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Türk doktorların geliştirdiği, “Pfizer” firmasının aşısı da bir o kadar başarılı.
Aralık ortasından itibaren firmalar onaylarını alıp üretime başlayacaklar.
2021’de pandeminin gündemimizden düşmesi dileğiyle…
***
Bu sayımızda,
2020 yılını bitirmeye hazırlandığımız şu günlerde hızlanan, yoğunlaşan,
ekonomi ve reform ağırlıklı haberleri okuyacaksınız. Geniş kapsamlı bir
şekilde hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen
“TOBB Ekonomi Şûrası” haberimizi, başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli ile düzenlenen toplantılar olmak üzere, kabinenin pek çok
önemli ismiyle bir araya geldiğimiz iş toplantıları izleyecek.
Kabinenin önemli isimleri, başta TOBB olmak üzere iş dünyasının
temsilcileriyle bir araya gelerek, sorun ve bu sorunların çözümüne ilişkin peş
peşe toplantılar gerçekleştiriyor. Yönetenlerimiz, tabiri caizse kulaklarını dört
açmış, en hızlı ve kesin çözümün arayışındalar.
Pandemi döneminde oda/ borsalar da kendi aralarında istişare ve diyaloğu
hiç gevşetmediler. Oda/borsa Başkanları, Düzenli bir şekilde TOBB çatısı
altında yapılan video konferans toplantılarında, Üyelerden gelen öneri ve
istekleri bir havuzda toplayarak, ilgili mercilere ilettiler.
Bunların yanı sıra pek çok önemli toplantı gerçekleştirdik, önemli misafirler
ağırladık, yeni işlerin altına imzalarımızı attık.
Bu sayımızın ülke raporu, Covid 19’dan en çok etkilenen ülkelerden
birisi olan İtalya. Türkiye için önemli bir yatırım ve ticaret ortağı olan
İtalya hakkında, başta tarım alanında olmak üzere birçok önemli bilgi
edinebilirsiniz. Meslek raporumuzu ise; değeri giderek yükselen ve yem
sanayinin çok önemli bir unsuru olan mısıra ayırdık.
Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek sağlıklı ve aydınlık günler dileriz.
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Yönetim Kurulu Başkanı

2020 yılının büyük felaketi Korona pandemisi
uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Bir süre daha
da etmeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak
dünyada aşıyla ilgili her gün yeni bir haber, yeni
bir güncel gelişme yaşanıyor. Gelen her iyi haber
ise piyasalarda kıpırdanmaya neden oluyor. Her
ne kadar dünya genelinde virüse yakalananların
sayısında bir sıçrama olsa da insanlar yavaşlayan
ticari ve ekonomik faaliyetlerini tekrar rayına
oturtma konusunda azimle çalışıyor.
İmalat ve sanayi rakamları pandemi öncesi
dönemini yakaladı. Ülkemiz için çok elzem olan
hizmet sektörü ise bir süre daha eski günlerini
arayacak gibi görünüyor. Yakın zaman önce
açıklanan ve pandeminin yayılım hızını azaltmak
için getirilen kısıtlamalar, başta esnaf olmak üzere
KOBİ’lerin büyük kısmını bir süre daha zorlayacak.
Dünyanın geneline ve üçüncü çeyrek büyüme
rakamına bakıldığında 2020’de 0-1 puan arasında
bir büyüme yakalamak, içinden geçtiğimiz dönem
için oldukça umut vadeden bir gelişme olacaktır.
6,7 ile dünyadaki en güçlü ‘üçüncü çeyrek’

büyümelerinden birini yakalamış olmamıza
rağmen piyasalardaki aşı beklentisi daha ağır
basıyor.
***
Geçtiğimiz günlerde yeni görevlerine başlayan,
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ile
Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal’a
görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dilerim.
Ekonomimiz üzerinde esen bu yeni hava ve çeşitli
alanlarda başlatılmak istenilen reform hareketleri
piyasalarda olumlu algılandı. Yapılan atamalar,
2021 yılına girmek üzere olduğumuz bu günlerde
gerek iş dünyasına gerekse piyasalara taze kan
olacaktır.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal politika
faizini 475 baz puan artırarak, politika faizini yüzde
15 olarak belirledi. Bunun sonucunda kredi faizleri
ve mevduat faizleri de bir miktar hareketlendi. Bu
oranda faiz ilk bakışta yüksek gibi görünmekle
birlikte gerekliydi ve mecburiydi. Piyasa faiz
rakamı açıklanmadan önce pozisyonunu çoktan
almıştı.

Başkandan
Yüksek faiz iş yapmanın önünde duran en
büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Ancak ondan da büyük engel “öngörülemez
döviz kuru”. Döviz kurundaki dalgalanma kontrol
altına alınır alınmaz faizin makul düzeylere geri
döneceği inancındayım.

Üç bine yakın katılımcı video konferans
yöntemiyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak
üzere ilgili bakan ve bürokratlara sorularını
sordular. Sorular tek tek not alındı ve cevaplandı.
Çok verimli ve başarılı bir Şura geçirdiğimizi
düşünüyorum.

Kurun etkilediği bir diğer önemli kalem ise
enflasyondur. Eylül ayında yaklaşık yüzde 12
olarak açıklanan enflasyon önemli ölçüde kura
dayalı enflasyondur. Kış aylarının gelmesiyle
birlikte yaşanacak olan mevsime dayalı gıda
enflasyonu ise bir müddet daha bu konuda zorluk
yaşayacağımızın habercisidir.

Şahsım ve temsil ettiğim kurum Ankara Ticaret
Borsası adına, 81 il ve 160 ilçeden oda/borsa
başkanlarının, TOBB delegelerinin, Kadın ve Genç
Girişimcilerin, iş dünyasının genel olarak büyük
ilgi gösterdiği, radikal kararların temellerinin
atıldığı, reform çalışmalarının fitilinin ateşlendiği
bu büyük buluşma, gelecek günlerin ülkemiz için
bir hareket noktası olacaktır.

Önümüzdeki dönemde pandeminin etkilerinin
azalmasıyla birlikte ihracat ve turizmde olmak
üzere pek çok sektörde “V” tipi toparlanma
görmemiz şaşırtıcı olmaz. Bugün her ne kadar
sanayi ve imalatın çarkları dönüyorsa da tam
çalışan bir sistem için tüm sektörlerin birbirini
desteklemesi gerekmektedir.
***
Bildiğiniz gibi yakın zaman önce Cumhurbaşkanı
Sayın Erdoğan’ın da katılımıyla TOBB Ekonomi
Şûrası’nı gerçekleştirdik. Bu seneki Şûra’yı
diğerlerinden ayıran en büyük özellik, pandemi
nedeniyle yapma fırsatı bulamadığımız TOBB
Genel Kurulu’nun da yerine geçmesi oldu.
2003 yılında ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
talimatıyla yapılmaya başlanan TOBB Ekonomi
Şûrası o günden bu yana, iş dünyası ve kamuyu
bir araya getirmede önemli bir rol oynuyor.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Şûra’ya bu sene
de kabinenin pek çok önemli ismi katıldı.
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***
Yakın zaman önce, Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı
Naci Ağbal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile “İş Dünyası
Görüşmeleri” kapsamında bir araya geldik.
Atılacak adımları, iş dünyasının görüş ve
önerilerini diyalog ortamı içerisinde istişare
ettik. Sektör temsilcileri ve iş insanları da öne
çıkan sorunlarını, çözüme yönelik fikirlerini video
konferans yöntemiyle ilgili bakanlara iletme
fırsatını yakaladı. Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı
toplantı, bize 2021 yılının reform ve toparlanma
yılı olacağını gösterdi. Bu kapsamda alınacak
kararlar şimdiden ülkemize hayırlı olsun.

KAPAK

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası yapıldı

"Cesur ve ezber
bozan yeni yapısal
reformlar bekliyoruz"
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Ekonomi Şuralarını 2003 yılında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başlattıklarını hatırlatarak, “O
zamandan bu yana hep yanımızda oldunuz. Bu salonda çok hayırlı müjdeler
verdiniz. Biliyorsunuz, bu sene pandemi nedeniyle Genel kurul yapamadık.
Ama sağolun, sorunlarımızı dinlemek, çözüm yolları üzerine istişare etmek
üzere, Türk iş dünyasının kalbine hoş geldiniz” dedi.
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T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye
Ekonomi Şurası Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve ekonomiden sorumlu
bakanların katıldığı şura toplantısında bir konuşma yapan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "cesur
ve ezber bozan yeni yapısal reformlar
bekliyoruz" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
açılışta yaptığı konuşmada, “Sizin
önderliğinizde başlatılacak, cesur ve
ezber bozan, yeni bir yapısal reform
hamlesi, küresel rekabette bizi öne
çıkaracaktır. Bu noktada son olarak
şunu vurgulamak isterim. Mevzuata
ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-özel sektör
diyalog mekanizmalarının kurulması
ve sin her zaman vurguladığımız istişarenin güçlendirilmesi çok faydalı
olacaktır” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
konuşmasında,
Ekonomi Şuralarını 2003 yılında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talima-
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Şuraya kimler katıldı?
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki
Türkiye Ekonomi Şurasına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayive
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyesi ve ATB Başkanı
Faik Yavuz ile TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla, TOBB İkiz
Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
tı ile başlattıklarını hatırlatarak, “O
zamandan bu yana hep yanımızda oldunuz. Bu salonda çok hayırlı
müjdeler verdiniz. Biliyorsunuz, bu
sene pandemi nedeniyle Genel kurul
yapamadık. Ama sağolun, sorunlarımızı dinlemek, çözüm yolları üzerine
istişare etmek üzere, Türk iş dünyasının kalbine hoş geldiniz” dedi.
Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve
Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri,
Kadın ve Genç girişimciler ile Genel
Sekreterler olmak üzere yaklaşık

3 bin kişinin izlediğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “Pandemi sürecinde
hepsi yoğun bir mesai harcadılar.
İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Yerelde
hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Gece yarılarına kadar üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri bize aktardılar. Biz de,
acil yapılması gerekenleri, saat kaç
olursa olsun Bakanlarımıza ilettik.
Tabandan tavana müthiş bir çalışma
ortaya koyduk. Camiamızla gurur
duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KAPAK

Hisarcıklıoğlu, Şura için tüm
sorunları ve önerileri bir araya getirdiklerini, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ettiklerini söyledi.
“Sizin aramızda olmanız, hem
bürokrasinin çarklarını işletmek,
hem de sürdürdüğümüz mücadelede
yalnız olmadığımızı görmek açısından, bizim için çok değerli” diyen
Hisarcıklıoğlu, “Dile getirdiğimiz
pek çok önerinin, sizin liderliğinizde
hayata geçtiğini gördük. Bugün gündeme getireceğimiz konularda da,
geçmişte olduğu gibi, çözüm getireceğinize inanıyoruz” dedi.

Bununla ilgili pek çok örneği
birkaç ayda yaşadıklarını anımsatan
Hisarcıklıoğlu, “Kısa çalışma ödeneği
başta olmak üzere, firmalarımızın
üzerindeki istihdam yüklerini azalttınız. İç Piyasaya destek için, vergi
indirimleri gerçekleştirdiniz. Kredi
Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesini 2 katına çıkardınız. Kamu
bankaları vasıtasıyla işletmelerimize düşük maliyetli kredi imkanı
sundunuz. Yine bu vesileyle, Sayın
Bakanlarımıza da tüm bu icraatlar için ayrıca teşekkür ediyorum.
Sağolsunlar, ne zaman arasak, hep
görevlerinin başındalar. Gece yarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin bağrından çıkıp gelen tüm
kesimlerle bizim iş dünyamızdır. Her husus gibi ekonomi de sanayi
de ticaret de bir gönül işidir, bir adanmışlık işidir.
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bile çalışıyor, ihtiyaç duyduğumuz
her an yanımızda oluyor, sorunlarımızı çözüyorlar. Bu vesileyle size ve
şahsınızda tüm bakanlarımıza, emek
ve gayretlerinizden dolayı, camiam
adına ve Türk özel sektörü adına, en
içten teşekkürlerimizi sunuyorum”
şeklinde konuştu.

bunu görüyor ve duyuyoruz. Bu fırsatları yakalamak üzere, şimdi harekete geçmemiz ve hazırlanmamız
gerekiyor. Çünkü talih hazır olana
güler. Fırsatların kazası olmaz. Evet,
kritik virajları aştık. Ama önümüzde,
inişli-çıkışlı uzun ve zor bir yolculuk
var.

