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Bu sayımızda!
Sadece biz değil, bütün dünya yeni yıla umut ve iyimserlik içinde 
girdi. Ancak 2020 yılı dünyayı adeta ters köşeye yatırdı. Senenin ilk 
aylarında yaşadığımız sınırlarımıza dayanan İdlibli mülteci krizi, 
Elâzığ depremi, İdlib’de bombalama sonucu şehit düşen askerlerimiz, 
Van’da yaşanılan çığ faciası zaten morallerimizi yerle bir etmişti. 
Üzerine, artık “uzaylı istilası olacak değil ya” derken başımıza 
Koronavirüs salgını geldi.

Çin’de başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve bütün dünyada 
hayatı, ticareti ve dolayısıyla ekonomiyi adeta durma noktasına getiren 
salgından elbette biz de Türkiye olarak nasibimizi aldık.

Art arda açıklanan destek paketleri, düzenlenen yardım 
kampanyaları, başlatılan iyilik hareketlerine rağmen gün geçmiyor ki 
boğazımızı düğümleyen haberler duymayalım. Dileriz ilerleyen günler, 
siz okuyucularımız ve bütün dünya için çok daha aydınlık olur.

***

Bu Sayımızda, özellikle salgının ülkemize gelmeden önce 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri göreceksiniz. Her ne kadar şu anda 
dünyanın tek gündemi salgın olsa da ülkemiz için hayata geçirdiğimiz 
önemli organizasyonları ve programları sizlerle paylaşmaktayız.

Yine bu sayımızda, ‘Ülke Raporu’ bölümünü komşumuz Bulgaristan’a 
ayırdık. ‘Meslek/ Ürün Raporu’ bölümümüz ise, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Veteriner Hekim Seyfettin Aslan 
tarafından kaleme alınan unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet, “Ankara 
Balı” makalesini sizlerle bir araya getirdik. Ayrıca bu sayımızdan 
itibaren, sizlere üyelerimizin başarı hikayelerini anlatacağız. 122’inci 
Sayının konuğu, Faik Karahancı Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Reşat Karahancı. 

***

Daha önce belirttiğimiz gibi Koronavirüs bütün dünyayı etkilediği 
gibi dergimizi de etkiledi. Bu sayımız biraz gecikmeli olarak sizlerle 
buluştu. Fakat bir sonraki sayımız “Koronavirüs Özel Sayısı” olarak, 
alışılmış periyoddan daha erken bir zamanda sizlerle buluşacak. 

Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlıklı ve aydınlık günler 
dileriz.
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Fa ik YA VUZ 
YönetimKuruluBaşkanı

Başkandan

2020

2020, gerek iş hayatımızda gerekse günlük 
hayatımızda unutamayacağımız bir yıl olacağını 
daha ilk çeyrekten belli etti. Tezkereler, Irak’daki 
Amerika-İran misillemeleri, İdlib’de yüreğimizi 
yakan şehitlerimiz, Elazığ depremi derken şimdide 
tüm dünyayı vuran ve ülkemizde de sıçrayan 
koronavirüs.

Şüphesiz, başta Sağlık Bakanlığımız olmak 
üzere, devletimizin her kademesinde koronavirüs 
çok ciddiye alındı. Süreç şeffaflıkla ve halkı 
bilgilendirerek yönetiliyor. Türkiye, virüsle 
mücadelede alınan tedbirler sayesinde, bu yazının 
yazıldığı tarih itibariyle, dünyanın en az vaka 
rastlanan ülkelerinden birisidir. Ancak bu mesele 
sadece sağlığımızı tehdit etmiyor.

Küreselleşen dünyada artık sadece virüsler 
değil, piyasalardaki etkiler de bulaşıcılık taşıyor. 

Sizin ticaret yaptığınız ülkelerde kötümser bir 
hava varsa sizin ülkenizdeki işlerde bozuluyor. 
Borsa düşüyor, paranız değer yitiriyor. Özellikle 
Avrupa’yı etkisi altına alan ve bunun neticesinde 
tüm dünyaya bulaşan koronavirüs, alınan tüm 
önlemlere rağmen bir süre daha vurmaya devam 
edecek gibi görünüyor. Ancak, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 
salgının yaratacağı tahribatı azaltmak için alınan 
tedbirler gerek iş dünyasını gerek vatandaşı büyük 
ölçüde rahatlattı.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi, toplumun 
her kesiminde bir karşılık buldu. Kredi Garanti Fonu 
limitinin iki kat artırılarak 25 milyardan 50 milyara 
çıkarılmasından muhtasar beyannamelerin üç ay 
ertelenmesine, emekli maaşının artırılmasından 
sosyal yardımların artırılmasına, özel ve kamu 
bankalarının artarda açıkladıkları destekler 
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sayesinde, içinden geçmekte olduğumuz sürecin 
bir an önce atlatılması konusunda toplumun 
her kesimi omuz omuza vererek mücadele 
vermektedir.

Bu paketin en önemli taraflarından bir tanesi 
de istihdamı ve sosyal yapının bütünlüğünü 
korumaya yönelik olan kısa çalışma ödeneğidir. 
Ödenek sayesinde hem işveren hem de işçinin 
endişeleri giderildi. 

Tüm dünyayı saran ve kazananın olmadığı 
bu krizi yakın zamanda atlatacağımıza inancım 
tam. Birçok uzman bu virüsün hayatımıza girdiği 
hızla tekrar kaybolacağını dile getiriyor. Bu virüs 
laneti umarım tüm dünya için bir uyarı ve ders 
olur. Ancak, ünlü İngiliz yazar Aldous Huxley’nin 
de dediği gibi; Tarihten alınması gereken en 
önemli ders, insanların tarihten pek fazla ders 
almadıklarıdır.

***

Yazının ilk bölümü gündemi o kadar meşgul 
etmiş durumdaki, Türkiye için yaşanan olumlu 
gelişmeler tabiri caiz ise araya kaynadı. Petrolde 
yaşanan gelişmelere bakacak olursak; Ocak 
başında Ortadoğu’da yaşanan gerilimin de 

Başkandan

etkisiyle ortalama 70 dolar civarında dolaşan 
petrol varil fiyatı, bu yazının yazıldığı günlerde 
25 dolara kadar düşmüş durumda. Bu, bizim gibi 
senelik 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı 
yapan bir ülke için çok büyük fırsat demektir.

Yüksek enflasyonla mücadele ettiğimiz 
şu dönemde, enerji fiyatlarındaki düşüşün 
enflasyona direkt olarak çok büyük bir etkisi var. 
Çünkü üretim ve nakliyeyi ucuzlatabilirsek, genel 
olarak her şey ucuzlar. 

Koronavirüsün yarattığı durgunlukla beraber 
FED’in, faizi yüzde 0’a çekmesi, Türkiye gibi 
yüksek döviz borcu olan ve yurt dışından 
gelecek sıcak para akımını bekleyen ülkeler için 
fırsat oluşturuyor. Her ne kadar dolar yükselme 
eğiliminde olsa da virüsün etkilerinin azalmasıyla 
beraber, döviz/ borsa/ emtia piyasaları tekrar 
dengeye gelecektir.

Tabi bu durumdan etkilenecek olan 
sektörler de yok değil, ancak getirdiği faydalar 
götürülerinden çok daha ağır basmaktadır. 
Salgının yarattığı panik havasının dağılmasıyla 
beraber, önce piyasalar rayına oturacak, daha 
sonra ise büyüme ve istihdam kendiliğinden 
gelecektir.
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Oda/borsa ve
STK`lardan
ortak tavır

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik 

Yavuz, 81 ilde Türkiye’nin önde 
gelen 30 meslek örgütü, sendi-
ka konfederasyonu ve sivil top-
lum kuruluşu ile bir araya gelerek, 
İdlib’de gerçekleşen hain saldırı-
ya ilişkin ortak basın açıklamasına 
katıldı.

Açıklamada öncelikle, vatanın 
huzuru, güvenliği ve mazlumları 
müdafaa etmek üzere üstlendikleri 
görevde şehit olan tüm kahraman 



askerlerimize Allah’tan rahmet ve 
başta yakınları olmak üzere tüm 
milletimize başsağlığı dilendi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mazlumları ve ülke sınırları-
mızı korumak amacıyla bölgede 
bulunan Mehmetçiklerimizin çaba-
sı, ne yazık ki birçok ülkede karşılık 
görmedi. 

Karşımızda insanlıktan nasibini 
almamış, tüm ahlaki, insani ve dini 
değerleri hiçe sayan, kendi yurt-
taşlarını bile topraklarından eden, 
canlarına kasteden, zihniyete sahip 
bir rejim bulunuyor ve Suriye’yi her 
geçen gün daha da ağır bir yıkıma 
sürüklüyor.

Rejim güçleri son olarak da, 
yapılan anlaşmalara uymayarak, 
askerlerimizi kalleşçe pusuya düşür-
dü. Bu saldırı asla kabul edile-
mez. Dolayısıyla, masum insanları 
katleden ve ülkemizin güvenliğine 
de açık tehdit oluşturan bu rejim 
unsurlarına karşı sessiz kalmamız 
beklenemez.

Elbette bu acımasız saldırının 
sahipleri bunun bedelini ödeyecek-
tir. “Bahar Kalkanı” harekâtıyla da 
bu bedeli ödemeye de başlamışlar-
dır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, 
her türlü zorluğu aşmasını bilen bir 
milletiz. Mevzubahis vatan olunca, 
tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir 
tarafta bırakırız.

Türkiye’nin tüm kesimleri-
ni temsil eden Mesleki ve Sivil 
Toplum Örgütleri olarak, bayra-
ğımızın altında kenetlendik. Katil 
rejime karşı kararlı şekilde mücade-
le eden devletimizin ve kahraman 
ordumuzun yanındayız. Alınacak 
her kararın, atılacak her adımın 
arkasındayız. 

Cenabı Hak ülkemizi korusun, 
milletimizin birliğini ve dirliğini 
muhafaza etsin, ordumuzu muzaf-
fer kılsın.
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güven-
liğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engelle-
mek amacıyla bölgede bulunan kahraman askerlerimize 
karşı rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısını 
lanetleyerek, hayatını kaybeden 33 askerimize Allah’tan 
rahmet yaralılarımıza acil şifalar diledi.

ATB Başkanı Yavuz, yayınladığı mesajda şunları söy-
ledi:

“İdlib'de hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve 
insanlık dramını önlemek amacıyla görev yapan asker-
lerimize karşı girişilen saldırı sonuncusunda 33 aske-
rimize şehit olmuştur. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi 
yakmıştır. Suriye rejimi güçlerinin hava saldırısı sonucu 
şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve tüm milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de 
acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırının talimatını veren 
ve gerçekleştirenleri lanetliyoruz.

Milletimizin böylesine acı günleri birlik ve beraberlik 
içinde aşacağına inancım tamdır.“

ATB Başkanı Yavuz: 
Yüreğimiz yanıyor

KAPAK



TOBB Ticaret Borsaları konseyi toplandı...

Ticaret Borsaları Konsey 
Toplantısı, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipli-
ğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin katılımıyla gerçek-

leştirildi. Konseye TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz 
ve Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen Ticaret Borsası Başkanları da 
katıldı.

Hisarcıklıoğlu yaptığı açılış 
konuşmasında, atıl durumdaki hazi-
ne ve şahıs arazilerinin arazi bankacı-
lığıyla kiralanarak üretime kazandı-
rılması gerektiğini belirterek, "Ölçek 
ekonomisine geçmeliyiz. Zira bu 
devirde ayakta kalmak istiyorsan, çok 
üretecek, çok alacak, çok satacaksın. 
Bu devrin kuralı bu." dedi. Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile 
birlikte üretimin, tarımın ve ticaretin 
nasıl artırılacağına yönelik istişareler-
de bulunacaklarını söyledi. 

Tarım ve hayvancılığın ihmal 
edilmemesi gereken bir alan olduğu-
nu ifade eden Hisarcıklıoğlu, dün-
yada orta gelir grubunun büyümeye 
devam ettiğini ve tüketimin giderek 
daha çok arttığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin çevre 
coğrafyasında 2 milyar kişinin yaşa-
dığına dikkati çekerek, 500 milyar 
dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık 
ürünü ithal edildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin elinde "müthiş bir 
imkân" bulunduğuna işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, "Tüm bu coğrafya-
yı biz doyurabiliriz. Böylece hem 
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çok üretecek,

çok alacak, 
çok satacaksın"

Hisarcıklıoğlu: 
"Bu devirde ayakta 

kalmak istiyorsan, 



para hem de stratejik güç kazanırız. 
Dünyayı doyuran kim ise dünyanın 
lider ülkesi de odur. Dünya gıda 
pazarı 1,5 trilyon dolar büyüklü-
ğünde, Türkiye’nin buradan aldığı 
pay 18 milyar dolar, sadece yüzde 
1,2 oranında. Potansiyelimizin çok 
altındayız. Bizce burada ilk önemli 
nokta, ürettiğini satma modelinden, 
satacağını üretme modeline geçme-
miz gerektiğidir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, tarımda ve hayvan-
cılıkta girdi maliyetlerini düşürmek 
için mutlaka birlikte üretim modeli 
uygulanması gerektiğine işaret ederek, 
sözleşmeli üretim modelinin yaygın-
laştırılması gerektiğini anlattı.

Atıl durumdaki arazilere değinen 
Hisarcıklıoğlu, "Atıl durumda bulu-
nan hazine ve şahıs arazileri, arazi 
bankacılığıyla kiralanarak üretime 
kazandırılmalı. Ölçek ekonomisine 
geçmeliyiz. Zira bu devirde ayakta 
kalmak istiyorsan çok üretecek, çok 
alacak, çok satacaksın. Bu devrin 
kuralı bu." ifadelerini kullandı.

"Türk tarımının 50 yıllık 
rüyası gerçekleşti"

Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculu-
ğun çıkmasını sağladıklarını anım-
satarak, bunun daha da gelişmesi 
için devletin de yatırım, kira, lojistik 

ve analiz destekleri temin ettiğini 
söyledi.

Hem ticaret borsaları hem de giri-
şimcilerin gayretleriyle lisanslı depo-
culuk yatırımlarının hızla arttığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuş-
tu: "Türk tarımının 50 yıllık rüyası, 
benim de 15 yıllık rüyam gerçekleşti. 
Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın 
da desteğiyle Ürün İhtisas Borsasının 
kuruluşunu tamamladık. Lisanslı 
depodan alınan ürün senetleri, Ürün 
İhtisas Borsasında artık alınıp satıla-
biliyor. TOBB ve Türkiye'nin dört 
bir yanındaki 113 ticaret borsamız, 
tarım ve hayvancılık sektörünü daha 
da geliştirecek projeler ve çalışma-
lar yürütüyoruz. Dünyadaki dijital 
dönüşüme paralel olarak ticaret bor-
salarını geliştiriyoruz. Hazırladığımız 
tescil yazılımı sayesinde, ticaret bor-
salarını ilgili pek çok kurumla enteg-
re hale getiriyoruz."

Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaretler 
konusunda da odalar ve borsaların 
Türkiye'de en aktif çalışan kuru-
luşlar olduğunu ifade ederek, "Şu 
an coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 
40'ının tescili oda ve borsalarımız 
tarafından yapıldı. 3 coğrafi işaretli 
ürünümüzün, Gaziantep baklavası, 
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Aydın inciri ve Malatya kayısısının 
Avrupa'da tescillenmesini sağladık. 
Avrupa'da birçok ürünümüz tes-
cil sırasında beklemektedir. Ayrıca, 
coğrafi işaretli ürünlerin üretiminin, 
ticaretinin ve tüketiminin artması 
için de ülke genelinde uğraşıyoruz. 
Ticaret borsalarımızla birlikte, tarım 
ve hayvancılıktaki dönüşümün ger-
çekleşmesi için çalışmayı sürdürece-
ğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile çok pratik iş 
yapma imkanına kavuştuklarını söyledi.

İlgili bakanlarla hızlı koordinas-
yon sağlandığını ve çok hızlı netice 
aldıklarını ifade eden Pakdemirli, 
"Çözülmesi gereken ne varsa çözüyo-
ruz. İş dünyamıza, vatandaşlarımıza 
hizmet etmekle yükümlüyüz. İş dün-
yamızın daha büyütülmesi ve istih-
damın artması için daha fazla motive 
edilmeye, bizler tarafından daha iyi 
yön verilmeye ihtiyaç var. Bu sebeple 
de biz iş dünyamıza nasıl destek veri-
riz, iş dünyası nasıl bir kişiyi daha 
istihdam eder, nasıl iş adamlarımız 
daha çok para kazanır, işlerini daha 
düzgün yapabilirler, nasıl daha iyi 
vizyon çizebiliriz noktasında gayret 
gösteriyoruz." diye konuştu. 

Pakdemirli, tarımın savunma 
sanayisinden çok daha önemli oldu-
ğuna işaret ederek, şöyle konuştu: 
"Tarım, siyasete alet edilecek bir 
konu değil. Tükettiğimiz yiyecekleri 
günlük siyasete alet etmememiz gere-
kiyor. Ne yazık ki süregelen buğday 
ve saman tartışmalarını trajikomik 
buluyorum. Her yerden bir lafın 

veya bir matematiğin sadece bir tarafı 
cımbızla çekilerek, 'Türkiye ne halde' 
deniyor ve ne yazık ki üreticimizi bu 
işten yıldırmaya çalışıyorlar. Türkiye, 
bu alandaki nüfusun azalmasına rağ-
men tarımda istikrarlı şekilde büyü-
mesini sürdürüyor. İstikrarlı şekilde 
büyüyen sektör olarak tarım kendisi-
ni göstermiş durumda." 

9
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Bakanlık olarak geçen yıl Tarım 
Orman Şurası'nı topladıklarını anım-
satan Pakdemirli, Türkiye'de tarımın 
futboldan daha fazla konuşulan ve 
yorum yapılan bir konu olduğunu ile 
getirdi. Pakdemirli, şuradan çıkardık-
ları dersleri iş planı haline getirerek 
kamuoyuyla paylaştıklarını belirte-
rek, bu süreçte 5 yıllık iş planıyla 
şuranın 5 yılda bir tekrarlanmasını 
ve 25 yıla ışık tutmasını hedefle-
diklerini anlattı. Cumhuriyet tari-
hinin en önemli kampanyalarından 
birini düzenleyerek Geleceğe Nefes 
Kampanyası'nı yaptıklarına işaret 
eden Pakdemirli, bu sayede 1 milyo-
nun üzerinde insanın 13 milyonun 
üzerinde fidanı toprakla buluşturdu-
ğunu hatırlattı.

Pakdemirli, lisanslı depoculuk 
çalışmalarını tarımda başarı olarak 
gördüğünü vurgulayarak, şu değer-
lendirmede bulundu: "Tarımdaki 
gelişim alanlarından bir tanesi de 
ürünün tarladan sonraki süreçlerinin 
iyi idare edilmesidir. Bu süreçlerin iyi 
idare edilmesindeki koşullardan biri 
de lojistiğin, saklama koşullarının 
ve fiyat istikrarının sağlanmasıdır. 
Bu anlamda, ürün ihtisas borsala-
rı, lisanslı depoculuk, gelir garan-
tili ürün sigortalarının çiftçilerle 
tanıştırılması söz konusu olacaktır. 
ABD'de de bunlar var. Yeter ki ürün 
ihtisas borsalarımız yeterli derinliğe 

kavuşsun. Bundan böyle artık üre-
ticilerimiz, daha ekimini yaparken 
kaç liraya ürünü satacağını yarına 
yönelik biliyor olacaklar. Bunu son 
derece önemsiyorum. Bu, geleceğe 
daha güvenle bakan üreticiler anla-
mına geliyor."

Pakdemirli, coğrafi işaretler ve 
markalaşmanın da son derece önemli 
olduğunu aktararak, şunları kaydet-
ti: "En basit ürünlere dahi mutlaka 
bir anlam yüklüyor olmamız lazım. 
Kraliçe Elizabeth Bursa'nın siyah 
incirini yiyince bu ürünün fiyatı 
arttı. Ürünlerin üzerine hikayeler ve 
anlamlar yükleyerek Türk ürünlerini 
satıyor olmamız lazım. Türkiye sağ-
lıklı ve GDO'suz ürünler üreten bir 
ülkedir. İşlenmiş gıdada çok önemli 
potansiyelimiz var. Her türlü işlen-
miş gıdanın yapılması, üretilmesi ve 
pazarlanması konusunda iş adamla-
rımızın dün olduğu gibi bugün de 
yarın da emrine amadeyiz." 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 
ihracatta rekorlar kırdıklarını, bunda 
ticaret borsalarının katkısının da 
büyük olduğunu söyledi. 

Gerek hayvancılık ve tarım tica-
retinde gerekse ihracatta ticaret bor-
salarının yerelde yaptığı çalışmaların 
son derece önemli olduğunu ifade 
eden Pekcan, "Lisanslı depoculuğu 

geliştirdik. Şu anda 183 firma lisans 
için izin almış, 91'i hali hazırda aktif 
durumda. Lisanslı depo kapasitemizi 
4,8 milyon tona çıkardık, hedefi-
miz 10 milyon tona çıkarmak. Ürün 
İhtisas Borsasını da Temmuz 2019 
itibarıyla açtık ve burada da elekt-
ronik ortamda yer değiştirmeden 
tek bir platformda ürün ticaretinin 
yapılmasını mümkün kıldık." diye 
konuştu. 

Ticaret borsalarından bulunduk-
ları il ve ilçelerde kooperatifleşme-
yi desteklemelerini beklediklerini 
vurgulayan Pekcan, kooperatifleşme 
sayesinde yerel, yöresel ve coğrafi işa-
retli ürünlerin hem ticaretinin hem 
de ihracatının artırılabileceğini bil-
dirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının tek-
nolojik gelişime son derece önem 
verdiğine işaret ederek, ihracat des-
tekleriyle ilgili işlemleri yılbaşından 
itibaren tamamen elektronik ortama 
aldıklarını hatırlattı. 

Ayrıca, yurt dışı temsilcilikler-
le ilgili "Müşavire Danışın" hattını 
uygulamaya aldıklarına dikkati çeken 
Pekcan, sistem üzerinden artık tica-
ret müşavirlerine dünyanın neresin-
de olursa olsun ulaşılabildiğini, tica-
ret borsalarının da bu sistemlerden 
yararlanması gerektiğini dile getirdi.

Pekcan, "Sanal Ticaret 
Akademisi"ni de başlattıklarını hatır-
latarak, kurgulanan ve hayata geçi-
rilen internet sitesinde ticaretin her 
aşamasını kapsayan yoğun bilgi oldu-
ğunu ifade etti. 

Girişimcilikten ihracata, destek-
lerden uluslararası ticaret kurallarına 
kadar her türlü eğitimi online olarak 
verdiklerini belirten Pekcan, ticaret 
borsaları üyelerinin ve borsa çalı-
şanlarının da bunları kullanmasını 
istediklerini kaydetti. 

Pekcan, ihracat destek ofis-
lerini kurduklarını anımsatarak, 
"Teknolojik atılımlarımızla iş dünya-
sının her zaman yanındayız." değer-
lendirmesinde bulundu.

KAPAK
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Türkiye - AB Karma İstişare 
Komitesi Türkiye kanadı üyeleri 

ve oda/borsa başkanlarından oluşan 
heyet, Elazığ Sürsürü Mahallesinde 
depremde çöken bina enkazını ziya-
ret ederek, AFAD yetkililerinden 
bilgi aldı.

İş dünyasından, deprem
bölgesine destek ziyareti



Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Yüksek İstişare Kurulu, ATB 

Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz 
başkanlığında toplandı.

Ankara Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirilen toplantıya, Gıda 
ve İhtiyaç Maddeleri Ankara 
Toptancıları Derneği (GİMAT) 
Başkanı Recai Kesimal, Ankara Sebze 
ve Meyve Komisyoncuları Derneği 
(ASEMKOM) Başkanı Ceyhan 
Gündüz ile sektörün önde gelen 
esnaf ve tüccarları katıldı.

Özcan Adanır, İsmail Balcı, 
Hasan Gümüş, ATB Genel Sekreteri 
Eyüp Şenol Ömeroğlu, ATB Genel 

ATB Yüksek İstişare 
Kurulu Toplandı

Ziyarete Ankara Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz 
da katıldı. Yavuz ve beraberindeki 
heyet, bölgede bulunan arama kur-
tarma ekiplerine özverili çalışmala-
rından dolayı teşekkür etti.

Heyet, Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası, Elazığ Ticaret Borsası, Elazığ 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 
Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü’nü ziyaret ederek AFAD 
Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bira-
raya geldi.

Heyet, daha sonra depremden en 
çok etkilenen ilimiz Malatya'ya geçe-
rek burada da ziyaretlerine devam 
etti. Malatya Valiliği’ni ziyaret eden 
heyet, Vali Aydın Baruş’a geçmiş 
olsun dileklerini iletti. Ardından 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret 
etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, 81 ilimiz-
deki oda/borsalarımız ile deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere harekete geçildi. 

 Bizde, Ankara Ticaret Borsası (ATB) olarak, bölge halkına destekle-
rimizi gönderdik. İlk etapta beslenme, ısınma, barınmaya ilişkin malze-
meler, depremin üzerinden 24 saat geçmeden bölgeye ulaştırıldı. İkinci 
etapta da, ihtiyaç duyulan kuru gıda, bebek bezi, kışlık kıyafet, ayakkabı, 
ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler çok kısa bir sürede bölgeye ulaştırıldı.

Sekreter Yardımcısı Gül Kara’nın 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda 

esnaf ve tüccarların sorunları masaya 
yatırıldı.

HABER

12



HABER

Elektronik Ticarette Güven Damgası 
Tanıtım Toplantısı" Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan'ın ev sahipliğinde, 
Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik 
Yavuz ve Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın yanı 
sıra Türk iş dünyasının önemli isim-
leri de katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Hisarcıklıoğlu, şunları aktardı:

"Tüketiciler çok sayıda ürüne 
kolayca ulaşabiliyor. e-ticaret büyü-
dükçe işletmelerin cirosu, tüketici-
lerin refahı artıyor. Yani tüketici de 
üretici de kazanıyor. Ama Türkiye, 
e-ticarette henüz yolun başında. 
2019 yılında ülkemizdeki insanların 
sadece yüzde 34’ü internetten ürün 
ya da hizmet satın almış. AB ülkele-
rinde bu oran yüzde 70’in üzerinde. 

Toplam perakende içinde e-ticaretin 
payı Türkiye’de yüzde 5,3. AB’deyse 
bu oran ortalama yüzde 9'un üze-
rinde ve hızla artmaya devam ediyor. 
Türkiye’nin e-ticaret büyüklüğünde, 
gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı 
kapatması için, yenilikçi uygulama-
lara ihtiyaç var. İşte güven damga-
sı e-ticaret sitelerine güvenmesi için 
güzel bir örnek. İnternetten alışve-
riş yapmaya çekinen tüketicilerdeki 

Elektronik Ticarette Güven 
Damgası Tanıtım Toplantısı 
Ankara`da gerçekleştirildi

güven eksikliğini azaltacak bir uygu-
lama. Gazetelerde e-ticaretle ilgili 
olumsuz haberlere devamlı rastlıyo-
ruz. Bu olumsuz haberler hep insan-
ların aklında kalıyor. e-ticaret yap-
mak isteyenleri caydırabiliyor. İşte 
güven damgası uygulamasıyla bunu 
değiştirmeyi amaçlıyoruz."

Hisarcıklıoğlu ve Pekcan daha 
sonra e-ticarette güven damgası alan 
şirketlere plaket verdi.

13
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Şereflikoçhisar Borsa Satış 

Salonu Tesisleri inşaatında sona 
gelindi. Geçici teslim ve basın 
tanıtımı gerçekleştirilen tesisler 
2020 sezonundan itibaren bölge-
nin üretici ve tüccarının hizmeti-
ne sunulacak.

2569 m² kapalı alan içerisin-
de, kantar, laboratuvar, elektronik 
satış salonu, banka, kafeterya ve 
30 adet tüccar ofisinin yer aldığı 
çağdaş borsacılık anlayışıyla yapı-
lan tesis, ATB Yönetimi tarafın-
dan denetlendi.

ATB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Şemsettin 
Aktuğlu, ATB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Murat 
Başar, Hasan Ersan, 
Şakir Çetin ve ATB 
Genel Sekreteri Eyüp 
Ş. Ömeroğlu’nun 
katıldığı geçici teslim 
ile, tesislerin kabulü 
gerçekleştirildi.

ATB 
Şereflikoçhisar 
Tesisleri inşaatında 
sona gelindi
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Toprak Koruma 
Kurulu Toplantısı 
Ankara Ticaret 
Borsasında 
gerçekleştirildi

Toprak Koruma Kurulu 
Aylık Olağan Toplantısı, 
Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) ev sahipliğinde, 
Vali Yardımcısı Recep 
Erkılıç başkanlığında 
gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında kurul 
üyeleri, ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz ile öğle yemeğinde 
bir araya geldi.
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15. ICC Türkiye Tahkim Günü 
Toplantısı İstanbul’da yapıldı

16

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
Milletlerarası Tahkim Divanı 

ve ICC Türkiye Milli Komitesi'nin 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından İstanbul'da "15. 
ICC Türkiye Tahkim Günü" toplan-
tısı düzenlendi.

