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Ankara Ticaret Borsası, yayın organı Borsavizyon Dergisi, izlenirli-
ği olan ve akademik çevrelerce yakından izlenen bir yayın organı 

özelliğini koruyor. Özellikle, araştırma konularıyla ve güncel haberle-
riyle beğeni ile takip ediliyor. 

Dergimizin sayfaları özellikle akademik çevrelere açık. Bizlere 
araştırma çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Bunlara sayfalarımızda yer 
vermekten mutluluk duyacağız. 

Bu hatırlatmadan sonra dergimizin bu sayısı ile ilgili genel bir bil-
gilendirme yapalım öncelikle. Dergimizin bu sayısında özellikle dikka-
tinizi çekeceğini umduğumuz bir araştırmaya yer verdik. Mark Nesbitt  
tarafından yazılan ve Ebru Bilun Akyıldız tarafından Türkçeleştirilen 
araştırma konusunda ilk çağlarda Anadolu'daki tarıma ışık tutan ge-
lişmelere yer veriyor. Anadolu, tarihin ilk çağlarından beri insanlığın 
önemli yerleşim bölgelerinden biri olma özelliğini koruyor. nitekim 
yapılan arkeolojik kazılarda bulunan tarım araçları tarihe ışık tutması 
açısından önemli bulgular arasında yer alıyor. Anadolu'da tarım tarih 
ilk çağlarından beri yer alıyor ve ilk hububat hasadı yine bu topraklar 
üzerinde yapılmış. Aradan geçen binlerce yıla rağmen, zengin Anadolu 
toprağı, buralarda yaşayan insanları doyurmuş ve onları korumuş. Bu 
haliyle, Anadolu ismiyle mütenasip bir insanlara analık görevini yap-
mış.

Sayın Okuyucularımız,

Tarım ve hayvancılığa 2012 yılı içinde verilecek destekler geçtiği-
miz günlerde açıklandı. Tarım ve Hayvancılığa yine önemli destekler 
verildi. Dileğimiz bu desteklerin hak edildiği gibi kullanılması. 

Ankara Ticaret Borsası da bu geçtiğimiz dönemde yoğun bir çalışma 
içine girdi. Her yıla dev bir eser kazandırmayı ilke edinen ATB, yakın 
bir gelecekte yine büyük bir eserin temellerini atacak. Hizmet zincirini, 
sürdüren ATB, yine hizmet zinciri içinde "Hizmet binası"nı projelendi-
rerek, temel atma aşamasına kadar geldi. bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl 
temelleri atılan Ahiboz'daki ATB salon satış ve hizmet binası tamamlan-
mak üzere. Ağır geçen kış şartları nedeniyle inşaatına uzunca bir süre 
ara verilen satış salonumuzda kaba inşaat tamamlandı ve iç dekarosyu-
nu ile bilgisayar sisteminin döşenmesine başlandı. Çalışmaların hasat 
dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor. Yeni hizmet binamız ve 
devam eden projelerimize ilişkin haberlerimizi kapak konusu sayfala-
rında okuyabilirsiniz.   

Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlıklı ve aydınlık günler 
dileriz.  

Anadolu'da Tarım
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Baskandan

Fa ik YA VUZ 
ATB Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı

ATB'nin
Hizmet
Anlayışı ve 
Yaptıkları

Biliyorsunuz bu köşede sizlere kendimizle ilgili gelişme-
lere, çalışmalarımıza mümkün olduğunca az yer veriyor, 

daha çok temsilcisi olduğumuz sektörlerle ilgili çalışmaları 
aktarmayı tercih ediyoruz. 

Ancak bu kez, izninizle biraz kendimizden bahsetmek is-
tiyorum. Ne yapıyoruz, neleri hedefliyoruz bu konularda sizi 
bilgilendirmek istiyorum. 

Bilindiği gibi Ticaret Borsaları, hizmet ilkesiyle kurulmuş 
ve asıl amaçları hizmet ağırlıklı olan kuruluşlardır. Ankara 
Ticaret Borsası, bugünü kadar ülke ekonomisine kazandırdığı 
dev eserlerle bunu gerçekleştirmiş bir kuruluştur. 

Türkiye'nin ilk ve bir numaralı canlı hayvan borsasını inşa 
ederek hayata geçiren Ankara Ticaret Borsası, bu eserini AB 
Standartlarında yaptığı Et Kombinası ile tamamlamış ve şimdi 
açılışı için gün saydığımız Et Teşhir ve Satış salonu ile taçlan-
dıracaktır. 

Elbette ki, yaptığımız çalışmaların bir ayağını, et ve et 
ürünleri oluştururken, diğer ayağını da bir tahıl ambarı olan 
bölgemiz için yapımını gerçekleştirdiği 30 bin tonluk çelik 
silo ile sürdürmüştür. Silomuz tamamlandı ve hizmete girdi. 
Ancak, şunu gördük ki, 30 bin tonluk silo bu bölgenin ihtiya-
cını karşılamaktan çok uzak. Bunun için aynı alan içinde 40 
bin tonluk ikinci bir silo yapımını planlamak üzere çalışmalara 
başladık. Yine silolarımızın hemen yanıbaşında üyelerimizin 
kurdukları kooperatif aracılığıyla her biri biner tonluk 86 adet 
yatay depo da yine bu proje içinde yer alıyor. Tüm bu hiz-
metleri gerçekleştirdiğimiz de Ahiboz bölgemizin önemli bir 
"tahıl terminali" olacaktır. Şimdi, inşaatı devam etmekte olan 
satış salonu ve hizmet binamızı sezona yetiştirmek için gece 
gündüz demeden yoğun bir çalışma içindeyiz. 

ATB'nin hedefi ve ilkesi bellidir. O da, her yıl ülke ekono-
misine dev bir eser kazandırmaktır. 

Sayın üyelerimiz,

Tüm bu çalışmaları, sizlere daha iyi hizmet vermek ve 
çağın gerektirdiği çağdaş borsacılığı yapmak üzere gerçek-
leştiriyoruz. Şimdiki hedefimiz, ATB İş Merkezi'nin hemen 
yanı başında bir hizmet binası yapmaktır. Bunun için proje 
çalışmalarını tamamladık. Gerekli olan yasal izinleri almak 
üzere girişimlerde bulunduk. Yakın bir zamanda bu eserimizin 
de temelini atacağız ve gelecek yıl içinde sizlerin hizmetine 
açacağız. 

Bu projemiz ve devam etmekte olan projelerimize ilişkin 
gerekli açıklamalar ve fotografları dergimizin iç sayfalarında 
bilgilerinize sunuyoruz. 

Her yönü ile övüneceğiniz bir Ankara Ticaret Borsası için 
sizlerin verdiği destek ve güvenle çalışıyoruz. Ne mutlu bize 
ki, bu camiaya hizmet ediyoruz. 

Hepinize, ailelerinizle sağlıklı, mulu günler diliyor, hayırlı 
işler temmeni ediyorum.



BorsaVizyon/kapak4

Ankara Ticaret Borsası, hizmet zincirine
bir yeni halka daha ekliyor…

ATB Hizmet Binası’nın
proje çalışmaları
tamamlandı…
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Ankara Ticaret Borsası, hizmet zincirine yeni bir 
halka daha ekliyor. Proje çalışmaları tamamla-

nan Hizmet Binası’nın temeli yakında atılacak. 
Canlı Hayvan Borsası, Et Kombinası, 30 bin Tonluk 
Çelik Silo ve Hizmet Tesisleri ile Ankara Et Borsası 
gibi dev eserleri Türkiye Ekonomisine kazandıran 
Ankara Ticaret Borsası,  şimdi de çağdaş borsacı-
lığın önemli bir etabını oluşturan hizmet binasının 
inşaatına başlıyor. Proje çalışmaları tamamlanan 
ATB Hizmet Binası içinde, 300 kişilik toplantı salo-
nu, fuaye, sergi salonu, meclis salonu, komite top-
lantı salonları, hizmet birimlerine yönelik,  genel 
sekreterlik,  muamelat, muhasebe tescil birimleri, iç 
hizmetler, bilgi işlem, kütüphane,  servislere yöne-
lik küçük toplantı salonları, sağlık birimi, danışman 
ofisleri ile başkanlık katı,  büro yönetim üniteleri, 
yemek katı ve bu işlemler için depolar, arşiv birimi, 
açık ve kapalı otopark yer alacak.

ATB Hizmet Binası’nın hazırlanan projesine 
göre, toplam inşaat alanı 8 bin 750 metrekare ola-
cak. 3 bin 30 metrekarelik bir alan üzerine inşa 
edilecek olan ATB Hizmet Binası, iki katı zemin 
altında olmak üzere, zemin ve zemin üstü katlarıyla 
birlikte 8 katlı olacak. 

ATB Et Borsası’nda eğitim                       
çalışmaları sürüyor

Öte yandan Ankara Ticaret Borsası tarafından 
yapımı tamamlanan Et Borsası’nda eğitim çalışma-
ları devam ediyor. Kesintisiz ve aksaksız bir hizmet 
ilkesiyle çalışacak olan ATB Et Borsası’nda hizmet 
verecek olan personele yönelik eğitim ve bilgisa-
yar sisteminin işletimi ile ilgili çalışmaların kısa 
zamanda tamamlanması bekleniyor.

Ahiboz Hizmet Binası’nda son durum

ATB’nin 30 bin tonluk Çelik Silolarının bulundu-
ğu Ahiboz’da ise, Satış Salonu ve Hizmet Binasının 
kaba inşaatı tamamlandı. Hasat dönemine yetiştiril-
mek üzere çalışmaların yoğunlaştırıldığı ATB Satış 
Salonu ve Hizmet Binası 1.933 metrekarelik inşaat 
alanında oluşuyor. Binanı dış cephe büyüklüğü ise 
1.300 metrekare. Binanın bodrum katında, sığınak, 
depo ve teknik üniteler, zemin katında, satış salonu 
ile bağlantılı kokteyl ve sergi amaçlı bir fuaye, 227 
metrekarelik yaklaşık 68 alıcının işlem yapacağı 
satış salonu, satış salonu ile direkt bağlantılı 37 adet 
alıcı büroları, yaklaşık 90 üreticinin oturabileceği 
ve satış seanslarını izleyebileceği 76 metrekarelik 
anfi, başta tescil bürosu olmak üzere Borsanın 
gerekli idari birimleri ile toplantı salonu yer alıyor. 
Birinci katta ise satış salonunu gören ve salon ile 
online bağlantılı 20 adet  Broker bürosu ile Borsa 
yönetim büroları bulunuyor.

Ekonomiye kazandırdığı Canlı 
Hayvan Borsası, Et Kombinası, 
Çelik silo tesisleri ve Et Borsası 
gibi dev eserlerle önemli bir 
başarıya imza atan Ankara 
Ticaret Borsası, şimdi de bu 
zincire son halkayı ekleyerek 
hizmet binası inşaatına başlıyor…
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ATB Komiteler Müşterek Toplantısı yapıldı

Olumlu göstergelere rağmen 
ihtiyatı elden bırakmamalıyız

Bütçe açığımız,  GSYH’nin 
binde 8’i kadardır. Borç 
oranımızda yüzde 40’ın 
altına inmiştir. Bunlar 
başarılı bir mali disiplinin 
işaretleridir. Ancak. Mali 
disiplinde bir kalite sorunu 
yaşanmaktadır. Bazı 
ürünlerde yüksek vergi 
artışları yaşanmıştır. TCMB 
2010’un sonlarından 
bu yana yeni bir para 
politikası uyguluyor. Artık 
iki temel amaç vardır, 
bunlar finansal istikrar ve 
fiyat istikrarıdır.  
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Ankara Ticaret Borsası, Komi-
teler Müşterek Toplantısı 

yapıldı. ATB Meclisi ile birlikte 
gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. 
Fatih Özatay bir konferans vererek, 
2011 yılını değerlendirdi ve 2012 
yılı beklentilerini değerlendirdi. 

Konferansı dört ana başlık altında 
veren Prof. Dr. Özatay, içinde bulun-
duğumuz yılda Avrupa Birliği’nin 
önemli problemlerle karşı karşıya 
olduğunu belirterek “Türkiye, tüm 
olumlu göstergelere rağmen ihtiyatı 
elden bırakmamalı” dedi. 
 Özatay’ın 2011   

değerlendirmesi
Ekonomideki mevcut durumu 

2011 yılındaki büyüme hızımıza 
dikkat çekerek başlayan Pro. Dr. 
Özatay şunları söyledi:

“2011’de büyümede oldukça 
başarılı olduk. En güncel tahmine 
göre büyüme hızımız yüzde 8.5 
civarındadır. Son 60 yıllık ortalama 
büyüme hızımız ise yüzde 4.8’dir. 
Yine son on yıllık dönemde ise 
ortalama büyüme hızımız yüzde 
5.1 olarak gerçekleşmiştir. Bunlar 
başarılı bir sonuçtur. Evet, büyüme 
hızımız yüksek ama, yabancı fon 
girişine bağlı olduğu için sürdü-
rebilir olması her zaman ihtiyatla 
karşılanmalıdır.

 İşsizlikte ise gerilemeye karşın, 
son geldiğimiz rakam kriz önce-
si düzeydedir. İşsizlikte yüzde 10 
gibi büyük oranda bir katılık söz 
konusu.

Enflasyonda da belirgin bir iyi-
leşmeye karşın temelde bir artış, bir 
kıpırdanış görülüyor. 2011’de cari 
işlemler açığı artmıştır. Orta Vade-
li Programda tahmini edilen oran  
GSYH’nin yüzde 9.4’ü kadardır.  
Bu oldukça yüksek bir orandır. 
Daha önemlisi eski dönemlerden 
farklı olarak finansman biçimi ağır-
lıklı olarak kısa vadeli olmasıdır. 

İthalatımız, kriz öncesindeki 
düzeyi aşmıştır. Yatırım malları 
ithalatı artmaktadır. İhracat ise kriz 
öncesindeki düzeyinin altındadır.

Mali disiplin başarılı bir şekil-

de sürdürülmektedir. Bütçe açığı-
mız,  GSYH’nin binde 8’i kadardır. 
Borç oranımızda yüzde 40’ın altına 
inmiştir. Bunlar başarılı bir mali 
disiplinin işaretleridir. Ancak. Mali 
disiplinde bir kalite sorunu yaşan-
maktadır. Bazı ürünlerde yüksek 
vergi artışları yaşanmıştır. TCMB 
2010’un sonlarından bu yana yeni 
bir para politikası uyguluyor. Artık 
iki temel amaç vardır, bunlar finan-
sal istikrar ve fiyat istikrarıdır.  
TCMB, özellikle kredi genişleme-
sini yakından izlemektedir.

Tüm bu bilgilerin ışığında şunu 
söyleyebiliriz, Türk ekonomisi için 
kısa vadede en temel sorun cari 
açıktır.” 

Türkiye –AB İlişkisi
Konuşmasının ikinci kısmında 

Türkiye-AB ilişkilerini değerlen-
diren Prof. Dr. Özatay, “yurtdışın-
daki ekonomik gelişmeler bizler 
için özel bir önem taşıyor” dedi. 
Prof. Dr. Özatay, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Tasarruflarımız yetersiz. Yatı-
rım yapmak için yabancıların tasar-
ruflarını kullanıyoruz, yani dış borç 
alıyoruz. Bu nedenle, hızlı büyü-
düğümüz dönemler cari açığın da 
hızla arttığı dönemlerdir. Dışarıda 

fon girişi, biz içeriyi sağlam tutsak 
da yabancıların risk alma iştahına 
bağlı kalmaktadır. Bu nedenle dış 
ülkelerdeki ekonomik gelişmeler 
önemlidir. Bir de buna dış tica-
retimizi eklerseniz, bu önem bir 
kat daha artmaktadır. Bildiğiniz 
gibi İhracatımızın yarıya yakın AB 
ülkelerinedir. 

Ancak, AB ülkelerinde de bir 
süreden beri sorun yaşanmaktadır. 
AB ülkelerinin temel sorun, tek 
paraya karşın çoklu maliye politi-
kasıdır. Yunanistan, İtalya ve İspan-
ya gibi ekonomilerin finansman 
ihtiyaçları çok yüksek olmaktadır.  
2011’de bu ihtiyacın karşılanama-
yacağı düşünüldüğü için yeni borç-
lanmanın faizi artmaktaydı. Faiz 
artışı finansman ihtiyacını daha da 
artırıyordu. Bu kısır sarmalı kırma-
nın  olmazsa olmaz koşulu maliye 
politikasını sıkılaştırmaktı. Ama 
bu sıkılaştırmanın, kısa dönemde 
büyüme hızını düşürmesinden kor-
kuluyordu. Bu durumda, güveni 
artırarak faizi düşürecek ek önlem-
lere ihtiyaç vardı ve yüklü miktarda 
ve ucuz kaynak güveni artırabilirdi 
ve AB tüm bunları yaşadı. 

Sorun şu ki İtalya ve İspanya’nın 
kaynak ihtiyacı çok yüksek 
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veAB’nin mevcut kurumlarında 
bu kadar kaynak yok. Ek olarak, 
Almanya bir daha bu duruma düşü-
lecek önlemler alınmadıkça kay-
nak yaratıcı adımların atılmasını 
istemiyor. Bunun içinde bir dizi 
önlem istiyor.  Ülkelerde reform ve 
AB anayasasında değişiklik, daha 
sıkı mali birlik bunlar Almanya’nın 
öncelikli olarak istediği değişik-
likler. 

Bağlantılı bir diğer büyük sorun 
da AB’deki bankaların 115 mil-
yar Euro sermaye açıkları var ve 
bankalar Mayıs ayından beri fon 
bulmakta zorlanıyorlar. Bankacı-
lık Kurumu, Haziran 2012 sonu-
na kadar bu bankalara süre tanıdı. 
Bu süre sonunda sermaye yeterlik 
oranlarını yüzde 9’a çıkarmaları 
şartı getirildi. Şimdi korkulan nokt, 
550 milyar ila 3.5 trilyon Euro ara-
sında bir kredi daralmasının yaşan-
ması.

Bu sorunları aşmak için öne-
rilen, ortak tahvil ihracı, Avrupa 
İstikrar Fonunun kaynaklarının 
artırılması, Avrupa İstikrar Fonu’na 
bankacılık lisansının verilmesi gibi 
önlemlere de Almanya karşı çıkı-
yor. Çünkü kendi iç dinamikleri, 
kaynakların yabancı ülkelere akta-
rılmasını istemiyor.”

Tüm bu gelişmelerin Türkiye’ye 
olumsuz şekilde yansıdığına dikkat 
çeken Prof.Dr. Özatay, “ 2011’in 
ikinci yarısından itibaren risk alma 
iştahı son derece azaldı” diyerek  
“Avrupa Merkez Bankası (ECB) 
devreye girmesi, faizi yüzde 1’e 
indirmesi, zorunlu karşılık oran-
larını düşürmesi, bankalara üç yıl 
vadeli ve düşük faizli borç verilme-
si, havayı önemli oranda değiştirdi 
ve risk alma iştahı artırdı” şeklinde 
konuştu. 

Bu durumun Türkiye’ye yeni-
den yabancı fon girişi başlamasına 
yol açtığını, kur ve faizin düştü-
ğünü ifade eden Prof.Dr. Özatay 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle görülüyor ki, 2012’de 
maliye politikasında disiplin süre-
cektir.  Ancak ekonomimizin nasıl 

şekilleneceğinin temel belirleyicisi 
yine yurtdışı, özellikle de AB ola-
caktır.

Avrupa Türkiye’yi iki kanal-
la etkilemektedir. Bunlardan ilki 
ihracattır. İhracatımızın yarısı 
Avrupa’yadır. Avrupa’nın yavaş 
büyümesi bizi olumsuz etkile-
mektedir. Diğeri ise Avrupa’daki 
gelişmeler risk alma iştahını keskin 
biçimde etkilemektedir. Risk alma 
iştahı yükselirse bizim gibi ülkele-
re dış kaynak girişi artacaktır. Bu 
da büyüme açısından doping etkisi 
yaratacaktır. 

