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Editörden
Kuruyan akarsu ve derelerimiz, Konya’da oluşan devasa obruklar, düzensiz, 
adeta felaket boyutunda, hayatı felç eden yağışlar ve daha sonrasında 
yaşanan kuraklıklar. İklim değişikliği öyle bir hal aldı ki; başta çiftçilerimiz 
olmak üzere her kesimden insanı öyle ya da böyle etkiliyor. 

Bir sene görülen rekolte ertesi sene çeyreğine düşüyor. Çiftçinin 
sermayesi, şehirde yaşayanın ekonomisi, ülkemizin gelir gider dengesi 
sarsılıyor. “İnsanı eksen, insan yetişir” denilen topraklarımız çoraklaşma 
ve betonlaşmaya yenik düşüyor. Her sene binlerce dekarlık tarım alanını 
kaybediyoruz. 

Son 30 yılda Danimarka’nın 1,1, İsviçre’nin 1,2, Hollanda’nın 1,4, Belçika’nın 
1,6, Tayvan’ın 1,5 katı tarım alanı tarım dışında kaldı. Bunun bir diğer 
nedeni; iklim değişikliği paralelinde bir seyir izleyen ve dergimizin bu 
sayısının da temasını oluşturan su sıkıntısı. 

Su kaynaklarına ulaşmak, giderek daha büyük bir sıkıntı haline geliyor. 
Özellikle tarım sulamasındaki kaynak kullanımı korkutucu seviyede. 
Bilinçsiz yapılan tarım hem aşırı sulamaya hem de bunun neticesinde artan 
maliyetlere neden oluyor. Çiftçiden tüketiciye kimsenin yüzü gülmüyor. 

***

Bu sayımızda dikkatinizi çekecek ilk şey, tamamı sanal ortama taşınmış 
olan toplantı ve organizasyonlarımızı artık yavaş yavaş yüz yüze de 
yapmaya başlamış olmamız olacak. Tabi ki tamamen eskiye dönmemize 
bir süre daha var. Örneğin; Borsamızın 94. Yıl Dönümü Toplantısı’nı bu yıl 
sanal ortamda gerçekleştirmek zorunda kaldık. 

Eğitime desteğimiz, uzaktan eğitime destekle devam etti. TOBB ve ATB 
olarak, 85 öğrencimize klavyeli tablet desteği sağladık. 

Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, pandemiden etkilenen 
üyelerimizin hayatını bir miktar daha kolaylaştıracak adımlar attık. Halk 
Bank ve Ziraat Bankası ile protokol imzalayarak, işlerin aksamasını 
engelleyecek bir dizi tedbir aldık.

TOBB heyeti ile birlikte Diyarbakır ve İskenderun’da temaslarda bulunduk, 
ziyaretler gerçekleştirdik. 

Kongrelere, organizasyonlara ve toplantılarımıza hız verdik, ziyaretlerimizi 
arttırdık, çok önemli misafirler ağırladık. 

Bu sayımızın başarı hikayesi bölümünü, serüveni yarım asır önce Ankara’da 
başlayan Sultan Et’e ve Sultan Et Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Bılıkçı’ya ayırdık. Sultan Et, sektöründe birçok yeniliğe öncülük etmiş, 
kalitesini defalarca tescil ettirmiş, tüm Türkiye’de tanınan ve güvenilen bir 
marka olmayı başarmış bir marka.

Sektör raporumuzu “su” konusuna, Ülke raporumuzu da komşumuz İran’a 
ayırdık. Komşu ülke İran’la ticaretimizin neden bu kadar zayıf olduğunu 
değerlendirdik. 

Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek sağlıklı ve aydınlık günler dileriz.

Sahibi
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Adına Yönetim Kurulu Başkanı
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2021 Yılının ilk çeyreğine genel bir çerçeveden bakacak 
olursak, 2020 yılına göre pek fazla bir gelişme ve değişim 
olmadığını söylemek mümkün. Piyasanın, ekonominin, 
paranın hareket alanı, günlük vaka sayısına endeksli şekilde 
seyrediyor.

Günlük vaka sayıları düşükse yasaklar gevşetiliyor. Gevşetilen 
yasaklarla beraber, normalleşmeyi sabırsızlıkla, özlemle 
bekleyen insanlar sokaklara eskisinden daha da coşkulu bir 
şekilde dönüyor. Bunun sonucunda da kaçınılmaz bir şekilde 
vaka sayıları yasaklardan öncesinden bile daha yüksek 
seviyeye ulaşıyor. Kısacası attığımız her taş, bir öncekinden 
daha geriye düşüyor. 

Günlük vaka ve ölüm oranlarına paralel olarak tekrar gündeme 
gelen kısıtlamalar, toplumun her kesiminden insanın zor 
zamanlar geçirmesine neden oluyor. Vadesi Pandeminin 
biteceği tahmin edilerek verilen krediler, Kısa Çalışma 
Ödeneği, kira yardımı gibi destekler devam etmeli hatta bu 
destekler arttırılıp tam kapatma düşünülmelidir.

***

Bir hayati meseleden diğer bir hayati meseleye geçiş yapmak 
istiyorum. Gündemimizi çok daha fazla meşgul etmesi gereken 
ve somut adımlar atılmasına ihtiyaç olan bir mesele:

Yaygın bilinenin aksine Türkiye, su stresi çeken ve maalesef su 
fakiri olma yolunda ilerleyen bir ülke. 

BAŞKANDANBAŞKANDAN

Başkandan
Faik YAVUZ 
Yönetim Kurulu Başkanı



Devlet Su İşleri’nin (DSİ) resmî sitesinde yer alan kriterlere 
göre, ülkede kişi başına düşen su miktarı kriteri üzerinden 
ülkeler “su zengini” veya “su fakiri” olarak nitelendiriliyor. Bu 
sıralamaya göre kişi başına düşen yıllık su miktarı 8.000 m³ 
‘ten fazla olan ülkeler su zengini, 2.000 m³’ten az olan ülkeler 
su kıtlığı yaşayan ülkeler ve 1.000 m³’ten az olan ülkeler ise 
su fakirliği çeken ülkeler arasında yer alıyor. 

DSİ’nin verilerine göre Türkiye’de yıllık kişi başına düşen 
su miktarı yaklaşık 1333 m³. Bu miktar ile de Türkiye, su 
kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde yer alıyor. Ancak, TÜİK’in 
2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini göz önünde 
bulundurulduğunda, mevcut su miktarı ve tüketimi sabit 
kaldığında kişi başı kullanımın 1120 m³/yıl civarında olacağı 
öngörülüyor.

Dünya su kaynaklarının yaklaşık %70’i tarım amaçlı 
kullanılırken, sanayi kullanımı %19, evsel kullanım ise %11 
civarında bulunuyor. World Wide Fund’ın (Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı WWF) DSİ istatistiklerinden derlediği Türkiye 
Su Riskleri raporuna göre, Türkiye’de de tarım sektörünün su 
kaynaklarının kullanımındaki payı yaklaşık %72. 

Bugün kafanızı nereye çevirirseniz çevirin, evsel kullanımı 
düşürmeye yönelik bir kamu spotuna rastlıyorsunuz. Ancak 
açıkça görülüyor ki buradaki yanlışlık tarım ve sanayi 
kullanımında. Buna göre bizim ivedi şekilde çiftçimizi 

bilinçlendirmemiz, vahşi sulamadan vazgeçmemiz gerekiyor. 

Vahşi sulama yapan çok sayıda çiftçimiz var.  “Ne kadar çok su 
verirsem o kadar çok ürün alırım” anlayışı ne yazık ki devam 
ediyor. Amaç toprağı değil, bitkiyi sulamak olmalı.

Randıman oranlarına bakıldığında, 
salma, karık, tava usulü sulamada 
randıman oranı yüzde 45-50 iken, 
yağmurlama sulamada bu oran 
yüzde 75’e, damla sulamada ise 
yüzde 90-98 oranına çıkıyor.

Akıllı modern sulama sistemleri ile toprakta etkili kök 
derinliğindeki su durumuna göre sulama yapmayı sağlayan 
“Yeni Nesil” cihazlara ihtiyaç var. Endüstri 4.0 ‘a uygun sulama 
otomasyon sistemlerini alan çiftçilere ve çiftçi gruplarına, 
sulama kooperatiflerine ilave hibe desteği verilmesi suyun 
verimli kullanılması için çok önemli.

Unutulmamalı ki, Türkiye su zengini bir ülke değil, su zengini 
gibi su tüketen bir ülke. Biz çocuklarımıza ve torunlarımıza 
bırakabileceğimiz bir gelecek için, alışkanlıklarımızı ve yanlış 
bildiklerimizi bugünden tezi yok düzeltmeli ve bu yönde 
çalışmalıyız.

BAŞKANDANBAŞKANDAN

Su Problemini
Eğitimle Çözeriz
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izin oraların nesi meşhur? Ankara söyleşisi, Gürsel 
Cengiz moderatörlüğünde Youtube’dan canlı olarak 
yayınlandı.

Söyleşiye, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, 
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara 
Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Zekai Efeoğlu, Kalecik Belediye Başkanı 
Duhan Kalkan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve 
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan ATB Başkanı Yavuz, tarımın 
çok stratejik ve önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, 
“Türkiye’nin kendi kendine yeten ülke olması” anekdotunun 
çok yanlış algılandığını belirtti. Yavuz, “Türkiye, bugün hala 
kendi kendine yetmektedir. Lüks ürünler dışında biz kendi 
kendimize yetmekteyiz. Ancak önemli olan kendi kendine 
yetmek değil, etrafımızdaki tarımsal ürün ithal etmekte olan 
ülkeleri de doyurmalıyız” dedi.

Yaşamakta olduğumuz küresel ısınma ve kuraklığın etkisiyle 
emtia fiyatlarının spekülatif artışlara neden olduğunu 
belirten Yavuz, “Biz tarımımızı çok canlı ve dinamik tutmak 
zorundayız. Sadece kendimizi değil komşularımızı da 
doyurmak zorundayız. Son yıllarda Türkiye tarım alanında çok 
büyük atılımlar yaptı. Bizim tarım ihracatımız ithalatımızdan 
çok daha fazla. Ankara’ya baktığımız zaman, Ankara artık 
sadece bürokrasi değil, Sanayi, Ticaret ve Tarım Şehri olarak 

tanımlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Coğrafi işaretli ürünlerin, Türkiye’nin dünya üzerinde 
tanıtımında önemli bir yeri olduğunu belirten ATB Başkanı 
Yavuz, “Bizim artık bunları dünyada tanıtmamız lazım. Bizim 
uluslararası tescile sahip tek ürünümüz baklava. Yoğurt 
Amerika’da bile yoğurt olarak tanınıyor ama önce Yunanlılar 
götürdüğü için Yunan yoğurdu olarak tanınıyor. Yörex bunların 
ilk adımıydı. Biz artık Yörex’le sınırlı kalmamalıyız. Katma 
değer yaratan coğrafi işaretli ürünlerimize sahip çıkmalı, 
denetlemeli ve çoğaltmalıyız” dedi.

Söyleşi esnasında konuşmaların yanı sıra coğrafi işaretli 
ürünlerin tanıtıldığı videolar da gösterilerek programa devam 
edildi.

Ankara’nın coğraf i işaretli ürünleri canlı yayınla tanıtıldı

S

Yavuz: Tarımımızı çok canlı ve
dinamik tutmak zorundayız
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“ATB Çağdaş Borsacılığın önünü 
açmış, eserleriyle örnek olmuştur”

ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, 94 yıllık süreçle ilgili 
olarak yaptığı değerlendirmede, “ATB’nin bugün gelmiş 
olduğu nokta çok önemlidir. 94 yıllık bir birikim sonucu olan 
bu eserlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, ebediyete intikal etmiş olanlara da rahmet diliyorum. 
Tek göz bir odada doğan ATB, yaptıklarıyla ülke borsacılığının 
önünü açmış ve eserleriyle örnek olmuştur” dedi.
 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ise ATB’nin kuruluş 
sürecinde yaşanan gelişmeleri özetleyerek, “İlk kuruluş 
çalışmaları 1907 yılına kadar giden ATB’nin, kuruluş tüzüğü 3 
Nisan 1907 tarih ve 32 sayılı Danıştay kararı ile onaylanmış, 26 
Eylül 1910 tarihinde de ATB’nin faaliyetlerine izin verilmiştir. 

Ankara Ticaret Borsası 94 yaşında

927 yılında ilk toplantısını gerçekleştirerek 
küşat edilen ATB’nin kuruluş yıldönümünde, ATB 
Meclis Başkanı İbrahim Öztürk ve ATB Yönetim 

Kurulu Başkanı Faik Yavuz yazılı bir açıklama yaparak, öncü 
ve modern borsacılığın temelini atan ATB’nin kuruluş yıl 
dönümünü tebrik etti.

Ancak aradan geçen süre içinde çalışmalarını tam anlamıyla 
sürdüremeyen ATB, 19 Şubat 1925 yılında Cumhurbaşkanı 
Atatürk ve dönemin Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaladığı 
kararname ile Zahire Borsası olarak faaliyete geçmiş, 12 
Şubat 1927 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirerek küşat 
edilmiştir. 
 
ATB, tesis ve uygulama modelleriyle örnek olmuş, modern 
borsacılığı Türkiye’ye tanıtmış bir borsadır. Elbette ki, bu 
eserlerle kolay kolay gerçekleştirilmemiştir. Üyelerimizin, 
meslek komitelerimizin, meclisimizin, yönetim kurulumuzun 
uyumla çalışmasıyla ortaya çıkan bu örnek tesisler, birçok 
borsamıza örnek olmuştur. 
 
ATB, bir avuç girişimcinin başlattığı borsacılık faaliyeti ve 
aradan geçen 94 yıl içinde sürekli bir gelişme göstererek 
bugün ülkemizin sayılı ticaret borsalarından biri haline 
gelmiştir.  Borsamızı kuran ve bugünlere gelmesinde emeği 
geçenlere şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş 
olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

1
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ğitime %100 Destek kapsamında, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) tarafından Ankara İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne, ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak üzere, 85 
adet tablet bilgisayar teslim edildi. 

ATB Başkanı Faik Yavuz ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü 
Turan Akpınar tarafından imzalanan protokole, Şanlıurfa 
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ATB Başkan Yardımcısı 
Şemsettin Aktuğlu, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başar ve 
ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu da katıldı. 

