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Bu sayımızda!
Ülke olarak yorulduğumuz bir yılı daha geride bırakmaya
hazırlanırken, yaşanan iç ve dış gelişmeler özellikle son düzlükte bize
bir nebze de olsa umut vermeye başladı.
OECD’nin ikinci kez Türkiye için büyüme tahminini yukarı çekmesi
piyasalar üzerinde olumlu geri dönüşler aldı.
Bir türlü toparlanamayan ‘ekonomik güven endeksi’ sadece Türkiye
değil, finansal büyüklüklerine göre bütün dünyada olumsuz bir seyir
izlerken, Avrupa ve Amerika’dan gelen üst üste gelen açıklamalarla son
7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye özellikle enflasyonla sert bir mücadeleye girişti. TÜİK
verilerine göre, yıl içerisinde %24’leri gören rakamları, bir şekilde -bu
yazının yazıldığı dönem olan- Ekim ayı rakamlarıyla %8.5 seviyesine
indiği açıkladı.
2019 yılında ekonomi hakkında söylenecek şeyler, nedenler, sonuçlar ve
tanımlar bu sayfalara sığmaz. Biz kendi işimize, borsacılığa dönelim.
Bu sayımızda; Almanya’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da
standının bulunduğu Agritechnica Hannover 2019 giderek
incelemelerde bulunduk.

Borsavizyon Dergisi'nde yer alan
yazılar aksi belirtilmedikçe Ankara
Ticaret Borsası'nın resmi görüşünü
yansıtmaz, imzalı yazılarda belirtilen
görüşler sadece yazarlarına aittir.

Bütün paydaşları bir araya getirerek rekor bir katılımla gerçekleştirilen
3. Tarım ve Orman Şurasına konuk olduk.

Dergiden kaynak belirtilerek alıntı
yapılabilir.

Yerli, yabancı misafirlerimizi kabul ettik. Fuarlara, festivallere,
organizasyonlara, toplantılara iştirak ederek bir parçası olduk.
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Türkiye’deki tüm üretici ve tüccarları aynı platform üzerinde
buluşturan TÜRİB’i hayata geçirdik.

Rapor konusu olarak AR-GE birimimizin araştırmasından
faydalanarak “Dünyada ve Türkiye’de Lisanslı Depoculuk” konusunu
işledik. Ülke raporu olarak ise kısa zaman önce borsamızda büyük
elçisini misafir ettiğimiz, Sri Lanka hakkında bilgi vermeyi
amaçladık.
Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlıklı ve aydınlık günler
dileriz.
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çinde bulunduğumuz yılın bitmesine sayılı
günler kala, ülkemiz ekonomisini iş dünyasının

penceresinden bakarak, 2020 yılına ilişkin vizyonumuzu geniş bir perspektiften değerlendirmek
istiyorum:
Türkiye için içinde bulunduğumuz yıl tüm zorluklarına rağmen çarkları dönen bir ekonomi ve
çalışan bir parlamentosuyla, demokrasinin tüm
unsurlarının bir arada yaşandığı yıl olmuştur.
Özellikle ülkemizin güneyinde her geçen gün
biraz daha harlanan ateş haline gelen Suriye Krizinde, gerçekleştirilen sınır ötesi harekât ile yeni
bir döneme geçilmiştir. Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin bekası açısında büyük önem taşımaktadır. ABD, Rusya ve AB ülkeleri tarafından her türlü
desteği gören bölücü terör örgütü ve onun yan
kollarının amaçladığı terör koridoru ve terör dev-

leti kurma çabaları Türkiye’nin zamanında müdahalesi ile boşa çıkartılmıştır.
Tüm engellemelere ve Türkiye, bu bölgede
böyle bir yapılanmaya izin vermeyeceği gerçeğini
tüm dünyaya göstermiş ve kabul ettirmiştir. Ancak, tüm bu çabaların faturasını ne yazık ki ekonomimiz ödemek zorunda kalmıştır.
Ülkemize karşı görünür ve görünmez yaptırımlar, tüm ağırlığıyla hissedilmektedir. Ekonomide
görülen daralma, döviz kurları üzerinde gerçekleştirilen spekülatif baskılar sonucu bir miktar
yükselmiştir. Bunun doğal sonucu olarak enflasyon yükseliş trendine geçmiş, yerinde müdahalelerle tekrar tek haneli seviyelerin altına çekilmiştir. Tüm gelişmelerden ülkemizin büyüme trendi
düşüşe geçmiş, istihdam olumsuz yönde etkilemiştir.

Başkandan

Tüm bunların yanında, yılın son çeyreğiyle birlikte, en kötüsünün geride kaldığını işaret
eden rakamlar da gelmeye başlamıştır. Özellikle
yabancı derecelendirme kuruluşları ve IMF’nin
Türkiye’deki büyüme oranını pozitif yönde revize
etmesi piyasalara moral vermiştir.

maktadır. ATB meclisiyle, yönetim kuruluyla ve

Dünya ekonomisinin verdiği sinyallere baktığımızda, özellikle Avrupa ve Çin genelinde bir
daralma beklentisi ağır basmaktadır. Türkiye’nin
ise bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağı, ortalamanın üstü bir büyüme beklentisi iş dünyası için
yatırım çağrısı olarak kabul edilmiştir.

leksini, 2020 yılının ilk aylarında hizmete almayı

Yıl sonu rakamları henüz belli olmamakla birlikte 2020 yılı için zor bir yıl olacağını şimdiden
söylemek kehanet olmayacaktır. Nitekim bütçe
görüşmelerinde ortaya çıkan tablo da bu yöndeki
haberleri güçlendirmektedir.
Ankara Ticaret Borsası, 2019 yılını geçtiğimiz
yıla göre daha da başarılı geçirmiştir. Çağdaş borsacılığın tüm unsurlarıyla yaşandığı Ankara Ticaret Borsası, 2020 yılına da büyük bir umutla bak-
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tüm üyeleriyle Ankara Ekonomisinde dolaysıyla
da ülkemizde ağırlığını hissettirmektedir. Yatırımlarını kesintisiz olarak sürdüren ATB bu yıl içinde
temellerini attığı ve hızla yapımını sürdürmekte
olduğu Şereflikoçhisar’ da ki lisanslı Depo Komphedeflemektedir.
Söz ATB’nin çalışmalarından açılmışken, geçtiğimiz günlerde ATB Meclis’i olarak Almanya’ya
düzenlediğimiz tetkik ve inceleme gezisi sürecinde, ülkemizin çağdaş borsacılık alanında gelişmiş
birçok AB ülkesini geride bıraktığını da görme fırsatı bulduk. Özellikle ATB’nin gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar, gerçek anlamda örnek alınacak
nitelikte ve AB normlarının ilerisindedir.
Yazımızı sonlandırırken, 2020 yılının başta
dünyamıza, daha sonra da ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, tüm vatandaşlarımıza
aileleriyle birlikte sağlık ve mutlu günler dilerim.

KAPAK

ATB Meclis Üyeleri Agritechnica
Hannover 2019 Fuarını ziyaret etti
ATB heyeti ziyaret
programı kapsamında
Masterrind Boğa
İstasyonu’nda
incelemelerde
bulundu.
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A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz ve beraberindeki ATB heyeti Almanya’ya giderek Agritechnica Hannover
2019 Fuarı ve Masterrind Boğa İstasyonu’nda
incelemelerde bulundu.
ATB heyeti, Agritechnica Hannover 2019
Fuarı’nda bulunan Tarım Bakanlığı standını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi
aldı.
ATB Heyetinde Öztürk ve Yavuz’un yanı
sıra, ATB Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu,
ATB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kemal Coşgun, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Başar,
Mustafa Altınışık, Şakir Çetin, Hasan Ersan,
ATB Meclis Üyeleri Mustafa Göğebakan, Yahya
Şahin, Müştak Önder, Şükrü Dinçer, Musa Şansever, Ahmet Atalay, İsmet Alkan, Ahmet Balcı,
Abdülhüda Kılıç, Cevat Şenbaba, Ali Karataş,
Cengiz Karstarlı, Abdulkadir Aydoğan, Fetullah
Şevgin, Celal Yıldırım, ATB Komite Üyesi Arif
Hikmet Yaylalı, ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu ve ATB Genel Sekreter Yardımcısı
Gül Kara yer aldı.
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III. Tarım Orman Şurası Ankara'da yapıldı

“Türk Tarımı Dünyada
7. Avrupa’da 1. Sırada”
3. Tarım Şurası’nın açılış toplantısı Ankara
Congresium Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli’nin yaptığı Şura’ya, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz da katıldı.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye Tarım ve Orman Şurası’nın kapanış konuşmasını
yaparak, 60 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız.
Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde
dünya lideriyiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Türk tarımını, küresel şirketlerin, sadece kar odaklı çalışan çar-

kı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz”
diyerek, özetle şu görüşlere yer verdi:
Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş
kapsamlı ve kredide bugüne kadar
alışılmışın dışında bir dayanışmayı
sürdürecektir. Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her
ülke gibi Türkiye için de bir milli
güvenlik meselesi haline gelmiştir.
Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde

dışa bağımlılık kadar tehlikelidir.
Türk tarımını, küresel şirketlerin,
sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde
kesinlikle ezdirmeyeceğiz.
Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa’da ise birinci sıradayız.
Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde
dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı
ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç
ediyoruz.
Ata Tohumu Projesi’yle, ülkemiz
gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını
sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük
tohum gen bankasını 250 bin örnek
kapasiteyle Ankara’da hizmete açtık.
Çiftçilerimize 137,7 milyar lira
tarımsal destek sağladık. Ana muhalefetin başındaki çıkıyor zaman
zaman bir şeyler söylüyor. Devlet yalan söylemez. Meyve ürünlerinin tamamında kendimize yeter durumda
olduğunu göreceğiz. Buğday konu-
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sunda yüzde 112 gibi bir oranı üretimde yakaladık. Bunlardan anlamaz.
Böyle bir durum var. Tarımsal ürün
ihracatımızı 17,7 milyar dolara çıkardık. Tarımda dış ticaret fazlamız yine
ciddi bir rakama ulaştık.
Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça
et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni
ithalat müracaatı almıyoruz. Buna
2020’de de devam ediyoruz.Gıda
kaybı ve israfının önlenmesine yönelik yeni tedbirler getiriyoruz. Gıdada
taklit ve tağşiş cezalarını caydırıcı seviyeye yükselteceğiz.
Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece
yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta
amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar
kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir.
Bakan Pakdemirli’nin konuşması:
Tarım Orman Şurası'nın tanıtım toplantısının yapıldığı 17
Temmuz'dan bu yana geçen 4 aylık
sürede vatandaşlarımızdan Şura'ya
yoğun bir ilgi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 23 bini aşkın öneri
geldiğini açıkladı. Pakdemirli; ''Biz,
"5 yıllık plan, 25 yıllık ışık" dedik! Ve bugün; "Tarım"ın istikbali,
"Gıda"nın geleceği, "Orman"ların
sürdürülebilirliği, "Su"yun yarınları
için bir araya geldik! "Besin", "su" ve
"nefes"in geleceğini, beraber tayin etmek istedik! Hamdolsun; milletimiz,
yaptığımız her çağrıya kulak veren,
her milli meseleye hassasiyet gösteren duyarlı bir millettir! An itibariyle;
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Şûra'ya web sayfamız üzerinden bildirilen görüş sayısı 23.000'i aşmış ve
bu Şûra, tarihimizin "en geniş katılımlı Şûrası" olarak kayda geçmiştir!
Hayırlı olsun! Milletimiz sağ olsun,
var olsun!'' dedi.
Tarımın tüm dünyada büyük
bir değişim ve dönüşüm geçirdiğine
dikkat çeken Bakan Pakdemirli, bu
değişimin karşısında ancak kaynaklarımızı doğru kullanarak, üretimi
planlayarak, sürdürülebilirliği sağlayarak ve bilhassa sonuçları doğru
okuyarak durabileceğimizi ifade etti.
Pakdemirli sözlerini, ''Mesela, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
"FAO": 2050 yılına kadar, dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağını ve
bu nüfusun beslenmesi için mevcut
gıda üretiminin yüzde 50 artırılması
gerektiğini her fırsatta gündeme getiriyor! Ülkemizin de 2050 yılında,
nüfusunun 100 Milyonu geçmesi
bekleniyor! Benzer bir tablo, ülkemiz
için de geçerlidir! Dolayısıyla burada
çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize büyük görev düşüyor!

İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin eli
sizlerin emeğiyle Türkiye Tarımını,
hep birlikte dünya markası yapacağız!'' diye sürdürdü.
Son 17 yılda tarımsal
hasılamız %486 arttı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, son 17 yılda verilen desteklerle,
tarımda katedilen mesafeyi rakamlarla anlattı; ''Son 17 yılda; verdiğimiz
desteklerle ve elbette sizlerin de emeğiyle, tarımsal hasılamızı %486 arttırdık! Bitkisel üretimimiz yine son
17 yılda %20 arttı!
Tarımsal ihracatımızı yaklaşık 5 kat
artırarak, net ihracatçı bir ülke olduğumuzu da bir defa daha ortaya koyduk. Fındık, incir, kiraz, ayva, kayısı,
kuru üzüm üretiminde, dünya lideri
konumumuzun yanı sıra; fındık, incir,
kuru kayısı, kuru üzüm ihracatında
dünya lideri; kiraz ve ayva ihracatında
ise dünya üçüncüsüyüz! Un ve makarna ihracatında ülkemiz, 2002 yılında
dünyada 11. sırada iken, 2005 yılından beri dünyada ilk sırada yer alıyor!
Hibe Programları sayesinde, kırsal
kalkınma alanlarında, 200.000 vatandaşımıza istihdam sağladık! Türkiye
bugün kendi tohumluğunu üreten ve
86 ülkeye tohum ihraç eden bir ülke
konumuna geldi! Yine son 17 yılda,
tohumluk üretimimizi 7 kat, tohum
ihracatımızı da 9 kat arttırdık! Yani
halkımızın özverisiyle Türkiye'yi TOHUM İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE
konumuna ulaştırdık!''

HABER

Türkiye Ürün İhtisas Borsası
İmza Töreni Ankara’da yapıldı
T

ürkiye Ürün İhtisas Borsası
(TÜRİB) Faaliyet İzni Belgesi
Teslim Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz’un katılımıyla
gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
törende yaptığı konuşmada, küreselleşme ve teknolojideki köklü değişimlerin hayatın her alanına etki ettiğini vurgulayarak, “Bugün ABD’de,
Çin’de ekilen tarım ürünlerinin türü,
miktarı, ekimin zamanlaması gibi
birçok faktör bizim soframızdaki gıdaların fiyatına etki etmektedir. Bu

9

HABER

sebeple bizim de tarım piyasalarının
etkinliğini artırmamız, gelişmiş bir
tarım piyasasına sahip olmamız gerekiyor. Öte yandan kuzeyimizde ve
doğumuzda dünyanın en büyük tahıl
ihracatçılarından Rusya, Ukrayna ve
Kazakistan var. Güneyimizde ise en
büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkelerden Ortadoğu ve körfez ülkeleri yer
alıyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu, bu resimde gelişmiş bir tarım piyasası ile Türkiye’nin
coğrafi konum avantajını kullanarak
tarımda merkez üssü haline gelebileceğini, bunun için de uzun yıllardır
Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürüttükleri iki aşamalı bir dönüşüm
süreci üzerinde çalıştıklarını anlattı.
Bu dönüşümün ilk ayağı olan lisanslı depoculuk çalışmalarına 2005
yılında ticaret borsalarının öncülük
ettiğini anımsatan TOBB Başkanı,
“Borsalarımız elini taşın altına koyarak en büyük lisanslı depo yatırımcısı
haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın son 5 yılda TMO üzerinden
sürece aktif bir katkı vermesiyle, şu
anda 163 lisanslı depo kuruluş izni
aldı. Bunlardan 80 tanesi faaliyet izni
alarak 4 milyon tonun üzerinde kapasite oluşturdu. İnşallah kalan 83
depomuz da faaliyete geçince 14,5
milyon tonluk kapasiteye sahip olacağız” dedi.
Hisarcıklıoğlu, işin ikinci ayağı
olan ürün ihtisas borsası kuruluşunda
da yine TOBB camiasının öne atıldığını ve geçen yıl Borsa İstanbul, SPK,
TMO ve kamu bankaları ortaklığıyla
Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduklarını, Ticaret Bakanlığı gözetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
katkılarıyla, 50 yıllık bir hayalin gerçekleştiğine şahitlik ettiklerini söyledi.
Ticaret Bakanlığının faaliyet iznini vermesi ile birlikte ürün ihtisas
borsasının faaliyete geçeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Yarın itibarıyla
yeni sistemin geçiş aşamasını başlatıyoruz. Elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı artık sadece ürün
ihtisas borsası üzerinden yapılacak.
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Çiftçimizin, tüccarımızın işlemlerini en rahat şekilde yapabilmesi için
iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Geçiş sürecini tamamlayıp, tam
kapasiteye ulaşınca da inşallah Sayın
Cumhurbaşkanımızın da katılacağı
bir gong töreni ile tarımsal ürün piyasalarında tarihi bir süreci başlatmış
olacağız.
Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Çiftçimiz mağdur
olmayacak, finansmana erişmek için
kapı kapı dolaşmayacak. Buğday, mısır, arpa gibi hububatlar başta olmak
üzere tarımsal ürünlerimizin fiyatları
şeffaf bir şekilde belirlenecek. Ve daha
da önemlisi bu ürünleri cep telefonunuzdaki bir aplikasyon üzerinden bir
tıkla satın alabilecek, helal mala, alın
terine yatırım yapabileceksiniz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin gün be gün daha ileriye gitmesini, daha fazla yatırım çekmesini, daha fazla üretmesini, refah
seviyesini daha yukarı çekmesini ve
daha huzurlu olmasını istediklerine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu
amaçlar doğrultusunda her konuda
elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımız ticaretin

içinden gelen Bakanımızın öncülüğünde İç Ticaret Genel Müdürlüğünün özverili çalışmalarıyla tarımsal
ürün piyasasında bu dönüşüm için
çok büyük çaba sarf ediyorlar. Tarım
ve Orman Bakanlığımız, tarımda dönüşümü düstur edinmiş Bakanımızın liderliğinde, TMO başta olmak
üzere tüm kurumlarıyla bu sürecin
arkasında bizlere destek olmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığımız, hem
bu yeni nesil araçların geliştirilmesini
teşvik ediyor, hem de SPK ve Borsa
İstanbul eliyle piyasanın gelişmesine
önemli bir know-how transferi sağlıyor” dedi.
Ticaret borsalarının 1800’lerin
sonlarında kurulmaya başladığını ve
bugün sayılarının 113’e ulaştığını
anlatan TOBB Başkanı şöyle devam
etti: “Borsalarımız geçmişten bugüne
kanunen kendilerine verilen görevleri
yerine getirmekte, Türkiye’de tarıma
dayalı emtia ticaretinin gelişmesinde
ana omurga olmuştur. Son dönemde
hayata geçen elektronik satış salonları, akredite laboratuvarları, canlı
hayvan borsaları ve lisanslı depoları
ile borsalarımız tarım ve hayvancılık
sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır.
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Aynı bilinçle, TOBB camiası ve
Ticaret Borsalarımız Türkiye’de lisanslı depoculuğun ve ürün senedine bağlı tarımsal ürün ticaretinin
gelişmesi için de önemli bir misyon
üstlenmiştir. TOBB-TMO Lidaş
başta olmak üzere camiamız lisanslı
depoların yurt sathına yayılmasını
sağlamıştır. Elektronik ürün senedine
dayalı ticaret platformu kuran 8 ticaret borsamız da Türkiye Ürün İhtisas
Borsası faaliyete geçene kadar önemli
bir misyon üstlenmiştir. Bu borsalarımız bugüne kadar bu hizmeti layıkıyla yerine getirdi. Ben buradan bu
süreçte çok önemli bir misyon üstlenen 8 ticaret borsası başkanımıza ve
personeline de teşekkürlerimi sunuyorum, Allah hepsinden bu hizmetleri için razı olsun”.
‘İnsanların en hayırlısı insanlara
faydalı olandır’ düsturundan geldiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Bugün de milletimize, devletimize
hayırlı bir iş yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da devletimizin bize verdiği her görevde Türk
özel sektörü adına çalışmaya, elimizi
taşın altına koymaya devam edeceğiz”
dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da
ihtisas borsasıyla tarım ticaretinde
önemli bir adım attıklarını ifade etti.
Lisanslı depolardaki ürünlerin
ürün ihtisas borsasında satılabilir hale
gelmesi için uzun zamandır çalıştıklarına dikkati çeken Pekcan, "163
firma bize başvurdu, 80'ine faaliyet
izni verdik. Kurulu kapasitemiz 4
milyon 77 bin tona ulaştı. Hedefimiz
14 milyon tona ulaşmak, bunu ürün
bazında da ihtisaslaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.
Pekcan, tarımla uğraşan kişiler
ve kurumların lisanslı depolardaki
ürünlerini elektronik senetlerle satabileceklerini ve bunları bankaya
göstererek kredi kullanabileceklerini
aktararak, şunları kaydetti: "Ürünleri fiyatların düşük olduğu dönemde
saklayıp, sağlıklı ortamlarda ve altyapısı bitmiş lisanslı depolarımızda muhafaza etmiş olacaklar. Tacirlerimiz,
tüccarlarımız da yeni bir depo yaptırmadan, depo inşaatı ile uğraşmadan
lisanslı depolarda ürünlerini depolayabilecek, satmak istediklerinde de
Ürün İhtisas Borsası üzerinden de
satışını gerçekleştirebilecekler. Bunun
mobil uygulaması da olacak."

Pekcan, ayrıca hedeflerinin tarımla uğraşan kişilerin ürünlerini uluslararası borsalarda da satabilmesi olduğunu dile getirerek, "Artık fiyatları
daha açık ve net olarak takip etme
şansımız olacak." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli ise üretici, köylü ve çiftçi
için lisanslı depoculuk ve bu borsanın
büyük önem taşıdığına işaret ederek,
"Bazı dönemlerde ürün alım satımını
iyi planlayamadığımızı, rekolteyi iyi
hesap edemediğimizi, fiyat dalgalanmalarına da engel olamadığımızı görüyoruz. Buna engel olmanın en baş
koşullarından birisi bir defa ürünü
depolayacaksınız. Ürünü depoladıktan sonra gece rahat uyuyabilirsiniz."
ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, çiftçiden ürün fiyatlarıyla ilgili şikayetler aldıklarını, ürün
borsalarının tam anlamıyla çalışması
halinde bu şikayetlerin oluşmayacağını söyledi.
Köylünün ürününü lisanslı depolara teslim ederek ürün senedini alacağını belirten Pakdemirli, üreticinin
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elindeki ürün senediyle Ziraat Bankasından uygun imkanlarla kredi kullanabileceğini dile getirdi. Pakdemirli,
ürün fiyatlarında artış olması halinde
çiftçinin senedini nakde çevirerek,
bankaya olan borcunu ödeyebileceğini, böylece normalde elde ettiğinden
daha fazla kar sağlayacağını anlattı.
Bu şekilde çiftçinin ürünle ilişkisinin tarlada kesilmeyeceğini, üreticinin finansal piyasalara erişimini
sağlamış olacaklarını ifade eden Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi
olarak bu işe çok önem ve değer verdik. 4,2 milyon tonluk lisanslı depo
kapasitesine ulaştık. Şu andaki başvurularla kapasite 14 milyonun üzerine
çıkacak. Bunu da artırmamız lazım,
nihai hedefi 14 milyon ton olarak
görmemek lazım." diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, Türkiye'de
stratejik önceliği olan incir, üzüm,
kayısı, fındık ve zeytinyağı gibi ürünlere işaret ederek, bu ürünlerin ürün
ihtisas borsasında derinliğe kavuşmasını son derece önemsediğini dile
getirdi.
Bakanlık görevine geldiği ilk günlerde yeni bir sigorta modelinin hayalini kurduğunu söyleyen Pakdemirli,
şunları kaydetti: "Şöyle bir sigorta çıkaralım ki çiftçi ürünü satacağı fiyatı
bilsin. Ürünün fiyatını sigortalayalım. Diyelim ki ürünü 10 liraya satacaksın, piyasada 8 liraysa 2 lirasını
sigortadan ödeyelim, 12 liraysa bize
değil piyasaya satsın. Sonra baktık
bu iş zaten ABD'de var, gelir garantili ürün satış sigortası. O zaman biz
bunu Ürün İhtisas Borsası olmadığı
için yapamadık. Bundan sonra bunu
yapabilir hale geleceğiz. Arkadaşlar bunu çalıştı. Ticaret Bakanlığı,
TOBB ve bakanlığımızın gayretleriyle bu konu bir noktaya ulaştı. Bundan sonra başta hububat olmak üzere
birçok üründe gelir garantili ürün
sigortası çıkaracağız. Bunun anlamı
ne demek, çiftçi ürünü ekeceği zaman kaç liraya satacağını en baştan
bilecek. Bütün plan ve programını
bunun üzerine yapabilir."
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Sri Lanka heyeti
ATB Başkanı
Yavuz’u ziyaret etti
Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya, Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.
Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik ve ticari konuların konuşulduğu ziyarete, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başar, ATB Genel
Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu ve Elçilik Ticari Koordinatörü Mehmet
Emin Berk de katıldı.