Risk alma iştahı iyi değilken Tür-
kiye için yapılan büyüme tahminle-
ri, IMF yüzde 2, OECD yüzde3, 
OVP yüzde 4, ben de  yüzde 1ila3 
olarak öngörmekteyim. Bu durum,  
hem 2011’e göre, hem de ortala-
ma büyüme hızımıza kıyasla daha 
düşük bir rakamdır.”

ABD’de ağırlığını koyuyor

Ekonomide AB’nin  yanında 
ABD’nin de oldukça etkili oldu-
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özatay 
sözlerini şöyle sürdür:

“ABD bastırıyor, ‘Avrupa’ya 
elinizi daha fazla taşın altına koyun’ 
diyor. Buna karşın Avrupa ‘bizim 
dışımızdaki ülkeler de katkı versin’ 
diyerek kendini savunuyor. Yani 
ortalık halen çok belirsiz.”

Konuşmasının son bölümünde, 
Türkiye’nin 2012 yılı beklentileri-
ne de dikkat çeken Prof. Dr. Özatay 
sözlerini şöyle tamamladı:

“ Tüm bu gelişmelere baktığı-
mızda, büyümede hedefimiz yüzde 
3-4 olarak görülüyor. İşsizlikte 
kısmi artışla beraber, yüzde 10-11 
gibi oran beklenmektedir.   Cari 
açık ile büyüme hızı arasında yakın 
ilişki vardır. Cari açık azalacak 
ancak azalmanın miktarını enerji 
fiyatları da belirleyecektir. Enflas-
yonu büyüme hızı ve döviz kuru 
belirleyecektir. Ancak, 2011 sonun-
da gelinen düzeyin altında olacaktır 
yüzde 6-8 aralığında kalacağı düşü-
nülmektedir.  

Avrupa’ya ilişkin riskler artarsa 
bu değişkenler hangi yönde deği-
şir? İşte önemli olan soru budur.  
Tespitlerimize göre, Büyüme aşa-
ğıya, Cari açık aşağıya, Döviz kuru 
yukarıya, Enflasyon tahmini fazla 
değişmez ve İşsizlik yukarıya doğru 
bir ivme kazanabilir.”

Prof. Dr. Fatih Özatay, konfe-
ransının ardında, ATB Meclis ile 
komite üyelerinin sorularını cevap-
landırdı. Özatay, bir soru üzerine, 
ekonomide önceliklerin belirlen-
mesinin önemli olduğuna dikkat 
çekerek, “bunu siyasi iradenin ter-
cihleri belirlemektedir” şeklinde 
konuştu.
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Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı Ankara’da yapıldı

Tarım ve hayvancılık önümüzdeki 
yılların parlayan yıldızı olacak

Ticaret Borsaları Konsey toplan-
tısı Ankara’da yapıldı. Konsey 

Toplantısı’nda konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin ilk lisanslı depoculuk 
şirketi olan LİDAŞ’ın, TOBB’un 
önderliğinde örgütlenen ticaret bor-
saları ve TMO tarafından kurul-
duğunu hatırlatarak, ürün ihtisas 
borsalarının da bu camianın dene-
yimiyle örgütlenmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu, “Tarımsal piya-
salarda kökü mazide olan, yeni 
bir geleceği tasarlamak zorundayız. 
Herkes ticaret borsalarının, hem 

çiftçinin hem de sanayicinin men-
faatlerini koruyabilecek yegâne 
mekanizma olduğunu görmelidir” 
diye konuştu.

 Özel sektör kaynaklı  
başarılar
Türkiye ekonomisi’nin, özel 

sektör kaynaklı çok büyük başarıla-
ra imza atmaya devam ettiğini belir-
ten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“2011’in ilk 9 ayında yüzde 9,6 
büyüyerek büyüme rekoru kırdık. 
Dördüncü çeyreğe ilişkin veriler de 
son derece iyi. Özel sektör olarak 
ekonomiyi büyütürken, istihdamı 

da artırdık. 2011’de istihdam 1 mil-
yon 413 bin arttı. Mevsimsel etki-
lerden arındırılmış işsizlik oranı da 
yüzde 9,3’e indi. Sanayi üretimimiz 
artmaya devam ediyor. 2011’de 
sanayi üretim endeksi yüzde 8.9 
arttı. İhracatta artış devam eder-
ken, ithalat endeksleri düşüşe geçti. 
Bu veriler ışığında şunu çok açık 
bir şekilde söyleyebiliriz. Türkiye, 
2011’i yüzde 8’in üzerinde büyü-
meyle kapatacaktır. Tüm çabamız 
2012’de de büyüme temposunun 
devam etmesi, hedeflerin aşılması 
içindir. Küresel ekonomideki den-
gesizliklere karşın bunu başaracak 
güçteyiz, inançtayız” diye konuştu.

Küresel dengesizliklerin derin-
den sarstığı piyasalardan birinin de 
emtia piyasaları olduğunun altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, “Son 3 yılda 
gıda ürünlerinin ortalama fiyatla-
rı dolar bazında yüzde 35 artar-
ken, tarımsal hammaddelerin fiyatı 
yüzde 49 artmıştır. Tarımsal ürün 
piyasalarında gözlenen bu eğilim 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker 
de, konsey toplantısında yaptığı konuşmada,  
Türkiye'deki tarımsal üretimin, hayvansal üretimin, 
canlı hayvan hareketlerinin çok büyük kısmının 
ilişki içinde bulunduğu ticaret borsalarının düzenli 
yaptığı toplantıları sektör açısından çok önemli 
bulduklarını ifade etti.
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son dönemde krize bağlı çalkalan-
manın oldukça ötesindedir” dedi.

 Ürün ihtisas borsaları bu 
camianın deneyimiyle örgüt-
lenmeli
Ticaret borsalarının 100 yılı 

aşkın tarihiyle Türkiye’de tarım-
sal üretimin gelişmesinde önem-
li bir rol üstlendiğini açıklayan 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ilk 
lisanslı depoculuk şirketi olan 
LİDAŞ’ın, TOBB’un önderliğinde 
örgütlenen ticaret borsaları ve TMO 
tarafından kurulduğunu hatırlattı. 
TOBB Başkanı, ürün ihtisas borsa-
larının da bu camianın deneyimiyle 
örgütlenmesi gerektiğini bildirdi. 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bu 
deneyimi bir tarafa bırakıp, yeni 
bir yapılanmaya gitmek Türk çift-
çisine ve tacirine zarar verecektir. 
Geçmişini inkar eden zihniyetlerin 
başarılı olma şansı yoktur. Herkes 
Ticaret Borsalarının, hem çiftçinin 
hem de sanayicinin menfaatlerini 
koruyabilecek yegane mekanizma 
olduğunu görmelidir.”

 Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı
Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Hayati Yazıcı ise konuşmasında, 
ticaret borsalarının üstlendikleri 
işlevler ile piyasa ekonomisinin 

vazgeçilmez temel taşlarını oluş-
turduğunu söyledi.

Bakan Yazıcı, ticaret borsa-
larının temel işlevinin; tarımsal 
mahsullerin fiyatlarında zaman ve 
mekan gibi faktörlere bağlı olarak 
oluşan farklılıkların kısmen telafi 
edilmesi, karşılıklı pazarlık usulü 
ile belirlenen istikrarlı bir ürün 
fiyatının teşekkülü ve oluşan bu 
fiyatın tespit, tescil ve ilan edilmesi 
olduğunu kaydetti. Borsaların söz 
konusu işlevi yerine getirmedeki 
başarısı arttıkça, ürünlerin tüketi-
ciye reel değeri ile yansıyacağını 
vurgulayan Yazıcı, bu sayede tüke-
ticilerin fahiş fiyatlarla karşı karşı-
ya kalmayacaklarını belirtti. 

Yazıcı, ticaret borsalarının tüc-
cara sağladığı en önemli faydanın 
da ihtiyaç duyduğu malı serbest 
piyasa ekonomisi ilişkileri ve kural-
ları çerçevesinde, karşılıklı pazar-
lık usulü ile satın alabilme imkanı 
getirmesi olduğunu kaydetti.

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Eker’in sözleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Mehdi Eker de, Türkiye'deki 
tarımsal üretimin, hayvansal üre-
timin, canlı hayvan hareketlerinin 
çok büyük kısmının ilişki içinde 
bulunduğu ticaret borsalarının 

düzenli yaptığı toplantıları sektör 
açısından çok önemli bulduklarını 
ifade etti.

Ticaret borsalarını, tarım piya-
salarının ''kılcal damarları'' olarak 
gördüklerini belirten Eker, ''Buralar 
ne kadar sağlıklı işlerse, ne kadar 
fonksiyonel olursa, ne kadar etkin 
çalışırsa, Türkiye'deki üretim de 
üretilen ürünlerin ticareti de ve 
bunların ülke kalkınmasına genel 
ekonomiye etkileri de o kadar iyi 
noktaya taşınır'' dedi.

Bakanlığın yeniden yapılanma-
sıyla daha çok politika belirleyen, 
organizasyon yapan, yönlendiren 
ve denetleyen bir bakanlık hali-
ne dönüşmeyi önemsediklerini 
dile getiren Eker, bu çerçevede de 
birtakım faaliyetleri, işlemleri ve 
bu alanda oluşturulan politikaları 
''ortak akıl'' çerçevesinde sektörün 
ilgili paydaşlarıyla birarada karar-
laştırma ve uygulamanın kendileri 
için önemli olduğunu söyledi.

Eker, ''Bu çerçevede de yetkile-
rimizin bir kısmını yine ilgili mes-
lek kuruluşlarına, meslek odaları-
na veya sivil toplum kuruluşlarına 
devirle ilgili bir düşüncemiz oldu-
ğunu vurgulamak istiyorum'' dedi.

Tarım sektörünün Türkiye'de 
milli gelir içindeki nispi payının 
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(oransal payı) azaldığına dikkati 
çeken Eker, şöyle konuştu:''Bu kötü 
bir şey değil, iyi bir şey, yani bir 
ülkenin kalkınmasını gösteriyor. 
Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde 
de böyledir. Çünkü o ülke kalkın-
masını, milli gelirini, sanayi sek-
töründen, hizmet sektöründen daha 
çok elde ediyor demektir. Ancak 
şu önemlidir, bunu da Türkiye için 
gurur verici bir tablo olarak hatırla-
mak gerekiyor. O da şu: Türkiye 10 
sene önce toplam ürettiği tarımsal 
hasıla bakımından Avrupa ülkele-
ri içerisinde 4'üncü, dünya ülkele-
ri içerisinde de 11'inci sıradaydı. 
Hasılası 23 milyar dolardı. 

Bugün Türkiye, memnuniyet 
verici gelişmeyle Avrupa ülkeleri 
içerisinde 1 numara, dünya ülkele-
ri arasında 7'inci sıraya yükselmiş 
bulunuyor tarım hasılası bakımın-
dan. Bu 23 milyar dolarlık hasıla-
mızı 62 milyar dolara çıkarmamızla 
oldu, bu tarımsal üretimde verimli-
liğin artışıyla sağlandı. Alan aynı, 
daha az insan çalışıyor, ama elde 
ettiği ürün ve hasıla 3 kat fazla. 
Bu, tarıma stratejik sektörü olarak 
yaklaşmamız, tarımla ilgili kanun-
ları çıkarmamız, yeni destekleme 
politikalarını hayata geçirmemizle 
oldu.''

Eskiden devletin birtakım ulus-
lararası kuruluşların tavsiyesi doğ-
rultusunda sadece tapusu olana 
destek verirken kendilerinin bu 
uygulamaya son verdiklerini ve 
ürün ile üretim desteğine geçtikle-
rini anlatan Eker, bunu da borsalar-
la ilişkilendirdiklerini söyledi. 

 Ruhsatlı hayvan pazarı                       
ve borsası
Borsalarla ilgili mutlaka haya-

ta geçirilmesi gereken bir diğer 
konunun da ''hayvan pazar ve bor-
saları'' olduğuna işaret eden Eker, 
Türkiye'de hali hazırda ruhsatlı 
hayvan pazarı ve borsası bulunan il 
sayısının 43 olduğunu ve bu illerde 
ilçelerle 94 ruhsatlı hayvan pazarı 
bulunduğunu kaydetti.

ATB'nin Akreditasyon
Belgesi yenilendi

Akreditasyon eğitimlerini tamamlayan ve akreditasyonlarını 
yenileyen oda ve borsalar sertifika ve plaketlerini TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı. Törende 
konuşan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa-
ların üyelerine en üst seviyede standart hizmet vermesini öngö-
ren akreditasyon sisteminin önemine işaret ederken, “Kanaat 
önderi olan oda ve borsalarımız her zaman bir adım önden 
gitmeli. Takip eden değil, yönlendiren olmalı” diye konuştu. 
Ankara Ticaret Borsası'nın yenilenen Akreditasyon Belgesi'ni 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Genel Sekreter Sabri 
Hemdil ve Akreditasyon Sorumlusu Serap Demirbaş aldı.

TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen törende, VII. dönem-
de akredite olarak “5 yıldızlı hizmet” yarışına katılan 15 oda /
borsa daha sertifika ve plaketlerini aldı. Törende ayrıca, geçen 
yıl yeniden akredite olan I, II ve V. Dönem 39 oda ve borsaya 
da sertifikaları verildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, 
akreditasyon sürecini 2001 yılında başlattıklarını hatırlatarak, 
projenin 10. yılını tamamladığını söyledi. Bu dönem akredite 
olan  15 oda ve borsa ile birlikte akredite oda-borsa sayısının 
100’e ulaştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, 30 oda-borsanın süreci-
nin de devam ettiğini bildirdi. 
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Hububatta Kalite ve Verimlilik Toplantısı Gölbaşı’nda yapıldı

“Amaç; çiftçilerimizi 
bilinçlendirmek”

Ankara İl Gıda tarım ve 
Hayvancılık Müdür Yardımcısı 
Seyfettin Ünsal, toplantıda 
yaptığı konuşmada, insanın 
beslenmesinin ana kaynağını 
oluşturan hububatın Türkiye 
ekonomisinde ayrı bir yeri 
olduğunu ve çiftçiler için önemli 
bir gelir kaynağı olduğunu 
belirtti.
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Ankara’nın en önemli ürünü 
olan hububatta kalite ve ve-

rimliliği artırmaya yönelik eğitici 
çalışmalar devam ediyor.Ankara ti-
caret Borsası ve Ankara İl Gıda ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
işbirliğiyle gerçekleştirilen Hubu-
batta Kalite ve Verimlilik toplantısı 
Gölbaşı’nda gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
toplantıya; Ankara Ticaret Borsa-
sı (ATB) Yönetim Kurulu Üye-
si Şemsettin Aktuğlu, ATB Genel 
Sekreteri Sabri Hemdil, Ankara İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür 
Yardımcısı Seyfettin Ünsal, Gölba-
şı Kaymakamı Raşit Zengin, Ziraat 
Odası Başkanları ile çiftçiler ka-
tıldı. 

Toplantının açış konuşması-
nı yapan Ankara Ticaret Borsa-
sı Genel Sekreteri Sabri Hemdil, 
Şereflikoçhisar’dan sonra ikincisi-
ni gerçekleştirdikleri bu toplantıla-
rın çiftçiler için önemli olduğunu 
vurguladı.  Toplantılarla çiftçilerin 
bilgilendirilmesinin amaçlandığını 
ifade eden Hemdil,, desteklerinden 
dolayı İl Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü’ne teşekkür etti.  

Toplantıda bir konuşma yapan 
Ankara İl Gıda tarım ve Hayvan-
cılık Müdür Yardımcısı Seyfettin 
Ünsal, insanın beslenmesinin ana 
kaynağını oluşturan hububatın Tür-
kiye ekonomisinde ayrı bir yeri 
olduğunu ve çiftçiler için önemli 
bir gelir kaynağı olduğunu belirt-
ti. Hububat üretiminde Ankara’nın 
Türkiye’de Konya’nın ardından 
ikinci sırada olduğunu vurgulayan 
Ünsal, çiftçilerimizi bu tür toplan-
tılarla bilinçlendirerek kaliteli ve 
verimli hububat üretmek istedikle-
rini söyledi. Türkiye’nin özellikle 
son yıllarda tarım alanında önemli 
gelişmeler kaydederek dünyada ye-
dinci sıraya yükseldiğini hatırlatan 
Ünsal, “Ürünlerimizin dış piyasa-
larda daha fazla yer almasını isti-
yorsak piyasanın istediği özellikte 
ürün yetiştirmek zorundayız. İl Mü-
dürlüğü olarak gerek sivil toplum 
örgütleriyle gerekse çiftçilerimizle 
sıkı işbirliği ile hem onlara yol 
gösteriyor, hem de yaşanan sorun-
ların çözümünde yoğun gayret sarf 
ediyoruz” dedi. 

Çiftçilere yapılan desteklemele-
re de değinen Ankara İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı 

Ünsal, 2011 yılı içersinde Gölbaşı 
çiftçilerine 15 milyon, Bala çiftçi-
lerine de 15 milyon TL nakit destek 
verildiğini sözlerine ekledi.

Gölbaşı Kaymakamı Raşit 
Zengin de Gölbaşı’nda böyle bir 
toplantıya ev sahipliği yapmaktan 
duydukları mutluluğu dile getire-
rek, verimli bir tarım için topra-
ğın önemini vurguladı. Kaymakam 
Zengin, sözlerine şöyle devam etti; 
“Toprağı çok iyi korumak ve onu 
verimli kullanmamız gerekiyor. 
Bazı şeylerin alternatifi olabiliyor 
ama toprağın alternatifi yok” şek-
linde konuştu.

Uzmanların sunumları
Açılış konuşmalarının ar-

dından Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nden Başuzman Gür-
sel Gökkaya, Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nden Hububat Alım ve Mu-
hafaza Şube Müdürü Hacı Baran ve 
Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü’nden Hacı MAVİ 
birer sunum yaptılar.

Toplantıda ilk sunumu yapan 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(TİGEM) Başuzmanı Gürsel Gök-
kaya, hububat ekiminde uyulması 
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gereken esaslar, kullanılması ge-
reken tohumlar, gübreleme, toprak 
analizleri, yabancı ot mücadelesi ve 
hasat konularında bilgiler verdi.

Ankara İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğünden Mühendis 
Hacı MAVİ de sunumunda hubu-
batta en önemli zararlı olan süne 
zararları ve yapılması gereken mü-
cadele konusunda bilgiler vererek 
İl Müdürlüğü’nün bu konudaki ça-
lışmalarını anlattı. 

Toplantıda son sunum yapan, 
TMO Hububat Alım ve Muhafaza 
Şube Müdürü Hacı BARAN da hu-
bubat üretiminde kalitenin önemini 
vurgulayarak, TMO olarak fiziksel 
analizin yanı sıra kimyasal analiz-
leri de ön plana alan, kalite ölçekli 
alım sistemine geçtiklerini kaydetti 
ve yeni sistemle kaliteli üretim ya-
pan çiftçilerin daha fazla gelir elde 
ettiğini sözlerine ekledi. 

Konuşmasında, TMO’ nun  ye-
ni alım sistemine geçtiğine dikkat 
çeken Baran, 2011 yılına kadar 
sadece fiziksel analiz değerleri-
ne bakılarak fiyatlandırma yapıl-
dığını belirterek, 2011 yılından 
itibaren fiziksel analiz yanında 
kimyasal analizin de  (protein) 
alımlarda esas alındığını söyledi.  
 