Toplantıya, Adalet Bakan 
Yardımcısı Zekeriya Birkan, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, 
ATB Genel Sekreter Yardımcısı 
Gül Kara ve Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 
da katıldı. TOBB Başkanı ve ICC 
Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC'nin dün-
yada ticaretin ve yatırımların artması 
için çalışan, en büyük iş dünya-
sı kuruluşu olduğunu ve Birinci 
Dünya Savaşı’nın, uluslararası tica-
rete verdiği zararı gidermek ama-
cıyla, bir grup girişimci tarafından, 
"barışın tüccarları" sloganıyla kurul-
duğunu aktardı.
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Orta Anadolu E-İhracat 
Konferansı, Dünya E-Ticaret 

Forumu (Worldef ) tarafından Tüm 
Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(TÜMSİAD) ve Webolizma iş bir-
liğiyle TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Sayman Üyesi ve Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik 
Yavuz, konferansın açılışındaki 
konuşmasında, Türkiye'de toplam 
perakende ticaretin sadece yüzde 
5'inin elektronik mecradan yapıldı-
ğını söyledi.

Türkiye'de mobil bağlantı yay-
gınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kul-
lanım oranlarının yüksekliğine ve 
bu durumun e-ticaret potansiyeli ile 
altyapının uygunluğu açısından öne-
mine işaret eden Yavuz, "Kamu ve 
özel sektör el birliğiyle bu alanda 
dünyanın önde gelen ülkeleri arasına 
girebiliriz. ancak e-ticaretin gelişme-
sini yavaşlatan birinci unsur güven 
eksikliği." dedi.

ATB Başkanı Yavuz, e-ticaretin 
gelişmesini yavaşlatan bir diğer unsu-
run da bilgi eksikliği olduğunu dile 
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Yavuz: "Parekende 
ticaretin sadece 
%5'i elektronik 

mecradan 
gerçekleştiriliyor"

getirerek, bunun giderilmesi için tek-
noloji şirketleriyle projeler ürettikle-
rini kaydetti.

Sadece firmadan tüketiciye değil, 
firmadan firmaya yapılan e-ticareti 
de geliştirmek istediklerini ifade 
eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu amaçla TOBB2B 
platformunu kurduk. 
Firmalarımızı dünyada iş yapa-
bilecekleri diğer firmalarla aynı 
platformda buluşturuyoruz. 
Hem Türk ve hem de yabancı 
firmalar ürünlerini, faaliyetlerini 
ve yapmak istedikleri iş birliği 

tiplerini kolayca internet ortamına 
aktarabiliyor, talep ve tekliflerini sis-
teme ekleyebiliyor. Kısa sürede 100 
ülkeden 4 binin üzerinde firma bu 
sisteme kayıt oldu."
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ATB Başkanı 
Yavuz, 
'Geleceğe 
Değer Katan 
Liderler Ödül 
Töreni'ne 
katıldı

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Sayman Üyesi Faik Yavuz, 
Eskişehir Ticaret Odası ev sahipli-
ğinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın katılı-
mıyla gerçekleştirilen ‘Geleceğe Değer 
Katan Liderler Ödül Töreni’ne katıldı. 

ATB Başkanı Yavuz törende yap-
tığı konuşmada, Eskişehir Ticaret 
Odası’nın Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi’ni hayata geçirmesinin öne-
mine vurgu yaparak, başta ETO 
Başkanı Metin Güler olmak üzere 
tüm emeği geçenlere teşekkür etti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin iş camiasına verdiği maddi 
destek hakkında bilgi veren Yavuz, 
üyelerin finansmana erişmesi için 
çabaladıklarını dile getirdi. 

Bu kapsamda Kredi Garanti 
Fonu’nun TOBB’un 800 bin üye-
sine 400 milyar lira kefalet desteği 
verdiğini belirten Yavuz, TOBB tara-
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fından da 12 milyar nefes kredisi 
sağlandığını dile getirdi.

Güler, iş dünyasının 
beklentilerini dile getirdi

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler de üreten, ihracat 
yapan,  istihdam sağlayan tüccarın, 
sanayicinin, esnafın övgünün en 
büyüğünü hak ettiğini belirterek, 
bu düşünceden hareketle Geleceğe 
Değer Katan Liderler Ödül Töreni’ni 
düzenlediklerini söyledi. 

İş dünyasının bazı zorluklara rağ-
men kararlılıkla üretmeyi sürdürdü-
ğünü belirten Güler, işverenin prim 
ve yüklerinin azaltılması durumunda 
istihdamın ve yatırımların artacağı-
nı dile getirdi. Merkez Bankası’nın 
faizleri indirmesi ile kredi faiz oran-
larının da indiğini hatırlatan Güler, 
bu sayede tüccar ve sanayicinin daha 
uygun koşullarda kredi kullanabildi-
ğini ifade etti.

Ağbal’dan Kuzey Çevre Yolu 
talebine yanıt

Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ise 
Geleceğe Değer Katanlar Ödül töre-
nine daveti dolayısıyla Eskişehir 
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’e 
teşekkür etti. 

Eskişehir’in ticaret ve sanayi 
şehri olarak ülkemize güç ve cesa-

ret verdiğini belirten Ağbal, ödül 
alan Eskişehir Ticaret Odası üyele-
rini kutladı. Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler’in Kuzey Çevre 
Yolu’nun hayata geçirilmesi talebi-
ne yanıt veren Ağbal, Kuzey Çevre 
Yolu’nda çalışmalarına hız verebil-
mek için Eskişehir milletvekilleri ile 
birlikte Ulaştırma Bakanlığı ile tema-
sa geçeceklerini dile getirdi. 
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Ankara Fuarcılık Yönetim 
Kurulu ATB`de toplandı
Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre AŞ Yönetim 

Kurulu toplantısı, Ankara Ticaret Borsası (ATB) ev 
sahipliğinde, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında 
gerçekleştirildi. 

Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nin 
hazırlıkları; Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara 
Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret 
Borsası, Akyurt Belediyesi, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği’nin desteği ve ortaklığı ile Ankara 
Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi tara-
fından yürütülüyor.
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IPARD II 
8. Çağrı Dönemi 
Toplantısı ATB`de 
gerçekleştirildi

IPARD II 8. Çağrı Dönemi 
Bilgilendirme Semineri, Ankara 

Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi. ATB Yönetiminin, 
Meclis ve Komite Üyeleri’nin yoğun 
ilgi gösterdiği toplantıda, TKDK yet-
kilileri tarafından geniş kapsamlı bir 
sunum yapılarak, katılımcıların soru-
ları yanıtlandı.

Seminerin açılış konuşmasını 
yapan ATB Meclis Başkanı İbrahim 
Öztürk, bu tarz destek ve hibelerin 
ülkemiz için bir şans olduğunu vur-
gulayarak, üyelere bu teşviklerden 
faydalanma çağrısı yaptı.

ATB Meclis Başkan Öztürk 
konuşmasında şu görüşlere 
yer verdi:
Tarım ve tarımsal kalkınma 

Türkiye’de ve dünyada stratejik 
anlamda her geçen gün önemini 
arttırıyor. Kaliteli gıdaya ulaşım ise 
her geçen gün daha da zorlaşıyor. 
Bugün burada TKDK yetkililerini 
misafir ediyoruz. Kendileri Avrupa 
Birliği fonlarıyla yaklaşık 10 yıldır 
üreticiye destek oluyor. Ben tavuk-
çulukla uğraştığım için biliyorum. 
IPARD projelerinden sonra çiftlikle-
rimiz ciddi anlamda hacim kazandı 
ve modern tesisler haline gelmeye 
başladı. Kendilerine ülkemiz tarımı-
na yaptıkları katkılardan ve kazan-
dırdıkları vizyondan dolayı teşekkür 
ediyorum.

Sayın yetkililer bugün burada et, 
süt işleme ve meyve, sebze için soğuk 
hava deposu yatırımları ve bu alan-
da gerekli frigofrik araçların alın-
masında destekleri açıklamak üzere 
bulunuyorlar. Biraz geç kalınmasına 
rağmen toplantımızın faydalı geçece-
ğine inanıyorum. 

TKDK Ankara İl Koordinatörü 
Güzin Oyman:
Sözlerine ATB’ye teşekkür ederek 

başlayan Oyman, bu çağrının ara 
bir çağrı olduğunu belirterek, “8. 
Çağrı’nın kapsamı işleme ve paketle-
me üzerine. Bu Çağrı diğerlerinden 
biraz farklı. İlk kez araç desteği veri-
yoruz” dedi.

Yüzde 40 ila yüzde 50 arasın-
da destekleme verdiklerini belirten 
Oyman, “yenilenebilir enerji ve 
ödeme/vergi muafiyetleri konusunda 
desteklerimizden mutlaka faydala-
nın” şeklinde konuştu.

Oymandan sonra, TKDK İletişim 
Uzmanı Gürsel Gür’ün tarafından 
gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir 
sunum yapıldı. Sunumun ardından 
ise ATB Üyelerinin soruları uzmanlar 
tarafından yanıtlandı.
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10. Meslek Komitesi 
Sektörel Değerlendirme 
Toplantısı için bir araya geldi

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
10. Meslek Komitesi Sektörel 

Değerlendirme Toplantısı, ATB 
Meclis Başkanı İbrahim Öztürk 
başkanlığında gerçekleştiril-
di. Toplantıda 10. Meslek Grubu 
olan, Tavuk ve Yumurta Meslek 
Komitesi’ne bağlı üyelerin sorun ve 
önerileri, ATB Başkanı Faik Yavuz 
tarafından değerlendirildi.

ATB Başkanı Yavuz, soru cevap 
şeklinde gerçekleşen toplantıda, 
sorunlarla ilgili en kısa zamanda 
gerekli mercilerle iletişime geçileği-
nin sözünü verdi.
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Türk ve Alman iş insanlarının 
bir araya geldiği Türk-Alman 

Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 
14. Genel Kurulu Berlin’de gerçek-
leştirildi.

Genel Kurula, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz 
da katıldı.

Seçimli genel kurulda bir konuş-
ma yapan Hisarcıklıoğlu, seçilen baş-
kan ve yönetim kurulunu kutlayarak, 
kuruluşundan bugüne emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’da yaşa-

yan Türkiye kökenli insanların iki 
ülke arasında köprü görevini yerine 
getirdiklerine işaret ederek, “Onların, 
Alman toplumuna ve Alman ekono-
misine entegre olmasıyla da gurur 
duymaktayız. Almanya’da 80 bin 
Türk girişimci, yıllık 50 milyar avro 
ciro yapmakta ve 500 bin istihdam 
sağlamakta.” diye konuştu.

ATB Başkanı Yavuz, TATSO 
Genel Kurulu`na katıldı
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ATB Meclis Başkanı Öztürk’e 
TÜSİAV’dan Vefa Beratı

Ankara Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı İbrahim Öztürk,  

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu (ASTOP) bünyesindeki, 
Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı 
(TÜSİAV) tarafından verilen ‘Vefa 
Beratı’ aldı.

TÜSİAV tarafından verilen Vefa 
Beratı, her yıl geleneksel olarak mes-
lekte başarılı bir şekilde ülkemize 
katkı sağlamış, yurt dışında başarılı 
bir şekilde temsil etmiş, en önemlisi 
de uzun yılların tecrübe ve birikimini 
heba etmeyen, köşesine çekilmemiş iş 

adamlarına verilmektedir. Vefa Beratı 
Taktim Töreni, bu yıl koronavirüs 
salgınıyla mücadele kapsamında iptal 
edilerek daha küçük bir oturumla 
taktim edildi. 

TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Veli Sarıtoprak ve Prof. Dr. Rüveyde 
Akbay, ATB Meclis Başkanı İbrahim 
Öztürk’e yaptığı başarılı çalışma-
lardan ötürü teşekkür ederek, Vefa 
Beratı’nı taktim etti. 

Öztürk yaptığı konuşmada şu ifa-
delere yer verdi:

“Beni bu ödüle öneren başta çok 
saygıdeğer hocam Rüveyde Hocam’a 
ve TÜSİAV Yönetim Kuruluna çok 
teşekkür ediyorum. Ayrıca beni 
bugünde yalnız bırakmayan ve des-
teğini hiçbir zaman esirgemeyen 
çalışma arkadaşlarıma da teşekkür 
ederim. 

Sizinle bana ilham veren bir 
anımı paylaşmak isterim; Singapur’u 
ziyaret ettiğimde beni bir meydana 
götürdüler ve bir heykel gösterdiler. 
Heykel bir İngiliz’e aitti ve bu hey-
kelin sahibinin özelliği Singapur’u 
İngiltere’nin küçük bir parçası haline 
getirmiştir. Bugün bile hala Singapur, 
İngiliz kültürü etkisi altındadır. 

Bu olay bana ilham verdi ve bir 
Türk olarak neden böyle bir şey 
yapmıyorum dedim. Murat Bey’le 
beraber çok zor şartlara rağmen 
Türkmenistan’a gittik. Bu zor şart-
lar altında biz yatırım yaptık ve ilk 
yatırım yapan Türk firmalarından bir 
tanesi olduk. Bu yatırımları yaparken 
de maddi kazanç peşinde olmadık, 
bugün de olmuyoruz, tüm gayreti-
miz milletimiz ve ülkemiz kazansın 
diye oldu. Hep bunun mücadelesini 
verdik. İnşallah, bu mücadeleyi hep 
birlikte daha da ileri taşıyacağız.”
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TOBB ETÜ Ebuliz Sanal ve 
Artırılmış Gerçeklik 
Mükemmeliyet Merkezi açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB ETÜ) 
Teknoloji Merkezi'nde, Southeastern 
Manufacturing Technologies 
(SIMT) ve Exploristan ortaklığında 
kurulan EBULIZ Sanal ve Artırılmış 
Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi, 
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya 
Selçuk’un da katılımıyla hizmete 
açıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi, Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli 
Heyet Başkan Vekili Faik Yavuz açı-
lışta yaptığı konuşmada camianın en 
çok gurur duyduğu projenin TOBB 
ETÜ olduğuna vurgu yaparken, 
açılışını yaptıkları Mükemmeliyet 
Merkezi’nin de bu yatırımların bir 
meyvesi olduğunu ifade etti.
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TOBB ETÜ Teknoloji 
Merkezi’nin dünyada 6 mühendislik 
disiplini laboratuvarının bir arada 
olduğu tek merkez olduğunu dile 
getiren Yavuz, “Burada 74 araştırma, 
37 eğitim laboratuvarı ve 13 tasarım 
stüdyosunda elektronikten nano-
teknolojiye birçok alanda eğitim ve 
araştırmalar yapılıyor. Dünyanın en 
büyük su türbin test laboratuvarı bu 
merkezde. Türkiye’nin insansız hava 
araçlarının ilk prototipleri burada 
yapıldı. Yurt dışı ortaklarımızla dün-
yanın en hızlı mikro işlemcisini geliş-
tirme çalışmalarımız devam ediyor. 
Yani bu merkez yeni bir geleceğin 
inşa edildiği yer” diye konuştu.