KAPAK

ATB'den Ş.Koçhisar yatılı bölge
okulu öğrencilerine eğitim yardımı
A

nkara Ticaret Borsası (ATB),
her yıl olduğu gibi bu yılda,
Şereflikoçhisar Şehit Figen
Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu
öğrencilerine giyim, ayakkabı,
kırtasiye yardımı yaptı ve okulun
ihtiyaçlarını karşıladı. Geleneksel
bir hal alan etkinlikte bu yıl öğrencilere, sosyal ve mantık becerileri
kazandıracak masa oyunları da
dağıtıldı.
ATB heyetini okullarında
misafir eden İlçe Milli Eğitim
Müdür Vekili Murat Turan ve
Okul Müdürü Şükrü alıcı, “bizim
okulumuz 56 yıldır milletimize
hizmet ediyor, 150 öğrencimiz
var. Sizlerin de sayesinde bölgenin
en nezih okullarından bir tanesi
oldu. Hem öğrencilerimiz hem
okul yönetimimiz adına sizlere
çok teşekkür ediyoruz” dedi.
ATB Meclis Başkanı İbrahim
Öztürk, ATB Yönetim Kurulu
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Başkanı Faik Yavuz, ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin
Aktuğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Ersan, Şakir Çetin ve Genel
Sekreter Eyüp Şenol Ömeroğlu’ndan oluşan ATB heyeti, daha sonra
inşaatı son safhasına gelen ATB Şereflikoçhisar Borsa Satış Salonu şantiyesinde incelemelerde bulundu. ATB heyeti burada zahireci esnafı ve
üreticiyle de sohbet etti ve proje hakkında bilgi verdi.
ATB Başkanı Yavuz ve TOBB Oda-Borsa Uzmanı Tahir Argüç,
Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak’ı
makamında ziyaret ederek, kendisine yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı plaket taktim etti.
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öresel ürünlerin bir araya
geldiği, Türkiye’nin en
önemli fuarları arasında yer alan
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX,
23 Ekim’de 10’uncu kez kapılarını açtı. Antalya Ticaret Borsası
öncülüğünde, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle düzenlenen YÖREX, doğudan
batıya, kuzeyden güneye yüzlerce
yöresel ürüne ev sahipliği yaptı.
Başkent Ankara’nın yöresel
ürünleri bu yıl, Ankara Ticaret
Borsası (ATB) ve Ankara Ticaret
Odası’nın (ATO) ortak standında
buluştu. Coğrafi işaretli Çubuk
turşusu, coğrafi işaretli Beypazarı
kurusu gibi Ankara’nın yöresel
lezzetleri YÖREX’te yerini aldı.
ATB Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Faik
Yavuz, “İlki 2010 yılında düzenlenen YÖREX, başarılı bir şekilde
büyüyerek yoluna devam ediyor.
Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek
olan fuarda, ATB olarak yerimizi
aldık. Yöresel Ürünler Fuarı’nda
yerel değerlere sahip çıkılıyor.
İlimizdeki oda ve borsalar, küçük
üreticiler fuarda yerini alıyor,
ürünlerini tanıtıyor. Özellikle
küçük üreticileri fuara katılım
konusunda teşvik ediyoruz. Bu
yıl da iyi bir katılımla Ankara’yı
YÖREX’te temsil edeceğiz” diye
konuştu.
Anadolu’nun çok sayıda yöresel ürüne sahip olduğunu belirten ATB Başkanı Yavuz, “Biz bu
ürünleri ortaya çıkarıp dünyaya
tanıtmak zorundayız. ABD ve
İtalya’da bunun örnekleri var.
Bunları çıkaracak zeminleri hazırlamamız gerekiyor. Böyle bir
zemini hazırlayan Antalya Ticaret
Borsası’na teşekkür ederiz” dedi.
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ATB, Ankara’nın yöresel
lezzetlerini YÖREX’te tanıttı
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Hisarcıklıoğlu: Tarım, asla ihmal
etmememiz gereken bir alandır
TOBB Başkanı toplantıda yaptığı konuşmada;
“Dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider
ülkesi de olur” dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye
Tarım Politikaları ve Geleceği Konferansı, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konferansta yaptığı konuşmada,
Akdeniz’in incisi, dünya güzeli şehri
Mersin’de, olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Çünkü Mersin’de
dinamizm var, hareket var, bereket
var. Akdeniz’in güzelliği, Torosların
yüceliği, toprakların bereketi, hep
burada bir araya gelmiş. Mersin; tarım, turizm, sanayi, lojistik ve eğitim
kenti. Mersin, dış ticaret fazlası vermeyi başarmış bir şehir. Mersin limanı Türkiye’nin 2. en büyük limanı.
Mersin, aynı zamanda çok önemli bir
tarım merkezi. Türkiye’nin en bere-
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ketli coğrafyası burası” dedi.
Tarımın asla ihmal edilmemesi
gereken bir alan olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
“Peki niye? Birincisi dünya nüfusu
her yıl artıyor. Her yıl bir Türkiye
kadar nüfus dünyaya dahil oluyor.
İkincisi dünyada orta sınıf devamlı
büyüyor. Orta sınıf, daha çok tüketiyor, daha çok harcıyor. Her yıl orta
sınıfa 2 Türkiye ekleniyor. Üçüncüsü
yanı başımızda, çevre coğrafyamızda
2 milyar kişi yaşıyor. 500 milyar dolar gıda, tarım ve hayvancılık ürünü
ithal ediyor. Sonuçta, elimizde müthiş bir imkân var. Tüm bu coğrafyayı
biz doyurabiliriz. Böylece hem para
hem de stratejik güç kazanırız”.
“Dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de olur” diyen Hisarcıklıoğlu, tarımı olmayan ülkeleri

balkonsuz eve benzeterek, bu nedenlerle tarımı ihmal edemeyeceklerini
söyledi.
Dünyada yaşanan teknolojik devrimin tarıma da ulaştığına dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, “Bitkisel proteinlerden, bildiğimiz eti ikame edebilecek ürünler geliştiriyorlar. Hem
tavuk, hem koyun, hem dana. Ne
isterseniz onun yerine geçecek ürünler var. Bunlardan biri, Beyond Meat
diye yeni bir şirket, ABD’de kurulmuş henüz 10 yıllık bir start-up. Geçenlerde halka arz edildi. Öyle talep
gördü ki, şu an değeri 9 milyar dolara ulaştı. Bizde bırakın tarım veya
gıda şirketini, en büyük şirketimizin
piyasa değeri nedir, bilen var mı? O
da 9 milyar dolar. Bu sadece bu alanda ortaya çıkan yeni şirketlerden biri.
Sadece ABD’mi, bakın Hindistan geçen aylarda, temiz et teknolojisi geliştirecek bir araştırma enstitüsü kurdu.
Laboratuvarda, bitki bazlı değil, hayvansal hücrelerden temiz et üretimini
amaçlıyorlar. İşte yapısal bir soruna,
yapısal çözüm böyle geliyor" dedi.
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Lisanslı depoculuk
Tarım-hayvancılık piyasası için
TOBB’un neler yaptığından da bahseden Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:
“Tarım-hayvancılık piyasasını ticaret
borsalarımız düzenliyor. Ürünlerin
analizleri, borsalarımızdaki akredite
laboratuvarlarda yapılıyor. Ürünlerin
fiyatları; alıcı ve satıcının katılımıyla borsalarımızdaki elektronik satış
salonlarında belirleniyor. Akredite
laboratuvarlarımızla, elektronik satış
salonlarımızla, lisanslı depolarımızla, modern borsacılık hizmeti sunuyoruz. Bugün ticaret borsalarımız
dünyaya örnek hale geldi. 57 İslam
ülkesine ve Türk Cumhuriyetlerine,
Ticaret Borsacılığındaki tecrübelerimizi aktarıyoruz. Son dönemde
tarım ve hayvancılık piyasasını daha
da geliştirecek önemli adımlar attık.
Lisanslı depoların çıkmasını sağladık.
Üretici, ürettiği ürününü artık lisanslı depoya getiriyor.
Önce laboratuvarda ürünün analizleri yapılıyor, sonra ürün depoya
konuyor. Karşılığında aldığı elektronik ürünü senedini (ELÜS’ü) finansmana erişimde kullanıyor, teminat
olarak veriyor. Lisanslı depoculuğun
daha da gelişmesi için, devletten, yatırım, kira, lojistik ve analiz destekleri temin ettik. Ayrıca ELÜS’lerden
doğan kazancın vergi istisnasının
2023’e kadar uzatılmasını sağladık.
Faaliyete geçen lisanlı depo hacmi
4,2 milyon tonu aştı.
Türk tarımının 50 yıllık rüyasıydı.
Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluşunu
gerçekleştirdik. Ürün İhtisas Borsasıyla birlikte artık tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatları ülkemizde
belirlenecek. Ürün İhtisas Borsası’nın
temeli de lisanslı depolarımız. Lisanslı depodan aldığınız ürün senetlerini,
Ürün İhtisas Borsası’nda alıp, satabileceksiniz. Tıpkı Borsa İstanbul gibi.
Bu da emtia borsası”.
Son 25 senede, iç ve dış kaynaklı,
onlarca kriz ve çalkantı yaşadıklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Hepsinin
üstesinden geldik ve yola devam ettik” dedi.

Hisarcıklıoğlu ve Yavuz’un
Yoğun Mersin Programı
T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ile TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara
Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Mersin programı kapsamında ziyaretlerde bulundular.
Hisarcıklıoğlu, Yavuz ve beraberindeki heyet ilk olarak, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu, Başkan Seçer’e TOBB tarafından bastırılan Dede
Korkut Kitabı hediye etti.
Heyet daha sonra, Mersin Deniz Ticaret Odası’nda yapılan TOBB
Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirerek, burada bulunan Meclis
Üyeleri, kadın ve genç girişimciler ile sohbet etti.
Hisarcıklıoğlu ve Yavuz, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan
Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve meclis üyeleri
ile biraraya geldi.
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Türkiye’nin ilk 100 mil maratonu
olan Tuz Gölü Ultra tamamlandı
Dereceye giren sporcular:
21K Yarı Maraton :
Kadınlar:
1.Umit Kılınç Süre: 02:12:16
2.Özge Demirbuğa Süre: 02:14:16
3.Hanife Ebru Dönmez Süre: 02:16:00
Erkekler:
1.Yılmaz Atamer Süre: 01:39:47
2.Ramazan Kurnaz Süre: 01:43:03
3.Mehmet Ilgen Süre: 01:47:58

Tuz Gölü’nün kurumuş kısmında gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından gelen
sporcuların yarıştığı Tuz Gölü Ultra Maratonu
tamamlandı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmen desteklenen ve Ankara Ticaret
Borsası’nın (ATB) ana sponsorlarından biri
olduğu maraton 2 gün sürdü. Dereceye giren
sporculara ATB Başkanı Faik Yavuz tarafından
plaket verildi.

42K Tuz Gölü Maratonu :
Kadınlar:
1.Vesile Yılmaz Anatca Süre: 04:02:09
2.Seda Kurtuldu Süre: 04:17:53
3.Seda Nur Çelik Süre: 04:31:01
Erkekler:
1.Can Ayaz Süre: 03:40:21
2.Ali Çiçekli Süre: 04:05:13
3.Hasan Güler Süre: 04:13:55
80K Tuz Gölü Ultra Trail :
Kadınlar:
1.Nesrin İşseven Süre: 12:56:39
Erkekler:
1.Ali Atav Süre: 08:31:51
2.Derviş Kaya Süre: 13:29:28
100MİL :
Kadınlar:
1.Şirin Mine Kılıç Süre: 32:39:06
Erkekler:
1.Murat Kaya Süre: 19:10:43
2.Bahadır İşseven Süre: 22:21:51
3.Mustafa Kızıltaş Süre: 25:22:29
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ATB Başkanı Yavuz, 25. Uluslararası Beypazarı ve
Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali'ne katıldı

A

nkara Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Faik
Yavuz, 25. Uluslararası Beypazarı
ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm
Festivali’ne katıldı.
Festivalin açılış konuşmasını
yapan Beypazarı Belediye Başkanı
Tuncer Kaplan, ‘’Bu yıl 25’incisini
düzenlediğimiz geleneksel Beypazarı
festivalimize öncelikle hoş geldiniz
diyorum. Osmanlı’dan günümüze
buram buram tarih kokan kültür ve
turizm kenti Beypazarı’mız uluslararası bir festivale ev sahipliği yapıyor.
Her yıl gerçekleştirmiş olduğumuz
bu festivallerimiz ile ilçemize gelen
misafirlerimiz Beypazarı’nın tarihini
ve kültürünü en iyi şekilde tanıma
fırsatı buluyor ve bundan çok memnun oluyor. Festivalimize katılan ve
bizleri yalnız bırakmayan herkese en
içten dileklerimi sunuyorum’’ dedi.
Festivale ayrıca, TBMM Eski
Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti
Ankara Milletvekili Hacı Turan ve
Beypazarı İlçe Kaymakamı Temel
Ayca da katıldı.