Alcatel Marka tablet bilgisayarın 10,1” ekran boyutu, 32Gb 
dahili hafızası, ön arka kamerası ve klavyesi bulunuyor.

TOBB ve ATB’den
85 öğrenciye tablet bilgisayar

E

08
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özlerine Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını 
ileterek başlayan Yavuz, “Pandemi ile bereber daha 
önce eşi benzeri görülmemiş bir duruma şahitlik 

ediyoruz” dedi. 

ATB Başkanı Yavuz, “Tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla 
karşı karşıyayız. Bizler de TOBB olarak sürecin başından beri 
Oda Borsalarımız ve Sektör Meclislerimizden gelen talepleri 
derleyerek Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde 
ilgili Bakanlıklara ilettik.

Bu kapsamda, 28 Kasım 2020 tarihinde video konferans 
yöntemiyle Bakanlarımızın ve Meclis Başkanlarımızın katılımı 
ile gerçekleştirilen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda da 
Meclis Başkanımız Sudi Aydemir tarafından sektörünüzün 
öncelikli ve çözüm bekleyen sorunları ilgili Bürokratlara 
ilettik. 

Bu süreçten sermaye piyasaları olumsuz etkilenmese de 
normalleşme sürecinde sektör olarak üzerinize düşen görevi 
yapacağınıza olan inancımı belirtmek isterim” şeklinde 
konuştu.

Meclis Başkanı Sudi Aydemir ise, 2020 yılında pandemi 
nedeniyle belirsizliğin en üst seviyeye ulaştığını, Dünya 
ekonomisinin küçüldüğü sıkıntılı bir yıl yaşandığını, ülkemizin 
de olumsuz ekonomik koşullardan etkilendiğini belirtti. 
Meclis Başkanı Aydemir ayrıca, ülkemizde ve dünyada yaşanan 
olumsuz ekonomik koşullara rağmen sermaye piyasası 
varlıklarının 2020 yılında yaklaşık %40, yatırımcı sayısının ise 
%60 civarında büyüdüğünü, yerli / yabancı yatırımcı saklama 
oranının %35/65 civarında iken ilk defa bu dönemde %54/46 
seviyesine gelmiş olduğunu, yabancı yatırımcıların satış, yerli 
yatırımcıların da portföylerine pay senedi alış yaptıklarının 
görüldüğünü hassasiyetle vurguladı.

Toplantıya davet edilen TOBB Uyum Arabuluculuk ve 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel 
bir sunum gerçekleştirdi. Yüksel, TOBB Uyum’un ticari 
uyuşmazlıklarda, işçi-işveren uyuşmazlıklarında, şirket içi 
uyuşmazlıklarda profesyonel arabulucular ile birlikte hizmet 
verdiğini ifade etti. Yaptığı sunumda, verdikleri hizmetlere, 
arabuluculuk ve tahkim merkezlerinin faaliyet süreçlerine 
değinen Yüksel, Üyelerden gelen soruları yanıtladı.

ATB Başkanı Yavuz, Türkiye Sermaye 
Piyasası Meclisi Toplantısı’na katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Türkiye 
Sermaye Piyasası Meclisi Toplantısı’na katılarak, açılış konuşmasını yaptı. 
Toplantı, Meclis Başkanı Sudi Aydemir, kamu-özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

S
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nkara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı, 
Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Pandeminin etkilerinin değerlendirildiği toplantıya, Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, ATB Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu da 
katıldı.

ASO Başkanı Özdebir:

Toplantının açılış konuşmasında ASO’nun pandemi sürecindeki 
çalışmalarını özetleyen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “ASO   
üyeleriyle çok yakın bir temas içinde, onların ilettiği sorun 
ve önerileri kendi tespit ettiklerimizle birlikte, gerek kamu 
yönetiminde, gerekse yerel yönetimlerde ilgililere aktarmaya 
çalışıp, çözüm aradık” dedi. Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Tabii tüm sorunların çözülebilmesi mümkün değildi ama 
olabildiğince daha çok firmamıza katkı sağlayıp, üretimin 
ve istihdamın sürdürülebilmesi için elimizden gelen 
çabayı göstermeye çalıştık. Bu süreçte ağırlıklı olarak; 
işletmelerimizin kamuya dair yükümlülüklerini öteleyen, 
kısa çalışmayla ilgili önerilerimizi, ihracatla ilgili sıkıntıları, 
bankacılık sisteminin sorunlu olduğu ülkelerden ihracat 
bedellerinin ülkemize getirilmesi konusunu, gümrüklerle 
ilgili talepleri ve Eximbank’tan beklentileri de içeren, başta 
Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, politika kurullarımız, 
bakanlıklarımız ve belediyelerimizle onlarca görüşme 
ve yazışma gerçekleştirdik. Kamunun reel sektöre olan 
borçlarının ödenmesiyle ilgili projemizi gündeme getirdik. 
Bunun kamuyu da sıkıntıya sokmadan, gelirleri artırarak 
ekonomiyi nasıl canlandıracağını ekonomi yönetimine 
anlatmaya çalıştık. Ayrıca firmalarımızın bankalara olan 
borçlarının uygun koşullarla ötelenebilmesi için Bankalar 
Birliği, kamu ve özel banka yöneticileriyle çok sayıda görüşme 
gerçekleştirdik. Hem genel yaklaşımları konusunda hem 
firmalarımız bazında önemli mesafeler kat ettik. Mevzuat 
konusunda da BDDK ile temaslarımız oldu. Kamunun ve yerel 
yönetimlerimizin ihtiyaçlarını yerli ürünlerden karşılaması 
konusundaki girişimlerimizi artırdık. Başta Ankara Büyükşehir 

Belediyesinin alımları olmak üzere önemli mesafeler katettik. 
Bunun yanı sıra TOBB öncülüğünde gerçekleştirilen nefes 
kredisine tüm odalarımız gibi imkanlarımız ölçüsünde 
katılmaya devam ettik. Biz bize yeteriz kampanyasına katkı 
sağladık. Ankara Valiliğimizin çalışmalarına nakdi ve ayni 
ciddi katkılar sağladık. Pandeminin ilk döneminde çok sayıda 
hastanemizin çeşitli tıbbi malzeme ihtiyacını üyelerimiz 
kanalıyla temin etmeye çalıştık. Hala da imkanlarımız 
ölçüsünde üyelerimizin de katkılarıyla bu destekleri vermeye 
devam ediyoruz.” 

ATB Başkanı Yavuz:

Toplantıda bir konuşma yapan ATB Başkanı Yavuz, pandeminin 
etkilerinin azalmasıyla beraber ertelenen yatırımların yeniden 
canlanacağını ifade etti. 

2021 yılının başlarında en çok aşının konuşulacağını belirten 
Yavuz, “Çünkü bizi bu beladan kurtaracak tek şey aşı ve aşının 
başarısı. Aşının adı bile piyasaları hareketlendirdi, yatırım 
iştahını uyandırdı. 2021 yılı öyle görünüyor ki bizim bu 
beladan kurtulacağımız yıl olacak” dedi.  

2021 yılında insanlığı etkileyecek konulardan bir tanesinin 
de kuraklık olacağını dile getiren Yavuz,” Giderek yüksek sesle 
dillendirilmeye başlanan bu konu, gıda enflasyonu ve tarımı 
doğrudan etkileyecek.  Uzmanlar özellikle tahıl ve hububatta 
en az %10 rekolte kaybı bekliyor. Başta borsa başkanları 

ATB Başkanı Yavuz, Ankara Oda ve
Borsaları Müşterek Toplantısı’na katıldı

A

Hisarcıklıoğlu: Ankara Oda ve 
Borsaları şehre sahip çıkmalıdır
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olmak üzere, sizlere tavsiyem tedbirlerinizi şimdiden alın. Zira 
2021’de bugüne kadar görmediğimiz gıda fiyatlarıyla, gıda 
enflasyonuyla karşılaşabiliriz” diye konuştu. 

ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Koronavirüs 
salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiyi 
doğrudan etkilediğini belirtti. 

2020 yılı dünya ekonomisinin zorlu sınav verdiği bir yıl 
olduğunu ifade eden Baran, “ABD ve AB gibi güçlü yapıların 
bile sağlık sistemlerinin tıkandığını gördük, çaresizliklere 
tanık olduk. Ekonomiler tecride mahkûm oldu. Neredeyse 
dünyanın yegâne tedarikçisi durumundaki Çin’in salgınla 
mücadele için sınırlarını kapatması tüm dünya imalatını ve 
ticaretini sıkıntıya soktu. Ticari ve ekonomik hayat sarsıldı. 
Bazı hesaplamalara göre salgının dünya ekonomisine verdiği 
zarar 3,4 trilyon doların 
düzeyinde. 2021 yılına 
girmemize birkaç gün kala, 
tüm dünyada üzerinde en 
çok konuşulan konuların 
başında yeni dünya 
düzeninin nasıl olacağı 
ve ekonomilerin nasıl 
toparlanacağı yer alıyor. 
IMF, Dünya Bankası gibi 
uluslararası kuruluşlar 
2020 yılında dünya 
ekonomisinin yüzde 4’ler 
seviyesinde küçüleceğini, 
2021 yılında ise yüzde 
5’ler seviyesinde büyüme 
olacağını öngörüyor. 
Salgın sonrası oluşacak 
yeni dünya düzeni içinde 
öne çıkmak, rekabetçiliği artırmak, yeni tedarik ağının içinde 
var olmak için yol haritamızı çizmek zorundayız” dedi.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 
Ankaralı Odaların, yaşadığı şehre sahip çıkması gerektiğini 
belirtti. Oda Başkanlarının Ankaralılık aidiyetinin düşük 
olduğunu ifade eden Hisacıkloğlu, “Meşhur bir medya 
uzmanı çektiği bir videoda havalimanına giderken en büyük 
mutluluk Ankara’dan ayrılmak demiş. Buna sosyal medyada 
çok cılız tepkiler verildi. Böyle olaylarda Ankara’ya karşı tepki 
verildiği zaman ortak duyarlılık içerisinde hareket etmemiz 
lazım. Ankara’da bulunan birçok finans kuruluşları İstanbul’a 

taşındı. Ankara artık sanayisiyle, yüksek teknolojik ürünleriyle, 
OSB’leri ve Ar-Ge merkezleriyle önemli bir sanayi şehri haline 
geldi. Yapılan bir araştırmada İstanbul’da yaşayanların yüzde 
65’nin Ankara’yı görmediği belirlenmiş. Ankara’yı tanıtmak 
için hep birlikte hareket etmemiz lazım” dedi.

“2019’da tam belimizi doğrultacakken pandemi geldi” diyen 
Hisarcıklıoğlu, yapılacak çok iş olduğunu, reformlara süratle 
devam edilmesi gerektiğini belirterek, “Reformlar bitmez 
ve bitmemeli. Çünkü dünyanın şartları sürekli değişiyor, 
ayak uydurmanız lazım.  Yani bisiklete binmek gibi. Pedalı 
çevirmezseniz düşersiniz” dedi.  Yabancı sermaye ihtiyacımız 
olduğuna da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, makro sorunların 
çözülmeden mikro sorunların çözülemeyeceğini de ifade etti.

Pandemi döneminde düzenlenen toplantılarla iş dünyasının 
sorunlarını Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerine 
ilettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Özel sektörün acil 

istek ve talepleri nelerdir diye sorduk. 365 oda ve borsadan 
70 maddelik öneri seti geldi. Önerileri düzenlediğimiz 
toplantılarla Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet 
yetkililerine ilettik ve bu maddelerin tamamına yakını 
uygulanmaya başlandı” diye konuştu. 

Ankara İli Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı’na, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 
Ankara Ticaret Borsası Faik Yavuz, Beypazarı Ticaret Odası 
Başkanı Ahmet Göçmen, Haymana Ticaret Odası Başkanı 
Ercan Özkan, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, 
Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Oda ve Borsaların 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterleri katıldı. 
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TOBB Heyetinin yoğun Diyarbakır programı

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Diyarbakır’a giderek bir 
dizi temasta bulundu.

Kapalı Sur Bölgesi Alışveriş 
Caddesi Proje yeri ziyareti

Heyet, ilk olarak Diyarbakır programı kapsamında, Kapalı 
Sur Bölgesi Alışveriş Caddesi Proje yerini ziyaret ederek, 
incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi 
Münir Karaloğlu’na ziyaret

Heyet, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

T

12

“Fuarların tanıtım ve
pazarlamadaki payı çok önemlidir”

Mezopotamya Tarım ve
Hayvancılık Fuarı Lansman Toplantısı

Heyet daha sonra, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
düzenlenen Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Lansman 
Toplantısı’na katıldı.
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Toplantıda bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
fuarların, üretimin, emeğin, alın terinin alıcıyla buluştuğu çok 
önemli platform olduğunu belirterek, “Hangi işi yaparsanız 
yapın, müşteri bulmak zorundasınız ve bu da ancak tanıtım ve 
pazarlamayla mümkündür. Doğru müşteriye ulaşmanın en iyi 
yollarının başında da fuarlar gelir. İşte bu nedenle TOBB olarak 
yurt içi fuarlara büyük önem gösterdik.” diye konuştu. Ticaret 
Bakanlığı tarafından Türkiye’de fuar izinlerini vermek için 
yetkilendirildiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
“Fuarcılık sektörünü disipline ettik, standartları belirledik ve 
uyguladık. Artık gelecek yılın fuar takvimini yıl başlamadan ilan 
ediyoruz. Eskiden 10 gün kala fuarlar ilan edilirdi. Fuar yapılmış 
olmak için yapılırdı. Şimdi aynı Batı’da olduğu gibi 1 sene 
önceden Türkiye’nin neresinde hangi sektörde fuar var tespit 
edebiliyorsun. Tespit ediyoruz, ona göre yapıyoruz. Fuarlar hem 
katılımcı firmalar hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından 
daha planlı ve programlı bir hale geldi. İşte tüm bunlar sayesinde 
Türkiye genelinde fuarcılık sektörümüz hızlı bir gelişme gösterdi.”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde, 2019’da 
Türkiye genelinde düzenlenen 482 fuar ile 62 bin firma ve 26 
milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, 
pandemi sürecinde bu sayıların düştüğünü bildirdi.