Buğdayda kaliteyi, fiziksel özel-
liğin yanı sıra kimyasal ve tekno-
lojik özelliklerin de belirlediğine 
dikkat çeken Baran sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“ TMO’nun yeni alım sistemi ka-
liteli üretene daha fazla kazanç sağ-
lamaktadır. Yeni sistemde ekmekli 
ve makarnalık buğday alımlarında 
protein miktarı fiyatı belirleyen en 
önemli kriterlerden biridir. 

Süne tahribat oranı yüzde 2’nin 
altında olup, proteini yüzde 12’den 
fazla olan ekmeklik buğdayda yüz-

de 1-3 arasında fazla fiyat veril-
mektedir. Çünkü bir buğdayda kim-
yasal kaliteyi belirleyen en önemli 
özellik proteindir. Kaliteli buğday, 
protein miktarı ve kalitesi yüksek 
olan buğdaydır. Süne tahribatı ar-
tıkça, buğdayın protein kalitesi de 
düşmektedir. 

TMO olarak uygulamaya koy-
duğumuz bu sistemle, kaliteli ve 
iyi buğday üreten çiftçilerimiz daha 
fazla para kazandı. Bunun doğal bir 
sonucu olarak da kaliteli buğday 
üretimi teşvik edildi.”
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
eğitim çalışmalarını sürdürü-

yor. 14-15 Nisan’da Ilgaz’da ger-
çekleştirilen, iki günlük seminerde, 
Problem Çözme ile İletişim ve Be-
den Dili konuları ele alındı. Hacet-
tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ziya Koruç tarafından ve-
rilen seminere, ATB Meclis Üyeleri 
ile ATB Personeli katıldı.     

Eğitim seminerinin açış konuş-
masını yapan ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz “bu tür çalış-
malarımıza devam edeceğiz. Çün-
kü son derece yararlı oluyor” dedi. 

ATB Başkanı yavuz yaptığı kısa 
konuşmada şunları söyledi:

“Ankara Ticaret Borsası olarak, 
eğitime büyük önem veriyoruz. 

Çünkü eğitimin yararına inanıyo-
ruz. Bundan sonraki süreçte, bu tür 
eğitimleri artırarak, çeşitli konular 
üzerinde hem Meclis Üyelerimizi 
hem de personelinize bilgiyle do-
natacağız.

Bugün burada iki temel konu 
üzerinde seminer alacağız. Bunlar-
dan ilki problem çözme, bir diğeri 
ise iletişim ve beden dili. Her iki 
konuda yon yıllarda çokça tartışı-
lan ve eğitimde önemli yer tutmak-
tadır. 

Semineri verecek olan Doç.Dr. 
Ziya Koruç, konusunda önemli bil-
gi ve donanıma sahip bir hocamız-
dır. Seminerimizin katılımcılarıma 
yararlı olmasını diliyorum.”

ATB Başkanı Faik Yavuz’un 

açış konuşmasıyla başlayan semi-
nerin ilk günkü oturumunda ileti-
şim ve beden dili konusunda bilgi-
ler verildi. 

Doç. Dr. Koruç’un semineri
Doç. Dr. Ziya Koruç, ilk semi-

nerinde, iletişimin genel bir tanımı-
nı yaparak, bireyler arası ve birey 
içi iletişim, sözlü ve sözsüz ileti-
şim ile iyi bir mesaj alış-verişinin 
nasıl olması gerektiği konusunda 
açıklamalarda bulundu. İletişimin 
bir temel yaşam becerisi olduğuna 
dikkat çeken Doç. Dr. Koruç daha 
sonra şunları söyledi:

“ İnsanlar arasında sözlü iletişi-
min önemi büyüktür. Ancak, sözsüz 
iletişiminde payı büyüktür. Yapılan 
araştırmalar, iletişim içinde gön-

ATB’nin iki günlük eğitim 
semineri Ilgaz’da yapıldı
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derilen bilgilerin yaklaşık yüzde 
50-70’nin sözsüz iletişim yoluyla 
gönderildiğini göstermektedir. Bu 
konuda yapılan araştırmalar göster-
miştir ki, iletişimde, sözlü iletişim 
yüzde 7 pay alırken, ses yüzde 38, 
çoğunluğunu yüzün oluşturduğu 
beden hareketleri de yüzde 55 ile 
en yüksek değere sahiptir. 

Sözsüz iletişimin beş farklı yolu 
vardır. Bunlarda ilki, fiziksel görü-
nümdür. Kişilerin nasıl giyindikleri 
ve fiziki durumlarına ilişkin en ufak 
ayrıntı bile çoğu zaman iletişimde 
büyük bir role sahiptir. Duruş ve 
nefes alma da sözsüz iletişimde 
önemlidir. Örneğin, uzun boyu bir 

kişinin, kısa boylu bir insanın üze-
rine yüklenircesine hareket etmesi 
onu korkutmak içindir. Yine dik bir 
duruş iyi bir duygu durumunu gös-
terir. Beden hareketleri, günümüz-
de artık bir bilim haline gelmiştir. 
Beden dili olarak da adlandırılan 
bu çalışmalar, bedenimizin aldığı 
şekiller ve yüz ifadelerimizle de-
ğerlendirilmektedir. 

Dokunma da özel bir öneme 
sahiptir. Günümüzden 20 yıl önce 
bütün batılı toplumlarda dokunma 
davranışı normal bir davranış ola-
rak değerlendirilirken, günümüzde 
önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. 

Ses özellikleri de insanlar ara-

sı ilişkilerde önemli bir yer tut-
maktadır. Yaşanan en küçük bir 
olumsuzluk gerginlik ses tonuyla 
kendini hissettirirken, canlı, enerjik 
ve neşeli bir ses insanlar üzerinde 
olumlu bir etki bırakmaktadır.

Sözsüz iletişimde, bireylerin 
birbirine yakın ya da uzak durma-
ları kurulan iletişimin boyutunu ve 
devamı hakkında da bilgi vermek-
tedir. Kişilerin bir birine yakınlık-
ları 15-45 cm’ den başlayarak 120-
210 cm’ ye kadar varan mesafelere 
ulaşabilmektedir. 

Bu konu hakkında son olarak 
sizlere iyi bir iletişim için gerekli 
olan on altın kuraldan bahsetmek 
istiyorum. Bunlar;

Dürüst olun

Savunucu olmayın, iyi bir dinle-
yici olun ve diğerlerinin fikirlerine 
de önem verin 

Tutarlı olun

Empatik olun

İğnele yici ve alaycı olmayın

Sadece davranışı eleştirin, kişi-
sel eleştirilerden kaçının ve ödülü 
doğru yerde kullanın

Sözsüz iletişim yollarının far-
kında olun ve bunu kullanın

Sosyal becerini öğretin

Tüm ekip üyeleriyle sürekli ele-
tişim halinde olun

Karşı taraf mesaj gönderirken 
iletişime katılımcı olun ve aktif bir 
şekilde dinleyerek katılın.” 

Seminerin ikinci günü

ATB eğitim seminerinin ikinci 
günü,  problem çözme ve beyin 
fırtınası konusu ele alındı. Doç Dr. 
Ziya Koruç seminerine “ kimse si-
zin problemlerinizi sizden daha iyi 
çözemez” sözüyle başladı.  

 Sorunları ile baş edebilen bir 
toplum gelişmiş bir toplumdur. So-
runları ile baş edebilen bir insan 
gelişmiş bir insandır diyerek sözle-
rine devam eden Koruç, problemi 
şöyle tanımladı: “Bir ortamda ya 
da bir durumdan daha çok tercih 
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edilen bir başka ortama veya duru-
ma geçiş esnasında önümüze çıkan 
engeller, zorluklardır”

Problemi çözme sürecini de ba-
sit haliyle üç ana başlık altında 
toplayan Do. Dr. Koruç, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Problemin çözüm sürecinin ilk 
aşaması, problemleri ve nedenle-
rini bulmakla başlar. Bunu olası 
çözümleri geliştirme ve değerlen-
dirme, son aşamasını da bir analiz 
sonucunda karar vererek eyleme 
geçmektir. 

Problem, insanları psikolojik ve 
fiziksel olarak rahatsız eder, insan-
lara ilişkileri etkiler ve iş yaşamı-
mızdaki performansımızı olumsuz 
yönde etkiler. Sonuç olarak verim-
liliğimizi düşürür. 

Problemlerle karşılaştığımızda 
yapılan en büyük hatalardan ilki, 
telaşla ve aklımıza ilk gelen yolla 
onu çözümlemeye çalışmamızdır. 
Oysa, ilk akla gelen çözüm, çözüm 

olmayabilir ve çoğu zaman da de-
ğildir de. “

Seminerin son bölümünde beyin 
fırtınası konusunda bilgiler veren 
Doç. Dr. Koruç, sonuç alıcı bir 
beyin fırtınası için toplumun deği-
şik kesimlerinde de katılımcıların 
ekip içinde yer alması gerektiğine 
dikkat çekti. Beyin fırtınası toplan-
tıları yapılırken, tüm katılımcıların 
görüşlerinin alınması gerektiğini 
belirten Doç. Dr Koruç, “katılım-
cılar ne zaman ki, artık görüş be-
lirtmeyecek noktaya gelene kadar, 

tüm görüşler hiçbir eleştiri ya da 
kınamaya maruz kalmadan alınma-
lıdır. Daha sonra bu görüşler yine 
tüm katılımcıların ortak kararıyla 
elenerek, bir ya da iki görüş ortaya 
çıkana kadar tartışılmalıdır. Çünkü 
kimi zaman sorunun kaynağı tek 
bir sorun olmaya bilir.”

Doç. Dr. Koruç, sorunlarının 
tespitinde öncelikle hangi yönte-
min kullanılacağının belirlenmesi 
gerektiğine işaret ederek, ‘kılçık 
Yöntemi’yle ilgili örnekler verdi. 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu olarak 

çok önemli bir ilki yaşadıklarını 
ifade etti ve “TOBB’un kuruldu-
ğu günden bu yana ilk defa bir 
Cumhurbaşkanımız yönetim kuru-
lumuzu şereflendiriyor” ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Gül’ün katıldı-
ğı TOBB Yönetim Kurulu toplantı-
sında, TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları; 
Faik Yavuz, Bülent Koşmaz, Halim 
Mete, Murat Yalçıntaş ve Tanıl Kü-
çük, Sayman Üye İlhan Parseker ile 
Yönetim Kurulu üyeleri Fahrettin 
Akyıl, Mustafa Yardımcı, Çetin Os-
man Budak, Mehmet Ali Kuseyri, 
Arif Parmaksız, Mustafa Boydak 
ve Harun Karacan yer aldı.

Cumhurbaşkanı Gül’ün 
2002’den beri desteğini hiçbir za-
man esirgemediğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Özel sektörünün 
sorunlarının çözülmesi ve özellikle 
Türk özel sektörünün bölgemiz-

de etki alanının genişlemesi ko-
nusunda desteklerinizi bu camia 
her zaman şükranla anmaktadır ve 
anacaktır” dedi.

Türk özel sektörünün bugün 
İtalya’dan Çin’e kadar uzanan ge-
niş Avrasya coğrafyasının en büyük 
üretim gücü haline geldiğini söyle-
yen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
şöyle konuştu: “Türk özel sektörü 
200’den fazla ülkeye 20 bin çeşidin 
üzerinde mal satar hale gelmiştir.

Türkiye’nin müteahhitleri 
Çin’den sonra en büyük inşaat ka-
pasitesine ulaşmıştır.

Türkiye, 23 milyar doları aşan 
turizm gelirleriyle bugün dünyanın 
en çok tercih edilen 7.ülkesidir.  
Biraz iddialı olacak ama inanarak 
söyleyebilirim ki:  Bir Avrupalı ka-
dar güçlü, bir Asyalı kadar çeviğiz.

Bu vizyon doğrultusunda biz de 
kendimizi geliştiriyoruz, etki alanı-
mızı artırıyoruz.

TOBB olarak hem Avrupa Oda-
lar Birliği Eurochambres’ta, hem de 

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül TOBB 
Yönetim Kurulu 
toplantısına konuk 
oldu. Toplantının 
açılışında konuşan 
TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türk özel sektörünün 
başarılarını anlatırken, 
bir Avrupalı kadar 
güçlü, bir Asyalı kadar 
çevik olduklarını 
söyledi.



BorsaVizyon/güncel 21

İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
başkan yardımcılığını yürüten tek 
kuruluşuz.

Bu bize şunu gösteriyor. Türki-
ye güçlendikçe, Türk girişimcileri 
de küresel bir marka haline geliyor. 
Biz de buna katı sağlamaktan bü-
yük bir mutluluk duyuyoruz.”

3 kuşak girişimci
Hisarcıklıoğlu ayrıca, Cumhur-

başkanı Gül'e, 3 kuşak girişimci 
ailesinin Ticaret Sicil Gazetesi'nde 
yayımlanmış olan ilanlarını tablo 
olarak hediye etti.

 Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül'ün konuşması
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 

ise konuşmasında, ''Türkiye kay-
bettiği yılları dolduracak, onları ge-
ri alacak bir ekonomik performans 
sergilemektedir. Bunun altında şüp-
hesiz ki doğru kararları alabilen, 
doğru kararları kararlı bir şekilde 
uygulayan siyasi irade ve şüphe-
siz ki genel anlamda istikrar çok 
önemlidir'' dedi.  

Gül, yaptığı konuşmada, ''Türk 
iş dünyasının, Türk müteşebbisle-
rinin, Türk işadamlarının gerçek 
temsilcisi olan onların, en üst çatı 

Bu yılın TOBB’un kuruluşunun 60.yılı olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Yani 2012 bizim bayram 

yılımız. 1952’de Ulus’ta Posta Caddesi’nde küçük bir 
odada başlayan bu serüven, bugün dünyanın en güçlü 
iş dünyası örgütlerinden birini yaratmıştır. Bu süreçte 
gecesini, gündüzüne katarak bu camia için çalışan tüm 
geçmiş yönetimlerimize teşekkürlerimizi sunuyor, ebe-
diyete uğurladıklarımıza da Allahtan rahmet diliyoruz” 
dedi.

2012’de yıl boyunca Türk özel sektörünün çatı kuru-
luşu TOBB’un 60.yılına yaraşır etkinlikler gerçekleşti-
recekleri bilgisini veren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Hem Anadolu’nun dört bir yanında camiamızla yani 

ailemizle buluşacağız, hem de uluslararası etkinlikleri-
mizle Türk özel sektörünün gücünü dünyaya gösterece-
ğiz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın 60.yılımızda 
yönetim kurulumuza teşrifleriyle uzun yıllar hatıraları-
mızda kalacak müthiş bir anımız oldu.”

60. Yıl pastası kesildi
Öte yandan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Ticaret Bor-
saları Konsey Başkanı Nejat Ekrem Basmacı birlikte 
TOBB’un kuruluşunun 60.yılı dolayısıyla hazırlanan 
pastayı kestiler.

TOBB’un 60. yılı
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kuruluşu olan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nin siz değerli yö-
neticileri ile bir araya gelmekten 
gerçekten büyük memnuniyet du-
yuyorum'' dedi. 

Açılış konuşmasını yapan 
Hisarcıklıoğlu'na söyledikleri için 
teşekkür eden Gül, ''60. kuruluş yıl 
dönümünde hem TOBB için ve do-
layısıyla bütün Türk çalışma hayatı 
için iş dünyası için hayırlı olmasını, 
yeni başarılar getirmesini temenni 
ediyorum'' diye konuştu.  

Çalışma hayatının iki ana unsu-
ru bulunduğunu, bunlardan birinin 
çalışanlar, diğerinin de işverenler 
olduğunu söyleyen Gül, sözlerine 
şöyle devam etti:

''Sizler üretim yapanlar, istih-
dam yapanlar, vergileri ödeyenler-
siniz. Emekçiler de sendikalar vası-
tası ile bu hayatta temsil edilmekte. 
Cumhurbaşkanı olarak ben de hem 

sendikalar hem de müteşebbisleri-
mizin, işadamlarımızın temsilcileri 
olan kuruluşlarımız ile hep yakın 
temasta olmaya ve çalışma barışı-
mızın ahengine önem gösteriyo-
rum. Bu çerçeve içerisinde doğrusu 
yakın temasımı sürdürüyorum.''

 Müteşebbisler denince  
TOBB akla geliyor
Gül, çalışma hayatı, işveren-

ler ve müteşebbisler denilince 
TOBB'un akla geldiğini ifade ede-
rek, ''Aslında Türkiye'nin geldiği 
başarının altındaki esas emek yine 
sizsiniz. Çünkü üreten, istihdam 
yapan ve somut ortaya iş koyanlar, 
onların sahipleri sizlersiniz. O ba-
kımdan sizin başarılarınızdan da-
ima hep kıvanç duyduğumuz gibi 
sizin görüşlerinize yeri geldiğinde 
raporlarınız, tavsiyeleriniz, bunlara 
daime hep önem vermişimdir. Hü-
kümetler, yöneticiler hepsi tabi ki 

çok dikkate almıştır. Yine bir çok 
önemli ekonomik faaliyetlerle de 
sizlerle gerek yurt içinde gerek yurt 
dışında beraber olmuşuzdur'' diye 
konuştu. 

Türkiye'nin kaybettiği yılları 
dolduracak, onları geri alacak bir 
ekonomik performans sergilediğine 
işaret eden Gül, şunları söyledi:

''Bunun altında şüphesiz ki doğ-
ru kararları alabilen, doğru kararları 
kararlı bir şekilde uygulayan siyasi 
irade ve şüphesiz ki genel anlamda 
istikrar çok önemlidir. Bu çerçeve 
içinde iş hayatı, özellikle müte-
şebbislerimiz, sizler işverenlerimiz 
çok büyük atılımlar yapmaktasınız. 
Bugün Türkiye'nin ekonomik per-
formansı eğer birçok çevremizde 
gerekse daha uzağımızdaki dostla-
rımızın takdirini kazanıyorsa, bu-
nun altında şüphesiz ki sizlerin fir-
malarınızın tek tek başarılı yatmak-
tadır. Onların toplamıdır aslında 
Türkiye'nin nihayetinde büyümesi. 
Türkiye'de artık büyümenin loko-
motifi devlet değil, özel sektördür. 
Özel sektör deyince siz tabi ki akla 
gelmektesiniz.  

O bakımdan 2011 yılı içindeki 
yüzde 7,5 olarak gözüken büyüme, 
gerekse 2012 yılı içinde yüzde 4 
olarak öngörülse bile tahmin edi-
yorum yine bunun ötesine geçe-
cektir. Bütün bunun gerçek loko-
motifi, dinamiği, itici gücü yine 
sizler olacaksınızdır. Bunlar tabii 
ki Türkiye'nin uzun yıllar özlediği 
başarılardır. Biraz önce söyledi-
ğim gibi biz kendi enerjimizi çok 
gereksiz şekilde boşa harcayan bir 
ülke olduk bazı yıllar. Uzun yıllar 
bizim kayıplarımız vardır. Şimdi 
onu tekrar kazanıyoruz ve bunu iyi 
değerlendirmemiz gerekiyor.''
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 Büyümenin sürdürülebilir 
olması çok önemli
Gül, ekonominin büyümesinin 

sürdürülebilir olmasının çok önem-
li olduğuna dikkati çekerek, şunları 
kaydetti:

''Sürdürülebilir olması için bu-
nun sağlıklı bir şekilde finansma-
nı çok önemli. İç tasarruflar çok 
önemli. Tabii ki büyürken başka 
sıkıntılar olmaması, özellikle bu-
gün dış açıklarımızın bizi tabii ki 
dikkatimizi çekmekte. Çok önem 
vermekteyiz. Zaman zaman yap-
tığım konuşmalar bunlara dikkati 
çekmekte. Ama beni doğrusu bu 
konuda da telaşa kaptırmayan un-
sur şu; Ekonominin yönetimindeki 
bütün birimlerin bunun farkında 
olduğunu görmemdir. Dolayısıyla 
önemli olan şey önünüzdeki risk-
leri ve fırsatları bilen bir yönetim 
tarzı var mı, yok mu? Şu anda eko-
nomiden sorumlu bütün birimlerin 
başındaki herkesi bunların farkında 
görüyorum. O bakımdan herhangi 
bir tedirginlik duymuyorum. İnşal-
lah nasıl kronik enflasyonu gün-
demimizden çıkarttıysa, büyük dış 
ticaret veya cari açığı da gündem-
den çıkartabilecek başarıyı gerçek-
leştireceğimize inanıyorum.''