Hisarcıklıoğlu, tüm dünyanın yeni
bir dönemin arifesinde olduğunu, bu
yeni döneme her yönüyle hazır hale
gelmeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca dünyada da yeni dengeler kuruluyor. Asya-Pasifik bölgesinin 15 ülkesi, küresel ekonominin
yüzde 30’unu kapsayan, dünyanın
en büyük serbest ticaret anlaşmasına imza attılar. Öte yandan aşının
bulunmasına rağmen, onaylanması
ve yaygın hale gelmesi de zaman alacak. Dolayısıyla hem salgın sonrası
döneme hazır olmamızı sağlayacak,
hem de yatırımcılara güven verecek
bir program tasarlamalıyız.

Aşı çalışmalarından gelen olumlu
haberlerin 2021’in ikinci yarısında
toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ettiğine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
“Küresel değer zincirleri kısalacak,
Türkiye’ye olan iş ve yatırım talebi
artacaktır. Ülkemiz için yeni fırsatlar
doğacaktır. Yurtdışı temaslarımızda
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Sizin son grup toplantınızdan

başlayarak yaptığınız açıklamaları, bu açıdan çok değerli görüyorum. Verdiğiniz demeçlerle pozitif
bir ortam oluştu. Moraller yükseldi.
Kurumsal yapının ve hukuk sisteminin güçlendirileceğine, reformlara
hız verileceğine yönelik mesajlar, iş
dünyasında gayet olumlu karşılandı.
Yatırımcı dostu, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla, Türk Lirası’nın destekleneceğini açıklamanız da ayrıca
önemlidir.
Yine sizin özellikle vurguladığınız şekilde, fiyat istikrarı, finansal
istikrar ve makroekonomik istikrarla
Türkiye, tempolu büyüme sürecini
yeniden yakalayabilecektir. Zira iş
alemi, önünü görmek, ileriye bakarak
hesap yapabilmek ister. Yatırımların,
üretimin ve istihdamın artmasında
ön koşul, istikrardır, güvendir ve
geleceğe dair belirsizliklerin azalma-

KAPAK

sıdır. Bunun yolu da fiyat istikrarıdır.
Enflasyonla mücadele, döviz kurlarında da istikrar gerektirir. Fiyatların
ve kurların devamlı arttığı bir ortam,
iş yapma iştahını azalmakta, üretim
ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla döviz kurlarında istikrarın sağlanması da önem arz
etmektedir.
Yine Sizin, AB Kurumlarının
liderleriyle en üst düzeyde kurmuş
olduğunuz diyalog da, ekonomiyi
desteklemek ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından son derece
önemlidir. Bu kapsamda, bazı vizyonsuz AB liderlerine rağmen, AB ile
ilişkilerin güçlü tutulmasında, gümrük birliğinin güncellenmesinde ve
vize diyaloğu dahil, ilişkilerde tekrar
pozitif bir gündeme dönülmesinde,
büyük fayda görüyoruz”.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
önderliğinde başlatılacak, cesur
ve ezber bozan, yeni bir yapısal
reform hamlesinin küresel rekabette Türkiye’yi öne çıkaracağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu noktada son
olarak şunu vurgulamak isterim.

Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamuözel sektör diyalog mekanizmalarının
kurulması ve sin her zaman vurguladığımız istişarenin güçlendirilmesi
çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan
kanun tekliflerinde, özel sektörün
görüşünün zamanında alınmaması,
sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz, koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Allah’ın izniyle
tüm bunları aşacak, yola devam edeceğiz. Elbirliğiyle Türkiye’yi yeniden
tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız. Ülkemizi daha güçlü, daha
zengin, daha müreffeh yapmak için
üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, video konferans aracılığıyla
da olsa katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade
etti.
"'Kalpten kalbe bir yol vardır
görülmez, gönülden gönüle gider yar
oy' diyen aşık gibi bizim de sizinle

aramızda gönülden gönüle kurulu
bir köprü var." ifadesini kullanan
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz buralara gökten zembille
inmedik, vesayetin paraşütüyle de
gelmedik, dededen, babadan miras,
aristokratik kanallardan da vasıl
olmadık. Hayatın merdivenlerini
teker teker tırmanarak, milletimizin
her kesimi ile hemhal olarak, zorlukları ve imkanları bizzat tecrübe ederek buralara geldik. Ömrü boyunca
devletten aldığı maaş dışında bir iş,
üretim, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri
teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. Bunların önlerine konan kağıtlardaki rakamların ne
anlama geldiğine ilişkin en küçük bir
fikirleri olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Daha Kıbrıs meselesinin
ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının
ne anlama geldiğini bilmeyen, orada
Türkiye'nin Cumhurbaşkanının başkanlığındaki heyetle verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek de
mümkün değildir.
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Kaldı ki Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı
bunları davet ediyor ve bu davete icabet etmiyor, ben oraya gittim 'e niye
bizi de yanında götürmedi' havasına
girerek yine beni eleştirmeye kalkıyor. Ya, bununla sana ekmek çıkmaz, boşuna uğraşma. Senin bir defa
Kuzey Kıbrıs diye bir aşkın var mı?
Bu bir. İki, Kapalı Maraş bölgesini
açmak diye bir tezi savunmak böyle
bir anlayışın var mı? Yok. Aynı şeyleri
bunlar Azerbaycan'da yapmadı mı,
aynı şeyleri bunlar Suriye'de yapmadı
mı, aynı şeyleri bunlar Libya'da yapmadı mı? Yaptı ve şimdi de kalkmışlar
bunları konuşuyorlar. Kendisini ait
doğru yanlış hiçbir fikri, hiçbir projesi, hiçbir hayali olmayan dışarıdan
ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı
bulunmayanların ekonomiyle ilgili
ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür. Azıcık bir samimiyet görsek herkes gibi onlarla da çok daha farklı
bir şekilde oturur, konuşuruz. Ama
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bizim iş dünyamızdır. Her husus gibi
ekonomi de sanayi de ticaret de bir
gönül işidir, bir adanmışlık işidir.
Biz kendisi de esnaflıktan, ticaretten gelen bir siyasetçi olarak daima
girişimcilerimizle, sanayicilerimizle, ticaret erbabımızla, esnafımızla,
sanatkarımızla bir arada olduk." diye
konuştu.
"Babayiğit aradığımda hemen
sizler çıkıp bu işe talip oldunuz"

bizim milletimize sözümüz ve saygımız gereği proje kişiliklerle, proje
kadrolarla, proje siyasetlerle, bilhassa da yalanları ve iftiraları önlerine
konduğu halde yüzleri kızarmayan
siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz."
Her zaman söyledikleri gibi
muhataplarının millet olduğunu
vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin
bağrından çıkıp gelen tüm kesimlerle

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nin genel kurullarına, şuralarına ve çeşitli etkinliklerine katılmaya
özel önem verdiklerine dikkati çeken
Erdoğan, "Ülkemizin asırlık rüyası
olan yerli otomobil için babayiğit aradığımda hemen sizler çıkıp bu işe talip
oldunuz. Milletimizin huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirerek adım
adım Türkiye'nin otomobili projesini
hayata geçirdiniz. İnşallah bu güzel
projeyi yine sizlerle birlikte neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde şehit
Başbakan Adnan Menderes'in acı
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yapabilir miyiz? Sizler bu işin
içindesiniz. İstihdam üretebilir
miyiz? Mümkün değil. Peki
üretim yapabilir miyiz? O da
mümkün değil. Peki ihracata
yönelik ciddi adımlar atabilir
miyiz? O da mümkün değil.
Öyleyse bizim bu noktada çok
daha dikkatli olmamız lazım
ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.
Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda iş dünyamızla ve onların temsilcileri olan
sizlerle istişare etmeye özel
önem veriyoruz. Aldığımız
tüm kararlarda, attığımız tüm
adımlarda sizlerle birlikte oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Sektörlerimizin
ve şehirlerimizin sorunlarını,
taleplerini, beklentilerini sizlerle birlikte konuşuyor, tartışıyor ve birlikte çözüm yolları
geliştiriyoruz."
hatırası sebebiyle adı yaslı adaya çıkan
Yassıada'yı sizlerle birlikte demokrasi
ve özgürlükler adası haline getirdik."
değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu
sene koronavirüs salgını sebebiyle
her konuda olduğu gibi iş dünyasıyla
hasbihallerinde de farklı bir dönem
geçirdiklerini belirterek, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'nin bu
yılki genel kurulunun ertelendiğini
hatırlattı.
Kendilerinin de bu durum sebebiyle video konferans aracılığıyla da
olsa iş dünyasıyla bir araya gelmek
istediklerinin altını çizen Erdoğan,
"Önce ekranları başından bizi izleyen
arkadaşlarıma, şu anda Kovid-19'a
yakalanmış olan içinizde birçok arkadaşım var, hepsine Allah'tan şifalar
diliyorum, geçmiş olsun diyorum.
Rabbim en kısa zamanda inşallah

tüm mesai arkadaşlarınıza kavuşmayı
da nasip etsin. 'Bu da geçer ya Hu"
diyoruz, inşallah bu da geçecek."
dedi.
"Yüksek faizin nelere mal
olduğu ortada"
Ekonominin kalbinde faaliyet
gösteren oda ve borsa temsilcilerinin 81 il ve 160 ilçede iş dünyasının nabzını en güzel şekilde yansıttıklarına inandığını ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Bu arada özellikle yüksek faiz
sebebiyle üretimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın temsilcileri olan
sizler sahada yaşananların tercümanı
olarak karar vericilere yol gösteriyor,
ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek faizin
nelere mal olduğu ortada. Yüksek
faizle bizler gerçek anlamda yatırım

Türkiye'nin son 18 yıldır büyük mesafe kat ettiği
demokrasi ve kalkınma yolculuğunda
365 oda ve borsanın lokomotif vazifesi gördüğünü vurgulayan Erdoğan,
"Her oda ve borsamız kendi üyelerine çağın gerektirdiği en ileri hizmetleri vermenin yanında Türk ekonomisine de çok önemli katkılarda
bulundu. Ben birçok sanayici, birçok
iş adamlarımızla oturup konuştuğumuzda hepsi nasıl battığını, nasıl
bittiğini anlatırken hep bana şunu
söylerlerdi, neydi o? 'Beni faiz batırdı, beni faiz bitirdi, şu kadar faiz ödedim, şu kadar faiz ödüyorum' bunu
söyleyen insanlara zulmetmek var
mıdır. İnşallah biz bunları da tersine
çevireceğiz, bundan sonra da sizlerin
azmi, çalışkanlığı, dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan engelleri
birer birer aşarak hedeflerimize doğru
yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Bakanlar, TOBB Yönetimi
ile bir araya geldi
T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret
Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz,
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ile TOBB Yönetim
Kurulu Üyeleri, iş dünyası görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe
Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB
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Başkanı Naci Ağbal, TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları, Ali
Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan
Zeytinoğlu, Tamer Kıran ile TOBB
Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz
Günay, Mahmut Özgener, Öztürk
Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan
Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı,
Hakan Ülken ve Selim Kandemir
katıldı.

“Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı
Naci Ağbal katılımı ile iki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare
gerçekleştirdik.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki
sorunları, diyalog ortamı ve istişare
ile çözeceğimize inanıyoruz” dedi.

