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Yanan her bir çam iğnesi yüreğimize battı. Öğleden önce Tokyo Olimpiyat 
Oyunları’ndan gelen haberlerle içimiz coşarken, öğleden sonra artan 
rüzgarlarla harlanan ateş sevincimizi boğazımıza düğümledi. Bilim 
adamları, değişen iklim şartları ve kuraklık sebebiyle bu yangınların her yıl 
artarak devam edeceğini söylüyor. Bilim adamlarına kulak verip şimdiden 
tedbir almalı, enkaz kaldırma ve yenileme değil de önleme faaliyetlerine 
yatırım yapmalıyız.

Çıkan yangınların söndürülmesinde gönüllü veya görevli mücadele veren 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet dileriz. 

***

Bu sayımızda;

TOBB Genel Kurulu bu yıl ilk defa sanal ortamda yapıldı. Oylamalar hem 
canlı yayın ile hem de kurulan sistem ile anında TOBB İkiz Kulelere iletildi. 
TOBB 76 ve 77. Genel Kurulu’na ATB Delegeleri eksiksiz katılım sağladı.

TOBB Bölge Toplantıları’nda TOBB’a bağlı oda/ borsa üyelerine verilecek 
“Nefes Kredisi” anlatıldı. 

Akreditasyon denetimleri öncesi bilgilendirme toplantısı sanal ortamda 
gerçekleştirildi. Toplantıda, oda/ borsaların dikkat etmesi gereken hususlar 
ATB Başkanı Yavuz tarafından açıklandı.

TOBB-ETÜ 2021 Mezunları kep attı. ATB Başkanı Yavuz, yeni mezunlara 
“büyük düşünün” mesajı verdi.

ATB İş Merkezi’nde çıkan yangında 12’si ağır 39 işletme zarar gördü. 

“Ekonomik Büyümede Halka Arzların Önemi” Borsa İstanbul ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen bir seminerle anlatıldı.

Her zaman olduğu gibi Borsamızda önemli konukları misafir ettik. 

Bu sayımızın Başarı Hikayesi köşesini, ismi “Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 
Efsane Başkanı” olarak anılan İlhan Cavcav’ın kurucusu olduğu Ankara 
Un Sanayi A.Ş.’ne ayırdık. Ankara Un’un başarı hikayesini, Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Cavcav’ın anlatımıyla yayınladık.

Sektör raporu olarak, bu sene kuraklık nedeniyle bir hayli rekolte kaybı 
olan ‘buğday’a. Ülke raporunu ise ticaretimizin çok düşük olduğu ancak 
potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığımız bir ülke olan Polonya’ya 
ayırdık.

Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek sağlıklı ve aydınlık günler dileriz.



İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
06

22

32

34

42

04 

Kapak

Lisanslı depoculuk tarım kadar önemlidir
Faik YAVUZ - Yönetim Kurulu Başkanı

Haberler

Hisacıklıoğlu: Salgın sonrasına 
hazırlanmamız gerekiyor

Makale

Kurban Kesiminin Hayvancılığımıza 
ve et tüketimine etkileri

Başarı Hikayesi

Ankara Un Sanayi A.Ş. 
Murat CAVCAV

Rapor

Buğray Raporu

Ülke

Polonya



İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
İçindekilerİçindekiler

Hisacıklıoğlu: TOBB olarak bütün kaynakları birleştirip, düşük maliyetli kredi desteği sağlıyoruz / 08

Akredite oda/borsa sayısı 278’e ulaştı       / 09

TOBB ETÜ’de mezuniyet coşkusu       / 10

Tarımın sorunları TOBB’da konuşuldu        / 12

Ankara Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu ATO’da toplandı     / 13

ATB İş Merkezi’ndeki yangında, 12’si ağır 39 işletme zarar gördü    / 14

Yavuz: Kamu yönetiminde değişim zaman ve sabır istiyor     / 16

Yavuz: Gümrüklerde bürokrasi ve kırtasiyenin azaltılmasının ciddi etkileri olacaktır   / 18

Yavuz: Bitkisel yağ sektörü, dünyayla rekabet edebilecek güce sahip     / 20

Tedarik Zinciri Finansman Programı’nda imzalar atıldı      / 18

Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı, Bakan Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleştirildi  / 20

Meclis Başkanı Öztürk, ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu’na katıldı   / 23

Yavuz: Yerli ve bireysel yatırımcılarımızın sayısının her geçen gün arttığını takip ediyoruz  / 24

Vali Şahin: Türkiye en az 2.500 tescillenebilecek ürüne sahip    / 26

Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor     / 27

Hisarcıklıoğlu: Yurt dışı müteahhitlikte dünyada 2, turizmde ilk 6 ülke arasında yer alıyoruz / 28

Ziyaretlerimiz Misafirlerimiz         / 30



BAŞKANDANBAŞKANDAN

Başkandan
Faik YAVUZ 
Yönetim Kurulu Başkanı

Lisanslı depoculuk tarım kadar 
önemlidir

İnsanlık tarihinin en eski kuruluşlarından olan ticari mal 
borsalarını ve lisanslı depoları anlatmak için önce nereden ve 
nasıl ortaya çıktığını hatırlatmakta fayda var:

Borsalar, yoğun mal değiş tokuşu yapılan noktalardan, pazar 
yerlerinden ve ticaret pazarlarından meydana gelmiştir. Tarihte 
ilk borsa, bu coğrafyada Kütahya Çavdarhisar’da MS II. Yüzyılın 
sonlarında kurulmuştur. Kuruluş amacı ise yine çok tanıdık bir 
sebep olan enflasyonla mücadeledir. Tarihte bilinen ve fiyat 
dökümü bulunan ilk borsa, Roma İmparatorluğu döneminde, 
Macellum olarak bilinen gıda pazarında, Aizanoi’nin taş 
blokları arasında, Roma İmparatoru Dioeletianus’un emriyle 
hayata geçmiştir.

Zaman içinde borsacılık günümüzdeki sisteme evirilmiş, 
“Borsa” kavramı ise ilk kez 1409’da Brugge’de ortaya çıkmıştır. 
Ülkemizde faaliyet gösteren borsaların önemli bir kısmının 
temelleri Osmanlı’nın son dönemlerine kadar uzanmaktadır. 
Türkiye’de bugün yapılan borsacılık faaliyetleri, gelişmiş 
ülkelerde bile parmakla gösterilecek modern borsacılık 
seviyesindedir.

Dünyanın neresinde olursa olsun borsa ve borsacılık 
faaliyetleri bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştır. Bu; ürününü 
gerçek değerinde satabilme ihtiyacıdır. Üreticiler, bir 
sene boyunca çaba harcayarak yetiştirdiği ürünleri, yok 
pahasına satılmasını önlemek için ticaret borsası sistemini 
oluşturmuştur. 

Bu süreçte, sistem yeni bir ihtiyaca evirilmiştir. Üreticiler, 
ürünlerinin hasat döneminde çok ucuz, iki hasat döneminin 
ortasında en pahalı, daha sonra giderek ucuzladığını fark 
etmiştir.  İnsanların bu ürünleri, uygun saklama koşullarında 
ürünün en çok para edeceği zamana kadar saklamak istemesi 
de lisanslı depoculuk sisteminin hayata geçmesine sebep 
olmuştur.  Borsacılık ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinin iç 
içe geçmesinin sebebi de budur.
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Borsacılık faaliyetlerinin ve Lisanslı depoculuğun en özet 
tarihçesi böyledir.  İhtiyaç olmayan sistemler zaman içerisinde 
yok olurken, borsacılık ve lisanslı depoculuk gibi ihtiyaçtan 
ortaya çıkan sistemler zaman içerisinde gelişerek, daha 
faydalı olabilecekleri duruma evrilmektedir. 
Lisanslı depoculuk sistemi, ülkemizde çok eski değildir.  Halen 
gelişim aşamasındadır.  Buna rağmen teknolojinin ilerlemesi 
ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, üretici ve 
tüccar sanal ortamda bir araya gelerek, akıllı telefonları ya da 
bilgisayarları yardımıyla ticaret yapabilmektedir.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na (TÜRİB) kayıtlı tüccarlar, 
Türkiye’nin neresinde olursa olsun lisanslı depolara emanet 
edilen bir ürünün kalitesi, cinsi, nem oranı, toz oranı ve 
bunun gibi tüm faktörleriyle birlikte inceleyip, ürün için 
teklif verebilmektedir. Üretici ise verilen en yüksek teklife 
göre ürünü satmaya veya biraz daha beklemeye karar 
verebilmektedir. Bu sayede arz ve talep en doğru noktada 
birleşmiş olmaktadır.

Ne kadar çok tüccar ve üretici sisteme dahil olursa, lisanslı 
depoculuk mekanizması da o kadar verimli ve doğru 
çalışmaktadır.

Sistem hem üretici hem tüccar hem de ülke açısından birçok 
fayda sağlamaktadır:

Üretici ve tüccar açısından faydaları:

• Arz fazlasıyla alım fiyatlarının düştüğü dönemde çiftçiye 
alternatif sağlayıp, ürününü değerine gelince satma 
imkânı sağlamaktadır.

• Ürün; Devlet tarafından sağlanan stopaj, kira, analiz ve 
nakliye desteğiyle birçok giderden muaf tutulmaktadır.

• Ürünün kalitesi, türü, miktarı açısından güvence 
sağlamaktadır.

• TÜRİB sayesinde ürün, Türkiye’nin dört bir yanındaki 
alıcıyla buluşarak, doğru rekabet ortamı sağlamaktadır. 

• Devlet çiftçiye sübvanse kredi ve faizsiz nakit para vererek, 
çiftçinin acil ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaktadır. 
Bu sayede çiftçi tohum, gübre gibi giderleri için ürününü 
düşük fiyattan satmak zorunda kalmamaktadır.

• Ürün sigortalı olduğu için çiftçinin riski sıfıra yakın 
olmaktadır.

Ülke açısından faydaları:

• Tarım ürünleri kayıt altına alınarak ekonomiye 
kazandırılmaktadır.

• Uygun saklama koşullarında tutulan ürün, çürüme, 

bozulma, küf gibi çevresel faktörlerden etkilenmeden, 
optimum saklama koşullarında bekletilmektedir. Böylece 
ürün ziyan olmamaktadır.

• Gıda güvenliği ve ürün sınıflandırması, uzman ekipler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede halka 
sağlıklı ürün sağlanmaktadır.

Ben bir kez daha dergimiz aracılığıyla, tüm çiftçi ve 
tüccarlarımızı lisanslı depolardan faydalanmaya davet 
ediyorum. Sistem yeni ve alışık olmadığımız bir sistem. Buna 
karşılık; ne kadar rağbet görürse o kadar doğru çalışacak ve 
avantaj sağlayacaktır. 

***

Yazımı tamamlamadan önce bir konuda daha görüşlerimi 
paylaşmak istiyorum. Son günlerde meydana gelen ve 
hepimizi derinden üzen bir konu;

Ormanlarımız yandı. Ormanlarımızla birlikte içimiz de yandı. 
Yüreğimiz dağlandı. Bu makalenin kaleme alındığı tarih 
itibarıyla 53 ilimizde 270 yangın çıktı. Çok büyük bir bölümü 
kontrol altına alınmış olsa da devam eden yangınlar vardı. 
Bu yangınlar, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın ve rüzgârın 
etkisiyle önüne geçilemez bir hal aldı. Başta özverili itfaiye 
çalışanlarımız olmak üzere, gönüllü vatandaşlarımız ve bölge 
halkının tüm çabalarına rağmen kayıplarımız çok büyük oldu.

Yaşadığımız zor günleri bir an önce atlatıp, tahrip olan 
ormanlarımızı hemen restore etmek amacıyla, TOBB 
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, önce yanan 
ormanlarımız için 5 milyon lira maddi destek daha sonra 
ise “Her üye için 1 fidan” kampanyası dahilinde 1,5 milyon 
fidan bağışında bulunulacağını duyurdu. Son olarak, TOBB 
bünyesinde başlatılan maddi destek kampanyasıyla tüm 
oda/ borsa ve üyelerimize çağrı yapıldı. Biz de ATB olarak, 
bu kampanyaya imkanlarımız dahilinde 350 bin lira destekte 
bulunduk. Dileriz ihtiyacı olan yurttaşlarımıza hayrı dokunur.
En önemlisi; bu yangınları söndürmek için gece gündüz çaba 
sarf eden gönüllü vatandaşlarımıza ve görevli olarak çalışan 
ekiplerimize yürekten teşekkür ediyoruz. 

Mücadelede yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, yangında 
zarar gören mağdurlarımıza geçmiş olsun, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 76.-
77. Genel Kurulu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle 
elektronik ortamda gerçekleştirildi. Türkiye 

genelinde 365 oda /borsanın yoğun ilgi ve katılıyla yapılan 
Genel Kurul’da, Ankara Ticaret Borsası’nın (ATB) TOBB Genel 
Kurul Delegeleri eksiksiz katılım sağladı. Delegeler, salonda 
kurulan düzenekle oylarını elektronik ortamda kullandı.

ATB Başkanı Faik Yavuz’un TOBB Genel Kurul Salonu’ndan 
katıldığı toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
2019 ve 2020 döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri, oda/
borsa üyelerinden gelen istek ve önerileri içeren bir konuşma 
yaptı.