Ankara Fuarcılık ve Kongre A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplandı

A

nkara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin
Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında, Ankara
Valisi Vasip Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı,
Ankara Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.
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TAC Yönetim Kurulu Hisarcıklıoğlu
başkanlığında Antalya'da toplandı
T

ürk – Arap Odası (TAC) 3.
Yönetim Kurulu Toplantısı,
önceki gece yapılan gala yemeğinin ardından Hisarcıklıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya
TOBB Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Faik

20

Yavuz da katıldı. TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Arap ligi ülkeleri ile
Türkiye arasında her alanda ticaret ve yatırım alanında müthiş
bir potansiyel olduğunu, TAC’ın
kurulmasının ana amacının da bu
olduğunu söyledi.

Turizmin ve tarımın başkenti Antalya’nın turizmde dünya
çapında bir başarı hikâyesine
imza attığını ve yılda 16 milyon
yabancı turist geldiğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, “En çok ziyaret
edilen şehirler sıralamasında,
Avrupa’da dördüncü, dünyada
onuncu sırada. Yat üretiminde bir dünya markası. MeyveSebze, Seracılık ve Çiçekçilikte,
Türkiye’nin üretim lideri ve ihracatçı şehri” dedi.
Ticari ilişkileri geliştirmeliyiz
TOBB Başkanı, “Bugün
Türkiye’nin en önemli ticaret
ve sanayi şehirlerinin, Oda ve
Borsa Başkanları ile bir aradasınız. Başkanlarımız aynı zamanda,
başarılı iş adamları ve yatırımcılar.
Onlarla bir araya gelip, ticari ilişkiler kurmanızı da istiyoruz. Buna
yönelik, ikili görüşmeler yapacağı-
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nız imkanları da hazırladık” şeklinde konuştu.
Türkiye ile Arap dünyası arasında büyük bir ekonomik potansiyel olduğuna dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, “Arap ligi,
400 milyonluk nüfusu ve 3 trilyon dolarlık yıllık üretimi ve 2,7
trilyon dolarlık dış ticaretiyle,
büyük bir küresel ekonomik güç.
Türkiye ise 80 milyon nüfusu ve
800 milyar dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla, bu bölgenin en büyük,
dünyanınsa 17. büyük ekonomisi.
İnşaat, turizm, sanayi ve tarımsal
üretim alanlarında dünyanın sayılı
üreticiler arasındayız. Yıllık ihracatımız 170 milyar dolara ulaştı.
İhracatımızın yüzde 92’si sanayi
ürünü. Sattığımız malların yarısından fazlası Avrupa ve ABD’ye
gidiyor. Bu da Türkiye’deki üretimin kalitesini ve fiyat konusunda
rekabetçi olduğumuzun en somut
göstergesidir” dedi.

TAC Yönetim Kurulu Toplantısı
Gala Yemeği Antalya’da yapıldı

T

ürk – Arap Odası (TAC) 3. Yönetim Kurulu Toplantısı
Gala Yemeği Antalya’da yapıldı. Galaya yemeğine, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ile TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da katıldı.
Hisarcıklıoğlu gala yemeğinde yaptığı konuşmada,“Arap
dostlarımızı, dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya’da misafir etmekten büyük bir onur duyuyorum” dedi. Hisarcıklıoğlu,
yoğun bir gündemle toplanacaklarını ve ikili görüşmeler yapacaklarını bildirdi.
Arap Odalar Birliği Başkanı Mohammed Abdo Saeed ise
Antalya’yı ilk defa ziyaret ettiğini, güzelliği ile insanların fikrini
çeldiğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve oda başkanlarına teşekkür
eden Saeed, Türk ve Arap iş dünyalarının karşılıklı yatırımlar
yapmasını temenni ederek, “Ortak toplantılarımızın, ortak
yatırımlara dönüşmesini ümit ediyorum” dedi.
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Ticaret Savaşları Brexit ve Çok Taraflı Ticaret
Sisteminin Geleceği toplantısı ICC'de ele alındı
M

illetlerarası Ticaret Odası
(ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen
"Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok
Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği" başlıklı toplantı İstanbul’da
gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı ve ICC
Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Meclis Başkanı ve ICC Yönetim
Kurulu Üyesi İbrahim Öztürk,
ICC Genel Sekreteri John Denton da katıldı.
Hisarcıklıoğlu, “Ticaret savaşlarının kazananı olamaz. Kaybedeni de hepimiz oluruz. Bu nedenle
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özel sektör, korumacılığa ve ticaret engellerine karşı sesini yükseltmeli ve ikna çabalarını güçlendirmeli." dedi. Toplantı kapsamında
ticaret savaşları konusunun da ele
alınacağını bildiren Hisarcıklıoğ-

lu, ABD ile Çin arasında bir ticari
düello olarak başlayan sürecin,
giderek Avrupa Birliği'ni (AB),
NAFTA'yı, Japonya ve Kore'yi
içine çeken bir girdaba dönüşmeye başladığını ifade etti.

GÖRÜŞ

D

İbrahim Öztürk
Meclis Başkanı

Et
Sektöründeki
Büyük
Değişim

ünyadaki tüketim artışına rağmen kaynaklarımızın
sınırlı olması, gıda sektöründe yeni girişimlere kapı
açıyor. Öncülüğünü ABD, Hollanda ve İsrail’in yaptığı
ülkeler “laboratuvar ortamında et” üretmek için kolları
sıvamış durumda. 2011 yılından beri yapılan çalışmalar
sonucunda laboratuvarda üretilen etler artık piyasada yer
bulmaya başladı. Hayvanlardan biyopsi yoluyla alınan
kök hücreler büyümelerine imkan veren ortamlarda gelişip
protein sentezliyor. Elde edilen bu protein, et aromaları ve
renklendiricilerle bir araya getirilip suni et üretiliyor. Hali
hazırda onlarca girişim bu konuda çalışmalarını yürütürken
Türkiye’de de bu konuda çalışma yapan bazı şirketler epey yol
katetmiş durumda. California merkezli Impossible Food adlı
şirket bu sektörün başını çeken şirketlerden. ABD’de Burger
King’le anlaşma yapan
şirket ülke çapında suni
etten üretilen hamburgerler
satmaya başladı. Mc
Donald’s da Beyond Meat
şirketiyle anlaşma yapıp
cevap verdi. Tüm bu
gelişmeler dünyada artan
vegan-vejeteryan beslenme
alışkanlıklarına şirketlerin
nasıl cevap verdiğine de örnek teşkil ediyor. Laboratuvar
ortamında üretilen suni etlerin sağlığa etkileri konusunda
henüz çok çalışma olmasa da çevreye verilen zararlar
noktasında klasik yöntemlerden daha güvenilir. Bu da batılı
ülkelerde suni eti tercih sebebi yapabiliyor.
Ülkemizde henüz çok bilinmese
de tavuk ve kırmızı et
sektörünün önünde böyle bir
tehdit var. Bu tehditi fırsata
çevirmek ülkemizdeki
yatırımcıların yararına
olacaktır. Konvansiyonel üreticilerin
de sektördeki gelişmeleri takip etmesi elzemdir.
İlerleyen yıllarda vegan beslenme tarzının yaygınlaşması böyle
girişimlere zemin hazırlayacaktır.
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Başar, CNR Food ve World Food
İstanbul fuarlarına katıldı
A

nkara
Ticaret
Borsası
Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Başar, ‘CNR Food İstanbul’
ve ‘WorldFood İstanbul’ gıda
fuarlarına katıldı.
Uluslararası çapta geniş bir
katılım yelpazesi bulunan iki fuarın bu seneki özel teması ‘Gıda
işleme sistemlerinde paketleme ve
ambalaj çözümleri’ oldu. Fuarla
eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik
programlarında, konferanslar ve
katılımcı sunumları sektörün üst
düzey karar vericilerini bir araya
getirdi. Yerli ve yabancı yüzlerce
ziyaretçinin ilgisini çeken fuarlara,
Türkiye’nin dört bir yanından ticaret borsaları da katılım gösterdi.
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ATB Interfresh
Eurasia’da stant kurdu
A

nkara Ticaret Borsası (ATB), bu yıl ikincisi gerçekleştirilen
Antalya'daki Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na
Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sebze ve Meyve
Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) ile birlikte stant açarak
katıldı. Başkent'in sebze ve meyve ürünlerinin sergilendiği standa, yerli ve yabancı alım heyetleri yoğun ilgi gösterdi.
Fuara, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ersan, ATB
Meclis Üyesi Cengiz Karstarlı, Ankara Sebze ve Meyve
Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan
Gündüz de katıldı.
Ankara'nın sebze ve meyve üretimini uluslararası
alanda tanıtmak, pazar oluşturmak, ihracatını artırarak,
Anadolu'nun ürünlerinin Dünya'ya açılmasını sağlamak
amacıyla stant açılan fuarda, büyükelçilikler ve yurt dışı
temsilcileri alım heyetleri olarak katıldı. Heyetlerle ikili
görüşmeler de gerçekleştirildi.
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Ankara İş Dünyası'ndan Barış
Pınarı Harekâtı'na tam destek
T

ürkiye'nin 81 ilinde tüm Oda
ve Borsalarla iş dünyasının birlikte gerçekleştirdiği "Barış Pınarı
Harekâtı'na destek açıklaması
Ankara'da ATO’da yapıldı. Ortak
açıklamaya, ATB Başkan Yardımcısı
Şemsettin Aktuğlu da katıldı.
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Bakan Akar'a ziyaret
Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye
Kanadı Üyeleri ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Üyeleri; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Zi-

yarete Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz
da katıldı.
Katılımcı kuruluşlar
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de bulunduğu ziyarette; Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK),
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
(KAMU-SEN), Memur Sendikaları
Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) başkan ve temsilcilerinin
yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu
Üyeleri yer aldı.
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Çanakkale Ticaret Borsası
Heyeti ATB’nin misafiri oldu
Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) heyeti,
Ankara Sincan’da bulunan Sincan Hayvancılık
Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde
bulundu. Heyete, Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Meclis Üyesi Birol Mermer ve Âdem Uyanık
ev sahipliği yaptı. Mermer, tesisin kuruluştan
günümüze kadarki gelişimini anlatarak,
heyete detayların önemini anlattı.

M

eclis Üyesi Mermer, Sincan
Hayvancılık Bölgesi’nin sosyal olanaklarıyla, fakültesiyle ve
modern tesisleriyle Türkiye’nin dört
bir yanından gelen heyetleri misafir
ettiklerini belirterek, benzer komp-

leksleri oluşturmak isteyen girişimcilere ve kamu temsilcilerine deneyimlerini aktardıklarını belirtti.
ÇTB Başkanı Üzen ise
Çanakkale’nin tarım ve hayvancılık açısından şanslı bir il olduğu-

nu belirterek, “Çanakkale’nin her
köşesi ayrı bir ürünle ünlü, bilinçli
bir üreticimiz var ve bu bizi sofralık ürünlerde iddialı hale getirdi.
Yatırım ve düzenlemelerle birlikte
devletimiz tarafından da çok ciddi
destekler almaktayız” dedi.
Başkan Üzen konuşmasında şu
ifadelere yer verdi:
Hayvancılık, özellikle süt konusunda çok iddialıyız. Süt üretimimiz
hem miktarı hem kalitesi konusunda her zaman ortalamadan daha
değerlidir. Kooperatifçiliğin de en
fazla geliştiği illerden bir tanesiyiz.
Sayı ve işlevsel olarak yolumuza
emin adımlarla devam ediyoruz.
Coğrafi işaret aldığımız birçok
ürün var ve bunlardan bir tanesi de
Ezine Peyniri. Bizim hedefimiz hem
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üreticimizin hem de tüccarımızın
kazandığı bir tedarik sistemi oluşturmak.
Elini taşın altına koymuş tüm
paydaşlarımızla beraber bu konuda
alt yapı çalışması yapıyoruz.
ÇTB Başkanı Kaya'nın
sözleri
ÇTB Başkanı Kaya Üzen,
Çanakkale Tarım ve Orman il
Müdürü Erdem Karadağ, Güney
Marmara Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Abdullah Güç, Çanakkale
Ziraat Odası Başkan Yardımcısı
Cahit Toprakkarıştıran, Damızlık
Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Ahmet Ferhan Savran, ÇTB
Başkan Yardımcısı Gökhan Uysal,
ÇTB Yönetim Kurulu Üyeleri Birol
Çetin, Ruhi Badem, Yüksek İstişare
Kurulu Üyesi Salamon Halyo, Genel
Sekreter Sevcan Elver’den oluşan
heyet, daha sonra Bölge içinde bulunan modern tesislerde ve Biyogaz
Üretim Merkezi’nde incelemelerde
bulundu.
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‘Kobilere Yönelik Devlet Destekli
Ticari Alacak Sigortası Sistemi’

