-
rulan 65. Hükümetin ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyoruz. 

Başkandan
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Türkiye Hepimizin
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin (TOBB) 72. Genel 
Kurulu Ankara’da yapıldı. TOBB 
Genel Kurulu’nda konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu esas 
zenginliğin girişimci ruh olduğunu 
ifade ederek, “Hedeflere ulaşmak is-
tiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, 
her gün bir önceki günden daha fazla 
çalışmak zorundayız” dedi. Birlik ve 
beraberliğin önemine vurgu yapan 
TOBB Başkanı ‘Türkiye hepimizin’ 
mesajı verdi. 

Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşma-
da, Türkiye’nin zenginleşmek için 
girişimcilikten başka çıkar yolunun 
olmadığını vurguladı. “Ezber bo-
zan inovasyonlar yapan, yeni nesil 
girişimcilere ihtiyacımız var” diyen 
TOBB Başkanı yatırım teşvik sis-
teminin yenilenmesi, katma değeri 
artıracak faaliyetlerin desteklenmesi 
talebinde bulunurken, biyo, nano 
ve bilgi-işlem teknolojilerinin öne-

TOBB 72. Genel Kurulu Ankara’da yapıldı
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mi üzerinde durdu. Hisarcıklıoğlu 
ihracat kapasitesinin artırılması için 
KOBİ’lere daha çok ihracat yapmayı 
öğretmek gerektiğinin altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasına, özel 
sektöre desteğinden dolayı Başbakan 
Ahmet Davutoğlu'na teşekkürlerini 
ileterek başladı. İş dünyası olarak "is-
tişare sünnettir" öğüdüne bağlı kal-
dıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
"Bir olduk, iri olduk, diri olduk. Biz 
bir oldukça sesimiz daha gür çıktı. 
Engelleri aştık, yeni başarılara ulaş-
tık." diye konuştu. 

Oda ve borsaların bu zamana 
kadar yaptıkları başarılı çalışmaları 
anlatan Hisarcıklıoğlu, bunların ye-
terli görülmemesi gerektiğini, üreten, 
istihdam sağlayan, ihracat ve yatırım 
yapan iş dünyasının daha iyisini hak 
ettiğini söyledi. 

Hedeflere ulaşmak için her gün 
bir önceki günden daha fazla çalış-
malarının önemine işaret eden Hi-
sarcıklıoğlu, dünyanın en zengin 
ülkelerinin bile küresel rekabette 
geride kalmamak için yeni ittifaklar 
kurduklarının altını çizdi. 

Türkiye başarı hikayesi yazdı
Türkiye'nin son yıllarda müthiş 

bir başarı hikayesi yazdığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, "Artık aynı yöntem-
lerle büyümeyi sürdürmek, hatta ye-
rimizi koruyabilmek mümkün değil. 
Yol haritamızı belirleyip her gün bir 

adım daha ileri gitmek zorundayız. 
Milletimize daha parlak bir gelecek 
kazandırmak için ülkemizin yıldızını 
yeniden parlatmalıyız. Reel sektörü-
müze yeniden heyecan vermeliyiz." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yeni 
bir büyüme ve sanayileşme modeline 
ihtiyacı olduğunu ifade ederek, bu 
anlamda yapısal reform gündeminin 
korunması ve güçlendirilmesinin 
önemine dikkati çekti. 

Yatırım ve teşvik sistemi 
yenilenmeli
Ticari davalardaki karar alma sü-

recinin yavaşlığına da değinen Hisar-
cıklıoğlu, bu yüzden arabuluculuk ve 
tahkim gibi mekanizmaların devreye 
girmesi gerektiğini söyledi. 

Karşılıksız çek sorununun çözül-
mesi adına karekodlu çekin zorunlu 
olacağını hatırlatan Hisarcıklıoğ-
lu, belirli bir tutarın altındaki ticari 
uyuşmazlıklar için de zorunlu tah-
kim sistemine geçilmesi önerisinde 
bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yatırım ve teşvik 
sisteminin günün şartlarına göre ye-
nilenmesi gerektiğinin altını çizerek, 
"Teknoloji getiren, üretimin katma 
değerini artıracak faaliyetler daha 
fazla desteklenmeli. Teşvik verilirken 
proje bazlı değerlendirmeler yapılma-
lı. Sadece yatırımlar değil, üretim de 
teşvik edilmeli." dedi.

Bankalara çağrı
Kayıtdışılığın ülke ekonomisi-

nin en büyük sorunu olmaya devam 
ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
"Kayıtlı çalışmayı teşvik etmeli ve 
ödüllendirmeli, kayıt dışı kalmanın 
maliyetini artırmalıyız." diye konuş-
tu.

Hisarcıklıoğlu, vergi sisteminin 
işini düzgün yapan ile yapmayanı 
ayırt etmesi gerektiğini belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette herkes gibi girişimci-
miz de işini kanuna uygun yapacak. 
Düzgün çalışacak, yapmadığında he-
sabını verecek. Biz burada ayrıcalık 
istemiyoruz. Peki haksız yere bir giri-
şimcinin hayatını karartmanın bedeli 
olmayacak mı? Nasıl biz iş hayatın-
da hata yapınca bedelini ödüyorsak, 
hatalı ve keyfi denetimlerle bizleri 
zarara sokmanın da bir bedeli olsun. 
Üreten, alın teri döken girişimcimizi 
bürokrasinin, denetçinin insafına bı-
rakmayın."

Reel sektörün rekabet gücünün 
korunması, istihdam üzerindeki mali 
yüklerin indirilmeye devam edilmesi 
gerektiğini vurgulayan Hisarcıklı-
oğlu, bazı mesleklerin zorunlu is-
tihdamı gibi istihdamı cezalandıran 
uygulamaların değiştirilmesi, damga 
vergisinin de kaldırılması gerektiğini 
söyledi.

Tarım sektörünün dünya ile 
entegre hale getirilip markalaştırıl-
masını isteyen Hisarcıklıoğlu, fi-
nansmana erişim konusunda da fir-
maların bankalara bağımlı olmaktan 
kurtarılmasının önemine işaret etti. 
Hisarcıklıoğlu, "Bankalara buradan 
sesleniyorum; bu vicdansızlığı bıra-
kın, aynı gemide olduğumuzu unut-
mayın. Bu salondakiler varsa siz de 
varsınız." ifadelerini kullandı.

Koşmaya devam 
Turizm için bu yılın zor bir sene 

olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, 
rezervasyonların neredeyse yarı ya-
rıya düştüğünü, böyle bir dönemde 
devletin desteğine ihtiyaç olduğunu 
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bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Sektördeki 
işletmelerin üzerindeki kamusal yük-
ler, belli bir süre için hafifletilmeli. 
Turizm Bakanımız Mahir Ünal'ın da 
bu konuya odaklandığını görmekten 
memnunuz. İnşallah bu kara bulutlar 
dağıldığında kaldığımız yerden koş-
maya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye TTIP'e dahil olmalı

TOBB olarak kadın ve genç giri-
şimcileri desteklediklerini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, öte yandan Avrupa 
Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına 
vize muafiyeti tanınmasına yönelik 
tavsiye kararını memnuniyetle karşı-
ladıklarını dile getirdi. AB ile ABD 
arasında yürütülen Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) 
müzakerelerine de değinen Hisar-
cıklıoğlu, bu ortaklığa Türkiye'nin 
de mutlaka dahil olması gerektiğine 
işaret etti.

Tüfenkçi’nin konuşması

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesinde gerçekleş-
tirilen TOBB 72. Genel Kurulunda 

yaptığı konuşmada,  CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ge-
nel kuruldaki konuşmasına atıfta bu-
lunarak Türkiye'de bir ana muhalefet 
sorunu olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin dönüşümüne 
önemli katkılar sunan TOBB Genel 
Başkanı'nı eleştirerek Türkiye'de bir 
yere varılamayacağını Ana muhale-
fet Partisi Genel Başkanı hala öğre-
nememiş" ifadesini kullanan Tüfen-
ci, bakan olduğu günden bu yana 
TOBB'un önemli çalışmalarına şa-
hitlik ettiğini dile getirdi. 

Muhalefetin aklının karışık oldu-
ğunu ifade eden Tüfenkci, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu Diyor ki 'Türkiye'de 
laiklik niye tartışılıyor?' Laikliğin 
tartışılmasına neden olan kendi uy-
gulamaları. Kendi tarihlerine baksa-
nız, 28 Şubat'taki laiklik uygulama-
larına baksanız, daha önceki laiklik 
uygulamalarına baksanız o zaman 
Türkiye'de niye laiklik tartışılıyor 
onu kendisi çok daha iyi bilebilir. Bi-
zim laiklikle sorunumuz yok. Cum-
hurbaşkanımız laiklikten ne anladı-

ğını bütün Türkiye'ye, dünyaya ilan 
etti ama burada laikliği anlamayan 
bir anamuhalefet partisi var." 

CHP'nin Anayasa'nın değişme-
sini istemediğini savunan Tüfenkci, 
"Darbe anayasasını savunacak kadar 
tutucu olan bir muhalefet partisi 
Türkiye'yi nasıl geliştirecek?" diye 
konuştu.

AK Parti hükümeti olarak iş 
dünyası ile işbirliği yapmaya devam 
edeceklerinin altını çizen Tüfenkci, 
Türkiye'yi büyütmek ve kalkındır-
mak istediklerini söyledi. 

Kılıçdaroğlu’nun konuşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Genel Kurulu'na ka-
tılan CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında 
zaman zaman TOBB’nin sessiz kal-
masını eleştirdi. Konuşmasında, 
Türkiye’nin demokrasi ve özgür-
lükler ülkesi olması gerektiğini vur-
gulayan Kılıçdaroğlu, “bütün yükü 
benim sırtıma yükleyerek demokrasi 
arayışı içine girmemelisiniz. Destek 
vermelisiniz " şeklinde konuştu.
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TOBB 72. Genel Kurulu’na kat-
lan Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, 10 yıl ve üzeri TOBB 
Genel Kurul Delegesi olarak görev 
yapanlara plaket törenine katılarak 
bir konuşma yaptı. Ankara Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Başar’ın da plaketle ödüllendirildiği 
törene, çok sayıda bakan, TOBB Ge-
nel Kurulu Delegesi ile Genel Kurulu 
izlemek üzere Ankara’ya gelen misa-
firler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan törenden önce yaptığı konuş-
mada, "Ekonomide hamdolsun şu 

anda bir krizle karşı karşıya değiliz. 
Ama günü kurtarmaya çalışmak, cari 
durumu kar saymak, mevcutla yetin-
mek gibi bir anlayışa da asla kapıla-
mayız. Gün, altyapı yatırımlarından 
ticarete kadar her alanda yeni ve çok 
daha büyük hedefler için çalışmaya 
başlama zamanıdır." dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi 2023 
hedeflerine ulaşmaları konusunda da 
TOBB üyelerinin üzerlerine düşen 
görevleri layıkıyla yerine getirecek-
lerine inandığını belirten Erdoğan, 
"Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki 
çatı kuruluşu olarak gördüğüm birli-

ğimizin sahip olduğu mirasın hakkını 
vermek için gayret gösterdiğini bili-
yorum." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile gerekse iş adamları ve esnaf tem-
silcileriyle bir araya her geldiklerinde 
sorunlarla birlikte çözüm yollarının 
da dile getirilmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'nin geçen 13 yılda önüne 
çıkan engelleri, maruz kaldığı krizleri 
kabuğuna çekilerek değil, tam tersine 
daha cesaretli bir şekilde öne atılarak 
aştığını ifade eden Erdoğan, sözlerine 
şöyle devam etti:

"Bugün de her konuda yapmamız 
gereken budur. Ekonomide hamdol-
sun şu anda bir krizle karşı karşıya 
değiliz ama günü kurtarmaya çalış-
mak, cari durumu kar saymak, mev-

Yeni ve çok daha büyük 
hedefler için çalışmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Genel Kurulu’na katıldı:

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başar 10 yıl 
süreyle TOBB Genel Kurul Delegesi plaketini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
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cutla yetinmek gibi bir anlayışa da 
asla kapılamayız. Gün, altyapı yatı-
rımlarından ticarete kadar her alanda 
yeni ve çok daha büyük hedefler için 
çalışmaya başlama zamanıdır. 

Kamu kuruluşları yatırımlarını 
durdurmayacak tam tersine daha da 
artıracak. Özel sektörümüz yatırımla-
rına ara vermemeli, vermeyecek tam 
tersine yeni yatırımlar için kolları 
sıvayacak. Girişimcilerimiz daralan 
pazarları, bunlar için üzülmeyecek, 
tam tersine daha büyük, daha bakir 
pazarlar bulmak için dünya pazar on-
lar kepçe dolaşacak, koşturacak. 

Turizmcilerimiz gelmeyen mi-
safirlerinin yerine farklı ülkelerden 
daha fazlasını tesislerine çekmenin 
yollarını arayacak. Böylece hep bir-
likte Türkiye'yi daha da büyütmenin, 
daha da ileriye götürmenin mücade-
lesini vereceğiz."

 TOBB’un gücüne inanıyorum
TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nun, "Yılda 1 milyon 
400 bin işsizi, iş sahibi yapmak için 
gerekli çalışmayı yapacağız" sözlerini 
Türkiye için yeni bir sıçrama noktası 
olarak gördüğünü belirten Erdoğan, 
TOBB'a teşekkür etti. Bunun çok 
önemli bir adım olduğunun altını 
çizen Erdoğan, artan nüfusla bera-
ber bakıldığında 1,5 milyon işsizin, 1 
milyon 400 bin üyesi bulunan TOBB 
çatısı altında iş sahibi yapılmasının, 
hem işverenler hem de ülke için çok 
büyük bir dinamizmin kazanılması 
anlamına geleceğini söyledi.

Bu gücün TOBB'da olduğuna 
inandığını ifade eden Erdoğan, "Her 
üye ortalama bir işsiz alacak. He-
sap bu kadar basit. Ben piyasa ada-
mı olduğum için öyle bakıyorum 
olaya. Bunu başarırsınız. Bu gücün 
sizde olduğuna inanıyorum. Özel 
görüşmeler yaptığım bütün dostları-
mız da 'Yaparız' diyorlar. Bugün de 
Başkan'dan sinyali aldık, evelallah bu 
işi başaracağız demektir." ifadesini 
kullandı.

Bunun için ekonomi bürokrasisi-
nin iş dünyasına daha fazla kolaylık 

göstermesi, destek olması gerektiğini 
vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Özellikle finansman konusun-
da yaşanan sıkıntıların çözümü için 
faizlerin düşürülmesi başta olmak 
üzere her fırsatta dile getirdiğim hu-
susların daha fazla dikkate alınmasını 
bekliyorum. Bankacılık sektörünün 
reel kesime karşı tavrı zaman zaman 
altın yumurtlayan tavuğu kesme du-
rumuna dönüşüyor. Böyle bir anlayış 
olamaz. 

Dolayısıyla finans sektörünün, 
bankacılık sektörünün girişimcileri-
mizin önünü açması lazım. Bu na-
sıl olacak? Faizi düşürmek suretiyle 
olacak. Sürümden kazan. Tavukların 
hepsini kes, ortada birşey kalmaz. Bu 
adımın atılması lazım. Halbuki eko-
nomi sadece bir tarafın kazanacağı 
değil, ancak hep birlikte kazanabile-
ceğimiz bir alandır. Sadece kendiniz 
kazanmaya kalkarsanız, bir süre sonra 
tüm muslukların kapandığını görür-
sünüz."

Bakan Tüfenkci'nin sözleri
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci de konuşmasında, yapısal 
reformların birçoğunu gerçekleştir-
diklerini belirterek, "En önemliler-
den birisini de önümüzdeki dönem 
gerçekleştireceğiz. 

Sistem sorununu halledip, düzelt-
tikten sonra yeni bir anayasayla bir-
likte başkanlık sistemini hep beraber 
hayata geçirmek istiyoruz" ifadesini 
kullandı.

Tüfenkci, dünyada ticaret dara-
lırken Türkiye'nin kesintisiz şekil-
de büyümeye devam ettiğini ifade 
ederek, bu başarıda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın liderliğindeki ekonomi 
ve siyaset anlayışının bulunduğunu 
söyledi.

Bakanlık olarak ticareti kolay-
laştırdıklarını ve tüm gümrük kapı-
larında otomasyon sistemini haya-
ta geçirdiklerini anlatan Tüfenkci, 
"Gümrüklerde iş ve işlemlerin 
daha kolay yapılmasını sağlıyoruz. 
Türkiye'nin uluslararası rekabet 
gücünü artırarak, ekonomiyi bü-
yütmeye devam edeceğiz. AK Parti 
hükümetleri olarak hayal dahi edile-
meyenleri başardık." diye konuştu.
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Meclis üyeleri, Meclis Başkanı 

Erol Gemalmaz ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz başkanlığında, 23 
Nisan’da, Antalya’da  açılışı yapılan 
EXPO 2016’yı ziyaret etti. “Gelecek 
Nesiller için Yeşil Bir Dünya” ana te-
masıyla kapılarını ziyaretçilere açan 
EXPO 2016 Antalya ziyareti kap-
samında Antalya  Ticaret Borsası’nı 
da ziyaret eden ATB heyeti, burada 
EXPO 2016 hakkında bilgi aldılar. 

İlk ziyaret Antalya 
Ticaret Borsası’na
Antalya Ticaret Borsası'nın da-

veti üzerine EXPO 2016 Antalya'yı 
ziyaret etmek üzere Antalya'ya gelen 
Ankara Ticaret Borsası Meclis Baş-
kanı Erol Gemalmaz, ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Kemal Coşgun, 
Şemsettin Aktuğlu ve Murat Başar, 
Meclis Üyeleri Adem Uyanık ve Ce-
lal Demirer ile Genel Sekreter Eyüp 
Ş. Ömeroğlu’ndan oluşan ATB heye-
ti, ilk olarak Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. An-
talya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyeleri Halil Bülbül ile Süleyman 
Ersan'ın da hazır bulunduğu ziya-
rette, Ankara Ticaret Borsası Başkanı 
Faik Yavuz, Türkiye'nin ilk EXPO'su, 
EXPO 2016 için Antalya'ya gel-
diklerini belirtti. Ankara Ticaret 
Borsası'nın çalışmaları hakkında bilgi 
veren ATB Başkanı Yavuz,  Antalya 
Ticaret Borsası'nın Yöresel Ürün-
ler Fuarı YÖREX başta olmak üzere 
projelerini yakından takip ettiklerini 
söyledi.