“Ülkelerin, aşı üretimi ve dağıtımı
konusunda birlikte çalışması lazım”

Genel Kurulda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Küresel ekonominin genelinde 2021’de ve 2022 yılında 
toparlanma öngörülmektedir. Bu toparlanmanın bölgeler ve 
ülkeler arasında farklı olması beklenmektedir. Ülkelerin farklı 
iyileşme süreçlerinin küresel gelir dengesizliğinin daha da 

artmasından endişe ediliyor. Salgın ile birlikte dijitalleşmenin 
ve otomasyonun daha da hız kazandığı görülmektedir. Küresel 
bazda sanayi üretimi hızla salgın öncesindeki seviyelere 
geri dönerken turizm ve seyahat başta olmak üzere pek çok 
hizmet sektöründe pandemi kontrol altına alınmadan kalıcı 
bir toparlanma beklenmiyor. Uluslararası mal ve ticaret 
hacimleri ise salgın öncesi seviyelere yaklaşmaktadır. Özetle 
küresel ekonomik görünüm virüs ve aşılar arasındaki yarışa 
bağlıdır. Aşılarla ilgili yeni ilerlemeler olumlu etkiyi artırırken 
yeni virüs varyantlarının ortaya çıkması bu görünümü 
olumsuz etkileyecektir. Uluslararası arenada her şeyden önce 
ülkelerin aşı üretimi ve dağıtımı konusunda birlikte çalışması 
gerekmektedir. Tüm Dünya’da normal bir yılda üretilen aşı 
seviyesinin üç katından fazla aşı üretilmeye çalışılıyor. Ayrıca 
Dünya nüfusunun 5’te 1’ini oluşturan ülkelerin üretilecek 
dozların yarısını şimdiden satın almış olması da aşıya 
erişimlerde problemlere yol açıyor” dedi.

“Yeni reformlarla salgın sonrasına hazırlanmamız gerekiyor”
Türkiye’nin ekonomisinin salgından önce zaten düşük büyüme 
temposunda olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Salgınla 
birlikte sıkıntılarda büyüdü. Hem ekonomik hareketlilik hem 
de uluslararası ticaret hacmi daraldı. Buna rağmen özel 

TOBB 76.-77. Genel Kurulu, elektronik ortamda yapıldı

T

Hisacıklıoğlu: Salgın sonrasına 
hazırlanmamız gerekiyor
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sektörümüz dinamik ve yeni koşullara hızla adapte olan 
yapısı sayesinde 2020 yılını küçük bir büyüme ile kapattı. 
Fakat bu büyüme her sektörde veya her firmada yaşanmadı. 
Bu büyümenin bereketini herkes hissetmedi. Ayrıca ülkemiz 
ekonomisini olumsuz etkileyen ve kırılgan hale getiren 
faktörlerle de karşı karşıya kaldık. Başta döviz kurları ve 
faizler olmak üzere hepimiz bunların farkındayız ve ilgili 
yerlerle de paylaşıyoruz. Bunların çözümü için reformlara 
odaklanmamız lazım. Hem salgın sonrasındaki döneme 
hazır olmamız lazım hem de yatırımcılara güven verecek bir 
program tasarlanmalıdır” diye konuştu.

“200 bin işletmeye 150 milyar lira
kredi desteği sağlandı”

Kredi Garanti Fonu teminatıyla kamu bankalarından düşük 
faizli kredi paketleri çıkartıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Böylelikle 200 bin işletmeye 150 milyar lira kredi desteği 
sağlandı. Ekonomik sıkıntıların en yoğun hissedildiği 
dönemlerde de bildiğiniz gibi Nefes Kredisi kampanyaları 
yaptık. Elimizdeki tüm kaynakları, bankaların kaynaklarıyla 
birleştirerek üyelerimize düşük maliyetli kredi destekleri 
sağladık. Son 4 yılda düzenlemiş olduğumuz kampanyalarla 
150 bin üyemiz uygun koşullarla 15 bin TL finansmana 
kavuştu. Sadece Nefes Kredisi kampanyasıyla 50 bin firma 3 
milyar lira kaynağa ulaştı.

“Kurumlar vergisindeki artış tekrar gözden 
geçirilmeli, rantın vergisi alınmalıdır”

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yükselişlerin girdi 
maliyetlerini arttırdığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Oda ve 
borsalarımızla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin 
adet tablet veya bilgisayar dağıttık. Her gün döviz ve fiyatları 
takip ediyoruz. Firmalarımız, finansmana erişim ve yüksek 
faiz sıkıntısı yaşıyor. Öte yandan, bu sıkıntıların önemli bir 
nedeni de kamuda bekleyen alacaklarımız. Bunlar zamanında 
ödenmediği için bankaların eline ve insafına kalıyoruz. 
Başta biriken KDV alacaklarımız olmak üzere kamudan 
tüm alacaklarımızın biran önce bir ödemeye bağlanarak 
ödenmesini hızla bekliyoruz. Kamuda ithal malı kullanımı 
merakı hala sürüyor. Hala büyük pek çok altyapı ve ulaşım 
yatırımlarında yabancı ürünler kullanılıyor. Şartnameler bile 
buna göre hazırlanıyor. Milli ve yerli ürünlerin kullanımına 
arttırmak için yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. TOBB olarak 
girişimlerimiz sonucunda uzatılan ve 15 aydır uygulanan 
Kısa Çalışma Ödeneğinin pandeminin olumsuz koşullarının 
devam etmesi sebebiyle 2021 yılı sonuna kadar uzatılmasını 
istiyoruz. Daha çok işletme ve çalışanın faydalanması için tarih 
ve süre kısıtlamasının azaltılmasını gerekli görüyoruz. Ayrıca 
asgari ücret teşvikinde geciken yasal düzenlemenin de biran 
önce yapılmasını bekliyoruz. İşletmelerimize ilave yük getiren 
kurumlar vergisindeki artış tekrar gözden geçirilmelidir, 
üretimin emeğin değil rantın vergisi alınmalıdır. Ülke çapında 

ciddiyet kazanan kuraklığa karşı ürün ekiminde değişikliğe 
gidilmeli, aşırı su kullanımına karşı acil önlem alınmalıdır” 
şeklinde konuştu.

2021-2022 yılı bütçesi oylandı ve onaylandı

TOBB Genel Kurulu’nda bütçe teklifleri müzakere edildi ve 
delegelerin oylarına sunuldu. TOBB Mevzuat, Ekonomik Rapor 
İnceleme, Dilekleri İnceleme, AB Uyum, Dış İlişkiler, Vergi, 
Ekonomi Politikası ve Basın Yayın komisyonları tek tek TOBB 
delegelerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 
Genel kurulun sonunda Türkiye’nin birçok ilinde yer alan oda 
ve borsalardan delegeler, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TOBB genel kurulunu yöneten Başkan Erdal Bahçıvan’a 
sorular yönelttiler.
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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 başkanlığında gerçekleştirilen İç Anadolu, 
Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantılarına 
katıldı.

Hisarcıklıoğlu video konferans yöntemiyle yapılan 
toplantılarda, pandeminin başlangıcından bu yana, tüm oda/
borsa başkanlarının üyelerinin nabzını tuttuğunu, onlara 
tercüman olarak, dertlerini aktardığını söyleyerek istişarelerde 
bulundu.

TOBB olarak bu sıkıntıları hükümete ilettiklerini ve pek 
çok alanda çözüm ürettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“En çok sıkıntı yaşanan sektörlerde Muhtasar-KDV-SGK 
ödemelerini 6 ay ertelendi. Turizm-Lokanta-Yolcu Taşıma-
Eğitim sektörlerindeki KDV oranını indirildi. Vergi-SGK gibi 
kamuya borçlar için vadelendirme imkânı temin edildi. 

İşyeri kira stopajları düşürüldü. Turizm sektöründe kamuya 
yapılacak ödemeler ve Konaklama Vergisi ertelendi. Esnafa, 
şahıs şirketlerine ve ciro kaybı yaşayan küçük işletmelere 
nakdi destek ödemesi yapıldı. Kısa Çalışma Ödeneğinden 
yararlanma şartları iyileştirildi. İşte en son hep birlikte 
yaptığımız açıklamalar sonrasında Haziran sonuna kadar da 
süresi uzatıldı” dedi. 

Kredi Garanti Fonu teminatıyla Kamu Bankaları tarafından 
düşük faizli kredi paketleri çıkarıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
böylece 200 bin işletmeye 150 milyar lira kredi desteği 
verildiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ayrıca TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 
ekonomik sıkıntıların en yoğun hissedildiği dönemlerde Nefes 
Kredisi kampanyaları yaptıklarını, ellerindeki tüm kaynakları, 
bankaların kaynaklarıyla birleştirip, üyelere düşük maliyetli 
kredi destekleri sağladıklarını vurguladı.

ATB Başkanı Yavuz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantılarına katıldı

T

Hisacıklıoğlu: TOBB olarak
bütün kaynakları birleştirip, düşük 
maliyetli kredi desteği sağlıyoruz



- 09 -

kreditasyon Denetimleri Öncesi Bilgilendirme 
Toplantısı, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz başkanlığında video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşma yapan ATB Başkanı Yavuz, bir 
yılı aşkın süredir devam eden salgının sonunun görünmeye 
başladığını belirterek, “tedbiri elden bırakmayın sona geldik” 
dedi.

ATB Başkanı Yavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi bu yıl ağustos ayında akreditasyon 
denetimlerimiz başlayacak ve inşallah özlediğimiz gibi oda/
borsalarımızda denetimlerimizi yüz yüze gerçekleştireceğiz. 
2020 yılı sonu itibariyle akredite oda/borsa sayımız 278 oldu. 
37 oda/borsamızın da süreci devam etmekte. Artık tüm il oda/
borsalarımız, 15. ve 16. Döneme dahil olarak akreditasyon 
sisteminin içinde yer alıyorlar.

İngilizlerden esinlendiğimiz sistemi, 
onlardan ileri düzeye taşıdık

Akreditasyon çalışmalarının Türkiye’deki gelişim sürecine 
değinen Yavuz, “bilindiği üzere, yıllar önce 2001 yılında, 
dünya’daki tüm oda yapılarını inceleyerek akreditasyon 
sistemini ülkemize getirdik. Bu konuda Eurochambers ve 
İngiltere Ticaret Odası ile işbirliği yaparak, Alman odalarının 
en iyi uygulamalarını da inceleyerek ‘Oda Akreditasyon 
Modeli’ni geliştirdik.

Oda/borsalarımızda kurumsallık yolunda adım atmalarını, 
oda/borsalarda üyelere profesyonel hizmet sunulmasını, iş 

dünyasında oda/borsaların güvenirliğinin artırılmasını ve 
Türk oda/borsa sistemimiz ile Avrupa ve dünya oda/borsa 
sistemleri arasında uyum sağlanmasını amaçladık.

İnanır mısınız, İngilizler yıllar sonra ülkemize gelip, 
odalarımızın gelişim düzeyini ve bulunduğumuz noktayı 
görünce çok şaşırdılar. Onlardan esinlenerek aldığımız 
akreditasyon sistemini, onlardan daha ileri bir noktaya 
taşımıştık.

Oda/borsalarınız artık
stratejik planlarla yönetiliyor

ATB Başkanı Yavuz, oda/ borsaların yönetiminde artık plansız 
ve programsız bir yönetim anlayışının taşınamaz olduğunu 
dile getirdi. Yavuz, “Stratejik planlarınız yönetim olarak sizin 
hedefleriniz, sizin taahhütleriniz. Üyelerinize verdiğiniz 
sözler, projeleriniz, hizmetleriniz çok önemsemeli ve kanaat 
önderleri olarak tüm yerel paydaşlarınızla ve çalışanlarınızla 
birlikte hazırlamalısınız. Ama vizyon sizin vizyonunuz sizin 
hayalleriniz olmalı. Biz akreditasyon denetimlerinde aslında 
yönetimlerin, meclislerin ve komitelerin çalışmalarını da 
puanlıyoruz.

Sizler sahiplenmeden, kaynak ayırmadan, önemsemeden, takip 
etmeden, çalışanlarınıza destek olmadan bu sistemde yüksek 
puanlar elde edebilmek çok zor. Aynı zamanda hizmetlerinizin 
sürekliliği çok önemli. Amacımız verdiğiniz taahhütleri yerine 
getirebilmek, her üyeye dokunabilmeyi başarabilmek olmalı.  

Vizyonlarınızın, planlarınızın takipçisi siz olmalısınız. 
Sorun çalışanlarınıza, genel sekreterlerinize, size “ne ister 
bu akreditasyon” anlatsınlar, sonra da sizler akreditasyon 
faaliyetlerini yönetim ve meclis toplantılarında 
gündemlerinize alın, konuşun, daha iyi ne yapabiliriz diye 
projeler geliştirin. 

Biz bu işi çok önemsiyoruz, TOBB yönetim kurulu olarak çok 
da kaynak ayırıyoruz, destekliyoruz. Biz 2001 yılından itibaren 
akredite olmuş bütün oda ve borsalarımızla sürekli çalışıyor 
ve Türk özel sektörüne hizmet ediyoruz.

Yavuz, konuşmasının ardından oda/ borsa Yönetim Kurulu 
Başkanlarından, Genel Sekreterlerinden ve Akreditasyon 
Sorumlularından gelen soruları cevapladı.

Toplantıya, ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu ve ATB 
Akreditasyon Sorumlusu Handan Kavakoğlu da katıldı.