ATB Meclisi’nde tanıtıldı
A

nkara Ticaret Borsası (ATB)
Ekim Ayı Meclis Toplantısı,
ATB Meclis Başkanı İbrahim
Öztürk başkanlığında toplandı.
Komite Üyeleri’nin de katıldığı
toplantıda, HalkSigorta tarafından “Kobilere Yönelik Devlet
Destekli Ticari Alacak Sigortası
Sistemi” anlatılarak bir sunum
yapıldı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz, Halk Bankası’nın çok
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geniş bir KOBİ portföyü olduğunu belirterek, “sistem yeni
olmasına karşın hızla büyüyor ve
büyüyecek. Şu anda telaffuz edilen limitler, firmaların davranışlarına göre yeniden şekillenecek.
Ödemelerini düzenli gerçekleştiren firmaların limitleri artarken,
yapmayan firmalar için tam tersi
bir durum söz konusu olacak.
Yani sistem size danışmanlık edecek, ticaretinize yön verecek” dedi.
Yavuz sistemin bir maliyet
değil, kazanç unsuruna dönüşebileceğine işaret ederek, “sigorta
poliçelerinizi teminat olarak kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kullanmak istediğiniz kredinin
riskini de düşüreceği için daha
az maliyetle kredi kullanmanıza
olanak sağlayacak bir sistemdir”
şeklinde konuştu.
ATB Meclis Başkanı İbrahim
Öztürk ise, sistemin devlet destekli olduğuna dikkat çekerek,
“burada devlet bu sistemi oluşturmak ve oturtmak istiyor. Diğer
sigorta firmaları gibi kâr amacı
gütmeden, tıpkı TARSİM örneğinde olduğu gibi devlet, ticaret hayatımızı sağlam temellere
oturtmak amacıyla, bir bakıma
hasarı göğüslemeyi göze alarak bu
sistemi hayatımıza sokuyor” dedi.
Halk Sigorta Yetkilisi Fehmi
Gökhan Gürsoy tarafından gerçekleştirilen sunuma, Meclis ve
Komite Üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Gürsoy, şimdiye kadar
Türkiye’de üç yabancı menşeli
firma tarafından sunulan hizmetin, artık devlet güvencesiyle Halk
Bankası aracılığıyla yapılmaya
başlanacağını ve hızla yaygınlaşacağını ifade etti.
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Kaymakam Sedat Yıldırım
ve Belediye Başkanı
Memiş Çelik ATB Lisanslı
Depolarını ziyaret etti

Ş

ereflikoçhisar Kaymakamı Sedat Yıldırım ve Şereflikoçhisar
Belediye Başkanı Memiş Çelik, Ankara Ticaret Borsası’nın
(ATB) Ahiboz’da bulunan, ATB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
A.Ş. tesislerini ziyaret etti. Ziyarette ATB Başkanı Faik Yavuz,
Yıldırım ve Çelik’e bizzat eşlik ederek laboratuvar, borsa satış salonu, silolar ve izlenen prosedür hakkında detaylı bilgi verdi. Yıldırım
ve Çelik de ATB Başkanı Yavuz’u tebrik ederek çağdaş borsacılığa
örnek böyle tesislerin ülke faydasına olduğunu belirtti.
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Türkçe Konuşan Girişimciler
Borsamıza konuk oldu
22.

Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında, 19 ülkeden 50 girişimci Ankara Ticaret Borsası’nın (ATB) konuğu oldu. Program, karşılıklı
işbirliği ve ticareti artırmak amacıyla 2005 yılında başladı
ve o tarihten günümüze kadar yaklaşık 900 iş insanını
Türkiye’ye getirerek iş yapma olanağı tanıdı.
ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, ATB Meclis ve Komite Üyeleri büyük ilgi gösterdi. Türkçe Konuşan Girişimcilerin ATB
programı karşılıklı tanışma ve bilgi alışverişinden sonra
öğle yemeği ile devam etti.
Başkan Öztürk, konuşmasında girişimcilere Türkiye’ye
yatırım ve ticaret çağrısı yaparak, Türkiye’de iş yapma ortamının her geçen gün iyileştiğine vurgu yaptı.
ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk konuşmasında şu
ifadelere yer verdi:
Bugün burada 22. Kez bir araya geliyoruz. 2005 yılından beri 900’ü aşkın Türkçe Konuşan Girişimciyi misafir
etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu program bize karşılıklı
işbirliği ve ticareti artırma konusunda harika bir fırsat
sunuyor. Türkiye, iş yapma ortamı olarak her geçen gün
yatırımcısı için avantajlı, yatırımcısını kucaklar bir ülke
haline geliyor.
Bundan tam 1 ay önce, Dünya Bankası “Doing Business 2020” Raporu yayımlandı. Raporda Türkiye iş yapma
kolaylığı endeksinde 43. sıradan 10 sıra yükselerek 33.
sıraya yerleşti. Hedefimiz ilk 20 ve bu doğrultuda her türlü
çabayı gösteriyoruz.
Bizim çevre coğrafyamızda yaklaşık 2 milyarlık bir
nüfus var. Bu 2 milyarlık nüfus, yaklaşık 500 milyar dolarlık tarım, gıda ve hayvancılık ürünleri ithal ediyor. Yani
çevremizde müthiş bir pazar var. Bu pazarı hep birlikte
değerlendirmek bizim elimizde.
Ankara Ticaret Borsası olarak, biz her türlü desteği ve
yardımı sizlere sağlamaya hazırız. Değerli Meclis ve Komite Üyelerimizle tanışın ve karşılıklı iş yapma fırsatlarını
değerlendirin.
Türkiye sizin için hem geniş bir pazar hem de dilinikültürünü bildiğiniz, yabancılık yaşamayacağınız, kendi
eviniz olarak nitelendirebileceğiniz bir ortam sağlamakta.

Asya ve Avrupa arasında konumlanmış, her türlü lojistik imkana sahip, genç nüfus ve iş gücünde bölgedeki en
önemli ülke.
Birlikte çalışmak bizi güçlendirir. Daha da yakınlaşarak, uyum içinde iş yapabileceğimize inancım tam.
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Akreditasyon Çalıştayı
Diyarbakır’da gerçekleştirildi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
(DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası
(DTB) ev sahipliğinde düzenlenen
Akreditasyon Çalıştayı, akredite 269
Oda/Borsa Genel Sekreterleri ve akreditasyon sorumlularını Diyarbakır’da
bir araya getirdi. Toplantıya, TOBB
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Yönetim Kurulu Sayman Üyesi,
Akreditasyon Kurulu Başkanı ve Ankara
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik
Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Yeşil, ATB Genel Sekreteri Eyüp
Şenol Ömeroğlu ve ATB Akreditasyon
Sorumlusu Handan Kavakoğlu katıldı.

Diyarbakır’da 3 gün boyunca
sürecek olan çalıştayda bir konuşma yapan ATB Başkanı Yavuz, ev
sahipliği yapan Diyarbakır TSO ve
Diyarbakır TB’ye teşekkür ederek,
oda/borsa camiasının geleceği açısından çok önemli olan akreditasyon
sistemi çalışmalarına TOBB’un verdiği önemi vurguladı.
Akreditasyon sisteminin önce
üyeye sonra Oda/Borsaya, topyekûn
memlekete kazandırdığını belirten
Yavuz, “TOBB’un bu işteki başarısı çok açık bir şekilde ortadadır.
Akreditasyon sistemini artık Orta
Asya ülkelerine ihraç eder hale gelmiş
bulunmaktayız’’ şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından
Takım Ruhu eğitimi ile başlayan
çalıştay 8 farklı konuda gerçekleşecek
sunumlarla devam edecek.
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Ankara Valisi Vasip
Şahin’den ATB’ye ziyaret
A

nkara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u
ve beraberindeki heyeti ziyaret etti.
ATB olarak gerçekleştirilen hizmet ve tesislerin sunumunu yapan
Yavuz, Vali Şahin’e üyelerden gelen
istek ve talepleri iletti.
Ziyarette ATB Başkanı Faik
Yavuz’un yanı sıra ATB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, ATB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kemal Coşgun,
Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan
Ersan, Mustafa Altınışık, GİMAT
Başkanı Recai Kesimal, Öz Ankara
Toptancılar Sitesi Başkanı Ertuğrul
Yılmaz, ATB Genel Sekreteri Eyüp
Şenol Ömeroğlu ve ATB Genel
Sekreter Yardımcısı Gül Kara da
hazır bulundu.
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Anadolu’nun Ata Tohumu
ürünleri tüketiciyle buluşacak
C

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın
öncülüğünde, Anadolu’nun özünü ve
zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde
gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan Ata Tohumu Projesinin
tanıtım toplantısı yapıldı.
Güçlü, uluslararası rekabet gücüne sahip milli tohumculuğun geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla
“Mirasımız Ata Tohumu Projesi”
kapsamında yerli tohumlardan üretilen ürünler, “Ata Tohum” markasıyla tüketiciyle buluşacak.
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TİGEM’in Polatlı Tarım
İşletmesinde
gerçekleştirilen
“Mirasımız Ata Tohumu Projesi”
tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

sivri biberinden Samsun’un köy
salatalığına, Çorum’un 10 dilim
kavunundan Ayaş’ın domatesine
kadar birçok ürün bulunuyor.

Emine Erdoğan’ın 2017 yılında İzmir’de yapılan “Yerel Tohum
Buluşmaları” ile temelini attığı
çalışmalar, Samsun ve Şanlıurfa’da
devam etti. Bu bölgelerde yıllardır
yetiştirilen ürünleri gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla halk
ve çiftçiler ellerinde bulunan ata
yadigârı tohumları devletin güvenli
ellerine teslim etti ve tohumlar toprakla buluştu.

Ata tohumlarından ilk etapta
60 ton ürün elde edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan, “Bakanlığımız, bu
tohumları Gen Bankamızda muhafaza edip çoğaltıyor, fide haline
getirip tekrar toprakla buluşturuyor. Ata tohumlarımızdan ilk etapta
60 ton ürün elde ettik. Kandıra’nın
sivri biberinden Samsun’un köy
salatalığına, Çorum’un on dilim
kavunundan Ayaş’ın beyaz bodur
domatesine kadar 11 çeşit ürün
mağazalarda satışa sunuldu. Bu
sayede anılarımızda dahi yok
olmaya başlayan tatlar ve kokular,
bundan sonra nostalji olmayacak,
inşallah yaşamaya devam edecek”
ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına
teslim edilen tohumların sayısının
haziran ayı itibarıyla bini aşarken, bu tohumların bir kısmı Gen
Bankası’nda koruma altına alındı, bir kısmı da Tarım ve Orman
Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarca kimyasal ve genetik analizlere
tabi tutularak sınıflandırıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda
üretilen ürünler “Ata Tohum” markasıyla Migros mağazalarında tüketiciyle buluştu. Satışına başlanan 11
adet ürünün içerisinde Kandıra’nın

"Gen Bankası'nda muhafaza
edip, çoğaltıyoruz"