YÖREX daveti
Antalya Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Çandır da yaptığı kısa değerlen-
dirme konuşmasında, EXPO'ya katı-
lımları nedeniyle Ankara Ticaret Bor-
sası yönetimine ve meclisine teşekkür 
etti. Antalya'nın turizm ve tarımının 
başkenti olduğunu belirten Çandır, 
tarımın ve ticaretin gelişimi için ça-
lıştıklarını kaydetti. Çandır, Ankara 
Ticaret Borsası'nı bu yıl 7'ncisi Ekim 
ayında yapılacak YÖREX'e davet etti. 

ATB Heyeti, ziyaretin anısına  
Başkan Ali Çandır'a cam şekerlik he-
diye ederken, Çandır, konuk heyete 
Antalya'nın yöresel ürünü reçel tak-
dim etti. 

EXPO Fuar Alanına ziyaret
ATB heyetinin EXPO 2016 Fuar 

alanına düzenlediği ziyarette ise, 
Fuarda temsil edilen ülkelerin sergi 
merkezleri ziyaret edildi. Bahçeleriy-

le dünya çapında haklı bir üne sahip 
olan ülkelere yapılan ziyaretlerde, 
ATB Heyetine bahçe kültürü hakkın-
da bilgi verildi. Çok sayıda ziyaretçi-
nin aynı anda, fuarı değişik köşelerin-
de etkinlikleri izleyebildikleri EXPO 
2016 bahçe düzenlemeleriyle büyük 
ilgi görüyor. 

Fuar’a ilişkin görüşlerini değer-
lendiren ATB Meclis Başkanı Erol 
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Gemalmaz ve ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz “çok kısa süre 
içinde böylesine büyük bir organizas-
yonu gerçekleştirenleri kutluyoruz” 
dediler. 

Türkiye’nin uluslararası arenada 
böyle büyük projelerle yer alması ge-
rektiğine işaret eden her iki başkan, 
söylerini şöyle tamamladılar:

“Her köşesinin çok iyi değerlen-
dirildiği böylesine büyük bir alanda 
bu kadar büyük bir proje ile dünya 
gündeminde yer almak ülkemiz adı-
na gurur verici. Dileğimiz, bu fuarın 
bir ilk olması ve çok daha büyük or-
ganizasyonlara önderlik etmesidir. 
EXPO 2016 Antalya’nın, ülkemiz tu-
rizmi açısından da önemli bir etkin-
lik olduğunu düşünüyoruz. Katılımcı 
ülkelere bakıldığında her kıtadan ül-
kelerin burada temsil ediliyor olması, 
Türkiye’nin uluslararası fuarcılıkta  
adını üst sıralara taşıyacaktır. Dile-
ğimiz tüm vatandaşlarımızın zaman 
ayırarak fuarı görmeleridir.”

Su ve ses gösterisi
Fuar alanında serginin sembolü 

olan şakayık çiçeği ile birlikte anılan 
büyük havuzda düzenlenen ses ve su 
gösterisi büyük beğeni gördü. Daki-
kalarca süren gösteri, fuar alanında 
bulunan ziyaretçiler tarafında merak-
la izlendi.

Kimler katıldı
ATB Meclis Başkanı Erol Ge-

malmaz ile ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz’un başkanlığında 
düzenlenen EXPO 2016 ziyaretine 
Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Coş-
gun, Şemsettin Aktuğlu, Murat Başar 
ve Celal Yıldırım, ATB Meclis Baş-
kan Yardımcısı Hayri Gülten, Meclis 
Üyeleri, Mustafa Bakiler, Abdülhü-
da Kılıç, Necati Alakuşu, Bilal Lök, 
Muammer Yılmaz, Fetullah Şevgin, 
Adem Uyanık, Yahya şahin, Celal 
Demirer, Hasan Ersan, Özcan Ada-
nır, Sezai Demircan, Ertuğrul Özer, 
Lütfi Morkoç, Cevat Şenbaba ve 
ATB Genel sekreteri Eyüp Ş. Öme-
roğlu iştirak etti.

Türkiye, ilk kez, 23 Nisan-30 
Ekim 2016 tarihleri arasında 

Antalya’da “Çiçek ve Çocuk” tema-
sıyla bir Uluslararası Botanik Sergi-
sine ev sahipliği yapıyor. “Gelecek 
nesiller için yeşil bir dünya” hedefiyle 
düzenlenen EXPO 2016 Antalya’nın 
alt temaları “tarih”, “biyoçeşitlilik”, 
“sürdürülebilirlik” ve “yeşil şehir” 
olarak belirlendi. 

Serginin sembolü, şakayık çiçeği; 
maskotları ise Yörük kıyafetli “Ece” 
ve “Efe” isimli iki çocuk. 

“EXPO 2016 Antalya” 112 hek-
tarlık bir alanda gerçekleştiriliyor. 
Expo alanında, ülke bahçelerinin 
yanısıra; Antalya’nın önemli sim-
gelerinden olan tarihi Hadrianus 

Kapısı’nı sembolize eden Expo Kule-
si, Türkiye’nin ilk Tarım ve Biyoçeşit-
lilik Müzesi, Kongre Merkezi, Amfi 
Tiyatro, çocukların eğlenerek öğren-
mesini sağlayan etkinliklerin düzen-
lendiği Çocuk Adası, çocuklar için 
Bilim ve Teknoloji Merkezi, aileler ve 
çocuklar için Kır Alanı, Expo Gölü, 
EXPO 2016 Antalya’nın sembol çi-
çeği şakayık şeklinde teras, Expo Te-
pesi, Expo Ormanı, Kültür ve Sanat 
Sokağı ile mimari kültürümüzün  
yansıtıldığı yiyecek-içecek mekanları 
yer alıyor. Katılımcı ülkelere ait bah-
çeler, Sergi sonrasında da ziyaretçilere 
açık tutuluyor.  Expo ziyaretçileri bu 
bahçeleri geziyor ve ilgililerden bilgi 
alıyorlar.

Sayılarla EXPO 
2016 Antalya

KAPAK
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- “EXPO 2016 Antalya” ya, Su-
dan, Güney Kore, Pakistan, Gürcis-
tan, Türkmenistan, Kenya, Yemen, 
Nepal, Moritanya, Sierra Leone, Tan-
zanya, Çin, Japonya, Gine, Senegal, 
Nijer, Filistin, Bangladeş, Kosova, 
Katar, Madagaskar, Hollanda, Bu-
rundi, Eritre, Komorlar Birliği, Zim-
babve, Azerbaycan, Moldova, Benin, 

İngiltere, Gana, Macaristan, İtalya, 
Somali, Sri Lanka, Tayland, Hindis-
tan, Myanmar, Kazakistan, Meksi-
ka, Uganda, Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti, Etiyopya, Bosna Her-
sek, Ukrayna, Güney Afrika Cumhu-
riyeti, Kamerun, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti, Almanya, Sırbistan, 
Bulgaristan" katılıyor.

- Expo 2016 Antalya’yı 6 aylık bir 
dönemde toplam 8 milyon kişinin zi-
yaret etmesi bekleniyor. Bu rakamın 
içinde 5 milyon yabancının Expo 
Antalya’yı keşfedeceği ve bunun da 2 
milyonunun sadece Expo Antalya’yı 
ziyaret etmek için bölgeye geleceği 
düşünülüyor.. 

Ayrıca 3 milyon yerli ziyaretçinin 
de Expo’yu ziyaret edeceği ve bunun 
da beş yüz bininin sadece Expo’nun 
çekimine kapılarak bölgeye geleceği 
hesaplanıyor..

Expo 2016 Antalya ‘da  6 aylık 
süreçte çok sayıda sosyal/kültürel ak-
tivite gerçekleştirilecek. Bu aktiviteler 
içinde çok sayıda önemli uluslararası 
Organizasyon’un yapılması planlanı-
yor.
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Türkçe Konuşan Gişimciler 
ATB’yi ziyaret etti

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı 
kapsamında ülkemize gelen 50 katılımcının 
ATB’yi ziyaretinde işbirliği konusunda önemli 
adımlar atıldı…

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) Türkçe Ko-

nuşan Girişimciler Programı kapsa-
mında ülkemizi ziyaret eden 22 ülke 
ve  özerk bölgeden gelen 50 katılımcı 
Ankara Ticaret Borsası’nı (ATB) zi-
yaret etti.

  Ankara Ticaret Borsası Et Borsa-
sı tesislerini gezen ve Genel Sekreter 
Eyüp Ş. Ömeroğlu’ndan tesislerin 
işleyişi ile bilgi alan ziyaretçilerin, 
burada ülkemizdeki tarım ve hayvan-
cılık konusundaki soruları da cevap-
landırıldı.
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ATB  tarafından verilen akşam 
yemeğine katılan Türkçe Konuşan 
Girişimciler heyeti, burada ATB 
meclis üyeleriyle ülkeler arasındaki 
ekonomik ve ticari işbirliğinin geliş-
tirilmesi konusunda görüş alış-veri-
şinde bulundular. Heyet üyeleri daha 
sonra ülkelerinden getirdikleri çeşitli 
hediyeleri sundular. 

Farklı ülkelerden gelen ve Türk-
çe konuşan işadamlarıyla buluşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklı-
oğlu, “Biz işadamları aslında dünya 
barışının da garantisiyiz” diyerek, 
ticaretin refahı artırdığı gibi birçok 
toplumsal sorunun çözümüne de kat-
kıda bulunduğunu anlattı.

Bu organizasyon ile Türkçe di-
lini konuşabilen dünyanın çeşitli 
bölgelerinden gelen işadamlarının 
TOBB’u ve Türkiye’deki imkânları 
daha yakından tanıma imkânı buldu-
ğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “1,5 
milyon tüccar ve sanayicinin örgütü 
TOBB’un sizler de artık fahri birer 
üyesisiniz” dedi.

 TOBB’a ziyaret
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Türkçe Konuşan Girişimcilerle 
bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmada zenginleşmenin 
yolunun iş yapmaktan ve ticaret-
ten geçtiğini ifade etti. “Artık kendi 
içinde iş yapma dönemi bitti. Bugün 
zenginleşebilmek için dış dünya ile 
de iş yapabilmek gerekiyor. Kim daha 
fazla işbirliği  yapıyorsa daha çok para 
kazanıyor” diyen TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, barışın formülünün tica-
ret olduğunu anlattı. AB’nin Nobel 
Barış Ödülü’nü alma sürecini hatırla-
tan Hisarcıklıoğlu Almanya ve Fran-
sa arasındaki gerilimin ticaret ile nasıl 
bitirildiğini ve AB’nin temellerinin 
nasıl atıldığı dile getirdi. 

Esas zenginliğin petrol veya do-
ğalgaz da değil, girişimci ruhta oldu-
ğunu bildiren Hisarcıklıoğlu konuk 
katılımcılara “Kendi ülkenizin gele-
ceği de siz girişimcilerin elinde” diye 
seslendi.

Hangi ülkelerden geldiler
Ankara, Kocaeli ve İstanbul’u kapsayan program kapsamında ülkemi-

ze gelen işadamlarının geldikleri ülkeler şöyle:
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 

Gürcistan, Irak, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan,Kosova, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya, Sırbis-
tan-Sancak, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan.

Ziyaretçi sayısı 700’ü aştı
2005 yılından buyana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Dışişle-

ri Bakanlığının işbirliğinde gerçekleştirilen Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programına komşu ülkelerde, Orta Asya'da ve Balkanlarda yaşayan,  Türk-
çe konuşan girişimciler ile ülkemizin bağlarını güçlendirmek hedefleniyor. 
Program kapsamında bugüne kadar komşu ve akraba topluluklardan ülke-
mizi ziyaret eden iş adamı ve iş kadını sayısı 700’ü aştı.



"Et ithalatında önemli bir 
sürece girmiş bulunuyoruz"

ATB Heyeti Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yö-
netim Kurulu,  Ekonomi Baka-

nı Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. ATB 
Meclis Başkanı Erol Gemalmaz ve 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz’un Başkanlığında gerçekleşti-
rilen ziyarette, tarım ve hayvancılığın 
ülke ekonomisine katkıları ve son 

ekonomik gelişmeler görüşüldü.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı 

Faik Yavuz, ziyarette yaptığı konuş-
mada,  ATB’nin faaliyetlerini anla-
tarak, yapılan çalışmalar hakkında 
açıklamalarda bulundu. Yavuz, tica-
ret borsalarının ekonomi içinde çok 
önemli fonksiyonları yerine getirdiği 
belirterek, “ ATB olarak tüm alt yapı 
çalışmalarımızı tamamlayarak ülke-
miz ekonomisinin hizmetine sunduk. 
Gelişmiş ülkelerde nasıl borsacılık ya-
pılıyorsa ATB olarak biz de aynı hiz-
metleri daha fazlasıyla verebiliyoruz” 
dedi. 

Lisanslı depoculukla ilgili Bakan 
Elitaş’la karşılıklı görüş alış-verişinde 
bulunan ATB Başkanı Yavuz sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Lisanslı depoculukta karşılaştığı-
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mız bazı sorunları aşmaya çalışıyoruz. 
Bu açıdan Gıda tarım ve Hayvancılık 
Bakanımızın verdiği müjdeli haber ile 
TMO ile olan sorunları aşma nokta-
sına geldik. TMO depolarının Lidaş 
tarafından kullanılmaya başlamasıyla 
önemli bir mesafe aşılmış olacaktır. 
Geçtiğimiz yıl Elektronik Ürün Se-
nedi uygulamasını başlattık. Çok fay-
dalı oldu. Bu üretim sezonunda çok 
daha iyi olacağına inanıyoruz.”

Lisanslı depoculuk sisteminin 
üreticilere büyük yarar sağladığını 
işaret eden Bakan Elitaş, üreticilere 
bu konuda verilen desteklerle Lisanslı 
depoculuğun gelişeceğine inandığını 
belirtti. 

Et ithalatı konusunda da önemli 
bir sürece girildiğini belirten Bakan 
Elitaş, “Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı ile bu konuda tam bir 
uyum içinde çalışıyoruz” dedi. Bakan 
Elitaş, ithalat yapılacak ülke sayısının 
artırılmasının daha makul ve daha iyi 
şartlarda hayvan ithalatına katkı sağ-
layacağına işaret eden Bakan Elitaş 
“pazarın genişletilmesi ülkemiz açı-
sından önemlidir” şeklinde konuştu.

ATB Başkanı Yavuz’da yaptı-
ğı değerlendirmede, hayvancılığın 
hammadde sıkıntısı çektiğini belir-
terek “ithalatta et ırklarının tercih 
edilmelidir. Sadece et olarak ithalat 
yerine canlı hayvan ithalatı, birçok 
sektöre de katkı sağlaması açısından 
önemlidir” dedi. ATB başkanı Yavuz, 
ESK’nın piyasada regülatör olarak, 
piyasa düzenleyicisi olarak yer alma-
sının gerektiğine dikkat çekti.

Kimler Katıldı?
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’a 

yapılan ziyarete, ATB Meclis Başka-
nı Erol Gemalmaz ve ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz,  ATB Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Mustafa 
Bakiler, ATB Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Sedat Akbulut, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şemsettin Aktuğlu, 
Kemal Coşgun, Celal Yıldırım,  Mu-
rat Başar, ATB Meclis Üyesi Muam-
mer Yılmaz ile ATB Genel Sekreteri 
Eyüp Ş. Ömeroğlu katıldı.

ATB’den TMO Genel Müdürü 
Karayama’ya hayırlı olsun ziyareti

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz 
ile Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin Aktuğlu ve Murat Başar, Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO)  Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine atanan Ayhan Karayama' ya hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
dular. TMO'nun sektör için çok önemli bir kurum olduğunu belirten 
YAVUZ, Genel Müdürümüze yeni görevinde başarılar dilerken, TMO 
Genel Müdürü Ayhan Karayama da ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirterek, Ankara Ticaret Borsası ile olan ilişkilerin daha da güçlendi-
rileceğini ifade etti.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü 
Mehmet Ünal Yılmaz’a ziyaret
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Ya-
vuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü 
Mehmet Ünal Yılmaz’ı ziyaret etti. Sektörel konuların da değerlendi-
rildiği ziyarette, ATB Başkanı Faik Yavuz, Genel Müdür Mehmet Ünal 
Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diledi. ATB Yönetim Kurulu başkanı 
Faik Yavuz’un başkanlığında, ESK Genel Müdürü  Yılmaz’a yapılan zi-
yarete, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sedat Akbulut, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Şemsettin Aktuğlu, Kemal Coşgun ve Murat Başar ile Genel 
Sekreter Eyüp. Ş. Ömeroğlu katıldı.



Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar ATB’yi ziyaret etti
Yenimahalle Belediye Başkanı 

Fethi Yaşar, Ankara Ticaret 
Borsası’nı (ATB) ziyaret etti. ATB 
Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Bakiler ile Yönetim Kurulu 
üyeleri, Şemsettin Aktuğlu ve Murat 
Başar’la  bir süre görüşen Yaşar, 
yaptığı konuşmada “Türkiye’nin 
üretmekten başka şansı yok” dedi.

Yaşar’ın sözleri
ATB’yi ziyaret etmekten büyük 

bir memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Yaşar, yaptığı değerlendirme ko-
nuşmasında özetle şunları söyledi:

“ Türkiye’nin üretmekte başka 
şansı yoktur. Tarım ve Hayvancılığı-
mızı ihmal etmeden, sanayimizi de 
turizmimizi de büyütebilirdik, fakat 
bu yapılmadı.Bunun çeşitli nedenle-
ri var ama en önemlisi desteklemeler. 
Ülkemizde tarım desteklemeleri yan-

lış yapılıyor. Üreticilerin yerine, tarla 
sahibine verilen desteklemeler amacı-
na ulaşmıyor.

Verimli araziler ekilirken, daha 
az verimsiz araziler değerlendirilmi-
yor. Çünkü, akaryakıt ve diğer girdi 
fiyatları çok yüksek. Üretici, emeği-
nin karşılığını alamıyor ne yazık ki. 
Tarıma gereken değer verildiği tak-
dirde Türkiye’nin dışarıdan hiçbir 
şey almasına gerek kalmaz. Ancak, 
görüyoruz ki, birçok tarımsal ürün 
ithal ediliyor. Yurtdışında daha ucuz, 
diyerek yapılan ithalat tarımımızı za-
yıflatıyor.  Bizim ülke olarak dışarıya 
vereceğimiz dövizimiz yok.

Benzer durumu ette de yaşıyoruz. 
Avrupalılar bizden daha ucuza et yi-
yor. Demek ki yanlış yapılan bir şey 
var. Öncelikle bu yanlışlarımızı dü-
zeltmemiz gerekiyor.”