İlk oturumda ekonomi ve
reform gündemini TOBB Yönetim
Kurulumuzla birlikte istişare ettik.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin en
büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik.
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TOBB
Türkiye
Sektör
Meclisleri’nde her sektördeki en
büyük firmalar ve ilgili sektörel dernekler yer alıyor. Sektör Meclislerimiz
her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve
bunları videokonferans yöntemiyle
Bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve
verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
İş ve yatırım ortamında yaşanan
sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm
önerilerimizin yapıcı bir diyalog
ortamında ele alınmasından büyük
memnuniyet duyduk. İçerde ve
dışarda çeşitli zorluklar yaşadığımız
bu dönemde devletimizi yanımızda
görmek bizim için çok değerliydi.

reformların hayata geçmesi ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz.
Ekonomiyi büyütme mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan,
her fırsatta desteklerini gösteren ve
bu güzel istişare ortamını sağlayan
kıymetli Bakanlarımıza ve Merkez
Bankası Başkanımıza Türk özel sektörü adına teşekkürlerimizi sunuyoruz”.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan da twitter hesabından yaptığı
açıklamada, "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük.
Bakanlarımız sayın Abdulhamit
Gül, sayın Zehra Zümrüt Selçuk,
sayın Mustafa Varank, sayın Bekir
Pakdemirli ve sayın Ruhsar Pekcan
ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir
toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Sıkıntıları aşma noktasında
başta Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
Bakanlarımızın icracı ve reformcu iş yapma vizyonlarının büyük
önem
taşıdığına
inanıyoruz.
Hükümetimizin bu vizyonunun
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ATB Başkanı Yavuz, TOBB
Tarım ve Hayvancılık Sektör
Meclisi toplantısına katıldı
T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik
Yavuz ile TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla, sanal ortamda düzenlenen
TOBB Tarım ve Hayvancılık Sektör
Meclisi toplantısına katıldı. Sektör
temsilcileri görüş ve önerilerini
Bakan Pakdemirli’ye iletirken, sektörün durumu hakkında karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
burada yaptığı konuşmada tarım ve
hayvancılık sektörünün, pandemi
tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen, üretime devam edereki,
gıdada tedarik zincirinin aksatmadan çalıştırmasına işaret etti. Tarım
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sektöründe üretimin planlanması
gerektiğini yıllardır dile getirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu Bakan
Pakdemirli’nin de yoğun gayretiyle hayata geçirilen “Sözleşmeli
Üretim” modelinin önemine değindi. Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede çiftçinin ürettiği ürünü emeğinin karşılığı
olan fiyattan satabilmesi, sanayicinin
de ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü
tedarik edebilmesi mümkün olacak.
Herkes için Kazan – Kazan ilkesiyle
oluşturulan bu modeli destekliyor, en
kısa zamanda yasal düzenlemelerin
hazırlanmasını bekliyoruz” dedi.
Öte yandan, çiğ süt prim ödemelerinin erkene çekilmesiyle sektörün
bir nebze de olsa nefes aldığını ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Yem fiyatlarının düşürülmesi için buğday, arpa
ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı.

Hazineye ait olan atıl durumda bulunan tarım arazileri ekonomiye kazandırıldı. Tüm bu tedbirlerle, tarım
ve hayvancılık sektörümüze destek
oldu. Bu vesileyle sayın Bakanımıza
hepimiz adına teşekkürlerimizi arz
ediyorum” diye konuştu.
Gıda ve hayvancılığın önemi
bir kez daha ortaya çıktı
Pandemi kaynaklı daralmanın
etkilerinin halen devam ettiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “COVİD 19
salgını, iki sektörün önemini bir kez
daha gösteriyor. Bunlar; gıda güvenliği için tarım, hastalıklardan korunmak için de sağlık. Pandeminin daha
ne kadar devam edeceğini öngöremiyoruz. Dolayısıyla, tarım ve hayvancılık sektörlerimizi bu süreçte ayakta
tutmalı ve yenilikçi yaklaşımlarla sek-
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törü destekleyecek adımları atmalıyız” dedi.
Özellikle hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin ciddi şekilde
artmaya devam ettiğine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, Bakanlık öncülüğünde yem başta olmak üzere girdi
maliyetlerinin azaltılmasına yönelik
çalışmalar beklediklerini dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu süt üreticilerinin bazı
sıkıntıları bulunduğunu da söyleyerek, özel sektör temsilcilerinin görüş
ve önerilerini Bakan Pakdemirli’ye
aktarmalarına imkân verdi.
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli'nin sözleri
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli de sektör temsilcilerini
dinleyerek, katılımcılarla istişarede
bulundu. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, bu yılın ilk 9 ayında ihracatın yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına rağmen geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3
artış gösterdiğini bildirdi.

Pakdemirli, buradaki konuşmasında, tarımda oluşturdukları güçlü
altyapının avantajlarını pandemi
sürecinde gördüklerini belirterek, bu
süreçte, pek çok ülkede raflar boş
kalırken, Türkiye'de tarım ve gıda
sektöründe hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.
Perakende zincirlerini hızlı ve
doğru yönlendirdiklerini kaydeden

Pakdemirli, "Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam
etmesini sağladık. Pandemi sürecini
şu ana kadar başarıyla yürüttük. Son
yayımlanan genelgede sektörlerimizi
ilgilendiren yeni tedbirler bulunuyor.
Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı
olmadan açık kalabilecek. Bitkisel
ve hayvansal üretimi yapanlar yine
yasaklardan muaf olacak." ifadesini
kullandı.
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Bakan Pakdemirli ve TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ATB`yi ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve
Malatya Ticaret Sanayi Odası
Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Et Borsası’nı ziyaret ederek,
incelemelerde bulundu.

Heyete tesislerin işlev ve işleyişi
konusunda bilgi veren ATB
Başkanı Faik Yavuz, ATB Et
Borsası’nın Türkiye’deki ilk et
borsası olma özelliğini taşıdığını
vurguladı.
Heyet daha sonra ATB merkez
binasına gelerek bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda, güncel
ekonomik konular ve iş dünyasının
önerileri istişare edildi.
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ATB Başkanı Yavuz, Bakan
Pakdemirli ile çalışma
yemeğinde bir araya geldi
T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik
Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile
çalışma yemeğinde biraraya geldi.
Tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları ile başlanacak yeni
projelerin istişare edildiği toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Ali Kopuz ve Tamer
Kıran ile TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Zeki Kıvanç da katıldı.
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Oda/Borsa
Başkanları,
Bakan Varank ve
Hisarcıklıoğlu
ile buluştu
18

A

nkara Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Faik
Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen teşvikler ve gündemdeki konulara ilişkin istişare toplantısına katıldı.
Sanal ortamda yapılan toplantıda, TOBB’a bağlı 365 Oda ve
Borsa’nın Başkanı bir araya geldi.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı
konuşmada, son dönemde yatırım
teşvik sisteminde çok önemli bir atı-
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Hisarcıklıoğlu; "İlk
araba 2022'de
banttan inecek"
açılışında, Varank'ın sanayiye verdiği büyük önem ve milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'yi bir üst
lige çıkartma vizyonunun, bu kritik
dönemde kendilerinin de çalışma
şevkini artırdığını ve geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.
Türkiye'nin prestij projesi haline gelen ve 2022 yılında ilk arabayı üretim bandından çıkarması
planlanan Türkiye'nin Otomobili
Girişim Grubu'nda da Varank ile
birlikte çalıştıklarını dile getiren
Hisarcıklıoğlu, ülkenin pek çok
sıkıntıyla karşılaştığını ancak bu
projenin temel atma noktasına gelmesinde Varank'ın verdiği desteğin
çok önemli ve değerli olduğunu
ifade etti.
İlçe bazı teşvik sistemi

Daha az gelişmiş
263 ilçemiz,
bulunduğu ile
göre daha fazla
destek almaya hak
kazandı.
lımın hayata geçirildiğini belirterek,
"Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir
türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa
Varank Bakanımız, bu alanda tarihi
bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı
teşvikleri başlattı." dedi.
Hisarcıklıoğlu, videokonferans
yöntemiyle düzenlenen toplantının

Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank ile
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresinin
de hizmet kapasitesinin arttığına
dikkati çekti, bu sayede birlikte pek
çok çalışmanın hayata geçmesini
sağladıklarını bildirdi.
Yine son dönemde, yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı
olması gerektiğini söylüyorduk
ama bir türlü sonuç alınamıyordu.
Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa
ilçe bazlı teşvikleri başlattı. Elbette
yeni olan her sistemde olduğu gibi
burada da revizeye ihtiyaç duyulan
alanlar olabilir ama önemli olan
bu iradenin gösterilmesi ve bu adımın atılmasıydı. Şimdi bugün tüm

bunları, sanayimizi ilgilendiren her
konuyu, Bakanımız ve ekibiyle istişare edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji
Bakanımıza, icracı vizyonu ve inovasyonu öne çıkaran yapısıyla, reel
sektör dostu bir çalışma tarzı benimsediği ve bu zor günlerde reel sektörün yanında olduklarını gösterdiği
için ayrıca teşekkür ediyorum."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ise, yıl sonuna kadar
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
programının mobilite, kimya ve
tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını
bildirdi.
Bakan
Varank,
Bilişim
Vadisi'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı TOBB İstişare ve
Değerlendirme Toplantısı'nda, özel
sektör öncülüğünde büyümenin
önemine işaret ederek, Kovid-19 ile
mücadele döneminde iş dünyasıyla
istişare halinde olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.
Varank, yatırım teşviklerinde ilçe
bazlı teşvik sistemini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Sahadan bu yönde yoğun talepler alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin
sosyo ekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Şehirler için 52
göstergeyi, ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. Daha az gelişmiş 263 ilçemiz,
bulunduğu ile göre daha fazla destek
almaya hak kazandı. Yeni sistemle
birlikte şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt
bölge desteklerinden faydalanacak.
Bu yatırımlar, o ilçenin OSB'lerinde
yapılıyorsa, doğrudan 2 alt bölge
teşviğinden yararlanacak. Böylece
görece dezavantajlı ilçelere daha
fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek,
istihdam artacak ve ekonomik hayat
canlanacak."
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ATB Yüksek İstişare
Kurulu video konferans
yöntemi ile toplandı
Yavuz, Yeni Ekonomik
Plan (YEP) kapsamında
belirlenen hedeflerin,
yerli üretime ağırlık
verilmesinin ve Türk
Lirası ile yapılacak olan
sözleşmelere öncelik
verilmesinin, YEP
içerisindeki olumlu öğeler
olduğunu belirtti.

A

nkara Ticaret Borsası (ATB)
Yüksek
İstişare
Kurulu
Toplantısı, ATB Başkanı Faik Yavuz
başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda bir konuşma yapan
Yavuz, pandeminin sadece Türkiye’yi
değil bütün dünyayı krizin eşiğine getirdiğine dikkat çekerek, “2.
Çeyrekte bütün dünya büyük bir
daralma yaşadı, 3. Çeyrekte ise beklenti daralma veya sıfıra yakın bir
büyüme. Bu tahminlerin en büyük
çarpanı ise Pandemi. Pandemi önümüzdeki dönemde nasıl seyreder
bunu hiçbirimiz bilmiyoruz” dedi.
Türkiye’nin pandeminin yanı
sıra Akdeniz meselesi, Suriye meselesi ve son olarak bunlara eklenen
Azerbaycan-Ermenistan savaşı gibi
durumlardan da etkilendiğini ve
bunların ekonomiye büyük bir yük
olduğunu belirten Yavuz, para politi-
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kalarının ve sağlam ekonomi yönetiminin önemine vurgu yaptı.
Yavuz, Yeni Ekonomik Plan
(YEP) kapsamında belirlenen hedeflerin, yerli üretime ağırlık verilmesinin ve Türk Lirası ile yapılacak olan
sözleşmelere öncelik verilmesinin,
YEP içerisindeki olumlu öğeler olduğunu belirtti.

Toplantıya, Gıda ve İhtiyaç
Maddeleri Ankara Toptancıları
Derneği (GİMAT) Başkanı Recai
Kesimal, Yayla Agro Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Gümüş, Özcan
Adanır, Lütfi Morkoç, ATB Genel
Sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu ve ATB
Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara
da katıldı.