Kadın ve genç girişimciler

Heyet, TOBB Diyarbakır Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları 
üyeleri ile de bir araya gelerek sohbet etti.

Evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret

Heyet, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı 
iddiasıyla HDP il binası önünde 558 gündür evlat nöbetinde olan 
aileleri kaldıkları otelde ziyaret ederek, ailelere sabır diledi.

Program kapsamında TOBB heyetine, TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken, ile GTİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız 
da eşlik etti.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki TOBB heyetiyle İskenderun’a 
giderek bir dizi temasta bulundu.

TOBB Heyeti ilk olarak, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 
Fidan Dikim Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan 
Hisarcıklıoğlu, geçen yıl çıkan yangınlarda ormanların büyük 
zarar gördüğünü anımsattı.

Yangınların ardından devletin desteği ve vatandaşların 
gayretiyle ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin her ilinden yardım elinin 
uzandığını belirtti.

Aldıkları karar doğrultusunda 81 il, 160 ilçedeki 365 oda 
ve borsada her kişi adına fidan katkısı talep ettiklerini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, 31 binden fazla fidan bağışlandığını 
ifade etti.

Konuşmaların ardından 31 bin fidan toprakla buluştu.

Heyet daha sonra İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile 
İskenderun Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, buradaki kadın 
girişimciler, genç girişimciler, yönetim kurulu ve meclis üyeleri 
ile görüştü.

TOBB heyetinin 
İskenderun temasları

T

14
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A
nkara Ticaret Borsası (ATB) Yüksek İstişare Kurulu 
Toplantısı, ATB Başkanı Faik Yavuz başkanlığında, 
video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

ATB Başkanı Yavuz toplantının açılışında yaptığı konuşmada 
2020’nin genel bir değerlendirmesini yaparak 2021 yılında 
olabilecekler konusunda görüşlerini aktardı.

Konuşmaların ardından, ATB’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 
faaliyetleri, 2021 yılının çalışma programı ve bütçesi, ATB 
Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu ve birim amirleri ATB 
Personeli tarafından sunuldu.

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.

ATB Yüksek İstişare Kurulu 
video konferans ile toplandı
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Başkanı Naci Ağbal’ın katılımıyla gerçekleştirilen, ekonomideki 
gelişmeler ve piyasalardaki durum değerlendirildiği ortak 
toplantıya katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının içeriğine yönelik 
yaptığı açıklamada, “kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına 
yönelik özel sektörün desteğini ve bu kapsamda ortak istişare 
mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık ve bu 
konularda, sektörlerimizin görüşlerini, önerilerini ilettik” dedi.

ATB Başkanı Yavuz, Piyasa 
Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

T
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nkara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin 
Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) ev sahipliğinde, Ankara Valisi Vasip Şahin 

başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 

Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik 
Yavuz, Ankara Esnaf, Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) 
Başkanı Mehmet Yiğiner ve TOBB Genel Sekreteri Mustafa 
Saraçöz katıldı.

Toplantıda, Akyurt’ta devam eden fuar alanın güncel durumu 
ele alındı.

Fuarcılık ve Kongre AŞ 
Yönetim Kurulu Toplantısı 
ATB’de gerçekleştirildi

A
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank genel Müdürü 
Osman Arslan’ın sanal ortamda bir araya gelerek 

karşılıklı imzaladıkları protokole, 81 ilin oda/borsa başkanları 
da iştirak etti.

İmzalanan bu protokolle, TOBB ve TOBB bünyesindeki oda/
borsalara bağlı 1 buçuk milyon işletme, finansmana kolay 
erişim, internet üzerinden güvenli ticaret yapabilme imkanına 
sahip olacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, 
Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal 
alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi 
işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi.
 
Bu kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağladığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
 
“Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının 
önü açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat 
derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. 
Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank 
garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de 
bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul 
edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve 
ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle  yapacak. 
Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden 
satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, 
malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece 
hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak.”

Hisarcıklıoğlu, bunun, kazan-kazan anlayışının bir örneği 
olduğunu, yine bu kartın üyelerine başka indirim ve avantajlı 
kampanyalar da sunduğunu söyledi.
 
Halkbank’ın güzel bir jest daha yaparak bu kredi kartına, 
TOBB’un logosunu da eklettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Meclisimizin tüm üyeleri, Halk Bankası tarafından ciro 
ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem 
satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek. 
Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ’lerin 
kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen 
finansman maliyetleri, KOBİ’leri yatırım ve üretim için teşvik 
edecek. KOBİ’lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı 
güçlenecek.” ifadelerini kullandı. 

Alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme imkanı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da söz konusu 
anlaşmayla halkın bankası olarak, tedarik zincirinde satıcıya 
tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme 
esnekliği getirdiklerini vurguladı.

Arslan, TOBB üyelerine sunacakları avantajlara değinirken 
şunları söyledi:
 
“Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan 
Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi 
Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve 
vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye 
iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB 

Tedarik Zinciri Finansman 
Programı’nda imzalar atıldı
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, “Tedarik 
Zinciri Finansman Programı” Protokol İmza Töreni’ne katıldı. 

T
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üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek 
olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler 
Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek.”
 
Arslan, Paraf KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf ve Paraf Business’tan 
oluşan Paraf Ticari Kartlar Ailesi’nin tüm kampanya ve 
imkanlarının, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki 
1,5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli olacağını 
bildirdi.
 
Bu anlaşmayla, sorumlu bankacılık anlayışlarının kapsama 
alanının daha da genişleyeceğini belirten Arslan, “82 yıldır 
olduğu gibi bugün de daha fazla üretim, daha fazla istihdam 
ve ihracat için reel sektöre destek vermemize imkan tanıyor. 
Bu anlaşma, hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. 
2021’e böylesine büyük bir adımla girdik. Bundan sonra da 
büyük ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Halkbank olarak 
ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için tüm 
hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.
 

Satıcı ve alıcı f irmalar için
sağlanan avantajlar

Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı 
ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu 
vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek.
 
Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari 
Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel 
risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak.

Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari 

Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence 
altına alınacak. Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye 
iş yerinde geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati sağlanacak.
 
POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul 
edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra 
muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.
 
Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, 
maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek.
 
Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya 
esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat 
mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun 
maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi 
operasyonel riskler ortadan kalkacak.
 
Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip 
etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.

TOBB’un öncülüğünde
ATB’de de imzalar atıldı

ATB, “Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı” kapsamında Halk 
Bankası ile “Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik 
Zinciri Finansmanı” kapsamında da Ziraat Bankası ile 
protokolü imzalayarak üyelerinin faydasına sundu.

Atılan bu adımla, esnaf ve tüccarın beklentileri doğrultusunda 
hazırlanan sistemin, piyasaların açılmasında önemli bir rol 
oynayarak, ticarette güven unsurunu en üst düzeye çıkarması 
bekleniyor.
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isanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü 
Ahmet Güldal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çelik’in 
moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, Türkiye’nin dört 
bir yanından Borsa Başkanları ve Lisanslı Depo yöneticileri 
katılarak karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine dair 
fikirlerini dile getirdiler.

Toplantıya, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ve 
ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, lisanslı depoculuk sisteminin, ilk lisanslı deponun 
kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık 10 yılda sağlanan 
destek ve teşviklerle giderek büyüdüğünü ve geliştiğini 
söyledi.

Özellikle son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında hem 
de kapasitede büyük artışların meydana gelidğini belirten 
Pakdemirli, lisanslı depo şirketi sayısının 38’den 3,3 kat artarak 

126’ya, lisanslı depo kapasitesinin ise 1,8 milyon tondan 4 kat 
artışla 177 noktada toplam 7 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Toplam kuruluş izni alan firma sayısının ise 232’ye yükseldiğini, 
kuruluş izni verilen kapasitenin 15,7 milyon tonun üzerine 
çıktığını aktaran Pakdemirli, “Lisanslı depoculukta ürün 
bazında hububat ile başlayan bu süreç, baklagiller ve yağlı 
tohumlar, pamuk, fındık, zeytin-zeytinyağı, kuru kayısı ve 
Antep fıstığının dahil olmasıyla giderek genişledi. Toplam 
lisanslı depoların bugün itibarıyla yüzde 99’unu hububat 
oluşturuyor. Diğer ürünlerde ise 13 bin 250 tonu fındık, 36 bin 
tonu pamuk, 5 bin tonu kuru kayısı, 2 bin tonu Antep fıstığı 
ve 13 bin 500 tonu zeytin veya zeytinyağı lisanslı deposu 
faaliyet göstermektedir. İnşallah bu kapasiteleri ihtiyaçlar 
doğrultusunda daha da artırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.
 

“Çiftçi fiyat düşüşlerinden 
daha az etkileniyor”

Türk çiftçisinin bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, ekmeye, 
biçmeye ve hasadını yapmaya devam ettiğini vurgulayan 
Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: “Çiftçilerimizin 
bu gayretlerinin sonucunda, 2020 yılında toplam bitkisel 

Lisanslı Depoculuk Değerlendirme 
Toplantısı, Bakan Pakdemirli’nin 
katılımıyla gerçekleştirildi

L
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üretimimiz, bir önceki yıla göre 7 milyon ton artışla 124 milyon 
tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Buradan 
bütün çiftçilerimize teşekkür ediyor, ‘Ellerine, emeklerine 
sağlık’ diyorum. Lisanslı depoculuk sistemi sayesinde çiftçimiz 
depo masraflarından kurtularak, ürünleri güvenli, sigortalı ve 
sağlıklı şekilde modern depolarda muhafaza ederek saklıyor. 
Böylece, hasat döneminde arz yığılması nedeniyle oluşan 
fiyat düşüşlerinden daha az etkilenen çiftçimiz, lisanslı 
depolardaki ürününü sonraki aylarda daha yüksek fiyattan 
satma imkanına kavuşuyor. Hırsızlık, yangın, sel gibi doğal 
afetlere karşı mahsulünü koruma altına alarak hiç endişe 
duymadan üretmeye devam ediyor.”

Pakdemirli, bu sistemle artık ürünlerin, kamyonlar değil, 
kağıtların el değiştirmesiyle pazarlandığına dikkati çekerek, 
“Yani çiftçimiz lisanslı depoya teslim ettiği ürün karşılığında 
aldığı ürün senediyle ürün borsasında elektronik ortamda 
mahsulünü daha geniş bir yelpazede çok sayıda alıcıya 
ulaştırabiliyor, lisanslı depoya koyduğu ürünlerini teminat 
göstererek uygun koşullarda kredi kullanabiliyor.” dedi.

“Sistem, sanayiciye de katkı sunuyor”

Lisanslı depoculuk sisteminin üretici yanında sanayiciye 
de önemli katkıları bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, 
sanayicinin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitede ham 
maddeyi güvenilir şekilde lisanslı depolardan kısa sürede 
temin edebildiğini ve böylelikle depo ve nakliye masraflarını 
azalttığını anlattı. Pakdemirli, ürün ihtisas borsalarının da 
lisanslı depoculuk sisteminin işlerliğini artıran, ürünlerin 
kayıt altına alındığı, alım satımının yapıldığı, hareketlerinin 
takip ve kontrol edildiği bir yapı olduğunu söyledi.

Ürününü lisanslı depoya teslim eden üreticiye elektronik ürün 
senedi (ELÜS) verildiğini hatırlatan Pakdemirli, üreticinin bu 
belgeyle ürünlerini istediği zaman satabildiğini dile getirdi. 
Pakdemirli, üreticinin ELÜS sayesinde Ziraat Bankasından 5 
milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kullanarak, finansman 
ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Ürünleri temsil eden 
ISIN kodu sayısının azaltılmasıyla ELÜS işlemleri derinlik 
kazanacak, ürün ihtisas borsası fiyat oluşumunda daha aktif 
rol alacak ve piyasa fiyatlarının daha şeffaf ortamda oluşması 
sağlanacaktır. Böylece, tarımsal ürünlerin fiyatlarında zaman 
ve mekan gibi faktörlerden kaynaklı farklılıklar telafi edilecek, 
tüketiciler bu ürünlere daha uygun ve reel rakamlarla 
ulaşabilecektir.” diye konuştu.

Lisanslı depoların gıda güvenliği açısından da önem taşıdığına 
işaret eden Pakdemirli, bu depoların, tarım ürünlerini güvenli 
ve sağlıklı ortamlarda kalitesini koruyarak uzun süre 
muhafaza ettiğini, gıda kaybını azalttığını ve güvenliğini daha 
sağlam hale getirdiğini bildirdi. Pakdemirli, sistemin, arz-talep 
sistemini dengeleyerek, arzın yıl boyuna yayılmasına, ihtiyacın 
düzenli ve yeterli şekilde karşılanmasına da büyük katkı 
sağladığını vurguladı. Pakdemirli, salgın sürecinde yaşanan 

ihracat kısıtlamaları, gıda temin ve tedarik sistemindeki 
sorunların da lisanslı depoculuğun önemini bir kat daha 
artırdığını ifade etti.

“Birçok destek ve muaf  iyet uygulanıyor”

Lisanslı depoculuk sistemine yönelik birçok destek ve 
muafiyet uyguladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, üreticilere 
depo kira, nakliye ve analiz desteği verdiklerini söyledi. 
Pakdemirli, “2015 yılında başlayan lisanslı depoculuk 
destekleri kapsamında bugüne kadar 5 yılda toplam 323 
milyon lira destek sağladık. Bu desteğin yüzde 78’ini yani 252 
milyon lirasını ise son 2 yılda ödedik.” ifadelerini kullandı.

TMO üzerinden de lisanslı depoculuk sistemini teşvik 
ettiklerini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu: “TMO, 2016’da 
12 noktada alım yaparken, 2020 yılında 108 lisanslı depodan 
alım yaptı. 2016 yılında TMO toplam alımının sadece yüzde 
5’i ELÜS kapsamında iken, bu oran 2020 yılında yüzde 
80’lere ulaşmıştır. Hedefimiz, lisanslı depoculuk sisteminin 
ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, TMO’nun üreticiden 
yaptığı alımların tamamını, lisanslı depolar üzerinden 
ELÜS yoluyla gerçekleştirmek. Buradan tüm üreticilerimize 
sesleniyorum, ürünlerinizi ELÜS olarak satın, daha fazla 
kazanın.”