"Anadolu tarımın beşiğidir"
Erdoğan, Anadolu’nun bereketli topraklarının buğdayın ana
vatanı olduğunu hatırlatarak,
“Besinlerimiz, içeriği açısından zengin, özgün tadında ve kokusunda,

seneler önce neyse şimdi de o şekilde
soframıza gelecek inşallah. Bu başarının sağlanmasında emeklerinden
ötürü çiftçilerimize şükranlarımı
sunmak istiyorum. Ülkemizin parlak geleceğinin tohumları sizlerin
elleri ve yürekleriyle serpiliyor. Bu
tohumlar sizlerin alın teriyle sulanıyor. Bildiğiniz gibi tarım, ülkelerin
en büyük gücüdür. Anadolu’nun
bereketli toprakları buğdayın ana
vatanıdır. Tarımın Anadolu’da 8 bin
yıldan fazla zamandır yapılmakta
olduğunu biliyoruz. Bir anlamda
burası tarımın beşiğidir. Ve öyle
kalmalıdır. Tarıma olan ihtiyaç
gelecekte çok daha fazla karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bugün attığımız adımlar geleceğimize sahip
çıkmak ve çocuklarımızı kimseye
muhtaç etmemek anlamına geliyor” dedi.
"Ata Tohumu Projesi devam
edecek"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, her şeyin bir hayalle başlayacağını söyleyerek, tohum
çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.
Bakan Pakdemirli, “Her şey bir
tohumla başlar gerçeğinden hareketle biz de ‘her şey bir hayalle baş-
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lar’ dedik ve 2017 yılında bu toprakların genleri için, Anadolu’nun
ata tohumları için bu çok kıymetli
projeyi başlattık. Proje kapsamında bugüne dek vatandaşlarımızın
bağışladığı binin üzerinde tohumun genetik ve kimyasal tanımlamalarını yaptık ve gerekli özellikleri
taşıyan tohumları çoğalttık. Elbette
bu çalışmalarımız devam ederken
ayrıca tohumların tesciline ilişkin
prosedür ve işlemleri de yürütüyoruz” diye konuştu.
"Bu tohumlar, bu
topraklardaki mührümüzdür"
Ata Tohumu Projesi’nin yalnızca bir proje olmadığını dile getiren
Pakdemirli, “Şunun altını muhakkak çizmem gerekir, Ata Tohum
Projesi yalnızca bir proje değildir.
Bu çalışma, bir projeden çok daha
fazlasını ihtiva eder. Çünkü biz,
bu proje için ‘Anadolu’nun ata
tohumları’ dedik. Zira biliyoruz ki
‘Analar dolu’ toprağımızın bizim
olduğuna en büyük delil, işte bu
‘ata tohumları’dır. Bu tohumlar, bu
topraklardaki mührümüzdür. Bu
tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Bu tohumlar, farkımız ve
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markamızdır. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür.
Hasılı bu tohumlar, bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimizdir”
dedi.
Sözleşmeli üretim ile
projeye destek
Tanıtım toplantısına katılan
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, stant
alanında yer alan ürünlerin üreticileriyle görüşerek bilgi aldı.
Projenin ülkemiz açısından son
derece önemli olduğunu belirten
Poyraz, “Proje kapsamında toplanan üretilen fidelerin dağıtımına
2019 yılında başlandı. Türkiye’nin
en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi
Kooperatifleri olarak, aldığımız
fideleri ortaklarımıza dağıtarak sözleşmeli üretim modeli ile üretimini
sağladık.
Deneme
amacıyla
başlanan çalışmada Gürsu,
Yenişehir,
Yunuseli,
Karacabey,
Gebiz,
Torbalı, Kazan ve
Fethiye Tarım Kredi
Kooperatifi ortak-

larına toplamda 477 bin 125 adet
fide teslim ettik. GKN037066 salatalık fidesi, GKN 037131 kıvırcık
fidesi, TGM17019 domates fidesi kokteyl, TGM 17013 domates
Ayaş bodur ve TGM 17034 biber
fidesi Kandıra fideleri ile deneme
ekimleri yaptık. Hasadı yapılan
ürünleri de ulusal market
ağları ile tüketiciye ulaştırarak projenin nihai
hedefini sağlamış
olacağız” diye
konuştu.
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Hububatlar temel besin maddesi
olmalarının yanı sıra, kırsal halkın
önemli gelir kaynağı ve tarımsal sanayi için hammadde özelliği de taşımaktadır. Bu nedenle; tarımsal işletmeler için ürettikleri üründen daha
fazla gelir sağlamak, tarıma dayalı
sanayiciler için ise sürdürülebilir bir
şekilde; ihtiyaç duyulan zamanda,
yeterli miktar ve kalitede hammadde
sağlamak ana amaçtır. Depolama imkanı olmayan çoğu üretici fiyatların
düşük olduğu hasat döneminde ürünü satmak istediğinden peşin ödeme
yapan satış yerlerine yönelmektedir.
Ürünün bol olduğu hasat döneminde
hammaddeyi istediği miktarda ve uygun fiyatla temin edebilen sanayi ise
yıl içinde ürüne ulaşma zorluğu yaşamaktadır. Lisanslı depoculuk (LD),
bu bağlamda arz ve talep edenlerin
(işleyiciler) hedeflerine ulaşabilmesi için günümüzde en uygun sistem
olarak görülmektedir. Kısaca lisanslı
depoculuk; uzun süreli depolamaya
elverişli ürünlerin uygun yöntemlerle, güvenli ve sağlıklı koşullarda,
kalite sınıflarına göre depolanmasını
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sağlayan, hasat döneminde arz birikimini önleyen ve ürün ticaretini kolaylaştıran bir sistemdir.
Bu sistemin işleyişi için öncelikle
yeterli miktarda ve standart kalitede,
belirli bir süre saklanabilen tarımsal
ürün bulunması gereklidir. Bu açıdan
hububatlar depolama için en uygun
ürün olarak görülmektedir. Günümüzde depolamaya en fazla konu
olan ürünler buğday, arpa ve mısırdır.
Ancak Türkiye şartlarında buğday ve
arpada yeter miktarda ve standart
kalitede üretim yapma zorluğu lisanlı depolar için olumsuz bir durum
oluşmaktadır. Özellikle farklı iklim
ve toprak yapısına sahip ülkemizde
çeşit ve yetiştirme tekniğine bağlı
olarak çok farklı kalitelerde üretim
yapılmaktadır. Bu nedenle; üretimde
kalite ve miktarda istikrarın sağlanması öncelikle aynı bölgelerde üretim
yapan üreticinin kaliteli sertifikalı
çeşit kullanımına bağlıdır. Türkiye’de
bugüne kadar 2018 yılı verilerine
göre, tescil edilen ekmeklik buğday
çeşit sayısı 276, makarnalık buğday
78, arpa 114 adet, üretim izni verilen ekmeklik buğday çeşit sayısı 92,

makarnalık buğday 21, arpa ise 28
adettir. Bir önceki yıla oranla tescil
edilen çeşit sayısındaki artış miktarı ekmeklik buğdayda %10,4, makarnalık buğdayda %6,9 ve arpada
%21,3 düzeyindedir. Çeşit sayısının
fazla olması ve sayının giderek hızlı
bir şeklide artmaya devam etmesi, sınıflandırmada ve pazarlamada problem oluştururken, üretici açısından
da risk teşkil etmektedir. Lisanslı depoculukta bu durum üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.
Lisanslı depoculuk faaliyetleri,
ürettikleri kaliteli ürünleri daha iyi
fiyata satabilmeleri açısından öncelikle tarımsal üreticiler için önemli
bir fırsat oluşturmaktadır. Aynı zamanda tarıma dayalı sanayiciler için
İstedikleri zamanda ve miktarda kaliteli hammaddeyi tedarik edebilmek
açısından ve Elektronik Ürün Senetlerinin piyasada alınıp satılmasının
kolaylaştırılması ile alternatif yatırım
aracı olması yönüyle de önem kazanmaktadır. Lisanslı depoculukta ABD
ve Hindistan gibi başarılı örnekler
bulunmasına karşın Türkiye’de istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bu
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konuda sistemde yer alan birçok aktörden kaynaklı farklı problemler olduğu öne sürülmektedir. Araştırmada; araştırma kapsamındaki lisanslı
depoların yapısal ve ekonomik yapısını, işleyişini ortaya koymak, lisanslı depoların hizmet verdiği alanda
yetiştirilen aynı çeşit ve standarttaki
buğday ve arpa miktarının depoları
doldurabilme potansiyelini belirlemek, buğday ve arpa ticaretinde lisanslı depoculuğun mudilere sağlayacağı yararları hesaplamak, buğday
ve arpa ticaretinde lisanslı depoculuğun farkındalık düzeyini saptamak,
amaçlanmıştır. Lisanslı depoculuk
sisteminde üreticiler, zahireciler, lisanslı depocular, borsalar, bankalar,
sigorta şirketleri, tarıma dayalı sanayi
işletmeleri ve kamu kurumları aktör
olarak yer almaktadır.
Dünya’da ve Türkiye’de Lisanslı
Depoculuk Sistemi:
Dünya’da tarımsal mamuller ve
değerli madenler üzerine ilk futures sözleşmeler ve organize piyasalar
1700’lerin ilk yarısında Japonya’da
yapılmaya başlamıştır. Resmi olarak

dünyada bilinen ilk vadeli işlem piyasası Dojima Pirinç Ticaret Borsası tarafından 1730 yılına Osaka’da
kurularak, Osaka pirinç borsasında
yapılan forward sözleşmeler resmen
tanınmıştır. Japon feodal sisteminde
toprak sahipleri, pirinç üretimlerini
teminat göstermek kaydıyla ekonomide para gibi kabul gören alındı
sertifikaları çıkarmışlardır. Osaka,
pirinç tarlalarına yakınlığı ve önemli
bir liman şehri olması sebebiyle pirinç ticareti için bir merkez olmuştur.
Dünyada Lisanslı Depoculuk
Örnekleri:
Başta Amerika Birleşik Devletleri
olmak üzere ve Avrupa Birliği ülkelerinde başarılı bir şekilde uygulanan
bu model, güçlü ve etkin tarımsal
örgütlenme ile birlikte tarımsal piyasaların düzenlenmesinde etkin bir
rol oynamaktadır. Bugün Amerika
Birleşik Devletleri’nde yüksek kapasiteli binin üzerinde, Hindistan’da ise
sekiz bine yakın lisanslı depo faaliyet
göstermektedir.
Dünya’da günümüze kadar gelişerek gelen ilk düzenli vadeli işlem-

ler borsası Chicago’da 1848 yılında
kurulmuştur. Bu borsada buğday ve
mısır alım satımını nakit ve vadeli
olarak yapmak, fiyat dalgalanmalarından korunmak amacıyla forward
sözleşmelerini kullanmak ve bu sözleşmeler üzerinden işlem yapmak
yaygın kullanılmıştır.
Amerika’da lisanslı depoculuk sistemi 1916 yılında başlamış olup tamamen özel sektör tarafından yürütülmektedir. ABD’de ürün borsacılığı
sistemi başta spot işlemler yapan borsalardan vadeli işlem yapan borsalara
dönüşmüştür. Ürün borsaları lisanslı
depolarla entegre çalışmakta, teslim
şartlı vadeli kontratlarda ürün teslimi lisanslı depolardan yapılmaktadır.
ABD’ de sistemin amacı; ürünlerin
sağlıklı koşullarda kalitelerine göre
sınıflandırılarak ve uygun ücretlerle
depolanması sağlanarak Yerel Çiftlik
Program amaçlarına hizmet etmek ve
uluslararası ürün taleplerine zamanında yanıt vererek piyasanın düzenlenmesini amaçlamaktadır. ABD’de
firmalar dünya çapında lisanslı depo
ağı oluşturarak ürünlerin ticaret ve
pazarlamasına hakimdirler. Ürün fi-
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yatları borsalarda belirlenmektedir.
Devlet ise üretim, alım ve satıma
doğrudan dahil olmamakta, stratejik
ihtiyaçları karşılığında aldığı ürünleri
lisanslı depolarda muhafaza etmektedir. Sistemin gelişmişliği neticesinde
ABD şu an dünya mal borsacılığının
merkezi olmuştur.
AB ülkeleri ise 1962’den bu yana
Ortak Tarım Politikası kapsamında
üreticiler çeşitli uygulamalarla desteklendikleri için lisanslı depoculuk
sistemine gerek duyulmamıştır. Bazı
Doğu Avrupa ülkelerinde (Bulgaristan, Slovakya, Polonya ve Macaristan) lisanslı depoculuk uygulamaları
mevcuttur.
Türkiye’de Lisanslı Depoculuk
Sistemi:
Dünyada uzun yıllardır kullanılan
lisanslı depoculuk sistemi Türkiye’de
2011 yılında uygulanmaya başlamıştır. 2005 yılında, Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması
için yaygın bir sistem oluşturmak,
ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak,
ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili
sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı
depo işleticilerinin kişiler arasında
ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek,
ürünlerin mülkiyetini temsil eden
ve finansmanını, satışını ve teslimini
sağlayan ürün senedi çıkartmak ve
standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere,
tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek
amacıyla “5300 sayılı Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Kanunu” çıkarılmıştır. Kanun çıkarılmasına rağmen uygulamaya ancak 6 yıl sonra
geçilebilmiştir. Sistemin altyapısına
yönelik çalışmaların Türkiye’de geç
başlamasının en önemli nedeni yeterli miktar ve kalitede standart ürün
bulunamamasıdır.
Tarım Ürünleri Lisanslı Depocu-
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Yıllara göre lisans alan depo İşletmesi sayısı

Kaynak: Ticaret Bakanlığı
luk Kanunu; tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanması ile ürün
senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılması amaçlarıyla, lisanslı depo
işletmelerinin ve yetkili sınıflandırıcıların kuruluş, işleyiş ve denetimine
ilişkin usul ve esaslar ile lisanslı depoculuk sistemine dair diğer hususları
kapsamaktadır.
Kanunda;
- Fon: Lisanslı Depoculuk Tazmin
Fonunu,
- Lisanslı depo teminatı: Bakanlık
tarafından kabul edilen nakit,
banka teminat mektubu, Devlet
tahvili, hisse senedi, gayrimenkul

rehini, sigorta teminatı ve nakde
çevrilebilir diğer güvenceleri,
- Lisans: Bakanlıkça verilen faaliyet
iznini gösterir belgeyi,
- Ürün senedi: Ürünlerin mülkiyetini temsil ve rehinini temin eden,
lisanslı depo işleticisince nama
veya emre düzenlenmiş, teminat
olarak verilebilen, ciro edilebilen
veya edilemeyen ve bu Kanunda
öngörülmeyen durumlarda Türk
Ticaret Kanunu’nda düzenlenen
makbuz senedi hükümlerine tâbi
olan kıymetli evrakı,
- Depolama hizmetleri: Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin tartılması, boşaltılması, yüklenmesi,

Lisanslı depo sayısı ve kapasitesi
Kuruluş İzni Verilen Lisanslı Depo İşletmesi

142

Lisans Verilen Lisanslı Depo İşletmesi

58

Yetkilendirilen Ticaret Borsası

10

Yetkili Sınıflandırıcı

14

Referans Yetkili Sınıflandırıcı

4

Mevcut Toplam Lisanslı Depo Kapasitesi

2.838.417 TON

142 Şirketin Öngörülen Toplam Kapasitesi

12.077.520 TON

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

RAPOR

Kuruluş İzni Alan Lisanslı Depoların İllere Göre Dağılım

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Faaliyet İzni Alan Lisanslı Depoların İllere Göre Dağılımı

Kaynak: Ticaret Bakanlığı
taşınması, nakliyesi, depolamaya
ve şartlara uygun hale getirilmesi
ve depolanması, ürün ambalajlarının onarılması, ürünün depodan
çıkarılması gibi hizmetleri,
- Mudi: Depolama hizmetleri için
ürününü lisanslı depoya teslim
eden veya lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senedini
mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

- Yetkili sınıflandırıcı: Bu Kanun
kapsamında lisans almış olan ve
tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak
sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten
gerçek ve tüzel kişileri,

taşınması, nakliyesi, depolamaya
ve şartlara uygun hale getirilmesi
ve depolanması, ürün ambalajlarının onarılması, ürünün depodan
çıkarılması gibi hizmetleri ifade
etmektedir.