GÖRÜŞ

T

üm Dünyayı etkileyen Pandemi sebebi ile olağanüstü
bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte arz ve talepte denge
bozuldu ve fiyatlarda aşırı dalgalanmaya, küresel ticarette planların
değişmesine sebep oldu. Ülkeler ihtiyacından daha fazlasını satın
alarak kendisini garantiye alamaya çalışıyor. Küresel ticarette Tahıl
satan ülkeler satışlarını azaltarak daha fazla stok yapıyor. Ülkelerin
Gıdayı “milli bir güvenlik meselesi” olarak algılayarak, korumacı bir
politika izlemesi ve stokları artırmaya yönelmesi fiyatların artışında
önemli bir faktör.
Söz konusu değişimlere, Tarım sektörü açısından bir de küresel
kuraklık eklendi.
Önümüzdeki aylarda küresel tahıl fiyatlarının belirli bir süre kalıcı
olarak en yüksek seviyelere ulaştığını görmek sürpriz olmayacak.

İbrahim Öztürk
Meclis Başkanı

Tahıl ve Yem
Fiyatlarındaki
Artış

Bu yıl henüz tam olarak gündemde yer almasa da kuraklık,
Türkiye dahil pek çok bölgede üretimi olumsuz etkileyecek gibi
gözüküyor. Küresel piyasalarda kuraklık ve diğer olumsuz hava
koşulları, tahıl üretim beklentilerini azalttı.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yayınladığı son küresel arz ve talep
aylık tahminlerinde özellikle tahıl fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyor.
Buğday, en göze çarpanlar arasında. Geçtiğimiz haftalarda kuraklık
etkisiyle Chicago Borsasında Buğday vadeli işlemlerinde beş yılın en
yüksek seviyeleri test edildi. Chicago Borsasında Buğday fiyatlarının
yukarı yönlü hareketinin etkisiyle Rusya’nın Buğday ihracat fiyatları
yükselişe geçti. Ukrayna’da da benzer durum söz konusu. Arpa
fiyatlarında benzer bir yükseliş yaşandı. Soya fasulyesi de neredeyse
en yüksek seviyesine tırmandı. Mısır da benzer senaryolarla yükseliş
devam ediyor.
Uluslararası kurumların raporlarına bakılırsa son 6 aydır
yükselişini sürdüren küresel gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü
hareketin devam edeceği öngörülüyor ki “yıl sonuna kadar, 2014'ten
bu yana en yüksek seviye Ocak-şubat aylarında daha da yüksek seviye
çıkacağı tahmin ediliyor.
TMO, ekmeklik buğday için ton başına 1,650 TL alım fiyatı
vermişti, bugün 2.200 TL civarında. Mısır alım fiyatını ton başına
1,325 TL olarak açıklamıştı. Bugün Mısır fiyatları 1,850 TL ve üzeri
işlem görüyor.
Amerika Birleşik Devletleri ihracat teklifleri ton başına Eylül
ayında 28 dolar artışla 209 dolar /tona yükseldi. Ekim de 217
dolar/ton, Arjantin 225 dolar/ton ve Ukrayna mısırı 240 dolar/ton
yükseldi.
Soya Fasulyesinde Dünya genelinde ağustos ayında tonu 390
dolar olan Soya Fasulyesi Eylül’de 476 dolar, Ekim ayında ise 530
dolar, 23 Kasım itibariyle 650 dolar seviyesinde nerde duracağı da
belli değil.
Tahıl demek Et, Süt, Yumurta demek. Önümüzde ki yıl bu
ürünleri daha pahalıya tüketeceğimiz anlaşılmaktadır.
Saygılarımla…
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Vali Yardımcısı Özkan Ankara
Ticaret Borsası`nı ziyaret etti
A

nkara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan
Özkan, Ankara Tarım Orman İl
Müdürü Bülent Korkmaz ve Ankara
Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı
Nüvid Keskinkılıç Ankara Ticaret
Borsası (ATB) Et Borsasını ziyaret
ederek ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş.
Ömeroğlu’ndan çalışmalar ve işleyiş
hakkında bilgi aldı.
Heyet daha sonra ATB ev
sahipliğinde, Vali Yardımcısı Dr.
Özkan başkanlığında bir araya gelerek Toprak Koruma Kurulu Aylık
Olağan Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
Heyet son olarak ATB Başkanı
Faik Yavuz’u ziyaret ederek gündemdeki konuları istişare etti.
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MEB ile mesleki eğitim
protokolü imzalandı
A

nkara Ticaret Borsası (ATB) ile
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)
işbirliğinde, tarım-hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli
insan gücünün yetiştirilmesi için
mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmesi amacıyla protokol
imzalandı.

sını, başta öğretmenler olmak üzere
öğrencilerimizin yeterliliklerinin artırılmasını, daha az girdiyle çok daha
fazla çıktı alarak başta Ankara olmak
üzere tüm Türkiye’nin kazanmasını
hedefledik.
Pandemi sürecinin bize göster-

diği ilk şey tarım ve hayvancılığın
önemi ve kendi kendine yetebilen
toplumun gücüdür. Bu nedenle bize
düşen en büyük sorumluluk gençlerimize tarımı ve hayvancılığı öğreterek
verimliliği azami düzeye gelmesini
sağlamaktır."

İmzalanan protokole ayrıca,
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi,
T.C. Ziraat Bankası, Gölbaşı Ziraat
Odası, Gölbaşı Kırmızı Et Üreticileri
Birliği, Ankara İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği de katıldı.
Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü
Salih Namal ve ATB Başkanı Faik
Yavuz’un imzalarıyla hayata geçen
protokolde, ATB Başkanı Faik Yavuz
şöyle konuştu;
“İmzaladığımız bu protokolle,
atölye ve laboratuvarların kurulma-
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İç Anadolu Bölge Toplantısı video
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik
Yavuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen, İç Anadolu Bölge toplantısına katıldı.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, bölge oda/borsa başkanları istişarede bulunarak piyasalardaki durum ve firmaların ihtiyaç
duydukları idari ve mali destek adımlar ele alındı.
Yavuz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Oda/Borsa istişare toplantısına katıldı
ATB Başkanı Yavuz, ayrıca Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Oda/Borsa istişare toplantısına da katılarak bölgenin sorunlarını, bölgenin oda/borsa başkanlarıyla beraber masaya yatırdı. Toplantı TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında
gerçekleştirildi.
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Lisanslı depoculuk
sistemi istişare edildi
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen, lisanslı depoculuk sisteminin görüşüldüğü video konferans toplantısına katıldı.

Ticaret Borsalarının başkanlarının da katıldığı
toplantıda, lisanslı depoculuk sisteminin geldiği son
durum yaşanan sıkıntılar, çözüm önerileri ve bu
uygulamayı daha da geliştirip yaygınlaştırmak için
önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar ele alınarak borsa başkanlarının görüşleri alındı.
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Ticaret Borsaları
Konseyi toplandı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Ticaret
Borsaları Konsey toplantısı, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında, TOBB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik
Yavuz’un da katılımıyla, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, tarım sektöründeki
durum, ürün piyasaları ve sorunları ele alındı. İlgili bakanlıklara ve
kamu kurumlarına iletilecek talepler ve öneriler görüşüldü.
Toplantıda
bir
konuşma
yapan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde
yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve
takip ettikleri konular hakkında
kısa bilgiler verdi.

ATB Başkanı Yavuz, Kırgız Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü

K

ırgız Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanı Ruslan Kazakbayev,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.
Ziyarette Kırgız Cumhuriyeti’ndeki
güncel siyasi gelişmeler, ekonomi ve
ticarete ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu. ATB Başkanı Yavuz,
Kırgızistan’daki yabancı yatırımcıların
önemine vurgu yaparak, yatırımcılara
gerekli güvencelerin verilmesinin, mevcut yatırımların korunması yanında,
yeni yatırımlar için de teşvik edici olacağını vurguladı.
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Şereflikoçhisar Ticaret Odası
Başkanı Aslan ATB`yi ziyaret etti
G
eçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Şereflikoçhisar Ticaret Odası
Başkanı Levent Koçak'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Çetin Aslan ve
beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.

Ankara Kalkınma Ajansı`ndan
Ankara Ticaret Borsası'na ziyaret
A
nkara Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Arif Şayık ile İş
Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı
Coşkun Şerefoğlu, Ankara Ticaret
Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz’u
ziyaret etti.

ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş.
Ömeroğlu ve ATB Genel Sekreter
Yardımcısı Gül Kara’nın da bulunduğu ziyarette Ankara’daki tarımsal ve
ticari yatırım alanları istişare edildi.
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ATB Başkanı
Yavuz, Ankara
Uluslararası
Fuarcılık AŞ’nin
Yönetim Kurulu
Toplantısına
katıldı
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T

OBB Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi ve ATB Başkanı Faik
Yavuz, Ankara Uluslararası Fuarcılık
ve Kongre AŞ’nin Yönetim Kurulu
Toplantısına katıldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş ve diğer Yönetim Kurulu
Üyelerinin de katıldığı toplantıda,
yapımı Akyurt’da devam eden fuar
alanın güncel durumu ele alındı.
Esenboğa Havaalanı yakınında,
inşa edilen Ankara Uluslararası Kongre
ve Fuar Merkezi, Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Ankara İl Özel İdaresi,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Ankara Ticaret Borsası, Ankara
Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası,
Akyurt Belediyesi, Ankara Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği’nin ortaklığı ile Ankara Uluslararası Fuarcılık
ve Kongre Anonim Şirket’i tarafından yürütülüyor.
Projenin ilk aşaması, yaklaşık olarak 50 000 m² sergi ve etkinlik alanı
ile birlikte 50 000 m² konferans,
yiyecek, içecek ve servis birimlerini
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içeriyor. Modüler büyüme ile tasarlanan İkinci aşama ise toplamda 100
000 m² kapalı sergi alanını kapsıyor.
Gelişim alanı açık sergi alanları olarak kullanılabilecek.
2011 yılında başlayan projenin
toplam inşaat alanı ise 168.000 m²
dir.
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ATB Başkanı Yavuz, Kazakistan Tarım Bakanı ile görüştü

Kazakistan'dan yatırım daveti
ATB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz kabulde yaptığı
konuşmada, “Kazakistan’da, özel sektörü öne
çıkaran, dünya ekonomisiyle bütünleşmeye
dönük iktisadi reformları da memnuniyetle
takip ediyoruz” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret
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Borsası (ATB) Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz, Kazakistan
Cumhuriyeti Tarım Bakanı Saparhan

Omarov,
Kazakistan
Ankara
Büyükelçisi Abzal Saperbekuly ve
beraberindeki heyetin iştirakiyle
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen
toplantıya katıldı.
Toplantıda Kazakistan’daki yatırım imkânlarına ilişkin Türk iş dünyasına bilgi verildi.
Toplantıda konuşan ATB Başkanı
Faik Yavuz, Kazakistan ekonomisine,
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Kazakistan halkının parlak geleceğine yürekten inandıklarına işaret ederek, “Kazakistan’da, özel sektörü öne
çıkaran, dünya ekonomisiyle bütünleşmeye dönük iktisadi reformları da
memnuniyetle takip ediyoruz” dedi.
Tüm bunların, Kazakistan’ın ticaret ve yatırım anlamında cazibesini
daha da artıracağına inandıklarını, bu
konuda iş insanları olarak daha fazla
çalışmamız gerektiğinin de farkında
olduklarını ifade eden Yavuz, “Bunun
için, kardeş kuruluş, ATAMEKEN
ile yakın bir işbirliği içindeyiz. 2017
yılında, ATAMEKEN ile birlikte,
Türk Kazak Ticaret ve Sanayi Odası
Forumunu kurduk. Pek çok sektörde
Kazakistan’a değer katan yatırımlar
gerçekleştirdik. Müteahhitlerimiz de
çok sayıda başarılı işlere imza attı.
Şimdi bu iş birliğini Tarım sektörüne
da yaymamız lazım” diye konuştu.
COVID-19 salgınının, gıda ve
tarımın ne kadar önemli ve stratejik
bir alan olduğunu gösterdiğine vurgu
yapan ATB Başkanı Yavuz şöyle
konuştu: “Gelecekte gıdayı kontrol
edenin, dünyayı da kontrol edeceği
gerçeği, her geçen gün biraz daha
netleşiyor. Dünyada mevcut 13 milyar hektar toprak alanının sadece 5
milyar hektarı tarım toprağı. Bunun
da sadece 1,5 milyar hektarlık alanında tarım yapılmakta. Şehirleşmenin
artması, küresel ısınma, toprağın
yanlış kullanımı, çölleşme, erozyon
gibi gelişmeler tarıma elverişli arazileri tehdit ediyor. Dolayısıyla bu
alanda da işbirliğimizi geliştirirsek,
hem ülkelerimizin geleceğini güvence altına alırız, hem de küresel rekabette önemli bir üstünlük elde ederiz.
Türkiye olarak, 190 ülkeye 18 milyar
dolar değerinde, 1,800 farklı tarımsal
ürün ihraç ediyoruz.