Yenimahalle Belediye Başkanı Ya-
şar, konuşmasının son bölümünde 

tarım ve hayvancılıkta değişik ülke-
lerde gördüğü uygulamalardan ör-
nekler verdi.

Yavuz’un konuşması
ATB yönetim Kurulu Başkanı 

Faik Yavuz de yaptığı konuşmada, 
1980’li yılların ikinci yarısından iti-
baren Türkiye’de tarım ve hayvancı-
lığın geri plana atıldığını belirterek, 
“sadece sanayileşme ile bir yere varıla-
mayacağını geçte olsa anladık” dedi.

Yavuz, gelişmiş ülkelerin sanayi 
de ilerlerken, tarım ve hayvancılığı 
da ihmal etmediklerine işaret ederek 
sözlerin şöyle tamamladı:

Bütçeden bu yıl tarım  ve hayvan-
cılığa 11.2 milyar lira destek verile-
cek. Bu önemli bir rakamdır. Ancak 
şunu belirtmekte yarar var. Tarım ve 
hayvancılık destekleri hedefine tam 
anlamıyla ulaşmıyor. Üreticiler des-
teklerden yeterince yararlanamadık-
larını söylüyor. Tüketiciler ise ucuza 
tüketemiyor. Devlet ise verdiğinin 
karşılığını alamıyor. Yani tarım ve 
hayvancılık kesiminin içinde yer 
alanlar şikayetçiler. Burada bir yanlış-
lık yapılıyor demek ki. 

Ürün planlaması için gerekli dü-
zenlemeler yapıldı ama uygulamaya 
çeşitli nedenlerle geçilemedi.  Ve-
rimlilikte de istenilen başarı düzeyi-
ne ulaşılamadı. Her bölgede bitki-
sel tarım yapılacak diye bir şey yok. 
Eğer, tarımsal üretim yeterli düzeyde 
gerçekleştirilemiyorsa , bu bölgelerde 
hayvancılık desteklenmelidir. Yani 
her bölgenin şartlarına göre bir ürün 
planlaması yapılmalı ve bu bölgelerde 
sadece belirlenen ürün deseni destek-
lenmelidir.”  
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Ankara Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Baş-

kent Gazetesinde, Aysel Kamber tara-
fından hazırlanan Haftanın Konuğu 
sayfasında gıda tarım ve hayvancı-
lığın sorunlarına ilişkin görüşlerini 
açıkladı.Başkent Gazetesinde yayın-
lanan röportajın tam metni şöyledir:

"Tarım alanında günübirlik poli-
tikalarla ilerlemenin mümkün olma-
dığına vurgu yapan Ankara Ticaret 
Borsası Başkanı Faik Yavuz, doğru 
zamanda, doğru projelerin uygulan-
ması gerektiğini söyledi. Organize 
Hayvancılık Bölgeleri’nin kurulması-
nın sektör için kaçınılmaz bir çözüm 

ATB Başkanı Yavuz Başkent gazetesinin 
sorularını cevaplandırdı

Tarım için doğru zaman
olduğunu ifade eden Yavuz, et ve süt-
te en önemli maliyet unsurunun yem 
olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin 
2010 Nisan ayından bu yana et itha-
latına 4 milyar doların üzerinde para 
harcadığını ifade eden Yavuz, buna 
karşın 2005 yılında 14-16 lira olan 
et fiyatlarının 2015 yılında 35-40 
liraya ulaştığını söyledi. Devlet des-
teklerinin proje üzerinden verilmesi 
gerektiğini kaydeden Yavuz, özellikle 
sütte ürün planlamasının kaçınılmaz 
olduğunu belirtti. Dünyada artık 
savaşların topla, tüfekle değil gıda 
üzerinden olacağını söyleyen Yavuz 
ile tarım sektörünün sorunlarını Baş-
kent Gazetesi için görüştük. 

Türkiye geçtiğimiz yılın ikinci 
yarısından itibaren bir seçim süreci 
yaşadı. Bu süreç tarım ve alt sektör-
lerini nasıl etkiledi?

Söz konusu süreç sadece tarım ve 
alt sektörlerini değil tüm sektörleri 
etkiledi. Yani bir buçuk yıl içerisin-
de üç seçim dönemi atlatıyorsanız, 
ister istemez ekonomi durağanlaşı-
yor. Tüm sektörler nasıl etkilendiyse 
bizi de aynı şekilde etkiledi. 7 Hazi-
ran öncesinden başlayan sorunlu bir 
süreç var. Özellikle güneyimizdeki 
ülkelerde demokratik düzenin bozul-
ması da olumsuz yansıdı. 

Nihayetinde vazgeçemeyeceğimiz 
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iki unsur var; gıda ve tarım sektörü. 
Tarımdan ve gıdadan vazgeçeme-
yeceğimize göre, biz ülke olarak bu 
sektörleri ayakta tutmak zorundayız. 
İyi bir arabaya binmeyebilirsiniz, iyi 
marka bir televizyon izlemeyebilirsi-
niz, iyi bir telefon kullanmayabilirsi-
niz ama yemeden, içmeden duramaz-
sınız. Yani teknolojik gelişmeniz de 
mutlaka yeme ve içmenize bağlı. O 
zaman demek ki biz dünyadaki geliş-
melere paralel olarak ki önümüzdeki 
dönemde bu sektörleri stratejik sek-
törler olarak ele almalıyız. 

Bunu son Rusya örneğinde gör-
dük. Batılı ülkelerin Rusya’ya uygu-
ladıkları ambargoya bakın, ‘size gıda 
maddesi satmıyoruz, sattırtmıyoruz’ 
oldu. Demek ki savaşlar artık topla, 
tüfekle değil önümüzdeki dönemde 
gıda üzerine olacaktır. Bunun da bir 
tek nedeni var; dünya nüfusu çok 
hızlı gelişiyor, tüketici talepleri de-
ğişiyor. Çin ve Hindistan’da her bir 
ülkede 200 milyon insan sınıf atla-
dı. Bu sınıf atlayan insanların yeme, 
içme talepleri de değişti. Yanı sıra 
dünyaya baktığımızda ekilebilir alan-

larda büyük bir daralma var. Erezyon 
var, betonlaşma var. Onun için önü-
müzdeki dönemde gıdada eğer yeni 
bir teknoloji bulunmazsa büyük bir 
fiyat artışı görülecektir. Çünkü arz, 
talebi karşılayamayacaktır. Tüm bu 
nedenlerden dolayı biz tarım sektö-
rümüzü muhakkak güçlendirmeliyiz.

Türkiye’nin tarımda avantajlı 
olduğu yanları  var…

Bizim avantajlı yanımız, jeopoli-
tik yapımız. Kuzeyimizde üreten, gü-
neyimizde tüketen insanlar var. Tü-
keten kesimin gelir kaynakları petrol 
ve petrol ürünlerinden oluşuyor. Bu 
ülkelerin petrol gelirlerinin düşmesi 
de bizim ihracatımızı olumsuz etkile-
di. Çünkü talep daralması var. Ayrıca 
Avrupa’ya gıda ağırlıklı ihracatımız 
vardı ancak Avrupa ülkelerinin eko-
nomisi de durağanlaştı. Dolayısıyla 
biz gelinen noktada mal satmakta 
zorlanıyoruz. 

Kuzeyimiz için hububatı örnek 
verirsek; verim 250-280 kilo arasın-
da. Oysa Amerika’ya baktığımızda 
veya Avrupa’ya baktığınızda 750-760 
kilo verim alınıyor. Yeni bir teknolo-

ji ile kuzeyimizdeki ülkelerle beraber 
bizim de 250-280 kiloyu 750-760 
kiloya çıkartmamız lazım. Bunun 
için alt yapı gerekli. Türkiye konum 
olarak kuzeyindeki ülkelerden alacağı 
ürünleri, bir Dubai ve Singapur gibi 
pazarlayan ülke konumuna gelebilir. 
Bunun için tarımımızı destekleyece-
ğiz ve geliştireceğiz. Biz ATB olarak 
yavaş yavaş lisanslı depo, ürün ihtisas 
borsası gibi argümanları dünyada ol-
duğu gibi devreye sokmaya başladık.  

Her dönem fiyatları ve ithalatı 
ile gündemin başında yer alan et 
konusundaki son durumu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Et konusu tarımın bir parçası. 
Bizde maliyetler çok yüksek. Hep ko-
nuşulan Avrupa’da et şu kadar, bizde 
niye bu kadar? Bu kıyaslamayı doğru 
yapmıyoruz. Biz onların toptan fiyatı 
ile kendi perakende fiyatlarımızı kar-
şılaştırıyoruz. Burada medyaya çok iş 
düşüyor. Medya bu konuyu tam araş-
tırmıyor. Muhakkak araştırması la-
zım. Bazılarının ifade ettiği fütursuz-
ca şeyler politika olmamalı. Yani et ile 
ilgili politikaları bu ifadelerin üzerine 
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da, Fransa, Amerika yapıyor. Organi-
ze Hayvancılık Bölgeleri tüm sosyal 
donatıların da içerisinde olduğu, et 
ve süt işleme tesislerinin de bulundu-
ğu bölgeler. 

Doğru zamanda doğru 
proje ihtiyacı
1 kilo etin maliyetinde yemin et-

kisi yüzde 65. Aynı şey süt için de 
geçerli. Maliyetleri düşürmeden şu 
fiyata, bu fiyata satacağım diyemez-
seniz. Bir de üretici para kazanmazsa 
bu işi yapmaz. 2005-2010 Nisanına 
kadar etteki enflasyon sıfır. Aynı dö-
nemde Türkiye’de yüzde 55 enflas-
yon yaşandı. Siz bu alanda üreticiyi 
tutabilir misiniz? Tutamadık, üretici 
çekildi. 2010’dan sonra fiyatlar bir 
artış sağladı yüzde 50’yi kapattık an-
cak bu sefer de ithalat başladı. O dö-
nem 17 liraya mal ettiği eti üretici 12 
liraya satmak zorunda kaldı. Böylece 
üretici bir darbe daha yedi ve iyice 

inşa etmemek lazım. Birincisi, üre-
ticinin maliyeti çok yüksek. Çünkü 
Türkiye’de ölçek sorunu var. Ağır-
lıklı olarak Doğu ve Güneydoğu’dan 
ham materyal Batıya doğru göç eder. 
O zaman orada aileleri geçindirecek 
kadar bir ölçeği yakalamak zorunda-
yız. Eğer o ölçeği yakalayamazsanız, 
insanlar yavaş yavaş Batıya doğru göç 
eder. 

Bunun için geç kalınmadı mı?
Çok geç kalındı. Ama bir yerden 

başlamak zorundayız. Bir ailenin beş 
tane doğuran hayvanı varsa ve beş 
tane de dana alıyorsa ve bu durum-
da geçinemiyorsa göç etmek zorunda 
kalacaktır. Ama aynı ailenin 20 tane 
doğuran hayvanı varsa ve geçimini 
sağlayabiliyorsa yerinde kalacaktır. 
Demek ki ölçek sorununu öncelikle 
çözmek lazım. 

İkincisi ise, yem bitkisi bizde çok 
pahalı. 9-10 kilo yem yediriyoruz. 
Yemin kilosu bugün 1 lira. Yani 10 
kilo yem yediyoruz hayvanın canlı 
kilosu 11-12 lira. Veterineri ve diğer 
masrafları nereden karşılanacak? Etcil 
ırkları bizim muhakkak Türkiye’ye 
bir şekilde getirmemiz lazım. Bunun-
la ilgili TİGEM’in bir çalışması var. 
Sayın Bakan ile görüştük. TİGEM’in 
belirli işletmelerini damızlık ırk geti-
rerek etcil ırk üretecekler. Bu doğru 
bir yaklaşım. Ama biz bunu keşke 
30 yıl önce yapsaydık. Çünkü bizim 
yerli ırkımızdan aldığımız etin verimi 
maksimum 240-250 kilogram. Oysa 
etcil ırklardan aldığımız 360-450 ki-
logram arası. Aynı yemi yediriyoruz, 
aynı emeği sarf ediyoruz ama aldı-
ğımız ette arada en az 100 kilogram 
fark var.

“Et ve Süt İçin Bölgeler 
Ayrılmalı”
Organize Hayvancılık Bölgeleri, 

Türkiye için bir çözüm olabilir mi?
Et ve süt sığırcılığını kesinlik-

le ayırmamız lazım. Sütü şu an 
Trakya’dan başlayın Ankara’nın ba-
tısından alın Antalya’ya kadar götü-
rün. Aşağı yukarı yerleşmiş bu sistem. 
Her yerde sütçülük yapılacak diye bir 

kural yok. Havza projelerinin yasası 
çıktı biliyorsunuz. Havza projeleri ile 
hangi bölgede besicilik, hangi bölge-
de süt hayvancılığı yapılacağı belirle-
nebilir. Aynı şekilde ham materyalin 
yetiştirileceği bölgeleri de bu proje ile 
belirlersiniz. Yasak koymayacaksınız. 
Ekonomide yasak çok tehlikeli bir 
şey. ‘Ben destekliyorum’ diyeceksiniz. 
Bu kadar basit.

Ankara özeline inersek, Çubuk’tan 
Koçhisar’a kadar bitkisel üretimde 
verimli olmayan topraklar söz ko-
nusu. Sulu arazi olmadığı için ala-
cağınız hububat 230-250 kilodur. 
Devlet olarak buralarda kilosuna 1 
lira destek de verseniz çiftçiyi kurtar-
maz. Fiyat olarak destekleme modeli 
1930’larda kaldı. Söz konusu yerler-
de yem bitkisi ürettirmeliyiz. Alt ya-
pıyı devlet olarak hazırlayıp bölgeyi 
Organize Hayvancılık Bölgesi olarak 
ilan etmek gerekiyor. Bunu Hollan-
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sektörden çekildi. Yani desteklerdeki 
zamanlama, politikalar çok önemli. 
Hayvan sayısının ülkede artması için 
sıfır faizli bir kredi verildi. Proje doğ-
ruydu ancak zamanlaması yanlıştı. 
Sıfır faiz diye ifade edilen kredilerde 
üreticiye yüzde 25 maliyetlere ulaştı. 
O uygulamayı 5 yıl önce yani doğru 
zamanda yapsaydık üretici randıman 
alabilirdi. 

Et fiyatları düşer, ancak bunun 
için hayvancılık ile ilgili 3 senelik, 
5 senelik, 10 senelik ve 25-30 sene-
lik politikaların şimdiden üretilmesi 
gerekir. Bunu yapmadan her gün 
politika değiştirerek hayvancılığı ge-
liştiremezsiniz. Mevzuatı her gün 
değiştirerek sektörde gelişme sağlaya-
mazsınız. 

Süt üretiminde durum nedir? 
Planlı bir yapılanma var diyebilir 
miyiz?

Süt hayvancılığı biz de yavaş ya-
vaş gelişiyor. Artık belirli bir verim de 
yakalıyoruz. Ege ve Batı Akdeniz’de 
Avrupa’nın sağladığı verime yakın 
bir verimlilik elde edebiliyoruz. Tüm 
Anadolu’yu ve Doğu’yu karıştırdığı-
mızda ortalama verimliliğimiz dü-
şüyor. B şunu gösteriyor; O zaman 
Batı’yı süt için ayıracağız. Sütte ki 
maliyet de yeme bağlı. Bu işi iyi ya-
pan ülkeleri modelleyelim. 

Bizim Batımız iyi yağış alıyor. Alt 
yapı yaparak sulamayı çözebiliriz. 
Bölük pörçük destek vereceğimize, 
proje kapsamında destek verelim. 
Bu hükümetin tarıma verdiği destek 
gerçekten çok büyük. 11.6 milyar 
lira, bu az değil ancak hedefine uy-
gun kullandırmıyoruz. İkincisi, ürün 
planlamamız yok. 

Bir yandan ‘süt fazlamız var’ di-
yoruz, ‘satamıyoruz’ diyoruz. Bir 
yandan da ‘süt inekçiliği yapacağım’ 
diyene devlet destek veriyor. Bu 
yaklaşım hem yeni üretim yapmak 
isteyene, hem de eski üreticiye za-
rar veriyor. Bizim bir sloganımız var 
ATB olarak “satabildiğin kadar üret, 
üretebildiğin kadar sat” yani birbirini 
dengelemezse sorun çıkar. 
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Kantar Tesisleri ve en son gerçek-
leştirdiği Hizmet Binasıyla tam 
anlamıyla borsacılık yapmaktadır. 
Hububat alımlarında elektronik 
ürün satış senedi uygulamasıyla 
bir ilki  başlatmıştır. Et borsası ile 
ülkemize ve Ankaralılara sağlıklı, 
hijyen et sunarken, aynı zamanda 
borsada işlem gören eti kayıt altına 
alarak ülkemize önemli katkılarda 
bulunmaktadır.”

Et sıkıntısı yok
Konuşmasının ikinci bölümün-

de kırmızı ette yaşanan sorunlara 
ilişkin soruları cevaplayan Yavuz 
“Türkiye’de şu anda et sıkıntısı 
yoktur. Ne zaman kasaba gittiği-
nizde et yok denirse o zaman sıkın-
tı var demektir. Şu anda yaşanan 
fiyatlardaki değişkenliktir” diyerek 
sözlerini şöyle tamamladı:

“ Et fiyatları konusunda bugün 
çok fazla spekülasyon yapılmakta-
dır. Konunun dışında olan kişilerin 
açıkladıkları rakamlar gerçekleri 
yansıtmamaktadır. Bugün 60-70 
liraya satıldığı ifade edilen etler, 
bir danada sadece 3-4 kilo çıkmak-
tadır. Ama hesaplama yapılırken 
sanki hayvanın tümü bu etlerden 
oluşmaktadır gibi bir hava yaratıl-
maktadır. Biz geçtiğimiz günlerde 
bir çalışma yaptık 280 kilo karkas 
ağırlığa sahip danadan çıkan etle-
ri kalem kalem değerlendirdik ve 
gördük ki ilan edilen rakamlar baz 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Başkanı Yavuz TRT Kent 

Radyo’da Gün Ortası Programın-
da tarım ve hayvancılığın sorunla-
rı değerlendirerek, Ankara Ticaret 
Borsası’nın çalışmalarını anlattı. 
Ömür Ünver tarafından hazırlanan 
ve sunulan programda, özellikle et 
fiyatları konusunda kamuoyunu 
yanlış yönlendirenlere rakamlarla 
cevap veren Yavuz  “rakamlar orta-
dayken, belli bazı kesimlerin üzeri-
ne böylesine acımasızca gidilmesini 
çok yanlış buluyoruz” dedi. 