“Türkiye’nin geleceğinde 
önemli rol oynayacak”

Ebuliz Sanal ve Artırılmış 
Gerçeklik Mükemmeliyet 
Merkezi’nin, Türkiye’nin geleceğin-
de çok önemli rol oynayacağını söy-
leyen Faik Yavuz, merkezin özellikle 
eğitim alanında yepyeni imkânlar 
sunacağını bildirdi. “Geleceğin eği-
tim programları burada tasarlanacak” 
diyen Yavuz, burada gelecek nesille-
rin teknolojiyi daha verimli kullan-
maları için artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik ve karma gerçeklik üzerine 
yazılımlar geliştirileceğini anlattı.

“Kendi anadilinde içerik 
üreten, 5. ülke olacağız”

 ATB Başkanı Yavuz şöyle konuş-
tu: “Her yaş gurubuna ve farklı 
disiplinlere uygun eğitim içerikleri 
hazırlanacak. Teknik ve pratik uygu-
lama gerektiren eğitimler için güven-
li deneyim alanları tasarlanacak. 
İnşallah kısa sürede liselerde, mes-
leki ve teknik eğitimle, ön lisans ve 
lisans programlarında, burada üret-
tiğimiz yazılım ve programlar kulla-
nılacak. Yani meslek lisesindeki bir 
öğrenci motorun parçalarını, nasıl 
çalıştığını, nasıl sökülüp takıldığını 
gerçek motorun yanındaymış gibi, 
bu sistemle öğrenebilecek. Yeni tasa-
rımların nasıl yapıldığını görebile-
cek. Eğitim programlarının yanı sıra 
Medikal ve Sağlık, Ulaşım, Üretim, 
Savunma ve Uzay Teknolojileri, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi alanlar-
da yerel yazılımlar üretilecek. Ve tüm 
bu içerikler Türkçe olacak. Böylece 
dünyada, sanal ve artırılmış gerçek-
likle ilgili, kendi anadilinde içerik 
üreten, 5. ülke olacağız.

Bu işin Türkiye’ye TOBB ETÜ’ye 
getirilmesinin mimarı Prof. Dr. 
Teyfik Demir Hocamızı yürekten 
kutluyorum. Proje ortaklarımız, 

Exploristan ve Southeastern Institute 
of Manufacturing Technologies’i teb-
rik ediyorum. Ama tabi en önem-
lisi bugün burada bizimle olan 
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya 
Selçuk’a adına yürekten teşekkür ede-
rim. Kendisi camianın içinden gelen 
gerçek bir eğitimci. Hangi görüşten 
olursa olsun, bir eğitimci olarak bu 
ülkedeki herkesin takdirini kazan-
mış bir isim. Göreve geldiğinden 
bu yana Türkiye’de eğitimin daha 
iyiye dönüşmesi için büyük bir orta-
ya koydu. Gençlerimizi ve çocukla-
rımız yenidünyaya hazırlamak için 
eğitimin çehresini değiştiriyor. İşte 
biz de bu adımı atarken buna duy-
duğumuz güvenle attık. Çünkü bu 
aslında yenidünyanın eğitim tekno-
lojisi. Sayın Bakanımız aynı zamanda 
yıllardır hayalini kurduğumuz mes-
lek liseleriyle özel sektörü bir araya 
getirme projemize tam destek verdi. 
Mesleki eğitimle reel sektörü bir 
araya getiren devrim niteliğinde bir 
karar aldı. Böylece 81 ilde 81 meslek 
lisesini bölgedeki oda ve borsaları-
mızla entegre ettik. İş dünyasından 
gelen bir Bakanın farkını ve ezberleri 
nasıl bozduğunu gösterdi. Oda ve 
Borsalarımız da bu işi sahiplendi.” 



İbrahim Öztürk
Meclis Başkanı

Brexit ve 
covid-19'dan 
sonra dünya 

Yazıma Napolyon’un sözüyle başlamak istiyorum ‘Uyuyan bir dev 
uyumasına izin verin. Çünkü uyandığında tüm dünyayı yerinden 

oynayacaktır’ demiş. Gerçi Çin’in uyanması ya da uyandırılması biraz 
uzun sürdü ama Napolyon’u da haksız çıkarmadı.

Çin bilmecesi disiplinler arası bir yaklaşımla şu sorulara yanıt arıyor. 
Çin’in yükselişinin tarihsel, siyasal ve ekonomik arka planı neydi. 
Dünyanın ve Türkiye’nin bu arka plandaki rolü neydi. Çin merkezli 
sistem, ABD merkezli küresel sistemle nasıl çatışacak.

Malumunuz gündemimizi çokça işgal eden Kovid-19 virüsü Çin 
ile Avrupa’nın arasına duvar ören sınır kapılarını kapattıran aynı 
zamanda Dünyanın Yeni Ticari sınırlarının belirlenmesini isteyen 
ülkelerin işidir. Dünya haritasını karşınıza alın Çin’den Avrupa’ya 
ulaşan her yol ya virüsle ya ekonomik sıkıntı ile ya da savaşla büyük 
mücadele vermekteler. Öyle ki Çin’e sınırı olan Rusya petrol fiyatıyla 
tehdit edilirken, İran virüs ile Mısır iç karışıklıklarla, Suriye ve Irak 
savaş ile uğraşmakta yani her yol çıkmaz sokağa çıkmakta hatta 
Avrupa Liderleri virüs karşısındaki acizliğinden ve çaresizliğinden 
bahsetmektedir.

Türkiye ise bu yeni oluşumda kilit rol oynamaktadır. Üçüncü Köprü 
ve Üçüncü Havaalanına, İstanbul Finans Merkezine de karşı olanlar 
bu virüsü çıkaranlarla aynı ülke olan İngiltere ve ABD’dir. Öyle 
ki Cumhurbaşkanımızın 29.Mayıs.2013’de Üçüncü Köprü temel 
atma töreninde kullandığı kritik cümle Pekin-Londra tren yolu 
seferlerimizin yani başka 
bir deyişle eski İpek Yolunun 
ilk temellerini atıyoruz 
demişti ve bu tarih bir 
milat olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti bu tarihten 
sonra ciddi Ekonomik 
saldırılar, 15 Temmuz, Gezi 
olayları vs. ve en son da 
bu virüs çıkmıştır. Bunları 
yaparlarken de İngiltere ve ABD para birimlerini değerli hale getirmeye 
ülke faizlerini düşürmeye hatta günümüzde sıfır faiz politikası 
izlemeye başladılar. Akıllarında değerli para birimleri ile düşük faizle 
yeni çizdikleri Dünya Ticaret Yollarındaki Ülkeleri fonlayarak kendi 
kontrollerinde Ülkelerin Ticaret yapmasını sağlamaktı. Bununda 
en etkili yolu virüs bahanesi ile ülkelerin ticaretini durdurup 
(sınır kapılarını kapattırıp) kendi istedikleri ticari güzergahtan iş 
yapılmasını sağlamaktı. Avrupa’da ABD ve İngiltere bunları yaparken 
boş durmadı tıpkı rakipleri gibi para birimlerini değerli hale getirip 
faizleri düşürdüler hatta eksi faize kadar düştüler. Böylelikle tabiri 
caizse kılıçlar çekilmiş oldu.

    17.Ekim.2019 da Brexit ile başlayan İngiltere’nin Avrupa 
Birliğinden ayrılmasının imzalanması ve ardından Trump ve Johnson 
görüşmesinin yapılması, 19 Kasım 2019 da Cumhurbaşkanımızla 
ABD Başkanı ve Senato üyeleriyle görüşmesi ile düğmeye basılmış oldu 
ve Kovid-19 virüsü tüm dünyaya gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü Nisan başında New York’ta yapacağı toplantıda 
Çin merkezli denilen virüse karşı etkili, testlerden geçmiş aşıyı ve ilacı 
lanse edecektir. Kovid-19 Virüsüne karşı etkili aşı ve ilaç bulunduğuna 
göre Dünya Ticareti başlayacaktır. Bakalım önümüzdeki günlerde bu 
ticari savaşta neler yaşanacak bekleyip göreceğiz.  
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yaşında
Ankara Ticaret Borsası (ATB) 

93 yaşında. 1927 yılında ilk 
toplantısını gerçekleştirerek küşat 
edilen ATB, kuruluş yıldönümün-
de Meclis ve Komiteler Müşterek 
toplantısını gerçekleştirdi. Müşterek 
toplantıda bir konuşma yapan ATB 
Başkanı Faik Yavuz, “ATB, tesis ve 
uygulama modelleriyle örnek olmuş, 
modern borsacılığı Türkiye’ye tanıt-
mış bir borsadır” dedi. ATB Meclis 
Başkanı İbrahim Öztürk de yaptığı 
konuşmada, “ATB’nin bugün gelmiş 
olduğu nokta, çok önemlidir. ATB 
yaptıklarıyla ülke borsacılığının 
önünü açmış ve örnek olmuştur” 
şeklinde konuştu.

Öztürk’ün sözleri

ATB Meclis Başkanı İbrahim 
Öztürk, 93 yıllık süreçle ilgili olarak 
yaptığı değerlendirmede daha sonra 
sözlerine şöyle devam etti:
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“ATB’nin bugün gelmiş olduğu 
nokta çok önemlidir. 93 yıllık bir 
birikim sonucu olan bu eserlerin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçenle-
re teşekkür ediyor, ebediyete intikal 
etmiş olanlara da rahmet diliyorum. 
Tek göz bir odada doğan ATB, yap-
tıklarıyla ülke borsacılığının önünü 
açmış ve eserleriyle örnek olmuştur. “

Yavuz’un konuşması

ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, ATB’nin Kuruluş yıldö-
nümü nedeniyle yaptığı konuşmada 
ilk olarak kuruluş sürecinde yaşanan 
gelişmeleri özetleyerek “İlk kuruluş 
çalışmaları 1907 yılına kadar giden 

ATB Başkanı Yavuz, 
TÜRİB Yüksek İstişare 
Kurulu ile bir araya geldi

Ankara 
Ticaret Borsası 
(ATB) Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, 

Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası 
A.Ş. (TÜRİB) 
Yüksek İstişare 

Kurulu 
toplantısına 

katıldı.

ATB’nin, kuruluş tüzüğü 3 Nisan 
1907 tarih ve 32 sayılı Danıştay kara-
rı ile onaylanmış, 26 Eylül 1910 tari-
hinde de ATB’nin faaliyetlerine izin 
verilmiştir. Ancak aradan geçen süre 
içinde çalışmalarını tam anlamıyla 
sürdüremeyen ATB, 19 Şubat 1925 
yılında Cumhurbaşkanı Atatürk ve 
dönemin Bakanlar Kurulu üyeleri-
nin imzaladığı kararname ile Zahire 
Borsası olarak faaliyete geçmiş, 12 
Şubat 1927 tarihinde ilk toplantısını 
gerçekleştirerek küşat edilmiştir. 

ATB, tesis ve uygulama modelle-
riyle örnek olmuş, modern borsacı-
lığı Türkiye’ye tanıtmış bir borsadır. 
Elbette ki, bu eserlerle kolay kolay 

gerçekleştirilmemiştir. Üyelerimizin, 
meslek komitelerimizin, meclisimi-
zin, yönetim kurulumuzun uyumla 
çalışmasıyla ortaya çıkan bu örnek 
tesisler, birçok borsamıza örnek 
olmuştur. 

ATB, bir avuç girişimcinin baş-
lattığı borsacılık faaliyeti ve aradan 
geçen 93 yıl içinde sürekli bir gelişme 
göstererek bugün ülkemizin sayılı 
ticaret borsalarından biri haline gel-
miştir.  Borsamızı kuran ve bugün-
lere gelmesinde emeği geçenlere şük-
ranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal 
etmiş olanlara Allah’tan rahmet dili-
yoruz.”
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Şubat Ayı Meclis Toplantısı, 

ATB Meclis Başkanı İbrahim 
Öztürk başkanlığında, Komite 
Üyeleri’nin de katılımıyla gerçek-
leştirildi. TOBB ETÜ öğretim 
üyesi, Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV)'da araştır-
macı ve Milliyet Gazetesi yazarı Dr. 
Nihat Ali Özcan’ın konuk konuşma-
cı olduğu toplantıya, ATB Meclis ve 
Komite Üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Dr. Nihat Ali Özcan konuşma-
sında, 2020 yılının ilk aylarında 

Dr. Özcan: Çin'i çok 
daha fazla konuşacağız

ATB meclis toplantısında dünya ekonomisi değerlendirildi..
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yaşadığımız süreç doğrultusunda 
ileride olabilecek gelişmeleri kendi 
perspektifinden değerlendirdi.

Önümüzdeki yüzyılda Çin’in 
daha da önem kazacağını vurgulayan 
Dr. Özcan, küreselleşen dünya ile 
birlikte çok daha fazla Çin’i konu-
şup, çok daha fazla alışverişimizin 
artacağını söyledi. 

“Bundan 30 yıl evvel sadece 
Amerika ve Sovyetler birliği vardı. 
Dünyayı anlamak da kolaydı bu iki-
sine bakıp dünyayı tartmak müm-
kündü. Fakat Çin öyle bir aktör ki, 
Rusların hiçbir zaman sahip olma-
dığı bir teknolojik ve maddi imkana 
sahip. Bugün Çin, Rusların hiçbir 
zaman yapamadığı kadar batı piya-
salarını tehdit ediyor. 

Çin günümüzde aşağı yukarı 
GSMH olarak Amerika’yı yakala-
mış durumda. Bunun neticesinde 
de Trump, Çin’e ticaret savaşı açtı. 
Çünkü Amerika, Çin’in ticaretin 
kurallarına uymadığı iddiasın-
da. Bu konuda en önemli örnek 
Huawei’dir.”