Akreditasyon Denetimleri Öncesi Bilgilendirme 
Toplantısı, Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi

A

Akredite oda/borsa sayısı 278’e ulaştı
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 2020-2021 Eğitim Öğretim 
Yılı Mezuniyet Törenine katılarak bir konuşma yaptı.

ATB Başkanı Yavuz burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en 
iyi mühendisleriyle, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek 
gençlerle bir arada olduklarını vurgulayarak, “TOBB ETÜ, 
Türk iş dünyasının, özgür düşünen, bilgiyi takip eden, hızlı 
öğrenen, teknoloji üreten, icat çıkaran yeni bir nesli ülkemize 
kazandırma projesidir” dedi.

Faik Yavuz, “İyi eğitim görmüş, yabancı dil bilen, dünyayı 
tanıyan, daha mezun olmadan 1 yıl iş tecrübesi edinen, 
donanımlı birer mühendissiniz! Ve artık Türkiye’nin en büyük 
sivil toplum kuruluşunun bir parçasısınız! Türk İş Dünyası 
çatı kuruluşunun, yani 1,5 milyonluk TOBB ve Oda-Borsa 
camiasının en genç neferlerisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. 
Sizden çok şey bekliyoruz! Hepinizin alnından öpüyorum. 
Başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sayısı 8 bini aşan mezunları, velileri, akademisyen ve iş dünyası 
temsilcileriyle, TOBB ETÜ olarak büyük bir aile olduklarını 
ifade eden Yavuz, “Çok şükür bugün dünyanın en iyi genç 
üniversiteleri arasındayız. Bilimsel araştırma programlarımız 
hızla gelişiyor, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve öğretim 
üyesi sayımız hızla artıyor. Mezunlarımız hem ulusal hem 

uluslararası arenada bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar” dedi.
Faik Yavuz, TOBB ETÜ’de girişimcilik kültürünü geliştirmek 
için kurdukları kuluçka merkezinin bir proje fabrikası 
gibi çalıştığını, geliştirdikleri 3 boyutlu görüntü aktarım 
teknolojisiyle Microsoft’la yarışan, Nokia’ya teknoloji ihraç 
eden firmalar olduğunu söyledi.

Teknoloji Merkezinin nanoteknolojiden enerjiye birçok 
alanda dünya çapında projelere ev sahipliği yaptığını 
anlatan Yavuz şöyle devam etti: “Bugün TOBB ETÜ Amerikan 
Hava Kuvvetlerine teknoloji satıyor. Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünden Sayın hocamız Doç. 
Dr. Göknur Büke ve öğrencileri Amerika Savunma Sanayii 
için iki boyutlu, yeni nesil elektronik malzemeler üretiyor. 
Yerli otomobilimiz TOGG’un Ar-Ge’si bu kampüste yapılıyor. 
Hocalarımız en prestijli listelerde dünyanın en etkili bilim 
insanları arasında gösteriliyor. Tüm bunlar gösteriyor ki 
ektiğimiz tohum tuttu. TOBB ETÜ artık dünyaya fikir ve 
teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldi”.

Öğrencilerden girişimci ruhlarını asla kaybetmemelerini 
isteyen Yavuz, “TOBB ETÜ mezunları olarak sizi diğerlerinden 
ayıran en temel özellik budur.  Girişimcilik bir hayat felsefesidir. 
Durağan olanı kabul etmemektir. Değişime açık olmaktır. İşte 
sizler TOBB ETÜ’den bu felsefeyle mezun oluyorsunuz” dedi.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Yavuz şunları söyledi: “Hayal 
kurun. Büyük düşünün! Unutmayın, her şey bir hayalle başlar. 
En özgür olduğumuz alan hayal dünyamız. Hedef koyun. 

ATB Başkanı Yavuz: Hayal kurun. Büyük düşünün! 
Unutmayın, her şey bir hayalle başlar.

T

TOBB ETÜ’de mezuniyet coşkusu
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Türklere “önce ateş edip, sonra nişan alırlar!” derler. Siz 
sakın öyle yapmayın. Ünlü filozof Konfüçyus der ki: “Eğer 
ağaca çıkmak istiyorsanız; yıldızlara tırmanmayı isteyiniz ki, 
muvaffak olabilin”. Çok çalışın ve kaybetmekten korkmayın. 
Başarısız olsanız bile ısrarla devam edin, sakın vazgeçmeyin. 
İnisiyatif alın, başarısız olmaktan korkmayın. Unutmayın, 
kaybetmekten yılmayanlar kazanmanın eşiğindedir. Eski köye 
yeni adet getirin. Ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. 
Bakın yapay zekayla, 3. nesil robotlarla birlikte önümüzdeki 
50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe 
karışacak. Yani bugün 4 çalışan biri önümüzdeki yıllarda işsiz 
kalacak. Onların işini robotlar yapacak. Yapay zeka en büyük 
rakibiniz olacak. İşte Türkiye’nin ilk Yapay Zeka Mühendisliği 
bölümünü bu yüzden kurduk. Verilerle dünyayı anlayan, 
disiplinler arası düşünebilen, yeni teknolojiler üreten gençler 
yetiştirmek için kurduk. Sizlerle geleceği inşa etmek için 
kurduk. Kendi anayasanızı, ilkelerinizi belirleyin. Yaptığınız her 
işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı olun. Adaletli olun. 
Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya 
için çalışın. Ve dürüst olun! Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. 
Sizlere son tavsiyem ise; aman ha hayatı ıskalamayın. 
Mutlaka dünya vatandaşı olun, bol bol seyahat edin, yeni 
kültürler öğrenin, okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. 
Başkasının değil, kendi hikayenizin kahramanı olun”.
 

-Rektör Sarınay

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da insanlığın 100 
yılda bir karşılaştığı zorlu pandemi ortamının, öğrencilere 
genç yaşında mecburi bir hayat dersi verdiğini söyledi.

Öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan sınav ile ilgili 
tüm şikayetlerini hassasiyetle ele alarak sorunları kısa 
sürede çözmeye gayret ettiklerini anlatan Sarınay, “Birlik 
ve dayanışma ruhu, TOBB ETÜ’de gelecekte de hep devam 
edecektir. Pandemi süreci, belki bunun test edildiği ilk büyük 

olaydı. Bundan sonra yaşanabilecek zorluklar da, sadece 
aramızdaki bağların daha güçlenmesine sebep olacaktır” dedi. 
TOBB ETÜ’nün, genç yaşına rağmen birçok ilke imza atan 
öncü rolüyle Türkiye için gurur verici bir marka olduğunu 
belirten Sarınay, “TOBB ETÜ mezunları ile artık ülkemizin 
ve dünyanın dört bir yanında değişik iş alanları, görev ve 
pozisyonlarda karşılaştıkça içimiz içimize sığmıyor. Siz de 
hayatın her alanında giderek daha fazla TOBB ETÜ mezunu 
ile karşılaşabilirsiniz. Oysa TOBB ETÜ bundan tam 17 yıl önce 
ilk öğrencilerini kabul etmişti. O zaman sadece 3 fakültemiz 
240 öğrencimizle küçük bir aileydik. Aradan geçen sürede 6 
fakülte, 22 bölüm ve 4 enstitüye ulaştık. Şu anda 5 bini aşkın 
öğrencimiz ve 8 bini aşkın mezunumuzla büyük bir aile haline 
gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılki mezunlarımızın 
400’ü aşkını yüksek lisans ve doktora derecesi almıştır. Biz 
TOBB ETÜ’de geleceğimizin teminatı olan gençlere hak ettiği 
eğitim ve araştırma alt yapısını sunuyor olmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi.

09  - 10 Temmuz tarihlerinde üç oturum halinde TOBB ETÜ 
Spor Salonu’nda yapılan törenin ilk oturumunda Mühendislik 
Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı.
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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 Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 
ile TOBB ev sahipliğinde bir araya gelerek tarım sektörünün 
sorunlarını istişare etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya, TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey Başkanı Hüseyin Çevik ve Polatlı Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu da katıldı.

T

Tarımın sorunları
TOBB’da konuşuldu
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nkara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin 
Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Ticaret Odası 
(ATO) ev sahipliğinde, Ankara Valisi Vasip Şahin 

başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret 

Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir, Ankara Esnaf, Sanatkârlar Odaları Birliği 
(ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ve Ankara Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü Atıf Can Aktay katıldı.

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

A

Ankara Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu 
ATO’da toplandı
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nkara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve 
beraberindeki ATO heyeti, Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret ederek önceki 

gün ATB İş Merkezi’nde çıkan ve 7 saatte kontrol altına 
alınabilen yangınla ilgili geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

ATB Başkanı Yavuz ve ATO heyeti daha sonra bölgeye giderek, 
ATB İş Merkezi Başkanı Mustafa Bakiler ve sorumlu İtfaiye 
Müdürü’nden bilgi alarak bölgeyi incelediler.

80 araç ve 450 personelle müdahale edilen yangında, 7 itfaiye 
eri dumandan hafif şekilde etkilendi.

Yaralar hızla sarılıyor

İş Merkezi Başkanı Bakiler, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Valiliği ortak bir 
çalışma yürüterek, hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına 
başladı. Hasar gören binalardan örnekler alınarak, mobil 
laboratuvarlarda analiz işlemleri devam ediyor” dedi.

İhtiyaten elektriklerin kesik olduğu İş Merkezi’nde kısa süre 
içinde hayatın normale dönmesi bekleniyor.

ATO Başkanı Baran’a, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, 
ATO Meclis Başkanı Yardımcısı Vecdet Şendil, ATO Başkan 
Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi 
Fatih Çetinkaya eşlik etti.

ATB Yönetiminin, ATB İş Merkezi
esnafıyla buluşması 

ATB Başkanı Faik Yavuz, ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şemsettin Aktuğlu, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa 
Altınışık, Hasan Ersan ve Murat Başar, ATB İş Merkezi’nde 
yaşanan yangında zarar gören iş yeri sahipleri ve kiracılarıyla, 
bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. 
ATB Başkanı Yavuz ve ATB İş Merkezi Başkanı Mustafa Bakiler 
yangından zarar gören esnafın sorularını yanıtladı.

Başkan Bakiler, ATB İş Merkezi’nin Ankara’ya örnek bir iş 
merkezi olduğuna vurgu yaparak, “ATB İş Merkezi 2003’de 
hizmete girdi ve mimari olarak çok büyük bir eser. Bu eserde 
en çok katkısı olanlardan birisi ATB Başkanı Faik Yavuz ve 
zamanın ATB Yönetimidir. Ben kendilerine bu modern eseri 
Ankara’ya kazandırdığı için ve devamında buraya olan katkı 
ve destekleri için çok teşekkür ederim” dedi.

ATB Başkanı Yavuz: Elimizden ne geliyorsa size destek 
olup, kol kola yaralarınızı sarmaya geldik

A

ATB İş Merkezi’ndeki yangında, 
12’si ağır 39 işletme zarar gördü
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Başkan Bakiler, rapor ve etüt çalışmalarının devam ettiğini, 
yapılacak çalışmalar sonucunda hem iş yeri sahibini hem de 
iş yerinde esnaflık yapan kiracıları mağdur etmeyecek şekilde 
bir dayanışma modeli üzerinde çalışma yapılacağını belirtti.
ATB Başkanı Yavuz da soru cevap kısmından önce yaptığı kısa 
açılış konuşmasında, ATB İş Merkezi’nin hayata geçiş sürecini 
anlatarak, yangından etkilenen esnafa destek sözü verdi.

ATB Başkanı Yavuz konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

Ben burada hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni hem de 
Ankara Ticaret Borsası’nı temsilen bulunmaktayım. Hepinize 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz 
can kaybının olmayışı. Gerisi bir şekilde çözülür. Sizlere 
aynı zamanda Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Dün 
kendisiyle beraberdik ve o da her türlü desteği sağlamaya 

hazır olduğunu söyledi. Buranın 2001’de ihalesi yapıldığında 
o günün şartlarına göre en iyi malzemeyi en iyi projeyle 
buluşturduk. AB standartlarında bir proje ve civardaki en iyi 
çalışan iş merkezlerinden biri. Fakat maalesef isterseniz nazar 
deyin, isterseniz kaza burada bu çapta bir yangın çıktı. Bunun 
sonucunda da 12 iş yerimiz ağır hasar aldı. Biz Türk Milleti 
olarak zor zamanlarda hep el ele kol kola olduk. Bu badireyi 
de yine bu şekilde atlatırız.  

Henüz raporlar da tam olarak ortaya çıkmış değil, ama biz 
buraya sizin görüş, öneri ve isteklerinizi dinlemeye geldik. 
Elimizden ne geliyorsa size destek olup kol kola yaralarınızı 
sarmaya geldik. Mümkün olan en hafif şekilde bu olayın 
üstesinden gelmek için çabalayacağız.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Yavuz ve Bakiler, 
esnaflardan gelen soru ve istekleri yanıtladı.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, videokonferans 

yöntemiyle gerçekleştirilen ‘21. Kamu Kalite Sempozyumu’na 
katılarak açılışında bir konuşma yaptı.

ATB Başkanı Yavuz burada yaptığı konuşmada, kamu 
yönetiminde değişim kolay olmadığını vurguladı, “kamuda 
reform yapabilmek için sadece mevzuat değişiklikleri 
yeterli gelmiyor. Mevzuat değişikliği ile birlikte nitelikli 
insan kaynağına ve hizmet odaklı çalışma anlayışına ihtiyaç 
duyuluyor. Dolayısıyla kamu yönetiminde değişim kolay 
olmuyor, zaman ve sabır istiyor” dedi.