3’üncü Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi’nde de lisanslı 
depoculuk ve ELÜS uygulamasının yaygınlaştırılması hedefine 
yer verdiklerini anımsatan Pakdemirli, “Eylem planındaki 2020 
yılı lisanslı depo hedefimiz 5,7 milyon tondu. 2020 yılında 1,7 
milyon ton kapasiteli lisanslı deponun faaliyete geçmesiyle 
toplam kapasite 7 milyon tona ulaştı. Böylece hedefimizin 1,3 
milyon ton üzerine çıkmış olduk. 2022 hedefimiz ise 8 milyon 
ton. İnanıyorum ki bu kapasiteye, sizlerin desteğiyle 2022’yi 
beklemeden bu yılın sonunda ulaşmış olacağız. Önümüzdeki 
dönemde, artan kapasiteyle birlikte, lisanlı depoculuk 
kapsamında yeni ürün gruplarıyla ilgili çalışmalar yaparak 
ürün yelpazesini de genişletmeyi planlıyoruz.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 
lisanslı depoculuğun, kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla 
bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı, böylece Türkiye’ye 
somut bir eser ortaya kazandırdığı güzel bir örnek olduğunu 
söyledi.

Uzun ve meşakkatli bir süreç yaşadıklarını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Yaklaşık 16 sene önce, 2005 yılında, bugün 
ki lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan, lisanslı 
depoculuk kanunu TOBB’un da katkılarıyla hazırlandı. Özel 
sektörün lisans depoculuk yatırımını teşvik etmek için, 2010 
yılında TMO ile birlikte TMO-TOBB Lidaş ortak girişimi 
kuruldu. Lidaş şu an 330.000 ton için lisans almış durumdadır. 
İnşaatların tamamlanmasıyla birlikte, 8 ayrı bölgede 406 bin 
tonluk kapasiteye ulaşacaktır” dedi.
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D ünyamızda bulunan suların yalnızca yüzde 2,5’u 
tatlı su olup, bunun yüzde 70’i buzullar içerisinde 
saklıdır. Yani erişilebilir tatlı su miktarı, bütün 

suların yalnızca yüzde 1’ini oluşturmaktadır.

Bununla beraber, 19. ve 20. yüzyılda yaşanan nüfus 
patlamasıyla dünya üzerinde tatlı su kullanımı eskiye nazaran 
oldukça artmıştır. Gelişen nüfusa bağlı olarak 2050 yılında 
dünya nüfusunun yüzde 40’ının su sıkıntısı çeken bölgelerde 
yaşayacağı beklenmektedir. Şu an günümüzde 1 milyardan 
fazla insan içme suyuna erişimde sıkıntılar çekmekte, 
çoğunluğu içme suyuna erişimden yoksun yaşamaktadır.

Dünyamızda gelişen su sorunu her geçen yıl kendini daha 
çok hissettiriyor. Dünya Ekonomik Forumu için hazırlanan 
risk raporuna göre su kıtlığı dünyayı tehdit eden ilk üç risk 
arasında yer alıyor. 

Hayvansal ve tarımsal üretim de tatlı suyu en yoğun 
şekilde kullanan endüstrilerdendir. İngiltere merkezli IME 
enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre 1 kg kırmızı et 
üretebilmek için 15 bin 415 litre su tüketilmesi gerekiyor. 1 
kg tavuk eti için ise 4 bin 325 litre su tüketimi gerçekleşiyor. 
1 litre süt üretimi için 1 ton civarında su gerekirken, 1 kg 
patates üretimi için kullanılan su miktarı ise 287 litreye 
tekabül ediyor.

Endüstriyel hayvancılık için önümüzdeki en önemli 
sorunlardan biri şüphesiz su kıtlığı olacaktır. Dünya genelinde 
suya olan ihtiyacın artması, endüstride kullanılan su 
maliyetlerini de yukarı çekecektir. Tarımsal ürünlerin ilerde 
hayvansal ürünlerin yerini alması kaçınılmaz olacaktır.

Ülkemizde de kullanılan birçok sistemle, sektörün önde gelen 
firmaları endüstride kullandıkları suları atık su geri kazanım 
tesisleri ile beraber geri dönüştürmektedir. Gelecekte üretimde 
kullanılan suyun takibi adına da birtakım düzenlemeler 
gelebilir. Belirli miktarların üzerinde geri dönüşüm sistemleri 
kullanılması zorunlu kılınabilir. Tüm bu oluşabilecek riskleri 
önceden tahmin etmek ve hazırlanmak biz özel sektör 
temsilcilerinin en önemli sorumluluklarındandır.

Dünya kaynaklarının iklim değişikliğiyle beraber eskisi 
kadar bol olmadığı, artan nüfusa bağlı talep artışının 
karşılanmasının oldukça güç olduğu yeni dünya düzeninde 
ülkemizin değerli kaynaklarını korumak ve tasarruf etmek 
hepimizin birer vatandaşlık borcudur. Kişisel kullanımlar da 
dahil olmak üzere tasarruf etmeli, israf etmekten kaçınmalıyız.

İbrahim ÖZTÜRK 
Meclis Başkanı

Su Demek
Et Demek
Süt Demek
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PARD II 10. Başvuru Çağrı Bilgilendirme Toplantısı, 
Ankara Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğinde, Covid 
19 tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan ATB Başkanı Faik Yavuz, 
tarımın stratejik öneminin pandemi dönemiyle birlikte tekrar 
ortaya çıktığını söyleyerek, “tarım olmadan bir üretimin 
olmayacağını hatta sadece kendi kendine yeten değil, Türkiye 
gibi çevresindeki ülkelere de yetmeye çalışmanın önemi bir 
kez daha ortaya çıktı. Son dönemlerde Çin ve Hindistan 3 
aylık periyodlarla stok yaparken, stoklarını 1 senelik tutmaya 
başlamasıyla emtia fiyatları büyük artış gösterdi. Piyasalardan 
çok büyük miktarda ürün çektiler. Bu bizim gibi stratejik coğrafi 
konumda olan bir ülke için çok önemli bir gelişmedir. Bugün 
bizim kuzeyimizde hala verimini hala sağlayamamış ülkeler 
var. Güneyimizde de durum aynı. Gıda ihtiyacına sahip bir 
yığın ülke de orada var. Terminal bir ülke olma potansiyeline 
sahibiz ve bunu doğru kullanmalıyız” dedi. 

Tarımda eğitim ve finansmanın önemini vurgulayan Yavuz, 
“buğdaydan örnek vermek gerekirse, Amerika’nın birim başına 
buğday üretimi 750kg iken bizde bunun yarısı kadar. Demek 
ki bizim bir bu kadar daha üretebileceğimiz miktar var. Bunun 
için de tarıma eğitim ve finansman katmak şart. 

Bununla beraber kırsalda yaşayan çiftçimize sosyolojik 
ve ekonomik açıdan destek olmazsak, insanları buralarda 
tutmamız her geçen gün zorlaşacak. Gençler şehirlere gelmek 
istiyor. Köylerinde tarımdan çok daha fazla kazanabilecekken 
şehirlere gelip asgari ücretli işlerde çalışıyorlar” şeklinde 
konuştu. 

ATB Başkanı Yavuz, IPARD desteklerinin ağırlıklı olarak Avrupa 
Birliği fonlarından karşılandığını vurgulayarak, katılımcılara 

IPARD II 10. Başvuru Çağrısı 
ATB’de tanıtıldı

I
bu fonlardan azami oranda faydalanmaları konusunda çağrı 
yaptı. “Bu fonun %75’i AB fonlarından, %25’i Türkiye’nin 
bütçesinden sizlere ödeniyor. Bu desteklerden faydalanmanın 
ülkeye büyük katkısı var. 

Başvuranların yaygın düşüncesi, bu desteklere hak kazanmak 
için çok uğraştırdıkları şeklinde. Ancak AB’nin de kendine göre 
kriterleri var. Çok bir şey de demiyor aslında. En iyisini en 
şatafatlısını yapın demiyor. Dedikleri tek şey ‘hayvan refahı ve 
hijyene önem verin’. Kimse gösteriş sizden gösterişli yapılar 
beklemiyor” dedi. 

Açılış konuşmasının ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Emre 
Yeniay, toplantıda yaptığı sunumla IPARD II 10. Çağrı İlanının 
kapsam ve detaylarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Yeniay yaptığı sunumda, 101 ve 103 sektör kodlu desteklerden 
bahsederek, bu desteklerden kimlerin ne şartlarda 
yararlanabileceğini anlattı.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Kent Konseyi ev 

sahipliğinde düzenlenen, ‘Pandemi Döneminde Ankara’da 
Sanayi ve Ticaret Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Yavuz, 
pandemi döneminde ticaret ve tüccarın sorunlarını, geçirdiği 
değişimi ve önümüzdeki süreçte olabilecekleri değerlendirdi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATB Başkanı Yavuz, 
TOBB ve ATB’nin pandemi sürecinde üyelere yönelik yaptığı 
çalışmalardan bahsedip yapısal reformların hayata geçirilerek 
2021’in yeni bir başlangıca çevirebileceğini belirtti. Yavuz, 
“Bu tip krizler yarın tekrar olmayacak diye bir şey yok, önemli 
olan ders çıkarmak. Biz dünyanın merkezindeyiz, her yere üç 
dört saatlik uçak mesafesiyle ulaşabilir konumda, 50 trilyon 
dolarlık ticaretin göbeğindeyiz. Belki de pandemi bu dönemde 
bize bu fırsatı kazandırır ve tabloyu olumluya çevirebiliriz” 
diye konuştu.

“Ankara’yı yatırım açısından 
cazip hale getirmemiz şart”

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de, yurt 
dışından gelen ürünlerin ulaşımında yaşanan sorunlar 
nedeniyle üretimin de büyük oranda etkilendiğini kaydetti. 
Özdebir, ithal edilen ürünleri Türkiye’de üreterek soruna 
çözüm olabileceğini ve bu konu için Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşeceklerini söyledi. 
Dünya ticaretinin geleceğini dikkate alarak planlama 
yapılması gerektiğine dikkat çeken Özdebir, Türkiye’nin bütün 
pazarlara yakın olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük 
bir avantaja sahip olduğunu dile getirdi. Özdebir, “Altyapımızı 
güçlendirmemiz lazım. Ankara’da yabacı yatırım yok denecek 

kadar az. Ankara’yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz 
şart. Başkentte bir üretim ve kalite kültürü var. Üretici 
yüzümüzü dünyaya duyurmalıyız” diye konuştu.

“Tarım ve hayvancılığı geliştirelim”

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, OSTİM bölgesinde üretimde 
bir durma ve aksamanın olmadığını, bin civarı firmanın 
e-ticaretle yurt dışı taleplere cevap verebilecek durumda 
olduğunu dile getirdi. Aydın, “Ankara olarak kendi kendimize 
nasıl yeterli hale gelebiliriz bunu konuşmalıyız. Ankara’da bin 
400 civarı köy, kasaba var. Her sivil toplum kuruluşuna bir köy 
zimmetleyerek, bu köydeki tarım ve hayvancılığı geliştirelim. 
Ankara kendi kendine yeten bir kent haline gelsin” şeklinde 
konuştu.

“Yeni bir motivasyon, yeni bir başarı 
hikayeleri gerekiyor”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konuşmasında 
bir kentin kahramanlarının üretenler olduğunu ve ancak 
üretenlerle birlikte emekçilerin de olabileceğini dile getirdi. 
Yılmaz, “Pandemi sürecinde birbirimizi daha çok dinledik, 
birbirimizden daha çok öğrendik ve önyargılar azaldı” dedi.

Katılımcıların alanlarında gerçekleştirdiği başarılı 
çalışmaları örnek vererek bu başarının “adanmış çalışma” 
kültürüyle gerçekleştiğine dikkat çeken Yılmaz, “Yeni bir 
motivasyon ve başarı hikayeleri gerekiyor. Yaşadığımız 
pandemi tecrübesinden sonra sizlerin tecrübe ve işe bağlılık 
kültürünüzle ve oluşturacağınız yeni hikayelerle çalışmaya 
hazırız” dedi.

ATB Başkanı Yavuz, Kent Konseyi 
Toplantısı’nda ticareti değerlendirdi

T
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, OSTİM Teknik Üniversitesi  

ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk’un da katılımıyla video konferans yöntemiyle 
düzenlenen kongreye katıldı.

OSTİM Teknik Üniversitesi ve Memur-Sen Konfederasyonu 
ortaklığında düzenlenen, Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni 
Bir Güç Birliği Arayışı Kongresi’nin açılışında, Bakan Varank, 
Bakan Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Yülek, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve ATB 
Başkanı Yavuz, katılımcılarla şu mesajları paylaştı:

“Kalkınmacı bir üniversiteyiz”

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek: 
“Ankara’nın iki teknik üniversitesinden biri olarak, sanayinin 
bir üniversitesiyiz, kalkınmacı bir üniversiteyiz. Kongrede 
kamu çalışanlarının kalkınmada hangi rolü oynayabileceği ele 
alınacak. Dünyada hangi başarılı kalkınma örneğine bakarsak 
bakalım devlet öncü rol oynamış.”

“Kalkınmada kamu 
görevlilerinin alın ve akıl teri var”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Kamu görevlilerinin 
kalkınmanın her aşamasında alın teri, akıl teri, fikri ve emeği 
var. Mevzuat ve politikaların üretilmesinde önemli görevler 
üstlenen kamu görevlileri; kamu-üniversite-özel sektör iş 
birliğini geliştirebilecek role sahipler. Çalışma hayatının kamu 
görevlileri kanadı olarak güçlü memur güçlü müreffeh Türkiye 
diyoruz.”

“Kamu politikaları 
bizimle beraber buluşmalı”

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan 
Aydın: “Ahilik kültürünün yansıması olan kümelenmelerle 
kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğini sağlamak istiyoruz. 
Bu, bütün gelişmiş ülkelerin sinerji oluşturma mekanizması. 
Üniversitelerimizin, kamu kurumlarının bizimle birlikte 

hareket etmesi kaçınılmaz. Kamu politikaları bizimle beraber 
buluşmazsa yine bizim emeklerimiz boşa gidiyor.”