- Depolama hizmetleri: Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin tartılması, boşaltılması, yüklenmesi,

- Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle
oluşan fiyat düşüşlerinin önlen-

Lisanslı depoculuk sistemi ile;
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mesi ve piyasanın dengelenmesi,
- Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları
ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları,
- Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları
belirlenmiş ürünler üzerinden
yapılması, kaliteli üretimin teşvik
edilmesi, güvenli bir piyasanın
oluşturulması,
- Tarım ürünleri ticaretinin kayıt
altına alınması,
- Tarım ürünleri ticaretinde özel
sektör katılımının artırılması,
- Üretimde ve fiyatlandırmada
Devlet müdahalelerinin asgariye
indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli
tasarruf sağlanması, serbest piyasa
ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması,
- Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle
istikrarlı ve daha yüksek bir gelir
seviyesi elde edilmesi,
- Yatırımcılar için dövize, altına,
hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı
sağlanması,
- Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve
sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel
ölçütlere göre belirlenmiş ve fiyat
istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini,
- Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve
numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün
senetleri veya elektronik ürün
senetleri aracılığıyla ticaretinin
yapılması,
- Standardı belirlenmiş ürün ve
lisanslı depo sistemiyle, tarım
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ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi,
- Ürün depolanması, bankacılık ve
sigorta sektörü açısından yeni iş
alanlarının oluşturulması,
- Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî
Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde
de önemli rol üstlenmesi ve pay
sahibi olunması hedeflenmiştir.
Gölbaşı Ahiboz Köyündeki Ankara Ticaret Borsası arazisi üzerinde kurulan "ATB Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk A.Ş." tesisinde, örnekleri
ABD’de bulunan elektronik hububat
borsasında ürünler RFID kartlarla
sisteme tanıtılarak elektronik imza ile
gerçekleştirilen seansa geçilmektedir.
Seanslara uzaktan erişim ve elektronik ortamda ürün senedi / elektronik ürün senedi ile hububat ticareti
mümkün hale gelmiştir.
Halihazırda lisanslı depoculuk
faaliyeti için 23.10.2018 tarihi itibariyle 142 adet kuruluş izni ve 58 adet
lisans alan anonim şirket bulunmaktadır. Türkiye’de 2012-2017 yılına
kadar toplam 16 işletme lisans alırken 2017 yılında 22, 2018 yılında 20
işletme lisans almış ve toplamda işletme sayısı 58’e ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı verilerine göre mevcut toplam
lisanslı depo kapasitesi 2.838.417
ton, kuruluş izni alan 142 işletmenin
toplam kapasitesi 12.077.520 ton
olarak öngörülmektedir.
Ürün senedi alım satımında lisans
alan depoların yoğun olduğu illerde
yer alan 9 adet Ticaret Borsası Yetkilendirilmiştir. Yetkilendirilen Ticaret
Borsaları: Ankara, Polatlı, Bandırma,
Lüleburgaz, Çorum, Düzce, İzmir,
Konya ve Gaziantep Ticaret borsası.
Yetkili sınıflandırıcı olarak faaliyet izni alan 14 adet Laboratuvar
toplamda 58 depoya hizmet vermektedir. Bunlardan biriside Ankara Ticaret Borsası Hububat Teknolojileri
Laboratuvarı’dır.

Kuruluş izni alan işletmelerin
mevcut ve potansiyel kapasitesinin
Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerde diğer ürünlere göre daha
fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca
mevcut depoların Orta Anadolu bölgesinde ve hububat üretilen alanlarda
yoğunlaştığı görülmektedir. Sisteme
konu olan ürünler; Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık,
zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, kuru
üzüm ve antepfıstığıdır.
Lisanlı Depoculuk Sisteminin
İşleyişi
Mudiler tarafından lisanslı depoya getirilen ürün ilk olarak yetkili
sınıflandırıcı laboratuvar tarafından
numune alınarak analize tabi tutulmaktadır. Sınıflandırma yapıldıktan sonra lisanlı depoya alınmakta
ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)
düzenlenmektedir. Lisanslı depolara
ürünlerini teslim eden ve bunun karşılığında ürün senedini alan mudiler,
diledikleri zaman ellerindeki ürün senetlerini ürün ihtisas borsasında veya
bu borsa faaliyete geçinceye kadar
yetkilendirilen ticaret borsalarında
satabilmektedir. Tacirler ve sanayiciler ise ihtiyaç duydukları miktar ve
kalitedeki ürünleri ürün senetleri vasıtasıyla tedarik edebilmektedir.
Ürün çıkışında lisanslı depoya sınıfına göre depolanan ürünü, ürün
sahibi ELÜS’ü iptal ederek ve talebi
olduğunda tekrar yetkili sınıflandırıcı
laboratuvarda analiz ettirerek teslim
alabilmektedir.
Lisanslı depo işleticisi, mudiinin
talebi üzerine, hukuken geçerli bir
mazereti olmadıkça gecikmeksizin
ürünü teslim eder. Ürünün tesliminde bu ürüne ait ürün senedini geri
alır ve iptal eder. Mudilerin ellerindeki ürün senetlerini satmak yerine
teminat olarak göstererek karşılığında kredi kullanma imkânı da bulunmaktadır.
Sistemin işleyişi ürün girişi, çıkışı
ve ELÜS oluşumu aşağıda çizelgeler
halinde gösterilmektedir.

Sri Lanka
Ülke Kimlik Kartı
Devletin Adı

: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti

Yüzölçümü

: 65.610 Km2

Başkent

: Colombo (Sri Jayawardenapura Kotte resmi başkenttir)

Para Birimi

: Sri Lanka Rupisi

Başlıca Şehirleri : Colombo (2,6 milyon), Gumpaha (2,2 milyon), Kurunegala
		 (1,6 milyon), Kandy (1,4 milyon), Ratnapura (1,1 milyon),
		 Kaluatara (1,1 milyon)
Yönetim Biçimi : Üniter Cumhuriyet (Başkanlık Sistemi)
Resmi Dili

: Sinhala ve Tamil

Din

: Budist (%70), Budist (%13), Müslüman (%10), Hristiyan (%7)

H

indistan’ın 31 kilometre güneyinde Hint Okyanusu’nda yer
alan Sri Lanka, Güney Asya’da, bir
ada devletidir. 1972 yılından önce
Seylan olarak bilinen ülke, 65.610
Km2 yüzölçümüne ve yaklaşık 21
milyon nüfusa sahiptir. 1.340 Km’lik
sahil şeridine sahip olan Ülke, coğrafi
olarak bir ada olduğundan herhangi
bir kara komşusuna veya kara sınırına sahip değildir. Sri Lanka’nın
Kuzeybatı ’da Mannar Körfezi ve
Palk Boğazı vasıtasıyla Hindistan’la,
Güneybatı ’da ise Maldivler’le deniz
sınırı (karasuları sınırı) vardır. Ülke,
Batı Asya ile Güneydoğu Asya ara-
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sındaki ana deniz rotaları üzerinde
yer alması ve derin doğal limanları
nedeniyle, antik İpek Yolu üzerinde önemli bir durak olduğu eski
tarihlerden beri stratejik bir konuma
sahiptir.
Siyasi ve İdari Yapı
Sri Lanka 133 yıl İngiliz Egemenliğinde kaldıktan sonra 1948 yılında
bağımsızlığını kazanmıştır. 1972 yılına kadar İngiliz Uluslar Topluluğu
üyesi bir dominyon (Seylan Dominyonu) olarak tanınan ülke 1972’de
adını Sri Lanka Cumhuriyeti olarak
değiştirdiğini ilan etmiş ve cumhuriyet olmuştur.
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Ülkeyi yaklaşık son 30 yıldır etkileyen ayrılıkçı Tamil hareketi (Tamil
Elam Kurtuluş Kaplanları-TEKK)
Mayıs 2009’da yenilgiye uğratılmıştır. Mayıs 1983’te başlayan ve
hükümet güçleri ile Tamil Kaplanları arasındaki çatışmalar ülkeyi iç
savaş koşullarına sürüklemiştir. Tamil
nüfusunun yoğun olduğu Doğu ve
Kuzey Eyaletlerinin Sri Lanka’dan
ayrılmasını ve bağımsız bir Tamil
Devleti kurulmasını savunan TEKK
hareketi ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışma süreci 26 yıl
sürmüş ve 60 bin ila 100 bin kişinin
ölümüne neden olmuştur. Sonuçta

her iki taraf da Mayıs 2009’da Tamil
Kaplanları’nın yenilgiye uğradığını
ilan etmiş ve iç savaş sona ermiştir.
Ülke siyasi olarak, parlamenter demokrasi ile doğrudan seçilen,
güçlü bir icracı başkanın yer aldığı
başkanlık sisteminin bileşiminden
oluşan bir yapıya sahiptir. Başkan
hem devletin hem de hükümetin
başıdır. Başbakanlık ise icrai değil
temsili bir görevdir. Kabine üyeleri
başkanın başbakanla istişare ederek
atadığı bakanlardan oluşmaktadır.
2005 ve 2010 yıllarında yapılan
seçimlerde başkan seçilen Mahinda

ÜLKE

Temel Ekonomik Göstergeler
2017a

2018a

2019b

2020b

2021b

2022b

2023b

2024b

87,35

88,22

84,16

89,94

96,28

103,16

110,37

118,01

3,31

3,02

3,5

4

4,26

4,47

4,63

4,79

4 073

4 068

3 837

4 054

4 292

4 546

4 810

5 085

6,58

4,27

4,5

4,6

4,7

4,8

4,95

5

Nüfus (Milyon)

21,44

21,69

21,93

22,18

22,44

22,69

22,95

23,21

Cari İşlemler Dengesi (milyar $)

-2,31

-2,8

-2,35

-2,34

-2,36

-2,41

-2,43

-2,51

GSYİH
(Cari Fiyatlar -milyar $)
GSYİH Büyüme
(Sabit Fiyatlar -%)
Kişi Başına Düşen GSYİH
(Cari Fiyatlar-$)
Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %)

Kaynak: IMF, Nisan 2019, a Gerçekleşen, b Tahmin
RAJAPAKSA halen görevdedir. Bir
sonraki başkanlık seçimleri ise 2016
yılında yapılacaktır. Ülkenin mevcut
başbakanı ise Dissanayake Mudiyanselage JAYARATNE’dir.
Sri Lanka Parlamentosu, halkoyuyla 6 yıllığına seçilen 225 üyeden
oluşmaktadır. Son seçimler 2010
yılında yapılmış olup gelecek parlamento seçimleri 2016 yılında gerçekleşecektir.
Sri Lanka idari olarak 9 eyaletten
oluşmaktadır. Bu eyaletler de bölgelere ayrılmıştır. 9 eyalet altında 25
bölge mevcuttur. Eyaletler Merkez,
Doğu, Kuzey Merkez, Kuzey, Kuzeybatı, Sabaragamuwa, Güney, Uwa
ve Batı’dır. Ülkenin mevcut idari
yapısı, yıllardır süregelen ademi-merkeziyet talepleri sonucunda 1978
Anayasası’nda 1987 yılında yapılan
değişiklikle şekillendirilmiştir.

tahminlerine göre nüfusun yaklaşık
%80’i kırsal bölgelerde, %20’si de
kentlerde yaşamaktadır.
Sri Lanka çok kültürlü bir ülkedir. Ülke nüfusunun %73,9’unu
Sinhalalar, %12,7’sini Sri Lanka
Tamilleri, %5,5’ini Hint Tamilleri,
%7,1’ini Moorlar ve kalan %0,8’ini
diğer etnik gruplar oluşturmaktadır.
Sri Lanka nüfusunun dini dağılımına
bakıldığında ise; nüfusun %69,3’ünü
Budistlerin, %15,5’ini Hinduların,
%7,6’sını Müslümanların, %7,6’sını
Hristiyanların ve %0,1’ini diğer dini
grupların oluşturduğu görülmektedir.
Sri Lanka’da toplam işgücü 2016
yılında verilerine göre işsizlik oranı
ise oranı %4’tür.