Ortadoğu’nun kaynayan bir 
kazan olduğuna işaret eden Dr. 
Özcan, devletin etkisini yitirdiği 
yerde bu boşluğun illegal yapılar 
tarafından doldurulduğuna dikkat 
çekti.

“Dünyada bizim anladığımız 
devlet kavramı hızla değişmekte. 
İnsanların devletten beklentileri de 
hızla değişmekte. İnsanların dev-
letten beklentisi, yangın çıkarsa 
itfaiyenin gelmesi lazım, hastalanır-
sak ambulans gelmesi lazım, çağır-
dığımızda polisin gelmesi lazım. 
Dolayısıyla devlet tüm bunların 
toplamı. 

Bazı yerlerde bizim devlet dedi-
ğimiz yapı çökmüş durumda. Irak 
ve Suriye’deki gibi. Devletler bu 
haldeyken insanlar kendilerini daha 
güvende hissedecek, kendisini daha 
iyi ifade edebilecek bir ortam arayı-

şına giriyor. Bu da bizi mülteci soru-
nu dediğimiz sorun ile karşı karşıya 
bırakıyor. 3.5 milyon Suriyeli 1.5 
milyon ise Afganistan ve bölge ülke-
lerden gelen mülteci var.

Dünyada devlet dışında siya-
set yapan aktörler ortaya çıkıyor. 
Terörist gruplar, dini gruplar, etnik 
gruplar gibi. Devletler zayıfladıkça 
boşalan alanları bu gruplar doldu-
ruyor." 

Teknolojiye ayak uyduramayan 
devletlerin hızla zayıflayacağına 
değinen Dr. Özcan, 5G teknolo-
jisi ilerleyen günlerde hayatımızın 
önemli bir parçası olacağını vur-
guladı.

"Önümüzdeki 30 yıl şu anda var 
olan mesleklerin %40’ı yok olacak. 
Bunun en büyük nedenlerinden biri-
si de 5G teknolojisinin hayatımı-
za girecek olması. 5G teknolojisi 
neden bu kadar önemli bir örnekle 
açıklayım. Doktor İstanbul’da, has-
tası Hakkari’de iken doktor hastasına 
robot kollar yardımıyla açık kalp 
ameliyatı yapabilecek. Çünkü gecik-
me saniyenin binde biri kadar olacak. 
Bu inanılmaz büyük bir gelişme ve 
hayatımızı tamamen değiştirecek."

Dr. Özcan sunumunun ardından, 
ATB Meclis ve Komite Üyeleri’nden 
gelen soruları yanıtladı. 
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Haymana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Fazlı Çınar ve beraberindeki heyet, 
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı 

Haymana Ticaret Borsası 
heyeti, ATB`yi ziyaret etti

İbrahim Öztürk, ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyelerinden 
oluşan heyeti ziyaret etti.
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Yavuz; Önümüzdeki devrim 
Elektronik Ticaret Devrimi
"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" 

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği'nin 
(TOBB) himayelerinde E-Ticaret 
Sürekli Eğitim Merkezi ile E-Ticaret 
Merkezi AŞ tarafından TOBB İkiz 
Kuleler ‘de gerçekleştirildi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz etkinlik 
kapsamında Vodafone Türkiye Üst 
Yöneticisi Colman Deegan ve bera-
berindekilerle çalışma yemeğinde bir 
araya geldi. 

ATB Başkanı Yavuz, basına açık 
bölümde yaptığı açılış konuşmasın-
da dijital dünyaya hazırlandıkları-
nı belirterek, "Bu konuda dünyanın 
önde gelen şirketlerinden Vodafone 
ile birlikte çalışıyoruz. Sadece firma-
dan tüketiciye değil, firmadan firma-
ya yapılan e-ticareti de geliştirmek 
istiyoruz." dedi.

Yavuz, ticarette yeni bir devrim 

yaşandığını söyledi. 200 yıl önce 
Sanayi Devrimi'nin ıskalandığını 
ifade eden Yavuz, "Bunun sıkıntısını 
hala yaşıyoruz. Sanayi Devrimi'ni 
kaçırdık ama şimdi önümüzde yeni 
bir devrim var. Bunun adı Elektronik 
Ticaret Devrimi. İnsanlar eskiden 
ticaret yolu üzerindeyse zengin 
oluyordu. İpek Yolu, Baharat Yolu 
bunun en güzel örnekleriydi. Bu tica-
ret yolları üzerindeki ülkeler, insanlar 
zenginleşirdi. Şimdi internet üzerin-
de 'siber otoban' var. Bu devrin tica-
ret yolu. Her evin, iş yerinin içinden 
geçiyor” diye konuştu.

"Türkiye'nin dijital skorunu 
yükselttik"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi 
Colman Deegan da İdlib'de rejim 
unsurlarının hava saldırısı sonucu 
şehit veren Türk Ordusu'na başsağ-
lığı, yaralılara şifa dileyerek başladığı 
konuşmasında, şirketin paydaşlarıyla 
birlikte daha iyi bir gelecek inşa ede-
bilmek için çalıştığını söyledi.

Etkinlik kapsamında, e-ticaret ve 
e-ihracat konularında eğitimler veri-
liyor.
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ATB Başkanı Yavuz, Şanlıurfa 
iş dünyası ile bir araya geldi
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, 
oda/ borsa başkanları ve beraberinde-
ki heyet, Şanlıurfa’da önemli temas-
larda bulundu.

Heyet ilk olarak, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleş-
tirilen “Türkiye’nin Girişimci Kadın 
Gücü Buluşmaları” etkinliğine katıl-
dı. Burada bir konuşma yapan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
girişimciliğin geleceğinin kadınların 
elinde olduğunu belirterek, “Daha 
zengin bir ülke olmak istiyorsak, 
daha fazla kadın girişimci çıkarmak 
zorundayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
uygarlığı ve gelişmeyi kadın ve erkek-
lerin birlikte sağlayacağını vurguladı.

Etkinliğin ardından heyet, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 
ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i 
makamlarında ziyaret etti. Vali 
Erin’in özel sektörün sorunlarına 
hassasiyetinden dolayı teşekkür eden 
heyet, kentin ekonomisine ilişkin 
Vali Abdullah Erin ile görüş alışveri-
şinde bulundu.

Heyet, Ağrı’da hain saldırı sonu-
cu şehit olan Gürbülak Sınır Kapısı 

gümrük muhafaza memuru Mustafa 
Türk’ün Şanlıurfa’da yaşayan ailesine 
taziye ziyaretinde bulundu.

Heyet son olarak, Şanlıurfa 
İş Dünyası Müşterek İstişare 
Toplantısı’nda bölge işverenlerinin 
sorunlarını ve beklentilerini dinle-
di, istişarelerde bulundu. Şanlıurfa 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa 
Ticaret Borsası’nın ortaklaşa ola-
rak düzenlediği istişare toplantısına 
konuk oldu.

Burada bir konuşma yapan 
Hisarcıklıoğlu, kentin dinamiklerine 
ve gücüne vurgu yaparak, yapılması 
gerekenler üzerinde değerlendirme 
yaptı.

Şanlıurfa’daki oda ve borsaların 
önemli işlere imza attıklarına işa-
ret eden Hisarcıklıoğlu 3 yıl önce 

224 fabrika bulunan ildeki OSB’de 
bugün 319 fabrikaya ulaştıklarını bil-
dirdi.

Bölgenin çok büyük bir değeri 
olan Göbeklitepe’nin dünyaya tanı-
tılmasında oda ve borsaların çok 
büyük katkıları olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’daki oda ve 
borsaların 5 yıldız kalitesinde hizmet 
verdiğine dikkat çekti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
yöresel ürünlere sahip çıkılması nok-
tasında Şanlıurfa’nın birinci sırada 
bulunduğunu vurgularken, 28 tane 
tescillenmiş ürüne sahip olduk-
ları bilgisini verdi. Konuşmasında 
birlik ve beraberlik mesajı veren 
Hisarcıklıoğlu, herkesin farklı düşü-
neceğini önemli olanın ortak akılda 
birleşebilmek olduğunu dile getirdi.



HABER

35

ATB’de 
yoğun eğitim 
programı

Yeni yıl ile birlikte, özellikle yılın 
ilk çeyreğinde en yoğun şekilde 

uygulanan personel toplantıları ve 
eğitimleri 2020 yılında da tüm hızıy-
la devam etti.

ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol 
Ömeroğlu Başkanlığında gerçekleşti-
rilen personel toplantısı sonucu eği-
tim konuları belirlendi ve hızla uygu-
lamaya geçildi. Gerek ATB Merkez 
Binası’nda gerekse TOBB ev sahipli-
ğinde düzenlenen eğitimlere personel 
yoğun katılım gösterdi. 

Bu süreçte ATB personeli, proto-
kol kuralları eğitimi, muhasebe eği-
timi, akreditasyon oryantasyon eği-
timi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi 
Eğitimi ve Kalite Yönetim Sistemi İç 
Tetkik Eğitimlerini ilgili personel ile 
buluşturuldu.



Ankara Ticaret Borsası Üyesi 
olan ve 40 yılı aşan ticari 

geçmişe sahip Karahancı aile-
sinin 2. nesil temsilcileri tara-
fından tekrar yapılanan Faik 
Karahancı Gıda A.Ş., bakliyat 
ürünlerinin Anadolu’da üretilip, 
Anadolu’da işlenerek, Türk tarı-
mı ve ekonomisine yaptığı kat-
kıyla kendini kanıtlamıştır.

Toptan gıda alım satım işine 
ilave olarak 2001 yılında toplu 
yemek üretim, 2007 yılında inşa-
at ve 2014 yılında bakliyat eleme 
işleme tesisi ile farklı sektör-
lerde kurduğu farklı firmalar 
ile ticari faaliyetlerini başarı ile 
günümüze kadar taşımıştır.

Faik Karahancı Gıda A.Ş., 
bakliyat eleme işleme ile ilgili 
ilk tesisini 2014 yılında Başkent 
Organize Sanayi Bölgesinde, 
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Reşat Karahancı
Faik Karahancı Gıda  A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Başarı

hikayesi...
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1.500 m² kapalı alan ve yıllık 8.000 ton kapasite ile 
kurmuş olup, kapasitesini katlayarak yolunda iler-
lemektedir.

Tarladan sofraya

Firma, Ankara ve çevresindeki üreticiye aracısız 
olarak ulaşarak, hem piyasada bir fiyat avantajı 
elde etmiş hem çiftçinin yüzünü güldürmüş hem de 
kaliteli ürünü daha uygun fiyatla piyasaya sürerek 
rakiplerinin önüne geçmiştir. 

Karahancı Gıda, kazanımlarını yatırıma dönüş-
türerek kapasitesini artırmış ve buna bağlı olarak, 
2018 yılında kapalı alanını 5.000 m²’ye, yıllık üretim 
kapasitesini ise 23.000 
tona çıkarmıştır. Firma 
bugün Ankara’da özel 
sektör tarafından kuru-
lan en büyük bakliyat 
eleme işleme tesisi olma 
özelliğine sahiptir.

Anadolu’nun ürünü 

Karahancı Gıda, 
Anadolu Bölge’sinin 
coğrafi konumu ve ürün 
yelpazesini avantaja 
çevirmiştir. Bakliyat ürünlerinin yoğun yetiştirildi-
ği bölge olması açısından hammaddeye yakınlığı, 
Türkiye’nin merkezinde olması açısından ise yurdu-
muzdaki tüm pazarlara yakınlığı, firmanın rekabet 
gücünü önemli ölçüde artırmaktadır.

Karahancı Gıda’dan önce Ankara ve çevre ille-
rinde yetiştirilen ürünler Mersin bölgesindeki fab-
rikalara gönderiliyor, burada işlenip ambalajlana-
rak, Türkiye’nin dört bir tarafına satışı yapılıyordu. 
Ürüne, yetiştirme maliyetinin üzerine bir de nakliye 
maliyeti ekleniyor, bu durumda çiftçi daha az kaza-

nıyordu. Daha az kazanan çiftçi daha az üretiyor, 
nihai ürünün maliyeti arttığı için enflasyona ekstra 
bir yük bindiriyordu.

Bugün firmanın, bölge çiftçisine verdiği alım 
garantisi sayesinde, hem üreticinin üretme süre-
cindeki endişeleri ortadan kaldırılmış, hem de 
firma yeteri kadar ürüne kolayca ulaşabilme avan-
tajını elde etmiştir.

“Sürdürülebilir tarıma katkı”

Gösterdiği başarılar kısa süre içinde dikkat çeken 
ve diğer firmalara da örnek olan Faik Karahancı 
Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Karahancı, 

kısa zamanda yakala-
dıkları ve Türk tarımına 
da büyük katkı sunan 
başarı hikayesini şu ifa-
delerle özetliyor:

“Sürdürülebilir tarı-
ma katkı, yerli üretimin 
artışı, ihracat artışı ile 
ülke ekonomisine katkı 
sağlamak için biz Faik 
Karahancı Gıda A.Ş. ola-
rak her zaman üstümü-

ze düşen göreve hazırız.  

Firmamızın bu sektörde göstermiş olduğu 
öncü faaliyetler başka firmalara da örnek olmuş, 
Ankara’da bakliyat eleme işleme tesis sayısı son 
birkaç yılda hızla artmaya başlamıştır. 

Bu durumun Anadolu’yu sadece Türkiye’de değil, 
tüm dünyada bakliyatın yetiştiği ve işlendiği, bakli-
yatın merkezi durumuna getireceğine inancımız 
tamdır. Bu yolculuğumuzda desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Ankara 
Ticaret Borsası’na teşekkür ederiz.”

Bakliyat sanayisi 
Anadolu’da güçleniyor
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Lisanslı depolarda muhafaza 
edilecek ürünler için verilecek 
desteğin miktarı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 

Resmi Gazete'de yayımladığı 
karar ile lisanslı depolarda muhafaza 
edilecek tarım ürünleri için ton başı-
na aylık 3-10 lira kira desteği, 25 lira 
nakliye desteği ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının 
Lisans Alarak Faaliyet Gösteren 
Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal 
Ürünler İçin Destekleme Ödemesi 
Yapılması Hakkında Tebliğ'i Resmi 
Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, lisanslı depolarda 
muhafaza edilen buğday, arpa, çav-
dar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, merci-
mek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği 
için ton başına aylık 3 lira, pamuk 
için 7 lira, fındık, zeytin, zeytinyağı, 
kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm 
ve kuru incir için de aylık 10 lirayı 

geçmemek üzere kira ücretinin yarısı 
kadar kira desteği verilecek.