“Önce zihniyet devrimine ihtiyacımız var”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz: “Önce zihniyet 
devrimine ihtiyacımız olduğu açık. Ülkenin rekabet gücünü 
koruyarak toplumsal faydayı sağlamak, kamunun görevidir.”

“Savunmadaki başarıyı 
imalat sanayinde de gösterebiliriz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Türkiye’nin 
kalkınmasında; kamu, özel sektör ve akademinin birlikte 
hareket etmesi çok kritik bir rol oynuyor. Türkiye, emsalleriyle 
karşılaştırıldığında önemli avantajlara sahip.  Bakanlık 
olarak Milli Teknoloji Hamlesini odağımıza aldık. Savunma 
sanayiinde gösterdiğimizi başarının aynısını imalat sanayinde 
de gösterebiliriz. Kamu, özel sektör ve üniversiteler gücünü 
birleştirip tek bir hedefe yöneldiğinde çok çabuk sonuç 
alınabiliyor.”

“Ekonomik kalkınma 
insani gelişme ile anlamlı”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk: “Ekonomik kalkınma tek başına yeterli değil. 
Ekonomik kalkınma, insani gelişme ona eşlik ederse bir anlam 
ifade ediyor. Sosyal devlet anlayışımız gereği olarak hem 
sosyal kalkınmayı hem de sosyal refahı artırmayı amaçlıyoruz. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve İŞKUR ile birlikte sanayide 
istihdamı artırmaya yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz.”

ATB Başkanı Yavuz, Yeni Bir Güç 
Birliği Arayışı Kongresi’ne katıldı

T
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da/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmalarının 
yürütülmesinden sorumlu olan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu, Ankara 

Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve TOBB Akreditasyon Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz başkanlığında video konferans yöntemiyle 
bir araya geldi.

Toplantıda, tamamlanan geliştirme ziyaretleri ile akreditasyon 
standardı revizyon çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımında 
bulunuldu, değerlendirmeler yapıldı.

Akreditasyon Kurulu Toplantısı, 
Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi

O
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 
Hayvancılık Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz 

başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan ATB Başkanı Yavuz, 
pandemiden kaynaklanan olumsuz sürece vurgu yaparak, “bu 
süreci ilgili ve yetkili mercilere aktararak beraberce aşacağız” 
dedi.

Yavuz yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Tabi yem fiyatlarındaki artış, ister istemez hayvancılık 
sektörümüzün tüm paydaşlarını etkilemeye devam ediyor.

İşte en son 8 Şubat tarihinde Merkez Bankası Başkanımız Sn. 
Naci Ağbal ile bu konularda fikir alış verişi yapmak üzere bir 
araya geldik.

Bu toplantıya Başkanımız Rifat beyle birlikte katılarak, 
hayvancılık sektörünün sorunlarını aktarma fırsatım oldu.

Tabi sektörümüzün ana maliyet kalemi yem fiyatları ki dolar 
bazında bakıldığında %40, TL fiyatlarıyla ise %100’e yakın bir 
fiyat artışı görüyoruz. 
Bu anlamda ürün ürün, sektör sektör fiyat artışlarının 
nedenlerini ele aldık, yapılması gerekenleri ilettik. 

Naci bey de sağolsun, fiyat istikrarının sağlanmasına 
yönelik özel sektörün desteğini çok kıymetli bulduğunu 
ve sektörlerimizin görüş ve önerilerine her zaman ihtiyaç 
duyacağını söyledi. 

Bugünkü toplantımızda da bu konular başta olmak üzere 
Bakanlıklar nezdinde takip etmemiz gereken konuları ve 
talepleri sizden dinleyeceğiz.

Çözüm önerilerimizle birlikte Bakanlıklara iletmeye devam 
edeceğiz. 

Toplantı sonunda meclis üyeleri sektörün sorunlarının 
dinlenmesi açısından çok önemli olduğunu, bu bağlamda en 
kısa zamanda tekrardan bir araya gelinmesi gerektiğini dile 
getirdi.

TOBB Hayvancılık Meclisi 
Yavuz başkanlığında bir araya geldi

T
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Normale dönüş sürecinin yaşandığı Ankara’da, ATB olarak bir dizi 
ziyarette bulunduk ve çok sayıda önemli misafiri ağırladık. 

Ziyaretlerimiz Misafirlerimiz

ATO Başkanı Baran’a 
taziye ziyareti

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ve ATB 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı 
Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde hayatını 
kaybeden Baran’ın annesi Safiye Baran için taziyede 
bulundu.

Başkan Sağlık 
ATB’yi ziyaret etti

Kastamonu İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık,  Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u 
ziyaret etti.

Kubat ve Özarslan’ın 
ATB Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Kubat 
ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özarslan, Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz’u makamında ziyaret 
etti.
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AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Meclis Üyesi Abdülkadir Aydoğan ile beraberindeki 

heyet, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve ATB Yönetim 
Kurulu Üyelerini ziyaret etti. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay, Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret ederek TKDK’nın Ankara 
genelinde yaptığı güncel çalışmaları aktardı.

Görüşmeye, ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu ve ATB 
Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara da katıldı.

Abdülkadir Aydoğan, 
ATB’yi ziyaret etti

TKDK’dan ATB Başkanı 
Yavuz’a ziyaret

- 29 -
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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 yeri olduğunu 
belirtti.  

ATB Başkanı Yavuz konuşmasının devamında şu görüşlere yer 
verdi: 

“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 binamızda, Bosna 
Hersek Dış Ticaret Odası’na bir ofis tahsis ettik” dedi.

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 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.”

ATB Başkanı Yavuz,
Bosna-Hersek heyetini kabul etti

T
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ağlık Eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili 
Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Millet Vekilleri Zehra 
Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve Erzurum Ticaret 

Borsası Başkanı Hakan Oral’dan oluşan heyet Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Et Borsası’nı ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu.

Heyet, ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu tarafından, 
ATB Et Borsası’nın işlevi ve işleyişi konusunda geniş kapsamlı 
bir brif aldı. Heyet daha sonra tesisi gezerek, bir benzerini 
Erzurum’a yapmak istedikleri et borsası konusunda istişarede 
bulundu.

Recep Akdağ, 
ATB Et Borsası’nda 
incelemelerde 
bulundu

S
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48 yıl önce başlayan 
bir lezzet yolculuğu

1973 yılında lezzet 
yolculuğuna Ankara’da 
başlayan firmamız 
günümüzde ikinci neslin 
yönetimde olduğu bir 
aile şirketidir.  48 yıl 
önce aile büyüklerimiz 
herkesin güvenle tüketip ve 
sevdikleriyle paylaşabileceği 
ürünler üretmek amacıyla 
yola çıktı. Bugün biz aynı 
misyonla şirketimizi büyütüp 
daha da ileriye taşıyarak yola 
devam ediyoruz. 

Sultan Et’in ikinci nesil 
Yöneticisi Mustafa Bılıkçı 

995 yılında şirkette satış biriminde çalışmaya 
başlayıp 2002 yılında Genel Müdür olarak şirket 
yönetimindeki yerimi aldım. Bugün Sultan Yönetim 

kurulu başkanı olarak aile büyüklerimizden devrolan bu 
önemli görevi yürütmekteyim. Yıllardır şirketimizi büyütmek, 
geliştirmek için yaptığımız çalışmalarda hep ‘daha iyisini nasıl 
yaparız’ sorusuna odaklandık. Bu doğrultuda hiçbir zaman var 
olanla yetinmeyip kendimizi, şirketimizin kaynaklarını ve 
üretim sistemlerimizi daha iyi hale getirmek için çalıştık ve 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Türkiye’nin her noktasında ürünleri satılan 
köklü bir f irmayız

Sultan Et halihazırda Türkiye’de 7 farklı bölge müdürlüğü 
olan, her şehre kendi frigofrik araçları ile ürün ulaştırabilecek 
lojistik güce sahip olan sektöründe kalitesi ve saygınlığı ile 
yer etmiş güçlü bir firma.

Başlangıçta sadece sucuk ve pastırma üreten bir tesis iken, 
bugün hem şarküteri hem de et sektöründe 150’den fazla 
çeşit ürün üretiyoruz.  Her sene piyasaya sürdüğümüz yeni 
ürün çeşitlerimiz ile ürün ailemizi daha da genişletiyoruz. En 
son raflara giren skinpack et ürünleri çeşitlerimiz ile ambalaj 
teknolojisi konusunda ciddi bir yatırım yaptık. Raf ömrünü 21 
güne uzatan ve etin dinlenmesini sağlayan bu özel ambalajlar 
ile tüketiciye yepyeni bir ürün deneyimi sunuyoruz. 

Sultan, Serdar, Anadolu markalarıyla Türkiye’nin her noktasında 
ürünleri satılan köklü bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Kalite standartlarına uygunluk olmazsa olmazımız.

ISO 14001 ile çevreye verdiği önemi, OHSAS 18001ile de iş 
sağlığı ve güvenliğini sağlayarak nihai kalite hedefine ulaştık. 
TSE’den almış olduğumuz Helal Gıda sertifikası ile üretimde 
kullanmış olduğumuz etlerin güvenilirliğini ispat ediyoruz. 
2012 TSE Türk Sucuğu Standardını alarak, sucuk üretiminde 
markamızı tescil ettirdik. Şirketimizde görev yapan konusunda 
uzman gıda mühendisleri, veteriner hekim, gıda teknologları 
ve destek personelleri ile üretimin her aşamasını HACCP 
kurallarına uyularak gerçekleştiriyoruz. 

Başarı Hikayesi 
Mustafa Bılıkçı
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Üretimin her aşamasını 
denetliyor ve analiz ediyoruz

Sultan tesislerinde, hammadde alımından pazarlanmasına 
kadar olan tüm süreç ISO 9001:2000 ve HACCP kalite 
güvence sistemleri doğrultusunda yapılmaktadır. Hammadde 
girişinden son ürüne kadar olan süreçte üretilen her ürün 78 
ayrı noktada fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 
yapılarak üretilmekte ve böylece üretilen her ürünün kalitesi 
garanti altına alınmaktadır. 

Türkiye’nin en büyük parkende 
zincirlerinin güvendiği bir markayız

Türkiye’nin en büyük perakende zincirleri ile uzun yıllardır 
çalışıyor olmamızın sebebi de hem kalite standartlarına 
gösterdiğimiz hassasiyetimiz hem de ürünlerimizin lezzetidir. 
Zira iş ortaklarımız tarafından da düzenli olarak kalite ve 
üretim denetlemelerinden geçiyoruz. Türkiye’de turizm 
sektöründe önemli bir yere sahip olan birçok lüks otel 
zincirleri ile uzun yıllardır çalışıyor ve et ürünleri tedariklerini 
gerçekleştiriyoruz. 

Ankara Ticaret Borsası’nın
katkıları bizim için çok değerli

Biz bir Ankara firmasıyız ve Sultan Et olarak uzun yıllardır 
Ankara Ticaret borsası üyesiyiz. Borsamız ile birçok farklı 
alanda güzel çalışmalar yaptık. Katkıları bizim için çok 
değerlidir. 

Çalışanımıza verdiğimiz değer sayesinde 
turnover oranımız çok düşük

Şirketimizde çalışmakta olan 300’e yakın personel ile 
istihdam yaratıyoruz. Turnover oranımız çok düşük ve insan 
kaynaklarına verdiğimiz önemle bu politikamızı sürdürüyoruz. 
Çalışanlarımız için özel eğitimler düzenliyor, gelişimlerini 

destekliyoruz. Pandemi süresince çalışanlarımızın sağlıklarını 
ön planda tutacak şekilde önlemler alarak, kapıdan girişten 
çalışma alanlarına kadar en üst düzey teknolojik malzemelerle 
hijyen standartlarımızı yükselttik. 

Bizim önceliğimiz sağlıklı ve zeki nesillerin 
oluşturacağı bir Türkiye’nin geleceğine 
katkıda bulunabilmek

Et sektörü birçok gıda kategorisine göre oldukça zorlu bir 
alandır. Sürekli değişen hammadde fiyatları et sektörünü her 
an değişime hazır ve dinamik tutan unsurlardır. Besiciliğin 
desteklenmesi, hammadde ve üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi yolunda atılacak adımlar tüketici et fiyatlarının 
düşmesine, dolayısı ile halkın refah seviyesinin de artmasına 
vesile olacaktır. 

Bizim önceliğimiz halkımızın daha fazla et proteini tüketmesini 
destekleyerek sağlıklı ve zeki nesillerin oluşturacağı bir 
Türkiye geleceğine katkıda bulunabilmektir. 

Sultan Et olarak her alanda sosyal 
sorumluluk projelerini destekliyoruz

Sultan Et olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerine 
destek olmuş, özellikle Ankara’da birçok sosyal dayanışma 
vakfı ile birlikte çalışmalar yapmış bir firmayız. Her alanda 
sosyal sorumluluk projelerini desteklemekle birlikte özellikle 
çocuklar, gençler ve Eğitimle ilgili projelere öncelik vermeye 
çalışıyoruz. Çocuklar ve gençler bizim ve ülkemizin geleceği. 

Her geçen gün şirketimizi 
büyütüyor ve geliştiriyoruz

Ülkemize ve halkımıza fayda sağlamak, sağlıklı, kaliteli, 
lezzetli ürünler üretmek, istihdam yaratmak, ekonomi ve 
ticarete katkıda bulunmak bizim en önemli önceliklerimizdir. 
Bu amaçla her gün şirketimizi geliştiriyor, büyütüyor ve 
yatırım yapıyoruz. 
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eryüzündeki tatlı su; donmuş buzullar, buz kütleleri 
veya akiferlerdeki yer altı suyundan oluşmaktadır. 
Su yerinde durmaz; mevcut su döngüsü sayesinde, 

su miktarı azalmaz, bir yerden başka bir yere ve bir kişiden 
başka bir kişiye doğru hareket eder.

İzometrik su döngüsü1 suyun yüzeyden nasıl buharlaştığını, 
atmosfere nasıl yükseldiğini, nasıl soğuduğunu, bulutları 
oluşturmak için nasıl yoğunlaştığını ve nasıl tekrar yüzeye 
çökerek düştüğünü açıklamaktadır.