ATB’nin fonksiyonu
Konuşmasına ATB’yi tanıta-

rak başlayan Yavuz, “Borsamız 89 
yıllık tarihinde,  geldiği nokta açı-
sından gıptayla  izlenen, örnek bir 
borsa olmuştur” şeklinde konuştu. 
Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

“ATB’nin kuruluş tarihi 1907 
yılına kadar gitmektedir. Ancak 
dönemsel etkiler nedeniyle, küşat 
edilme tarihi sürekli ertelenmiş-
tir. 19 şubat 1925 yılında Atatürk 
ve dönemin Bakanlar Kurulu’nun  
imzaladığı kuruluş kararnamesiy-
le Zahire Borsası olarak faaliyete 
geçmiştir.  ATB 1927 yılında küşat 
edilmiştir. 

ATB bugün, Canlı Hayvan 
Borsası, Et Kombinası, Et Borsası, 
Ahiboz Hububat Terminali, Sa-
tış Salonu, Akredite Laboratuarı, 

Et sıkıntısı yok

ATB Başkanı Yavuz, TRT

Kent Radyo'da Gün Ortası

Programına konuk oldu:



alındığında tüm bu dana satıldı-
ğında kasabın elde edeceği para sa-
dece 270-280 TL civarındadır. Bu 
hayvandan hiç hesaba katılmayan 
ancak 56 kilo tutarında kemik ve 
fire çıkmıştır. Ayrıca işletmelerin 
bir işletme gideri ve KDV vardır. 
Bunlar hiç hesaba katılmadan orta-
ya çıkan çıplak rakamların tümünü 
satış geliriymiş gibi açıklanarak ka-
muoyu yanıltılmaktadır.”

Hayvancılık bilimsel olarak 
ele alınmalı

Yavuz bir dinleyiciden gelen “ 
ithal et sorunu çözecek mi, hay-
vancılığın geliştirilmesi  ve aynı so-
runların tekrar tekrar yaşanmaması 
için neler yapılmalı” şeklindeki so-
ruyu da şöyle cevaplandırdı:

“ Ülkemizde bugün et sıkıntısı 
yoktur. Et almak üzere kasaba git-
tiğinizde, et bulabiliyorsunuz. Ne 
zaman size et yok denirse o zaman 
et sıkıntısından söz edebilirsiniz. 
Ancak bugün için bir sıkıntı söz 
konusu değildir.

 Et ithalatı daha önceki yıllar-
da da yapıldı. Ancak bugün geldi-
ğimiz nokta ortadadır. Türkiye’de 
hayvancılık artık bilimsel olarak 
ele alınmalı ve yeni bir planlama 
yapılmalıdır. Hayvan ırkının ye-
nilenmesi, ette verimli ırkların 
Türkiye’ye getirilmesi önemli bir 
adımdır. Et fiyatların yüksek ol-
masının en büyük nedeni yem ve 
yem ham maddelerinin fiyatındaki 
yüksekliktir. Yem bitkilerinin eki-

mi desteklenmelidir. Açık besicilik 
önemlidir. Biz meralarımızı ne yazı 
ki, amacı dışında kullandık. Oysa 
meralarımızı yeniden ıslah etsek, 
buralara da hayvancılık dışında ya-
pılaşmaya izin vermesek, buralarda 
yem bitkileri ekimini desteklesek 
fiyatlarda önemli düşüşler sağla-
nabilir. Ayrıca, Organize hayvan-
cılık bölgeleri oluştursak, bunları 
dünya standartlarında yapsak, alt 
yapı yatırımlarını tamamlasak bu-
gün bunları konuşuyor olmazdık. 
Organize hayvancılık bölgeleri 
kurduğumuzda bu bölgelere hay-
vancılık dayalı sanayi yatırımları da 
gelecektir. Bu hem ihracata yönelik 
üretime, hem de istihdama olumlu 
katkılar sağlayacaktır.”

BASIN
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Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

EXPO 2016 
Antalya ve 
ülkemiz yeni 
imajı !

Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçmesine karşın yine de çok iyi 
şeylerin yapıldığına da tanık olmaktan ayrı bir mutluluk 

duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Borsamızın Meclis Üyeleriyle 
birlikte Antalya’da açılan EXPO 2016’yı ziyaret ettik. 

Çok kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılan böylesine 
büyük bir organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için büyük bir gu-
rur duyduk. Çocuk ve bahçe konseptiyle düzenlene fuarın diğer 
büyük EXPO’lara bir ön adım olmasını diliyorum. 

Bilindiği gibi; EXPO’lar dünyanın en büyük kültür, tarih ve 
eğitim olimpiyatlarıdır.

Ülkeler uzmanlaşmış oldukları konulardaki bilgi birikimle-
rini daha yaşanır bir dünya için paylaşmak üzere bir araya gelir. 
Burada ürünler değil fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için 
projeler sergilenir. Bu nedenle, bu fuarlarda dönemin teknolojik, 
bilimsel ve kültürel gelişmelerini sergilerken, aynı zaman da bü-
yük gelişmelerin habercisi olmuşlardır.  

İlk EXPO’nun, 1851 yılında Sanayi Devriminin beşiği ka-
bul edilen İngiltere’de düzenlenmiştir. O tarihten bugüne, tam 
56 kez Evrensel Sergi-EXPO düzenlenmiştir. İzmir’in hedefi 
EXPO’yu düzenleyen 57. şanslı kent olmaktır. 

EXPO’lar, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası ile karşılaştırıldı-
ğında, üzerine kurulduğu alanın boyutları, yapılan yatırımların 
hacmi ve ziyaretçi sayısı nedenleriyle daha görkemli bir organi-
zasyon olup, dünyanın en büyük sosyal ve ekonomik etkinliği 
olarak kabul ediliyor. 

Evrensel Sergiler en az 1500 dönüm arazi üzerinde kuru-
luyor ve 180 gün açık kalıyor. Bu süre içinde, sadece kent değil, 
bölge hatta ülke olumlu bir şekilde etkileniyor. EXPO için yapı-
lan yatırımların 10 – 15 milyar dolardan başlayıp, 25 milyar 
dolara kadar çıktığı hesaplanmaktadır.

Türkiye, ilk günden beri EXPO’ların iyi bir katılımcı-
sı olmuş,  katılımı daima takdir toplamış. Örneğin Sultan II. 
Abdülhamit’in ziyaretçi olarak gittiği 1889 EXPO’sunda, Os-
manlı Pavyonu büyük ilgi görmüştür.

Antalya’da düzenlenen EXPO, İzmir’in talip olduğu EXPO 
için olumlu bir adım olmuştur. Hatırlanacaktır, İzmir daha ön-
ceki adaylığı nedeniyle yeterli tecrübe, bilgi birikimi ve deneyime, 
teknik donanıma, kaliteli insan malzemesine, yeterli alt yapı ola-
naklarına sahip bir ilimizdir. Şimdi bu imkanlar sonuna kadar 
kullanılarak sonuca gidilmeli ve ülkemizin imajındaki bozulma 
bu yolla telafi edilmelidir.  

Ülke olarak dünya şampiyonaları, olimpiyatlar ve yeni 
EXPO'lar düzenlenmesi dileğiyle mutluluklar diliyorum.

YORUM
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ET kalitesine göre 
sınıflandırılacak !

Vatandaşın tükettiği ete kalitesine 
göre para ödeyeceği dönem ya-

kında başlıyor. Kırmızı ette yapılacak 
sınıflandırmayla, kaliteli bir et için 
büyük önem taşıyan kas yapısı en üst 
derece et ‘S’ (İngilizce super), mü-
kemmel et ‘E’ (İngilizce excellent) ve 
kötü et ‘P’ (İngilizce poor) ile gösteri-

lecek. Yağ içeriğine göre de 1’den 5’e 
kadar puanlanacak. En düşük yağlı et 
1, çok yağlı olan 5 puan alacak.

Avrupa örnek alındı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, Avrupa Birliği 
ülkelerinde geçerli olan kırmızı ette 

sınıflandırma ve fiyatlandırma uygu-
lamasının, Türkiye’de hayata geçiril-
mesi amacıyla çalışma başlattıklarını 
bildirdi. Çelik, bu kapsamda hazırla-
dıkları sığır ve koyun karkaslarının 
sınıflandırılmasına dair yönetmelik 
taslaklarını, gelecek günlerde sektö-
rün görüşüne açacaklarını söyledi.

Sınıfına göre fiyat 

Kırmızı ette sınıflandırmaya bağlı 
fiyatlandırma sistemine ilişkin bil-
gi veren Çelik, “Kırmızı ette sınıfı-
na göre fiyat belirlemesi yapılacak. 
Düzenlemeyle market ve kasaplarda 
satılan karkas etin etiketlerinde, hay-

Market ve kasapta satılan etler, hayvanın cinsiyeti, 
yaşı, kas yapısı ve yağ örtüsüne göre sınıflandırılacak. 
Süper et ‘S’ ile, kötü et ‘P’ ile gösterilecek. Yağ oranı 
5’e kadar numaralandırılacak. Sınıfına göre ete fiyat 
uygulanacak
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vanın yaşını, cinsiyetini, yağ mikta-
rını ve kas yapısını gösteren bilgiler 
yer alacak. Böylece vatandaş hangi 
eti, kaça aldığını bilecek” diye ko-
nuştu. Çelik, düzenlemeyle kırmızı 
et piyasasında ortak bir karkas sınıf-
landırma sistemi oluşturulacağını ve 
pazar fiyatlarının da bu sınıflara göre 
belirleneceğini belirterek, daha iyi sı-
nıfa daha yüksek fiyatın verilmesi so-
nucunda kaliteli et üretiminin teşvik 
edileceğini vurguladı.

Mükemmelse ‘E’ çok yağlıysa 5
Sektörün görüşüne açılacak tas-

lak yönetmeliklerle karkas etler, 
hayvanın cinsiyeti, yaşı, kas yapısı 
(en üst-S, mükemmel-E, çok iyi-U, 
iyi-R, orta-O, kötü-P) ve yağ örtü-
süne (1-düşük, 2-zayıf, 3-ortalama, 
4-yüksek, 5-çok yüksek) göre sınıf-
landırılacak. Yapılan sınıflandırmaya 
ilişkin etiketlemenin nasıl yapılacağı, 
kesimhanelerde sınıflandırmayı ya-
pacak kişilerin yeterliliklerine ilişkin 
kriterlerin de yer aldığı tas-
lakta, bu işlemin uzman sınıf-
landırıcılar yerine otomatik 
derecelendirme teknikleri ile 
yapılması durumunda tek-
niklerin doğruluğunu göste-
ren sertifikasyon testlerinin 
yapılması gibi konu başlıkları 
da bulunuyor.

Amerikalı 1910’da 
sınıflandırdı 
ABD’liler ilk kez 1910 

yılında Şikago et pazarında 
kullanılan karkasların de-
recelendirilmesinde, prime 
(ekstra), choice (seçkin), 
good (iyi), cutter ve canner (imalat) 
tanımlarını kullandı.

Kesimhaneler sınıflanacak 
Yönetmelik ayrıca kesimhaneler-

de yapılan sınıflandırma ve sınıflan-
dırmaya ilişkin etiketleme işlemle-
rinin kontrolü, kaydedilecek pazar 
fiyatının tanımlanması ve pazar fiya-
tında kullanılacak kategori ve sınıflar, 
temsili fiyatların oluşumu ile haftalık 
fiyatların hesaplanmasına ilişkin usul 
ve esasları kapsıyor.

Et denince kasaplık küçük ve büyükbaş hayvanların, kümes ve av hay-
vanlarının, deniz ve tatlı su ürünlerinin, yenebilen yağ, kemik ve kır-

mızı ya da beyaz renkli kas etleri akla gelir. Sakatat ise küçük ve büyükbaş 
hayvanların, akciğer, karaciğer, yürek, böbrek, işkembe, dalak, bağırsak, yu-
murta gibi yenilebilen iç organları ile dil, beyin dahil başına ve ayaklarına 
verilen genel addır.

Bütün kasaplık hayvanlar, kümes ve av hayvanlarının vücutları da, insan 
vücudu gibi, çatı, kas, kan, sinir, sindirim, dolaşım gibi çeşitli doku ve sis-
temlerden oluşur. Hayvanlar da insan vücudunun ihtiyaç duyduğu protein, 
yağ, karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeleri vücutlarında depolar.

Böylece, etlerin bileşiminde, insan vücudunun temel ihtiyacı olan bes-
leyiciler, protein, yağ, su çeşitli madensel maddeler ve bazı vitaminler bu-
lunur.

Protein, sindirim sisteminde fazla kayba uğramadan, hızla ve kolayca 
vücut proteini haline dönüşür. Öte yandan sakatatın da besin değeri ve 
içerdiği vitaminler bakımından üstünlüğü tespit edilmiştir. Bu sebeple etler 
ve sakatat türleri, temel besinler arasında yer alır.

Etin Yapısı
Etin yapısında ortalama 

olarak yüzde 60-70 oranında 
su bulunur. Yağ miktarı art-
tıkça su miktarı azalır. Etlerin 
yağı, derinin altında bir tabaka 
halinde görülebilen beyaz kı-
sımlardır.

İyi beslenmiş hayvanlarda, 
yağ tabakası normal kalınlık-
tadır. Koyunlarda yağ, daha 
çok kuyruk kısmında depo 
edilmiştir. Etlerde karbonhid-
ratlar, hayvanın cinsine göre 
yüzde 1-1,5 oranında bulun-
maktadır. 

Etlerde vitamin miktarı fazla olmamakla birlikte, yine de çeşitli etler 
B1, B2 vitaminleri içermektedir. Sakatatlarda ise vitamin miktarı daha fazla 
olur.

İçeriğinde Neler Var?
Evlerde potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum, kükürt gibi maden-

sel maddeler, çoğunlukla potasyum fosfat, kalsiyum fosfat gibi bileşikler ha-
linde bulunur. Ayrıca, etlerin bileşimlerinde azot, karbondioksit gibi gazlar 
da bulunur.

Etlere, kırmızı rengini veren, miyoglobin isimli bir maddedir. Bu madde 
kümes hayvanları ve balıkta bulunmadığından etleri beyaz renkte olur.

ET NEDİR?
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İyi beslenmemiş, çok genç, hastalıklı, yorgun, 
zayıf ve kesimden önce ölmüş olan hayvanların et-
leri çeşitli özellikleri ile tanınırlar.

Çok genç hayvan etlerinin kasları çok yumu-
şak, su oranı yükse, bazen yapışkandır ve renkleri 
beyaza çalar.

Kemik oranının fazlalığıda hayvanın zayıf ve 
kalitesinin düşük olduğunu gösterir. İyi beslenmiş 
hayvan etleri daha yağlı ve yağlı etler ise yumaşak 
olur. 

Hayvanlar yaşlandıkça etleri sertleşir ve renkleri 
koyulaşır. Yorgun hayvan etlerinin çok koyu esmer 
görüntüsü ve ağır, rahatsız edici bir kokusu vardır. 
Ette yeşil renklerin varlığı o etin bozulduğunu gös-
terir.

Ancak her et bozulunca mutlak bu rengi alma-
yabilir. Bozulduğundan kuşkulanılan ete bir şiş so-
kulduğunda ağır bir koku yaparsa, etin bozulduğu 
anlaşılabilir. Kesimden önce ölmüş hayvanların et-
leri ise çok gevşek olur, kanı ve suyu çekilir.

Öte yandan kışlık hayvanların etleri, hayvan 
daha az hareketli olduğundan daha yumuşaktır. 
Yazlık hayvanların etleri ise daha sert ve pişirilmesi 
daha güçtür.

İyi eti anlamanın püf noktaları

İyi nitelikli bir etin, kemik, yağ ve kas etleri-
ni tutmaya yarayan bağlantı dokuları az, kas etleri 
daha fazla ve yumuşak olan etler daha niteliklidir.

Yağ, mermer damarlar gibi kaynaşmış olur. Sıkı 
dokulu, parlak ve açık renklidir. Genellikle, iyi 
beslenmemiş hayvanların etleri ile kol, bacak gibi 
hareket eden bölümlerinden elde edilen etlerin bağ 
dokuları fazladır. 

Etler hayvanın özelliklerine göre çeşitlenir

Fazla bağ dokusu olan etler sert ve bağ dokusu 
az olan etler ise yumuşaktır. Etin lezzetleri hayva-
nın durumuna göre ve çeşitli etkilerle değişir. 

Kuşkusuz etler, ait oldukları hayvanın kıvırcık, 
karaman gibi ırkına, yaşına cinsiyetine, etkinliğine, 
kan miktarı ve dokularına göre değişik tat ve besle-
yici özelliklerde olurlar.

Bununla birlikte et seçiminde yalnızca hayva-
nın cinsi, yaşı, çeşitli bölümlerinden elde edilen 
etin tadı, yumuşaklığı ve besleyici özelliklerinin 
bilinmesi yönünde değil, aynı zamanda, etin sağ-
lığa uygunluğu konusunda da bilgili olmak ve titiz 
davranmak gerekmektedir.

İyi et nasıl anlaşılır?
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Et ürünleri arasında değerli ve besleyici niteliğiyle sığır 
eti, bütün dünyada ve ülkemizde en fazla yararlanılan bir 
besin maddesidir.

Ülkemizdeki et tüketiminin yüzde 48'ini sığır eti sağ-
lar. Boy, kafa biçimi, besi durumu nedinyle pek çok farklı 
türü olan sığırların besin değeri yaşına, cinsiyetine, ırkına, 
vücut yapısına ve beslenme durumuna bağlıdır.

Ülkemizde kemiksis olarak satılan ve bonfile dışında 
herhangi bir kalite ayrımı yapılmayan sığır eti, canlı kır-
mızı renkte, iyi kokan, ince ve sık dokulu, biraz kalın ve 
beyazımsı renkte yağ tabakaları olan bir özellik taşır.

Yağlanmış sığır eti sarı kırmızı bir görünümdedir. 
Boğa eti ise siyah kırmızı renkli, sert ve iyi kokmayan 
özelliktedir.

Sığır eti pişirilmeden önce yetirince dinlendirilmeli-
dir. Sığır etine, hayvanın çeşitli bölümlerine göre, çeşitli 
pişirme yöntemleri uygulanır.

Sığırın kalçasının ön kısmından, sondan bir önceki 
kaburga kemiğine kadar uzanan bel bölgesine sağrı denir.

Kontrfile-fileto-sağrı
Kontrfile sağrının kasından son kaburgaya kadar uza-

nan parçadır. Orta kısmı daha iyidir. Arka kısımları sinirli 
olduğundan kullanılmadan önce sinirlerin temizlenmesi 
uygun olur.