Doğal Kaynaklar ve Çevre
Sri Lanka coğrafi şeklinden ve
konumundan dolayı eski dönemlerden beri “Hint Okyanusu’nun İncisi” olarak adlandırılmaktadır. Ada
tropik ormanlar ve daha birçok farklı doğa karakteristiklerini bir arada
barındırmaktadır. Ülkedeki 103
nehirden en uzunu 335 kilometre
boyunca uzanan Mahaweli Nehri’dir.
Bu karasular aynı zamanda en yükseği 263 metre olan, 10 metreden
yüksek 51 adet doğal şelale oluşturmaktadır. Sri Lanka aynı zamanda
45 haliç ve 40 lagüne de ev sahipliği
yapmaktadır. Ülkenin kıyı kesimi
ve bitişiğindeki karasal sular mercan
resifleri, sığ kıyı ve haliç su yosunu

Nüfus ve İşgücü Yapısı
Sri Lanka’nın nüfusu 2017 yılı itibariyle 21,4 milyondur. Ülke nüfusu
giderek yaşlanmaktadır. Nüfusun
yaş gruplarına dağılımına şu şekildedir: 0-14 yaş grubu nüfusun
%35’ini, 15-54 yaş grubu nüfusun
%60’ını, 55 ve üstü yaş grubu nüfusun %4’ünü oluşturmaktadır. Sri
Lanka’da nüfusun kentleşme düzeyi
düşüktür. Nüfus ve İstatistik idaresi
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Türkiye-Sri Lanka Dış Ticaret Seyri, (Milyon Dolar)
YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2016

52

105

157

- 53

2017

71

114

185

- 43

2018

119

101

220

18

2018 (Ocak-Ağustos)

46

73

118

-27

2019 (Ocak-Ağustos)

51

65

115

-14

Kaynak: TÜİK, Trademap
yatakları gibi verimli deniz ekosistemlerine sahiptir. 7.000 hektarlık
alana yayılan mangrove ormanları
(ekosistemi), 2004 yılında yaşanan
Hint Okyanusu Tsunamisi sırasında
adaya ulaşan dalgaların kırılmasında
hayati bir rol oynamıştır.
Sri Lanka feldspat, grafit, silisyum (silika), kaolin, mika, toryum
ve ilmenit gibi mineraller açısından zengindir. Mannar Körfezi’nde
varlığı kanıtlanmış petrol rezervleri
mevcuttur ve arama-çıkarma faaliyetlerine önümüzdeki dönemde başlanması beklenmektedir. Ülkenin bir
diğer önemli varlığı değerli taşlardır.
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Özellikle mavi safir taşında Sri Lanka
uluslararası bir üne sahiptir.
Sri Lanka doğal çeşitliliğe, tropik
ormanlara ve muson bölgesinde yer
almasından dolayı zengin su kaynaklarına sahip olmasına rağmen ciddi
bazı çevre sorunları yaşamaktadır.
Bu sorunların başında, aşırı kesim
nedeniyle ülkenin orman örtüsünün
hızla tüketilmesi ve su kaynaklarının
endüstriyel atıklar ve kanalizasyon
sularıyla kirletilmesi gelmektedir. Sri
Lanka’nın kapsamlı ve iyi hazırlanmış bir çevre mevzuatı ve imzalayıp
onayladığı pek çok uluslararası çevre
anlaşması olmasına rağmen, tüm bu

yasal çerçeve uygulama aşamasındaki
sorunlar nedeniyle yeterince etkili
olamamaktadır.
Sri Lanka, ekonomisini diğer
gelişmekte olan ülkelerden önce,
1970’lerde liberalize etmiştir ancak,
etnik çatışmalar ve değişken ekonomik reform ortamı nedeniyle sonraki
dönemlerde rekabet avantajını yitirmiştir. Özellikle vergi, özelleştirme, iş
reformu, ticaretin serbestleştirilmesi
(gümrük vergileri sürekli olarak bir
aşağı bir yukarı çekilmektedir), kamu
hizmetleri ve emeklilik reformu ve
devlet sübvansiyonları gibi politika alanları daha istikrarsız alanlar
olmuştur.
Sri Lanka ekonomisi ticaret ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Toptan ve
perakende ticaret, iç pazardaki ürün
ve hizmet ticareti ile dış ticareti kapsamaktadır.
İmalat
sanayi
GSYİH’nın
%22’sini oluşturmaktadır ve GSYİH
içindeki en büyük alt sektördür.
Ulaştırma, iletişim, mali hizmetler ve
turizmi de kapsayan toplam hizmet
sektörü hasılası ise GSYİH’nın yak-
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Türkiye’nin Sri Lanka’dan İthalatında Başlıca Ürünler, (1 000 Dolar)
ÜRÜNLER

Ürünün
Toplamdaki
Payı (%) 2018

Ürünün
2017 - 2018
Yıllarındaki Değişimi
(%)

2016

2017

2018

105 119

113 804

100 682

100

-11,5

Çay

30 398

44 049

25 687

25,5

-41,7

Suni devamsız lifden iplikler
(dikiş ipliği hariç)

14 022

14 074

11 956

11,9

-15

Eldiven (örme)

9 584

8 299

7 041

7

-15,2

Kauçuktan sırt geçirilmiş veya
kullanılmış dış lastikler, dolgu
lastikleri, tekerlek bandajları,
sırtlar ve kolanlar

5 415

5 507

6 012

6

9,2

TOPLAM İTHALAT

Türkiye’nin Sri Lanka’ya İhracatında Başlıca Ürünler, (1 000 Dolar)
ÜRÜNLER

Ürünün
Toplamdaki Payı
(%) 2018

Ürünün 2017 2018 Yıllarındaki
Değişimi (%)

2016

2017

2018

TOPLAM İHRACAT

51 636

70 921

119 101

100

67,9

Demir veya alaşımsız
çelikten yarı mamuller

0

0

44 735

37,6

0

655

2 660

4 630

3,9

74,1

Karayolu taşıtları için
aksam ve parçalar

laşık %58’ini oluşturmaktadır. İmalat sanayi, toplam sanayi üretiminin
%61 oluşturarak sanayi sektöründeki en büyük alt sektör olmuştur.
Madencilik, elektrik, su ve inşaat alt
sektörleri de sanayi sektörü altında
yer almaktadır. İmalat sanayi üretiminin büyük bir kısmı özel sektöre
ait ihracat odaklı üretim tesislerinde
gerçekleştirilmektedir. İmalat sanayinde başı hazır giyim sektörü çekmektedir.
Diğer yandan gıda ve içecek, kimyasal ürünler, kauçuk ürünler üretimi de önem taşımaktadır. Tarım
sektörünün hasılası azalmaktaysa da
işgücünün üçte birini istihdam ettiğinden ve imalat sanayiyle, hizmet-

ler sektörüyle güçlü dolaylı bağları
nedeniyle sektör GSYİH açısından
önemini korumaktadır.
Türkiye ile Ticaret Pazar ile
İlgili Bilgiler Dağıtım Kanalları
Uluslararası ticaret, ağırlıklı olarak başkentte yoğunlaşmıştır ve tüm
ihracat ve ithalatın %90’ı Kolombo Limanı’ndan geçmektedir. Çok
sayıda küçük ve orta ölçekli ithalatçı mevcut olmasına rağmen, 20 ila
30 adet görece büyük firma uluslararası ticaretin büyük bir kısmını
gerçekleştirmektedir. Çok az sayıda
ithalatçı ülkenin diğer bölgelerinde
dağıtım ağlarına sahiptir, ithalatçıların çoğunluğu doğrudan bölgesel
dağıtımcılara veya perakendecilere

toptan satış yapmaktadır. Devletin
ticaret ve dağıtımdaki rolü azalmış
olsa da, kıtlık ve fiyat artışları nedeniyle son dönemde bazı gıda maddeleri kamu kuruluşları tarafından ithal
edilmiştir.
Satış Teknikleri ve Satışı
Etkileyen Faktörler
Satışlarda fiyat unsuru genellikle
en önemli faktördür. Müşteri eğitimi
de satışlarda önemli bir faktördür.
Reklam, satış promosyonları ve diğer
ticari etkinliklere katılım, müşteri
farkındalığını arttırmak ve pazar payı
kazanmak açısından destekleyicidir,
ancak bu yöntemlerin etkinlik düzeyi
ürüne göre farklılaşmaktadır. Pazarla-
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ma ve satış faaliyetleri için bir acente
veya distribütörle çalışılması önerilmektedir. Bölgesel fuarlara katılım
hem ticari kesim hem de tüketiciler
bu etkinliklere ciddi bir ilgi gösterdiğinden, farkındalık yaratmak ve
pazara yeni ürünler tanıtmak için
diğer bir etkin yöntem olarak görülmektedir.
Kamu Alımları
Kamu alımları çoğunlukla maliyet ölçütüne göre yapılmakta ve şartnamelerde talep edilen özelliklerin
karşılanması koşuluna bağlı olmaktadır. Şartnameler genellikle tercih
edilen tedarikçiye göre düzenlenmektedir.
Reklam ve Promosyon
Özel televizyonların ve radyoların faaliyetlerini ve programlarını
genişletmesiyle reklamcılığın önemi
giderek artmaktadır. Ülkede 5 radyo
istasyonu 22 kanaldan ve 8 televizyon
istasyonu 11 kanaldan yayın yapmaktadır. Bu istasyonların bir kısmı
devlete bir kısmı özel sektöre aittir.
Gazeteler, radyolar ve televizyonların
hepsi ticari reklamları kabul etmektedirler. Sinhala ve Tamil dillerindeki
günlük gazetelerin yanı sıra, birkaç
adet İngilizce gazete de mevcuttur.
Ambalaj, Paketleme ve
Etiketleme
Ürün paketlerindeki tüm etiketler silinmez mürekkep veya boyayla ve büyük koyu harflerle yazılmış
olmalıdır. Dikkatli bir şekilde taşınmaları için Konteynırlarda ağırlık,
ağırlık merkezi ve askı veya kavrama
noktaları işaretlenmiş olmalıdır. Sri
Lanka’ya gönderilen eşyalar sıcaklık,
nem, kötü taşıma koşulları ve hırsızlığa gibi tehlikelere karşı iyi paketlenmiş olmalıdır. Sevkiyat damgaları
gönderici sipariş numarasını ve giriş
limanı bilgileri açıkça göstermelidir.
Gıda Ürünlerinde Etiketleme:
Gıda ürünlerinde etiketleme 12 Ocak
2004 tarih ve 1323/2 sayılı Sri Lanka
Resmi Gazetesi’nde yer alan düzenlemeyle uyumlu olmalıdır. Bu düzen-
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leme ile uyumlu olmayan ürünlerin
satışı, satışa konması, nakliyesi veya
reklamının yapılması yasaktır.
Genetiği değiştirilmiş gıdaların
etiketlemesi: Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Ocak 2007’de genetiği değiştirilmiş gıdaların etiketlenmesiyle ilgili
zorunlu bir düzenlemeyi yürürlüğe
koymuştur.
Fikri, Sınai, Ticari Mülkiyet
Hakları
Sri Lanka’da tüm ticari markalar, tasarımlar ve patentler Patent ve
Ticari Marka Sicili’ne kayıt edilmeli-

dir. Sri Lanka, Dünya Fikri Mülkiyet
Hakları Organizasyonu (WIPO) ve
Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO)
üyedir ve Paris ve Bern Konvansiyonlarına da taraftır.
Sri Lanka genel olarak yeterli
telif hakkı yasalarına sahiptir fakat
uygulamalar zayıftır ve korsanlık yaygındır. 2003 yılında telif, patent,
ticari, marka ve endüstriyel tasarım
konularını ilgilendiren yeni bir fikri
mülkiyet hakları yasası çıkarılmıştır. 2007’de ise Bilişim suçları Yasası
ülkenin yasama organından geçmiş
ve yürürlüğe girmiştir.