Su; karada, genellikle topraktan, bitkilerden (terleme yoluyla) 
ve göller ile akarsulardan buharlaşır. Aslında, atmosfere giren 
suyun yaklaşık %15’i, Dünya’nın kara yüzeylerinin ve bitkilerin 
terleme yoluyla buharlaşmasından oluşmaktadır. Buharlaşma, 
Dünya’nın yüzeyini ve aşağı atmosferi serinletmeye, aynı 
zamanda bulutların oluşması için atmosfere su sağlamaya 
yardımcı olmaktadır.

Graf ikde belirtildiği üzere:

• Tatlı suyun hemen hemen tümü buzda veya toprakta 
kalmaktadır,

• Tatlı suyun sadece %1,2’si yeryüzünde bulunmaktadır,
• İnsanların ihtiyacı olan suyun temin edildiği göller ve 

ırmaklardaki su miktarı, yeryüzündeki tatlı suyun sadece 
%21’den biraz fazlasını oluşturmaktadır. 

Y

Dünya’daki toplam su 
miktarı yaklaşık 1,4 milyar 
km³civarındadır. Yeryüzünün 
%75’i okyanuslar tarafından tuzlu 
su ile kaplanmış olsa da toplam 
suyun sadece %2,5’i tatlı sudur.

Su Raporu

Su Tüketimini Sürükleyen 
Sektörler Hangileridir?

Su, genellikle tarım (sulama), enerji sektörü, sanayi sektörü 
ve hane halkı kullanımı ile tüketilmektedir. Küresel 
olarak su kaynaklarının yaklaşık %69’u tarımsal amaçlarla 
kullanılmaktadır. Bu miktarı %19 ile sanayi sektörü (enerji, 
ticari ve endüstriyel sektörler) ve %12 ile hane halkı kullanımı 
izlemektedir.

Birleşmiş Milletler’e göre, küresel su tüketimi son 100 
yılda yaklaşık altı kat arttı. Su tüketiminin nüfus artışının 
yanı sıra ekonomik gelişmeler, değişen tüketici yapısı ve 
bazı diğer faktörlere bağlı olarak artmaya devam edeceği 
beklenmektedir.

T
Rüzgar ve Atmosfer Basıncı

Kır
Kar ve Buz

Terleme
A ve Bitkilerden

Yo
Bulutlar ve Sis

Buhar
Sıvıdan Gaza

Y
Y r, Kar, Sis, Dolu

Süzülme
Yeraltı Suyu Ak

Sızdırma

Kar Erimesi

Yüzeysel Ak

Yüzeysel Ak

Küresel Toplam Su Kırılımı Tatlı Su Kırılımı

Okyanuslar; %96,5

Tatlı Su; %2,5

; %0,9

Buz Kütleleri, 
Buzullar & Kalıcı 

Kar; %68,7

Yeraltı Suyu; 
%30,1

Sular; % 1,2 Toprak 
Nemi; %3,8

Yeraltı Buzu & 
; 

%68,9

Göller; 
%20,9

Atmosfer; 
%3

Bataklık 
Suyu; %2,6

Irmaklar; 
%0,5

Biyolojik Su; 
%0,3
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Su, gelir getiren ve milli zenginlik yaratan tarımsal ürün ve 
hizmetlerin üretimi için esastır. Küresel olarak, tarım sektörü 
suyu en yüksek miktarda ve çok da verimli olmayan bir şekilde 
kullanan sektörlerden biridir. Tarımda suya ihtiyaç olan 
durumlar; sulama, böcek ilacı ve gübre uygulamaları, mahsul 
soğutma ve don kontrolüdür. Dünya Bankası verilerine göre, 
dünyanın birçok bölgesinde tatlı suyun %70’den fazlası tarım 
için kullanılmaktadır. Ancak, bu oran ülkeden ülkeye önemli 
ölçüde değişiklik göstermektedir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler olmak üzere birçok ülke için, GSYH’ye etkisi az olan 
tarım sektörü en çok suyu tüketen sektör olarak bilinmektedir.

Yeryüzünde en büyük ikinci su tüketicisi ticari ve endüstriyel 
sektörlerdir. Dünya genelinde, su kullanımının yaklaşık 
%20’si bu sektörlerde gerçekleşmektedir. Tarım sektörüne 
benzer şekilde, endüstriyel sektörlerdeki su kullanımı da 
ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde 
sanayi sektörlerinde su kullanımı %50’lere ulaşırken, tarım 
sektöründe su kullanımı nispeten daha Enerji sektörü 
içerisinde Birincil enerji üretimi, su tüketiminin üçte ikisinden 
daha fazla bir orandan sorumludur. Bu miktarın da büyük bir 
kısmı fosil yakıt ve biyoyakıt üretiminde kullanılmaktadır. Son 
yıllarda, şeyl gaz kuyularının açılması, önemli miktarlarda su 
gerektiren hidrolik kırılmayı gerektirmiş ve geleneksel gaz 
kuyularına kıyasla daha fazla sera gazı emisyonuna neden 
olmuştur. Bir kuyu sondajı yapmak için bin su kamyonuna 
eşdeğer, 5 milyon galon su gerekmektedir.

Tekstil endüstrisi, yoğun su tüketen bir diğer endüstri olarak 
bilinmektedir. Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı’na 
(EPA) göre, tek bir kot pantolon üretimi için 10 bin litre su 
gerekmektedir. Yoğun bir şekilde su tüketen bir diğer sektör 
ise et üretimi ve meşrubat endüstrisidir. Su Ayakizi Ağı’na 
göre, tek bir fincan kahve yapmak için gerekli içeriklerin 
üretiminde yaklaşık 130 litre su kullanılmaktadır. Küresel 
otomotiv endüstrisi, çeşitli üretim süreçlerinde kullandığı 
için önemli miktarda su tüketen başka bir endüstridir. Bazı 
tahminlere göre, bir araba üretmek için 39 bin galondan fazla 
su tüketilmektedir.

Evlerde su, çoğunlukla temizlik, yıkama ve kişisel hijyen 
için kullanılmaktadır. Hane halkında su kullanımı bölgeler 
arasında büyük farklılıklar göstermektedir: Afrika kıtasında 
kırsal ve kurak bölgelerde kişi başına günlük 20 litre su 
kullanılırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde günde ortalama 
kişi başına 300 litre su talebi olduğu görülmektedir.

Küresel olarak, hangi sektörler 
suyu fazla kullanıyor?

Ticari ve endüstriyel sektörlerin arasında yer alan enerji 
sektörü, söz konusu sektörlerin kullandığı toplam su miktarının 
yaklaşık %75’ini tek başına tüketmektedir. Enerji üretiminde 
çok miktarda tüketilen su, petrolün pompalanması, santrallerde 
kirletici maddelerin temizlenmesi, türbinlerin çalışması için 

gerekli buharın üretimi ve santrallerin soğutulması gibi enerji 
üretiminin farklı aşamalarında kullanılmaktadır. Dünya Enerji 
Görünümü Raporu’na (DEG, 2018) göre, enerji sektörü 2016 
yılında yaklaşık 340 milyar metreküp su çekmiş ve bunun 
yaklaşık 50 milyar metreküpünü tüketmiştir. Enerji sektörü, 
su çekimlerinin büyük bir kısmından sorumludur ve çekilen 
toplam suyun üçte birinden fazlası kömürden elektrik üreten 
santrallerde soğutma suyu olarak kullanılmaktadır.
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Bir ekosistem; tüm canlıları (bitkiler, hayvanlar ve 
organizmalar), onların birbirleriyle ve cansız ortamlarla (hava, 
yeryüzü, güneş, toprak, iklim, atmosfer) etkileşimlerini içerir. 
Ekosistemin en önemli parçası olan su, ekosistemin gücü 
olarak adlandırılmaktadır. Ekosistemdeki su ihtiyacı aynı 
zamanda küresel su kullanımının hayati bir bileşenidir.

Su, tüm sosyo-ekonomik gelişim ve sağlıklı ekosistemin 
devamlılığı için gerekli bir kaynaktır. Yeryüzünde su miktarı 
yıllar içinde sabit kalmaktadır. Nüfus, tarımsal ve endüstriyel 
su kullanımı arttıkça, su kaynakları üzerindeki baskı da 
derinleşmektedir. Arz ve talep arasındaki dengesizlikler su 
kıtlığı adı verilen küresel bir sorunu ortaya çıkarmaktadır.

Uluslararası bir terim olan su kıtlığı, “tüm su kullanıcılarının, 
yürürlükteki kurumsal düzenlemeler çerçevesinde, 
suyun tedarikine veya kalitesine taleplerinin tam olarak 
karşılanamayacağı nokta” olarak tanımlanmaktadır. Su kıtlığı; 
su stresi, su sıkıntısı veya eksikliği ve su krizini içermektedir.

Su kıtlığı kavramı ikiye ayrılabilir: fiziksel su kıtlığı ve ekonomik 
su kıtlığı. Fiziksel su kıtlığı, bir bölgenin talebini karşılamada 
doğal su kaynaklarının yetersiz olmasının bir sonucudur. 
Ekonomik su kıtlığı ise, yeterli doğal su kaynaklarının kötü 
bir şekilde yönetilmesi sonucunda oluşmaktadır. Su kıtlığı 
genellikle yağışların az olduğu bölgelerde meydana gelse 
de, insan faaliyetleri, nüfus yoğunluğu, turist girişi, yoğun 
tarım ve yoğun su talep eden sektörlerin de etkisiyle farklı 
bölgelerde de sorun yaratabilmektedir.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları 
(Schlosser, ve diğerleri, 2014) tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre, dünyada öngörülen 9,7 milyar insan nüfusunun yaklaşık 
%50’sinin 2050 yılı itibarıyla orta derecede stresli su kaynağı 
koşullarına sahip olması beklenmektedir.

Julie C. Padowski (2015) tarafından yazılan bir makaleye göre, 
su kırılganlığı 119 düşük gelirli ülkede sadece bir endişe değil 
mevcut bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın 
sonuçları, yirmi beş ülkede su kırılganlığının büyük bir sorun 
olarak tanımlandığını göstermekte. Ürdün, Cibuti ve Yemen en 
savunmasız ülkeler olarak karşımıza çıkmakta.

Su kırılganlığı, genellikle su kaynağı eksikliğinden ve 
yönetim sorunlarından doğmakta ancak birtakım ekonomik 
yatırımlarla (tuzsuzlaştırma, uzak yerlerden su taşıma 
gibi) azaltılabilmektedir. Padowski’nin çalışması, kurumsal 
sorunların, özellikle de yolsuzluğun, düşük gelirli ülkelerin 
%40’ında su kırılganlığı yaratan en yaygın etkenler arasında 
olduğunu öne sürmesi açısından kayda değer. Yağış eksikliği, 
ille de su kırılganlığı ile aynı anlama gelmemektedir. 
Çalışmanın çarpıcı bir sonucu da, nüfusun artmasıyla birlikte 
su kırılganlığının önemli bir konu haline gelmesidir.

Mercek: Kredi Dereceleme 
Kararlarında Su Kıtlığı

Son yıllarda, su kıtlığı kurumsal kredi derecelendirme 
kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. S&P Global Ratings 
(2018) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, su riski; tüm 
toplumu saran su stresi, su kıtlığı yaratan su kalitesi riskleri, 
hava olayları ve diğer riskleri de kapsayan geniş bir çevresel 
etkendir. Raporda da belirtildiği üzere, su riskinin kredi 
dereceleri üzerindeki etkisi, tedarik zinciri riski yaratabilen 
değişken tarımsal emtia fiyatları örneğinde olduğu gibi 
doğrudan ve/veya dolaylı olabilir.

Kredi derecelendirmeye dahil olan su riskleri, “olaya dayalı” 
ve “sürekli” olmak üzere iki kategoride incelenmektedir. Olaya 
dayalı riskler; kuraklık, yoğun yağış, su kirliliği ve sızıntısı, sel 
ve düşük su kalitesinden oluşurken, sürekli riskler; içsel hava 
ve su risklerini içermektedir.

Çalışmaya göre, yaklaşık 9.000 kredi incelemesinden 
197’sinde su faktörü önemli bir role sahiptir. Diğer bir deyişle 
tüm bu kredi incelemeleri arasında, su faktörlerinin derece 
artırma ve azaltma, gözden geçirme ve Kredi İzleme listesinde 
yer alma adına önemli olduğu 197 kredi dereceleme eylemi 
bulunmaktadır.

Bu kredi incelemelerinden 33’ü derece düşürme ile sona 
ererken, bu incelemerin sadece 24’ü derece artırma ile 
sonuçlandı. Tablo 1, 2015 ve 2017 yılları arasında su ile ilgili 
dereceleme eylemlerinin detayını vermektedir.

Pozitif Yönde Değişim Adet Negatif Yönde Değişim Adet Değişim Yok Adet
Derece Artırma 24 Derece Düşürme 33 Kabul Edilen Dereceler 87

Görünümü Pozitife Revize Edilen 6 Görünümü Negatife Revize Edilen 8 Yeni Derece Verilen 28

Görünümü Negatiften 
Durağana Revize Edilen 6 Görünümü Pozitiften 

Durağana Revize Edilen 3 Kredi İzleme 
Listesine Yerleştirme -

Kredi İzleme Pozitif Yerleştirme 1 Kredi İzleme Negatif Yerleştirme 1

Kaynak: S&P COP24 Özel Yayın: Shining A Light On Climate Finance (2018), TSKB Ekonomik Araştırmalar

Su Kıtlığı Nedir?
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Su Kıtlığı Nasıl Ölçülür?

Su kıtlığı dünyada önemli bir konu haline gelirken, 
yaygınlaşması ve daha geniş bir nüfusu etkilemesi 
beklenmektedir. Bu nedenle son 10 yılda hem kamu hem özel 
sektör su kıtlığı üzerine yapılan araştırmaları artırmışlardır. 
Bu çalışmalar çerçevesinde, dünyadaki su kıtlığının durumunu 
göstermek için geliştirilen çeşitli göstergeler bulunmaktadır.

Falkenmark Göstergesi

1989’da İsveçli su uzmanı Malin Falkenmark, su stresini 
ölçmek için en yaygın kullanılan göstergelerden biri olan 
Falkenmark Göstergesi (Malin Falkenmark, 1989) geliştirdi. 
Falkenmark Göstergesi, bir ülke/bölgedeki kişi başına yıllık su 
kullanılabilirliğinin ölçümüne dayanmaktadır. Belirli bir ülke/
bölge için Falkenmark Göstergesi, ilgili ülke/bölgenin mevcut 
su kaynaklarının, ilgili ülkede/bölgede yaşayan insan sayısına 
oranıyla hesaplanır.