Pişirme yönetmleri içinde şiş, fırınlama, haşlama ve 
kızartma uygulanır. Biftek, kontrfileden elde edilir. En 
iyi bonfile bu bölümden 150'şer gramlık parçalar halinde 
hazırlanır.

Bonfile bölümü bir bütün olarak alınırsa, üç dört 
kişilik bir miktar oluşturur. Bu takdirde, bu miktar, şa-
tobriyan olarak adlandırılır. Küçük bonfile parçaları ise 
fileminyon olarak bilinir.

Büyükçe bonfile parçaları da "turnedo" adını taşır. 
Turnedo, biftekten daha yuvarlak dilimler halindedir.

Sığırın ilk üç sırt omur bölgesi ile 4-7 sırt omuru ve 
8'den son omura kadar olan bölümü omuz ve sırt bölü-
münü oluşturur.

Omuz bölümü etlerine yahni ve haşlama uygulanır.
Sırt bölümünün arkası daha değerlidir.
Bu bölümden sığır pirzolası, antrikot elde edilir. 1-1,5 

cm kalınlığında bir kişilik bir parça olarak ızgara edilir. 
Daha kalın antrikot dilimler iki kişiye servis yapılabilir. 
Ayrıca antrikot, şatobriyan gibi tek parça olarak 3-5 kişi 

Et çeşitleri nitelikleri ve bölümleri

içinde hazırlanabilir. Omuz ve sırtın diğer bölümleri ile 
yahni ve haşlama yapılır.

Sığırın arka bacaklarının üst bölümü ile karın bölgesi-
nin bir bölümü sığırın butudur.

Kuyruk dibine yakın kalça bölgesi, tencere kebapları, 
kapamalar, haşlama ve kızartma olarak kullanılır.

Butun ön ve orta kısmı tranş olarak adlandırılır, arka 
dış kısmı ise nuar olarak bilinir. Nuar, fileto çıkarılmış 
eskolp olarak pane, kızartma ve birçok biçimlerde yemeğe 
hazırlanabilir.

Sığır bacaklarının baldır ve incikleri üçüncü sınıf kali-
tede etlerdir, haşlama, çorba, et suyu çıkarılmasında kul-
lanılır. Yelpazeye benzeyen yassı ve kemiksiz böğür eti ise 
birinci sınıf kalitede et verir ve biftek olarak pişirilir. Oysa 
karnın yan tarafları ve son iki kaburgayı içeren böğür eti 
ile haşlama yapılmalıdır.

Sığır eti

Dana eti

Sığırların yavrularına daha adı verilir. 2-3 aylık henüz 
süt emen yavrular "süt danası" denir. Eti, açık pembe 
renkli yağsız, sindirimi kolay, çok lezzetli ve besleyicidir. 
Daha yaşlı dana etlerinin rengi pembe-kırmızı olur.

Dana etinin değeri, rengi ve semizliğinden anlaşılır. 
Üstün kaliteli danalarda, gövdenin ve böbreklerin üstü 
beyaz bir yağ tabakası ile kaplıdır.

Dana etinin de, kesildikten sonra yenilmeye elverişli 
olması için beklenmelidir. Dana etinin iyi olduğu zaman-
lar, iyi beslendiği haziran ve eylül ayları arasıdır.

Dananın bölümleri de sığırın bölümlerine benzer. 
Ancak dananın hemen bütün parçaları kızartmaya elve-
rişlidir.
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Koyun eti
Ülkemizde et tüketiminin yüzde 32'si koyun eti tüke-

timinden oluşmaktadır. Erkeğine koç, yaşlı dişisine mar-
ya, 1 yaşında olana toklu, 2 yaşında olana toklu, 2 yaşın-
da olana şişek ve 1 yaşından küçüklere kuzu adı verilen 
koyun eti, koyun adı altında satılır. 1 ile 3 yaş arasındaki 
koyunların etleri yağlı, lezzetli ve besleyicidir.

Yağ, kaslarının çevresinde olduğu gibi, kas liflerinin 
içinde de bulunur.

Görünen yağları çıkarılmış olan koyun etinde yüzde 
2-4 oranında yağ vardır. Koyun etinin rengi pembe ve 
yağı beyazdır.

Dana fileminyondan kuşbaşı yapılabilir ve şiş kebabı 
olarak pişirilebilir. Kol kemiği çıkarıldıktan sonra yuvar-
lanıp sarılarak rosto gibi fırınlanabilir.

Dananın bonfile bölümü de sığırın bonfile bölümü 
gibidir. Ancak dana bonfilesi, sığırınki gibi damarlı olma-
malıdır. İki parçası bir porsiyon olarak kabul edilen dana 
bonfilesi ile sote ve ızgara yapılır.

Dana pirzolası ise, kol altındaki iki veya 3'üncü ke-
mikten, son kaburga kemiğine kadar devam eder. Dana 
fileminyonun her iki yanı üçer dakika ızgarada pişirilme-
lidir.

Dana biftek dibi kalın tencerede, az tereyağı ile sote 
edilirse lezzetli olur.
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Kuzu eti

Ülkemizdeki koyun cinsleri, karaman, dağlıç, kıvırcık 
olmak üzere üç grupta toplanır. Bu cinsler arasında, dağ-
lıç ve kıvırcık koyunların etleri daha iyidir. Dişi koyun 
etleri sert, erkek koyun etleri daha lezzetlidir. Koyun etleri 
haziran ve kasım ayları arasında daha lezzetli ve besleyici 
olur.

Koyunun bölümleri bütün pişirme teknikleri için uy-
gundur. Başından kızartma, çorba, söğüş ve terbiyeli ye-
mekler yapılır. Gerdan, söğüş, haşlama, çorba ve et suyu 
için uygundur.

Filetolar dilimler halinde kesilirse pirzola elde edilir ve 
ızgarada ya da pane olarak kızartılır. Koyunun iki budu ve 
sırtını kapsayan bölümü "baaren" olarak değerlendirilir.

Şiş yapılabildiği gibi, fırında da kızartılabilir. Koyun 
kol ve butları, sığır kol ve butlarına göre daha lezzetli ve 
yumuşaktır.

Bir yaşına gelmemiş koyun olan kuzular, süt kuzuları 
ve kasaplık kuzular olmak üzere iki grupta ele alınırlar.

Ne var ki ülkemizde süt kuzuları da kesilebilmektedir. 
Ağırlığı 10 kg civarında olan süt kuzuları 5-7 haftalıkken 
kesilir. Oysa kasaplık kuzular, 3 aylık ve 1 yaş arasında 
kesilirler.

Bu kuzular iyi beslendikleri takdirde ağırlıkları 20-25 
kg kadar olur. Erken kuzu kesimi, ülkemizin et kaybet-
mesine neden olmaktadır. 

Zira üç aylık beslenme, bir kuzuya 15 kg et kazandır-
maktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak, bütün 
dünyada koyun soyunun geliştirilmesine, insan sağlığı ve 
beslenmesi bakımından büyük önem verilmektedir.

Kuzu eti, şubat ve mayıs ayları arasında lezzetli olur. 
Eti gevşek dokulur. Sindirimi kolay olur. Eti yağlanma-
mış ve gelişmemiştir. Bu nedenle besleyici özellikleri ko-
yun etine oranla azdır.

Kuzu eti körpeliği ve kolay pişirilmesi nedeniyle bü-
tün pişirme yöntemlerinin uygulanabileceği bir ettir.

Kuzu etinin her bölümü fırında kızartma, ızgara, haş-
lama, söğüş tencere kebapları, tava gibi pişirme yöntem-
lerine uygundur.



"Sığınmacılar Krizi" ATB’de
yapılan Çalıştay'da ele alındı
Güneydoğum Derneği ile Ankara 

Ticaret Borsası (ATB) işbirliği 
ile düzenlenen ülkemizdeki sığın-
macılar, özellikle de Suriyeli sığın-
macılar, sorunları ve çözüm önerileri 
çalıştayı, Ankara Ticaret Borsası’nda 
yapıldı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz’un açış konuşmasıyla baş-
layan çalıştayda, sığınmacılar sorunu-
nu geniş bir açıda ele alındı ve tartışıl-
dı. ATB Başkanı Yavuz, toplantılarda 
evrensel bir nitelik taşıyan mülteci 
davranışı ile Türkiye’ye sığınan Suri-
yelilerin davranışını; göç alan toplum 
davranışı ile Türk toplumunun dav-
ranışını karşılaştırmak, bu suretle Su-
riyeli mülteci krizinde davranışların 
ele alınacağını söyledi.

Yavuz sözlerine şöyle devam etti:
“ Çalışma, ülkemizde konu ile il-

gili olan tarafların verileri ile toplum 
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Toplantıya, katılan Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği, Başkan Yardımcısı Paolo Artini 
Türkiye’nin çok zor bir işi, çok büyük özveri ve başa-
rıyla yürüttüğünü söyledi. 
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Lisanslı depoculuk ve 
ürün ihtisas borsası 
TOBB’de masaya yatırıldı

Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı konusu Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen toplantıda ele alındı. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla düzenlenen top-
lantıda başta lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları olmak üzere 
çağdaş tarım piyasası konuları görüşüldü.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Faruk Çelik’in her 
zaman özel sektör dostu olduğuna işaret ederek, yakın çalışma imkânı 
bulduklarını belirtti ve yaklaşımı için kendisine teşekkür etti. Çağ-
daş tarımla ilgili konuları detaylı olarak konuşabilmek için biraraya 
geldiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Özellikle tarım piyasalarının ol-
mazsa olmazları lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını ayrıntılı 
olarak görüşeceğiz” diye konuştu.

TMO depoculuktan çıkacak, ürün alımını sürdürecek 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise toplantının ba-

sına açık bölümünde yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
(TMO) ürün alımlarına devam edeceğini belirterek, Ofisin depoculuk 
faaliyetinden çıkması için çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Çelik, lisanslı depoculuk sistemi ile ilgili atılması gereken adımlar 
üzerine çalışacaklarının altını çizerek, bu sistemin geliştirilmesi ve yay-
gınlaştırılması konusunda çaba içerisinde olduklarına dikkati çekti.

Çelik, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin 
(LİDAŞ) faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu çalışmala-
rımızla ilgili rastgele bazı değerlendirmeler yapılıyor. TMO ürün 
alımlarına devam edecek, ürün alımlarından çıkmıyor, depoculuktan 
çıkması için bu çalışmalar yapılıyor. Kamu, günün şartlarında bulun-
maması gereken bir alandan çıkıyor. Bu anlayış çerçevesinde sistemi 
nasıl oturtmamız gerektiğini, ne kadar depoya ihtiyaç duyulduğunu, 
ne kadar tonajlı bir depo gerçekleştirilmeli bunu teknik ayrıntılarıyla 
değerlendireceğiz." diye konuştu.

davranışlarını belirlemeye yönelik 
politikalar üretilmesine neden ola-
caktır. Ayrıca, Suriyelilerin Türkiye’ye 
etkilerini analitik bir gözle değerlen-
direbilmek, mülteci krizinin güçlü ve 
zayıf yönlerini belirleyebilmek, fırsat 
ve tehditleri belirleyebilmek maksa-
dıyla yapılan  analizlerin neticesinde, 
toplumsal kabul ile sosyal uyum sü-
recininde birbirini destekleyici politi-
kalar ile yürütülmesi çok önemlidir.  
Konu ile ilgili Güneydoğum Derneği 
ile birlikte yürütülen çalıştayın so-
nuçlarının verimli olmasını dilerim”.

Tartışılan konular
Bakanlıklar, Kamu Kurumları, 

Üniversiteler ve sivil toplum temsil-
cilerinin ayrı ayrı söz alıp konuştuğu 
toplantında, Ortadoğu Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi heyeti tarafından 
Suriyeli sığınmacı krizinin Türkiye’ye 
etkileri, bölgesel boyutu ve ekonomik 
boyutları üzerine detaylı bilgiler ve-
rildi. İl nüfusundan daha fazla sayıda 
sığınmacı nüfusunu barındıran Kilis 
İlinin Belediye Başkanı Hasan Kara 
ve Kilis Milletvekili Hilmi Dülger söz 
alarak içinde bulundukları zorluklara 
dikkat çeken duygusal konuşmalar 
yaptılar.Toplantıya, katılan Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği, Başkan Yardımcısı Paolo Artini 
söz alarak Türkiye’nin çok zor bir işi, 
çok büyük özveri ve başarıyla yürüt-
tüğünü söyledi. Çalışma Bakanlığı 
Müsteşar yardımcısı Ali Kemal Sayın, 
Suriyelilerin işgücüne dahil edilmesi 
konusundaki mevzuat ve girişimleri 
anlattı. Göç İdaresi, AFAD, AB Ba-
kanlığı temsilcileri bilhassa sorulara 
cevap verirken üniversitelerden gelen 
katılımcılar araştırmalar üzerine ko-
nuşmalar yaptılar.

Sığınmacı sayısı 3 milyona 
yaklaştı
Verilen bilgilere göre Türkiye’de-

ki Suriyeli sığınmacı sayısı 11 Mayıs 
2016 tarihi itibariyle 2 749 862’ye 
ulaştığı belirtilerek, bunların yüzde 
9-10 civarının çadır kentlerde, yüzde 
90’ı şehirlerde yaşamakta ifade edildi. 
Suriyeli sığınmacıların sayısının ger-
çekleşen 125-130 doğumla birlikte 
arttığı açıklandı. 
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu tarafından Antalya'nın 
Belek Turizm Bölgesinde bir otelde düzenlenen, 12. 
Uluslararası Kongre ve Sergisinin açılışında, bir konuşma 
ATB Başkanı Yavuz, hububatın, buğdayın ve unun ana 
vatanı burası. Mezopotamya ile birlikte Anadolu coğrafyası bu 
sektörün ilk ortaya çıktığı yer. Hem değirmencilikte, hem de 
depolamada on binlerce yıllık birikim var” dedi.

Un Sanayicileri Antalya'da buluştu

Çelik: Tarım sektörüne 
ciddi destek sağlıyoruz !
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyo-
nu (TUSAF) tarafından düzenlenen, 
12. Uluslararası Kongre ve Sergisi 
Antalya'nın Belek Turizm Bölgesinde 
gerçekleştirildi. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde 
800 un sanayicisinin katıldığı  top-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, lisanslı de-

poculuğun gelişmesi, ürün borsa 
ve piyasalarının oluşması açısından 
TMO'nun depoculuk işinden çıka-
cağını, özel sektör ile borsaların depo 
işinde görev alacaklarını bildirdi. 

lantının açış konuşmasını yapan Ba-
kan Çelik, 2008 yılında patlak veren 
küresel ekonomik krizin etkileri he-
nüz geçmeden küresel siyasi krizlerin 
başladığını söyledi.

"Bölgemizdeki sorumsuz yöneti-
ciler yüzünden Akdeniz ve Ege De-
nizi dünyanın en büyük mezarlığı 
haline gelmiş bulunmaktadır" diyen 
Çelik, patlayan bombaların 21'inci 
yüzyılı bir terör çağına dönüştürdü-
ğünü ifade etti. 

Dünyada birçok eşitliksizlik ve 
adaletsizliğin yaşandığını, gelir dağı-
lımında da ciddi adaletsizlikler bu-
lunduğunu anlatan Çelik, dünyada 
en varlıklı 62 insanın serveti ile yak-
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laşık 3,5 milyar insanın servetinin 
eşit olduğuna dikkati çekti. Bakan 
Çelik, "Bu yönüyle baktığımız zaman 
dünyanın çivisi çıkmak üzere. Bütün 
dengeler alt üst olmuş. Uluslararası 
tüm birliklerin yetkisiz ve etkisiz hale 
geldiğini görmekteyiz." diye konuş-
tu. 

"Her yıl 12 milyon hektar 
arazi tarım dışı kalıyor"
Dünyada yaklaşık 5 milyar hektar 

tarıma elverişli arazi bulunduğunu, 
bu arazinin ancak 1,3 milyar hekta-
rının tarımda kullanıldığını vurgula-
yan Bakan Çelik, her yıl 12 milyon 
hektar arazinin de tarım dışında kal-
dığını dile getirdi.

Türkiye'de ise yaklaşık 24 milyon 
hektar tarım arazisi bulunduğuna 
işaret eden Çelik, "Ülkemizde de her 
yıl 100 bin hektar arazinin tarım dışı 
kaldığını görüyoruz. Böyle giderse 
gerek dünya insanlığı gerek ülkemiz-
de 200 yıl sonra, yani torunlarımız 
toprak dediğimiz şeyi belki de saksıda 
görecek." dedi.

Toprağa gerekli ilginin gösteril-
mesi gerektiğini vurgulayan Çelik, 
toprağa doğumdan ölüme kadar her 
zaman muhtaç olunduğunu söyledi. 
Bakan Çelik, "Onun için Aşık Veysel 
'Sadık yar' derken son derece isabetli 
söylemiş. Bu sadık yara sahip çıkmak 
zorundayız." diye konuştu.

"Un ihracatında dünyada 
birinci sıradayız"
Buğday üretimiyle ilgili de bilgi 

veren Çelik, dünyada yılda yaklaşık 
732 milyon ton buğday üretildiği-
ni, bunun yüzde 22'sinin AB'de, 
yüzde 18'inin Çin'de, yüzde 12'si-
nin Hindistan'da ve yüzde 8'inin de 
ABD'de yapıldığını bildirdi. 

Türkiye'de geçen yıl 7,8 milyon 
hektarlık alanda 22,6 milyon ton 
buğday elde edildiğini anlatan Çelik, 
buğday alanlarındaki azalmaya karşın 
verimde ciddi bir artış sağlandığını 
dile getirdi. Türkiye'nin buğday to-
humunda yüzde 95 kendine yeterli 
bir ülke olduğunu belirten Çelik, 

un ihracatında dünyada birinci sıra-
da, makarnada ikinci, bisküvide ise 
8'inci sırada olduğumuzu ifade etti. 

Türkiye'den 118 ülkeye un ihra-
catı gerçekleştirildiğine dikkati çeken 
Çelik, bu konuya katkı sağlayan her-
kesi alkışladığını söyledi. 

"Tarım sektörüne ciddi 
destek sağlıyoruz" 
Türkiye ekonomisinin geçen yıl 

yaklaşık yüzde 4 büyüdüğünü, tarım 
sektöründeki büyümenin ise yüzde 
7,6 düzeyinde gerçekleştiğini belirten 

Faruk Çelik, 2015 yılında 148 milyar 
liralık tarımsal hasıla elde edildiğini 
bildirdi. 