ATB Başkanı Yavuz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Kamu-özel sektör istişaresine geçmişten 
çok daha fazla ihtiyacımız var

Kamu yönetiminde değişimin bir diğer unsuru ise istişare 
ve ortak akıl. Değişim esnasında, değişimden etkilenecek 
kesimleri dinlemek, onlarla istişare etmek ve ihtiyaçları doğru 
analiz ederek, doğru politika ve stratejileri tasarlamak büyük 
önem kazanıyor.

Bu noktada da TOBB gibi çatı kuruluşların ve Oda-Borsalar 
gibi meslek örgütlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. 
TOBB olarak gerek birçok kurul ve komisyonda gerekse de 
strateji belgeleri ile eylem planlarının hazırlanmasında ve 
hayata geçirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile yakından 
çalışıyoruz.

Birçok farklı kanaldan kamu ile iletişim kuruyoruz. Geçmişten 
bu yana tecrübeler göstermiştir ki, politika tasarımı sürecinde 
kamu-özel sektör istişare mekanizması ne kadar güçlü olursa, 
ortaya çıkan politikalar o kadar etkili oluyor. İşte bu yüzden 
özellikle içinden geçtiğimiz bu zamanlarda, kamu-özel sektör 
istişaresine geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var. Etkin 
bir istişare ve tartışma ortamı geliştirdiğimiz sürece, kamuda 
sağlam bir kalite anlayışını oturtmuş olacağız.

Etki analizleri ile ölçmek
çok önemli hale geldi

Kamu kalite sempozyumunun bu seneki teması “geleceği 
şekillendirmek”. Geçmişten günümüze kalite çalışmalarına 
baktığımızda karşımıza çok önemli bir konu çıkıyor: Veri ve 
verinin analizi.

21. Kamu Kalite Sempozyumu sanal ortamda gerçekleştirildi

T

Yavuz: Kamu yönetiminde 
değişim zaman ve sabır istiyor
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Geleceği şekillendirmek veriyi analiz etmekten geçiyor. 
Müşterilerin memnuniyeti, çalışanlarımızın performansı, 
tedarik sisteminin sürdürülebilirliği gibi pek çok analizde 
verilere bakıyor, verdiğimiz kararlarda veriden faydalanmaya 
çalışıyoruz.

Kamu tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin etkilerini, etki 
analizleri ile ölçmek artık çok önemli hale geldi. Yapılan etki 
analizleri ile teşvik ve desteklerin aksayan yönlerini tespit 
edip, yeni bir tasarım yapmak mümkün hale geldi. Kamuda da 
bu yöndeki diğer çalışmaları ilgiyle takip ediyoruz.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ve veri için bir çatı olarak 
faaliyet göstereceğine inandığımız çalışmalardan bir 
tanesi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 
gerçekleştirilen “Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi”.

Bu belge ile birlikte kamuda ve özel sektörde veriden değer 
oluşturmasında farkındalığın artacağını ve burada çizilen 
stratejilerle verinin daha önemli gündem maddesi haline 
geleceğini düşünüyorum. Veri çalışmalarında dikkatimizi 
çeken diğer bir önemli çalışma da Ticaret Bakanlığı’mızın 
geliştirdiği “Kolay İhracat Platformu”.

Dış ticaret gerçekleştirilirken gerek beyannameler gerek 
lojistik evraklar gerekse ticaretin doğasından kaynaklı birçok 
veri üretiliyor. Bu veriler toplu olarak incelendiğinde müthiş 
bir değer ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı’mız da buradaki 

fırsatı fark etti ve Kolay İhracat platformunu kurarak, KOBİ’lere 
pazar önerisi sunan Akıllı İhracat Robotu’nu özel sektörün 
kullanımına sundu. Akıllı İhracat robotu ile ihracatçıların 
geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde edilen 
yüz binlerce satır veri anlık olarak işleniyor ve KOBİ’ye özel 
pazar önerisi haline getiriliyor. Ben bu vesileyle buradaki 
fırsatı ve ihtiyacı görerek veriden değer oluşturan bu proje 
için Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ediyorum.

Kamuda kalitenin anahtarı ekip olarak 
hareket etmekten geçiyor

Kamudaki küçük bir değişim, diğer kesimleri çok daha büyük 
bir şekilde etkileyebiliyor. Yine kamudaki küçük bir değişim, 
diğer kesimler için yol gösterici oluyor. Buradaki değişime 
bakarak diğer birçok paydaş kendi değişimini planlıyor. Ancak, 
zaman ve sabır gerektiriyor.

Tüm bunların yanı sıra insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. 
Nitelikli insan kaynağı da yetmiyor, bu kaynağın birbiriyle 
ahenk içerisinde çalışması gerekiyor. Aslında kamuda kalitenin 
anahtarı ekip olarak hareket etmekten geçiyor. Ekip olarak 
hareket etmenin en önemli yolu ise iletişimi güçlendirmek. 
İşte bugün ve önümüzdeki 2 gün boyunca da kamuda 
yönetim kalitesini yükseltmek ve kurumsal mükemmelliğe 
ulaşmak için bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı Kamu Kalite 
Sempozyumunu düzenliyoruz. Bu sempozyumla tecrübenin 
yaygınlaşmasını, bilginin ise çoğalmasını hedefliyoruz.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, Gümrük ve Ticaret 

Müfettişleri Derneği (GTMD) tarafından düzenlenen 1. 
Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi’ne katıldı.

ATB Başkanı Yavuz burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 
salgının etkisiyle küresel ticaretin 2019’da zayıfladığını ve 
2020’de ciddi bir gerileme yaşadığını anımsatarak, “2021’deki 
beklenti ise hem ihracat hem ithalatta sert bir yükseliş 
olması.” dedi.

Dünya şirketlerinin rekabet avantajı yaratmak adına lojistiğin 
geliştirilmesine giderek daha fazla önem vermeye başladığını 
vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

“Temassız sınır geçişlerinin kesintisiz ve bürokrasiden 
arındırılmış entegre sistemlerle yapılandırılması, ülkemizin 
çok modlu taşımacılık sistemlerini hızlı ve güvenli yapılara 
kavuşturması, sürekli iyileştirme prensibiyle gümrüklerde 
ibraz edilen evrakların tamamının kağıtsız ortamda 
yönetilmesi artık elzemdir. Bu kapsamda, gümrük idarelerinin 

de daha etkin risk analizi ve yönetimi uygulamalarına 
sahip olacağına inanıyoruz. Bunun da gümrüklerde gereksiz 
bürokrasi ve kırtasiyenin azaltılmasına ciddi boyutlarda etkisi 
olacağını düşünüyoruz.”

Yavuz, TOBB’un uluslararası ticaretin ve tedarik zincirlerinin 
kesintisiz işleyebilmesi için üzerine düşen görevi yapmaya 
çalıştığını ifade ederek, bu kapsamda attıkları adımları anlattı.

-Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da, gelecek 
günlerin geçmişe nazaran çok daha aydınlık olacağını 
düşündüğünü belirterek, “Türkiye olarak atmamız gereken 
adımları atacağız. Türkiye bu dönemde kazanan bir ülke olmak 
istiyor, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek lazım.” dedi.

Turagay, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği (GTMD) 
tarafından düzenlenen Birinci Uluslararası Gümrük ve 
Ticaret Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ticareti ve gümrük 
süreçleri üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

ATB Başkanı Yavuz 1.Uluslararası Gümrük ve
Ticaret Kongresi’ne katıldı

T

Yavuz: Gümrüklerde bürokrasi ve 
kırtasiyenin azaltılmasının
ciddi etkileri olacaktır
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Uluslararası iş birliği olmadığı sürece Kovid-19 ile mücadelede 
başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Turagay, gelecek 
günlerin geçmişe nazaran çok daha aydınlık olacağını söyledi.

Turagay, “Türkiye olarak atmamız gereken adımları atacağız. Türkiye 
bu dönemde kazanan bir ülke olmak istiyor, fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmek lazım.” diye konuştu.

- Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri 
  Dr. Kunio Mikuriya

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Dr. Kunio Mikuriya ise gümrük 
süreçlerinde Kovid-19 salgınının etkisinin azaltılmasında ve aşı 
tedarikinin sorunsuz ve hızlı gerçekleştirilmesinde uluslararası 
iletişimin çok önemli olduğunu söyledi.

Mikuriya, gümrük idareleri arasında ve paydaşlar arasında iş 
birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Gümrük işlemlerinin 
kolaylaştırılması anlamında uluslararası örgütlerin müşterek 
çabalarının olduğunu vurgulayan Mikuriya, “Türkiye çok önemli bir 
transit ülke. Taşımacılığın kolaylaştırılması açısından çok modlu 
taşımacılık için küresel tedarik zinciri içinde çok önemli bir noktada 
duruyor.” dedi.

- IRU Genel Sekreteri Umberto De Pretto

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri 
Umberto De Pretto ise Kovid-19 salgının etkisiyle özellikle sınır 
geçişlerinde düşüş kaydedildiğine dikkati çekerek, endüstrilerdeki 
ekonomik zorlukların devam ettiğini bildirdi.

Pretto, salgının kara yolu taşımacılığı endüstrisi üzerindeki etkilerine 
değinerek, “2021’de eşgüdümlü olmayan sınır kontrolleri sonucu kara 
yolu yolcu taşımacılığı endüstrisinde yüzde 51’lik yani 447 milyar 
avroluk zarar oluştu. Yük taşımacılığında ise yüzde 13 oranında, 286 
milyar avroya denk gelecek şekilde kayıp yaşandı. Ticarette ve kara 
yolu taşımacılığında krizlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz.” 
ifadelerini kullandı.

- ATO Başkanı Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran da Türkiye’nin, 
bulunduğu coğrafyaya rağmen zorlu koşullara çok hızlı adapte 
olabildiğini, geçmiş tecrübeleri ve olumsuzluklara karşı edindiği 
bağışıklık nedeniyle Kovid-19 salgınının ekonomiye karşı etkilerine 
karşı da hızlı reaksiyon göstererek tedbirleri aldığını vurguladı.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, Bitkisel Yağ Sanayicileri 

Derneği 40. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. 

ATB Başkanı Yavuz, Genel Kurul açılışında yaptığı konuşmada, 
tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyleyerek, yağlı 
tohumların da ayrıca üst düzey bir öneme sahip olduğunu 
vurguladı. Yavuz, “yağlı tohumlar ithalata çok bağımlı 
sektörlerden biri. Her sene, milyarlarca doları, yurt dışına 
ödüyoruz. Oysa Bitkisel Yağ Sanayimiz, güçlü firmalara, önemli 
bir üretim kapasitesine ve modern teknolojiye sahip. Ama, 
ülkemiz bitkisel sanayicisinin, hammaddeye ulaşma gibi, ciddi 
bir sorunu var.

Hammadde ihtiyacının büyük kısmı, ithalatla karşılanıyor. Oysa 
bitkisel yağ sektörümüz, dünyayla rekabet edebilecek güce 
sahip. Bu nedenle, yağlı tohum üretiminin artırılması, stratejik 
bir önem taşıyor. Mesela ayçiçek yağının büyük kısmını 
yurtdışından alıyoruz. Türkiye’de tüketilen bitkisel yağların 
yüzde 85’i de ayçiçek yağı. Demek ki ayçiçeği ekim alanını, 
artırmalıyız. Ayçiçeği üretim programı gözden geçirmeli ve 
yağlı tohumları da stratejik ürün kapsamına almalıyız.

Ayrıca, sözleşmeli tarımla ve uygun destekleme politikalarıyla, 
çiftçiye ayçiçek üretmeyi yeniden sevdirmeliyiz. Desteklerin 
ve sözleşmeli üretimin artırılmasıyla, her sene dışarı giden 
milyarlarca dolar ülkemizde kalacaktır. Bunun yanı sıra 
pandemi nedeniyle Ayçiçek üretimi dünyada da azalma 

ATB Başkanı Yavuz, Bitkisel Yağ Sanayicileri 
Derneği Genel Kurulu’na katıldı

T

Yavuz: Bitkisel yağ sektörü, dünyayla 
rekabet edebilecek güce sahip
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eğiliminde. 2019 yılında 55 milyon tonluk bir üretim varken, 
2020 yılında bu rakam 50 milyon tona düşmüş durumda. Yine 
bu süreçte Çin, Hindistan gibi ülkeler yüklü alımlar yaptılar. Bu 
da uluslararası piyasayı olumsuz yönde etkiledi” dedi.

Rekolte azlığı nedeniyle mayıs ayında ton başına 435 Dolar 
olan Ayçiçek yağının, şu anda 700 doları geçmiş durumda 
söyleyen ATB Başkanı Yavuz, “Tarım Bakanlığının verilerine 
göre 2020 yılında yaklaşık 2 milyon tonluk bir üretim yaptık. 
Ülke olarak 3 milyon tonluk üretim rakamlarına ulaşmamız 
lazım. O zaman dışa bağımlılık azalır hem ülkemiz hem de 
üreticimiz kazanır.

Ülkemizde ayçiçek üretiminin yeterli olmamasının en 
büyük sebebi ise; geçen yıllarda doların yükselişiyle girdi 
maliyetlerinin artması ile birlikte çiftçinin masrafını artık 
karşılayamaması. Diğer bir önemli sorunumuz da tağşiş. Hem 
üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Tağşiş yapanların 
meslekten men edilmesi gerekiyor. Tağşişçiler 1 ya da 2 
litrelik ambalajlarda dikkatli davranıyorlar.  Ev dışı tüketimde 
5, 10 ve 18 litrelik ambalajlarda tağşiş olayları ile daha fazla 
karşılaşıyoruz.