Kira destekleme ödemeleri, lisans-
lı depo işletmelerine yapılacak. Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreti-
ciler ve ürünlerini bu sisteme kayıtlı 
üyelerinden alan üretici örgütlerine, 
ürünlerini lisanslı depolarda muhafa-
za etmeleri halinde ilave kira desteği 
sağlanacak. İlave kira desteklemesi 
2019 hasat döneminden başlamak 
üzere, her üretim yılına ait ürün için 
en fazla 6 ay üretici veya bunların 
örgütlerine ödenecek.

İlave kira, nakliye ve analiz ücre-
ti desteğinden faydalanabilmek için 
mevcut üretim yılına ait ürünle-
rin depolama döneminin başlangıç 
tarihiyle içinde bulunulan yılın son 

günü arasında lisanslı depoya girmiş 
olması şartı aranacak.

Nakliye desteği, ilave kira deste-
ğinden yararlananlara ürün miktarı 
üzerinden ton başına 25 lirayı geç-
memek üzere verilecek. Depolanacak 
ürünlerin lisanslı depoya tesliminden 
önce yapılacak analiz başına da 25 
lirayı geçmemek üzere analiz ücreti 
desteği sağlanacak.

Kira destekleme ödemeleri, 1 
Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 
1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 
Aralık tarihlerinde 3'er aylık dönem-
ler halinde, ilave kira, nakliye ve ana-
liz ücreti destekleme ödemeleri ise 1 
Mayıs-31 Ekim, 1 Kasım-30 Nisan 
tarihlerinde 6'şar aylık dönemler 
halinde yapılacak.
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Allah'ın günleri uzun, nimeti boldur;

Ankaralı tiftiği kadar yumuşak huylu, balı gibi tatlı 
kuldur.

Diye güzel bir deyiş var, keza Kahraman Maraşlı Âşık 
Kul Ahmet 1932 yılında yazdığı İLİN ANKARA adlı 
şiirde;

Başa bir hal geldi çekip gideriz
Senin olsun artık ilin Ankara
O nazlı yârimi elimden aldın
Bana zehir oldu balın Ankara, diyor.

Ankara’da yaşayan kimle konuşsanız, Ankaralı olsun 
olmasın, Ankara’nın tiftiği, balı, armudu, kedisi, tavşa-
nı, çiğdemi vb. meşhurdur diye söze başlar. Peki, nerede 
başkentin meşhur ürünleri; satın almak istesek nerede 
bulup alabiliriz? Bu ürünlerin meşhur olduğunu nereden 
biliyoruz? Madem bu kadar meşhurdu neden hiç biri 
ortalıkta görünmüyor? Bu ürünlerin meşhurluğunu kimler 

tespit etmiş, kimler bizim gibi düşünüyor? Açıkca anla-
şılıyor ki, bu konuda fazla bir araştırma yapılmamış. Bu 
günkü teknoloji çağında, internette yaptığım araştırmada 
hemen herkes birbirinden ve özellikle resmi sitelerden 
alınan basmakalıp bilgileri kullanmış. Biraz tiftik ve tiftik 
keçisinden, biraz kediden, biraz da Ankara tavşanından 
bahsediyorsa da, Ankara balından ciddi olarak bahseden 
hemen hiç kimse yok. Tarihte Ankara balından bahseden 
ilk kaynak nerede ve kim dedim ve araştırmaya başladım.

Türklerin Anadolu’ya gelmeye başlamasından itibaren 
XVIII. yy. kadar, Ankara balından bahseden bir belgeye 
rastlayamadım. Bu konuda bulabildiğim ilk belge.

DOMENİCO SESTİNİ(18.YY./İTALYA. Prof. Dr. 
Mahmut Şakiroğlu Ankara hakkında iki İtalyan gözlemci-
nin notları. Ankara dergisi2(5)1883,57–60.ss.

Nerede 
Ankaralılar?
Nerede 
Ankara Balı?
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Veteriner Hekim Seyfettin ASLAN
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı
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Bütün Balkan Yarımadası'nı ve sonradan Anadolu'nun 
muhtelif yerlerini ziyaret etti ve gittiği yerleri kendi hayatta 
iken bastırdığı kitaplarla çevresine tanıttı. Ankara ile ilgili 
eseri: 12 Temmuz 1787 tarihli mektubunda konu ettiği, 
"Viaggio de Costantinopoli ad angora per la starde di 
Brussa" başlığı altında, kaleme aldığı muhtelif Viaggi e 
Opuscoli (Seyahatler ve Risaleler) dizisindendir. Ankara 
gezisine 31 Mayıs 1787 günü İstanbul’dan Bursa'ya git-
mekle başladı. Bir süre burada eski para ve madalya aradı.

Ankara’da istediği veya hayal ettiği antik kalıntıları 
bulamadı ise de Ankara keçileri ile Ankara'ya getirilip de 
yeni bir ırkı elde edilen Van kedilerinin güzelliği dikka-
tini çekti. Hayvanlar hakkındaki bu sempatisi yanında, 
Ankara'nın balını da memleketindeki doğaseverlere iletti. 
'Osset' ('Osset dediği mahalli şu an için tespit edemedim, 
fakat küçük bir ihtimal olarak Etlik Bağlan diye ihtiyatla 
teklif edebilirim) kasabasında kaldığı sırada müşahede etti-
ği arılar 'pamuk kadar beyaz' çok namlı bir bal üretirler, 
bu yetiştirme tarzı hakkında edindiği bilgiler hakkında da 
bir Risale kaleme aldı. Burada ülkesi arıcıları için hara-
retle tavsiye ettiği Türk metodu: Yaralı arıyı un ile tedavi 
etmek, balı toplarken de hepsini almayıp bir miktar arılara 
bırakmak.

Özet hâlinde verdiği bilgileri buraya sıraladığım D. 
Sestini Ankara'dan kısa bir süre sonra ayrılıp Kayseri'ye 
gitti ve orada çok merak ettiği Erciyes Dağı'nı gezdi. Roma 
devri parası aradı. Ankara balı ve kedisi hakkındaki göz-
lemleri de en eski bilgiler arasında bulunmaktadır.

A. D. MORDTMANNT'T

18. yy. - ALMANYA *

Ankara'da Augustus mabedindeki meşhur kitabeyi 
bir defa daha kopya etmek üzere gönderilen, oriantalist 
A. D. Mordtmann, 1859 yılının Ekim sonları ile Kasım 
başlarında gördüğü şehri: "Anadolulun incisi (der Perle 
Kleinasiens) olarak vasıflandırır. Seyahatname Dr.Andreas 
David Mordtmann (1811-1879) tarafından yazılarak 1925 

yılında F.Babinger (1891-1967) tarafından yayınlanmıştır. 
.(Prof. Dr. semavi Eyice Ankara dergisinde, 1859 yılında 
Ankara’da bir alman seyyahı olarak tanıtmıştır.

Mordtmann, "... Gördüğüme ve bana bildirilenlerden 
de öğrendiğime göre, Ankara çok canlı bir şehirdir." dedik-
ten sonra, bütün evleri kerpiçten olduğundan, dışarıdan 
bakıldığında güzel olmadığına işaret eder. İçeriden de bütün 
başka Türk şehirlerine benzer. Burada, Doğuda genellikle 
karşılaşılan işsiz güçsüz takımından insanlar birikimine 
rastlanmaz. Zira halk işlerinde, dükkânlarında oldukla-
rından pek az kahvehaneye rastlanır. Böylece Ankaralılar 
bu çalışkanlıkları ile iyi para kazanırlar. Nitekim yılda iki 
buçuk milyon okka tiftik ihraç edilmektedir, okkası 40 
kuruştan olduğuna göre bu altmış milyon kuruş yapar. Ve 
bu sadece tek bir malın getirdiği kazançtır. Bunun dışın-
da bal, meyve, şalî koyun ve keçi derileri ve daha birçok 
küçük şeyler de buna eklenebilir. Çevrenin köylüleri fazla 
inatçı olmasalar, toprak verimli olduğuna göre daha pek 
çok ürünler elde edilebilir. Mesela burada mükemmel 
patates yetişmektedir. Sebzelerden ise beyaz lahana, yeşil 
ve beyaz fasulye, havuç ile kereviz vardır; fakat enginar, 
karnabahar bezelye vs.ye rastlanmaz.

İngiliz seyyahı F.Burnaby, 1873–1874 yılı kıtlığının 
yalnız Ankara dolaylarında 18.000 insanın ölmesine yol 
açtığını pek çok kimsenin de göç ettiğini bildirir. Başka 
kaynaklardan da bilindiği gibi,1873 Kasımında yağan şid-
detli yağmurlar, etrafı göle çevirmiş ve 1874 Ocak ayında 
başlayan kar yağışı iki buçuk ay sürmüş, bunun neticesinde 
de zaten çevre ile bağlantısı kalmamış olan köylerde açlık 
başlamıştır. Köylü titizlikle sakladığı tohumluk buğdayını 
ekmek yapımında kullanmak zorunda kaldığından, bir 
taraftan da soğuk, açlık ve yemsizlikten çift hayvanlarında-
ki kayıplar da eklenince kıtlık baş göstermiştir.

Ankara ve çevresi 1874-75 kışında aynı güç şartlar 
içinde geçirdiğinden, ancak 1875 baharına doğru duru-
mu düzelmiştir. Ankara'nın 19. yy. çöküntüsünü yaratan 
sebeplerin arasına, bu iki yıl süren kıtlık ve açlığı da kat-
mak yerinde olur.

WALTHER von DIGEST … 19. yy. Almanya

Diğer bir Alman subayı, birkaç defa Anadolu'yu enine 
boyuna dolaşan kurmay Binbaşı Walther von Digest, 
1896 baharında (23 Mayıs) uğradığı Ankara'nın görünüşü 
hakkında hiçbir bilgi vermemekle beraber buradaki tiftik 
keçileri üzerinde durur.

O'nun görüşüne göre, bir vakitler ağaçlık ve ormanlık 
olan bu bölgenin çıplak bir hâle gelmesinde baş suçlu, bu 
tiftik keçileridir. .

E. von Digest, Ankara'da, az önce sessizce iki bin 
başlık bir sürünün Bolu üzerinden Karadeniz kıyısına 
indirilerek götürüldüğünü öğrendiğini bildirir. Mohair 
denilen tiftik, Ankara'da çeşitli işlerde kullanılmaktadır. 
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Fakat Ankara'nın başka şöhretli ürünleri de çok iyi cins 
bir armut ile genellikle beyaz renkte olan mükemmel bir 
bal cinsidir.

Bela HORVATH.(MACARİSTAN)

30–31 Ağustos 1913 de Ankara’dan şu şekilde bahsediyor.

Yüksek boğazdan döne döne inen yolu hızla kat etme-
ye çalışıyoruz. Arkamızda fırtına işareti olan bulutlardan 
önce kente ulaşmak niyetindeyiz. Üzüm bağları ve bağ 
evleri arasından geçerek, şehre doğru yaklaşıyoruz. Birden 
uzaklardan bir tren düdüğü duyuyoruz: Ne kadar ilginç 
ve tanıdık bir ses! Ben atımı dörtnala kaldırıyor ve Bekir 
Efendi'nin Hürriyet Oteli adını taşıyan oteline bir an önce 
ulaşıyorum.

Antik çağlarda Suriye, İran ve Ermenistan'a yönelik 
ticaret yollarının önemli durağı olan Ankara 1913'te 50 
bin nüfusa sahipti. 1892'de inşa edilen tren yolunun son 
istasyonu Ankara'da bulunuyor, Kayseri, Yozgat ve diğer 
kentlere mal taşıyan kervanlar buradan yola çıkıyor. Bu 
nedenle Ankara'nın çarşısı çok büyük, Moher adı verilen 
Ankara yünü, balı, bal mumu, meyvesi ve afyonu çok 
ünlüdür.

Osmanlı saraylarının vazgeçilmezi olan ünlü Ankara 
balı, Ankara Vilayeti Salnamesinde ise şu şekilde anlatıl-
maktadır.

Türkiye’de en iyi bal Ankara da çıkar denilirse, bu söz 
mübalağa sanılmamalı. Kokusu, lezzeti, cinsinin güzelliği, 
beyazlığı itibariyle daima aranır. Vilayetin diğer tarafla-
rında olduğu gibi Ankara’da zehirli bal yoktur. (Ankara 
Vilayeti Salnamesi S.35…1325 (1907)

Şeref Erdoğdu Ankara’nın tarihi semt isimleri ve 
hikâyeleri adlı eserinde. Ankara'nın etrafını gökkuşağı gibi 
çeviren, zümrüt yeşili birbirinden güzel isimlerle anılan 
tam otuz iki bağ ve bahçeyi şöyle anlatıyor:

Yeryüzünde eşine az rastlanan bir doğa olayı, bir 
şehir düşünün içinde gölgesinde oturacak tek bir ağacı 
yok, ya bir karış ötesinde bağlar, bahçeler ve yine bağlar. 
Birbirinden güzel isimlerle anılan tam otuz iki bağ ve 
bahçe...

Ankara'nın etrafını gökkuşağı gibi çeviren o zümrüt 
yeşili bağları düşündükçe içime bir ateş düşer, yanarım, 
kahrolurum.

Bir hüzün, bir keder sarar her yanımı.... Sadece tatlı 
anılar uçup giden benliğim, kitaplarda kalan, balım, 
armudum, üzümüm, örfüm, âdetim, görgüm, göreneğim 
insanoğlunun elinde gitti...

Gökkuşağından bir demet kıyıda köşede kalsaydı ne 
olurdu? Hepsi de beton yığınlarının altında kaldı.
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Ankaranın Üç Deresini İse

Hele "Hıdırellez" gelmeye görsün yine gümüş dereler 
kenarı su içmek için eğilmiş söğüt dallarının gölgelediği 
yeşil çayırlarda bir "Sadabat" yaşanırdı. Sazıyla, türküsüyle, 
oyunlarıyla, türlü nevalelerle donatılmış sofralarda, biri, 
diğerine ikramda bulunur o güzel günlerin şerefine çay 
bardakları dolar, dolar boşalırdı.

—Ankara’nın neyi meşhur?" El cevap. "Balı".

Bu yeşillik bu çiçekler diyarında bal olmaz da ne olur?..

İçim burkularak yazıyorum. Beton yığıntıları arıları 
kovaladı, sepetteki oğul balını ağzımızın tadıyla aldı götür-
dü...