Gül, ''Hükümet, ekonominin 
başındaki bütün yetkililerle, iş ha-
yatının gerçek temsilcileri olan 
sahipleri olan sizlerin arasındaki 
diyalog yakın çalışma iş hayatının 
prensipleri ve ilkeleri düzenlenir-
ken sizlerin de görüşlerinizin alın-

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TOBB'nin kuruluş yıl 
dönümü anısına TOBB bahçesinde fidan dikti. 

Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri ile yaptığı toplantının ardından cuma namazını 
TOBB'un mescidinde kıldı. 
Gül, daha sonra TOBB'un bahçesinde kuruluşunun 60. yılı 
anısına ağaç dikti. 
Gül'e ağaç dikimi sırasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Gül, TOBB'un kuruluşunun 
60. yılı anısına fidan dikti

masını değerli buluyorum. Bir kez 
daha sizlerle 60. yıl dönümünde 
beraber olmaktan mutluluk duyu-
yorum. İnanıyorum ki, başarılardan 
hep beraber mutluluk duyacağız'' 
diye konuştu.
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Geçen yıl 24 Şubat'ta kararna-
me şeklinde yayımlanan tarım 

destekleri, bu yıl yaklaşık 1.5 ay 
sonra Gıda, Tarım ve Hayvanıcılık 
Bakanlığı'nın web sayfasında duyu-
ruludu. Toplamda 7.6 milyar liralık 
destekleme ödemesi yapacak olan 
bakanlık, bunun 2.1 milyar lirasını 
hayvancılığa ayırırken, 2.5 milyar 
liralık da prim ödemesi yapacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı 2012 yılında verilecek 
tarımsal destekleri 1.5 ay geçik-
meli olarak yayımladı. Geçen yıl 
24 Şubat'ta kararname şeklinde ya-
yımlanan tarım destekleri, bu yıl 
yakalşık 1.5 ay sonra Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı'nın web 
sayfasında duyuruldu. Toplamda 
7.6 milyar lirayı bulacak destekler, 

kararname olarak Resmi Gazete'de 
yayımlandıktan sonra yürürlüğe gi-
recek.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın bugün açıklayacağı ye-
ni teşvik sisteminden önce, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
2012 yılında bitkisel üretim ve 
hayvanıcılık desteklerini internet 
sayfasında duyurdu. Toplamda 7.6 
milyar liralık destekleme ödemesi 
yapacak olan bakanlık, bunun 2.1 
milyar lirasını hayvancılığa ayı-
rırken, 2.5 milyar liralık da prim 
ödemesi yapacak. Tarımsal destek-
leme içiinde diğer önemli kalem 
olarak mazot ve gübre desteği yer 
alırken, bu kapsamda çiftçilere 1.4 
milyar liralık ödenecek. 2012'de 
kırsal kalkınmaya 300 milyon lira, 
tarım sigortalarına 291 milyon lira, 
sertifikalı tohum, fide ve fidana 
145 milyon lira ödenirken, diğer 
destekleme kalemleri başlığı altın-
da ise 821 milyon liralık ödeme 
yapılacak.

 Mazotun fiyatı yüzde 17.9 
desteği yüzde 6.6 arttı.
2012 yılındaki destekleme öde-

melerinin önemli bir kalemini oluş-
turan mazot destekleri 2011 yılına 

Tarıma bu yıl 7.6 milyar destek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yılki 
tarımsal destekleri 1.5 ay geçikmeli yayımladı. 
Buna göre tarıma 7.6 milyar lira destek verilecek. 
Destekleme ödemeleri kapsamında mazot, gübre ve 
toprak analiz desteği için 1.4 milyar lira, kırsal kal-
kınma destekleri için 300 milyon lira, tarım sigorta-
ları desteği için 291 milyon lira, sertifikalı tohum, 
fide ve fidan destekleri için 145 milyon lira ve diğer 
destekler için de 821 milyon lira ödeme yapılacak.
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2011 2012
Yem bitkileri (TL/da)
Yonsa-sulu 130 130
Yonca-kuru 70 70
Korunga 90 90
Tek yıllıklar 30 30
Silajlık tek yıllıklar 45 45
Silajlık mısır-sulu 55 55
Silajlık mısır-kuru 30 30
Yapay çayır mera 75 75
Arıcılık (TL/kovan)
Kovan 7 8
Bombus-koloni 60 60
Su ürünleri (TL/kg)
Alabalık 0.65 0.65
Çipura-levrek 0.85 0.85
Yeni türler 1 1
Midye 0.2 0.2
Yavru-adet 0.06 0.06
Süt primi (TL/kg)
Büyükbaş - -
Küçükbaş 0,15 0,15
Manda 0,06 0,15
Hayvan başı ödeme (TL/baş)
Sığır 225 225
Manda 300 350
Sığır-soykütüğü ilave 50 60
Etci ırklar 300 350
Hastalıklardan ari işletme 300 300
Koyun-keçi - 18
Tiftik üretim (TL/kg)
Oğlak tiftiği - 17
Ana mal - 17
İpekböceği
Tohum (kutu) - 30
Yaş koza (TL/kg) - 20
Hayvan gen kaynaklarını koruma (TL/baş)
Büyükbaş 400 440
Küçükbaş 70 75
Arı kovanı 20 25
elit sürü-anac 30 35
Elit sürü-yavru 40 40
Taban sürü-anaç 30 35
Taban sürü-yavru 20 20
Halk elinde manda ıslahı 500 650
Buzağı suni tohumlama - 25-75
Aşı desteği - 0.5-1.5
Biyolojik müdahale - 60-430
Çiftçilik muhasebe veri ağı     
(TL/işletme)

- 375

Çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması
1. kategori - 30
2. kategori - 60

3. kategori - 135

Hayvancılıkta en fazla manda ve etçi ırk desteği arttı 2.5 milyar liralık tarımsal ürün prim desteklerin detayı

2011 2012
Toprak analizi (TL/da) 
Organik tarım (TL/da) 2.50 2.50

Meyve, sebze - 35.00
Tarla bitkileri - 10,00
Hayvancılık, arıcılık, su ürn. (ilave) %50
İyi tarım uygulamaları
Meyve, sebze 20.00 25.00
Örtüaltı 80.00 100.00
Mazot desteği (TL/da)
Peyzaj, süs bitk. özel çayır, mera 2.50 2.70
Hububat, yem, baklagil, sebze, meyve 3.75 4.00
Yağlı toh., endüstri bitk. 6.00 6.40
Gübre desteği (TL/da)
Hububat, yem, baklagil, sebze, meyve 3.50 3.70
Yağlı toh., endüstri bitk. 4.75 5.00
Gübre desteği (TL/da) 6.00 6.30
Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım (TL/da)
Buğday, yonca 6.00 6.00
Arpa tritikale, yulaf 4.50 4.50
Çeltik, yer 8.00 8.00
Nohut, iç fasulye, mercimek 7.00 7.00
Susam, kanola, aspir 4.00 4.00
Patates, soya 20.00 20.00
Korunga, fig 3.00 3.00
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim (TL/da)
Buğday 0.10 0.10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 0.08 0.08
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, 
korunga, fig

0.50 0.50

Çeltik 0.25 0.25
Soya 0.35 0.35
Yer fıstığı 0.80 0.80
Kanola 1.20 1.20
Susam 0.60 0.60
Yonca 1.50 1.50
Sertifikalı fidan-fide (Bahçe-tesisi)
Bodur 300.000 350.000
Yan bodur 300.000 300.000
Bağ ve diğer meyve fidanları 200.000 230.00
Narenciye aşılama, çeşit değiştirme 250.00 250.00
Zeytinde yağlık çeşitler 100.000 100.00
Virüsten ari fidanlara ek destek 100.00 100.00
Sertifikalı çilek fidesi 200.00 300.00
Fark ödemesi destekleri (Krs/kg)
Yağlık ayçiçeği 23.00 24.00
Kanola 40.00 40.00
Dane mısır 4.00 4.00
Kütlü pamuk 42.00 46.00
Soya 40.00 50.00
Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale 4.00 5.00
Aspir 40.00 40.00
Zeytinyağı 50.00 50.00
Çeltik, k.fasulye, nohut, mercimek 10.00 10.00
Çay - 12.00
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göre yüzde 6.6 arttı. Ancak geçen yıl destek 
kararnamesinin yayımlandığı Şubat ayından bu 
yana mazotun pompa fiyatı 3.40 liradan 4.01 
liraya çıkarak yüzde 17.9 oranında artış gösterdi. 
Bu yıl dekar başına 2.7 lira ile 6.4 lira arasında 
değişen miktarda mazot desteği verilecek.

2012 yılında gübre destekleri geçen yıla göre 
yüzde 5-5.7 arasında artırılarak uygulanacak. 
Dekar başına 3.7-6.3 lira arasında değişen mik-
tarlarda gübre desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı tohum destekleri değişmedi
Bakanlık 2012 yılında sertifikalı tohum kul-

lanılarak üretim yapan çitçilere ve sertifikalı 
tohum üreticilerine vereceği desteği geçen yılla 
aynı düzeyde tuttu. Buna göre sertifikalı  tohum 
kulananlara, dekar başına 3 lira ile 20 lira arasın-
da değişen miktarda ödeme yapılacak. Sertifikalı 
tohum üretenlere de kilo başına 0.08 kuruş ile 
1.5 lira arasında destek verilecek. Bu kapsamda 
sertifikalı fide fidan destekler ise geçen yıla göre 
yüzde 16.6-5 arasında değişen oranda artırılarak 
uygulanacak. Sertifikalı fide desteği dekar ba-
şına 200 liradan 300 liraya çıkarılırken, bodur 
fidan desteği300 liradan 350 liraya yükseltildi. 
Narenciye bahçesi çeşit değiştirme ve yağlık 
zeytin fideye dekar başına verilen 250 ve 100 
liralık destekler ise değiştirilmedi.

Fark ödemeleri
Buğday için yapılacak kilo başına 5 kuruşluk 

fark ödemesi değiştirilmezken, arpa, yulaf, çav-
dar ve tritikale için yapılacak ödemeler 4 kuruş-
tan 5 kuruşa çıkarıldı. Yağlık ayçiçeği 24 kuruş, 
kanolaya 40 kuruş, dane mısıra 4 kuruş kütlü 
pamuğa ise 46 kuruş ödeme yapılacak.

 Hayvancılık destekleri sabit kaldı
2012 yılında destekleme kalemleri içinde en 

büyük payı alan hayvancılık destekleri, büyük 
ölçüde geçen yıla göre değiştirilmedi. Hayvan 
başına sğırlar için 225 lira, hastalıktan ari işlet-
melerde ise 300 lira ödenmeye devam edilecek. 
Manda destekleri 300 liradan 350 liraya yük-
seltilirken, halk elinde manda ıslahı destekleri 
başlıklı kalemde destek miktarı hayvan başına 
500 liradan, 650 liraya çıkarıldı. geçen yıl besilik 
sığır için 300 lira olarak yapılan ödeme miktarı 
ise bu yıl etçi ırklar adı altında 350 lira olarak 
verilecek. Hayvancılık destekleri adı altında yem 
bitkileri üretimi için dekar başına verilen des-
tekler geçen yıla göre değişmedi. Bu kapsamda 
dekar başına 30-130 lira arasında destekleme 
ödemesi yapılacak.
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Gıda Güvenliği ve Çağdaş Mevzuat Toplantısı 
TOBB ’de gerçekleştirildi

Yavuz: Tarım ve Hayvancılık            
artık önemli bir kazanç kapısı
TOBB’da düzenlenen ‘gıda gü-

venliği mevzuatı’ konulu top-
lantıda konuşan TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Ya-
vuz, uluslararası piyasada en çok 
fiyatı artan iki ürünün süt ve bü-
yükbaş hayvan eti olduğuna dikkat 
çekerek, “Yani tarım ve hayvancılık 
artık bir geçim kaynağı değil, aynı 
zamanda büyük bir kazanç kayna-
ğı. Zaten bu yüzden ülkeler arası 
ticaret anlaşmalarında ilk tartışılan 
konu tarım ve hayvancılık ürünleri 
oluyor” ifadesini kullandı?

Gıda Güvenliği ve Çağdaş 
Mevzuat Toplantısı TOBB Birlik 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Top-
lantıya TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve ATB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mus-
tafa Yardımcı, TOBB Türkiye Gıda 
Sanayi Meclisi Başkanı Necdet 
Buzbaş, Gıda ve Tarım Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil 
ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Prof. Dr. İrfan Erol katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve ATB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Faik Yavuz konuşma-
sında, gıda güvenliği konusundaki 
mevzuatın önemi üzerinde durur-
ken, “Yıllardır AB şu ürünümüzü 
almıyor, bu ürünümüze kota koyu-
yor diye şikayet ettik. Bunda elbette 
AB’nin üye ülkeleri koruma politi-
kalarının etkisi var. Bazı noktalarda 
haksızlığa uğruyoruz. Ama diğer 
taraftan bizim de hatalarımız var. 
Adam mevzuatını yazmış, kuralla-
rını koymuş. Bana mal satacaksan 
şu kurallara uyacaksın diyor. Ama 
bizim standartlar bazen bu kural-
lara uymuyor. O yüzden biz artık 
Türkiye’nin tarım potansiyelini 
değerlendireceksek, gıda ve içecek 
sanayimizi geliştireceksek, oyunu 
kurallarına göre oynamak zorunda-
yız” diye konuştu.

“Denetim sıkı takip edilmeli”

Gıda ve Tarım Bakanlığı’nın 
mevzuat uyumunu sağladığına 
işaret eden Yavuz, bundan sonra 
da bakanlığa yine önemli görev-
ler düştüğüne değindi. Faik Yavuz 

şöyle konuştu: “ Şimdi öncelikle 
özel sektörün bu mevzuata uygun 
üretim yapması, iş yapması lazım. 
Bakanlığımızın da bu işin deneti-
mini çok sıkı takip etmesi lazım. 
Çünkü bakın gıda işi başka hiçbir 
işe benzemiyor. Bu işe bütün ülke-
ler çok büyük hassasiyet gösteriyor. 
Öyle de olması lazım. O yüzden 
birkaç firma bile bu mevzuatı delse, 
AB’ye veya üçüncü ülkelere mev-
zuata uygun olmayan mal satmaya 
kalksa ülke olarak siciliniz bozulu-
yor. Siz firma olarak en iyi kalitede 
üretim yapsanız, hizmet sunsanız 
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bile o üründe ülkenizin adı çıktıysa 
bütün sektöre engel geliyor. Yani, 
mevzuata uygun davranmayan fir-
malar yüzünden, bütün sektör, hatta 
ülke sıkıntı çekiyor. O yüzden bu 
işin hem otokontrolü, hem deneti-
mi çok önemli. Bu hususta biz de 
üzerimize düşen görevi yapmak zo-
rundayız.”

 “Gıda ve içecek sanayi ile 
tarım sektörü ayrılmaz bir 
bütün”

Gıda ve içecek sektörlerinin ay-
rılmaz bir bütün olduğunu bildiren 
Yavuz, kaliteli sanayi üretimi için 
kaliteli ve standartlara uygun ta-
rım ürünü gerektiğine dikkat çek-
ti. TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz, bu çerçevede tarım 
ve hayvancılık ürünlerinin analiz 
edileceği laboratuarın kapasitesinin 
önemine değindi. 

TOBB ve borsa camiası olarak 
bu alanda büyük yatırım yaptıkla-
rını bildiren Yavuz şöyle konuştu: 
“Ülkemiz, dünyanın en büyük ta-
rım ekonomileri arasında yer alıyor. 
Ekilebilir arazi bakımından dünya-
nın en büyük 12. toprağına sahibiz. 
Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. 
Ama tarımsal ekonomi açısından 
dünyanın en büyük 10 tarım eko-
nomisinden biriyiz. Avrupa’da ilk 
iki ülkeden biriyiz.  2002 yılında 23 
milyar dolar olan tarımsal hâsıla, 
2011 yılında 65 milyar dolara yük-
seldi. Üstelik arazilerimiz verimli 

ve kimyasal açıdan az kirlenmiş. 
Yani hem bol miktarda, hem de 
sağlıklı ürün kapasitesi bizde var. 
Dolayısıyla, hızla bu alana yönel-
mek gerekiyor Sadece geniş iç pa-
zarımız için değil. Zira hemen yanı 
başımızdaki Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerinin gıda ithalatı 70 
milyar doları buldu”

Hollanda’nın 53 milyar dolar 
tarım ve hayvancılık ürünü ihraç et-
tiğine işaret eden Yavuz, “Ekilebilir 
alanı Hollanda’nın 30 katı olan ül-
kemizin, bu alanda nasıl bir potan-
siyele sahip olduğunu bir düşünün. 
Bu alanda yüksek tüketim potansi-
yeline sahip olan AB pazarı, bizim 
için çok önemli. Ancak, bu potan-
siyeli hayata geçirmek için işi usu-
lüne göre yapmak zorundayız. İşte 
bu yüzden, Tarım Bakanlığımızın 
çıkardığı mevzuatları çok önemsi-
yoruz” dedi.

 TOBB Gıda Meclisi Başkanı 
Necdet Buzbaş

TOBB Gıda Meclisi Başkanı 
Necdet Buzbaş ise konuşmasında, 
toplantının amacını AB standartları-
nın kamuoyu ile paylaşılması olarak 
açıkladı.  Kentleşme sürecinin gıda 
ticaretinin artmasına yol açtığını 
belirten Buzbaş, gıda sektörünün 
sağlıklı gelişebilmesi için gıda gü-
venliğinin olmazsa olmaz bir unsur 
olduğunu bildirdi. Necdet Buzbaş, 
“Gıda güvenliği temel bir insan hak-
kıdır ve ülkelerin gelişmişlik düze-
yinin de göstergesidir” dedi.

Sanayileşmenin öncülüğünü 
yapan gıda sanayi kuruluşlarının 
gıda güvenliği ile ilgili mevzuatta 
çok geç kaldığını söyleyen Necdet 
Buzbaş, “Dünya gıda sanayinde 
yaşanan hızlı gelişmelere ve ürün 
çeşitliliğine rağmen 43 yıl boyun-
ca gıda maddeleri tüzüğü, sektörü 
şekillendirmeye çalışmış, ama ye-
tersiz kalmıştır” dedi. 5996 Sayılı 
Kanun ile farklı mevzuatların tek 
çatıda birleştirildiğini anlatan Buz-
baş, ikincil mevzuatın da önemine 
değindi.

 Gıda ve Tarım Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Nihat 
Pakdil’in sözleri

Gıda ve Tarım Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Nihat Pakdil de 
gıda konusunun global olarak ele 
alındığında dünya barışını tehdit 
eder bir halde olduğunu kaydetti. 
Türkiye’nin net olarak tarım ve gıda 
ürünleri ihracatçısı bir ülke olduğu-
nu belirten Pakdil, üretimin devam-
lılığı için GAP ve benzeri projelerin 
gerekliliğine dikkat çekti. 

Üretilen ürünlerin, ihracat ya-
pılacak ülkelerin standartlarına da 
uygun olması gerektiğini bildiren 
Nihat Pakdil, “Bu alanda kanunları-
mız vardı. Hepsini tek kanun altın-
da topladık. İlla ki olması gereken 
hususlar kanunda yer aldı.  Güncel 
kalması için gereken konuları da 
ikincil mevzuatlara bıraktık” dedi.