Özellikle kanola, keten, soya ve pamuk yağı karışımlarıyla 
tüketicinin de sağlığı ile oynanıyor. Bu konuda sizlerin, 
bu dernek çatısı altında, büyük bir mücadele verdiğinizi 
biliyorum, TOBB olarak da sürecin takipçisi olmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

ATB Başkanı Yavuz, Bir diğer önemli konu da GEKAP maliyetleri 
olduğunu vurgulayarak, “Biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı geçtiğimiz yıl, bitkisel yağ başta olmak üzere birçok 
ürün için “ilave maliyet” anlamına gelen geri kazanım katılım 

payını uygulama koydu. GEKAP maliyetleri ve beyanname 
süreçleri, sanayicimiz için ciddi yük teşkil ediyor.

Biz de TOBB olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde 
sektörel toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda sektör 
temsilcilerimiz talep ve önerilerini doğrudan ilgili Bakan 
Yardımcımıza iletti ki, Derneğimiz bu sürece çok ciddi katkı 
verdi. Beyanname sürecinin 6 ayda bir verilmesi ve başka 
bir ürünün üretiminde kullanılan bitkisel yağlar için GEKAP 
bedeli alınmaması gibi birçok kazanım elde ettik. Tabi 
Bakanlık tarafıyla süreki irtibat halindeyiz. Atık oluşturmayan 
sofralık yağların GEKAP’tan muaf olması gerektiğini her 
ortamda dile getiriyoruz. Stratejik ürün olarak gördüğümüz 
bitkisel yağlardaki GEKAP maliyetlerinin düşürülmesi için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.Bu konuda Gıda Sanayi 
Sektör Meclisimizde yakından çalıştığımız Derneğimizden ve 
Derneğimizin kıymetli üyelerinden destek beklediğimizi de 
vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.
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K urban inananlar için Allah’a yaklaşmak anlamını 
taşır. Bununla birlikte kurbanın paylaşılması 
ile insanları da birbirine yakınlaştıran, sosyal 

dayanışmanın en güzel örneğinin yaşanmasını sağlayan dini 
bir ibadettir.

Bu sene Kurban Bayramı’nda besisini tam almış ve damızlık 
değeri olmayan kesime hazır yaklaşık 900 bin büyükbaş ve 
3 milyon küçükbaş hayvanın kurban edilmiş olması kurban 
etlerinin daha fazla insanlar tarafından tüketilmiş olduğunu 
göstermektedir.

900.000 Büyükbaş X 240 kg karkas =216.000.000 kg et 
                               X 50 Tl =10.800.000.000 Tl

3.000.000 Küçükbaş X 20 kg karkas=60.000.000 kg et
                                  X 75 Tl= 4.500.000.000 Tl
                                                                                       
                            Toplam= 15.300.000.000 Tl

Yetiştiricimize Kurban Bayramı’nda 15.300.000.000 TL nakit 
para girişi olarak sektördeki daralmayı rahatlatmaktadır. 
Borçlarını ödeyerek diğer alt sektörleri de rahatlatmaktadır. 
Ayrıca, normal zamanda 42 lira olan toptan sığır karkas 
fiyatı kurbanda 50 lira; 60 lira olan küçükbaş toptan karkas 
fiyatının kurbanda 75 lira civarında olması ve parasını peşin 
olarak alması, üreticinin Kurban Bayramı’nda daha fazla 
kazanmasına, ekonomik olarak rahatlamasına ve ilerleyen 
zaman için de daha fazla sayıda hayvan yetiştirmesine zemin 
hazırlamaktadır. 

Yaklaşık 276.000.000 kg et /85.000.000 kişi = 3,24 kg et 
tüketimi sağlayarak özellikle çocuklarımıza fazladan et 
yedirerek başta beyin olmak üzere diğer vücut organlarının 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ete yeterince ulaşamayan 
dar gelirli vatandaşlarımızın da etten faydalanması 
sağlanmaktadır.

Evet sonuç olarak; Kurban Bayramı’nda, gerek besi değeri 
yüksek ve damızlık değeri olmayan; kaliteli etin daha fazla 
üretilmesi ve paylaşmaya bağlı olarak, daha fazla sayıda 
insanlar tarafından tüketilmesi gerekse üreticinin hakkını 
peşin olarak alması; Kurban Bayramının ülkemiz hayvancılığı 
üzerindeki olumlu etkileridir.  

İbrahim ÖZTÜRK 
Meclis Başkanı

Kurban Kesiminin 
Hayvancılığımıza 
ve et tüketimine 
etkileri
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nkara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı İbrahim 
Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen, Milletlerarası Ticaret 

Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 66. - 67. Genel Kurulu’nu 

ve Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu,, 
ICC Türkiye Milli Komitesi’nin faaliyet ve çalışmaları ile 
gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

A

Meclis Başkanı Öztürk, ICC Türkiye 
Milli Komitesi Genel Kurulu’na katıldı
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“Ekonomik Büyümede Halka Arzların Önemi, Gelinen 
Nokta ve Beklentiler Semineri” video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirildi. Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği 
ve TOBB Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi işbirliğinde 
gerçekleştirilen seminerde giderek artan talep ve beklentiler 
istişare edildi.

eminerin açılış bir konuşmasını Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz gerçekleştirdi. Yavuz 
konuşmasına, Borsa İstanbul Genel Müdürü Sn. Korkmaz 
Ergun’u yeni görevi nedeniyle kutlayarak başladı.

ATB Başkanı Yavuz konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi:

Pandemiyle birlikte gerek artan faiz oranları gerekse sosyal 
izolasyon nedeniyle finansmana erişim oldukça kısıtlandı. 
Pandeminin 1 yılını geride bıraktığımız şu günlerde 
Bankaların, kredi vermekten ziyade para sıkılaştırmasına 
gittiğini görmekteyiz. Ancak gelinen süreçte yatırım iştahının 
hiç azalmadığını, aksine firmalarımızın krizi fırsata çevirme 
yolunda yeni yatırımlarının devam ettiğini görüyoruz. Tabi 
yeni yatırımlar, ilave kaynak ihtiyacına sebep oluyor.

ATB Başkanı Yavuz, Ekonomik Büyümede
Halka Arzların Önemi Seminerine katıldı

Yavuz: Yerli ve bireysel 
yatırımcılarımızın sayısının her geçen 
gün artması memnuniyet verici
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Şirket dışından sağlanabilecek kaynaklar arasında en belirgin 
olanı da klasik bankacılık sisteminden sağlanacak yatırım 
kredileri ki, bunun da şirketler açısından bugünkü faiz 
oranıyla ciddi maliyeti var. Diğer bir yöntem ise şirketlerin 
halka açılmak suretiyle sermaye artışı yapmaları ve bu şekilde 
yeni yatırımlar için kaynak yaratmalarıdır.

Firmalarımız Borsa İstanbul’a güveniyor

Halka açılma süreci, aslında şirketlerimizin kurumsallaşması 
anlamına geliyor. Yani Sermaye Piyasası Kurulumuzun 
belirlediği kural ve kriterlere uygun olan şirketlerimiz halka 
arz sürecine geçebiliyor. Son dönemde pandemiye rağmen, 
Arzum başta olmak üzere ülkemizin önde gelen firmaları da 
halka arz süreçlerini tamamladı.

Enerji sektöründe önde gelen firmalarımız da talep 
toplamaya başladı. Bu demek oluyor ki firmalarımız Borsa 
İstanbul’a güveniyor, yatırımcılara güveniyor. Yerli ve 
bireysel yatırımcılarımızın sayısının her geçen gün arttığını 
memnuniyetle takip ediyoruz.

“Halka Arz Seferberliği”ni tekrar başlatalım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 365 Oda-Borsamız 

ve Sektör Meclislerimizle birlikte sektörlerimizin ihtiyaçlarını 
yakinen takip ediyoruz. Sorunları Hükümet nezdindeki ilgili 
Bakanlarımıza doğrudan iletiyoruz.

TOBB Türkiye Sermaye Piyasası Meclisimiz de özellikle 
sermaye piyasalarına yönelik farkındalığın tabana yayılması 
adına çalışmalar yürütüyor, Meclis Başkanımız Sudi Bey ile 
birlikte sektörümüz önümüzdeki dönemde eğitim, seminer ve 
toplantılarımıza devam edeceğiz.

Hatırlayacağınız üzere küresel kriz zamanlarında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği olarak, SPK ve o zamanki adıyla 
İMKB ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği işbirliğinde “Halka 
Arz Seferberliği”ni başlatmıştık. Yine faizlerin yüksek olduğu 
bir dönemdi ve çok ciddi ilgi gördü.

Bölgesel toplantılar düzenledik, o dönem yıllık ortalama 30 
adet halka arza şahit olduk. Bugün yine böyle bir çalışmaya 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kurum Başkanlarımız, Genel 
Müdürlerimiz burada. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
olarak sizlerle birlikte gelin “Halka Arz Seferberliği”ni tekrar 
başlatalım.
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nkara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Coğrafi İşaretli 

Ürünler Kitabı Tanıtım Programı’na katıldı.

ATO’nun coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık 
oluşturulması ve bu ürünlerin ekonomiye kazandırılması 
hedefiyle hazırladığı kitabın tanıtım programında, Ankara 
Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin 
coğrafi işaretler konusunda bugüne kadar en geniş kapsamlı 
bilgilendirmesini sağlayan “Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı” 
için, “ Eser niteliği taşıyan ve üreticiden tüketiciye her kesimin 
başvurup istediği bilgiye direkt ulaşmasını sağlayan bir kitap 
oldu” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana coğrafi işaretli ürünlerin 
ülke ekonomisine sağlayacağı katma değer konusu üzerine 
önemle eğildiklerini anlatan Baran, “Coğrafi işaret, ülkelere 
değer katan bir olgu. Coğrafi İşaret tescili, üreticiyi ve 
tüketiciyi korurken, ürünün kalitesini de artırıyor. Ürünlerin 
standartlaşmasını mümkün kılarak, pazardaki bilgi kirliliğinin 
önüne geçiyor. Üreticinin kıymet görmesini sağlayarak kırsal 
nüfusu yerinde tutan coğrafi işaretli ürünler, tarımsal üretim 
çeşitliliğine ve özgün ürünlerin üretilmesine teşvik ediyor” 
dedi. Baran, coğrafi işaret alan ürünlerin pazarda değerinin de 
arttığını kaydetti.

Dünyada 200 milyar dolarlık, sayıları 10 bini bulan coğrafi 
işaret tescilli ürün olduğunu bildiren Baran, “Avrupa Birliği’nde 
bulunan 3.732 adet coğrafi işaret tescilli üründen de 77 
milyon euroluk gelir elde ediliyor ve bu gelirin yüzde 50’si 
Fransa ve İtalya’ya ait” dedi.

Türkiye’de coğrafi işaret tescili almış ürün sayısının 776 
olduğunu kaydeden Baran, “Bunların ülkemize katma değeri 
bir buçuk milyar euro. 715 tane daha tescil almak için bekleyen 
ürünümüz var. Marka Patent Kurumu’ndan edindiğimiz bilgiye 
göre, 2 bine yakın tescil alması gereken ürünümüz var ve bu 
ürünlerin değeri 20 milyar dolar civarında” diye konuştu.  

Ankara Valisi Vasip Şahin, coğrafi işaret tescillerinin sadece 
ekonominin konusunu olmadığını belirterek “Coğrafi işaret 
son dönemin gelişen ve öne çıkan bir olgusu. Türkiye mevcut 
potansiyeli itibari ile en az 2.500 civarında tescillenebilecek 
ürüne sahip. Bunu mümkün olan en kısa zamanda dünyaya 
tanıtıp kabul ettirmekte bizim görevimiz olmalı. 17 tane coğrafi 
işaretli ürün Ankara için çok az bir sayı. Bugün kitabımızın 
lansmanı ile beraber tekeri döndürecek ilk hareketi yapmış 
olduk devamının da geleceğini umuyoruz” diye konuştu.

ATB Başkanı Yavuz, Coğrafi İşaretli
Ürünler Kitabı Tanıtım Programı’na katıldı

A

Vali Şahin: Türkiye en az 2.500 
tescillenebilecek ürüne sahip
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nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Faik Yavuz, Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından bakanlığın merkez kampüsünde düzenlenen 
“Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” etkinliğine katıldı.

Emine Erdoğan’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği 
etkinliğe, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel 
Gutu ve kampanya paydaşları ile kamu ve özel sektörden çok 
sayıda temsilci katıldı.

“REKOR KIRAN BU KAMPANYA
TAKDİRE ŞAYANDIR”

Emine Erdoğan, “Sen de Söz Ver” kampanyasına katılıp, 
gıdasını israf etmeyeceğine söz veren, sorumluluk sahibi 
850 bin vicdanlı kişiye teşekkür ederken, “En yüksek sayıda 
online imzayı alarak bir rekor kıran bu kampanya takdire 
şayandır. Aramızda özel sektörden, STK’lardan, uluslararası 
kuruluşlardan, akademiden, medyadan, çok önemli isimler ve 
kanaat önderleri var. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” 
diye konuştu.