Kurtuluş Savaşı Yıllarının Ankarasını 
ise Bekçi Ali Ağa Şöyle Anlatıyor

Hatip çayı bahçeleri, sanki suyu çekilmiş değirmen gibi 
sessiz ve sakindi. Yaz aylarının ortası olmasına rağmen, o 
yaz pek çok Ankaralı ne bağına ne de bahçesine göçmüştü. 
Hâlbuki bağların bahçelerin en güzel zamanı ve mevsimiy-
di…

Ayva ve dut ağaçlarının gölgesinden geçen bahçe yolla-
rının iki tarafı yüksek taş duvarlarla çevrilmiş, bu duvarlar 
üzerinde kuşburnu çalılarının dikenli dalları ile ufak kır-
mızı tanecikli öksürük üzümü asmalarının, kolları birbi-
rine sarılarak bir halı gibi sarkışı, bu şirin bahçelere ayrı 
bir güzellik veriyordu. Hatip çayına o yıl bir hal olmuştu. 
Gürül, gürül akan çay durulmuş yavaşlamış, ona da bir 
gariplik çökmüş, dertli bir hali vardı.

Sepet Balı

Ankara'da yüzyıllardır geleneksel yollarla üretilen sepet 
balı, doğa dostu ürünlerin son örneklerinden. Geleneksel 
üretim sürecinde her bir adımı doğa ile uyumun en güzel 
örneği

Bir dalda iki elma adlı, Ankara türküsünde;

Sepette arı gördüm
Bu gün ben yâri gördüm
Keşke görmez olaydım
Benzini sarı gördüm, 

denilerek türkülerimize konu olmuş.

Sepet balının hikâyesi söğüt ağaçlarıyla başlıyor. Söğüt 
ağacının dalları kesilir önce. Bu dallardan ince belli bir 
sepet örülür. Ancak sepetin kovan niteliğini kazanması için 
iki önemli adım daha gerekir. Yamaçlarda otlayan ineklerin 
tezeği ile killi topraktan yoğun bir harç karılır. Bu harçla 
sepetin etrafı sıvanır. Son olarak da sepetin bir ağzı ahşap 
bir kapakla (bazı yerlerde bu kapak da yine aynı harçtan 
yapılır) tamamen kapatılır, diğer ağzı ise arılar için kapı 
görevi görecek şekilde kapatılır. Bu hazırlık yaz sonunda 
yapılır. Bu işlemi genelde kadınlar yapar.

İkinci adımda ise sepetleri yerleştirmek için en iyi 
manzaranın seçilmesi gerekir. Arıların vadiyi görebileceği 
en uygun yere bir barınak inşa edilir. Etrafı açık, ancak 
üzerinde çatısı olan bir barınak. Manzaranın yanı sıra bu 
alanın kekiklere yakınlığı da önemlidir. Genelde kekiklerin 
yoğunlaştığı bölgeler seçilir. Tüm sepetler burada üst üste 
yerleştirilir. Uzaktan bakıldığında bu barınak dev bir bal 
peteği gibi görünür. Arılar petekleri örerken kenarlarında 
girip çıkacakları boşlukları da bırakırlar elbette. Petekler 
sepetin içinde birbirine paralel örülmüş vaziyettedir.

Sepet balının tadı da hikâyesi kadar kendine özgüdür. 
Bu balın tadı bir başkadır Ağızda eriyip gidiverir. Bu balın 
damakta bıraktığı tadı tarif etmek neredeyse imkânsızdır. 
Vadiyi kuşatan kekiklerin, bu enteresan lezzetin temel 
nedeni olduğunu sanıyorum.

Ankara balı ile yapılan bir de tatlı vardır ki tadına 
doyum olmaz; 'ballı höşmerim'. Süt ve undan hazırlanan 
harç, bol tereyağında 'bulgur bulgur' olana kadar sürekli 
karıştırılarak kızartılır. Alt kısmı yukarı gelecek şekilde bir 
tabağa alınır. Üzerine az su ile ısıtılan süzme bal dökülür.
(Bu tatlı kristal şeker dökülerek de yenir. Bu durumda 
herkesin istediği kadar tatlandırması da sağlanmış olur.)

Bal neden besleyicidir? Neden enerji verir?

Bal, vitaminler, enzimler, mineraller, aminoasitler ve 
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vücut için gerekli yaşamsal değerde diğer pek çok elementi 
içerir. Bu balı, şekerli ürünlerden ayıran en belirgin özel-
liktir. Başlıca glikoz ve fruktoz olmak üzere farklı şekerleri 
ihtiva eder. % 1 oranında bulunan mineral maddelerin en 
önemlileri Na, Ca, K, P ve Fe’dir. Balda ayrıca 11-12 çeşit 
amino asit ve vitaminler bulunmaktadır. Arılar, 1 gram bal 
için 4.000'den fazla çiçeğin nektarını toplarlar. Bal, bin-
lerce çiçeğin, bitkinin besleyici değerlerini ve şifasını taşır. 
Kişinin beslenme ve enerji ihtiyacına büyük ölçüde katkı 
sağlar. 100 gram balda, yaklaşık 304 kalori (kcal) vardır. 
Dünyada bozulmayan hiç bir gıda maddesi yoktur baldan 
başka Öte yandan bal, antioksidan ve anti bakteriyel özel-
liğiyle, vücudun direncini güçlendirir. Sağlığı korumaya 
yardımcı olur. Kısaca hem enerji hem de şifa kaynağıdır 
Balda mikrop üreyemez çünkü Şeker konsantrasyonu çok 
fazladır. Balın pH’sı 3.5-4.0 civarındadır.

Gerçek bal sahtesinden nasıl ayrılır?

Balın kalitesi, arının bal topladığı çiçek çeşidine bağlı-
dır. Arının bal yaparken gezdiği çiçek çeşidi çok fazla ise 
bal kaliteli olur.

Kaliteli bal çekildiğinde uzar (ince kıl şeklinde), özel-
likle hemen kopan ve düşen (kıllaşmayan) bal alınmamalı. 
"Kaliteli bal sıcak su içinde hemen dağılmaz, kendine has 
bir aroması, kokusu ve damak tadı vardır."

Bal zamanla içinde bulunan dekstrozun kristal hale 
geçmesiyle şekerlenir. Şekerlenme olayı balın bileşimine ve 
depolama koşullarına bağlıdır.

İster petek, ister süzme olsun, gerçek balı sahtesinden 
ayırmak, uzmanlar için bile son derece zordur. Kıvamına 
ya da rengine bakarak, koklayarak, hatta tadarak balın 
gerçeğini sahtesinden ayırt etmek neredeyse olanaksızdır. 
En doğru, sağlıklı ve emin yol, laboratuar analizidir. İleri 
teknoloji ile donatılmış laboratuarlarda, deneyimli uzman-
larca yapılacak analizler, gerçek balın sahtesinden kuşkuya 
yer vermeyecek biçimde ayırt edilmesini sağlar.

Has Balı Sahtesinden Nasıl Ayırırız?

Balın polarize ışığı sağa ve sola döndürmesi balın kay-
naklarına bağlıdır. Nektar balları ışığı sola, salgı balları ise 
sağa döndürmektedir. Sakkaroz denilen çay şekeri de ışığı 
sağa döndürür. Bu özellik sahte balın tanınmasına yardım-
cı olur. Balın içine bir çay kaşığı batırarak, kaşığın kırılma 
yönüne göre bir sonuca varabiliriz. İçine batırılan çay 
kaşığı sol yöne doğru kırılan balların has bal olduğundan 
şüphe etmeyiniz.

Balın Sağlığımıza Etkileri
* Mideye kuvvet verir, midedeki fazlalıkları dışarı atar. 

Sindirimi kolaylaştırır, sindirim organlarının düzenli 
çalışmasını sağlar. Hazmı gerektirmediği için kolayca 
kana geçer, baldaki şeker emilimi en kolay olan şeker-
dir.

* Kabızlık vakalarında sıcak bal, ishalde ise soğuk bal 
şerbeti çok faydalıdır. Bal şerbeti karın ağrısını dindi-
rir.

* Kansızlığı ve zaafı giderir. Hastalıktan yeni kalkmış-
lara kuvvet verir.

* Şerbeti içilirse damarları açar, kalp adalesine faaliyet 
ve zindelik verir, kalp hastalıklarına faydalıdır, diğer 
şekerlerin aksine, oksijen ile reaksiyona girdiğinde 
tam bir yanma meydana geldiği için kanda daha az 
atık madde bırakır.

* Romatizmal hastalıklarda haricen kullanmak hastayı 
kısa sürede iyileştirir, romatizmalı yeri arıya sok-
turmakta faydalıdır, hafif ateşte ısıtılmış bal mumu 
ağrıyan bölgeye bağlanırsa iki üç saat sonra ağrı ve 
iltihabın geçtiği görülür.

* Alerjik vakalarda, özellikle bahar alerjisine yakala-
nan kişiler hangi koku ve tozun kendilerinde alerji 
yaptığını bilir veya bulursa o çiçek balını ya da bal 
şerbetini yerlerse giderir.

* Bal ısıtılıp buharı buruna çekildiğinde, hastanın ağrı 
ve sızısı birkaç dakika sonra dinmeye başlar.
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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Arıcılık 
Raporu 2005

Ülkemiz, geniş flora sahaları, çiçeklenme için uygun 
mevsimleri, topografik yapısı, bal verimi yüksek kır çiçek-
leri, endüstri bitkileri, akasya, kestane, ıhlamur, kızılçam 
ormanları gibi doğal kaynaklar yönünden arıcılık için son 
derece şanslı bir ülkedir.

Arıcılığımız, mevcut durumu itibari ile önemli bir 
potansiyele sahip olmasına rağmen potansiyel tam olarak 
kullanılıyor sayılmaz.

Bal üretimimiz 70.000 ton, kovan başına ortalama 
bal üretimimiz de 16-17 kg. seviyesindedir. Dünya bal 
üretiminde %5,7 paya sahip olan ülkemiz bal ve balmu-
mu dışındaki; arı sütü, polen, propolis, arı zehiri gibi ilaç 
ve kozmotik sanayinde kullanılan ürünlerin üretiminde 
yeterli değildir. Dünyada arılı kovan sayısı itibariyle 2. 
sırada, bal üretimimiz itibariyle de 4. sırada yer alan ülke-
miz bal verimliliği açısından yeterli değildir. Son yıllarda 
arı sağlığını korumak amacıyla kullanılan ilaçların balda 
kalıntı bırakmaları ve bala ticari glikoz katılması, bal ihraç 
şansımızı azaltmaktadır.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığının çalışmaları ile 1994 
yılında kurulan Arıcılık Danışma Kurulu ve 2003 yılında 
kurulan Arıcı Birlikleri sorunlara çözüm bulmak amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Osmanlı saraylarının vazgeçilmezi olan ünlü Ankara 
balını organik olarak üretmek üzere, Sayın Valimiz Kemal 
ÖNAL'ın direktifi, İl Genel Meclisi Üyelerinin desteği ve 
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden sağlanan parasal 
kaynak ile Ankara İli kuzeyinde yer alan organik tarıma 
uygun Çamlıdere İlçesi, Dört Konak köyü, Çukur Ören 
Köyü ve Güney Köyleri ile Kızılcahamam İlçesi Semer 
ve Ortaköy Köyleri sınırları içersinde bulunan bakir 
1000’lerce dekarlık havzalarda uygulamaya başlamıştır. Bu 
proje, daha sonraki yıllarda projenin çiftçiler tarafından 
benimsenmesi durumuna göre, uygun olabilecek diğer İlçe 
havzalarında da uygulanması planlanmaktadır.

Ünlü Ankara balı Ankara kırlarında bulunan çeşitli 
bitki ve meyve ağaçlarının çiçekleri bakımından özel bir 
lezzet ve kokuya sahiptir. Ankara balı zehirsiz olup, bu gün 
maalesef bu saf ve güzel balı bulmak pek güçtür. Ankara 
balını bu gün en çok yetiştiren Elmadağ, Çubuk, Beypazarı 
gibi bir kaç ilçe kalmıştır. Bahar aylarında İdris Dağından 
Elmadağ'a doğru baktığımızda yabani yonca ile örtülü 
ovanın renk cümbüşünün yok olduğu görülmektedir

Birde Âşık Mahzuni Şerif in ‘’Dolunaya Tül Düştü 
‘’Kitabında Ankara’m redifli bir şiiri var.

Ahşap sarayların gizemli köşkün
Nice beyler geçmiş keyfine düşkün
Gözlemesi yağlı, çöreği pişkin

Derde derman tarhanası Ankara’m
Kavganın döğüşün yahut barışın
Ortasında dünyadaki yarışın
Der Mahzuni her doğruya varışın
Çok dertlinin dert babası Ankara’m

Bal hem gıda,hem ilâç maddesidir.Üretildiği yörelerin 
bitki örtüsüne göre çeşitlilik gösterir.Balın bileşiminde 
şekerler (monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler), 
asitler, proteinler, amino asitler, enzimler, mineraller, vita-
minler, bitki fenolleri, fitonsitler ve su bulunmaktadır.

Arılar bu maddeleri çiçeklerden elde etmektedirler. 
Baldaki bu maddelerin insan beslenmesinde çok mühim 
bir rolü vardır. Yorgunluğun önlenmesinde birebir uyarı-
cıdırlar. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 
Nezle, sinüzit, akciğer hastalıkları, sindirim sistemi rahat-
sızlıkları, kadın hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, kalp ve 
damar hastalıkları, şeker hastalığı, göz rahatsızlıkları, diş 
yaraları, solunum sistemi hastalıklarında bal, önemli bir 
tedavi aracı olarak kabul edilmektedir.

Türkiye flora bakımından çok zengindir. Onun için 
ülkemizde çok eski yıllardan beri arıcılık yapılmakta-
dır. Arıcılık, Osmanlı imparatorluğu tarafından çıkarılan 
değişik kanunlarla teşvik edilmiştir. Bu sektör yüklü bir 
maliyet ve işgücü gerektirmemektedir. Herkesin, az bir 
sermayeyle yapabileceği bir iştir. Bu iş, daha çok ekilebilir 
toprağı olmayan kesimler tarafından tercih edilmektedir.

Türklerin çok köklü bir arıcılık ve bal kültürü mev-
cuttur. Büyük araştırmacı rahmetli Bahaeddin Ögel’e göre 
Türkler, kanatlı kanatsız bütün böceklere “kurt” derlerdi. 
Bu nedenle bal arısına da “bal kurdu” demişlerdir. Çuvaşlar 
arıya sadece “hort” diyorlardı. Derleme Sözlüğü’nden elde 
ettiğimiz bilgilere göre eski Türkler arı beyine “beyarı”, 
kaliteli bal yapan arıya “boğa”, bal vermeyen arıya “göde” 
çalışkan arıya “köstengi”, deli ve tembel arıya “börenek”, 
erkek arıya “saka arı”,iğnesiz büyük arıya “dongulca”, 
yabancı arıya da “ilinti” ismini veriyorlardı.