Kazakistan Cumhuriyeti
Tarım Bakanı Omarov
ülkesinin yatırımcılar
açısından cazip yönleri
hakkında bilgi verirken,
Türk iş dünyasını da
yatırıma davet etti.
sıralardayız. Kazakistan’la yapacağımız
ortak girişimlerle, tarım ve gıda alanında dünyada söz sahibi olabiliriz.”
Kazakistanlı Bakan’dan
yatırım daveti
Kazakistan Cumhuriyeti Tarım
Bakanı Saparhan Omarov ise konuşmasında ülkesinde iş ortamını iyileştirmek için sürekli çalıştıklarını
anlattı. Omarov, prosedürleri basit-

leştirdiklerini ve Kazakistan’da yatırım yapanların haklarını korumak
üzere yasal düzenleme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bakan Omarov, ülkesinin yatırımcılar açısından cazip yönleri hakkında bilgi verirken, Türk iş dünyasını da yatırıma davet etti.
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçi’si
Abzal Saperbekuly de konuşmasında Kazakistan ve Türkiye’nin kardeş
iki ülke olduğuna dikkat çekerek,
Kazakistan’ın dünyanın en çok yatırım çeken 40’ıncı ülkesi olduğunu
bildirdi. Son 10 yılda 24 milyar
dolar yatırım çektiklerinden bahseden Büyükelçi Saperbekuly iki ülke
arasındaki ticaret hacminin 3,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Tarımsal hasılada Avrupa’da ilk
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ATB Başkanı Yavuz, Bosna-Hersek heyetini kabul etti

İki ülke arasında çok
sayıda fırsat alanları var
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret
Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz,
Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi
Adis Alagiç ve Bosna Hersek Yatırım
Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı
Slavica Korica ile bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye-Bosna Hersek
ekonomik ilişkilerine değinildi.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yavuz, Türkiye ve iş dünyası için Bosna Hersek’in ayrı bir
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yeri olduğunu belirtti. ATB Başkanı

mızda, Bosna Hersek Dış Ticaret

Yavuz konuşmasının devamında şu

Odası’na bir ofis tahsis ettik” dedi.

görüşlere yer verdi:

İkili ilişkilerin giderek artan bir
ivmede devam ettiğine değinen ATB
Başkanı Yavuz, “İkili konularda yakın
çalıştığımız gibi, Balkan Odalar
Birliği ve EUROCHAMBRES’ta da
yakın çalışıyoruz. İkili ticari ilişkiler iyi gidiyor. 2003 yılında Serbest
Ticaret Anlaşması imzalamıştık. O
tarihten sonra ikili ticaret rakamları on kat arttı. 1 milyar dolara

“Aynı şekilde, biz iş dünyası olarak Bosna Hersek Dış Ticaret Odası
ile ilişkilere büyük önem veriyoruz. Cuma günü İstanbul’da Bosna
Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı ile
görüştük. Türkiye – Bosna Hersek
Ticaret ve Sanayi Odası Kuruluş
anlaşmasını imzaladık. İstanbul bina-

HABER

yaklaştık. Ancak, esasen daha çok
fırsat alanları var. Bosna’daki yatırımcılarımız, Bosna’nın en fazla ihracat
yapan ilk on firması arasında yer alıyor. Bundan gurur duyuyoruz. Biz,
TOBB olarak ikili ilişkilere katkı
sağlamaya devam etmek istiyoruz.
Kurmuş olduğumuz ikili odanın ikili
ticaret ve yatırım ilişkilerine çok ciddi
katkı sağlayacağına inanıyorum.
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Küresel gıda fiyatlarında

yükseliş hız kesmiyor
FAO'nun Küresel Gıda Fiyat Endeksi Ekim
ayında da yükselişini sürdürdü. Birleşmiş
Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
Ekim ayı Küresel Gıda Fiyat Endeksini
açıkladı.

F

AO'nun verilerine göre, küresel
gıda fiyatları, tahıllar, şeker, süt
ürünleri ve bitkisel yağlar başta
olmak üzere Ekim'de art arda beşinci ayında da yükselişini sürdürdü.
Ticareti en fazla yapılan gıda
ürünlerinin uluslararası fiyatlarını
izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi,
Ekim 2020'de ortalama 100.9
puan olarak, Eylül'e göre yüzde
3.1 ve Ekim 2019'daki değerinden
yüzde 6.0 üzerinde çıktı.
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FAO Tahıl Fiyat Endeksi bir
önceki aya göre yüzde 7.2 artarak
Ekim 2019'daki değerinin yüzde
16.5 üzerine çıktı. Artışın başlıca nedeni, buğday fiyatlarındaki daralan ihracat, Arjantin'deki
kötü büyüme koşulları ve Kuzey
Amerika, Karadeniz bölgesi ve
Avrupa'da devam eden kurak havanın kışlık buğday ekimlerinin etkilenmesidir. Mısır, yemlik arpa ve
sorgum fiyatları da Ekim ayında

yukarı yönlü baskı altında kalırken,
pirinç fiyatları da geriledi.
FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi,
palm ve soya yağı fiyatlarının öncülüğünde dokuz ayın en yüksek
seviyesini görerek ay içinde yüzde
1.8 arttı. Buna karşılık, bölgedeki COVID-19 durumunun son
zamanlarda kötüleşmesinin ardından, kolza yağı fiyatları, Avrupa
Birliği'nde (AB) talebe ilişkin artan
belirsizlik nedeniyle orta derecede
düştü.
FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi
Eylül ayına göre yüzde 2.2 arttı.
En çok peynir yükselirken, onu
yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu
ve tereyağı izledi. Ekim ayındaki
fiyat artışları, Asya ve Orta Doğu
pazarlarından gelen yoğun ithalat

talebiyle desteklenen kısa vadeli teslimatlar için pazar daralmasını da
yansıtıyordu.
FAO Şeker Fiyat Endeksi Eylül
ayına göre yüzde 7.6 arttı. Bu,
büyük ölçüde hem Brezilya hem
de dünyanın en büyük şeker üreten
iki ülkesi olan Hindistan'da daha
düşük şeker üretimi beklentisinden
etkilendi.
FAO Et Fiyat Endeksi, kısmen Çin'in Almanya'ya uyguladığı ithalat kısıtlamalarının devam
eden etkisinin bir yansıması olarak
domuz eti fiyatlarındaki düşüşün
etkisiyle Ocak ayından bu yana
dokuzuncu kez aylık olarak düşerek Eylül'e göre yüzde 0.5 düştü.
Büyükbaş ve kümes hayvanı eti
fiyatları da düşerken, küçükbaş
hayvan eti fiyatları istikrarlı iç talep
ve düşük ihracat arzıyla yükseldi.
İrfan Donat
Bloomberg HT Tarım Editörü

Tahıl Üretiminde En Yüksek
Seviyeler Bekleniyor
Aşağı yönlü gidişe rağmen, tahıl üretiminin hala tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.
FAO, kasım ayı başı yayınlanan en son Tahıl Arz ve Talep
Özetinde belirtildiği üzere dünyanın 2020 tahıl üretiminin
arka arkaya iki ay boyunca yaklaşık 13 milyon ton azalmasını büyük ölçüde azalan dünya iri tahıl üretimi beklentilerine
dayandırdı. Bununla birlikte, küresel tahıl üretiminin hala 2
750 milyon ton ile rekor bir seviyede olacağı tahmin ediliyor
ve 2019 üretimini yüzde 1.6 ile geride bırakıyor.
Dünya iri taneli tahıl üretim tahminindeki düşüş, devam
eden olumsuz hava koşullarının rekolte beklentilerini daha
da düşürdüğü AB ve Ukrayna’nın mısır üretimi için daha
düşük beklentileri yansıtıyor.
Kuru havanın etkisiyle Ukrayna ve Arjantin'de daha
düşük üretim beklentileri nedeniyle 2020 için küresel buğday üretimi tahmini de bu ay bir miktar azaldı.
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TÜRİB’e maliyet verimliliği ödülü

T

ürkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), IDC’den
(International Data Corporation) bilgi teknolojileri maliyet verimliliği’ kategorisinde ELÜS İşlem
Platformu Projesi’yle üçüncülük ödülünü kazandı.
Tarım üretici ve tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak üzere
faaliyete geçen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB)
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası İşlem
Platformu,Bilgi Teknolojileri maliyet verimliliği alanında önemli bir başarıya imza attı. TÜRİB, IDC’den
(International Data Corporation) bilgi teknolojileri maliyet verimliliği’ kategorisinde ELÜS İşlem
Platformu Projesi’yle üçüncülük ödülü kazandı.
TÜRİB’e ödülü, bu sene 11’incisi düzenlenen
IDC Türkiye Zirvesi’nde, “Yeniden icat için yarış:
Dijital dönüşümü hızlandırmak için liderler buluşması” teması ile gerçekleştirilen CIO Summit Ödül
töreninde takdim edildi.
Projede neler var?
TÜRİB’in projesi şu yenilikleri getirdi:
Yatırımcıların aynı üründe farklı platform işlemlerini takip etmek zorunluluğu ortadan kaldırılarak,
fiyat oluşumunda verimlilik sağlanırken, tüm işlem
bilgileri tek noktadan yayınlanır hale getirilerek bilgi
asimetrisi önlendi, şeffaflık sağlandı.
Alıcıların ve üreticilerin entegrasyon noktaları
ülke çapında tek noktadan sağlandı. Böylece sektör
paydaşlarının farklı yerel ticaret borsalarına enteg-

36

rasyonu ve farklı iş uygulamaları yönetme güçlüğü
ortadan kaldırılarak bilgi teknolojileri ve operasyonel
maliyetleri düşürüldü.
Piyasa izleme ve operasyonel amaçlar için donanım,
yazılım, veri tabanı veraporlama araçlarını içeren uygun
maliyetli bir teknik altyapı geliştirildi. Bu sayede,
izleme ve işletim sürecinde borsacılık maliyetlerinin
düşürülmesisağlandı. Takas süreçlerinde yapılan iyileştirmelerle takasın tamamlanma oranı %100’e ulaştı.

TÜRİB hakkında
Türkiye Ürün İhtisas Borsası, 5174
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kanunu çerçevesinde 08.06.2018 tarihinde kuruldu ve 26.07.2019 tarihinde ELÜS
Piyasasını faaliyete geçirdi.

Ankara Ticaret Borsası’nın da (ATB)
acenteliğini yaptığı TÜRİB’in başlıca
amacı ve faaliyet konusu; 5300 sayılı
Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde
lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem
sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmak.