Tablo 2’deki sınıflar, su stresi ve kıtlığını tanımlamak için 
Falkenmark tarafından belirlenmiştir.

1.700 m³/kişi/yıl miktarından daha fazla su mevcudiyeti, su 
azlığının yalnızca düzensiz veya yerel olarak gerçekleştiği 
eşik olarak tanımlanmaktadır. Göstergenin bu miktarın altında   
olması   durumunda, su   kıtlığı   farklı   şiddet derecelerinde 
sınıflandırılmaktadır. 1.700 m³/kişi/yıl’dan daha az su 
mevcudiyetinde su stresi düzenli olarak ortaya çıkmakla 
beraber 1.000 m³/kişi/yıl değerinin altı, su kıtlığının ekonomik 
kalkınma, insan sağlığı ve refahı için bir limiti olarak önümüze 
çıkmaktadır. 500 m³/kişi/ yıl’dan daha az bir su mevcudiyeti 
ise yaşam için temel bir kısıtlamadır.

Falkenmark Göstergesi =
Mevcut Su Kaynakları

Nüfus

Falkenmark Göstergesi (m³/kişi/yıl) Sınıf
>1.700 stressiz

1.000 - 1.700 Su Stresi

500 - 1.000 Kıtlık

>500 Kesin Kıtlık
Kaynak: Makro Ölçekli Su Kıtlığı Mikro Ölçekli Yaklaşımlar Gerektirir 

(1989), TSKB Elektronik Araştırmalar

Tablo 2. Falkenmark Göstergesi Sınıfları

GIDA ve
TARIM

%69

Enerji, Ticari ve 

Sektörler

19

ve 
Evsel Kullanım

12% %

Kaynak: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 
TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Ülke Yenilenebilir Tatlı Su Kaynağı 
(milyon m³) Nüfus Falkenmark Göstergesi 

(2015)
Kanada 2.902.000 35.832.513 80.988

Norveç 289.927 5.166.493 56.117

Brezilya 8.233.000 205.962.108 39.973

Rusya Federasyonu 4.525.000 144.096.870 31.402

Hırvatistan 114.550 4.225.316 27.110

İsveç 222.833 9.747.355 22.861

Sırbistan 159.185 7.114.393 22.375

Kongo Cumhuriyeti 1.283.000 76.196.619 16.838

İrlanda 71.786 4.677.627 15.347

Bulgaristan 105.982 7.202.198 14.715

Slovakya 66.601 5.421.349 12.285

Arnavutluk 30.818 2.885.796 10.679

Amerika Birleşik Devletleri 3.069.000 321.039.839 9.560

Macaristan 91.697 9.855.571 9.304

Bangladeş 1.227.000 161.200.886 7.612

İsviçre 51.173 8.237.666 6.212

Nijerya 950.000 181.181.744 5.243

Hollanda 81.802 16.900.726 4.840

İspanya 162.392 46.449.565 3.496

Fransa 196.846 66.456.279 2.962

Çin 2.840.000 1.371.000.000 2.071

Romanya 34.827 19.870.647 1.753

Almanya 132.000 81.197.537 1.626

Türkiye 111.990 78.741.053 1.422

Polonya 40.797 38.005.614 1.073

Çekya 10.020 10.538.275 951

Güney Afrika 51.350 55.291.225 929

Cezayir 11.670 39.871.528 293

Malta 98 439.691 223

İsrail 1.800 8.380.100 215

Seçilmiş Ülkelerin Falkenmark Göstergeleri

Kaynak: EUROSTAT (2015), Dünya Bankası (2015), TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Üç tarafı sularla çevrili olmasına rağmen, Türkiye’nin “su stresli” 
bir ülke olduğu bilinmektedir. Türkiye, aşırı sıcaklıklara sahip 
“yarı kurak” bir bölgede yer almaktadır. Ülkenin su kaynakları 
doğal göllerden, ırmaklardan, rezervuarlardan ve yeraltı 
sularından oluşmaktadır. Ülkede, en büyüğü Van Gölü olan 
120’den fazla göl bulunmaktadır. Göllerin yanı sıra, 700’den 
fazla da rezervuar mevcuttur. Bu rezervuarların en büyükleri 
arasında Atatürk, Keban ve Karakaya Barajları bulunmaktadır.

Türkiye’ye düşen ortalama yağış miktarı 643 mm ile dünya 
ortalamasının oldukça altındadır. Bu miktar, yıllık ortalama 
501 milyar m³ suya tekabül etmektedir. Bu miktarın yaklaşık 
274 milyar m³’ü atmosferde buharlaşırken, 69 milyar m³’ü 
yeraltına sızmaktadır. Sonuç olarak, 158 milyar m³ su, denizlere 
ve/veya kapalı havzalardaki göllere, çeşitli büyüklükteki 
akarsular yardımıyla taşınır. Yeraltı suyuna karışan 69 milyar 
m³’lük miktarın yaklaşık 28 milyar m³’ü kaynak suları ile 
yüzey suyuna karışmaktadır. Komşu ülkelerden gelen 7 milyar 
m³’lük suyun da eklenmesi ile Türkiye’nin brüt su potansiyeli 
193 milyar m³’ü bulmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne göre, mevcut teknik ve 
ekonomik şartlar altında tüketilebilecek yüzey suyu potansiyeli 

98 milyar m³ olarak hesaplanmaktadır. Bu miktarın 95 milyar 
m³’ü yurtiçindeki nehirlerden ve 3 milyar m³’ü komşu 
ülkelerden doğan nehirlerden sağlanmaktadır. 14 milyar 
m³’lük güvenli yeraltı suyunun da eklenmesi ile Türkiye’nin 
net su potansiyeli 112 milyar m³ olarak hesaplanmaktadır. 
Türkiye, 2023 yılına kadar net su potansiyelini tam randımanlı 
şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.

2015 yılında 1.422 metreküp olarak hesaplanan kişi başına 
düşen su miktarı, 2017 yılı itibariyle, 1.386 metreküp10 olarak 
hesaplanmaktadır. Avrupa’daki ve Dünyadaki diğer ülkeler 
incelendiğinde, Türkiye, kişi başına kullanılabilir su miktarı 
açısından su sıkıntısı çeken ülkelerden biri olarak göze 
çarpmaktadır. Genel bir kural olarak, kişi başına yıllık 5.000 
metreküpten fazla su potansiyeli olan bir ülke “su zengini” 
olarak kabul edilmektedir.  Belirtilen herhangi bir   bölge 
için Falkenmark Göstergesi yılda kişi başına 1.000 ila 1.700 
metreküp arasında ise, bu bölgenin “su stresi” altında olduğu 
bilinmektedir. 2023 yılında 100 milyon nüfusa sahip olması 
beklenen “su stresli” Türkiye’nin, 2023 yılındaki su potansiyeli 
1.120 m³/kişi seviyesine düşecektir.

Türkiye’de Güncel Durum

501 milyar m 274 milyar m

158 milyar m

Akiferlere Sızıntı

69 milyar m

Yüzey Suyu Potansiyeli 

186 milyar m 28 milyar m

7 milyar m

Brüt Su Potansiyeli

193 milyar m

Yeraltı Suyu 

41 milyar m

Net Kullanılabilir Su 
Potansiyeli

Irmakları Besleyen 
Yeraltı Suyu

112 milyar m

Kaynak: Devlet Su İşleri (DSİ), TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Türkiye’de Su Kullanımı

Küresel su kullanımına paralel olarak, Türkiye’de de 
su, çoğunlukla tarımsal sulama faaliyetleri tarafından 
tüketilmektedir. 2016 yılı Türkiye su kullanımı 60,4 milyar 
metreküp olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında Türkiye’de 
kullanılan toplam suyun %18,4’ü sanayi ve %10,3’ü hane 
halkı tarafından tüketilmiştir. Aynı yıl hem yeraltı suyu hem 
de yüzey suyu kullanımlarını kapsayan tarımsal sulama, 
Türkiye’deki toplam su kullanımının %71,3’üne tekabül 
etmektedir.

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, 2004 ve 2016 yılları arasında 
su kullanımında yaklaşık %50 artış gerçekleşmiştir. Mevcut 
nüfusun ve ekonomik büyüme oranının etkileri de göz 
önünde bulundurulduğunda, mevcut kaynakların 20 yıl 
içinde tükenmemesi ön koşuluyla, gelecekte Türkiye’nin su 
kaynakları üzerindeki baskının artması bekleniyor. Bu nedenle, 
Türkiye’nin gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli miktarda su 
aktarması için su kaynaklarını koruması ve verimli kullanması 
şart.

Tarımsal sulama konusunda Türkiye, suyun verimli 
kullanılmasını önleyen geleneksel yöntemler kullanmaktadır. 
Türkiye’de sulanan alanların %94’ünde geleneksel yüzey 
sulama sistemi kullanılırken, modern yağmurlama ve damla 
sulama sistemleri geri kalan %6’ya uygulanır. En çok su kaybı, 
geleneksel yüzey sulama sisteminden kaynaklanmaktadır.

Küresel eğilimlere benzer şekilde, Türkiye’de de artan enerji 
talebiyle birlikte, enerji üretimi için su kullanımı artmaktadır. 
Türkiye’de sanayide su kullanımının payı, yıllar ilerledikçe 
yükselmektedir. 2004 yılında %11 olan sanayide su 
kullanımının payı 2016 yılında %18’e yükselmiştir. Ülkede en 
çok su kullanan sanayi sektörleri arasında kimya, petrokimya, 
demir çelik, tekstil, kâğıt ve gıda bulunmaktadır.

Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri arasında 112 milyar 
metreküplük su potansiyelinin hepsini kullanmak 
bulunmaktadır. Buna ek olarak, toplam su kullanımı payları 
tarımda %64, sanayi sektörlerinde %20 ve hane halkında %16 
olarak hedeflenmektedir. Yeni sulama tekniklerinin kullanımı 
dâhil olmak üzere, tarımsal sulamada 72 milyar metreküp su 
tüketilmesi öngörülmektedir. Nüfus artışı, kentleşme ve hızla 

Yıl Sulama (milyar m³) Hanehalkı 
(milyar m³) Sanayi (milyar m³) Toplam (milyar m³)

1990 22,0 5,1 3,4 30,5

2004 29,6 6,2 4,3 40,1

2008 33,8 5,8 6,0 45,6

2010 38,2 5,8 6,0 49,9

2012 41,6 6,0 8,4 56,0

2014 35,9 5,7 9,1 50,7

2016 43,1 6,2 11,1 60,4

2023 72,0 18,0 22,0 112,0

Kaynak: Devlet Su İşleri (DSİ), TurkStat, TSKB Ekonomik Araştırmalar

Türkiye’de Su Kullanımı

gelişen turizm sektörü göz önüne alındığında, hane halkı 
su kullanımının 2023 yılında 18 milyar metreküp civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. Sanayi sektörlerinde ise, 2023 
yılı toplam su tüketiminin 22 milyar metreküp olması 
beklenmektedir.
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Başlıca Sosyal Göstergeler

İRAN
Devletin Adı İran İslam Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Dr. Hassan Rouhani (aynı zamanda Hükümet Başkanı)

Milli Günü 11 Şubat

Resmi Dili Farsça

Nüfusu (2019) 82.913.906 (Dünya Bankası)

Başkent Nüfusu (2019) Tahran 9.013.663

Din İslam (%98)

Başlıca Şehirleri Tahran, Meşhed, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Ahvaz, Bander Abbas, Urumiye, Kerej

Para Birimi* Riyal (Halk arasında Tümen ifadesi kullanılmaktadır.) 1 Tümen = 10 Riyal

Döviz kuru Üç döviz kuru bulunmaktadır (Resmi kur, NİMA kuru, Serbest kur oranı)

Milli Günü 11 Şubat

Haftasonu tatili Perşembe & Cuma

Takvim Celali Takvim (Şemsi Hicri) – Güneş yılı, Hicret başlangıç

Yılbaşı (yeni yıl) tatili 21-24 Mart (nevruz)

Uluslararası Telefon Kodu +98

- 42 -
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Coğrafi Konum

arihi İpek Yolu sayesinde eski çağlardan bu yana 
Avrupa ve Asya’nın kesişme noktasında stratejik 
konumda yer alan İran’ın Umman Körfezi, Basra 

Körfezi ve Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Başkent 
Tahran’ın denizden yüksekliği (rakımı) 1.200 metredir. Ülkenin 
karadan ve denizden 15 ülke ile sınırı vardır.

Siyasi ve İdari Yapı

Şah yönetimi 11 Şubat 1979 tarihinde devrilmiş ve dini esasa 
dayalı bir devlet düzeni kurulmuştur.

İran Anayasası 3 Aralık 1979 tarihinde yürürlüğe girmiş, 
1989 yılında revize edilmiştir. İran’da gücün ulema ile halk 
tarafından seçilen temsilciler arasında hiyerarşik olarak 
paylaşıldığı, dini teokrasi ile Başkanlık sistemi karışımı 
kendine özgü bir yönetim biçimi hâkimdir. İran’da siyasi parti 
temelinde bir yapılanma bulunmamaktadır.

Siyasi hayatta, partiler yerine daha çok baskı/çıkar grupları 
olarak adlandırılabilecek hizib veya fraksiyon adı verilen 
yapılanmalar rol oynamakta, bu gruplar seçim zamanlarında 
büyük ittifakların çatısı altında toplanmakta ve seçimlerden 
sonra tekrar dağılmaktadır.

Nüfus ve İstihdam

İran nüfusu 2019 yılında yaklaşık 83 milyondur. %49,4’ü 
kadındır. Nüfusu  olup, %69’u 15-64 yaş grubundadır. Ortalama 

ömür süresi 64’dür. Kentleşme oranı %75’tir. (Dünya Bankası)

İran toplumu geleneksel ve modern olmak üzere iki ana 
bölüme ayrılmıştır. Geleneksel kısımda yer alan sınıflar, 
“bazar”da ya da iş dünyasında aile şirketleri olanlardır. 
Modern segmentte yer alan kesimler ise, Batılı yaşam tarzı ve 
kültürüne yakındır.