Çelişkilerle dolu bir dünyada yaşanıldığını belirten Emine 
Erdoğan, “Bir yanda yerkürede açlıktan ölen insanlar, bir 
yanda israf edilen tonlarca gıda var. Bildiğiniz gibi uluslararası 
örgütler zaman zaman bazı rakamlar açıklıyor. Bu rakamların 
çizdiği tablo içine düştüğümüz acıklı hali gözler önüne 
seriyor.” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla 
mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Bu, yaklaşık 
821 milyon insan demek. Öte yandan 670 milyon yetişkin ve 
140 milyon genç obezite ile mücadele ediyor. Tüm dünyada 
tarladan satış noktalarına kadar, her yüz gıdadan 14’ü ziyan 
oluyor. Soframıza ulaşana kadar ise her yüz gıdadan 33’ü 
çöpe gidiyor. Gelişmiş ülkeler gıdayı daha çok marketlerde 
veya evlerinde israf ediyorlar. Bunun ekonomik bedeli 680 
milyar dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde ise gıda sofralarına 
gelmeden önce ziyan oluyor. Altyapı ve teknoloji yetersizliği 
hasatta, depolamada ve taşımada yaşanan kayıpların 
sebebidir. Bunun ekonomik bedeli ise 310 milyar dolardır. Yani 
çöpe giden gıdanın değeri 1 trilyon dolar.”

İsraf edilen gıdanın 3’te 1’inin dünyadaki tüm aç insanları 
doyurmaya yeteceğine işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Son derece üzülerek söylüyorum ki ülkemiz 
de bu durumdan muaf değil. Günlük 4,9 milyon somun ekmek 
çöpe gidiyor. Taze meyve sebzenin israf oranı yüzde 50. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı, 2019’da yayınladığı bir 
raporda gıda israfının yüzde 61’inin evlerde gerçekleştiğini 
söylüyor. Ülkeler arası seyahat eden yiyeceklerin, üretimden 
dağıtıma kadar, sera gazı salınımına katkısı, yüzde 6 ve 
maalesef buna benzer birçok rakam, uzun bir liste olarak 
önümüzde uzadıkça uzuyor.”

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, internet sayfası üzerinden vatandaşların 
katılımıyla verilen 790 bin söz ile “Çevresel sürdürülebilirlik 
konusunda dünyada en çok söz verilen kampanya” rekorunun 
Guinness nezdinde tescil belgesini Emine Erdoğan’a hediye 
olarak verdi.

ATB Başkanı Yavuz, Gıdanı Koru etkinliğine katıldı

A

Erdoğan: Dünyada her 9 kişiden biri 
açlıkla mücadele ediyor
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nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB İkiz Kuleler’de 

düzenlenen, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır 
Caparov’a, TOBB ETÜ Fahri Doktora sunumuna katıldı.

TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki diploma ve cübbe giyme 
töreninin ardından da Türk – Kırgız İş Forumu gerçekleştirildi.
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, üniversite senatosu 
kararıyla, Caparov’a, fahri doktora diploması sunma kararı 
verildiğini aktararak, “Caparov, TOBB ETÜ Fahri Doktora 
ünvanını kabul ederek, bizleri onurlandırmıştır. Yine Manas 

Üniversitesi tarafından da şahsıma, Fahri Doktora ünvanı 
takdim edilmişti. Ben de bu unvanı gururla taşıyorum.” diye 
konuştu.

Kırgızistan ve Türkiye’nin, kederi de sevinci de birlikte 
paylaşan, iki kardeş ülke olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin Kırgızistan’ın bağımsızlığını destekleyerek, ülkeyi 
hemen tanıdığını hatırlattı.

Caparov’un liderliğinde, Kırgızistan’ı daha güçlü ve 
müreffeh bir gelecek beklediğine inandıklarını vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye iş dünyası olarak biz de Kırgızistanlı 
kardeşlerimize hep destek olacağız.” dedi.

ATB Başkanı Yavuz, Cumhurbaşkanı Caparov’a 
TOBB ETÜ Fahri Doktora Sunum Töreni’ne katıldı

A

Hisarcıklıoğlu: Yurt dışı 
müteahhitlikte dünyada 2, turizmde 
ilk 6 ülke arasında yer alıyoruz
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TOBB ETÜ’nün Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerin-
den biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, üniversitenin Türki-
ye’de bir ilki başlatarak uyguladığı ortak eğitim programının, 
sanayi-üniversite iş birliğinde model haline geldiğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilere, fikirlerini gerçekleştirebil-
meleri için fikri ve maddi imkanlar sunduklarını da söyledi.

- “Türkiye, Kırgızistan’a en çok yatırım yapan 
ilk 4 ülke arasında yer alıyor”

Konuşmasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen 
Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan’da çeşitli sektörlerde 500 civarında 
Türkiye sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bu firmaların, 5 bini aşkın Kırgız vatandaşına istihdam 
sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye, Kırgızistan’a en çok yatırım yapan ilk 4 ülke arasında 
yer alıyor. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 75 projede 1 milyar 
dolar değerinde proje üstlendi. Bu projelerle firmalarımız 
Kırgızistan’ın kalkınma hamlesine destek verdiler. Türkiye 
olarak firmalarımızın buradaki yatırımlarından şüphesiz ki 
daima gurur duyuyoruz. Gelecekte çok daha başarılı projelere 
imza atacağımıza inanıyorum. Ticaret hacmimiz şu an sadece 
yarım milyar dolar düzeyinde. İnanıyorum ki bizler bunu 
artıracağız ve belirlenen 2 milyar dolar hedefine ulaşacağız. 
İki kardeş ülke el ele vererek, Kırgızistan ekonomisini daha 
çok büyüteceğiz.”

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan’ın hidro-elektrik başta olmak üzere 
rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji üretimi için ciddi kaynaklara 
sahip olduğunu dile getirerek, ülkenin tekstil başta olmak 
üzere sahip olduğu maden zenginliklerine uygun sanayileşme 
için ciddi potansiyeli bulunduğuna işaret etti.

TOBB ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında 
da köklü ilişkiler bulunduğunu aktaran Hisacıklıoğlu, “İkili 
düzeydeki iş birliğinin kapsamını genişletmek ve içeriğini 
derinleştirmek üzere, Türk-Kırgız TSO’sunu kurduk. Türkiye’de 
ve Kırgızistan’da işletmelerin, sıkıntılarını ve önerileri toplayıp, 
hükümetlerimize hızlı bir şekilde aktarmaya başladık. Böylece 
İkili ticaret ve yatırım ilişkilerine önemli katkılar sağladık.” 
diye konuştu.

- “Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünyada 
2, turizmde ilk 6 ülke arasında”

Kırgızistan’ın da kurucu olarak yer aldığı Türk TSO’sunu, 6 
devlet ama tek millet vizyonuyla hayata geçirdiklerini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan ve Türkiye ile Azerbaycan, 
Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan iş dünyalarının güç 
birliği yaptığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Kırgız TSO’sunun reform çalışmalarına destek 
verdiklerini belirterek, Kırgızistan’da özel sektörü öne çıkaran, 
ekonomideki reformları da memnuniyetle takip etiklerini 
anlattı.

Güçlü bir Oda sisteminin, özel sektörün gelişimine büyük 
katkı sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Özel sektörümüz ve girişimci insanlarımız sayesinde, bugün 
tekstil ve hazır giyim, otomotiv, beyaz eşya, gıda ve daha pek 
çok sanayi ürününde Avrupa’nın ana tedarikçileri arasında 
girmiş durumdayız. Yurt dışı müteahhitlikte dünyada 2, 
turizmde ilk 6 ülke arasında yer alıyoruz. Tüm bu alanlardaki 
ve 80’lerden itibaren başlayan iktisadi dönüşüm sürecindeki 
bilgi ve tecrübemizi Kırgızistanlı kardeşlerimizle paylaşmaya 
hazırız.”
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Ziyaretlerimiz Misafirlerimiz

Ankara Ticaret Odası Başkanı 
Gürsel Baran, Ankara Ticaret 
Borsası Başkanı Faik Yavuz’u 
ziyaret etti. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı 
Yaşar Yıldırım ve MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Dinçer, 
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz’u makamında 
ziyaret etti.

Ziyarete, ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin 
Aktuğlu, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Altınışık, Hasan 
Ersan ve Murat Başar da katıldı.

Yıldırım ve Dinçer ATB Başkanı
Yavuz’u ziyaret etti



- 31 -

Helal Akreditasyon Kurumu 
Başkanı Zafer Soylu, Ankara 
Ticaret Borsası Başkanı Faik 
Yavuz’u makamında ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler 
Ankara İcra Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı Berna Yılmaz-
yiğit başkanlığında, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.

ATB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Gülder Başar, Neşe Şiş-
man ve ATB Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara’nın organi-
zasyonda gerçekleştirilen toplantıda; Kadın girişimciliğinin / 
istihdamının artırılması, kadınların faaliyet alanları ve Türkiye 
ekonomisi istişare edildi.

TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu ATB’yi ziyaret etti



irketimizin kurucusu rahmetli babam İlhan 
CAVCAV’dır. 1960-1965 tarihleri arasında Polatlı 
Un Fabrikasını kiralayarak ticaret hayatına atılan 

babam, 1971 yılında şirket bünyesinde faaliyet göstermek 
üzere, daha sonraları sektörün duayeni olarak anılacağı 85 
ton kapasite ile ANKARA UN SANAYİ A.Ş.’ni kurdu.

Zaman içerisinde gerçekleştirilen kapasite artırımı yatırımları 
ile bugün günlük Ankara Sincan OSB’deki fabrikamızda 1.000 
ton, Mersin’deki fabrikamızda 450 ton olmak üzere toplam 
1.450 ton üretim kapasitesine ulaşmıştır.  Pazardaki etkin 
rolümüzü artırmak için Polatlı’da 70.000 tonluk, Urfa’da 
50.000 tonluk tahıl depolama silolarımız bulunmaktadır. 

Babam, 1977 yılında üstlendiği Gençlerbirliği Spor Kulübü 
başkanlığını vefatına kadar aralıksız sürdürmüştür. Ben, 
1963 yılında Ankara’da doğdum, profesyonel iş hayatıma 

1984 yılında ANKARA UN SANAYİ A.Ş.’nde başladım. Babamın 
vefatına kadar Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Genel 
Müdürlük görevini yaptım. Babamın vefatından sonra ikinci 
kuşak olarak Yönetim Kurulu Başkanı oldum ve halen bu 
görevimi yapmaktayım. Babamın vefatından sonra 4 yıla yakın 
Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlığını yaptım. 

Kaliteyi teknolojiyle perçinliyoruz

Sahip olunan yüksek teknoloji ve üretimde kullanılan yüksek 
kaliteli hammaddeden dolayı Ankara Un Fabrikalarında 
üretilen “Çift Sülün”, “Tek Sülün”, Üç Leylek”, “Çift Leylek” 
ve “Tek Leylek” markalı Buğday Unları Fırıncılar, Pastacılar, 
Baklavacılar ve Yufkacılar arasında kalite sembolü haline 
gelmiş ve bu unlardan üretilen Ekmek, Pasta, Börek ve 
Baklavalar tüketicinin beğenisini kazanmıştır. 

Ankara Un Sanayi A.Ş. 
Murat CAVCAV
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Bu sayımızın Başarı Hikayesi köşesini, ismi “Gençlerbirliği 
Spor Kulübü’nün Efsane Başkanı” olarak anılan İlhan Cavcav’ın 
kurucusu olduğu Ankara Un Sanayi A.Ş.’ne ayırdık. Ankara Un’un 
başarı hikayesini, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cavcav’ın 
anlatımıyla yayınlıyoruz.



Üretimin her aşamasını denetliyor ve analiz ediyoruz. 
Şirketimiz, Kalite Yönetim Sistemi olarak bilinen ISO 
9001:2015 ile sağlıklı ve güvenli bir ortamda üretim 
yapıldığını simgeleyen ISO 22000:2018 HACCP, TSE COVİD-19 
Güvenli Üretim ve HALAL belgelerine sahiptir. Ar-ge ve 
inovasyon şirketimizin odaklandığı konuların başında geliyor. 

Tarım 4.0 sistemine geçiş başlıca hedeflerimiz arasındadır. Gıda 
sektörünün ne denli önemli olduğunu gördük bu doğrultuda 
Dünyanın tarımsal sanayi alanında sayılı markalarından biri 
olma yolundaki hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. 
Global ihtiyaç ve değişimlerin sıkı takipçisiyiz.

Âtıl kapasiteyi harekete geçirmeliyiz

Ülkemizde hemen hemen tüm illerde un fabrikası 
bulunmaktadır. Yurt sathına dağılmış irili ufaklı 750 un 
fabrikasının bulunduğu sektörde, 35 milyon ton/yıl buğday 
işleme kapasitesi bulunmaktadır. Kapasite yüksek olmasına 
rağmen kapasite kullanım oranı % 45 civarındadır. Âtıl 
kapasite maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. 

Un sanayi sektöründeki fiyat hareketleri, önemli ölçüde 
buğday fiyatlarına bağlı olmaktadır. Buğday fiyatlarındaki 
belirsizlik aynı zamanda un fiyatların da etkilemektedir. 

Sektörümüzün en büyük sıkıntısı kaliteli, ucuz ve yeterli 
hammaddeye erişimdir. Rusya ve Ukrayna’nın un ihracat 
pazarından daha fazla pay alma çabası ihracat pazarımızın 
daralmasına yol açabilir.