RAPOR
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• Mısırda dünya verimlerinin çok üzerinde verimler
elde etmemize rağmen, üretimimiz tüketimimizi karşılayamamaktadır. Dünya mısır verimi ortalaması 580
kg/da iken, Türkiye verim ortalaması 700-1000 kg/da
aralığında değişmektedir.
• 1961 yılında 705.000 hektar alanda üretilen mısır,
2001/02 sezonunda 550.000 hektara düşmüş,
2015/16 sezonunda 688.170 hektara çıkmış, 2018/19
sezonunda ise 591.900 hektara düşmüş olup, mısır
üretimimiz 6 milyon ton civarındadır. Türkiye’nin
dünyadaki mısır üretimdeki yeri, %0.32 ile %0.60
oranında değişmektedir.
• Mısırda “arz (kullanım)”, 2001/02 sezonunda
3.374.987 tondan 2018/19 sezonunda 9.211.366
tona çıkmıştır. “Yurt içi kullanım” ise, sürekli artarak
7.866.233 tona ulaşmıştır.
• Ülkemizde piyasaya sunulan mısırın %75’ i yem  
sektöründe kullanılmakta olup, en yüksek pay kanatlı
sektörüne aittir. Kalan % 20’lik bölümü nişasta-glikoz
sanayinde, % 5’i ise endüstride, yağ üretiminde ve
tohumluk olarak kullanılmaktadır.
• Mısır üretiminde son yıllarda görülen belirgin artışta; yüksek verimli melez çeşitlerin üretime alınması,
yetiştirme tekniği uygulamalarındaki olumlu gelişmeler, tane ve silajlık mısırın destekleme kapsamına
alınması etkili olmuştur.
• Son 10 yılda mazottaki fiyat artışı %216, üre gübrede %292, DAP gübrede %262, 20:20:0 kompoze
gübrede %277 olurken, mısır fiyatlarında artış %185
olmuş, mısır üreticisi yoksullaşmıştır.
• Mısırda kendi kendimize yeterli bir ülke olmayıp,
yumurta ve kanatlı üretimi ile büyükbaş hayvan sayısındaki artışa paralel yem hammaddesi talebindeki
artışın da etkisiyle mısırda “dışalımcı ülke” konumundayız.
• Dünyada 2019 yılında 1.109 milyon ton mısır üretimi yapılmış olup en büyük ihracatçı ülke olan ABD,
mısır tüketiminde %27’lik bir paya sahiptir.
• Türkiye 2018/2019 pazarlama sezonunda 438.015 $
değerindeki 2,1 milyon ton ithalat ile dünya sıralamasında %1,18’lik pay ile 23. sıradadır.
• Mısır dışalımı dane mısır ile sınırlı olmayıp, mısırın
işlenmesi sonucu ortaya çıkan mısır nişastasının atığı
olan mısır grizi ve DDGS kimi yan ürünler de küspe
ve kepek yerine yem sanayinde kullanılmak üzere
ithal edilmektedir.
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• 2020 yılı ve sonrası için mısır stoklarımız yeterli değildir.
• Ülke ve bölgeler düzeyinde yapılması gereken “tarımsal üretim planlaması”nda, kullanım alanları, ihtiyaç,
tüketim, dış ticaret gibi verilerine dayalı gerçekçi
öngörülerle mısır için üretim alanı ve ürün miktarı
belirlenmelidir.
• Dünyada etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle ülkelerin sınırları kapatıp, dış ticaret hacmini daraltıp
korumacılık önlemlerini artırdığı günümüzde ülkemizde derhal planlı bir şekilde yerli mısır üretimi
artırılmalıdır.
• Destekler artırılmalı ve zamanında ödenmeli, mazot
dahil temel girdi maliyetleri düşürülmeli, çiftçi borçları yapılandırılmalı ve faizler silinmeli, tohumda
tamamen dışarıya bağımlılık azaltılmak için ar-ge
yatırımları artırılarak yerli çeşitler ıslah edilmeli ve
yeterli miktarda üretilmelidir.
• Gerek ekim alanı, gerekse birim alandan elde edilen
verim artırılarak GDO’lu mısır dışalımı engellenmelidir.
• TMO, 2020 yılı için şimdiden alım garantili ürün
fiyatı açıklamalı, gerekli ödemeleri zamanında yapabilecek hazırlıklarını tamamlamalıdır.
Ülkemizde, bugünlerde başta Çukurova bölgesi
olmak üzere, mısır ekimi zamanı. Yüksek girdi maliyetleri
ve yetersiz desteklerle zaten zor koşullarda üretmeye çalışan çiftçilerimizin, Covid-19 salgınının da etkisiyle üretim koşulları iyice zorlaştı. Mısırda dünya verimlerinin
çok üzerinde verimler elde etmemize rağmen, üretimimiz
tüketimimizi karşılayamamakta.
Sıcak iklim tahılları arasında yer alan mısır; insan
gıdası, hayvan yemi ve endüstri hammaddesi olarak kullanılan bir bitkidir. Ayrıca sap ve yaprakları hayvan yemi
olarak değerlendirilmekte, kâğıt yapımı ve küçük çapta
hasır el işleri yapımında da kullanılmaktadır. Çerezlik
olarak da tüketilen mısırın yem, yağ, tatlandırıcı sektörü,
biyoyakıt-biyoetanol üretiminde kullanımı da son yıllarda artmaktadır.
Ülkemizde tahıllar içerisinde buğday ve arpadan
sonra en geniş ekim alanına sahip olan mısır, ana ürün ve
ikinci ürün olarak üretilmektedir. Mısır; ağırlıklı olarak
Adana, Konya, Karaman, Sakarya, Osmaniye, Manisa,
Diyarbakır, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Bursa,
Mersin, İzmir, Hatay, Aydın, Samsun ve Balıkesir’de
birinci ürün olarak; en fazla Şanlıurfa ve Mardin illerinde
ise ikinci ürün olarak üretilmektedir (Tablo 1).
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En Fazla Üretim Yapılan Bazı İllerin Mısır Üretim Miktarları (ton)
İLLER

2013

2014

2015

2016

2017

Adana

2018

2019

915.284

1.005.651

1.015.428

1.086.606

1.036.130

842.697

717.802

Konya

353.552

382.099

558.190

638.300

621.884

1.104.538

1.345.064

Mardin

513.639

569.153

724.032

547.740

517.474

482.900

421.130

Şanlıurfa

732.125

581.560

687.598

547.715

422.950

219.384

354.710

Karaman

132.650

151.140

194.817

237.090

258.313

308.201

346.464

Sakarya

350.974

343.988

316.567

302.723

316.283

299.397

313.883

Osmaniye

326.705

360.346

341.996

386.052

381.604

359.761

305.887

Manisa

331.092

364.339

330.197

353.449

319.117

275.330

259.359

Diyarbakır

208.363

229.201

328.019

352.921

290.667

217.773

229.295

K. Maraş

291.572

263.199

244.338

210.098

177.311

156.772

202.223

Eskişehir

12.152

15.638

18.955

32.488

68.124

122.318

194.367

Denizli

70.339

77.948

70.181

90.160

65.674

99.566

161.955

124.190

134.324

145.576

141.698

139.726

137.479

138.093

5.900.000

5.950.000

6.400.000

6.400.000

5.900.000

5.700.000

6.000.000

Bursa
Türkiye
Kaynak: TUİK

Birinci ürün mısır ekimi öncelikle Çukurova’da Şubat
ortalarında başlayıp Mart sonunda tamamlanmakta,
diğer illerimizde ise Nisan başında başlamaktadır. İkinci
ürün mısır ekimi ise hububat hasadından sonra HaziranTemmuz aylarında yapılmaktadır. Birinci ürün, hasada
paralel olarak Ağustos ayında; ikinci ürün ise EkimKasım ayında piyasaya sunulmaktadır.
Son yıllarda özellikle Akdeniz Bölgesi’nde Adana
başta olmak üzere, Ege Bölgesi’nde Denizli hariç diğer
illerde ikinci ürün tane mısır ekilişi büyük oranda azal-

mıştır. Azalışın başlıca nedenleri; koçan ve sap kurdu
zararlılarının artışı, hasadın yağışlı dönemlere sarkması
sonucu tanelerdeki nemin düşmemesi, hasadın kış aylarına kadar uzaması ve su kaynaklarının aşırı kullanımıdır.
Mısır ile ekim nöbetine giren pamuk, buğday ve yağ
bitkilerine verilen destekler ve fiyatlardaki değişmeler
nedeniyle üretim yapılan illerin mısır ekim alanlarında
yıllara göre dalgalanmalar görülmektedir. 2000’li yılların başında 2.300.000 ton olan üretimin son yıllardaki
belirgin artışında; yüksek verimli melez çeşitlerin üretime
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Bazı Tarımsal Girdi Fiyatları ve Mısır Ortalama Satış Fiyatı
Girdi
Mazot (TL/litre)
Üre (TL/kg)
DAP (TL/kg)
20.20.0 (TL/kg)
Mısır Ortalama Satış Fiyatı (TL/kg)

2003
1,09
0,34
0,43
0,31
…

2005
1,95
0,46
0,5
0,41
…

2010
2,97
0,69
1,01
0,68
0,55

2015
3,86
1,18
1,83
1,26
0,66

2016
3,84
0,94
1,34
0,97
0,67

2017
4,70
1,16
1,54
1,09
0,74

2018
5,80
1,66
2,38
1,59
0,84

2019
6,43
2,02
2,65
1,89
1,02

Kaynak: TOB, Akaryakıt istasyonları (Petrol Ofisi, Opet), 30 İl Ort., Bayi Fiyatları
alınması, yetiştirme tekniği uygulamalarındaki olumlu
gelişmeler, tane ve silajlık mısırın destekleme kapsamına
alınması ve mısır ekilişlerinin Akdeniz, Ege, Güneydoğu
Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri’nde yaygınlaşmasının
önemli payı vardır.
Ülkemizdeki nüfus artış hızı, hayvan sayısındaki
artış ve artan gereksinimlere karşın mısır üretiminin son
yıllarda 6.000.000 ton düzeylerinde sabit kalması ise bir
sorun alanıdır. Mısır için uygun ve geniş arazilere sahip
alanlarda sulama yatırımlarının hızlandırılması, mısır
ekilişini artıracağı gibi, ekim nöbeti uygulamaları sonucu
yağ bitkileri ekiliş ve üretimleri de artacaktır.
Ülkemizde piyasaya sunulan mısırın %75’i yem sek-

töründe kullanılmakta olup, en yüksek pay kanatlı sektörüne aittir. Kalan %20’lik bölümü nişasta-glikoz sanayinde, %5’i ise endüstride, yağ üretiminde ve tohumluk
olarak kullanılmaktadır.
Tablo 2’de görüleceği gibi; son 10 yılda mazottaki
fiyat artışı %216, gübrelerden ürede %292, DAP’ta
%262, 20:20:0 kompoze gübrede %277 olurken, mısır
fiyatındaki artış %185`te kalmıştır. Bu da gösteriyor ki,
son yıllarda mısır üreticisinin geliri düşmüş ve dolayısıyla
yoksullaşmıştır.
Dünyada ve ülkemizde mısır fiyatlarını; ekim yapılan
alan miktarı, rekolte ve hava koşulları etkilemektedir.
Rekoltenin beklentilerin altında kalma ihtimali fiyatı

Türkiye’de Mısır Ekiliş Alanı, Üretim Miktarı, Verim ve TMO Alımları
Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Ekilen Alan
(ha)
560.000
545.000
600.000
536.000
517.500
595.000
592.000
594.000
589.000
622.609
659.998
658.645
688.170
680.019
639.084
591.900
639.000

Üretim Miktarı
(ton)
2.800.000
3.000.000
4.200.000
3.811.000
3.535.000
4.274.000
4.250.000
4.310.000
4.200.000
4.600.000
5.900.000
5.950.000
6.400.000
6.400.000
5.900.000
5.700.000
6.000.000

Verim
(kg/da)

TMO Alım
(ton)

500
550
700
711
683
718
718
726
713
739
894
903
913
941
923
963
1.062

381.193
474.302
660.985
0
0
832.378
183.467
83.491
47.632
125.962
1.373.444
173.541
1.752.453
1.756.906
204.757
184.247
…

Kaynak: TÜİK, TOB, TMO. Not:2006 ve 2007 yıllarında müdahale alım fiyatı açıklanmamıştır.