Birincil üretimi yapan kesimin 
bu mevzuatın içindeki ilk unsur ol-
duğundan söz eden Müsteşar Yar-
dımcısı Pakdil, “Gıda dünya barı-
şını tehdit eden bir unsurdur. Eğer 
sizin sanayici olarak işleyemediği-
niz bir hammadde varsa, en büyük 
israf budur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. İr-
fan Erol konuya ilişkin bir sunum 
gerçekleştirdi.
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Yıl sonuna kadar herkes yeni
Gıda Güvenliği Mevzuatı'na

uymak zorunda!

Yeni  Gıda Güvenliği 
Mevzuatı'na göre 2012 yılının 

sonuna kadar bir gıda maddesini 
üreten, işleyen, paketleyen, satan; 
kısaca her aşamada bu işi yapan ki-
şiler gıdanın güvenli olmasını sağ-
lamaktan sorumlu olacak.

Uluslararası Gıda Koruma Bir-
liği (AFP-international Association 
for Food Protection) işbirliği ve Gı-
da, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
desteği ile Gıda Güvenliği Derneği 
tarafından 3-4 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında, İstanbul'da üçüncü Gıda 
Güvenliği Kongresi düzenlenecek. 
SETBİR'iin de paydaşları arasında 
yer aldığı kongrenin Başkanı Sa-
mim Saner, kongre öncesinde yeni 
Gıda Güvenliği Mevzuatı hakkında 
bilgi verdi.

 Türkiye Yeni bir döneme girdi
Saner, Türkiye'de gıda güvenli-

ğinin sağlanmasına yönelik sistem-
de Aralık 2011 tarihi itibariyle yeni 
bir döneme girildiğini belirtti. 

Bu sistemle; sorumluluk gıda 
işini yapan işletmeciye verildiğini 
belirten Saner, "Bir gıda maddesini 
üreten, işleyen, paketleyen, satan; 
kısaca her aşamada bu işi yapan 
kişiler gıdanın güvenli olmasını 

sağlamaktan sorumludur. Gıdaların 
izlenebilirliğinin sağlanması gerek-
mektedir. Bir başka deyişe raftaki 
bir üründe karşılaşılan sorunun so-
rumlusuna ulaşılabilmesini sağlayan 
sistemlerin oluşturulması gerekmek-
tedir. Sadece gıda üreten fabrika-
lar ve satış yerleri değil; lokantalar 
restoranlar gibi toplu tüketim yerleri 
de bu sorumluluklarla yükümlü kı-
lınmıştır" şeklinde açıkladı.

Herkes uyum sağlamalı
Tüm gıda işletmelerinin uyması 

gerken hijyen koşulları belirlendiği 
ve işletmelere 2012 yılının sonuna 
kadar uyum sağlama zorunluluğu 
getirildiğini ifade eden Saner, bu 
koşullara 2012 sonuna kadar uyum 
sağlamayacak olan işletmelere ise 
uygulayacakları modernizasyon 
palnını Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'na sunmaları koşulu ile 
2013 yılı sonuna kadar süre tanın-
dığının altını çizdi.

 İşletmelerin kayıtlı olması 
zorunlu
Denetim sonuçlarında elde edi-

len sonuçların tüketiciyle paylaşıl-
ması sağlanacağını belirten Saner, 
"Ancak gıda güvenliğinin sağlan-
masında doğru kurallar koymak 

kadar, bu kuralların uygulanmasını 
sağlamak da son derece önemlidir. 
Kayıt dışının önemli bir sorun olma-
ya devam ettiği, gıda denetçilerinin 
sayıca yetersiz olduğu, gıda denetçi-
lerinin sayıca yetersiz olduğu, gıda 
işletmelerinin önemli bir kısmının 
bir uzman olmadan üretim yaptı-
karı da bir gerçektir. Yeni dönemde 
etkinliğin sağlanabilmesi için, bu 
sorunları gidermeye yönelik adımla-
rın atılması gerekmektedir. Atılacak 
adımlarda sadece Gıda Tarım ve 
Hayvanıcılık Bakanlığı'nın değil, di-
ğer ilgili kamu kurumlarınını, sektör 
paydaşlarının, ilgili tüm kesimle-
rin de sorumluluğu bulunmaktadır" 
açıklamasını yaptı.

Bu yeni dönemdeki gelişmeler, 
yapılması gerekenler, geliştirilme-
ye açık yönler 3-4 Mayıs 2012 
tarihleri arasında, İstanbul Harbiye 
Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde 
düzenlenecek olan 3.Gıda Güvenli-
ği Kongresi'nin "Gıda Güvenliği ve 
Yasal Düzenlemeler" başlıklı otu-
rumunda ilgili tüm tarafların katı-
lımıyla ayrıntılı bir biçimde değer-
lendirilecek. Kongre sonunda orta-
ya çıkan görüş, bir sonuç bildirgesi 
ile tüm kamuoyu ile paylaşılacak.
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8 Haziran-1 Temmuz         
tarihleri arasında yapılacak

Ankara’yı “marka kent” haline 
getirmeyi hedefleyen Ankara 

Shopping Fest, “Alışverişin yeni 
cenneti” sloganıyla 8 Haziran-1 
Temmuz 2012 tarihleri arasında 
düzenlenecek. 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 
ortaklaşa düzenlediği Ankara 
Alışveriş Festivali,  Ankara Sanayi 
Odası, Ankara Ticaret Borsası, 
Ostim Organize Sanayi Bölgesi, 
Ankara Giyim Sanayicileri Derneği 
tarafından da destekleniyor.

8 Haziran’da start alacak festival-
de 23 gün boyunca perakendeciler 
yüksek indirim oranlarıyla kampan-
yalar düzenleyecek. Ankara’yı festi-
val boyunca bir alışveriş ve eğlence 
merkezine dönüştürmeyi hedefleyen 
festivalde, hafta sonlarında AVM’ler 
ve cadde mağazaları gece 23.00’lere 
kadar açık kalacak. 

35 milyon liralık yatırım
Ankara Alışveriş Festivali için 

yaklaşık 35 milyon liralık yatırım 
harcaması yapılacak. Bu bedelin 
11 milyon lirası Ankara Ticaret 
Odası tarafından karşılanırken, 10 
milyon lirası Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nden temin edile-
cek. Festival Ağası olarak seçi-
len Antares Alışveriş Merkezi aynı 
zamanda festivalin açılış gongunu 
vuracak. Festival Ağası AVM, fes-
tival için 500 bin lira katkı sağla-
yacak. Kalan miktar ise sponsor 
gelirleriyle karşılanacak. 

1 milyon turist 
Ankara Alışveriş Festivali’nin, 

Başkent’in turizm potansiyelini 
harekete geçirmesi ve 2011 yılında 
749 bin olan yerli ve yabancı turist 
sayısını artırarak yaklaşık 1 mil-
yon kişiye çıkarması bekleniyor. 
“Türkiye’nin yeni alışveriş cenneti” 
sloganıyla tanıtımı yapılan festival-
de, alışverişe gelen yerli ve yabancı 
turistler tarihi ve turistik yerleri de 
gezme imkanı bulabilecek. 

 Kültür sanatla dopdolu bir 
festival 
Ankara Alışveriş Festivali sıra-

sında Başkent sadece indirimlere 
değil, kültür ve sanat etkinliklerine, 
sanatçı ve yazarlara da ev sahipliği 
yapacak. 

23 gün boyunca, çok sayıda 
sanatçı ve müzik grubunun konser-
ler vereceği Ankara’da, adı açık-
lanmayan sürpriz bir dünya starı 
da sahne alacak. Pek çok kitabevi, 
yazarları okurlarıyla buluşturacağı 
imza günleri düzenleyecek.

Festival boyunca, Ankara 
caddeleri ışıklarla süslenecek. 
Ankara’nın Kızılay, Ulus, Çankaya, 
Bahçelievler, İzmir Caddesi, 
Sakarya Caddesi başta olmak üzere 
66 noktasında etkinlikler, gösteriler 
düzenlenecek. 

Dünya Ankara’yı tanıyacak
Ankara Alışveriş Festivali, 

Lefkoşe, Tahran, Nahçivan, Batum, 
Moskova, Stockholm, Kopenhag, 
Londra, Amsterdam, Düsseldorf, 
Köln, Frankfurt, Viyana, Brüksel 
başta olmak üzere dünyanın önem-
li merkezlerinde tanıtılacak. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdürlüğü’nün çalışmasıyla bazı 
şehirlerde ASF afişleri bilboardlar-
da sergilenecek. Festival sırasında 
Başkent’e gelen turistler büyük avan-
tajlarla alışveriş imkanı bulacaklar. 

Festival,  Ankara’yı dünyanın 
önemli alışveriş ve turizm destinas-
yonları arasına sokarak “marka” 
şehir haline getirecek.

Komşu illerden yerli turist 
Ankara Alışveriş Festivali’nin 

çevre iller Bolu, Düzce, Çankırı, 
Kırşehir, Kayseri, Kırıkkale, 
Aksaray, Konya, Afyon, Eskişehir 
başta olmak üzere, Anadolu Jet’in 
doğrudan uçuş yaptığı illerde ve 
diğer illerden gelen konukları ola-
cak. Yerli turistler bir yandan indi-
rimli ürünler satın alırken diğer 
yandan, kültür ve sanat etkinlikle-
rine katılıp, müzeleri gezebilecek, 
ya da Başkent’in eğlence hayatına 
katılabilecek. 
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Japonya’da düzenlenen 
Foodex 2012 Fuarına katılan 

Ankara Ticaret Borsası  (ATB) 
Yönetim Kurulu üyesi Kemal 
Coşgun ile ATB Meclis Üyesi 
Ahmet Atalay izlenimlerini der-
gimize anlattılar. 18 Türk fir-
masının da yer aldığı Fuarda, 
Türk Ürünlerine karşı yoğun bir 
ilgi gözlemlediklerini ifade eden 
ATB Yönetim Kurulu Üyesi 
Kemal Coşgun, “ fuarlar, ülke 
ve bununla bağlantılı olarak 
ürünlerin tanıtılmasında önemli 
bir fonksiyonu yerine getiriyor” 
dedi. 

Türk firmalarının Foodex 
2012 Fuarı’na, makarna, su, 
zeytinyağı, kuruyemiş ve kuru-
tulmuş meyve sektörlerinde işti-
rak ettiklerini belirten Coşgun 
sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz, dünyada özellik-
le gıda sektöründe önemli bir 
pazar payına sahiptir. Nitekim, 
yıl içinde çeşitli ülkelerde düzen-
lenen gıda, tarım ve hayvancılık 
fuarlarında bunu gözlemlemek-
teyiz. Ürün kalitesi ve çeşitliliği 
ile Türkiye, uluslar arası arenada 
çok daha üst sıralarda yer alabi-

Foodex 2012’ de 18  
Türk Firması yer aldı…

Foodex 2012 Fuarı’na 
katılan ATB Yönetim 
Kurulu Üyesi Kemal 
Coşgun ve ATB Meclis 
Üyesi Ahmet Atalay, 
fuar Türk firmaları 
için yararlı olmuştur 
dediler…

lir. Bunun için, fuarlara katılan 
firmaların desteklenmesi önem 
taşımaktadır.”

ATB yönetim Kurulu Üyesi 
Coşgun, fuarda Türk firmaları-
nın göstermiş olduğu çalışmayı 
takdir ettiklerini söyledi. 

ATB meclis Üyesi Ahmet 
Atalay’da yaptığı değerlendir-
mede, Türk Ürünlerine karşı 
yoğun bir ilgi gözlemledikleri-
ni ifade ederek, “dışa açılmaya 
kendilerine hedef seçen Türk 
firmalarının uluslar arası fuar-

lara gösterdikleri ilgi bunun en 
güzel örneği. Foodex 2012’ye 18 
firmanın katılması ve ürünlerini 
başarıyla sergilemeleri, ülkemizi 
tanıtmaları takdir edilecek bir 
çabadır. Fuarlarda, sadece ürün 
tanıtımı yapılmamaktadır. Aynı 
zamanda ülke tanıtımında da 
fuarların özel bir önemi vardır. 
Bu nedenle, fuarlara katılan fir-
maların desteklenmesi, katılım-
cı firma sayısını artıracağı gibi, 
ülkemizin de daha geniş kitlele-
re tanıtımına yardımcı olabilir” 
şeklinde konuştu. 
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Bundan bir süre önce yazdığımız bir yazıda şunu söylemiştik: 
Türkiye’nin sınır komşuları, bir Almanya, bir Fransa, Bir 

İsviçre, Bir İtalya, Bir Hollanda yani kısacası Avrupa ülkeleri 
olmuş olsaydı, Türkiye bugün geldiği noktanın fersah fersah ile-
risinde olurdu. 

Bu sözleri sarfettiğimiz zaman, Türkiye’nin ne Suriye ile ne 
İran’la, sınır komşusu olmamakla birlikte ne de İsrail ile bir soru-
nu vardı. Irak meselesi yine bugünlerdeki gibiydi. Ama aradan 
geçen çok kısa süre içinde Türkiye, tüm komşuları ile sorun yaşar 
hale geldi. Elbette ki, bu sorunları tek tarafa bağlamak mümkün 
değil. Ancak şunu hemen belertelim,  komşuları ile sorun yaşayan 
tek ülke Türkiye değil. Bugün sınır komşularıyla sorun yaşayan, 
hatta hatta daha ileri gidersek sınır çatışmaları içinde bulunan 
ülke sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Allah bizi, sınır komşularıyla 
silahlı çatışma içine girmekten, savaşlardan korusun.

Türkiye, tüm güzelliklerinin yanı sıra, Allah’ın yüce bir hik-
meti olsa gerek çok kötü komşuların arasına düşmüş durumda. 
Ermenistan, İran, Suriye, Irak ve Yunanistan yakın bir tarihe 
kadar da Bulgaristan’la sorunlar yaşayan Türkiye, önemli bir 
ekonomik gücünü bu sıkıntılı ve stratejik konumunu korumak için 
harcamak durumunda kalıyor. Buna bir de bölücü terör örgütü ile 
yaşanan silahlı mücadeleyi eklerseniz, çok önemli miktarda eko-
nomik kaynak ne yazık ki, silah ve cephaneye harcanmak zorunda 
kalınıyor. 

Asker, polis, öğretmen, korucu ve diğer kayıplarımızın dışında, 
uzmanlar, sadece bölücü terör örgütü ile neredeyse 30 yıla yak-
laşan mücadele için harcanan paranın 250 milyar dolar civarında 
olduğunu belirtiyorlar. Bunan bir de ekonomik kaynak kayıplarını 
eklediğinizde rakamın 500 milyar dolarlara kadar çıktığı ifade 
ediliyor. 

Bu yüksek meblağın ekonomiye girdiği bir ülke olarak 
Türkiye’yi şöyle bir hayal edin. Evet, müthiş bir ülke olabilirdi 
Türkiye. Gücüyle, ekonomisiyle ve tüm zenginlikleriyle Türkiye 
bölgesinin bir süper gücü olabilirdi.

Bunları bir hayal olarak değerlendirmeyin. Bunları yaşayabi-
lirdik, ancak başta bulunduğumuz coğrafya daha sonra da çeşitli 
etkenler  hep önümüze çıkartıldı. Artık bu oyunlara düşmememiz 
gerekiyor. Artık çevremizde nelerin döndüğünü hangi kapalı 
kapılar ardında yeni oyunların tezgaha konduğunu görebiliyoruz. 
Daha uyanık ve daha duyarlı olmamız gereken günlerin içinden 
geçiyoruz. 

Daha soğukkanlı ve daha bilinçli günler  dileğiyle.

Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Artık 
Gözümüzü 
Açalım!
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Bitkisel ürünler, Ön Asya'da, 
her zaman yaşamsal bir rol oyna-
mıştır. Bitkisel ürünler çoğunlukla 
yiyecek olarak karşımıza çıkarken, 
yakıt, inşaat malzemesi, ilaç gibi 
kimlikler de kazanmıştır. Endüstri 
öncesi toplumların en önemli eko-
nomik faaliyeti olan tarım, eski 
uygarlıkların araştırılmasında odak 
noktası olmalıdır. Geçmişteki bitki-
lerin araştırılması, halkın çoğunlu-
ğunu oluşturan köylülerin gündelik 
yaşamlarını aydınlatacağı için de 
önemlidir.

Arkeologlar, 1960'lara kadar 
kazıların amacının öncelikle, sanat 
tarihi araştırmaları ve yazılı kay-
nakların bulunması olduğuna ina-
nıp, hayvan ve bitki kalıntılarına 
çok az önem gösterdiler. 1960'ların 
sonunda beliren ''Yeni Arkeoloji '' 

yaklaşımı, arkeoloji pratiği açısın-
dan iki önemli değişikliğe yol açtı: 
Birincisi, eski insan topluluklarının 
birbirleriyle bağlantılı oluşumlar 
-sistemler- olduğu anlayışının orta-
ya çıkmasıdır. Bu sistem kapsa-
mındaki tüm unsurlar önemlidir ve 
hiçbir yerleşimin ya da tarihi olayın 
birbirinden soyutlanarak incelen-
mesi mümkün değildir. İkincisi ise, 
arkeolojik belgelerin elde edilmesi 
ve yorumlanmasının da kendi için-
de sorgulanabilir ve tartışılabilir bir 
konu haline gelmesidir.

Geçmişin anlaşılması için bes-
lenme biçimi ile tarımın birbirini 
tamamladığı düşüncesi, biyolojik 
kalıntıların toplanması, gerçek-
ten yoğun bir ilgi uyandırmıştır. 
Biyolojik kalıntılar özenle toplan-
maya başlanmış, bitki kalıntılarını 

suda yüzdürme yöntemiyle toprak, 
polen ve peyzaj tarihinin araştırıl-
ması için kullanılmaya başlanmış-
tır.

 Tohumlar Ne Anlama 
Gelmektedir?
Yangın geçirmiş tabakalardan 

ele geçen kalıntılar çoğunluk-
la depolanmak için temizlenmiş 
ürünlerden;örneğin siloda saklanan 
buğday tanelerinden ya da küple-
re konmuş mercimeklerden oluş-
maktadır. Yanmış tabakalar, küller 
ya da dam çöküntüleri arasındaki 
kalıntıları kaydetmek ve yorumla-
mak, zaman zaman zorlu bir süreç 
gerektirmiştir.

Örneğin M.Ö. 6. yüzyıl-
da Sardes'te Pers istilası sırasın-
da yanmış bir odada yedi arpa, 
iki ekmeklik buğday ve bir nohut 
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yığını bulunmuştur. Çoğu zaman 
tohumlar küplerde depo edilmiş 
olarak bulunmaktadır. Çuvallarda 
depolanmışsa, çuval yangına daya-
namadığından, tohumlar bu yanmış 
odada olduğu gibi, zemine yığılmış 
bir halde kalmıştır. Duvarın dibin-
de duran sarmısakların ise duvarda 
asılı olan kabından düştüğü sanıl-
maktadır. Buluntulardan arpanın, 
bölge insanının beslenme alışkan-
lığında önemli bir yer tuttuğu ve 
diğer tahılların göreli olarak daha 
az tüketildiği sonucuna varılmak-
tadır.  