Çelik, 2023 yılında 150 milyar 
dolarlık bir tarımsal hasıla, 40 milyar 
dolarlık da tarımsal ihracat hedeflen-
diğini dile getirdi. Tarım sektörüne 
hükümet olarak çok ciddi destek 
sağladıklarını kaydeden Çelik, sektö-
re 13 yılda yaklaşık 78 milyar liralık 
destek sağlandığını, bu yıl da 11,6 
milyar liralık destek sağlanacağını 
ifade etti. 



HABER

35

Buğdayın stratejik bir ürün oldu-
ğunu ve Türkiye'de kişi başı buğday 
tüketiminin 300 kilogram civarında 
bulunduğunu ifade eden Çelik, buğ-
daya prim, toprak analizi, sertifikalı 
tohum, mazot, gübre gibi alanlarda 
destek verildiğini hatırlattı. 

"Kimse serbest piyasayı 
bozmaya kalkmasın"
Üreticilerin her zaman yanında 

bulunduklarını, fakat tüketicilerin de 
son derece önemli olduğunu anlatan 
Çelik, şöyle konuştu: 

"Ondan da vazgeçmemiz müm-
kün değil. Tabii ki serbest piyasadan 
yanayız. Ama serbest piyasa şartlarını 
istismara kalkanların da karşısında 
olacağımızı herkesin bilmesinde fayda 
var. Biz yeri gelince serbest stilde de 
güreşi iyi biliriz yani. Onun için kimse 
serbest piyasayı bozmaya kalkmasın."

"TMO depoculuktan 
çekilecek"
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 

ile ilgili önemli adımlar atılacağını 
da belirten Çelik, TMO'nun lisansı 

depoculuğun önünde engel teşkil et-
tiğini kaydetti. 

Bakan Çelik, "Lisanslı depocu-
luğun gelişmesi, ürün borsa ve piya-
salarının oluşması açısından TMO 
depoculuk işinden çıkıyor. Özel 
sektörümüz ve borsalarımız bu depo 
işinde görev alacaklar. TMO depo 
değil, üreticilerin ürettiği ürünün 
alınması, ürünün piyasada değer bul-
ması noktasında yeniden konuşlana-
cak." dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federas-
yonu (TUSAF) tarafından düzenle-
nen Global Ticaret ve Değirmen Tek-
nolojileri toplantısına katılan TOBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve 
ATB Başkanı Faik Yavuz, “hubu-
batın, buğdayın ve unun ana vata-
nı burası. Mezopotamya ile birlikte 
Anadolu coğrafyası bu sektörün ilk 
ortaya çıktığı yer. Hem değirmenci-
likte, hem de depolamada on binlerce 
yıllık birikim var” dedi.

Yavuz’un konuşması
TOBB Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Faik Yavuz, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 
müthiş birikimli bir insan olduğu-
nu, en önemli özelliğinin her adımı 
mutlaka işin tarafları ile istişare ede-
rek attığını belirterek, “Geçtiğimiz 
dönemde Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı olarak çalışma hayatında 
çok büyük reformlar yaptı. İşçi ve 
işveren dünyalarını çatışan iki taraf 
değil, uzlaşan iki taraf haline getirdi. 
Şimdi de Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığını devraldı. İstişare anlayışı 
aynen devam ediyor. O yüzden ben 
kendisinin sektörümüz için çok bü-
yük bir fırsat olduğuna samimiyetle 
inanıyorum. Bugün de bu anlayışla 
aramızda. Bizleri yalnız bırakmadığı 
için kendilerine Türk özel sektörü 
adına yürekten teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Hububatın, buğdayın ve unun 
ana vatanının Anadolu olduğunu an-
latan Faik Yavuz, “Mezopotamya ile 
birlikte Anadolu coğrafyası bu sektö-
rün ilk ortaya çıktığı yer. Hem değir-
mencilikte, hem de depolamada on 
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binlerce yıllık birikim var. Yine bor-
sacılığın, yani ürünlerin açık piyasada 
alınıp satıldığı organizasyon yapıları 
da ilk defa bu topraklarda kuruldu. 
Biliyorsunuz dünyanın ilk tarım ürü-
nü borsası Kütahya ilimizdeki Aizona 
antik kentinde ortaya çıkarıldı. Bu 
açıdan sektörün hem üretim, hem 
de ticaret alanında küresel gelişmeleri 
burada değerlendirmesi çok önemli” 
dedi.

Sektörün iki temel özelliğinden 
bahseden Yavuz şunları söyledi: “Bi-
rincisi bizler dünyanın en eski mes-
leğini yapıyoruz. Tahıl üretimi; un 
üretimi ve bunların depolanıp pazar-
lanması şu an dünyanın yaşayan en 
eski sektörü. İkincisi dünyanın en 
temel, birincil gıda maddesi. Yani en 
fakirin sofrasına da, en zenginin sof-
rasına da konulan, her mutfağa giren 
ürünleri üretiyoruz. Bundan 5 bin 
yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. 
Hatta sektörün buradaki önemi gide-
rek daha fazla artıyor. 

Çünkü artan dünya nüfusu, aza-
lan tarım alanları ve kırdan kentlere 
göçle beraber insanlığın gıda ihtiya-
cını karşılamak zorlaşıyor. Bu geliş-
melerde de temel gıda ürünü olan 
hububat ve unu daha vazgeçilmez 
hale getiriyor. O yüzden bu sektörde 
verimi arttırmak, kaliteyi arttırmak, 
yeni üretim tekniklerini ve teknoloji-
lerini uygulamak, ticareti kolaylaştır-
mak diğer sektörlerden daha önemli 
ve öncelikli. İşte bu kongrede dünya 
ticaretini, değirmen teknolojilerini 
konuşmak bunun için çok isabetli”.

Sanayi 4.0
Sanayi 4.0’a değinen Faik Yavuz, 

“Duyanlarınız mutlaka vardır. Ben de 
ilk duyduğumda bunu ileri teknoloji 
ürünleri ile ilgili bir gelişme zannet-
tim ama öyle değil. Sanayi 4.0 şu: 
Makinelerin makinelerle konuştuğu 
üretim sistemi. Yani üretim planla-
masını, lojistik planlamasını ve satış 
planlamasını makinelerin en verimli 
şekilde yaptığı sistem” dedi.

Sanayi 4.0’ın sektör için önemine 
değinen Yavuz, “Bakın bundan 100 

yıl önce de buğday vardı, değirmene 
gider un olurdu ve satılırdı. Şimdi de 
aynı. Ebette ürünlerin içeriği değişi-
yor, kalitesi değişiyor. Elbette üretim 
teknolojileri değişiyor, yeni ürünler 
çıkıyor. Ama baktığınız zaman temel 
prensip aynı. Bu da bir avantajı ge-
tiriyor. O da sektördeki tecrübe ve 
bilgi birikimi. İşte bu tecrübe ve bil-
gi birikimi sayesinde, dünyadaki bu 
yeni gelişmeleri sisteme en hızlı uy-
gulayabilecek sektörlerden biri de bi-
ziz. Şimdi önümüzdeki süreçte buna 
odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

Ulusoy’un sözleri
Türkiye Un Sanayicileri Fede-

rasyonu (TUSAF) Başkanı Günhan 
Ulusoy, geçen yıl buğday ithalatının 
bir önceki yıla göre yaklaşık 740 bin 
ton azaldığını bildirdi.

Kongrenin açılışında konuşan 
TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy, un 
sanayisinin ihracata yıllık yaklaşık 1 
milyar dolarlık katkı sağladığını söy-
ledi.

Geçen yıl Türkiye'de 22,6 mil-
yon tonluk buğday üretimi yapıldı-
ğını ve buğday ithalatında bir önce-
ki takvim yılına göre yaklaşık 740 
bin tonluk azalma yaşandığını ifade 
eden Ulusoy, "2016 Haziran sonuna 
geldiğimizde, temmuzdan hazirana 
sezon yılı olarak karşılaştırdığımızda 
ise ithalatta 1,7 milyon tonluk daha 
belirgin bir azalma bekliyoruz." diye 
konuştu.

Ulusoy, üretimdeki artış, 
TMO'nun piyasadaki aktif rolü ve 
Rusya'da ham madde fiyatlarının dü-
şük seyretmesiyle Türk un sanayicile-
rinin dünya un piyasasındaki rekabet 
gücünün arttığını da kaydetti.

Bugün 13,8 milyon tonluk dün-
ya un ticaretinin yüzde 20'sinin tek 
başına Türkiye tarafından gerçek-
leştirildiğine dikkati çeken Ulu-
soy, Tonga Krallığından Vanutau 
Cumhuriyeti'ne ve ABD'ye dünyada 
onlarca ülkeye un satıldığını bildirdi. 
Ulusoy, "2 milyon 800 bin tonluk 
ihracatla dünya un ticaretinin yine 

zirvesinde yer aldığımızı belirtmek 
istiyorum." diye konuştu.

Yılın ilk iki ayında sektörün 600 
bin tona yakın un ihracatı gerçekleş-
tirdiğini de belirten Ulusoy, geçen 
yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 katı 
fazla ihracat yapıldığını söyledi.

Fazla kapasite sorunu
Sektörün sorunlarıyla ilgili de bil-

gi veren Günhan Ulusoy, sektörün 
en önemli sorununun fazla kapasite 
olduğunu dile getirdi.

35 milyon tonluk kapasiteye sa-
hip sektörün kapasite kullanım ora-
nının yüzde 45 olduğuna işaret eden 
Ulusoy, bu sorunun çözülmesi gerek-
tiğini kaydetti.

Ulusoy, "Belli bölgelerde tesisler 
tamamen atıl durumda olmasına rağ-
men bazı bölgelerimizde halen yeni 
yatırımlar yapılıyor. Bu durum cari 
açık verdiğimiz bir ortamda, ülkemi-
zin sermaye kaynaklarının verimsiz 
kullanılması sonucunu doğuruyor. 
Atıl kapasite sorununu tüm paydaş-
ların mutabık kalacağı bir yöntem ile 
çözmek için el ele vereceğiz." dedi.

AB Un Sanayicileri 
Derneği Başkanı Sharkey
Avrupa Birliği Un Sanayicileri 

Derneği Başkanı Gary Sharkey ise 
dernek olarak menşe etiketlemesi 
konusuna karşı olduklarını, çünkü 
buğdayın hangi ülkeden geldiğinin 
belirlenmesinin işlerini zorlaştırdığı-
nı söyledi.

Dünyada ekmek tüketiminde bir 
azalma meydana geldiğine de işaret 
eden Sharkey, yıllık ekmek tüketi-
minde yüzde 0,6'lık düşüş gerçekleş-
tiğini kaydetti.

Taze ekmek tüketiminin ise yüz-
de 1 düştüğünü ifade eden Sharkey, 
uzun ömürlü ekmek tüketiminde ise 
bir miktar artış olduğunu bildirdi.

İnsanların artık daha az ekmek al-
dığını, bunun gıda israfı ve beslenme 
şekilleriyle ilgili olduğunu anlatan 
Sharkey, "Yeni trend glutensiz ürün-
ler. Bu alanda da ciddi bir artış var." 
diye konuştu.
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Koruma Kurulu’nun 2016 yılı 
ilk toplantısı ATB’de yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

Denetimli Serbestlik Müdürlü-
ğünce organize edilen 2016 yılı ilk 
Koruma Kurulu Toplantısı Ankara 
Ticaret Borsası’nda (ATB) yapıldı.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Mü-
dür Yardımcısı Ali Yıldız’ın başkan-
lığında yapılan toplantıya  Koruma 
Kurulu Başkanı  ve Ankara Cum-
huriyet Başsavcı Vekili Kemal De-
mirdön ile kurul üyesi kuruluşların 
temsilcileri  katıldı. ATB Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen toplantı-
da, işlemiş oldukları suçlardan ötürü 
ceza infaz kurumlarında bulunan ve 
infazlarının son bir yılını denetimli 
serbestlik tedbiri altında geçiren yü-
kümlülerin topluma kazandırılması-
na yönelik projeleri ele aldı.

Yıldız’ın sözleri
Toplantının açılışında konuşan 

Ceza ve Tevkif  Evleri Genel Müdür 

ATB’de gerçekleştirilen toplantıda, işlemiş oldukları suçlardan 
dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan ve infazlarının son 
bir yılını denetimli serbestlik tedbiri altında geçiren kadın 
yükümlülerin, topluma kazandırılma sürecinde, ihtiyaç 
duyduğu alanlarda kendilerine yardımcı olunması, koruma 
kurlu üyelerinin destekleri ile iş imkanları konusunda yapılan 
çalışmalar değerlendirildi.



HABER

38

Yardımcısı Ali Yıldız, son 10 yıl için-
de denetimli serbestlikte önemli me-
safeler alındığını söyledi.

Denetimli serbestlikte bugün 250 
bin kişinin takibinin yapıldığını ifa-
de eden Yıldız, "Denetimli serbest-
lik, ceza eşittir kamuda çalışma, ceza 
eşittir eğitime tabi olma, ceza eşittir 
tedavi denetimine tabi olma gibi çe-
şitlendirebileceğimiz birçok modern 
yöntemleri içerisinde barındırıyor. 
İnfazda eğitim ve iyileştirme diyorsak 
denetimli serbestliği çok aktif kullan-
mamız gerekiyor" dedi.

Bu yöntemleri aktif olarak kulla-
nabilmenin önemine de değinen Yıl-
dız, koruma kurullarının da sisteme 
katkıda bulunmasının önemli oldu-
ğunu dile getirdi.

Proje faaliyetleri 
ATB’de gerçekleştirilen toplantı-

da, işlemiş oldukları suçlardan dolayı 
ceza infaz kurumlarında bulunan ve 
infazlarının son bir yılını denetim-
li serbestlik tedbiri altında geçiren 
kadın yükümlülerin, topluma ka-
zandırılma sürecinde, ihtiyaç duy-
duğu alanlarda kendilerine yardımcı 
olunması, koruma kurlu üyelerinin 
destekleri ile iş imkanları konusunda 
yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 
yapılacak çalışmalar ile ilgili kurul 
üyelerinden görüşler alındı.

Toplantının diğer ana gündem 
maddelerinden bir diğerini ise, dene-
timli serbestlik tedbiri altındaki yü-
kümlülere  İŞ KUR ve Gazi Mesleki 
Eğitim Müdürlüğünün  katkıları ile 
"Mesleğinle Tutun Hayata " projesi-
nin tanıtımı yapıldı. Bu proje kap-
samında, denetimli serbestlik  ted-
biri altında bulunan yükümlülere,  " 
Sıhhi Tesisatçılık, Aşçı Çırağı, Pastacı 
Çırağı, Bilgisayar Kullanımı " kurs-
larının verilmesi, yükümlülerin bu 
alanlarda iş sahibi olması için yapılan 
çalışmalar tartışıldı. 

Koruma Kurulu’nun bir sonraki 
toplantısının Ankara Barosu’nun ev 
sahipliğinde Haziran ayı içinde yapıl-
ması kararlaştırıldı.

Yavuz, KTTO Genel 
Kuruluna katıldı
TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyesi Faik Yavuz, Kıbrıs Türk 

Ticaret Odası 53.Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katıldığı ve konuş-

ma yaptığı toplantıya  KTTO Yönetim Kurulu Başkanı, Fikri To-
ros, KKTC Maliye Bakanı Birikim Özgür, Ekonomi, Sanayi Tica-
ret Bakanı Sunat Atun, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı 
Mehmet Ali Talat, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş 
ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Öztiğit de 
katılarak birer konuşma yaptılar.

Ayrıca Genel Kurul toplantısında KKTC Dışişleri Bakanı Emine 
Çolak ve Lefkoşa Ekonomi Forumu'nda, Birliğimiz, Yunan Odalar 
Birliği, KTTO ile beraber çalışmalar yürüten Kıbrıs  Ticaret Odası 
Phidias Pilides de hazır bulundu.

Delege ve konuklardan oluşan 100'e yakın katılımcı Genel Ku-
rula iştirak etti.

KTTO Başkanı Toros'un açılış konuşmasının ardından TOBB 
Saymam Üyesi Yavuz sonrasında Siyasi Parti Genel Başkanları, Ba-
kanlar ve Cumhurbaşkanı Akıncı konuşma yaptı.

Genel Kurulun devamında 52.Dönem Faaliyet Raporu ile Mali 
Raporu'nun takdimi ve kontrolü gerçekleştirildi.

Devamında Oda Murakıbının tayini ve Oda Meclis Üyelerinin 
seçimine geçildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'da katıldı
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Uluslararası Tahıl Konseyi 
(IGC)’nin 21 Ocak 2016 tarihli rapo-
runa göre;  2012/13 sezonunda 871 
milyon ton olan dünya mısır üretimi, 
2013/14 sezonunda 997 milyon tona 
ulaşmıştır. IGC’nin tahminine göre; 
dünya mısır üretimi 2014/15 sezo-
nunda yükselişe geçmiş ve 1.013 mil-
yon tona ulaşmıştır. 2015/16 sezonu 
için IGC’nin öngörüsü ise 54 milyon 
tonluk düşüşe işaret eden 959 milyon 
tondur. Bu öngörü, son iki sezonda 
önemli ölçüde artan mısır üretiminde 
rekor denebilecek bir düşüşe işaret 
etmektedir.

Dünya üzerinde yaklaşık 180 mil-
yon hektarlık alanda (2014/15 sezo-
nunda 178,6 milyon hektar) üretimi 
yapılan mısır, ekim alanı bakımında 
geçmişte buğday (2014/15 sezonunda 
224,8 milyon hektar) ve pirinçten 
(2014/15 sezonunda 158,9 milyon 
hektar) sonra üçüncü sırada yer alır-
ken, günümüzde buğdaydan sonra 2. 
sıraya yerleşmiştir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı’nın 
2014/15 sezonu verilerine göre; dün-
yadaki mısır ekili alanların genişliği-
ne bakıldığında en büyük paya 37,1 
milyon hektarla Çin’in sahip olduğu 
görülmektedir. ABD, her ne kadar 
verimlilik açısından ilk sırada olsa da, 
ekili alan genişliğinde 33,6 milyon 
hektar ile Çin’den sonra gelmektedir. 
Brezilya ise 15,8 milyon hektar ile 
üçüncü sıradadır.