İran’ın resmi dini İslam’dır. Resmi mezhebi ise Caferiliktir. 
Nüfusun %90’ı Şii, %8’i Sünni müslümanlardan oluşmaktadır. 
Geri kalanı ise Zerdüşt, Yahudi, Hristiyan’dır. İran’da Fars, Türk, 
Beluc, Lor, Arap, Afgan gibi farklı milletler yaşamaktadır.
 
Aktif işgücü (27,9 milyon) kapsamındaki genel işsizlik oranı 
2019 yılında %11,4 olmuştur. Kadın işgücü kapsamındaki 
işssizlik oranı %19 olup, erkek işgücü içindeki işsizlik ise 
%10’dur. Genç (15-24 yaş) işsizlik ise, 2019 yılı sonunda 
%26’ya düşmüştür. (Dünya Bankası)

Günlük 5.5 Dolar üst-orta gelir eşiğinde (2011 PPP) ölçülen 
İran’daki yoksulluk 2013 yılında tarihinin en düşük seviyesi 
olan %8’e gerilemiştir. Ancak, enflasyondan dolayı sosyal 
yardımların reel olarak azalmasının da etkisiyle 2017 yılında 
%11’e çıkmıştır. Öte yandan, 2018’deki negatif ekonomik 
büyüme, yüksek enflasyon ve nakit desteklerin değerinin 
reel olarak düşmesi ve müteakiben 2019 yılı Kasım ayındaki 
yüksek benzin fiyatlarının bir araya gelmesiyle, yoksulluğun 
daha da artmış olabileceği değerlendirilmektedir. Hükümetin 
18 milyon haneye nakit destek transferinin bu olumsuz 
etkiyi hafifletmeye yardımcı olacağı öngörülmektedir. (Dünya 
Bankası)

T
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İran ekonomisi; geliri esas itibarıyla petrol ve doğalgaz 
ihracatına bağlı, aşırı düzenleyici çerçeveye sahip, içe dönük 
ve kapalı, kısıtlı rekabetin olduğu, vergilemenin etkili bir 
şekilde çalışmadığı, sübvansiyonların yaygın bir şekilde 
bulunduğu, düşük faktör verimliliğine sahip kamunun 
baskın olduğu bir ekonomik görünüm sunmaktadır. Öte 
yandan, ekonominin petrole dayalı yapısının kırılarak sanayi 
üretiminin çeşitlendirilmesi kalkınma hedefleri arasındadır. 
Bu çerçevede, son yıllarda özelleştirmeler de yapılmak 
suretiyle, özel sektör de gelişme göstermektedir.

Kamu ağırlıklı ekonomide devletin sosyal politikaları da 
etkindir. Temel mallar veya enerji tüketimi başta olmak 
üzere halkın geniş kesimine farklı dönemlerde büyük ölçekli 
sübvansiyonlar sağlanmaktadır. Bu sübvansiyonlar doğrudan 
mal ve hizmet yardımları veya nakit şeklinde olabilmektedir. 
Örneğin su, elektrik, telefon, şehir içi ulaşım gibi hizmetlerin 
ise piyasa fiyatının altında sağlandığı görülmektedir. Ayrıca, 
hem hane halkı hem de şirketlere sübvansiyonlu enerji 
sağlanmaktadır. Öte yandan, ülkedeki sigorta sisteminin 
nüfusun %65’ini kapsadığı yetkililerce açıklanmıştır.

Dış Ticaret

İran’ın son yıllarda izlediği dışa açılma politikaları ve (1996 
yılı Haziran ayında üyelik başvurusunu yaptığı) Dünya Ticaret 
Örgütü’ne (DTÖ) üyelik hedefi doğrultusunda birçok ürünün 
ithalatında uygulanan tarife dışı engeller kaldırılmış ve birçok 
yasaklı ürünün ithalatına izin verilmiştir. Üyelik başvurusu 
kapsamında 2005 yılı Mayıs ayında DTÖ bünyesinde kurulan 
çalışma komitesi (working party) henüz toplanmamıştır.

Yerli sanayiyi korumak amacıyla ithalatta uygulanan yüksek 
Ticari Kazanç Vergisi uygulaması ise 21 Mart 2005 tarihinde 
kaldırılmıştır. Ancak, yerli sanayii korumak amacıyla bazı temel 
sanayi dallarında (tekstil, otomotiv vb.) ithalatta uygulanan 

Temel Ekonomik Göstergeler Birim 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GSYİH (SAGP*) milyar $ 1.549 1.637 1.586 1.491 1.411 1.483

GSYIH büyüme hızı  (sabit fiyat) % 12,5 3,7 -5,4 -7,6 -6 3,1

Kişi başı GSYİH büyüme (SAGP) % 11 2,5 -6,5 -8,6 -7 2,1

Enflasyon (tüketici fiyatları ort) % 9 9,6 31 41 34 33,5

Kamu dengesi /GSYİH % -2,3 -1,8 -1,9 -5,6 -9,8 -7,7

İşsizlik oranı (aktif işgücü içinde) % 12,4 12 12 13,5 16,3 16,7

Cari Hesap Dengesi / GSYİH % 4 3,8 2,1 -0,1 -4,1 -3,4

Kaynak: IMF /2020 Nisan (*Satın Alma Gücü Paritesi)

Genel Ekonomik Durum
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gümrük vergisi oranları yüksek tutulmaktadır. (Ticaret, Sanayi 
ve Maden Bakanlığı)

İran’ın dış ticareti yıllar içinde yaptırımlara bağlı olarak 
önemli dalgalanmalar yaşamaktadır. Yaptırımların siyasi, 
askeri ve ticari boyutları bulunmaktadır. İran’a yönelik olarak 
BM gibi uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği (AB) gibi ulus 
üstü kuruluşlar, İsrail ve ABD gibi ülkeler tarafından muhtelif 
yaptırımlar uygulanmıştır. İran ile uluslararası toplumun 
diğer üyeleri arasında İran ekonomisinin uluslararası alana 
yeniden entegre olmasına imkan sağlayacak olan ve 16 
Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı (KOEP) imzalanmıştır. ABD’nin 8 Mayıs 2018 tarihinde, 
KOEP’ten çekileceğini, İran’a yönelik yaptırımlarda KOEP’ten 
önceki duruma dönüleceğini, ABD ile iş yapmak isteyen 
firmaların 90 ve 180 günlük süreler içinde İran pazarından 
çıkmamaları halinde ABD ile iş yapamayacaklarını belirten 
açıklaması ile İran içinde olduğumuz yaptırım dönemine 
girmiştir. Yaptırımlar oldukça dinamik bir konu olduğu için 
firmalarımızın yaptırımlarla ilgili olarak Bakanlığımızın 
sitesindeki aşağıdaki bağlantıdaki yaptırımlar bölümünü 
incelemesi ve Ticaret Müşavirliğimizle temasa geçmesi 
önemlidir.       

Öte yandan, İran’la iş yapmak isteyen firmalarımızın ABD 
Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan SDN Listesini de 
kapsamlıca incelemeleri faydalı olacaktır. Bu listedeki 
kişi ve kurumlarla ticari iletişimde bulunmak, ABD’nin 
yaptırımlarından firmalarımızın da etkilenmesi sürecini 
beraberinde getirme ihtimalini taşımaktadır. 

İran’ın ABD yaptırımlarının üstesinden gelmek için ihracatını 
çeşitlendirmek, maden ve mineraller, çimento, gübre, temel 
tarım ve sanayi ürünleri, petrokimya ürünleri gibi alanlar 
kapasite geliştirmeye çalışmak olmuştur. Genel olarak ülke 
sanayisinin ürettiği ürünlerin kalitesinin düşük olduğu veya 

uluslararası alanda fiyat veya kalitesiyle rekabet edemediği 
görülmektedir.

İran’ın son dönemde yaptırımlar nedeniyle petrol satamaması 
devlet elindeki fabrikaları özelleştirerek gelir elde etmeye, 
etkili bir vergi politikası uygulamaya, bir yandan da kamu 
giderlerini azaltmak için ülkedeki sübvansiyonları kaldırmaya 
çalıştığı görülmektedir. Son olarak, İran Hükümeti ülkeden 
döviz çıkışını azaltmak amacıyla lüks ürünler olarak da 
addedilen 8’li GTİP bazında 1.727 ürünün ithalatına yasak 
getirmiştir.
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ABD’nin  8 Mayıs 2018 tarihinde Nükleer Anlaşma olarak 
bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) tek taraflı 
olarak çekildiğini açıklamasının ardından ABD Hazine 
Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), 
KOEP ile kaldırılan ya da istisna tanınan tüm yaptırımların 90 
ve 180 günlük iki dönemi içeren listeler üzerinden yeniden 
uygulamaya konulmasına karar vermiştir.

Buna göre, daha önce KOEP kapsamında kaldırılan ya da 
istisna tanınan yaptırımların 6 Ağustos 2018 ve 4 Kasım 2018 
tarihlerinde (ABD tarafından tek taraflı olarak) iki aşamada 
yeniden uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır. İlerleyen 
süreçte ABD tarafından İran’a yönelik diğer bazı yaptırımlar 
da konulmuştur.

Bu çerçevede, 

6 Ağustos 2018- 5 Kasım 2018 ve 10 Ocak 2020’de yürürlüğe 
giren ABD yaptırımlarının bazıları aşağıdaki gibidir:

• İran Hükümeti’nin ABD Doları satın alması ya da elde 
etmesi hakkındaki yaptırımlar.

• İran’ın altın veya değerli metaller ticaretine yönelik 
yaptırımlar.

• İran Riyali’nin alınması ya da satılması ya da İran 
toprakları dışındaki İran Riyali cinsinden fonların ya da 
hesapların devam ettirilmesi ile ilgili işlemler üzerindeki 
yaptırımlar.

• İran   Hükümeti’ne   ait   tahvillerin   alınması, iştirak   
edilmesi   veya   bu   tahvillerin çıkarılmasına yardımcı 
olunması hakkındaki yaptırımlar.

• İran’dan petrol, petrol ürünleri veya petrokimya ürünleri 
satın alınması da dahil olmak üzere petrol ile ilgili olan 
işlemler üzerindeki yaptırımlar (diğerlerinin yanısıra İran 
Milli Petrol Şirketi-NIOC, Naftiran Intertrade Company-
NICO ve İran Milli Tanker Şirketi NITC isimleri sayılmıştır).

• İran Merkez Bankası’na özel mali mesaj hizmeti 
sağlanmasına yönelik yaptırımlar.

• Ayrıca, tüm bu kişilere bankacılık hizmeti sağlayan, 
aracılık yapan ABD dışındaki finansal kuruluşların ABD’de 
bulunan muhabir hesaplarına yönelik müeyyideler 
uygulanması kararlaştırılmış,

• Tarım ürünleri, gıda, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri 
yaptırımlardan istisna tutulmaya devam edilmiş ve ABD 
Hazine Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanlığı ile danışarak 
İran’ın başka sektörlerini de yaptırımlara dahil etme 
imkânı verilmiştir.

ABD ile bir türlü yıldızı barışmayan İran’ın ilişkileri hiçbir 
zaman iyi olmadı. Zaman zaman kötü zaman zaman çok kötü 
oldu. Yukardaki yaptırımlara ek olarak, endüstri ve kişisel 
birçok yaptırım ABD’nin yaptırım listesinde yer almıştır. 
Komşumuz İran’la olan ticaretimizin temelindeki sorun da 
uzayıp giden yaptırım listesidir. 

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlar süreci
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Yıllar Türkiye’nin İhracatı Türkiye’nin İthalatı Hacim Denge

2001 360 536 839 800 1 200 336 -479 264

2005 912 940 3 469 706 4 382 646 -2 556 766

2010 3 044 177 7 645 008 10 689 185 -4 600 831

2015 3 664 043 6 096 254 9 760 297 -2 432 211

2016 4 968 851 4 699 777 9 668 628 269 074

2017 3 259 270 7 492 104 10 751 374 -4 232 834

2018 2 392 949 6 931 258 9 324 207 -4 538 309

2019 2 263 251 3 100 087 5 363 338 - 836 836

Kaynak: Trademap directdata/Türkiye

Türkiye ile Ticaret

Türkiye-İran Dış Ticareti (1.000$)

Türkiye’nin genel ihracatında İran %1,3 pay ile 20, ithalatında ise %1,5 pay ile 15. sırada yer almıştır.

Çin 13402 milyon $
%49

Hindistan 3375 milyon $
%13

Türkiye 3100 milyon $
%11

G. Kore 2134 milyon $
%8

Japonya 1165 milyon$
%4

Pakistan 533 milyon $
%2

Azerbaycan 453 milyon $
%2

Rusya 391 milyon$
%1

Ermenistan 324 milyon $
%1

Tayland 296 milyon $
%1

Di erleri 1933 milyon $
%7

ran'ın Ülkelere Göre hraca 2019( milyon dolar, % pay)

Çin 9609 milyon $
%35

Hindistan 3855 milyon $
%14

Türkiye 2263 milyon $
%8

Brezilya 2210 milyon$
%8

Almanya 1696 milyon $
%6

Rusya 1198 milyon $
%4

talya 923 milyon$
%3

Hollanda 542 milyon $
%2

Malezya 432 milyon $
%2

Fransa 420 milyon $
%2 Di erleri 4162 milyon $

%15

ran'ın ÜlkelereG öre thala 2019( milyon dolar, % pay)
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Türkiye’nin İran’a İhracatında Başlıca Ürünler

Öte yandan, İran’ın ithalat sıralamasında ise Türkiye %8,3 pay ile üçüncü sırada yer almıştır.
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Türkiye'nin ran ile Ticare (milyond olar)

hracat thalat Hacim Denge
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Ürün Grupları

Türkiye'nin ran'a  hraca ndaB a ıcaÜ rün Grupları 2019( milyon dolar)

Makinalar, mekanikc ihazlarv ea letler

Plas kler ve mamulleri

Ka ıt ve karton ve bunlardan e ya

Elektrikli makina ve cihazlar

Tütünv et ütün yerine geçeni lenmi
maddeler
Motorluk arat a ıtları

Örme giyime yası ve aksesuarı

Örülmemi giyime yası ve aksesuarı

Metalc evherleri, cürufv ek ül

Uçucuy a larv ek ozme kler

Di erleri