Öte yandan ocak, çöp yığını ve 
çukurlardan elde edilen yüzdürme 
örnekleri, bitkisel ürünlerin kul-
lanımı konusunda daha kapsamlı 
bir açıklama getirmektedir.  Sardes 
kenti, tohum kümelerinin nasıl deği-
şik ve tamamlayıcı sonuçlar verebi-
leceğini gösteren iyi bir örnektir. 
Yangın tabakalarının yanında bir 
dizi yanmamış katlardan yüzdür-
me yöntemi ile alınan örneklerin 
tümünde arpa bulunduğu, buğda-
yın ise sadece örneklerin yüzde 
60'ında mevcut olduğu görülmüş-
tür. Bu bulgular arpanın o dönem-
deki önemini doğrulamaktadır. 
Yangın tabakalarında görülmeyen, 
fakat yüzdürme işlemiyle elde edi-
len, akdarı, adi mürdümük, burçak, 
üzüm, badem ve keten gibi ürünler 
vardır. Bu incelemede sarmısağa 
rastlanmamıştır. Otlar ve baharatlar 
küçük miktarlarda kullanıldığı için, 
arkeolojik kayıtlarda adları ender 
olarak geçmektedir. Bu tip bitki-
lere gemi kalıntıları gibi istisnai 
ortamlarda sıklıkla rastlanmıştır. 
Çömlek parçaları veya sikkelerin 
aksine, dönemini yansıtan kanıtlar 
taşımayan bitki kalıntılarının yaşı, 
dikkatli stratigrafik kazılarla belir-
lenmektedir.

Tarımın Kökeni
Tarımın gelişmesi hızlı nüfus 

artışı, tarım köylerinin yayılma-
sı gibi sonuçlar doğururken, 
Mezopotamya'da ilk okur-yazar 

uygarlıkların ortaya çıkışında önem-
li bir rol oynamıştır. Yakın zama-
na kadar, bu dikkate değer buluşu 
aydınlatan az sayıda kanıt vardır. 
Tarım öncesi ve erken dönem tarım 
yerleşimlerinde, bitki kalıntılarının 
ve kemiklerin toplanması oldukça 
zordur. Erken dönem tarım uygula-
maları ile avcı toplayıcı kültürlerin 
anlaşılması, birbirini tamamlayan 
çalışmalardır.

Botanikçiler, buğday, arpa, 
mercimek ve nohut gibi ürünle-
rin yabani atalarının sadece Ön 
Asya'da yetiştiğini kanıtlamışlar-
dır. Arkeologlar, kazılardan çıkan 

örneklere radyokarbon testi uygu-
layarak, Ön Asya'daki Neolitik 
Çağı köylülerinin 10.000 yıl önce 
çiftçilik yaptıklarını bilimsel olarak 
ispatlamışlardır.

Üst Paleolitik insan, çevresinde 
bulduğu yabani bitkileri toplaya-
rak ve yabani hayvanları avlayarak 
beslenmiştir. Dicle nehrinin kolu 
üzerinde bulunan Hallan Cemi 
civardaki meşe ormanlarından 
yabani badem, yabani baklagiller, 
Antep Fıstığı gibi ürünleri toplaya-
rak beslenen insanların beslenme 
sisteminde, sivri saz ve yalancı 
sarmaşık da  bulunmuştur. Ayrıca, 
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belki de başarısız bir yağ çıkarma 
işleminin kalıntısı olan, kalın bir 
tabaka kömürleşmiş yabani horoz 
ibiği çiçeği meyvelerine de rast-
lanmıştır.

Kuzey Suriye ve Irak'ta yer alan 
Abu Hureyra ve M'lefaat yerleşim-
lerindeki iyi inşa edilmiş ve büyük 
bir olasılıkla bütün yıl boyunca kul-
lanılmış olan avcı ve toplayıcı köy-
lerde, step ormanlarının içinde yer 
alan az sayıda orman bitkisi kulla-
nılmıştır. Bunların yanı sıra büyük 
miktarlarda yabani tahıl, bakliyat 
ve menengiç de bu dönemde top-
lanmıştır.

10.000 yıl önce, Bereketli 
Hilal'in üzerinde yaşayan avcı top-
layıcılar tahılların atası olan bazı 
yabani tohumları ekmeye başlamış-
lardır. Toplanarak ekilen bu tohum-
lar, daha çok yaşama şansı bularak 
kültür tohumları haline gelmiş-
lerdir. Zamanla bu ürünler, insan 
müdahalesi olmadan tohumlarını 
dağıtma yeteneğini kaybetmişler-
dir, çünkü artık tohumlar, olgunluk 
döneminde dağılıp saçılmak yeri-
ne, başağın üzerinde kalıyor, bu 
değişim de çiftçiler için büyük bir 
avantaj sağlıyordu.

Tarımın ilk kez tam olarak Ön 
Asya'nın hangi kesiminde orta-
ya çıktığı hala net olarak bilin-

memektedir. Bugünkü tahılların 
yabani atalarını oluşturan bitkile-
re, Bereketli Hilal'in hemen hemen 
bütün yerleşimlerinde rastlamak 
mümkündür. Arpa, mercimek ve 
bezelyenin yabani ataları bütün bu 
bölgeye yayılmışken, yabani çatal 
siyez buğdayı yaygın olarak Doğu 
Akdeniz'de, yabani kaplıca buğ-
dayı daha çok Güney Anadolu ve 
çevresinde, yabani nohut ise Güney 
Doğu Anadolu'da dar bir bölgede 
görülmektedir.

Tarım tekniklerinin büyük 
olasılıkla çok çabuk yayıldığı ve 
bugünkü tahılların, Neolitik ata-
larını oluşturmak üzere seçilerek 
kültür formları haline dönüştürülen 

tohumların değişik alanlardan top-
landığı düşünceleri, tarımın, nerede 
ve ne kadar geniş bir alanda baş-
ladığının, hiçbir zaman tam olarak 
anlaşılamamasına neden olmakta-
dır.

Avcı toplayıcıların neden çiftçi-
lik yapmaya başladıkları önemli bir 
sorudur. Çiftçiliğin başlamasından 
2000 yıl önce, Buzul Çağı'nın sona 
ermesiyle dünya ölçeğinde çevresel 
değişiklikler olmuştur. Polen diyag-
ramları, ormanların günümüzden 
daha ılıman ve nemli bir iklim 
sayesinde Anadolu'nun steplerine 
kadar yayıldığını göstermiştir. Bu 
çevresel değişimlerin sonucu olarak 
gelişen, avcı toplayıcı yaşamdaki 
nüfus artışı ve buna bağlı olarak 
gelişen artan yiyecek gereksinimi, 
ilk tarımsal denemelerin yapılma-
sına neden olmuştur. Ancak bu 
aşamanın anlaşılması konusunda 
karşımıza çıkan en önemli engel, 
bu evreye ait bilinen yerleşim sayı-
sının azlığıdır. Anadolu'da sadece 
iki tane, hemen Neolitik döneme 
tarihlenen yerleşimde kazı yapıl-
mıştır (Pınarbaşı ve Hallan Çemi). 
Aynı durum Erken Neolitik için de 
geçerlidir. Erken Neolitik Dönem 
bitki kalıntıları, sadece, M.Ö. 7500-
7600 yıllarında çiftçiliğin görüldü-
ğü Çayönü'nde bulunmuştur.

Değişen Ürün, 
Değişen Kültür
İster Ön Asya'da, ister Kuzey 

Amerika bozkırlarında olsun, hangi 
ürünün, nasıl yetiştirileceğini, tüke-
ticiye ya da merkezi hükümete bağlı 
olan piyasa belirlemiştir. Ürünün 
seçilmesi hiçbir zaman şansa bıra-
kılmamıştır. Bu durumda kaplıca 
ve çatal siyez buğdayları incelemek 
için güzel örneklerdir. Kavuzları ve 
bu eski hububatların diğer buğday-
lardan ayrılmasını sağlayan kalın 
kabukları, depolanma sırasında 
ürünü vebadan korumuştur.

Erken çiftçilik döneminde öncel-
likle kullanılan kaplıca ve çatal 
siyez buğdayları, batıda Britanya 
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Adası'na, doğuda ise Hindistan'a 
kadar yayılmıştır. Günümüzde 
ekimi bazı yüksek dağlar dışında 
oldukça sınırlıdır.

Türkiye'de bulunan arkeobota-
nik kanıtlar, kaplıca ve çatal siyez 
buğdaylarının M.Ö. 300 yıl önce-
sine kadar makarnalık ve ekmeklik 
buğday ile arpa gibi diğer tahıl-
ların yanı sıra yetiştirilmiş oldu-
ğunu göstermektedir. Daha sonra 
Erken Tunç Çağı'nda, kaplıca ve 
çatal siyez buğdayları Güneydoğu 
Anadolu'nun arkeolojik kayıtların-
dan aniden silinmiş ve asla tekrar 
ortaya çıkmamıştır. Bu durumun 
aydınlatılmasında görev alan araş-
tırmacılar, Karadeniz dağlarında 
süren araştırmalar yapmışlardır.  
Çünkü kaplıca ve çatal siyez buğ-
daylarının hala az miktarda yetiş-
tirildiği köylerden birkaçı Kuzey 
Anadolu'daki nemli Karadeniz dağ-
larındadır.

Buralarda çiftçilerle yapılan 
konuşmalardan, kaplıca ve çatal 
siyez buğdaylarının nemli ve sıcak 
yazlarda gelişen mantar hastalıkla-
rına karşı dayanıklı olması nede-
niyle tercih edildiği tespit edilmiş-
tir. Kaplıca ve çatal siyez buğdayla-
rının yüksek kaliteli tavuk yemi ve 
bulgur olarak da çok değerli olma-
sına rağmen, ekim alanları hızla 
azalmaktadır.

Günümüzdeki bu hızlı azalma 
ile "Erken Tunç Çağı" ndaki azal-
ma arasında bir paralellik olabilir 
mi?" şeklindeki soruyu ekici köylü-
ler şöyle cevaplandırmaktadır:

Öncelikle verimi düşük olan 
kaplıca ve çatal siyez buğdaylarına 
devlet desteği yoktur.  Buğday tüc-
carlarının ekmeklik buğday alırken, 
bu buğdaylar gibi azınlıklarla ilgi-
lenmemeleri ise başka bir nedendir. 
Görüldüğü gibi, Karadeniz dağ-
larındaki ekim alanlarında yaşa-
mayan ve hastalıklara karşı daha 
az dirençli olan ekmeklik buğday, 
modern piyasa ekonomisine daha 
iyi uyum sağlamıştır.

Erken Tunç Çağı'na dönersek, 
Güneydoğu Anadolu'da bu çağın 
en belirgin özellikleri, yerleşim 
yoğunluğundaki artış ve araziye 
yayılmış küçük köylerden kasa-
baların çevresine kurulan köylerle 
birlikte daha hiyerarşik bir düzene 
geçiş olarak özetlenmektedir. Bu 
değişimin tarıma yansıyan etkisi 
için ortaya atılan en akılcı teori 
kısaca şöyledir:

“ Çoğalan şehirli nüfusun artan 
ihtiyaçları, çiftçileri, ekmeklik ve 
makarnalık buğdaylar gibi gübre-
lemeye bağlı olarak verimi arttıran 
ve hasat sonrası kolay işlenebilen 
ürünler yetiştirmeye yöneltmiştir. 
Bu iddia, günümüzde çeşitli buğ-
day türlerinin, çeşitli gübrelerle 
deneysel ekimi yapılarak test edi-
liyor. Ege bağlantılarıyla birlikte 
Batı Anadolu'daki ve alçak bölge-
lerdeki eski çiftçilik hakkında ne 
kadar çok şey öğrenebilirsek, eski 
tarım yöntemlerinde de daha fazla 
çeşitlik bulma umudu artmaktadır” 

Tarım teknikliklerindeki çeşitli-
lik, beslenme alışkanlıkları için de 
söz konusudur. Türkiye'de en yay-
gın arkeobotanik kalıntı olan arpa, 
hayvan yemi ya da malt yapımı için 
kullanılmıştır, ama arpanın geçmiş-
te insan hayatında önemli bir besin 
olarak yer aldığına dair arkeolojik 
kanıtlar vardır.

Sarde ve Gordion'da bulunan, 

M.Ö. 500 yıllarına ait yangın geçir-
miş odaların külleri arasında, arpa 
kabuklarıyla dolu çömleklere rast-
lanmıştır. Bunlar arpa tanelerinin 
ayıklanmasından arta kalan kabuk-
lardır. Bu zahmetli kabuk çıkarma 
işi sadece insanların tüketimi için-
dir ve hayvan yemi olarak kulla-
nılan arpalara bu ayıklama işlemi 
yapılmamaktadır.

Eski yazıtların yorumlanmasın-
dan ortaya çıkan kanı, insan besi-
ni olarak arpanın, buğday kadar 
önemli olduğudur. Günümüz 
Türkiye’sinde nadiren insan besi-
ni olarak kullanılan arpanın, besin 
olarak önemini ne zaman kaybet-
tiği merak konusudur. Uzmanlar, 
benzer iki durumdan bahsetmekte-
dir. Anadolu'da hayvan yemi olarak 
yetiştirilen burçak ve acı bakla, 
zehir içerdiği için insan besini ola-
rak kullanılmamaktadır. Ancak her 
iki ürünün de neolitik dönem ve 
sonrasına ait arkeobotanik örnek-
leri bol miktarda bulunmaktadır. 
Bu iki ürüne mutfak alanlarında 
rastlanmış olması, besin maddesi 
olarak kullanıldığını düşündürmek-
tedir. Acı bakla ve burçak yete-
rince pişirildiğinde ve karışık bir 
beslenme biçiminin parçası olarak 
kullanıldığında yararlı birer besin 
olmaktadır. 

Arkeoloji ve Yazılı Kaynaklar
Tarihi dönemlerle ilgili araş-
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tırma yapan arkeologların, ihtiyaç 
duydukları bütün bilgilere, bulduk-
ları yazılı kaynaklarla ulaştıklarını 
düşünme eğilimleri vardır. Bu eği-
lim, Genç Tunç Çağı ve sonrasına 
ait arkeobotanik veye zooarkeolo-
jik verilerin gerçekten önemsenme-
mesine sebep olmuştur. Ne yazık 
ki, yazılı belgeler, tarım ekonomi-
sinin dinamiğini anlamamız için 
yeterli bilgiyi nadiren içermektedir. 
Ayrıca tarım ürünlerine ait terimle-
rin çevirisi de oldukça sorunludur. 
Örneğin, Boğazköy'den çıkarılmış 
Hitit dönemine ait on binlerce tab-
letin hemen hepsi diplomasi, hukuk, 
din veya mitoloji ile ilgili ayrıntı-
lar içermektedir. Yazıları tamamen 
anlamış olsak da, bu tabletlerden 
Hitit tarımı ile ilgili nitelikli bilgi 
edinmek mümkün olmamaktadır.

Hititçedeki ürün terimleri bugü-
ne kadar tam olarak anlaşılamasa 
da dilbilimciler, Sümer terimleri-
nin, Hititler tarafından aynı anlam-
da fakat kısaltılmış olarak kulla-
nıldığını varsaymışlardır. Orjinal 
Mezopotamya metinlerinde ve aynı 
anlamda kullanıldığı varsayılan 
Hitit metinlerinde sıklıkla kulla-
nılan " ZIZ " terimi dilimize çatal 
siyez buğdayı olarak tercüme edil-
mektedir.

Hoffner, Genç Tunç Çağı'nda 
çatal siyez buğdayına ait verilerin 
azaldığını gösteren arkeobotanik 
veriler dayanarak " ZIZ " in aslında 
ekmeklik buğday ya da buğday için 
kullanılan genel bir terim olduğunu 
öne sürmüştür. Kaman Kalehöyük' 
te bulunan arkeobotanik veri ana-
lizleri, çatal siyaz buğdayının sade-
ce az miktarlarda bulunduğunu 
doğrulamıştır. Ekmeklik buğday, 
Hoffner'in düşüncelerini doğrular-
casına, en fazla bulunan buğday-
dır.

Hitit yazıtları tarım teknikleri 
ve bitkisel ürünler hakkında ilginç 
bilgiler içermekle beraber arkeobo-
tanik bilgilerle desteklenerek kulla-
nılmalıdır. Klasik Çağ ve Ortaçağ 

için de tamamen aynı durum geçer-
lidir. Anadolu’ya yeni ürünlerin 
geldiği ve önemli tarımsal gelişme-
lerin olduğu açıktır, ancak bu konu-
da tarihi belgeler yetersizdir.

Başta Anadolu olmak üzere, Ön 
Asya'daki arkeobotanik araştırma-
lar henüz başlangıç aşamasında-
dır. Günümüzde sayıca az ama her 
geçen gün artmakta olan araştırma-
cılar, arazide hala tohum türlerinin 
belirlenmesine ve yorumlanmasına 
yarayacak sorular konusunda temel 
teknikler üzerine çalışmaktadırlar. 
Türkiye'de seri halinde yürütülen 
kazılarda, geniş çaplı bitki ve hay-
van kalıntıları araştırmaları yapıl-
maktadır.

Örnek toplama stratejisi geliş-
tirmek, modern floranın tanınması, 
tohumları mikroskopta tanımlamak 
ve günümüz çiftçileriyle gerekli 
çalışmaları yapmak, arkeobotanik 
çalışmaların temelini oluşturmakta 
ve arkeologları doğru sorulara yön-
lendirmektedir.

Bir kazıdan yeni çıkarılmış her 
bitki kalıntısı yeni keşiflere yol 
açmaktadır. Arkeobotanik, ister 
tarımın yeni başladığı tarih önce-
si dönemler olsun, ister yazının 
bulunduğu dönemler olsun, insa-
noğlunun geçmişine ışık tutmak-
tadır.

 Arkeobotanik Toplama ve 
Yorumlama Hammaddeleri
Toplanma ve yorumlama strate-

jileri tamamen farklı olan iki grup 
olarak incelenmektedir: 

Makro Kalıntılar: Tohumlar ve 
tahta parçaları gibi çıplak gözle 
görülebilecek kadar büyük olan bit-
kisel kalıntılardır. Birçok Ön Asya 
ülkesinde olduğu gibi çölümsü 
kurak bölgelerde, bitkisel kalın-
tılar diğer arkeolojik kalıntıların 
içinde korunabilmektedir. Kışların 
nemli geçtiği Türkiye' de ise, bit-
kiler hayvanlar tarafından yenmek-
ten kurtulsalar bile çürümektedir. 
Botanik kalıntılar biyolojik olarak 
çürüyemeyen artıklardan oluşmak-

tadır. Kömürleşme ise korunmak 
için en iyi yoldur. Ateşle temas 
eden tohumlar, odunlar ya da diğer 
bitki parçaları çoğu zaman yanarak 
kül olurken, tamamen yanmayanlar 
ise kömürleşmektedir. Çoğunluğu 
karbonlaşan bu kömürlerin içinde 
başka organik maddelerde bulu-
nabilmektedir. Kömürleşmiş bir 
tohumdan lipid ve DNA' nın ayrı-
labilmiş olması bu bilgiyi doğrula-
maktadır.

Hayvanların otlamasıyla, sindi-
rim sistemlerine geçen tohumlar, 
doğal olarak dışkılarında ortaya 
çıkmaktadır. Dışkıların yakılmasıy-
la bu tohumlar arkeolojik kayıtla-
ra kömürleşmiş kalıntılar olarak 
geçmektedir. Çeşitli tohumların bir 
arada bulunduğu gübreler ilginç 
arkeobotanik örnekleri oluşturur-
maktadır.

Mikro Kalıntılar: Polenler, 
sporler, fitolitler (phytolithler) 
mikroskopta incelenmesi gereken 
küçük parçacıklardır. Genellikle 
rüzgar veya böcekler tarafından 
ayrıştırılan bu mikro parçalar, kalın 
dış kabukları nedeniyle göl yatak-
ları ya da bataklıklar gibi aneo-
robik koşullarda çürümeye karşı 
dirençli olmaktadır. Bölgenin bitki 
örtüsünün tanımlanmasında önemli 
ipuçları taşıyan polenlere, arkeolo-
jik kalıntılarda genellikle rastlan-
mamaktadır.