Dünya mısır üretimi ve 
üretici ülkeler
Uluslararası Tahıl Konseyi 

(IGC)’nin 21 Ocak 2016 tarihli rapo-
runa göre; 2012/13 sezonunda 871 
milyon ton olan dünya mısır üretimi, 
2013/14 sezonunda 997 milyon tona 
ulaşmıştır. IGC’nin tahminine göre; 
dünya mısır üretimi 2014/15 sezo-
nunda yükselişe geçmiş ve 1.013 mil-
yon tona ulaşmıştır. 2015/16 sezonu 
için IGC’nin öngörüsü ise 54 milyon 
tonluk düşüşe işaret eden 959 milyon 

tondur. Bu öngörü, son iki sezonda 
önemli ölçüde artan mısır üretiminde 
rekor denebilecek bir düşüşe işaret 
etmektedir.

IGC’nin dönem sonu stokları 
incelendiğinde; 2012/13 sezonunda 
131 milyon ton olan dünya mısır 
stoklarının, 2013/14 sezonunda 180 
milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 
205 milyon tona çıktığı görülmek-
tedir. IGC, 2015/16 sezonunda da 
stokların üretimdeki düşüşe paralel 
olarak 196 milyon tona gerileyeceğini 
öngörmektedir.

Dünya mısır üretiminde ülkeler 
itibariyle en yüksek üretim miktarı, 
her zaman olduğu gibi ABD’ye aittir. 
Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) 
verilerine göre; 2014/15 sezonunda 
1.008 milyon ton olan dünya mısır 
üretiminin 361 milyon tonunu ABD 
karşılamaktadır. ABD’nin 2015/16 
sezonu için öngörülen üretim mikta-
rında ise 16 milyon tonluk bir düşüş 
söz konusudur. Buna göre ABD için-
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de bulunduğumuz sezonda yaklaşık 
345,4 milyon tonluk mısır üretimi 
gerçekleştirecek. Çin, mısır üretiminde 
ABD’nin ardından ikinci sıradadır. 
Çin’in 2013/14 sezonunda 218,4 mil-
yon ton olan mısır üretimi, 2014/15 
sezonunda 215,6 milyon tona geri-
lemiştir. 2015/16 sezonunda ise üre-
timin yaklaşık 9 milyon ton artışla 
224,5 milyon tona ulaşması öngörül-
mektedir.

ABD ve Çin, 1.008 milyon ton 
(2014/15) olan dünya mısır üreti-
minin yarısından fazlasını tek baş-
larına karşılamaktadır. Bu iki ülkeyi 
85 milyon tonluk üretimle Brezilya 
takip etmektedir. Brezilya’nın hemen 
ardından sırayı alan AB ülkeleri ise 
2014/15 sezonunda, bir önceki sezona 
göre yaklaşık 9 milyon tonluk artış 
yakalayarak, 75,7 milyonluk ton mısır 
üretimine ulaşmıştır.

AB ülkelerini sırasıyla 28,4 mil-
yon tonla Ukrayna, 26,5 milyon tonla 
Arjantin, 25,4 milyon tonla Meksika, 
23,6 milyon tonla Hindistan, 11,4 
milyon tonla Kanada, 11,3 milyon 
tonla Kanada Rusya, 10,8 milyon 
tonla Güney Afrika ve 8,8 milyon 
tonla Endonezya takip etmektedir.

2015/16 sezonunda mısır üreti-
mindeki düşüş beklentisinde en yük-
sek pay AB ve ABD’ye aittir. AB’nin 
mısır üretiminin 2015/16 sezonun-
da yaklaşık 18 milyon ton, ABD’nin 
mısır üretiminin ise yaklaşık 16 mil-
yon ton gerileyeceği öngörülmektedir. 
En yüksek artışın ise 9 milyon tonla 
Çin’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Dünya mısır tüketimi ve 
tüketici ülkeler
Mısır, gelişmekte olan ülkelerde 

buğday ve pirinçle birlikte en önem-
li temel gıdalardan biridir. Özellikle 
Sahra altı Afrika ve Latin Amerika’da 
nüfusun neredeyse yarısının tüket-
mekte olduğu mısır, dünya çapında 
da yaklaşık 900 milyon insanın tercih 
ettiği gıda maddesidir. Mısır ayrıca 
tüm dünyada hayvan yemi olarak da 
en çok tercih edilen tahıl ürünlerinden 
biridir.

2025 yılına kadar mısırın geliş-
mekte olan ülkelerde en çok tüketilen 
gıda ürünü olacağı tahmin edilmekte-
dir. Buna ek olarak 2050 yılına kadar 
mısır üretiminde verimin düşeceği ve 
gelişmekte olan ülkelerin daha çok 
mısır ithalatı yapmak zorunda kalacağı 
da tahminler arasındadır.

Günümüzde ise mısırın en çok 
tüketildiği ülke ABD’dir. 2012/13 
sezonunda üretimdeki düşüşe paralel 
olarak ülkenin tüketim miktarında 
yaklaşık 15 milyon tonluk bir düşüş 
görülmüş ancak 2013/14 sezonunda 
üretim yeniden artış göstermiş 292,9 
milyon tona ulaşılmıştır. 2014/15 
sezonunda 301,8 milyon ton civarına 
ulaşan ABD’nin mısır tüketiminin, 
2015/16 sezonunda da yine bu civar-
da seyredeceği tahmin edilmektedir.

ABD’den sonra en yüksek tüketim 
miktarı ise üretimde de olduğu gibi 
Çin’e aittir. 2011/12 sezonunda 188 
milyon ton olan Çin’in mısır tüketimi, 
2013/14 sezonunda 208 milyon tona 
kadar çıkmış, 2014/15 sezonunda ise 
6 milyon tonluk düşüşle 202 milyon 
tona gerilemiştir. 2015/16 sezonunda 
Çin için öngörülen tüketim mikta-
rının yaklaşık 214 milyon ton oldu-
ğu görünmektedir. Dolayısıyla Çin’in 
mısır tüketimindeki grafiğin, 2015/16 
sezonunda yukarı yönlü seyrine devam 
edeceği düşünülmektedir.

ABD ve Çin, 975 mil-
yon ton (2014/15) olan 
dünya mısır tüketimi-
nin yüzde 50’sine 
yakınını, üre-

timde de olduğu gibi tek başlarına 
gerçekleştirmektedir. AB ülkeleri ise 
dünya mısır tüketiminde, ABD ve 
Çin’in hemen arkasından gelmektedir. 
2014/15 sezonunda AB ülkelerinin 
tahmini tüketim miktarı 78 milyon 
tondur. 2015/16 sezonunda ise tüke-
timin yaklaşık 76 milyon tona gerile-
mesi öngörülmektedir.

Bir diğer yüksek mısır tüketim ora-
nına sahip ülke ise Brezilya’dır. Brezilya 
2014/15 sezonunda 57 milyon ton 
mısır tüketmiştir; bu miktar bir önce-
ki sezona kıyasla yaklaşık 2 milyon 
ton daha çoktur. 2015/16 sezonun-
da Brezilya’daki tüketimin 59 milyon 
tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünya mısır tüketiminde 
Brezilya’yı 34,4 milyon tonla Meksika, 
22 milyon tonla Hindistan, 14,7 mil-
yon tonla Japonya, 13,9 milyon tonla 
Mısır, 12,8 milyon tonla Kanada takip 
etmektedir.

Dünya mısır ticareti
Dünyadaki mısır üretiminin yakla-

şık 120-130 milyon tonu, uluslararası 
ticarete konu olmaktadır. Dünyanın 
en büyük mısır üreticilerine bakıldı-
ğında, üretilen miktarın çok büyük 
çoğunluğunun yurtiçi kullanımına 
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ayrıldığı gözükmektedir. Uluslararası 
Tahıl Konseyi (IGC)’nin raporuna 
göre; 2012/13 sezonunda 100 milyon 
ton olan dünya mısır ticareti, 2013/14 
sezonunda 122 milyon tona, 2014/15 
sezonunda ise 125 milyon tona ulaş-
mıştır. IGC, 2015/16 sezonunda da 
dünya ticaretine konu olacak mısır 
miktarının yine 125 milyon ton sevi-
yesinde kalacağını öngörmektedir.

USDA verilerine göre; 2014/15 
sezonu dünya mısır ihracatında en 
büyük pay, 46,7 milyon ton ile ABD’ye 
aittir. ABD mısır ihracatı, üretimdeki 
artışa bağlı olarak 2013/14 sezonunda 
bir önceki sezona göre yaklaşık 32 mil-
yon ton artış göstermiş ve 50,6 milyon 
tona ulaşmıştı. 2014/15 sezonunda bir 
miktar gerileyen ülkenin mısır ihraca-

tının, 2015/16 sezonunda da gerileme 
eğilimini sürdüreceği ve 43,5 milyon 
tonda kalacağı öngörülmektedir.

ABD’nin ardından ikinci en büyük 
ihracatçı ülke Brezilya’dır. 2012/13 
sezonunda, önceki sezonlara kıyasla 
önemli bir artış yakalayan Brezilya, 
26 milyon ton mısır ihracatı gerçek-
leştirmişti. Ancak 2013/14 sezonunda 
başlayan ticaretteki gerileme, 2014/15 
sezonunda da devam etmiş ve ülkenin 
mısır ihracatı 21,9 milyon ton seviye-
lerinde kalmıştır. 2015/16 sezonun-
da ise önemli bir artış beklentisi söz 
konusudur. USDA verileri Brezilya’nın 
2015/16 sezonunda 35 milyon ton 
mısır ihraç edeceğine işaret etmektedir.

2014/15 sezonu verilerine göre 
dünya mısır ihracatında üçüncü ülke 

Ukrayna’dır. 2010/11 sezonunda sade-
ce 5 milyon ton mısır ihracatı gerçek-
leştiren Ukrayna, 2013/14 sezonunda 
20 milyon tonluk mısır ihracatına 
ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda ise 
ülkenin ihracatı bir miktar gerile-
yerek 19,6 milyon tonda kalmıştır. 
Öngörüler, gerilemenin 2015/16 sezo-
nunda da devam edeceğini ve ülkenin 
15,5 milyon ton civarında mısır ihraç 
edebileceğini göstermektedir.

Arjantin, dünya mısır ihracatında 
Ukrayna’nın ardından dördüncü sıra-
dadır. Arjantin, 2010/11 sezonunda 
gerçekleştirdiği 15 milyon ton mısır 
ihracatını 2011/12 sezonunda 16,5 
milyon tona çıkarmıştır. 2012/13 
sezonunda ise tekrar artışa giderek 
22,7 milyon ton mısır ihraç etmiştir. 
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Ancak 2013/14 sezonunda düşüş 
gerçekleşmiş ve ülke 12,8 milyon 
ton mısır ihracatı gerçekleştirmiştir. 
2014/15 sezonunda yaklaşık 4 mil-
yon tonluk artışla 18,4 milyon tona 
ulaşan ülkenin mısır ihracatının, 
2015/16 sezonunda da 17,5 milyon 
ton civarında seyretmesi beklen-
mektedir. 2014/15 verileri bazında; 
dünya mısır ihracatında Arjantin’i 
sırasıyla 4 milyon tonla AB, 3,2 
milyon tonla Rusya, 3 milyon tonla 
Paraguay, 2,9 milyon tonla Sırbistan 
takip etmektedir.

Mısır ithalatında ise en büyük 
pay Asya ülkelerindedir. 2014/15 
sezonu verilerine göre; dünya mısır 
ithalatında ilk sırada Japonya yer 
almaktadır. USDA verilerine göre 
Japonya’nın toplam mısır ithala-
tı 2014/15 sezonunda 14,6 mil-
yon tondur. 2015/16 sezonunda 
Japonya’nın yine 14,7 milyon 
ton civarında mısır ithal edeceği 
öngörülmektedir. Mısır ithalatın-
da Japonya’yı, 11,2 milyon tonla 
Meksika, 10,1 milyon tonla Güney 
Kore, 8,7 milyon tonla AB, 7,8 mil-
yon tonla Mısır, 6,2 milyon tonla 
İran ve 5,5 milyon tonla Çin takip 
etmektedir.

Türkiye’de mısır üretimi
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TUİK) verileri incelendiğin-
de; Türkiye’de 2001, 2002, 2003 
ve 2004 yıllarında 2 ile 3 milyon 
ton arasında değişen miktarlarda 
mısır üretimi yapıldığı görülmek-
tedir. 2008 yılına gelindiğinde üre-
tim miktarı 4,2 milyon tona çık-
mış ve 2013 yılına kadar 4 ile 5 
milyon ton arasında gerçekleşmiş, 
2013 yılında ise 5,9 milyon tona 
ulaşmıştır. Türkiye’nin mısır üreti-
mi 2014 yılında da yine 5,9 mil-
yon ton seviyesinde gerçekleşmiş-
tir. Türkiye’deki mısır üretiminin 
yüzde 33’ü Marmara Bölgesi’nde, 
yüzde 31’i Ege Bölgesi’nde, yüzde 
13’ü Karadeniz ve yüzde 10’u da iç 
Anadolu Bölgesi’nde yapılmaktadır.

Türkiye’de son 10 yılda mısır 

üretimine paralel olarak 
verimde de düzenli bir 
artış görülmektedir. 
2001 yılında dekar 
başına 400 kilog-
ram olan verim, 
2006 yılında 
711 kilograma, 
2012 yılında 
ise 739 kilog-
rama yüksel-
miştir. 2013 
yılında 894 kilogram/
dekar olan mısır verimlili-
ği, 2014 yılında da artışını 
sürdürmüş ve 903 kilogram/dekara ulaş-
mıştır. Bu verimlilik oranları ile Türkiye, 
dünya ortalamasının üzerindedir.

Türkiye mısır ithalatı ve ihracatı
Türkiye’nin mısır üretimi, hemen 

hemen tüketimi karşılamakla birlikte 
zaman zaman ithalata da başvurulmak-
tadır. Türkiye İstatistik Kurumu verile-
rine göre; 2009 ve 2011 yılları arasında 
Türkiye’nin mısır ithalatında önem-
li oranda bir düşüş gerçekleştir. 2009 
yılında yürürlüğe giren yönetmeliklerin, 
ithalat miktarındaki bu azalmada etkili 
olduğu düşünülmektedir. Bu yönetme-
likler neticesinde genetiği değiştirilmiş 
ürünlerin ithalatına önemli kısıtlamalar 
getirilmiştir. Mısır da, kısıtlamaya dahil 

olan bu ürünlerin başında yer almakta-
dır. Ancak yönetmeliklerin etkisi 2012 
yılına kadar sürmüş, 2012’den itiba-
ren ithalat yeniden artmaya başlamıştır. 
2013 yılında 1,5 milyon tona ulaşan 
Türkiye’nin mısır ithalatı, 2014 yılında 
1,1 milyon ton seviyesinde kalmıştır. 
Geçici 2015 ithalat verileri de yine 1,4 
milyon tondur.İhracat ise ithalata oran-
la son derece kısıtlıdır. 

TÜİK verilerine göre 2005 yılında 
127 bin ton olan Türkiye’nin mısır 
ihracatı, 2009’da son 10 yılın en yüksek 
seviyesi olan 325 bin tona ulaşmıştır. 
Yıllar itibariyle dalgalı bir seyir gösteren 
ihracat, 2013 yılında ise 210 bin tonda 
kalmış, 2014 yılında 64 bin tona geri-
lemiş, 2015 yılı geçici verilerine göre 
üretim 74 bin tona ulaşmıştır.



Ülke Kimlik Kartı

Resmi Adı Avustralya Milletler Topluluğu
Nüfus 23.625.600
Dil İngilizce
Din Hıristiyan % 61,1, Ateist % 22,3, Budist 
 % 2,5, İslam %2,2, Hindu % 1,3, Yahudi 
 % 0,5, Diğer %0,8, Belirtmeyenler %9,4 
Yüzölçümü 7.692.924 km2 (Adalar dahil)
Başkenti Canberra
Para Birimi Avustralya Doları (AUD)
Başlıca Şehirleri Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, 
 Newcastle, Canberra, Perth, Botany Bay,
 Burnie, Cairns, Darwin, Devonport, 
 Freemantle, Geelong, Gladstone, Hastings, 
 Hobart, Launceston, Mackay, Port Kembla     
Yönetim Şekli Anayasal Monarşi

Avustralya
Avustralya dünyanın en büyük 

ada ve en küçük kıta ülkesi ola-
rak Asya-Pasifik bölgesinde yerleşik 
bir ülkedir. Avustralya 23,6 milyon 
nüfusu ile stratejik, ekonomik ve 
siyasi menfaatlerin yönlendirdiği 
değerler temelinde ikili, bölgesel ve 
çok taraflı ilişkiler kurmaya yönelik 
politikasıyla istikrara önem veren ge-
lişmiş bir ülkedir. Avustralya, OECD 
yaşam standartları indeksi verileri 
bağlamında dünyanın en yüksek ya-
şam standardı olan ülkesi olarak de-
ğerlendirilmektedir (OECD, 2015). 
Avustralya, Dünya Ekonomik Fo-
rumu tarafından 2014-2015 dö-
neminde kişi başına düşen GSMH 
açısından 5. sırada, Küresel Rekabet 
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Endeksi’ne göre ise 22. sırada değer-
lendirilmektedir (World Economic 
Forum, 2014). Avustralya ekonomi 
ve ticaret politikaları son derece li-
beral, uluslararası kriz ve olağanüstü 
doğa olaylarına karşı direnci yüksek, 
esnek bir ekonomidir.

Avustralya 2013-2014 mali yılın-
da, %2,5 büyüme oranı ile 1.481,7 
milyar ABD doları Gayri Safi Milli 
Hasılası (GSMH) gerçekleştirmiştir. 
Aynı dönemde toplam mal ve hizmet 
ticaret hacmi 670,5 milyar Avust-
ralya doları düzeyinde gerçekleşmiş 
ve 331,6 milyar Avustralya doları 
toplam mal ve hizmet ihracatı ise 
GSMH’nın %21,3’ünü oluştur-
maktadır. Diğer taraftan, 2014 yılı 
enflasyon oranı %1,7 düzeyinde, 
işsizlik oranı ise %6,1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Avustralya İstatistik 
Bürosu verilerine göre, 2013 yılında 
Avustralya ekonomisinin GSYH bi-
leşenlerinde imalat sanayinin payı % 
6,27, tarım, orman ve balıkçılık sana-
yisinin % 2,29, madencilik % 8,53, 
elektrik gaz ve su % 2,68, inşaat sa-
nayi % 7,90 ve hizmetler sektörü % 
65,75 oranında pay almaktadır.