40

Alımın Üretime
Oranı (%)
13.6
15.8
15.7
0.0
0.0
19.5
4.3
1.9
1.1
2.7
23.3
2.9
27.4
27.5
3.5
3.2
…

RAPOR

Yıllara Göre Mısır Ekilen Alan, Üretim, Kullanım, Tüketim Miktarları (ton)
Yıllar
2001/02
2007/08
2013/14
2014/15
2015/16
2017/18
2018/19

Ekilen
Alan
(ha)
550.000
517.500
659.998
658.645
688.170
639.084
591.900

Üretim
Üretim
Miktarı kayıpları
(ton)
(ton)
2.300.000 22.000
3.535.000 106.050
5.900.000 177.000
5.950.000 178.500
6.400.000 192.000
5.900.000 177.000
5.700.000 171.000

Kullanılabilir
Üretim (ton)
2.178.000
3.428.950
5.771.500
6.208.000
6.208.000
5.723.000
5.529.000

Arz/
Kullanım
(ton)
3.374.987
4.571.817
6.984.330
7.707.166
6.811.739
8.475.140
9.211.366

Yurt İçi
Kullanım
(ton)
3.358.758
4.210.986
6.649.887
6.834.907
5.912.901
7.804.190
7.866.233

Tüketim
(ton)
1.465.813
1.025.701
1.160.000
1.339.879
1.028.403
1.201.602
1.192.076

Kişi başına
tüketim
(kg)
21.6
14.5
15.1
17.2
13.1
14.9
14.5

Kaynak: TUİK
yukarı çekerken, fazla olması ise fiyatları
aşağı çekmektedir.
Dünya genelinde 2015 ila 2020 sezonuna ait son 5 yıllık mısır verileri incelendiğinde; üretim alanlarında %2, üretim
miktarında %9, tüketim miktarında %13
ve başlangıç stoklarında %14’lük bir artış
görülmektedir. Ancak küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 2018/2019 pazarlama
sezonuna kıyasla 2019/2020 pazarlama
sezonunda dünya mısır veriminde ve üretiminde %2’lik bir azalma beklenmektedir.
Türkiye’nin dünyadaki mısır üretimdeki yeri %0.32 ile %0.60 oranında değişmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı
verilerine göre; dünyada 2018/19 pazarlama sezonunda 37,5 milyar $ değerinde
163 milyon ton mısır ithalatı ve 34 milyar
$ değerinde 180 milyon ton mısır ihracatı
gerçekleşmiştir. Dünya mısır ithalatında
Japonya, Meksika, Kore, İran ve İspanya;
mısır ihracatında ise ABD, Arjantin,
Brezilya, Ukrayna ve Fransa söz sahibidir.
2019 yılında 1.109 milyon ton mısır üretimi yapılmış olup en büyük ihracatçı ülke
olan ABD, mısır tüketiminde %27’lik bir
paya sahiptir.
Türkiye ise 2018/2019 pazarlama sezonunda 438.015 $ değerindeki 2,1 milyon ton ithalat ile dünya sıralamasında
%1,18’lik pay ile 23. sıradadır.
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Yıllara Göre Silajlık Mısır Ekiliş ve Üretim Miktarları (silaj+hasıl)
2012
354
15.258

Ekiliş (bin ha)
Üretim (milyon ton)

2013
403
18.094

2014
415
18.815

2015
423
19.920

2016
426
20.370

2017
448
23.374

2018
473
23.413

2019
507
25.652

Kaynak: TÜİK

Toplam Tohum ve Mısır Tohumu Üretim Miktarları (Ton)
Mısır Tohumu
Toplam Tohum

2002
15.896
145.227

2005
30.167
332.190

2010
35.234
497.964

2015
56.671
896.298

2016
52.791
957.925

2017
58.118
1.049.366

2018
62.230
1.059.316

2019
44.889
1.134.533

2016
17.204

2017
17.000

2018
15.977

2019
14.798

Kaynak: TOB BÜGEM

Mısır Tohumluk Kullanım Miktarları (Ton)
Mısır

2002
30.000

2005
36.000

2010
14.800

2015
16.466

Kaynak: TÜİK, TOB
Dünya mısır verimi ortalaması 580 kg/da’dır. Ülkemiz
verim ortalaması son yıllarda dünya ortalamasının üstünde olup, Tablo 3’te görüleceği gibi yıllara göre 700-1000
kg/da aralığında değişmektedir.

Mısırda “arz (kullanım)”, 2001/02 sezonunda 3.374.987 tondan 2018/19 sezonunda 9.211.366
tona çıkmıştır. “Yurt içi kullanım” ise, sürekli artarak
7.866.233 tona ulaşmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çok yetersiz de
olsa düzenleyici kurum olarak belirli yıllarda mısır alımı
yaparak mısır piyasasına müdahale etmeye çalışmaktadır.

Mısır üretiminde en önemli girdi olan tohum üretim
verileri Tablo 6’da görülmektedir. Ülkemizde mısır tohumu üretiminde özel sektör söz sahibi olup, yıllık ortalama
50.000 ton civarında tohumluk üretilmektedir. Son yıllarda ülkemizde verimli yerli mısır tohumları geliştirilmiş
olmasına rağmen, sektör hala yabancı firmaların tekelinde olup, %90-99 oranında yurt dışına bağlı durumdadır.
Yerli üretim yeterince desteklenmemekte, Tarım Kredi
Kooperatifleri bile yabancı mısır tohumlarını satmayı
tercih etmektedir. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü’nde
yoğun çalışmalarla geliştirilen verimli mısır tohumları
pazarlamada yabancı firma tohumlarıyla rekabet edememektedir.

TÜİK “Bitkisel Ürün Denge Tablosu” verilerine göre,
ülkemizde genel olarak tahıl ekim alanları, 2007/08
sezonu için 12.309.139 hektar iken, 2018/19 sezonunda
10.779.036 hektara düşmüştür.
1961 yılında 705.000 hektar alanda üretilen mısır,
2001/02 sezonunda 550.000 hektara düşmüş, 2015/16
sezonunda 688.170 hektara çıkmış, 2018/19 sezonunda
ise 591.900 hektara düşmüştür (Tablo 4).
Mısır “üretim miktarı” , 2015/16 sezonunda
6.400.000 ton iken, 2018/19 sezonunda 5.700.000 tona
düşmüş, “kullanılabilir üretim” 5.529.000 ton olmuştur.
“Üretim kayıpları”, 2001/02 sezonunda 22.000 ton iken,
2018/19 sezonunda 171.000 tona yükselmiştir.
Ülkemizde mısır tüketimi son yıllarda yaklaşık 7,59,5 milyon ton aralığında olup, kanatlı sektöründeki
büyümeye bağlı olarak yurt içi gereksinimimiz artmaktadır.
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Ülkemizde 2001/02 sezonunda 30.000 ton olan
“tohumluk kullanımı”, 2015/16 sezonunda 17.204 tona,
2018/19 sezonunda ise 14.798 tona düşmüştür (Tablo
7). Son iki yılda mısır tohumluk miktarının başlıca
düşme nedeni, pamuk ekiminin artmasıdır. Tarımsal
üretim planlamasının gerçekçi ve sağlıklı yürütülemediği
günümüzde, şeker pancarı üretimindeki benzer sorunların varlığı da göz ardı edilmemelidir.

RAPOR

Mısır Dışalım, Dışsatım, Stok ve Kendine Yeterlilik Verileri
Yıllar

Dışalım
(ton)

2001/02
2007/08
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

1.196.987
1.142.867
1.261.330
1.935.666
603.739
1.425.469
2.752.140
3.682.366

Dışalım, AB
27/28 ülkeleri
(ton)
…
…
274.346
526.658
139.865
358.455
382.340
1.029.239

Dışsatım
(ton)
16.220
93.364
593.036
421.311
603.844
728.344
669.865
1.496.421

Dışsatım,
AB 27/28
ülkeleri (ton)
…
5.659
148.988
15.448
14.653
18.877
14.714
56.122

Stok değişimi
(ton)
9
267.466
-258.593
450.948
294.994
- 169.205
1.085
16

Yeterlilik
Oranı
(%)
64.9
81.4
86.1
84.4
105.0
87.8
73.3
70.3

Kaynak: TÜİK
2015/16 sezonunda 25.053 ton olan “endüstriyel kullanım”, artarak 2018/19 sezonunda 42.983 ton olmuştur.
2015-2019 yılları arasındaki mısıra ait yurt içi ve
yurt dışı fiyatları incelendiğinde, yurt içi satış fiyatların
daha yüksek olduğu görülmektedir. Dünya mısır fiyatı
yıllar bazında aynı düzeyde iken yurt içi fiyatların döviz
kurundaki artışa bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği
görülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; 2012
yılında yaklaşık 34 milyon $ değerinde 20 bin ton olan
mısır ihracatı, 2018 yılında yaklaşık 44 milyon $ değerinde 65.677 ton; 246 milyon $ değerinde 807 bin ton
olan mısır ithalatı, 438 milyon $ değerinde 2.122.734
ton olmuştur. Mısır ithal edilen ülkelere bakıldığında
Karadeniz ülkelerinin ön plana çıktığı görülmektedir.
Mısır dış ticaret verileri, stok değişim ve kendine
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yeterlilik oranı Tablo 8’de verilmiştir. TÜİK’e göre;
“mısır dışalımı”, 2001/02 sezonunda 1.196.987 ton,
2015/16 döneminde 603.739 ton iken, 2018/19 döneminde 3.682.366 tona yükselmiştir. AB 27/28 ülkeleri,
1.029.239 ton ile mısır dışalımda ilk sıradadır.
Mısır dışalımı dane mısır ile sınırlı olmayıp, mısırın
işlenmesi sonucu ortaya çıkan kimi yan ürünler de küspe
ve kepek yerine yem sanayinde kullanılmak üzere ithal
edilmektedir. Bunlar mısır nişastasının atığı olan mısır
grizi ve bioetanol atığı olan İngilizce isimlendirmenin
baş harfleri ile adlandırılan DDGS’dir. 2017 yılında ABD
başta olmak üzere Bulgaristan ve Rusya’dan 622.000
ton mısır nişastası artığı (grizi) alınmış karşılığında 107
milyon dolar ödenmiş, 1,800.000 ton bioetanol artığı
(DDGS) alınmış ve karşılığında da 337 milyon dolar
ödenmiştir
“Mısır dışsatımı” ise, 2001/02 sezonunda 16.220 ton
iken, 2018/19 döneminde 1.496.421 tona yükselmiş, AB
27/28 ülkelerinin bu dışsatımdaki payı 14.653 tondan
56.122 tona çıkmıştır.
Mısır dışalımında bazı yıllarda kış dönemlerinde %20
civarında olan mısır gümrük vergisinin, yaz aylarında iç
tüketimi korumak için %70’lere çıkarıldığı uygulamalar
karşısında, gümrük ve vergi tarifeleri ile oynanarak kısa
sürede “kimler ne kadar haksız kazanç elde ediyor?”
konusu da gündemimizden düşmemeli, bu tür rant
amaçlı düzenlemelere izin verilmemelidir.
Ülkemizde “stok değişimi”, 2001/02 sezonunda 9 ton,
2015/16 döneminde 294.994 ton iken, 2018/19 döneminde -151.288 ton olmuştur. Stok değişimi 2008/12
sezonları arası sürekli eksi olmuş, 2010/11 sezonunda ise
- 899.581 tona ulaşmıştır.
Özetle; Mısırda kendi kendimize yeterli bir ülke
değiliz.
Yumurta ve kanatlı üretimi ile büyükbaş hayvan sayısındaki artışa paralel yem hammaddesi talebindeki artıştan da dolayı yurt içi üretimin ihtiyacı karşılayamaması
nedeniyle mısırda “dışalımcı bir ülke”yiz.
2020 yılı ve sonrası için mısır stoklarımızın da yeterli
olmayacağı gözükmektedir.
Ayrıca, fındık örneği üzerinden ülkemizin dünyada en
büyük fındık üreticisi ülke olmasına rağmen bu büyüklüğünü piyasalarda kullanamaması gerçeği üzerinden,
“herhangi bir üründe dışalıma gereksinim duymaksızın
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kendi kendine yeterli olabilmemiz sorunlarımızı çözebilir
mi?” konusu da tartışılmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları kapsamında
yayınlanan “Mısır Bülteni (Ocak 2020)”ne göre; dünya
genelinde önümüzdeki yıllarda kanatlı et ve yumurta
tüketiminin artması ve buna bağlı olarak da mısır ihtiyacının artması beklenmektedir. Dünyada mısır ticaretinde
söz sahibi ülkelerdeki hasat bitmiş olup 2020 yılının ilk
hasadı Brezilya’da Şubat ayının sonlarında başlamıştır. Bu
nedenle tonu ortalama 170 $ olan mısır fiyatlarındaki
artış eğiliminin devam edeceği öngörülmektedir. Bölgesel
olarak hasat devam etmekle birlikte, ülke genelinde hasat
neredeyse tamamlanmıştır. 2020/2021pazarlama sezonunda, geleneksel pamuk üretim bölgelerinde dane mısır
ve silajlık mısıra yönelim olacağı düşünülmektedir.
Son yıllarda desteklemelerde uygulanan havza bazlı
üretim modelinden kaynaklı olarak, ülkemizde son iki
yıldır pamuk eken üreticinin, şayet ara ürün ekimi yapmamış ise, bu yıl pamuk ekimi yerine mısıra yönelmesi
beklenmektedir.
Mısır konusu, yem ve yem sanayi açısından da
değerlendirilmelidir. Mısırda “yemlik kullanım” 2001/02
sezonunda 1.762.182 ton iken, 2018/19 sezonunda ise
6.450.506 tona yükselmiştir. Ruminant ve kanatlı yem
rasyonlarının %50’sini hububatlar ve bunların yan ürünleri (kepek, razmol, bonkalite, griz, DDGS gibi) oluşturmaktadır. Kanatlı yem rasyonlarında mısır %60’lara
varan oranlarda kullanılmaktadır. Ruminant yemlerinde
de uygun fiyatların oluşması durumunda rasyonlarda
%15-20 oranlarında kullanıldığı görülmüştür. 2019
yılında ülkemizde 6 milyon ton mısır üretimine rağmen
3,6 milyon ton da mısır ithalatı yapılmıştır.
Covid-19 salgını döneminde ülkelerin korumacı politikalara dönmesi ve dış ticareti kısıtlaması nedeniyle bu
miktarın dışalım yoluyla karşılanması oldukça zordur.
Ülkemizin en büyük gücü her türlü olumsuzluğa karşın hâlâ tarımsal üretim potansiyelimizdir.
Tüm tarımsal ürünler ile birlikte, mısırda da kısa
sürede kendi kendine yeten bir ülke olmamız dileğiyle.
Kaynaklar:
TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası
TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu
TMO-Toprak Mahsulleri Ofisi