Çeşitli bitki hücrelerinde bulu-
nan silisli bir yapı olan fitolit ise 
bitkilerin çürümesinden sonra arke-
olojik toprakta birikir ve labora-
tuvarda ayrıştırılmaktadır. Fitolit 
analizleri, daha yeni bir teknik 
olmasına rağmen bitkilerin tanın-
ması ve sonuçların mikromorfoloji 
çalışmalarıyla birleşmesiyle arkeo-
lojik verileri tamamlamaktadır..

Kaynak
Biblical Archaeologist, 
Yazan: Mark Nesbitt
Çeviri: Ebru Bilun Akyıldız
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Resmi Adı: Kanada

Yönetim Şekli: Anayasal Monarşi

Devlet Başkanı: Kraliçe 2. Elizabeth’i temsilen 

 Genel Vali David Johnston

Başbakan: Stephen HARPER

Başkent : Ottowa

Doğal Kaynaklar: Uranyum, demir, nikel, çinko, bakır, asbest, kadmiyum, 
 alüminyum, altın, kurşun, molibden, potas, kobalt, 
 gümüş, balık, kereste, tuz, vahşi doğa, kömür, petrol, 
 doğal gaz, hidroenerji

Yüzölçümü : 9.970.610 km2

Nüfus : 33.7 Milyon

Dil : İngilizce (resmi dil) 58,8%, Fransızca (resmi dil) 

 21,6%, diğer 19,6%.

Din : Katolik (%95), Protestan, Ortodoks ve diğerleri (%5)

Etnik Gruplar: Arap-Berber (%99.1), diger (%0.7), Yahudi (%0.2)

Para Birimi : Kanada Doları (CAD) 

 (Ortalama Kur 2009 C$:ABD$ 1,14)

Temel Sosyal Göstergeler Kuzey Amerika'nın kuzeyin-
de, 60 00 kuzey enlemi ve 

95 00 batı boylamı arasında bulu-
nan ve hem Atlas hem de Pasifik 
Okyanusu’na kıyısı olan Kanada, 
bu her iki Okyanusun yanı sıra Ku-
zey Buz Denizi’nde de çok uzun 
kıyılara sahiptir. Ülkenin, güneyde 
8.892 km uzunluğundaki sınırıyla 
ABD haricinde kara komşusu bu-
lunmamaktadır.
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Yaklaşık 202 bin kilometre ile 
dünyanın en uzun kıyılarına sahip 
ülkesi olan Kanada’nın yüzölçü-
mü, dünya toplam yüzölçümünün 
%7’sini, Amerika kıtasının ise yak-
laşık %41’lik kısmını oluşturmakta-
dır. 9 milyon kilometrekareyi aşan 
yüzölçümüne rağmen, ülke nüfusu-
nun büyük kısmı başta güneydeki 
ABD sınırına yakın bölgeler olmak 
üzere belirli bölgelerde yoğunlaş-
maktadır.

Coğrafyasında batıdaki dağlık 
ovalar ile güneydoğudaki alçak 
düzlüklerin ön plana çıktığı ülkenin 
en yüksek noktası da 5 959 metre 
yüksekliği ile Logan Dağları’dır.

Ülke doğudan batıya 6 farklı 
zaman dilimine ve British Colum-
bia (Pasifik Kıyısı), The Cordillera, 
The Prairies, The Canadian Shield, 
The Great Lakes (Güney Quebec 
ve Ontario Eyaletleri), The Atlantic 
Provinces, ve The Arctic (Kuzey 
Buz Denizi) olmak üzere 7 coğrafi 
bölgeye ayrılmaktadır.

Siyasi ve İdari Yapı
1 Temmuz 1867 tarihinde 

İngiltere'den ayrılarak Federal 
yapıda bağımsızlığını ilan eden 
Kanada’da, İngiltere Kraliçesi’ne 
bağlı bir anayasal monarşi yöne-
tim biçimi benimsenmiştir. Kana-
da Hükümeti’nin önerisi ile Kra-
liçe tarafından atanan Genel Vali, 

Kraliçe’nin ülkedeki temsilcisi ola-
rak görev yapmaktadır.

Ülkenin iki meclisli parlamenter 
sistemi, 308 üyeli Avam kamarası 
ile 105 üyeli Senato’dan oluşmak-
tadır. Avam kamarası üyeleri dört 
yılda bir yapılan seçimlerle belirle-
nirken Senato üyeleri Başbakan’ın 
önerisiyle Genel Vali tarafından 
atanmaktadır.

10 eyalet (Alberta, British Co-
lumbia, Manitoba, New Brunswick, 
Newfoundland, Northwest, Nova 
Scotia, Nunavut, Ontario, Prince 
Edward Adası) ve 3 bölgeden (Qu-
ebec, Saskatchewan, Yukon) oluşan 
federal yapı içinde yönetim yet-
kileri, Merkezi Hükümet (Federal 
Government), Eyalet Hükümetleri  
(Provincial Government) ve Yerel 
Hükümetler/Belediyeler (Regional 
Government) arasında paylaşıl-
maktadır. Eyalet ve Bölgesel Hükü-
metler anayasa çerçevesinde belir-
lenmiş kapsamda bağımsızdır. Ku-
zeybatı (The Northwest) ve Yukon 
Bağımsız Bölgeleri ise merkezi hü-
kümet tarafından yönetilmektedir.

En son 14 Ekim 2008 tarihinde 
gerçekleştirilen seçimler sonucunda 
ikinci kez iş başına gelen Başba-
kan Stephen Harper, Muhafazakar 
Parti’nin (Conservative Party) başka-
nıdır. Bir sonraki genel seçim en geç 
Ekim 2012’de gerçekleştirilecektir.

Nüfus ve İşgücü Yapısı
Coğrafi yapısından dolayı nü-

fusun dağınık olduğu Kanada’da 
kentleşme oranı oldukça yüksektir.

Temmuz 2008 resmi tahminle-
rine göre nüfusu 33,2 milyon kişi 
olan Kanada’nın, yüzölçümünün 
9,09 milyon kilometrekare olduğu 
göz önüne alındığında ülke dünya-
nın nüfus yoğunluğu en düşük olan 
ülkelerinden biridir. Buna karşılık 
ülke aynı zamanda dünyada kent-
leşme oranının en yüksek olduğu  
ülkelerden biridir. Ülke nüfusunun 
yaklaşık %85’lik kısmı 350 kilo-
metre uzunluğundaki ABD sınırı 
doğrultusunda yaşamakta olup, bu 
nüfusun yarısından fazlası büyük 
şehirlerde yerleşiktir.

Ülkenin orta ve kuzey bölgele-
rinde de şehirler ve kasabalar olma-
sına rağmen bunların nüfus yoğun-
luğu ortamda dağıtımı yasaktır.

Ülkeye ilk yerleşenler İngiliz 
ve Fransızlar olmakla beraber ülke 
nüfusunun kökenleri pek çok farklı 
ülkeden gelmektedir. Bu kültürel 
çeşitlilik, 1970’li yılların başından 
bu yana bir Kanada “ideali” haline 
gelmiştir.

Ülkede doğum oranı, ölüm 
oranlarının altında seyretmektedir. 
Doğum oranları, ülke nüfusunun 
sabit kalması için gerekli olan ka-
dın başına ortalama %2,1 çocuk 
oranın altında seyretmektedir. 
2000’li yılların başında iyice düşen 
doğum oranları 2007’den bu yana 
artış göstermiş olsa da hala olduk-
ça düşük düzeylerde seyretmekte-
dir. Bu durum, yaşlanan bir nüfus 
yansıtmanın yanı sıra geç yaşta ev-
lenme, kariyer nedeniyle çocuk sa-
hibi olmayı erteleme vb gibi sosyo-
kültürel bir değişim eğilimini de 
göstermektedir.

Nüfus, çok yavaş bir artış hızı 
gösterse de Kanada hala G7 ülkele-
ri arasında nüfus artış hızı en fazla 
olan ülkelerden biridir. Ülke nüfusu 
2000 yılından bu yana yıllık ortala-
ma %1’lerde seyreden artış  oranla-
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Temel Ekonomik Göstergeler

GSYH $1.33 trilyon   (2010)

Kişi başı Milli Gelir $39,400          (2010)

Enflasyon Oranı 1,6 %              (2010)

İşsizlik Oranı 8 %                 (2010)

İhracat $406,8 milyar (2010)

İthalat $406,4 milyar (2010)

Başlıca İhracat Ortakları A.B.D. 77,7%, İngiltere 2,7%, Japonya 2,3%

Başlıca İthalat Ortakları A.B.D. 52,4%, Çin 9,8%, Meksika 4,1%

Başlıca İhraç Ürünleri Mineral maddeler %25, nakil vasıtaları %14, makine, mekanik, elektronik ve elektrikli 
aygıtlar %13, tarım ve gıda sanayi ürünleri %11, metal ve metal eşyalar %7,5, kimyasal 
ürünler %7, kağıt ve kağıt ürünleri %4.8, plastik ve mamulleri %3.8, kıymetli ve yarı 
kıymetli taşlar %3,3’dür (2010).

Başlıca İthal Ürünleri Makine, mekanik, elektronik ve elektrikli aygıtlar %25,1, nakil vasıtaları %17,1, 
mineral maddeler %11,2, kimyasal ürünler %9, metal ve metal eşyalar %6,9, tarım ve 
gıda sanayi ürünleri %7,5, plastik ve mamulleri %4,9, kıymetli ve yarı kıymetli metal 
ve taşlar %3,3, tekstil ve hazır giyim %3,1 (2010)

Kaynak: CIA The World Fact Book & IGEME Ülke Raporu.

rı göstermektedir. Kanada’nın geç-
mişi göz önüne alındığında oldukça 
düşük olan bu oran, G7 içindeki 
en yüksek nüfus artış hızı oranı-
dır. 2001 yılından bu yana ülkenin 
aldığı göç ise ülke nüfus artışının 
%66’lık kısmını oluşturmaktadır.

 Genel ekonomik yapı
Kuzey Amerika pazarı ile hızla 

gelişen Asya ekonomileri arasın-

da bir köprü görevi gören stratejik 
pozisyonu ile Kanada, dünyanın en 
büyük dokuzuncu tüketim pazarı-
dır.

ABD ve Meksika ile gerçek-
leştirilen Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 
443 milyonu aşan bir tüketici kit-
lesine ulaşma imkanı sağlamanın 
yanı sıra, ülke güvenli iş ve yatırım 

ortamı ile de dünyanın önde gelen 
en dinamik ekonomilerinden biri 
olarak değerlendirilmektedir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) ve G8 üyesi olan 
Kanada, dünyanın en zengin eko-
nomilerinden biridir.

Sanayileşmiş diğer ekonomiler-
den farklı olarak, Kanada ekonomi-
sinde ağaç ve petrol sanayi önemli 
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bir yere sahiptir. Ülke aynı zaman-
da Güney Ontario merkezli özel-
likle otomobil ağırlıklı bir imalat 
endüstrisine sahiptir.

Doğal Kaynaklar ülke ekono-
misinin gelişmesinde kilit bir rol 
oynamış olmakla beraber toplam 
ekonomik faaliyetlerin %70’i ve is-
tihdamın ¾’ünü oluşturan hizmetler 
sektörüyle bugün Kanada ekonomi-
si oldukça çeşitlenmiştir.

Tarım
Sert kuzey mevsimi nedeniy-

le Kanada topraklarının sadece 68 
milyon hektarlık (%7) kısmı tarıma 
ayrılmıştır. Tarıma elverişli bu top-
raklar ülkenin güney sınırı boyunca 
dağılmış bulunmaktadır. Sınırlı ta-
rım alanına karşılık Kanada, başta 
buğday olmak üzere dünyanın önde 
gelen tarım üreticilerinden biridir.

Son 50 yılda Kanada tarım sek-
törü önemli bir yapısal değişim ge-
çirmiş, diğer sanayileşmiş ülkelerde 
olduğu gibi tarım sektörünün ve ta-
rımda istihdam edilen nüfusun payı 
giderek azalmış, çiftlikler büyümüş 
ancak sayıları azalmıştır. Toplam 
ekilen tarım arazisinde önemli bir 
değişiklik gözlenmemiş olup, çift-
lik başına düşen tarım arazilerinde 
toplamda artış gerçekleşmiş, bu 
çerçevede Sasketchewan eyaleti or-
talama tarım arazilerinin en yüksek 
olduğu eyalet olmuştur.

Kanada hayvancılık üretimi 
açısından değerlendirildiğinde, en 
büyük sürülen domuz çiftliklerin-
de yetiştirilmekte olduğu ve bu 
alandaki büyümenin son on yılda 
yaklaşık %150 civarında olduğu 
hesaplanmaktadır. Yine süt inekleri 
ve sığır sayısında da artış kaydedil-
mektedir.

Tarım ve Gıda Ürünlerinde 
önemli bir üretici konumunda bu-
lunan Kanada, özellikle daha sıcak 
iklimlerde yetişen ürünlere yöne-
lik talebin karşılanması amacıyla 
düzenli olarak ithalat yapmaktadır. 
Coğrafi konum nedeniyle dış tica-
ret ağırlıklı olarak diğer NAFTA 

(North American Free Trade Agre-
ement) üyeleri olan ABD ve Meksi-
ka arasında gerçekleşmesine karşın 
Avrupa ve Uzakdoğu pazarları da 
Kanada'nın dış ticaretinde önemli 
rol oynamaktadır.

Diğer sanayileşmiş büyük ül-
kelerin aksine Kanada çitfçileri 
üretimleri için devletten büyük 
sübvansiyonlar almamaktadırlar. 
Kanada'da çiftçilere yalnızca tabii 
afet ve kuraklık gibi durumlarda 
destek verilmektedir.

Süt ürünleri üreten ve tavuk ye-
tiştiren çiftliklere ülkenin hemen her 
yerinde rastlanmakla birlikte, süt 
üretiminin Quebec'te, tavukçuluğun 
ise Ontario'da yoğunlaştığı görül-

mektedir. Bu sektörlerin üretimleri 
daha çok iç piyasaya dönüktür.

Türkiye-Kanada arasındaki 
ticaret
Türkiye ile Kanada arasındaki 

ikili ticaret hacmi, mevcut ekono-
mik ve ticari potansiyelinin altında 
seyretmekle beraber istikrarlı bir 
artış eğilimi göstermektedir. Yine 
de her iki ülkenin de birbirleriyle 
olan ticaret hacminin toplam ticaret 
hacimleri içindeki payı %1’lerin al-
tında seyretmektedir.

Ülkemizin Kanada’ya İhraç 
Ettiği Başlıca Ürünler
Türkiye’nin Kanada’ya ihraca-

tının %80 ‘i sanayi, %20 ‘si tarım 
ürünlerinden oluşmaktadır.

Türkiye-Kanada Dış Ticaret Değerleri (1000 Dolar)

Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim 
2007 369,9 866,8 -496,9 1236,6 

2008 501,4 1428,0 -926,6 1929,4 

2009 338,3 937,4 -599,1 1275,7 

2010 479,6 915,3 -435,7 1394,9 

2011* 321,1 547,9 -226,8 869,0

*2011 yılı verileri geçicidir.
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı – DTM.
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Türkiye’nin Kanada’dan ithala-
tının %78’i sanayi, % 22’si tarım 
ürünlerinden oluşmaktadır.

Türkiye’nin Kanada’dan 
ithalatında;
n Taşkömürü,

n Mercimek,

n Gazete kağıdı,

n Demir-çelik hurda 

n Buğday
n Hava taşıtı

n Su buharı kazanları

n Altın

n İlaç

n Kuluçkalık hindi yumurtaları

n Soya fasulyesi

n İşlenmemiş nikel

n Demir cevheri

gibi genel itibariyle hammadde-
ler yer almaktadır.

Türkiye-Kanada Yatırım 
İlişkileri
Türkiye ile Kanada arasındaki 

yatırım ilişkilerinin dinamik tara-
fını Kanadalı firmaların Türkiye’de 
gerçekleştirdikleri yatırımlar 
oluşturmaktadır. Türk firmaların 
Kanada’daki faaliyetleri ise oldukça 
sınırlı düzeydedir. Türk işadamları-
nın Kanada’da yaptıkları yatırımlar 
çoğunlukla Kanada’ya yerleşmiş ve 
vatandaşlık kazanmış kişilerin kur-
dukları veya ortak oldukları Kana-
dalı firmalar olup, ülkemize serma-
ye transferi sağlamamaktadırlar.

Yatırımcılarımız açısından Ka-
nada yüksek vergi oranları nede-
niyle çok cazip gelmemektedir. 
Merkezi hükümet yanında federal 
hükümetlerin de ayrıca tahsil ettiği 
vergiler toplam vergi yükünü ağır-
laştırmaktadır.

Tarım ve Gıda Sanayi Ürünleri 
ihracatında;

n Fındık

n Kuru üzüm

n Kuru kayısı

n Zeytinyağı

n Kuru incir

Madencilik ve Sanayi Ürünleri 
ihracatında;
n Oto ve oto yan sanayi

n Demir-çelik ürünleri

n Mermer, karolar

n Hazır giyim

n Ev tekstili

ön plana çıkmaktadır.