Türkiye ve Avustralya arasında 
tarihi bağlar çok eskilere dayanmak-
ta, ekonomik ve ticari ilişkiler yıllar 
itibariyle giderek artan bir gelişme 
kaydetmektedir. Avustralya İstatistik 
Bürosu verilerine göre, iki ülke ara-
sında 2014 yılında ticaret hacmi % 
25,1 azalış oranı ile 1,17 milyar Ame-
rikan doları düzeyinde gerçekleşmiş-
tir. Avustralya doları bazında ise 2013 
yılında 1,57 milyar dolar olan toplam 
ticaret hacmi, % 20,1 oranında geri-
leyerek 2014 yılında 1,25 milyar do-
lar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz, Avustralya’da Büyükel-
çilik düzeyinde temsil edilmektedir. 
Ayrıca, Sidney ve Melburn’de faaliyet 
gösteren Başkonsolosluklar nezdinde 
Ticaret Ataşelikleri bulunmaktadır. 
Avustralya’ya gelecek olan Türk va-
tandaşları Türkiye’deki Avustralya 
temsilciliklerinden vize almak zorun-
dadırlar.

Genel Ekonomik Yapısı ve 
Gelişmeler
Avustralya ekonomisi 2014 yılın-

da, özellikle madencilik sektöründeki 
daralmanın da etkisi ile beklentilerin 
altında kalarak % 2,4 oranında büyü-
me göstermiştir. İşsizlik oranı, bir ön-
ceki yıla göre % 0,3 artarak, % 6,1 dü-
zeyinde gerçekleşmiş, enflasyon oranı 
ise bir önceki yıla göre % 0,5 azalarak 
Merkez Bankası hedef aralığı içinde yer 
alan % 1,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Büyüme oranındaki göreli yükselişte, 
2013 yılında madencilik yatırımla-
rının yaklaşık yüzde 10 daralmasını 
telafi etmek amacı ile hükümetin eko-
nomiyi madencilik dışı yatırımlara 
sevk etmeye yönelik çabalarının etkili 
olduğu değerlendirilmektedir.

Tarım ve Hayvancılık
Avustralya’da tarım, ormancı-

lık ve balıkçılık sektörü; GSYH’nın 
%2,2’lik bir paya sahip olmakta, iç 
talebin büyük bir bölümünü karşı-
lamakta ve ülke ihracatına önemli 
oranda katkı sağlamaktadır. Avust-
ralya ihracatının iki temel dayana-
ğından birini madencilik, diğerini 
ise tarım ve hayvancılık sektörü 
oluşturmaktadır. Belli başlı tarımsal 
ihraç ürünlerini; buğday, arpa, şeker, 
pirinç, et, yün, pamuk oluşturmakta-
dır. Ayrıca süt ürünleri, meyve, çiçek 
Avustralya’nın diğer önemli tarımsal 

ihraç kalemleridir. Diğer taraftan, 
2012-2013 mali yılı döneminde 38 
milyar Avustralya doları tutarında 
olan toplam tarım ve hayvancılık ih-
racat değeri, 2013- 2014 mali yılın-
da % 8 oranında artarak 41,1 milyar 
Avustralya dolarına ulaşmıştır. Bu 
rakamın, 22,7 milyar dolarının ta-
rım ürünlerinden, 18,3 milyar do-
larının ise hayvancılık ihracatından 
gerçekleştirildiği açıklanmıştır Dün-
ya Ticaret Örgütü tarafından 2015 
yılında gerçekleştirilen Avustralya 
Ticaret Politikası Değerlendirmesi 
(TPR), tarifelerin hala Avustralya’nın 
en önemli dış ticaret politikası ens-
trümanı olduğunu, ancak toplam 
vergi gelirleri içinde önemli bir gelir 
kalemi teşkil etmediğini ortaya koy-
maktadır. Avustralya’nın ortalama 
tarife koruma düzeyine ilişkin olarak, 
2010 yılındaki % 3,1 oranının 2014 
yılında % 3 oranına gerilediğini be-
lirtilirken, MFN tarife koruması uy-
gulanan ürünlerin % 96’sı için oranın 
% 0 ila % 5 aralığında olduğu saptan-
mıştır. Bazı hassas ürünlere (örneğin 
belirli peynir türlerinde, bazı sebzeler, 
bazı sıvı ve katı yağlar) tarife koruma-
sı ve kota devam etmektedir. Ayrıca, 
Avustralya'nın uygun düzeyde orantı-
lı ve bilimsel bazlı ithalat-risk değer-
lendirmesine (maliyet-fayda analizi) 
dayalı sıkı karantina ve kontrol rejimi 
sektörde belirli koruma düzeyi sağla-

ÜLKE



maktadır. Bazı malların üretimi ve/
veya ihracatına (örneğin belirli süt, ta-
hıl, bahçecilik, hayvancılık ve şarap / 
üzüm) ağırlıklı olarak AR-GE destek-
lerinin sağlandığı kaydedilmektedir.

Geçmiş mali yıllarda olduğu gibi, 
2014-15 mali yılında da Avustralya’da 
başlıca tarım ürünlerinden en fazla 
32.100 kiloton ile şeker kamışı üre-
timi gerçekleşmiştir. Avustralya’nın, 
şeker kamışından sonra ikinci en 
yüksek tarımsal ürün üretimi buğday, 
bunu sırasıyla arpa, kanola, süpürge 
darısı (sorghum) ve yulaf izlemekte-
dir. Aynı dönemde buğday üretimi 
25.284 kiloton, arpa üretimi 8.623 
kiloton, kanola üretimi 3.149 kilo-
ton, süpürge darısı üretimi 2.029 
kiloton ve yulaf üretimi 1.409 kilo-
ton düzeyinde olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, Avustralya ham şeker sanayii, 
bu alanda dünyadaki en büyük sa-
nayilerden birini oluşturmaktadır. 
Üretilen ham şekerin yaklaşık % 
80-85’i ihraç edilmektedir. Rafine 
şeker ürünleri üretmek ve ihraç et-
mek amacı ile Sugar Australia Pty. 
Ltd. şirketi kurulmuş olup, bu şirket 
Avustralya’da üretilen ham şekerin en 
büyük alıcısı ve rafine şekerin de en 
büyük ihracatçısıdır.

Diğer taraftan, 2014-15 mali yı-
lında 469 kilotonu ihraç edilen top-
lam 724 kiloton düzeyinde üretim 
gerçekleştiren pirinç üreticileri, çıkar-
larını daha iyi korumak ve ihracattan 
elde edilecek kazancı azami seviyeye 
çıkartmak amacı ile yaklaşık 1.700 
üyeye sahip Avustralya Pirinç Yetişti-
ricileri Birliği (The Ricegrowers’ Asso-
ciation of Australia Inc., RGA) çatısı 
altında örgütlenmişlerdir. New South 
Wales eyaletinde yetiştirilen pirinçler, 
Ricegrowers Ltd. şirketine satılmak-
ta ve SunRice markaları altında pa-
zarlanmaktadır. Bu şirket, alanında 
Avustralya’nın en fazla katma değer 
yaratan ürün ihracatçısı olup, dün-
yanın en büyük pirinç ihracatçı fir-
maları arasında sayılmaktadır. Avust-
ralya, aralarında Orta Doğu, Kuzey 
Amerika ve Asya’nın da bulunduğu 
uluslararası 60 önemli pazara pirinç 
arzı yapmaktadır. Kuraklığın yaşan-
madığı bir sezonda Avustralya pirinç 
üretiminin yaklaşık %80’ini ihraç 
etmekte ve bunun dünya toplam ti-
caretinin %2’sine, toplam hubuta 
ticaretinin ise %25’ine tekabül etti-
ği kaydedilmektedir. Buğday, şeker, 
pirinç ve tahıl ihracatının büyük bir 
bölümünü gerçekleştiren ürün birlik-

Temel Ekonomik Göstergeler
2010 2011 2012 2013 2014

GSYH (Cari Fiyatlarla) Milyar US$ 1.248,8 1.501,3 1.556,0 1.501,8 1.444,0 

GSYH (PPP) Milyar US$ 917,9 962,3 1.014,9 1.051,2 1.095,4

Kişi başına GSYH US$ 57.113 67.709 69.092 65.523 61.934

Kişi başına GSYH (PPP) US$ 41.397 42.731 44.277 45.094 46.433

GSYH Reel Büyüme Oranı % 2,3 2,6 3,7 2,0  2,7

Cari İşlemler Dengesi Milyon US$ -52.411 -43.783 -66.262 -50.040 -40.320

Cari İşlemler Dengesi GSYH`ya oranı % -4,2 -2,9 -4,3  -3,3 -2,8 

Mal ve Hizmet İhracatı/ GSYH Oranı % 20,9 21,6 20,1 20,6 20,4

İşsizlik Oranı % 5,0 5,2 5,2  5,8 6,1

Enflasyon Oranı % 2,1 2,8 3,0  2,2 1,7

Kaynak: ABS, 5206.0 - Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product, June 2015
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leri ve şirketler aşağıda listelenmiştir:
Son yıllarda yaşanan kuraklık pi-

rinç üretimini rekor düzeylerde dü-
şürmüş olmakla birlikte, 2012-13 
mali yılında pirinç üretiminde önem-
li sıçrama yaşanmıştır. Ancak 2013-
14 mali yılında başlayan üretimde 
düşüş trendi 2014-15 mali yılında da 
devam etmiş olup, içinde bulundu-
ğumuz 2015-16 mali yılında da dü-
şüş beklenmektedir. Avustralya 1990 
yılların başından itibaren, beşer yıllık 
dilimler halinde “Pirinç Araştırma ve 
Geliştirme Planı” hazırlamakta ve uy-
gulamaktadır. Bu kapsamda hazırla-
nan AR-GE Planı 2012-2017, Kırsal 
Endüstriler Araştırma ve Geliştirme 
Kurumu (Rural Industries Research 
and Development Corporation) vası-
tasıyla yürütülmektedir.

Diğer yandan, artan iç ve dış ta-
leple orantılı olarak Avustralya’da or-
ganik tarım pazarı artan bir şekilde 
büyümektedir. 2014 verilerine göre, 
organik tarım ürünleri piyasasında 
2000’in üzerinde firma yer almak-
ta ve toplam hasıla 2013 yılına gçre 
% 10,1 oranında artarak 613,3 mil-
yon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Organik tarım piyasasının 2010-15 
yılları arasında % 11,1 düzeyinde bir 



47

ÜLKE

trend büyüme hızına sahip olduğu ve 
sektörel büyümenin önümüzdeki beş 
yılda ortalama % 6,5 yıllık büyüme 
hızı ile devam edeceği beklenmekte-
dir.

Hayvancılık sektörü, 2014-15 
mali yılı rakamları ile Avustralya eko-
nomisine yıllık 21,7 milyar Avust-
ralya doları ihracat katkısı ile önemli 
sektörlerin başında gelmektedir. Hay-
vancılık sektörü, çoğu kırsal kesimde 
olmak üzere yaklaşık 14.000 kişiye 
istihdam olanağı sağlaması açısından 
da Avustralya için önemli bir sektör 
konumundadır. Sanayinin gelişme-
sinde özellikle son yıllardaki verimlik 
artışı ile sığır eti girişimcilerine sağla-
nan alan desteklerindeki artış ve ihraç 
pazarlarındaki olası risklerin azaltıl-
masının etkili olduğu kaydedilmek-
tedir. Ayrıca, Avustralya sığır ve sığır 
etine olan yoğun talebin sektörün 
kalite ve miktar olarak gelişmesinde 
itici güç olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, son yıllarda 
Avustralya’da devam eden uluslararası 
hayvan refahı yatırımları ve yurtdışı 
pazar standartları programları aracılı-
ğıyla sektör bütünlüğü ve operasyo-
nel şeffaflık ile uluslararası ticaretin 
etkinliğinin arttığı kaydedilmektedir. 
Ayrıca, 2013-14 mali yılında market-
devlet stratejileri ve artan uluslararası 
rekabetin etkilediği dinamik bir ulus-
lararası ticaret ortamında sektörün 

gelişmeye devam ettiği görülmekte-
dir. Sektörün AR-GE yatırımlarına 
devam ettiği, hayvan refahına ilişkin 
kriterleri geliştirmeye devam etti-
ği vurgulanmaktadır. Canlı hayvan 
sektörü temsilcisi olarak faaliyet gös-
teren Livecorp’un Canlı Hayvan İh-
racat Programı bütçesinin %70’ini, 
tedarik zincirinde canlı hayvan sağlık 
ve refahının yönetimine odaklı AR-
GE harcamalarının oluşturduğu gö-
rülmektedir.

ABARES verilerine göre, 2013-
2014 mali yılında 513.000 baş düze-
yinde gerçekleşen canlı sığır ihracatı 
2013-14 mali yılında 996.000 baş ve 
2014-15 mali yılında 1.283 bin baş 
olarak gerçekleşmiştir. İki mali yıl 
içerisinde canlı sığır ihracatındaki % 
150 oranındaki artış, ihracat gelirle-
rinde de % 237 oranında bir artışa 
neden olmuştur ve toplam ihracat 
339 milyon Avustralya dolarından 
1,1 milyar Avustralya dolarına yük-
selmiştir. Canlı koyun ihracatı da 

bir önceki mali yıla göre yükselmiş 
olup, 2014-15 mali yılında rakam 
194 milyon Avustralya doları ihracat 
bedeli karşılığı 2.000.000 baş koyun-
dan 245 milyon dolar ihracat bedeli 
ve 2.180.000 baş koyuna ulaşmıştır. 
ABARES, 2015-2016 mali yılın-
da sığır ihracatında nispi bir azalma 
öngörmektedir ve tahmini değeri 1 
milyar Avustralya doları olarak açık-
lamıştır. Canlı koyun ihracatında 
beklenti ise bir önceki yılla uyumlu 
bir şekilde 265 milyon Avustralya do-
ları seviyesindedir 

Livecorp’un verilerinde ise, 2014 
yılında canlı sığır ihracatı 1.294.036 
baş, koyun ihracatının 2.298.455 baş, 
keçi ihracatının ise 88.531 baş oldu-
ğu kaydedilmektedir. Aynı dönemde 
1,294 milyar Avustralya doları değe-
rinde canlı sığır ihracatı, 234 milyon 
Avustralya doları değerinde koyun 
ihracatının ve 8,6 milyon Avustralya 
doları değerinde keçi ihracatı gerçek-
leştirildiği açıklanmıştır. 
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Ayrıca, toplam canlı sığır ihra-
catının %56’sı (730.257 baş) ile 
Endonezya’ya, koyun ihracatının 
%98’inin Orta Doğu ülkelerine 
gerçekleştirildiği kaydedilmektedir. 
Avustralya’dan en fazla canlı koyun 
ithal eden ülkeler arasında 744.671 
baş ve % 32,4 oranıyla Kuveyt ilk 
sırada yer almaktadır. Avustralya’nın 
toplam 88.531 adet canlı keçi ihraca-
tının %93’üne tekabül eden 82.725 
adeti Malezya’ya gerçekleştirilmiştir 

Dış ticaretin genel yapısı
Avustralya genel itibariyle eko-

nomik ve ticari ilişkilerinin büyük 
bir kısmını tarihi ve stratejik bağları 
bulunan İngiltere, Kanada, ABD gibi 
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri 
ile Japonya, Güney Kore, Singapur 
ve yükselen ekonomiler Çin ve Hin-
distan gibi Asya-Pasifik bölgesiyle 
yürütmektedir. Avustralya hükümeti 
son dönemde Asya ülkeleri ile ticari 
ilişkilerini daha da geliştirilmek üze-
re kapsamlı dış ticaret politikası izle-
mektedir. Ayrıca Ortadoğu ve Latin 
Amerika ülkeleriyle de ticari ilişkile-
rini de güçlendirmeye önem vermek-
tedir. Bununla birlikte, Avustralya 
dışa açık ekonomik yapı ve liberal dış 
ticaret politikaları ile OECD, DTÖ, 
IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası 
ekonomik kuruluşlarda aktif rol üst-
lenmektedir.

Türkiye-Avusturalya 
ticari ilişkilerin genel yapısı
Resmi verilere göre, 2014 yılında 

Avustralya’nın Türkiye’ye toplam ih-
racatı bir önceki yıla göre % 46 aza-
larak 496 milyon Avustralya doları, 
Türkiye’den ithalatı ise aynı dönemde 
% 17 oranında artarak 754 milyon 
Avustralya doları düzeyinde gerçek-
leşmiştir. İki ülke arasındaki toplam 
ticaret hacmi ise Avustralya’nın ül-
kemize ihracatında yaşanan daral-
manın etkisi ile bir önceki yıla göre 
% 20 oranında azalarak 1.251 mil-
yon Avustralya doları düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Avustralya Dışişleri 
ve Ticaret Bakanlığından açıklanan 
verilere göre Türkiye, Avustralya’nın 

2014 yılı dış ticaretinde ilk 40 ülke 
arasında yer almaktadır. Ülkemizin 
Avustralya’nın toplam ihracatında 
% 0,2 pay ile 35. sırada, ithalatında 
ise % 0,3 pay ile 41. sırada, toplam 
ticaret hacminde ise % 0,2 pay ile 
34. sırada yer aldığı görülmektedir. 
Dış ticaret kompozisyonun incelen-
mesinden, Avustralya’dan gerçekleş-
tirdiğimiz ithalatın yaklaşık %74’lük 
kısmını ham maddeler (altın, kömür 
ve alüminyum), ihracatımızın büyük 
kısmını ise % 46 oran ile imalat sana-
yi, % 11 oran ile gıda ürünleri ve % 7 
oran ile tekstil ürünlerinden oluştuğu 
görülmektedir. Diğer taraftan, taraf-

lar arasında 2014 yılı ticareti Ame-
rikan doları bazında Avustralya’nın 
Türkiye ihracatı 464 milyon ABD 
doları, Türkiye’den ithalatı ise 707 
milyon ABD doları düzeyindedir. Bu 
dönemde iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi 1,17 milyar ABD doları düze-
yinde gerçekleşmiştir. Sözkonusu ve-
rilerden ticaret dengesinin 243 mil-
yon ABD Doları tutarında ülkemiz 
lehine olduğu görülmektedir. ABD 
doları cinsinden, Avustralya’nın bir 
önceki yıla göre ülkemize ihracatı % 
50 oranında azalırken, ülkemizden 
ithalatı ise % 10 oranında artış gös-
termiştir.

Türkiye-Avustralya Dış Ticareti
 (Milyon $) 2010 2011 2012 2013 2014
İhracat 435 595 689 921 464
İthalat  459 494 559 642 707
Dış Ticaret Hacmi 894 1.089 1.248 1.563 1.171
Dış Ticaret Dengesi -25 101 130 279 -243

Kaynak: DFAT, Composition of Trade Australia, August 2015
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