İtalya
Ülke Kimlik Kartı
Devletin Adı

:

İtalya Cumhuriyeti

Nüfusu

:

60.359.546 (IMF 2019)

Dil		

:

İtalyanca

Yüzölçümü

:

301.338 km²

Başkent

:

Roma

Para Birimi

:

Avro (€)

Başlıca Şehirleri

:

Milano, Napoli, Torino, Cenova, Palermo

Yönetim Biçimi

:

Parlamenter Demokrasi

Para Birimi

:

Avro (€)

Coğrafi Konum
İtalya, Avrupa’nın güneyinden
Akdeniz içlerine doğru kuzeybatı
güneydoğu yönünde uzanan bir
yarımada üzerinde yer alır. Güneyinde ve batısında Akdeniz, doğusunda Adriyatik Denizi ve kuzeyinde Alp Dağları ile çevrelenmiştir.
Akdeniz’deki Sicilya ve Sardunya
adaları ile yarımada çevresindeki
irili ufaklı birçok ada İtalya’ya aittir. Kuzeyde, Lugano Gölü’nün
İsviçre’de bulunan kısmında, göl
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kıyısında bulunan Campione kasabası da İtalya topraklarından tamamen ayrı bir durumda olmasına
rağmen resmi olarak İtalya toprağıdır.
Siyasi ve İdari Yapı
İtalya'nın yönetim biçimi çok
partili ve parlamenter demokrasi
ile işleyen cumhuriyettir. İtalya'nın
politikaları bu bağlamda oluşturulur. Yürütme erki, bakanlar kurulunun elindedir ve bu kurula ülkenin cumhurbaşkanı başkanlık eder.
Yasama organı, ulusal meclis ve
bakanlar kurulu tarafından ortaklaşa yürütülür. Yargı, yasama ve
yürütme erklerinden bağımsızdır.
İtalya 2 Haziran 1946'dan bu yana
demokratik cumhuriyet olarak
yönetilmektedir. Bunun öncesinde ülkede bulunan kraliyet sistemi
halkoylaması sonucu kaldırılmıştır.
İtalyan Anayasası ise 1 Ocak 1948
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Nüfus ve İstihdam
Nüfus artışı olmasına rağmen
İtalya, dünyanın en düşük doğum
oranına sahip ülkelerinden birisidir.
Aslında ülkenin nüfus artışı dışarıdan gelen göçlerle artmaktadır.
Bunun yanında, İtalya Japonya ve
Almanya’dan sonra dünyanın en
yaşlı nüfusuna sahip ülkesidir ve
nüfusun yaşlanması devam edecektir. 2010- 2030 arasında çok yaşlı
nüfusun (80+) % 56 artması beklenmektedir.
2019 yılında 60 milyonu geçen
nüfusun 23 milyondan fazlası
işgücü olarak ve işsizlerin işgücüne oranı da %10,3 olarak tahmin
edilmektedir. 2010 yılında ülkedeki göçmenlerin toplam nüfusa
oranı % 7 iken 2030 yılında ikiye
katlanarak toplam nüfus içinde
%13,6’ya ulaşması beklenmektedir.
Nüfusun %3,9'u tarımda, %28,3'ü
sanayide ve %67,8'i hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir.

İtalya nitelikli ve Eurozone ortalamasının altında düşük ücretli teknik işgücüne sahip bir ülkedir.
Temel Ekonomik Göstergeler
Avrupa’nın 4. dünyanın 8.
büyük ekonomisi olan İtalya, Avrupa Birliği’nin kurucu üyesidir. Ülke
aynı zamanda ABD, Almanya,
İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya
ve Rusya ile birlikte G8
adı verilen sanayileşmiş
ülkeler grubuna dahildir.
İtalya güçlü ekonomik
yapısını, diğer sanayileşmiş ülkelere oranla daha
çok aile şirketi olan ve bu
aileler tarafından yönetilen, sanayi grupları içerisinde bir araya gelmiş
olan küçük ve orta ölçekli firmalara borçludur.
Bu firmalar çeşitli kapital ve tüketim ürünleri
kategorilerinde uzmanlıklar geliştirmişlerdir.
Büyük ölçekli firmalar
ise daha çok Kuzey ve
Orta İtalya’da toplanırken
Güney İtalya’da daha çok
tarım ve turizm alanında

faaliyet gösteren küçük işletmeler
faaliyet göstermektedir.
İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. İmalat sektöründe son 30 yıldır Avrupa’nın
2. Dünyanın 6. büyük üreticisi, imalat sektörü ihracatında
dünyada ticaret fazlası veren 5.
Ülkesidir. Ana sanayiler arasında
otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri
eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineleri
sayılabilir.
Genel Durum
İtalya’nın ihracatına bakıldığında ağırlıklı olarak makine, nakliye ekipmanı, metal ve kimyasallar
gibi orta düzey teknoloji gerektiren ürünlerin olduğu görülmektedir. Bunun yanında gıda ve içecek, tekstil, kıyafet, deri, ayakkabı,
seramik gibi İtalyan küçük ve orta
ölçekli işletmelerinin belkemiğini
oluşturan emek yoğun ürünler de
İtalya’nın ihracatında önemli yer
tutmaktadır.
İtalya’nın ihracatında AB üyesi
ülkelerinin payı 2001’den beri
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ÜLKE

düşmekteyse de bu oran halen
% 50’nin üstündedir. Almanya,
İtalya’nın ihracatında birinci sırada
yer almaktadır.
Ülkenin ithalat kalemlerinin
başında ise ham petrol, petrol yağları ve gazları, otomotiv ve oto yan
sanayi ürünleri, kimyasallar, ilaçlar,
mineraller ve demir dışı metaller,
makineler ve ekipmanları gelmektedir.
İtalya’nın ithalatında AB ülkelerinin payı % 60 civarındadır.
Almanya İtalya’nın ithalatında da
birinci sırada yer almaktadır.
Tarım
Tarım sektörü GSYİH’nın %2
civarını oluşturmakta, iş gücünün
de ancak %3,9 civarı tarım sektöründe istihdam edilmektedir.
Kuzey bölgelerde tahıl, şeker pancarı, soya fasulyesi, et ve süt ürünleri
üretimi yaygınken, güney bölgelerde meyve-sebze, zeytinyağı ve
şarap üretimi yapılmaktadır. Güney
bölgelerdeki üretim yöntemlerinin yeteri kadar verimli olmayışı

nedeniyle İtalya tarım potansiyelini
yeteri kadar kullanamamaktadır.
Gıda tüketiminin bir bölümünü
de ithalatla karşılayan İtalya net
gıda ithalatçısı bir ülke durumundadır. İtalya dünyada en fazla zeytin çeşidine sahip ülkeler arasında
rekoru elinde tutmakta ve 600'ün
üzerinde peynir çeşidi üreten bir
ülke olarak bu konuda sayılı ülkeler
arasında yer almaktadır. İtalya 500
yıldır pasta üreten dünya ülkeleri
arasında liderliğini korumaktadır.
Ayrıca ülke, menşe veya üretim
aşamalarında sertifikalandırılmış
gıda ürünleri üretiminde de en

geniş çeşitliliğe sahip ülkeler arasında bulunmaktadır.
TÜRKİYE ile TİCARET
Genel Durum
Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerin başında gelen
İtalya, Türkiye’nin en önemli ticaret
ortaklarından biridir. Türkiye’nin
İtalya’ya yakın olması ve komşu
olduğu pazarlara girebilmek için
önemli bir merkez oluşturması Türkiye’yi, İtalya için önemli
bir yatırım ve ticaret ortağı haline
getirmektedir.
Avrupa Birliğinin en gelişmiş
ekonomileri arasında yer alan İtalya
ile Türkiye arasındaki ilişkiler birbirini tamamlar niteliktedir. Tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri
İtalyan firmalarının işbirliğine son
derece açıktır. Bu sektörlerin yanı
sıra ambalaj, madencilik, mobilya,
otomotiv yan sanayi, elektronik,
güvenlik sistemleri, mücevherat,
haberleşme, mühendislik, lojistik,
metal işleme, gemi inşa, enerji,
ulaştırma, çevre projeleri, savunma
sanayi, sağlık, finansal hizmetler ve
turizm sektörleri de işbirliği potansiyeline sahiptir.
Kaynak: Trademap-www.trademap.org
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VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altınışık’ın annesi

DÖNDÜ ALTINIŞIK
ATB Meclis Başkan Yardımcısı Musa Şansever’in abisi

MEHMET ALİ ŞANSEVER

ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu’nun annesi

AYŞE HANIM

ATB 10. Meslek Komitesi eski Başkanı

KONURALP ÖZÇELİK
Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı

LEVENT KOÇAK

Hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Merhum / merhumelere
Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz...

ANKARA TİCARET BORSASI
MECLİS ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Karaciğer Destekleyici
Süt inekleri, besi sığırları, koyun ve keçilerde verimi
etkileyen en önemli organlardan biri olan karaciğeri
destekleyen özel bir üründür.

Liver Supporter

Karaciğerin temizlenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.
Karaciğerin sentez hızını ve kapasitesini artırır.
İştahı ve yem tüketimini artırır.
Hepatik Steatozis Sendromu riskini önlemeye yardımcı olur.
Östrus’a hazırlık sağlar, döl verimini artırır.
Verim performansını ve karlılığı artırır.
Ayak ve tırnak problemlerini giderir.

Bil-Yem Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Ayaş Yolu 35. Km Yenikent / Ankara
0 (312) 299 32 45-54

www.bilgrup.com