Ülkemizin Kanada’dan İthal 
Ettiği Başlıca Ürünler
Türkiye’nin Kanada’dan itha-

latında hammadde ve yarı mamul 
ürünler ön plana çıkmaktadır.
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2 - 6 Mayıs 2.Ekodünya  Fuarı 2012 Çevre Dostu Yapı Ürünleri, Malzemeler,  Tüyap Fuar ve Kongre
  Teknolojiler, Alternatif Enerji ve  Merkezi 
  İklimlendirme Sistemleri İstanbul  
 
16 - 20 Mayıs EVTEKS 2012  İstanbul Ev Tekstili Tül, Perde, Döşemelik Kumaş, Havlu,  İstanbul Fuar Merkezi
  Halı, Mutfak Tekstili, Duvar Kaplama,  Yeşilköy
  Yatak Ve Banyo Tekstili, Dekoratif Aks.  İstanbul 
16 - 20 Mayıs 8.İstanbul  Ev Tekstili Fuarı Perde,  Döşemelikler, Uyku ve Yatak  Tüyap Fuar ve Kongre
  Odası,  Mutfak ve Yemek Odası,   Merkezi
  Dekorasyon İstanbul 
17 -20 Mayıs 2.Van Tarım, Hayvancılık ve  Tarımsal Üretim Geliştirme, Makine ve Altaylı Fuar Alanı
 Gıda Fuarı Yan Sanayi, Sulama Sistemleri, Seracılık, Van 
  Hayvancılık, Organik Gıda, Gübre, Peyzaj  
17 - 20 Mayıs 1.KATEF 2012 Kamu Tedarikçileri Sağlık, Gıda, Otomotiv, Ticari Araç,  İstanbul Kongre
 Fuarı Büro Ofis Mobilyaları, Kırtasiye,  Merkezi
  Genel Makine, Mobilya,  İstanbul 
18 - 20 Mayıs Ulusal Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Hayvancılık ve Ekipmanları, Süt  Burdur Çok Amaçlı
 Fuarı Endüstrisi Ürünleri, Süt Endüstrisi  Kullanımlı Fuar Alanı
  Teknolojileri ve Tedarikçileri, Tohum,  Burdur
  Yem Üretiminde Kullanılan Tarım Alet ve 
  Makineler, Hayvan Sağlığı,  
24 -26 Mayıs HALSER Yaş Sebze Meyve Üretim  Tohum, idan, Gıda Güvenliği, Paketleme,  Bayrampaşa Hali
 Girdileri, Paketleme Lojistik,  Etiket, Pazarlama, Mekanizasyon İstanbul
 Pazarlama Fuarı Soğuk Hava, Yaş Sebze Meyve   
24 - 27 Mayıs 3.İnşaat Mobilya ve Yan Ürünleri  İnşaat Yapı, İnşaat Malzeme ve Makineleri, Altyapı Fuar Alanı
 Fuarı Tesisat, Mobilya Dayanıklı Tüketim, Ev  Van
  Tekstili, Dekorasyon, Peyzaj  
24 - 27 Mayıs Educashow Okul Ekipmanları ve  Teknolojiler, Okul Mobilyaları, İstanbul Kongre
 Teknolojileri Fuarı Görsel & İşitsel Baskı/Yayın,  Merkezi 
  Kırtasiye Malzemeleri, Oyun Alanları,  İstanbul
24 - 27 Mayıs MERYAPI -Mersin 6.Yapı ve İnşaat Malzemeleri, İş Makineleri,   Yenişehir Belediyesi
 Emlak Fuarı Dekorasyon, Tesisat, Isıtma, Soğutma,  Fuar Alanı
  Havalandırma, Arıtma Sistemleri,  Mersin
  Asansör, Yalıtım, Gayrimenkul Pazarlama   
24- 27 Mayıs İPAF '2012 15.Uluslararası Plastik &  Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri, İstanbul Fuar Merkezi
 Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri   Yardımcı Malzeme Ve Ekipmanlar, Plastik  Yeşilköy
 Fuarı Hammadde, İşleme Makine ve Ekipmanları,   İstanbul
  Robot Sistemleri, Kalıp ve Kalıp Sistemleri,  
  Test Ölçüm Cihazları 
26 - 28 Mayıs 4.Gold Expo Karadeniz 2012 Fuarı Altın, Gümüş, Mücevher, Saat, Değerli ve  Trabzon Dünya Ticaret
  Yarı Değerli Taşlar, Malzeme ve  Merkezi
  Ekipmanları,  Kuyumcu Bilgisayar Prog. Trabzon
30 - 30 Mayıs 1.E-TİCARET Fuarı E-Ticaret, Online Pazarlama, Sosyal  İstanbul Kongre 
  Ağlarda Satış ve Pazarlama,Dijital  Merkezi
  Ekonomide İş Modelleri, Dijital  İstanbul
  Teknolojiler, Mobil Ticaret 
30 Mayıs Safety 2012 İş Güvenliği ve Sağlığı İş Güvenliği Teknolojileri, İstanbul Fuar
2 Haziran Fuarı            Ekipmanları ve Aksesuarları Merkezi      
   Yeşilköy 
   İstanbul 

FUAR TAKVİMİ
Tarih Fuarın Adı Sergilenecek Ürün Grupları Yer/Şehir
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31 Mayıs FABRIC EXPO 2012 Pamuklu, Yünlü, Polyester, Naylon, Tüyap Fuar ve
3 Haziran İstanbul Kumaş Fuarı Organik, Dokuma ve Örme Kumaşlar,  Kongre
  Denim, Raşel, Dantel, Peluş Suni Deri  Merkezi İstanbul 
4 - 10 Haziran Turizm Doğa ve Av Sporları Turizm Doğa ve Av Sporları Aktiviteleri,  Sahil Fuar Alanı
  Avcılık ve Kamp Malzemeleri,  Rize 
7 - 9 Haziran FUTURE FISH EURASIA  Akuakültür Ekipmanları, Balıkçılık Uluslararası İzmir
 6.Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve  Malzemeleri, Su Ürünleri İşleme Fuar Alanı
 İşleme, Akuakültür  ve Balıkçılık  Makineleri, Deniz Ürünleri İzmir
 Teknolojileri Fuarı  
7 - 10 Haziran DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2012 Tohumlar, Gübreler, Zirai İlaçlar, Tarım   Osmangazi Tarım
  Makineleri, Fidanlar Sulama Ekipmanları,  Meslek Lisesi Alanı
  Sera Teknolojileri, Fideler, Hayvancılık,  Bursa
  Gıda  
7 - 10 Haziran REW İstanbul 2012  8.Ululararası  Katı Atık, Su Ve Atık Su, Arıtma  Tüyap Fuar ve Kongre
 Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri  Çamurları, Atık Gaz, Enerji, Genel Merkezi
 ve Atık Yönetimi Fuarı Ekipmanlar, Kentsel Çevre Temizlik Araç  İstanbul
  Ve Gereçleri, Geri Dönüşüm Sistem Ve  
  Ekipmanları  
8 - 10 Haziran Ankagold Ankara Altın, Mücevher  Altın, Mücevher, Pırlanta, Gümüş, ATO Kongre ve Sergi
 Saat ve Gümüş Fuarı'12 Değerli - Yarı Değerli Ve Sentetik Taşlar,   Sarayı
  Saat, Gözlük, Makine Ve Ekipmanlar,  Ankara
  Kuyumcu Yazılımları 
9 - 16 Haziran Autoshow 2012 3.Otomobil ve Yan  Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet ANFA Altınpark
 Sanayi Fuarı ve Aksesuar, Otomotiv Yan Sanayii,  Fuar Merkezi
  Garaj Ekipmanları, Akaryakıt İstasyonları Ankara
14 -17 Haziran Animalia İstanbul 2012  9.Hayvancılık Süt Ve Besi Sığırcılığı Entegreleri, 
 ve Teknolojileri Uluslararası Fuarı Canlı Hayvan Ticareti, Damızlık, Yem Ve  İstanbul Fuar Merkezi
  Hammadde, Sperma, Besleme, Sulama  Yeşilköy
  Sistemleri, Laboratuarlar Ve Analiz  İstanbul
  Cihazları, Süt Ve Gıda Sanayii Üreticileri,     
 14 -17 Haziran SEAEXPO TURKEY 2012 Su,  Donmuş & Taze Su ve Deniz Ürünleri İstanbul Fuar Merkezi
 Deniz Ürünleri, Balıkçılık ve  Üretimi, İşlenmesi, Ticareti,  İşleme ve Yeşilköy
 Teknolojileri Fuarı  Paketleme Makineleri,  İstanbul 
18 - 24 Haziran Edirne Sanayi ve İş Fuarı Traktör ve Tarım Ekipmanları, Otomotiv,  Edirne Fuar Alanı
  Beyaz ve Kahverengi Eşya, Elektronik  Edirne
  Aletler, Gıda  
21 - 24 Haziran TRIKONFEX 2.Triko, Triko İpliği, Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve  Ortadoğu Fuar Merkezi
 Konfeksiyon ve Teknolojileri Teknolojileri Gaziantep
20 - 29 Haziran 23.Dini Yayınlar ve Kitap Fuarı  Kitap, Süreli Yayınlar, Kırtasiye, Okul  Mişmiş Park Fuar Alanı
  Öncesi,  Malatya  
26 Haziran 31.Kitap ve Kültür Fuarı Basılı Yayın, Kitap, Sesli Kocatepe Camii
14 Ağustos  Ve Görüntülü Yayın Avlusu Ankara 
26 Haziran 31.Kitap ve Kültür Fuarı Basılı Sesli,  Görüntülü Yayınlar Sulltanahmet Camii
14 Ağustos   Avlusu İstanbul 
25 Ağustos 17.Afyonkarahisar  Zafer Fuarı Gıda, İnşaat, Tarım, Mobilya, Tekstil,  Kültür Park Belediye
30 Ağustos  Otomotiv Fuar Alanı 
25 Ağustos 5. Tarımtech 2012 Traktör ve Ekipmanları Çorlu Orion Alışveriş
30 Ağustos   Merkezi Alanı 
   Tekirdağ 
29 Ağustos Stone Eurasia 2012 Doğal Taşlar,  Mermer, Traverten, Granit, Doğal Taşlar, Tüyap Fuar ve Kongre
1 Eylül Mermer Üretim ve İşleme  Sondaj, Delme, Kırma, Kesme, İşleme,  Merkezi
 Teknolojileri Fuarı Yükleme, Boşaltma, Transfer Araçları  İstanbul
29 Ağustos Konya Tohum 2012 2.Tohumculuk Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Tüyap Konya
1 Eylül      Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve  Ulusalararası Fuar
  Ekipmanları Fuarı Merkezi Konya  

Tarih Fuarın Adı Sergilenecek Ürün Grupları Yer/Şehir
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A.B.D.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu - 
Ticaret Ataşeliği
U.S. Commercial Service, ıstinye 
Mahallesi, Üçşehitler Sok. No: 2, 
34460 - İstanbul
TEL: +90 (212) 335 9372
FAKS:+90 (212) 335 9103
e-posta: gorkem.yavilioglu@trade.gov
Yetkili Kişi: Görkem Yavilioğlu / 
Ticaret Ataşe Yardımcısı
Dünyanın önde gelen franchising 
(isim hakkı) şirketlerinden biri olan 
Kahala Corp.’un (www.kahalacorp.
com) bünyesin-deki 15 markadan 
biri olup, A.B.D.’nin super-premium 
don-durma kategorisindeki lider 
markası olan Cold Stone Creamery’i 
Türkiye’de temsil etmek isteyecek 
yatırımcılar aranmaktadır. A.B.D.’de 
1.100’ün üzerinde, dünyada ise 
19 ülkede 350’den fazla restorana 
sahip olduğu bildirilen Cold Stone 
Creamery’in; dondurma, sundae, 
milkshake ve smoothie çeşitlerini 
menüsünde barındıran markayı 
rakiplerinden ayıran en önemli 
özelliğinin dondurma, dondurulmuş 
yoğurt, sorbe çeşitlerine, müşterinin 
tercih ettiği şekerleme, badem, 
fındık, meyve, brownie, kurabiye 
gibi tatları ekleyerek müşterinin 
önünde hazırlanıp servise sunulması 
olduğu belirtilmiştir. Cold Stone 
Creamery’i Türkiye’de temsil etmek 
isteyecek yatırımcılarda: - yiyecek 
/ içecek, perakende veya diğer 
hizmet sektörlerinde deneyiminin, - 
marka gelişimine katkı sağlayacak 
başarılı bir yönetici kadrosunun ve 
bu projede kullanılmak üzere en az 
$2.000.000 sermayesinin bulunması 
vb. özellikler aranmaktadır. Amerikan 
Konsolos-luğu Ticaret Ataşeliği 
arcılığıyla Birliğimize gönderilen 
söz konusu işbirliği teklifi hakkında 
uygun yatırımcılarla Cold Stone 
Creamery yetkilileri arasında 14 
Mart 2012 tarihinde İstanbul’da 

birebir görüşmeler düzenleneceği 
ve ilgilenen yatırımcıların en geç 29 
ıubat 2012 tarihine kadar 0 (212) 335 
93 72 numaralı telefondan Görkem 
Yavilioğlu'nu arama-ları veya gorkem.
yavilioglu@trade.gov adresine e-posta 
yollamaları gerektiği bildirilmiştir.

BLACK SEA FISHERIES CORP.
102 Maryland Avenue Paterson N.J 
07503 USA
TEL: +1 (917) 865 7658
FAKS:+1 (866) 402 8561
e-posta: blackseafisheries@yahoo.com
Yetkili Kişi: Muhittin Bağrıyanık
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2007 
yılında kokoreç üretimi-ne başlayan 
firma, Türkiye genelinde franchising 
(isim hakkı) anlaşması yapabileceği, 
kokoreç zinciri biçiminde restoranlar 
açacak Türk firmaları arıyor. 
Amerikan Gıda ve ılaç Dairesi-nin 
(FDA) onayı ile Paterson, New 
Jersey’de kokoreç üretim tesisi açtığı 
bildirilen firma, söz konusu tesiste 
HACCP planı-na uygun et ve tavuk 
ürünleri üretimini de düşünmektedir. 
Firma, ürünleri için dağıtımcılık 
anlaşmaları da yapmak istemektedir.

ALMANYA
Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-
Ege) Ege Üniversitesi Bilim 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (EBİLTEM) 35100 
Bornova - ıZMıR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

Yetkili Kişi: Semih Erden
At, köpek, kedi, balık ve yırtıcı 
kuşlar için yem katkı maddele-ri, 
ek besinler, bakım ürünleri üzerine 
çalışan Alman firma, organik ve 
doğal özelliğe sahip bu ürünleri için 
dağıtımcı aramaktadır. Firma ile 
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 
20120120022 referans numarasını 
belirterek Ege iş ve Yenilik Merkezi’ne 
başvurmaları gerekmektedir.

BELÇİKA
Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-
Ege) Ege Üniversitesi Bilim 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (EBİLTEM) 35100 
Bornova - İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

Yetkili Kişi: Semih Erden
Uluslararası çay fuarı düzenleyecek 
olan organizasyon firması, bu 
organizasyon ile ilgili beraber 
çalışabileceği çay üzerine 
uzmanlaşmış ortaklar aramaktadır. 
Fuar dünyanın dört bir tarafından 
çay ile ilgilenen uzmanları, 
üreticileri, profesyonelleri ve alıcıları 
bir araya getirecektir. Firma ile 
bağlantı   kurmak isteyen kuruluşların 
20120112008 referans numarasını 
belirterek Ege iş ve Yenilik Merkezi’ne 
başvurmaları gerekmektedir.

DANİMARKA
Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-
Ege) Ege Üniversitesi Bilim 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (EBİLTEM) 35100 
Bornova - İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Can ıenyılmaz / Proje 
Uzmanı
Besinlerin mikroplara karşı 
korunması için gereksinime göre 
çözümler sunan firma, besin işleme 
firmalarıyla teknik ya da teknik 
destekli ticari işbirliği anlaşmaları 
yapmak istiyor. Firmanın sunduğu 
çözümler, verileri derleyip toplama, 
çö-zümlemeli sonuçlar ve belirlenmiş 
hedefler ve gereksinimler olarak 
tanımlanmıştır. Firma ile bağlantı 
kurmak isteyen kuruluşların 12 DK 
20B7 3O2N referans numarasını 
belirte-rek Ege işve Yenilik Merkezi’ne 
başvurmaları gerekmektedir.

İşbirliği Teklifleri
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HIRVATİSTAN
Brodokomerc Nova d.o.o.
TEL: +385 (51) 657-140
FAKS:+385 (51) 335-559
e-posta: dragica.kruzic@brodokomerc.hr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Dış Ekonomik ılişkiler Dairesi 
Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
Tel: +90 (312) 218 22 29 
Faks: +90 (312) 218 22 09
e-mail: meltem.gursel@tobb.org.tr  
Tel: +90 (312) 218 23 27  
Faks: +90 (312) 218 22 09 Sayfa 3
Yetkili Kişi: Ms. Dragica Kruzic
Perakende ve tüketiciye yönelik 
ürünler alanında çalışan bir firma, 
Türkiye’den bisküvi ithal etmek 
istemektedir. Firma, Türk üreticiler 
ve tedarikçiler ile bağlantı kurma 
isteğini, Hırvatistan Ekonomi Odası 
aracılığıyla Birliğimize iletmiştir.

Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-
Ege) Ege Üniversitesi Bilim 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (EBİLTEM) 35100 
Bornova - İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Can şenyılmaz / Proje 
Uzmanı
Firma, soğuk pres yöntemiyle 
ayçiçeğinden, kolzadan, soya-dan, 
kabak çekirdeğinden, ketenden, 
susamdan ve kenevir tohumundan 
yağ üretim donanımları ve 
teknolojisi arıyor. Teknolojinin tam 
olarak gelişmiş olmasını bekleyen 
firmanın; üretim ve teknik destekli 
işbirliği anlaşmaları yapabileceği 
kuruluşlar aradığı bildirilmiştir. 
Firma ile bağlantı kurmak isteyen 
kuruluşların 12 HR 89GJ 3NZB 
referans numarasını belirterek Ege iş 
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları 
gerekmektedir.

CROATIAN CHAMBER OF 
ECONOMY (HIR-VATıSTAN 
EKONOMİ ODASI)
County Chamber Rijeka - 
International Relations Department

TEL: +385 (51) 209-169
FAKS:+385 (51) 216-033
e-posta: BKalokira@hgk.hr
Yetkili Kişi: Blanka Kalokira / Expert 
Associate
Perakende ve tüketiciye yönelik 
ürünler alanında çalışan bir firma, 
Türkiye’den bisküvi ithal etmek 
istemektedir. Firma, Türk üreticiler 
ve tedarikçiler ile bağlantı kurma 
isteğini, Hırvatistan Ekonomi Odası 
aracılığıyla Birliğimize iletmiştir.

İSPANYA
Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-
Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBıLTEM) 35100 Bornova - 
İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

Yetkili Kişi: Semih Erden
Arı sütü, ginseng, balık yağı, arı 
reçinesi, kitosan, yeşil çay vb. ek 
besinler üretimi üzerine uzman 
olan ve kendi markası altında 
üretim gerçekleştiren firma, bu 
ürünlerin üretimini, istenilen 
formlarda gerçekleştirebilecek 
firmalar aramaktadır. Firmanın 
ürünleri kapsül, tablet, jel gibi 
farklı formlarda su-nulmaktadır. 
Firma ile bağlantı kurmak isteyen 
kuruluşların 20111227009 referans 
numarasını belirterek Ege ış ve 
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları 
gerekmektedir.

Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-
Ege) Ege Üniversitesi Bilim 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (EBİLTEM) 35100 
Bornova - İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

Yetkili Kişi: Semih Erden
Ek besinler konusunda uzman firma, 
farklı ek besinler, diyet ürünleri 
gibi özel ürünler için ticari aracılık 
hizmeti sağlamaya hazır olduğunu 
bildiriyor. Aranan ürünlerin zincir 
dağıtım kanallarına girmiş olması 
istenmektedir. Firma ile bağlantı 

kurmak isteyen kuruluşların 
20111227007 referans numarasını 
belirterek Ege iş ve Yenilik Merkezi’ne 
başvurmaları gerekmektedir.

POLONYA
Ege iş ve Yenilik Merkezi (EBIC-
Ege) Ege Üniversitesi Bilim 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (EBİLTEM) 35100 
Bornova - İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz / Proje 
Uzmanı
Et endüstrisi alanında faaliyette 
bulunan ve yüksek basınçlı et 
paketleme teknolojisi arayan 
Polonyalı bir KOBı, teknik destekli 
ticari sözleşmeler ile ilgileniyor. Ette 
oluşabilen mikroorganizmaları etkisiz 
hale getirmek amacıyla kullanıla-
cak olan bu yüksek basınçlı sistem, 
gıdanın uygun depolanmasının 
şeffaflığını garanti etmelidir. 
Firma ile bağlantı kur-mak isteyen 
kuruluşların 11 PL 61AJ 3NR8 
referans numa-rasını belirterek Ege 
iş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları 
gerekmektedir.

ROMANYA
MACROMEX LTD.
27 Mihai Eminescu St., Bucharest 1, 
Romania 010 513
TEL: +40 (372) 137 800
e-posta: raluca.iordache@macromex.com

Yetkili Kişi: Raluca Iordache / 
Purchasing Manager
Dondurulmuş ve soğutulmuş gıdalar 
konusunda Roman-ya’nın en büyük 
ithalatçılarından olan firma; 
Türkiye’den közlenmiş-dondurulmuş 
biber, közlenmiş-dondurulmuş patlıcan 
salatası, dondurulmuş bamya, 
dondurulmuş enginar ithal etmek 
istiyor. Firmanın; Carrefour, Metro, 
Selgross, Cora, Auchan, Real, Tesco 
vb. büyük alışveriş merkezlerine 
mal verdiği ve yıllık cirosunun 110 
milyon avro olduğu bildi-rilmiştir. 
Raluca Iordache ile 0040 726444884 
numaralı cep telefonundan da 
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Dönemi TÜFE-Oniki Aylık ÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara  
  Ortalamalara Göre Değişim(%) Göre Değişim(%)

Nisan 2012 10.72 8.59

Mart 2012 10.79 8.02

Şubat 2012 10.96 7.48

Ocak 2012 11.11 6.95

Aralık 2011 11.09 6.47

Kasım 2011 10.72 6.13

Ekim 2011 10.26 5.93

Eylül 2011 10.03 6.00

Ağustos 2011 9.76 6.24

Temmuz 2011 9.59 6.37

Haziran 2011 9.42 6.47

Mayıs 2011 9.21 6.64

Nisan 2011 9.17 6.79

TÜFE - ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%)
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