50 yılı aşkın süredir
Ankara’ya değer katıyoruz

Ankara Un Sanayi A.Ş. olarak 1977 yılından bu yana ürettiğimiz 
unun bir kısmını ihraç etmekte ve ülke ekonomisine döviz 
girdisi sağlamanın gururunu taşımaktayız. Ayrıca, Ankara’da 
en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen mükellefler arasında üst 
sıralarda yer almaktayız. Şirketimiz bünyesinde 150’ye yakın 
personel istihdam ediyoruz. Büyümesini sürdüren şirketimiz 
grubumuza dahil olan Enerji firmaları ile Gümüşhane’de HES 
yatırımı yapmıştır.

50 yılı aşan köklü geçmişe sahip şirketimiz Ankara’ya 
ayrı bir değer katıyor. Türkiye ekonomisinin vazgeçilmez 
kurumlarından olan üretici ile tüccar ve sanayici arasında 
köprü görevi kurmakla kalmayıp, tarım sektöründe ürünlerin 
gerçek değerinin belirlenmesi ve fiyat hareketlerinde istikrarın 
sağlanması bakımından etkin bir rolü olan Borsamızın 
uzun yıllardır üyesiyiz, çözüm odaklı katkıları bizim için çok 
değerlidir. 
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Buğday Raporu

Dünya Hububat bilgileri (milyon ton)

Dünya Hububat Üretim Miktarları (milyon ton)

Hububat üretimi, temelde mısır üretimindeki artış nedeniyle 
2020/21 döneminde önceki dönemin yaklaşık %2 üzerinde 
2,2 milyar ton seviyesindedir. Hububat ürünlerinde buğday, 
mısır, arpa, yulaf, çavdar üretiminde artış kaydedilmiştir.

üresel hububat üretimindeki artış; özellikle buğday 
ve mısır üretimindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 
Rusya, Kazakistan, Kanada, ABD, Brezilya, Avustralya 

gibi hububat üreticisi ülkelerde üretim artarken, AB, Ukrayna 
ve Arjantin gibi ülkelerde üretimde düşüş kaydedilmiştir.

Arz artışı, özellikle buğdayın yemlik olarak kullanımındaki 
artıştan ve mısırın endüstriyel kullanımının devam 
etmesinden kaynaklanmıştır. Üretimdeki artışla 

birlikte değerlendirildiğinde tüketim artışı bir miktar 
dengelenmektedir.

Dünya stoklarındaki düşüş, esas olarak mısırdaki en az sekiz 
yıldan beri devam eden düşüşten kaynaklanmıştır. Buğday 
stoklarındaki rekor artışla bir miktar dengelenmiştir. Dünya 
ticareti de 2020/21 döneminde yeni bir zirveye ulaşarak bir 
önceki döneme göre 21 milyon ton artışla 416 milyon tona 
ulaşmıştır.

Kaynak: IGC Nisan 2021 (*) Tahmin

Kaynak: IGC Nisan 2021 (*) Tahmin, (**) Sorgum, Darı, Tritikale ve Karma Hububat

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Üretim 1.879 1.829 2.043 2.092 2.058 2.187 2.142 2.139 2.185 2.226

Tüketim 1.862 1.841 1.956 2.045 2.013 2.126 2.152 2.164 2.190 2.235

Ticaret 274 271 310 322 346 353 369 364 395 416

Stok 431 420 506 553 598 658 648 625 617 609

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Buğday 701 659 718 732 740 757 763 732 762 774

Mısır 907 901 1.032 1.061 1.023 1.132 1.090 1.129 1.125 1.140

Arpa 134 131 145 144 150 148 145 139 156 159

Yulaf 23 21 24 23 22 24 24 22 23 26

Çavdar 13 14 17 15 13 13 13 11 13 15

Diğer** 101 103 107 117 111 112 105 105 106 112

Dünya 1.879 1.829 2.043 2.092 2.058 2.189 2.139 2.141 2.185 2.226

K
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Buğday: 2019 ve 2020 yılları dünya buğday ekiliş ve üretimi

Dünya buğday verileri (milyon ton)

Kaynak: TÜİK, IGC Nisan 2021 (*) Tahmin

Kaynak: IGC Nisan 2021 (*) Tahmin

Ülkeler

Ekim Alanı (Milyon Ha) Üretim (Milyon Ton)

2019/20 2020/21* 2019/20 
Dönemine 

Göre 
DeğiĢim 

% (±)

2019/20 2020/21* 2019/20 
Dönemine 

Göre 
DeğiĢim 

% (±)
Ekiliş

Toplam 
içindeki 
payı (%)

Ekiliş
Toplam 
içindeki 
payı (%)

Üretim
Toplam 
içindeki 
payı (%)

Üretim
Toplam 
içindeki 
payı (%)

BDT 50,4 23,0 52,3 23,0 4,0 130,0 17,0 140,0 18,0 8,0

Çin 23,7 11,0 23,8 11,0 0,0 133,6 18,0 134,3 17,0 1,0

AB 26,0 12,0 22,8 10,0 -12,0 155,0 20,0 124,5 16,0 -20,0

Hindistan 29,9 14,0 33,6 15,0 12,0 103,6 14,0 107,9 14,0 4,0

ABD 15,1 7,0 14,9 7,0 -1,0 52,6 7,0 49,7 6,0 -6,0

Kanada 10,0 5,0 10,0 4,0 0,0 32,7 4,0 35,2 5,0 8,0

Avustralya 10,2 5,0 13,0 6,0 27,0 15,2 2,0 33,3 4,0 119,0

Pakistan 8,7 4,0 8,8 4,0 1,0 24,3 3,0 25,2 3,0 4,0

Türkiye 6,8 3,0 6,9 3,0 1,0 19,0 2,0 20,5 3,0 8,0

Dünya 217,2 100,0 224,7 100,0 3,0 762,0 100,0 774,3 100,0 2,0

Dünya buğday ekim alanları 2020/21 döneminde 225 milyon 
hektarla bir önceki yılın %3 üzerinde gerçekleşmiştir. Ülkeler 
içinde buğday ekim alanı BDT, Hindistan, Avustralya’da 
artarken, diğer ülkelerde düşüş göstermiştir. Ortalama verimin 
bir önceki yıla göre biraz daha düşük olduğu gözlenmiştir. 
2020/21 döneminde verim 3,45 ton/ha gerçekleşmiş olup 
küresel buğday üretimi, bir önceki döneme göre yaklaşık 12 
milyon ton artarak 774 milyon ton olmuştur.

Hasat edilen alanlardaki artışla birlikte bu üretim seviyesi 
buğdayda son dönemlerde kaydedilen en yüksek üretim 
rakamıdır. Bu artış Avustralya, BDT ülkeleri ve Hindistan’daki 
üretim artışlarına ek olarak, Kanada ve Çin’de de üretimin 
ortalamanın üzerinde olmasından kaynaklanmaktadır. 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Üretim 701 659 718 732 740 757 763 732 762 774

Ticaret 147 142 157 153 166 177 176 168 184 189

Tüketim 704 679 698 716 720 736 740 738 743 763

Stok 191 172 192 208 227 248 271 265 278 289
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Dünya üretimi 2020/21 döneminde %2 artışla 774 milyon 
ton olurken küresel buğday tüketimi geçtiğimiz döneme göre 
20 milyon ton artarak 763 milyon ton olmuştur. Çin’de artan 
buğday tüketimi ABD’deki düşüşle bir miktar dengelenmiştir. 
Dünyada yem kullanımı da 12 milyon ton artışla son yılların 
en yüksek seviyesi olan 148 milyon tona ulaşmıştır. Dünya 
mısır ve arpa fiyatlarındaki artışla birlikte buğday kullanımına 
olan talep bu artışta etkili olmuştur.

2020/21 döneminde küresel buğday ticareti özellikle Çin ve 
Pakistan tarafından yapılan ithalatla desteklenerek geçtiğimiz 
yıla göre 5 milyon ton artışla 189 milyon ton olmuştur. 
Pakistan’ın ithalatı 3 milyon tona, Çin’in 2020/21dönemi 
ithalatı ise 10 milyon tona çıkmıştır.  

2020/21 döneminde dünya buğday stokları 11 milyon ton 
artışla 289 milyon ton seviyesine gelmiş, son yılların en 
yüksek kapanış stoku kaydedilmiştir. AB ve ABD’nin artan 
stokları Çin’deki azalışla bir miktar dengelenmiştir. Artan 
yem kullanımından dolayı Çin’in stoklarında bir miktar düşüş 
olmuştur.

2020/21 döneminde buğday üretimi Çin, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Kanada, Avustralya ve Kazakistan’da bir önceki döneme 
kıyasla artarken; olumsuz hava koşullarından dolayı AB, ABD, Ukrayna ve Arjantin’de düşüş göstermiştir.

Dünya buğday üretimi ve önemli üretici ülkeler (milyon ton)

Kaynak: IGC Nisan 2021 (*) Tahmin, TÜİK (**)

Ülkeler 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Çin 118,6 122,5 123,7 128,3 132,6 133,3 134,3 131,4 133,6 134,3

AB 138,1 132,6 143,2 156,1 159,6 144,2 151,4 137,7 154,9 124,5

Hindistan 86,9 94,9 93,5 95,9 86,5 86,0 98,5 99,7 103,6 107,9

Rusya 56,2 37,7 52,1 59,1 61,0 72,5 85,1 71,7 73,6 85,4

ABD 54,2 61,3 58,1 55,1 56,1 62,8 47,4 51,3 52,6 49,7

Kanada 25,3 27,2 37,6 29,4 27,6 32,1 30,0 32,2 32,3 35,2

Avustralya 29,9 22,9 25,3 23,7 22,3 31,8 21,2 17,3 15,2 33,3

Ukrayna 22,3 15,8 22,3 24,7 27,3 26,8 27,0 25,1 29,2 25,5

Pakistan 24,2 23,3 24,2 26,0 25,5 25,6 26,6 25,5 24,4 25,2

Türkiye** 21,8 20,1 22,1 19,0 22,6 20,6 21,5 20,0 19,0 20,5

Arjantin 14,5 8,0 9,2 13,9 11,3 18,4 18,5 19,5 19,8 17,6

Kazakistan 22,7 9,8 13,9 13,0 13,7 15,0 14,8 13,9 11,5 14,3

Diğer 86,3 82,9 92,8 87,8 92,9 87,9 86,7 86,9 92,3 100,9

Dünya 701,0 659,0 718,0 732,0 739,0 757,0 763,0 732,2 762,0 774,3
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2020/21 dönemi buğday üretiminde dünyada ilk sırada 
%17’lik pay ile Çin yer alırken bunu %16 ile AB ve %14 ile 
Hindistan takip etmektedir. Türkiye, dünya buğday üretiminin 
%3’ünü gerçekleştirmekte olup buğday üretiminde dünyada 
onuncu sıradadır.

2020/21 döneminde 38,9 milyon tonluk buğday ihracatı ile 
ilk sırada Rusya yer almaktadır. Rusya’yı sırasıyla AB, ABD, 
Kanada ve Avustralya takip etmektedir. Rusya’nın tahıl ihracat 
kotası ve buğdayda ihracat vergisi uygulamasıyla pazarlama 
döneminin sonuna doğru ihracatında bir miktar yavaşlama 

olmuştur. AB’nin 2020/21 dönemi buğday ihracatının geçen 
döneme göre yaklaşık %24 azalışında üretim düşüşü ve 
Avrupa’nın pek çok ülkesinde koronavirüs vakaları nedeniyle 
uygulanan karantina etkili olmuştur. Avustralya’da ise iki 
katına çıkan üretim ihracatta da artışa neden olmuştur.

Ülkeler 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Rusya 21,6 11,2 18,6 22,4 25,5 27,8 41,3 35,7 34,2 38,9 

AB 17,4 23,5 32,3 35,7 35,1 27,6 23,6 23,6 38,6 29,4 

ABD 28,6 27,5 32,0 23,2 21,1 28,7 24,7 25,5 26,3 26,8 

Kanada 17,5 19,6 23,5 23,9 21,7 20,2 21,9 24,3 24,5 26,7 

Avustralya 24,7 18,6 18,6 16,6 16,2 22,6 13,9 9,0 9,1 20,5 

Ukrayna 5,4 7,1 9,6 11,2 17,4 18,1 17,0 16,0 21,1 17,0 

Arjantin 13,0 3,7 2,3 5,3 9,6 13,9 12,9 12,5 13,8 11,8 

Türkiye** 3,9 4,2 4,9 5,0 5,7 7,0 7,4 7,5 7,6 7,5 

Kazakistan 11,1 7,2 8,4 5,7 7,4 7,4 8,4 8,8 6,7 7,4 

Dünya 146,5 141,9 156,5 153,1 166,2 176,7 176,4 168,3 184,2 189,3 

Dünya buğday üretiminde önemli üretici ülkeler ve üretimdeki payları (%)

Ülkeler bazında dünya buğday ihracatı (milyon ton)

Kaynak: IGC Nisan 2021

Kaynak: IGC Nisan 2021 (*) Tahmin, TÜİK (mamul maddenin buğday karĢılığı yıllık olarak dâhil edilmiĢtir) (**)
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2020/21 döneminde 13 milyon tonluk buğday ithalatıyla ilk sırada Mısır yer almaktadır. Bunu sırasıyla Endonezya ve Çin takip 
etmektedir. Ülkelerin son 10 yıllık ithalat hareketine bakıldığında, buğday ithalatında genellikle artış gerçekleştiği görülmektedir. 
2020/21 döneminde bazı ithalatçı ülkelerdeki üretim azalması, Covid-19 salgını ve buğdayın yemlik olarak kullanımındaki 
artıştan dolayı daha fazla buğdaya ihtiyaç duyulması nedenleriyle bir önceki döneme kıyasla ithalatta artış kaydedilmiştir.