Orta Asya Türkleri bala “arı yağı” diyorlardı. Yine 
Türkler bal için “arı boku”, “arı sütü” ifadelerini kulla-
nıyorlardı. Yine Altay Türkleri bala “pal” demekteydiler. 
Uygurlar bu değerli gıda maddesine “mır” ismini vermek-
teydiler.

Türkler vaktiyle çok kaliteli ballar üretiyorlardı. Koyu 
bal, ak bal, gömeç balı ve deli bal diye adlandırılan bal 
çeşitleri mevcuttu. Bunun yanında balmumu ve eğir 
mumu değişik alanlarda kullanılmaktaydı. Bulgar Türkleri 
balmumuna “avus” diyorlardı. Bunlar gece aydınlatmada 
ve tıp sahasında kullanılıyordu.

Kırgız Türkleri bal arısı besleyen insanlara “bal çelekçi” 
namını veriyorlardı. Anadolu’da arıların barındığı kovanla-
ra “arı evi” denilmekteydi. Bu ifade geniş kitlelerce sevile-
rek ve de benimsenerek kullanılmaktaydı.



Ülke Kimlik Kartı
Karadeniz kıyısında yer alan Bul-

garistan, Güneydoğu Avrupa’da 
Türkiye ile Romanya arasında yer 
almaktadır. Bulgaristan yaklaşık 
olarak 110.879 km2lik bir alana 
sahiptir. Kıyı şeridi 354 km. olup, 
komşuları Yunanistan, Makedonya, 
Romanya, Sırbistan ve Türkiyedir. 
Bulgaristan’da karasal iklim hakim-
dir. Rila, Pirin, Stara Planina ve 
Rodopi ülkenin önemli dağları olup, 
Rila 2,925 m. yüksekliği ile ülkenin 
en yüksek dağıdır. Ayrıca Bulgaris-
tan ve Balkanların en yüksek tepesi 
olarak bilinen Musalla Tepesi bu dağ 
üzerinde bulunmaktadır. Ülkenin 
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Bulgaristan

Devletin Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti (Republic Of Bulgaria)  

Yüzölçümü : 111.002 km2  

Başkent : Sofya (1,292 milyon)  

Para Birimi : Leva (Lv) 

Başlıca Şehirleri : Filibe (716 bin), Varna (462 bin), Burgas (424 bin), 

   Stara Zagora (371 bin), Blagoevgrad (341 bin), 

   Pleven (312 bin), Pazarcık (311 bin)  

Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi

Resmi Dili : Bulgarca

Din : %76 Ortodoks, %10 Müslüman, Diğer Hristiyan %2
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en önemli ırmağı Tuna olup; diğer 
önemli akarsuları Meriç, İskır, Tunca, 
Yantra ve Strumadır. Tuna Nehri üze-
rinde yer alan Srebarna Gölü Silistra 
Kasabasının 16 km. batısında yer 
almaktadır. Srebarna Gölü 100’den 
fazla kuş türünü barındıran önemli 
bir doğal yaşam alanıdır.

Nüfus ve İstihdam

2014 yılı sonu itibariyle 
Bulgaristan’ın nüfusu 3.502.015’i 
erkek ve 3.700.183’ü kadın olmak 
üzere 7.202.198 kişidir. Şehirler-
de nüfusun % 73,1’i, kırsal böl-
gelerde ise % 26,9’u yaşamaktadır. 
Bulgaristan’ın nüfusu yaşlı bir nüfus-
tur. En yoğun yaş aralığı 25-69 yaş 
aralığıdır. Buna karşılık nüfus içeri-
sinde 0-19 yaş aralığının yoğunluğu 
düşüktür.

Doğal Kaynaklar ve Enerji

Bulgaristan, gayri safi enerji tüke-
timinin % 61,3’ünü ülke içerisinde-
ki enerji üretiminden sağlamaktadır. 
Ham petrol ve doğal gaz ithalatın-
da Rusya’ya tam bir bağımlılık söz 
konusudur. Eurostat metodolojisine 
göre nükleer enerji yerel kaynak sayıl-
sa da Bulgaristan nükleer yakıtını da 
Rusya’dan ithal etmektedir. Dola-
yısıyla, enerji konusunda Rusya’ya 
büyük bir bağımlılık söz konusudur. 
Diğer taraftan, Bulgaristan’ın enerji 
koridorlarının üzerinde bulunması, 
AB üyesi olarak enerji etkinliği ve 
çevre konularında bir çok hukuksal 
yükümlülüğü yerine getirme gerekle-
ri ülkenin enerji jeopolitiğinde etkin 
rol almasını gerektirmektedir.

Ekonomik Yapı

IMF ile imzalanan anlaşma çer-
çevesinde 1997 yılı Temmuz ayın-
da Para Kurulu kurulmuştur. Para 
Kurulunun kurulması ve Levanın 
Alman Markına endekslenmesi ile 
birlikte ülkede makro ekonomik 
istikrar sağlanmış olup, 1998 yılın-
dan sonra büyüme yeniden başlamış-
tır. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren 
ise Leva, 1,95583Lv:1€ kurundan 
Avro’ya endekslenmiştir.

Cari fiyatlarla GSYİH sınıflandı-
rılmasında 193 dünya ülkesi arasında 
78. Sırada yer alan olan Bulgaristan’ın 
2017 yılı GSYİH’si 56.9 milyar dolar 
olup, 2018 yılında 64.7 milyar dolar 
olması beklenmektedir. 

2017 yılı kişi başına düşen geliri 
(8.064 dolar) ile Bulgaristan 193 
ülke arasında 77. Sıradadır. 2018 
yılında 9.226, 2019 yılında 9.810 
dolar olacağı öngörülmektedir. 

Kişi başına gelir açısından bakıl-
dığında Bulgaristan AB’nin en fakir 
ülkesi olup, AB ortalamasının üçte 
ikisine ulaşabilmesi için 20 yıldan 
fazla sürenin geçmesi gerektiği tah-
min edilmektedir. 

Tarımın gayrisafi yurtiçi hasıla 
içindeki payı %4.7, sanayinin 28.3, 
hizmetlerin %67.

Bulgaristan’ın gerek toprak gerek-
se de iklim yapısı tarıma elverişlidir.

Kriz döneminde tarım en az etki-
lenen sektörlerden biri olmasına rağ-
men kredi maliyetlerinin artması, 
iklim şartlarının öngörülememesi, 
sulama sistemlerinin eskimeye devam 
etmesi söz konusu sektörü riskli hale 
getirmektedir. 

Tarım emek yoğun bir sektör 
olduğu için nüfusun yaşlanıp, genç-
lerin göç etmesi sonucu tarım alan-
larını ekip, işleyecek işgücü kıtlığı 
yaşanmakta bu da tarım hasılasının 
yetersiz kalmasına yol açmaktadır. 

Tarım ürünlerinde ithalata ağırlık 
verilmektedir. 

Bulgaristan sanayisi genellikle 
doğal kaynaklara ve ucuz emek gücü-
ne dayanmaktadır. 

Makina parkı çok eski olup, 
komünizmden kalan tesisler yaşlı ve 
AB standartlarına uymamaktadır. 
Makinaların yenilenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Ekonomik Performans

2017 yılında %3.5 oranında 
büyüyen ekonominin 2018 yılında 
%3.8 oranında büyüyeceği öngörül-
mektedir.

Ekonomi Politikaları

Büyümeyi ivmelendirici pragma-
tik politikalara, mali konsolidasyo-
na ve yatırım ortamını iyileştirmeye 
yönelik politikalara ağırlık vereceği 
beklenmektedir. 2015'in ikinci yarı-
sından itibaren, hükümet emeklilik, 
sağlık ve eğitim sistemlerini reforme 
etmeye yönelik yasaların çıkarılma-
sı doğrultusunda çalışmıştır. Ayrıca, 
özelleştirmelere de önem verileceği 
vurgulanmıştır.

Türkiye-Bulgaristan
Yatırım İlişkileri

Türk yatırımlarının yelpazesi 
oldukça geniştir. Turizm, bankacılık, 
tekstil ve hazır giyim, ev aletleri, oto 
yedek parça, ulaştırma, alüminyum, 
pvc, gıda, su şişeleme, odun işle-
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me yatırım yapılan sektörlerin başta 
gelenleridir. Bulgaristan’da en büyük 
doğrudan yatırımcı konumundaki 
Şişecam’ın Cam Ev Eşyası Fabri-
kası 2005 yılında, Düz Cam Fab-
rikası 2006 yılında, Ayna ve Beyaz 
Eşya Camı Fabrikaları 2007 yılında 
faaliyete geçmiştir. Cam komplek-
sine eklenen en son yatırım ola-
rak Otomotiv Camı Fabrikası Bul-
garistan Başbakanının katıldığı bir 
resmî törenle 7 Şubat 2011 tarihinde 
açılmıştır. Şişecam, çalışan sayısı-
nı 1655’i yerel ve 45’i Türkiye’den 
olmak üzere toplam 1700’e çıkarmış 
ve toplam 700 Milyon ABD Doları 
değerinde bir yatırım haline gelmiş-
tir. Şişecam Türk sermayeli Hollanda 
firması olarak Bulgaristan’da bulun-
maktadır.  

Bulgaristan’da ithalat aşamasın-
da ve transit geçişlerde sıkça sorun 
yaşanan ürünler ve konular ile bun-
lara ilişkin dikkat edilmesi gereken 
hususlar

Türkiye-AB Gümrük Birliği kap-
samında bulunmayan tarımsal, hay-
vansal ve su ürünlerinin Türkiye’den 
Bulgaristan’a ihracatında veya bu 
ülkeden transit geçişlerinde mevzu-
ata uygunluk konusunda birtakım 
sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu 
konuda gerekli uygunluk değerlen-
dirme belgelerinin ve sertifikaların 

kuralına uygun düzenlenmesi önem 
arz etmektedir.

Tarım Ürünü İthalatı ve Bitki 
Sağlığı Kontrolleri

Bitki sağlığı kontrolü sınır kapı-
larında Tarım ve Gıda Bakanlığı’na 
bağlı Gıda Güvenliği Ajansı tarafın-
dan gerçekleştirilir. Aşağıdaki ürünler 
bitki sağlığı kontrolüne tabidirler:

• Tohumlar ve fideler dahil olmak 
üzere tüm bitkiler;

• Bitkisel ürünler;

• Besin takviye (nutrient media) 
ürünleri;

• Bitki koruma preparatları;

• Bitki nakliye vasıtaları;

• Bitki paketleri.

Veterinerlik Kontrolleri

Tüm hayvansal ürünler ile su 
ürünlerinin veterinerlik kontrolleri 
Bulgaristan sınır kapılarında Gıda 
Güvenliği Ajansı tarafından icra 
edilmektedir. Söz konusu ürünlerin 
ithalatı veya transit geçişlerinde ilgili 
AB mevzuatına dayanılarak iki belge 
aranmaktadır. Bunlardan ilki ortak 
ithalat belgesidir ve Bulgarca. Ortak 
ithalat belgesinin bir gün önceden 
giriş yapılacak hudut kapısı yetki-
lilerine ibraz edilmesi gerekmekte-
dir. Söz konusu belgenin yanısıra 

ithalatta veya transit geçişte vete-
rinerlik sağlık sertifikası da malın 
beraberinde olmalıdır. Söz konusu 
sağlık sertifikası AB’ye giriş ülkesinin 
dilinde (Bulgaristan ise Bulgarca) ve 
AB’de gideceği son ülkenin dilinde 
(Avusturya ve Almanya ise Almanca) 
olmalı ve hazırlandıktan/doldurul-
duktan sonra yetkili organlarca onay-
lanmalıdır.

Yaş Meyve ve Sebze İthalatı

AB Komisyonu’nun 669/2009/
EC sayılı “Bir Takım Yem ve Hay-
vansal Olmayan Gıdaların İthalat 
Denetimlerinin Artırılmasına Dair 
Komisyon Yönetmeliği”ne göre ülke-
miz menşeli tatlı biber ile kurutul-
muş veya başka şekilde hazırlanmış/
konserve edilmiş kayısı % 10 sıklık-
la, asma yaprağı veya asma yaprağı 
içeren ürünler % 50 sıklıkla zirai 
ilaç kalıntısı tespiti için analize tabi 
tutulmaktadır. Söz konusu ürünlerin 
tamamı ise bahsi geçen Yönetme-
lik kapsamında Ortak Giriş Belge-
si denetimine tabi bulunmaktadır. 
Bu denetimleri Bulgaristan Tarım ve 
Gıda Bakanlığı’na bağlı Gıda Güven-
liği Ajansı yürütmektedir. 

Söz konusu Ortak Giriş Belge-
sinin (Common Entry Document 
- CED) her bir ürün için ayrı ayrı 
hazırlanması, ilk sayfasının Bulgarca 
ve eksiksiz olarak doldurulması ve 
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araç gümrük kapısına gelmeden en 
az 24 saat öncesinden faksla e-posta 
ile ilgili gümrüğe bildirilmesi gerek-
mektedir. Ayrıca, denetim işlemleri 

Yıl İhracat $ / Bin İthalat $ / Bin Hacim $ / Bin Denge $ / Bin
2007 2.060.171 1.951.656 4.011.827 108.514
2008 2.151.534 1.840.008 3.991.542 311.527
2009 1.389.199 1.116.902 2.506.101 272.297
2010 1.497.384 1.702.534 3.199.918 -205.150
2011 1.622.777 2.474.621 4.097.398 -851.843
2012 1.684.992 2.753.650 4.438.642 -1.068.658
2013 1.971.247 2.760.303 4.731.550 -789.056
2014 2.040.157 2.846.185 4.886.341 -806.028
2015 1.675.928 2.254.180 3.930.108 -578.252
2016 2.383.500 2.142.523 4.526.023 240.977
2017 2.803.408 2.773.127 5.576.535 30.281
2017 / (1-4 ) 836.007 811.488 1.647.495 24.519
2018 / (1-4 ) 910.530 883.696 1.794.227 26.834

Kaynak: 
The Economist Intelligence Unit
IMF World Economic Outlook Database April 2018
EUROMONITOR
E.I.U
TÜİK

Türkiye-Bulgaristan Ticaretinin Seyri Bin $

için araç sürücüsünün yanında test 
ve belgelendirmeyi karşılayabilecek 
yeteri kadar nakit para bulundurması 
önem oluşturmaktadır. Ayrıca, özel-

likle domates, biber, narenciye, kayısı, 
kiraz, nar, salatalık başta olmak üzere 
pek çok ürün % 100 oranında bitki 
sağlığı denetimine tabi tutulmaktadır.