Ülkeler 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Mısır 11,6 8,2 10,1 11,1 12,2 11,3 12,4 12,4 12,7 12,9 

Endonezya 6,5 7,2 7,5 7,4 10,3 10,2 10,8 10,9 10,4 10,4 

Çin 3,0 3,3 6,8 2,2 3,6 4,8 3,9 3,3 6,8 10,1 

Türkiye** 4,8 3,7 4,1 5,3 4,4 4,3 5,2 5,8 9,8 9,8 

Filipinler 4,0 3,6 3,5 5,0 5,0 5,8 6,2 7,7 7,0 7,0 

Bangladeş 1,9 2,7 3,4 3,6 4,6 5,6 6,5 5,0 7,2 6,9 

Brezilya 7,3 7,6 7,1 5,5 6,7 7,4 7,0 7,0 7,2 6,8 

Cezayir 6,3 6,5 7,5 7,4 8,2 8,5 8,2 7,8 7,2 6,3 

Fas 3,0 3,9 4,0 4,0 4,4 5,2 3,7 4,2 4,8 6,0 

Japonya 5,8 6,3 6,1 5,9 5,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,9 

Dünya 146,5 141,9 156,5 153,1 166,2 176,7 176,4 168,3 184,2 189,3 

Ülkeler bazında dünya buğday ithalatı (milyon ton)

Kaynak: IGC Nisan 2021 (*) Tahmin, TÜİK (mamul maddenin buğday karĢılığı yıllık olarak dâhil edilmiĢtir) (**)
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Dünyada makarnalık buğday üretiminde en büyük üretici 
ülkeler Kanada, İtalya ve Türkiye’dir. 2020/21 döneminde 
dünya makarnalık buğday üretiminin %21’i AB ülkelerinde 
(%11 İtalya), %20’si Kanada’da, %12’si Türkiye’de 
gerçekleştirilmiştir.  

2020/21 döneminde ABD ve Kanada’da üretim artarken 
Meksika, Cezayir ve Fransa’da olumsuz hava şartlarına bağlı 
olarak üretim düşmüştür.  

2020/21 dönemi dünya makarnalık buğday üretiminin bir 

önceki yıla göre %1,2 artışla 33,8 milyon ton olmuştur. 

2020/21 dünya tüketim miktarı geçen yıla göre yaklaşık 1 
milyon ton düşüşle 34,6 milyon ton olmuştur.  

Ülkemizden gelen talebin azalmasıyla geçtiğimiz yıl 9,6 
milyon ton olan dünya ticareti %10 azalışla 8,7 milyon 
tona düşmüştür. Tunus ve Fas’ın ithalatındaki artış, ABD ve 
Cezayir’deki düşüşle dengelenmiştir. Kanada’nın ihracatında 
da artış olmuştur. 

Ülkeler 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

AB 8,2 8,2 8,1 7,6 8,5 9,8 8,7 8,7 7,5 7,2 

Kanada 4,2 4,6 6,5 5,2 5,4 7,8 5,0 5,8 5,0 6,6 

Türkiye** 3,9 3,3 4,1 3,3 4,1 3,6 3,9 3,5 3,2 4,0 

İtalya 3,9 4,2 3,9 3,9 4,2 5,0 4,2 4,1 3,8 3,8 

Cezayir 2,5 3,0 2,5 1,3 2,0 1,9 2,0 3,2 3,2 3,0 

ABD 1,3 2,2 1,6 1,5 2,3 2,8 1,5 2,1 1,5 1,9 

Hindistan 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 0,9 1,1 1,2 1,5 1,5 

Fransa 2,1 2,4 1,8 1,5 1,8 1,7 2,1 1,8 1,5 1,3 

Meksika 1,9 2,0 2,3 2,0 2,0 2,3 2,1 1,6 1,7 1,2 

İspanya 0,9 0,4 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 0,7 0,8 

Diğer 4,8 2,9 4,3 4,3 4,3 2,0 3,5 3,7 3,8 2,5 

Dünya 34,8 34,4 37,2 32,7 36,7 38,8 35,2 37,0 33,4 33,8 

Dünya makarnalık buğday üretimi ve önemli üretici ülkeler (milyon ton)

Kaynak: IGC Nisan 2021 (*) Tahmin, TÜİK (mamul maddenin buğday karĢılığı yıllık olarak dâhil edilmiĢtir) (**)
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2020/21 dönemi dünya buğday veriminde bir önceki döneme 
kıyasla; AB, Ukrayna, ABD, Hindistan ve Arjantin’de düşüş 
meydana gelmiştir. Diğer ülkelerin buğday verimlerinde ise, bir 
önceki dönemden daha yüksek rakamlar göze çarpmaktadır. 

2020/21 döneminde en yüksek ortalama buğday verimi 
AB, Çin ve Ukrayna’da gerçekleşmiştir. 2020/21 döneminde 
ortalama dünya buğday verimi, geçtiğimiz döneme göre %1,7 
düşüşle 3,45 ton/ha olmuştur. 

Ülkeler 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

AB 5,28 5,2 5,57 5,84 5,97 5,34 5,84 5,4 5,97 5,46 

Çin 4,84 4,99 5,06 5,24 5,39 5,4 5,48 5,42 5,63 5,65 

Ukrayna 3,35 2,8 3,39 3,94 3,83 4,14 4,06 3,73 4,16 3,75 

Kanada 2,96 2,87 3,6 3,08 2,89 3,58 3,38 3,27 3,26 3,51 

ABD 2,93 3,11 3,17 2,94 2,93 3,54 3,12 3,2 3,47 3,34 

Hindistan 2,99 3,18 3,12 3,15 2,75 2,85 3,2 3,37 3,47 3,21 

Rusya 2,27 1,77 2,23 2,5 2,39 2,68 3,11 2,72 2,7 2,98 

Pakistan 2,72 2,69 2,79 2,82 2,78 2,78 2,94 2,85 2,81 2,86 

Türkiye** 2,69 2,67 2,84 2,4 2,87 2,69 2,8 2,74 2,78 2,96 

Arjantin 3,23 2,66 2,67 2,8 2,86 3,3 3,18 3,22 2,95 2,79 

Avustralya 2,15 1,76 2,01 1,92 1,97 2,61 1,92 1,69 1,49 2,57 

Kazakistan 1,66 0,79 1,08 1,09 1,19 1,21 1,24 1,23 1,01 1,18 

Dünya 3,18 3,07 3,27 3,31 3,31 3,4 3,5 3,4 3,51 3,45 

Dünya makarnalık buğday üretimi ve önemli üretici ülkeler (milyon ton)

Kaynak: IGC Nisan 2021 (*) Tahmin, TÜİK (**)
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POLONYA
Resmi Adı İran İslam Cumhuriyeti

Nüfus 38 milyon

Yüzölçümü 312 685 km2

Dil Lehçe

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

Başkent Varşova

Para Birimi Zloti (Zl)

Başlıca şehirleri Varşova, Krakow, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk

Yönetim Şekli Parlementer Demokrasi

Devlet Başkanı Andrzej Duda

Başbakan Mateusz Morawiecki

ÜLKE | BORSAVİZYON

- 42 -

Başlıca Sosyal Göstergeler
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Coğrafi Konum

aklaşık 312 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile 
Avrupa’nın 8. dünyanın 69. büyük ülkesi olan 
Polonya Orta Avrupa’da batıda Almanya, güney 

batıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzey doğuda 
Rusya ve Litvanya, doğuda Beyaz Rusya, güney doğuda 
Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi’ne komşudur. Ülke genellikle 
düz ovalardan oluşmakta olup, güney kıyısı boyunca da dağlar 
sıralanmaktadır.

Polonya sınırlarının toplam uzunluğu 3511 km’dir. Bunun 
3 071 km’si kara sınırları, 440 km’si ise deniz sınırlarıdır. 

Polonya’nın güneyinde, Baltık Denizi kıyısında 770 km’lik bir 
kıyı şeridi bulunmaktadır.

Ülkenin en yüksek noktası 2 499 metre ile Tatra 
sıradağlarındaki Rysy Dağıdır. En alçak noktası ise, Raczki 
Elblaskie köyü olup, deniz seviyesinin 1,8 metre altındadır.

Başlıca nehirleri Vistül (1 047 km), Oder (854 km), Warta 
(808 km) ve Bug (772 km) nehirleridir. Ayrıca ülkede alanı 
bir hektarın üzerinde 9 300 adet göl bulunmaktadır. Bunlar 
arasında en büyüğü 11 383 hektar alanla Sniardwy Gölü’dür. 
Ülkenin %30’u ormanlarla kaplı olup, orman ağaçları arasında, 
çam, meşe, huş ve üvez en önemli türlerdir.

Y
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Polonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanmış anlaşmalar:

• Türkiye ile Malta arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Konularında
İmzalanan Ticari Mübadele Anlaşması ve Mutabakat Zaptı

• Ekonomik ve Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Anlaşma
• Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
• Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması
• İkili İşbirliği Deklarasyonu
• Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması
• IV. Dönem Düzenli İstişare Toplantısı Mutabakat Zaptı

Dış Ticaret
Ülkenin dış ticareti:
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Türkiye ile ticaret
Türkiye- Polonya dış ticareti:

Kaynak: Trademap

2020 yılında 271 milyar dolarlık ihracatla dünyada 23. sırada 
olan ülkenin ihracat yaptığı başlıca ülkeler; Almanya, Çekya, 
İngiltere, Fransa ve İtalya’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye 
%0,9 pay ile 22. sıradadır.

Ülkenin ihraç ettiği başlıca ürünler; karayolu taşıtları için 
aksam ve parçalar, otomatik bilgi işlem makinaları, monitörler 
ve projektörler, televizyon alıcı cihazları, oturmaya mahsus 
mobilyalar ve bunların aksam ve parçalarıdır.

2020 yılında 257 milyar dolarlık ithalatla dünya ithalatında 
21. sırada olan ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler; Almanya, 
Çin, Hollanda, İtalya ve Rusya’dır. Ülkenin ithalatında Türkiye 
% 1,1 pay ile 19. sıradadır.

İthal ettiği başlıca ürünler; otomobiller, ham petrol, karayolu 
taşıtları için aksam ve parçalar, telefon cihazları, ses, görüntü 
veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer 
cihazlar ve tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlardır.
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Polonya’nın 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar 23 Nisan 
1974 tarihli Ticaret Anlaşması ve 4 Ekim 1999 tarihli Serbest 
Ticaret Anlaşması çerçevesinde şekillenen Türkiye-Polonya 
ticari ilişkileri, bu tarihten itibaren Gümrük Birliği esasına 
dayanarak yürütülmektedir.

Türkiye ile Polonya arasındaki ticaretin hacmi 2000 yılından 
itibaren düzenli artış göstermiş olup, yaklaşık 6 milyar dolara 
ulaşmıştır.

2020 yılında ülkeye ihracatımız 3,5 milyar dolardır. 2020 
yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki payı %2 olup 13. 
sıradadır.

2020 yılında ülkeden ithalatımız 3 milyar dolardır. 2020 
yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki payı %1,4 olup 18. 
sıradadır.

Türkiye’nin Polonya’ya İhracatında Başlıca Ürünler:
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Türkiye’nin Polonya’dan İthalatında Başlıca Ürünler:

Kaynak: Trademap
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1- Şirketin hukuki statüsünün seçilmesi,

• Limited Şirket
• Anonim Şirket
• Yabancı işletmenin Polonya’daki temsilciliği

Şirket kurulumunda, aynı isimde Polonya’da başka bir şirket 
olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

2- Resmi merkezin kurulması,

3- Şirket sözleşmesi veya şirket tüzüğünün (anonim şirketin 
kurulması durumunda) imzalanması, noter tarafından tasdik 
edilmesi,

4- Ulusal Mahkeme Siciline Tescil İşlemleri İstatistik 
Numarasının (REGON), İstatistikler Başkanlığı tarafından 
tanımlanması ve Vergi numarasının (NİP) tanınması (bu 
işlemler tek gişede yapılır),

5- Banka hesabının Polonyalı bir bankaya açtırılması,

6- Sosyal Güvenlik Kurumuna (Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych - ZUS) başvuru yapılması (Bu aşamada ilk işçinin 
istihdam edilmesi gerekmektedir.),

7- Yapılan işlerin türü, yeri ve kapsamı konusunda Ulusal İş 
Teftiş Kurulu’nun bilgilendirilmesi (Kişisel Verilerin Korunması 
Teftiş Kurulu),

8- Lisans, izin ve ruhsatların, yapılması öngörülen işlerin 
türüne bağlı olarak  alınması,

9- KDV mükellefiyetinin yetkili Vergi Dairesine tescili,

10-Yeni şirket oluşumunun Resmî Gazete (monitör Sadowy i 
Gospodarczy) Ticaret Sicili’ne ilanı.

Noter işlemlerini takiben kurulum işlemlerinin tamamlanma 
süresi 4-6 hafta arasındadır.

Polonya’da Adım Adım Şirket Kurulumu:


