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Editörden
Bütün dünya iklim konusuna yoğunlaşmış, “işin içinden nasıl çıkarız” diye
tartışıyor. Milyonlarca hatta milyarlarca hayatı tehdit eden bu konu, ülke
gündeminde yeterince yer alamıyor. Oysa ki;
İklim değişikliği, iklim krizi haline geliyor. Kuraklık her geçen yıl adından
daha fazla söz ettiriyor. Strateji uzmanları, enerji politikaları yerine iklim
politikalarını tartışmaya başladılar. Çokta uzak olmayan bir gelecekte
“iklim mültecisi” kavramının hayatımıza gireceğinden söz ediyorlar.
Kaynaklarımızı ve enerjimizi öncelikle “hayatta kalmak” için harcamamız
gereken bir dönemden geçiyoruz. Attığımız her adımı tekrar tekrar
düşünmeli, harcadığımız her kuruşun değerini bilmeliyiz.
***
Bu sayımızda;
Geleneksel hale gelen fakat Pandemi nedeniyle geçen yıl bir araya
gelemediğimiz, Şereflikoçhisar’da yatılı okuyan öğrencilerimize bu
yıl kavuştuk. Kırtasiye, giyim, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlarını
karşıladığımız öğrencilerimize ilk kez her öğrenciye birer tane düşecek
şekilde bir müzik aleti hediye ettik.
Bu sayımızın da temasını oluşturan, sürdürebilir enerji politikaları
ekseninde, kendi elektrik ihtiyacımızı karşılamak amacıyla, Ankara’nın
Gölbaşı İlçesinde güneş enerji santrali kurulumu için sözleşme imzaladık.
Başkanımız Faik Yavuz, dünya gazetesine verdiği söyleşi ve röportajında,
tarım, hayvancılık ve gıda konularındaki fikirlerini paylaştı. Röportaja
dergimizde de geniş yer verdik.
Eylül ayı Meclis Toplantımızın konuğu Prof. Dr. Halil Sarıaslan oldu. Prof. Dr.
Sarıaslan, Ekonomideki güncel gelişmeleri ve geleceğe dair tahminlerini
Meclis ve Komite Üyeleri ile paylaştı.
Başkanımız Faik Yavuz, Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti
ile birlikte KKTC ve Kayseri’de yoğun bir program geçirdi. Bir dizi açılış ve
törene de katılan heyet, diğer oda/ borsa başkanları ve üyelerle istişare
toplantıları düzenledi. Heyet Ayrıca Mısır’ın başkenti Kahire’ye de giderek
işbirliği fırsatlarını masaya yatırdı.
Bu yıl ülkemiz doğal afetler konusunda kâbus gibi bir yıl yaşadı. Afetlerden
etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla TOBB bünyesinde
başlatılan kampanya ile 50,5 milyon lira toplandı. ATB olarak, İmkanlarımız
oranında katıldığımız kampanyanın “çek takdim törenine” Başkanımız Faik
Yavuz da katıldı.
Yine bu dönemde birçok önemli konuğu misafir edip, değerli iş insanlarıyla
bir araya geldik.
Sektör raporumuzu İklim konusuna, ülke raporunu ise kısa süre önce
ziyarette bulunduğumuz Mısır’a ayırdık.
Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek sağlıklı ve aydınlık günler dileriz.
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Doğaya rağmen girilen her
mücadelenin sonu felakettir
Küresel gıda fiyatları endeksi son 10 yılın, küresel buğday
fiyatları endeksi ise son 9 yılın en yüksek seviyesinde.
Pandemi ve buna bağlı ihracat iştahının azalması, gübrenin
hammaddesi doğalgaz fiyatının küresel olarak birkaç misli
yükselişi, iklim değişimi sonucu oluşan aşırı hava olayları;
kuraklık, seller, taşkınlar, orman yangınları, tarımsal üretimin
ciddi şekilde vurdu.
TÜİK’in ekim ayı sonunda açıkladığı “Bitkisel Üretim II.
Tahmini” istatistiklerine bakıldığında, tahıl üretiminin bu yıl
%15 oranında azalacağı öngörülmüş.
Bir önceki yıla göre buğday üretiminin %13,9 oranında azalarak
yaklaşık 17,7 milyon ton, mısır üretiminin değişmeyerek 6,5
milyon ton, arpa üretiminin %30,7 oranında azalarak yaklaşık
5,8 milyon ton, çavdar üretiminin %32,4 oranında azalarak
200 bin ton, yulaf üretiminin %9,1 oranında azalarak 286 bin
ton olacağı tahmin edilmiş.
Baklagillerde de durum pek farklı değil; Baklagillerin önemli
ürünlerinden nohutun %24,6 oranında azalarak 475 bin
ton, kırmızı mercimeğin %30 oranında azalarak 230 bin ton
olacağı öngörülmüş.
Yaşadığımız bu vahim durum, sadece ülkemizde değil, genel
olarak tüm dünyada karşımıza çıkıyor. Ekonomik açıdan daha
güçlü ülkeler, çiftçilerine daha fazla destek olup, üretim
kapasitelerini aynı tutmaya çalışıyor.

BAŞK

Ancak ne kadar destek verirseniz verin, insan faaliyetlerinin
sebep olduğu büyük yıkım, tarımsal üretimi ve buna bağlı gıda
arzını zedelemeye devam edecek. Bir süre sonra ise düşen
gıda arzı, giderek artan nüfusa bağlı olarak yeni bir sorunu
gündeme taşıyacak: Kıtlık
Bilim adamları her gün zararın neresinden dönülürse kârdır
mantığıyla yeni araştırmalar yapıyor, çözüm önerileri sunuyor.
Durumun ciddiyetinin çoktandır farkında olan ülkeler,
durumun ciddiyetine yeni varmış ülkeler ve henüz durumun
ciddiyetini fark edememiş olan ülkeler var. Neyse ki; fark
edemeyen ülkeler azınlıkta. Buna rağmen hâlâ ciddi risk
oluşturmaktalar.

Avrupa Yeşil Mutabakatı
Gelecek kuşaklar için kaygı duyan, onlara yaşanabilir bir
dünya bırakma amacı güden Avrupa Birliği ülkeleri, “EU Green
Deal” olarak bilinen ve Türkçeye “Avrupa Yeşil Mutabakatı”
olarak çevrilen, iklim ve çevreyle ilgili düzenlemeler getiren
bir yol haritası belirledi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2015 yılında imzalanan ve dünyadaki
hemen hemen bütün ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen,
sera gazı emisyonlarının ve küresel ısınmanın azaltılmasını
amaçlayan Paris İklim Anlaşması’nın ikinci adımı olarak
görülebilir.
2019 yılının aralık ayında tanıştığımız Avrupa Yeşil
Mutabakatı; 2050’ye kadar sera gazı emisyonunu net sıfıra
indirmeyi, ekonomik büyümede herhangi bir kaynağa bağlı
kalınmamasını ve sadece bir ülke ya da bölgenin değil, tüm
dünyanın, bir bütün olarak kalkınıp gelişmesini hedefliyor.
Tabi sera gazının 2050 yılında bıçak gibi kesilmesini beklemek
mümkün değil. Önümüzde, adım adım izlememiz gereken ve
ayak uyduramayanın ayakta kalamayacağı bir süreç var.

Mutabakat, ticaret yapan
herkesi ilgilendiriyor
Gerek ithalat gerekse ihracat konusunda Avrupa Birliği
ülkeleri, Türkiye için en büyük pazardır. Bu nedenle çok katı
kurallar koyan ve AB ile ticaret yapan her ülkeyi bağlayan,
Avrupa Yeşil Mutabakatı kurallarını çok iyi anlamamız ve ayak
uydurmamız gereklidir.
Söz konusu AB ülkeleri, ilk etapta kriterlere uymayan
ürünler için vergi düzenlemeleri getirip tüketici tercihlerini
etkileyecek. Rekabet gücü kalmayan ürünleri üreten firmalar,
zaman içinde pazar paylarını kaybedecekler. Sonraki etapta
ise, bu ticaret sistemi içinde gerekli kriterleri sağlamayan
işletmeler, AB pazarına hiç ürün sokamayacaklar. Alternatif
pazar arayışı içine girecekler ya da ticari hayatları son bulacak.
***
Sonuç olarak; içinde bulunduğumuz dönem geçici değil. Hatta
giderek daha kötü bir hal alıyor. Dedelerimizin, babalarımızın
her 10 senede bir yaşadığı kuraklığı, 7 senede bir yaşamaya
başladık. Önümüzdeki dönemde ise 5 senede bir olarak
karşımıza çıkması bekleniyor. Üstelik bugün geldiğimiz
noktaya çok kısa bir zaman diliminde ulaştık. İklim krizini
çok uzun bir süre görmezden geldik. Ancak görmezden
gelinebilecek seviyeyi çoktan aştı.
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ek bir külfet olarak gibi değil,
çocuklarımıza, torunlarımıza kısacası gelecek nesillere
bırakacağımız bir miras olarak görmeliyiz. Sürdürülebilir
su, tarım, enerji politikaları geliştirip önce ülkemize sonra
dünyamıza sahip çıkmalı, oluşan tahribatı mümkün olduğunca
tamir edecek önlemler almalıyız. Giderek artan felaketlerden
ders çıkarmalı, enkaz kaldırma değil, enkaz olmaması için
çabalamalıyız.
Çünkü biz ne zaman doğaya rağmen bir mücadeleye girsek,
doğa her seferinde daha sert bir cevap veriyor.

KANDAN
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ATB ve TOBB’dan
yatılı okuyan
öğrencilere
kırtasiye, temizlik
malzemesi ve
giyim yardımı

Öztürk: Bu ülkenin geleceği sizsiniz

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı İbrahim
Öztürk, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz
ve beraberindeki ATB heyeti, Şereflikoçhisar Şehit
Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere
kırtasiye, giyim, temizlik malzmesi ve kişisel gelişim oyunları
yardımında bulundu.
Geleneksel hale gelen yatılı öğrencilere destek etkinliğinde,
bu sene ilk defa öğrencilerin her birine enstrüman hediye

edildi. Her bir öğrenciye birer tane düşecek şekilde gitar, saz
ve flüt hediye edilen öğrencilerin, pandemi döneminde azalan
sosyal aktivitelerin hızla artırılması hedeflendi.
ATB heyeti, Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nun
yanı sıra Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve
Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin’i de makamında
ziyaret ederek, Şereflikoçhisar’ın sorunları ve çözüm
önerilerini istişare ettiler.
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“Çok okuyacaksınız bu
memlekete faydalı olacaksınız”
Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nda
öğrencilere seslenen ATB Başkanı Faik Yavuz, “bu sene
okumak için sizlere her birinize birer tane olmak üzere kitap
getirdik. Bunları değiştire değiştire okursunuz. Kutu oyunları
getirdik beraberce bir arada oynarsınız. Bir de bu sene bir
şey daha getirdik; sizlerin hepinize birer tane müzik aleti
getirdik. Saz, gitar ve flüt getirdik. Bu müzik aletleri size el
becerisi ve sosyallik kazandıracak. Ancak hepsinden önemlisi
sizi duygusal olarak geliştirecek. Bu sayede insanları daha çok
sevmeyi öğreneceksiniz” dedi.

ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk de “çocuklar sizlere
sevgi getirdik, sizlere saygı getirdik. Sizlerden de başta aile
büyüklerinize, öğretmenlerinize ve memleketinize sevgi ve
saygı bekliyoruz. Derslerinizde başarılar diliyoruz. Bu ülkenin
geleceği sizlersiniz. Biz burada saygıyla sizin önünüzde
eğiliyoruz bunu bilin. Yolunuz açık olsun” dedi.
ATB Heyetine Meclis Başkanı İbrahim Öztürk ve ATB Başkanı
Faik Yavuz’un yanı sıra, ATB Başkan Yardımcısı Şemsettin
Aktuğlu, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Coşgun, Murat
Başar, Hasan Ersan, Şakir Çetin, ATB Genel Sekreteri Eyüp
Şenol Ömeroğlu ve ATB Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara
katıldı.
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TOBB heyeti, Mısır’da işbirliği
fırsatlarını masaya yatırdı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, ticaret ve işbirliği
fırsatlarını değerlendirmek üzere, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ile birlikte Mısır’ın
başkenti Kahire’ye gitti.
-Heyet, ilk etapta Büyükelçilik Maslahatgüzarı Kemalettin
Eruygur ile bir araya geldi.
-TOBB heyeti daha sonra; Mısır Ticaret Odaları Federasyonu

(FEDCOC) Başkanı İbrahim Mahmoud El-Araby ve yönetim
kurulu üyeleri ile görüştü.
Görüşmede, Türk ve Mısır iş dünyaları arasındaki ilişkileri
artırmak için yapılması gerekenler ve Türk girişimcilerini
Mısır’da karşılaştığı sorunlar ele alındı.
-TOBB heyeti temaslarına Mısır Ticaret ve Sanayi Bakan
Yardımcısı İbrahim Al Seginy ile devam etti. Bu görüşmede
ilave yatırım imkanları istişare edildi.
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ATB Başkanı Yavuz, TOBB Türkiye
Hayvancılık Meclisi Toplantısı’na katıldı

ATB Başkanı Yavuz: Yeni tarım
politikaları geliştirmemiz lazım

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB Türkiye Hayvancılık
Meclisi Toplantısı’na katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
ATB Başkanı Yavuz, son iki yıldır yaşanılan gelişmelerin,
hayvancılığı hiç olmadığı kadar zorlaştırdığına değinerek,
“kuraklık, döviz kuru, pandemi derken maliyetlerimiz ciddi
oranda arttı. Ancak fiyatlarımıza bunu yansıtmadık” dedi.
ATB Başkanı Yavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Elimizde bu zorlukların üstesinden gelebilmek için çeşitli
mekanizmalar var. Bu mekanizmaların belki de en önemlisi
Türkiye Hayvancılık Meclisimiz.

doğru şekilde istediğimiz zaman en üst mercilere ulaşabilme,
sektörümüzün tamamlayıcısı olan sektör temsilcileri ile
birlikte harekete edebilme imkanına sahibiz.

Çünkü burada ülkenin en önemli üreticileri, besicileri yer
alıyor. Sorunların çözümüne yönelik politika üretebilecek
ekip burada. Diğer tarafta politikalarımızı, derdimizi
anlatabileceğimiz ve çözüm için destek alabileceğimiz
makamlara erişim imkânımız da var.

Sizlerden istirhamım bu gücü iyi kullanmanız bizi zorlamanız.
Hammadde sıkıntıları yaşadığımız zamanlarda, kuraklık ile
mücadele ederken, ülkemiz hayvancılık ve tarım sektörlerinin
gelişimi için politika önerileri geliştirmemiz lazım. Kamu
veya bireysel görüşmelerinizde de bu politikalarımızı,
çözümlerimizi ön plana çıkarmamız lazım.

Bakın Temmuz ayında Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile
bir toplantı yaptık. Meclis Başkanımız Sn. Mehmet Şahbaz,
sorunlarımızı birebir bakana aktardı. Tarım Meclisimiz ile
birlikte Tarım ve Orman Bakanımız ile toplandık. Doğru şeyi

Tabi ki bütün sorunların bir anda çözülmesini bekleyemeyiz
ama çözdüğümüz her sorun bizlerin birer başarısı olacaktır ve
bizi bir adım ileriye taşıyacaktır.
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ATB Başkanı Yavuz, Dünya Gazetesi’nin
sorularını cevaplandırdı

Yavuz: Gıdada fiyat artışını önlemek
için verimlilik ve üretim şart

A

nkara Sohbetlerine konuk olan Faik Yavuz, Dünya
Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’in
sorularını cevaplandırdı.

Sektörün içinden birisi olarak özellikle son
birkaç yıldır et fiyatlarında yaşanan artışı
neye bağlıyorsunuz?
Hayvancılıkta, genel anlamda, son iki senedir yem kaynaklı
ciddi bir maliyet artışı var. Aslında et fiyatı aynı oranda artmadı.
Bir de perakende satışlarda özel bir durum var. Genellikle
bonfile, pirzola gibi hayvanda az bulunan ve fiyatı yüksek olan
etler haberlere konu oluyor ve 110-120 lira civarında fiyatlar
telaffuz ediliyor.
Geriye dönük 1 yıl içinde yem fiyatı yüzde 63 civarında arttı ve
üstelik buna son yapılan zam dahil değil. Etin maliyetinin yüzde
55-65’ini yemin oluşturduğunu göz önünde bulundurarak,
et fiyatındaki artışın da yem fiyatındaki artışa yakın olması

gerekir. Üretici, eskiden mera alanlarında hayvanlarını yayardı.
Hayvan belirli kiloya gelince besiciye satardı.

Şimdi niye yapmıyorlar?
Ne yazık ki son zamanlarda mera alanları fazla kalmadı, hem
de meralar kapandı. Terör dolayasıyla kapandı, köy muhtarları
kapattı. Boş duran yaylada hayvan otlatmak isteyenler var ama
köylü vermiyor. Eskiden köylerde sürüler varken verilmemesini
anlıyorum ama şimdi köylerde hayvan da kalmadı aslında.
Bırak başkası kullansın niye izin vermiyorsun?
Bakın 1960’lı yıllarda 43 milyon hektar olan mera alanı bugün
12 milyon hektara kadar düşmüş. Böyle olunca da insanlar
daha yüksek maliyetli yeme ağırlık vermek durumunda
kaldılar.
Türkiye, nehir ve yeraltı su kaynaklarını projelerle daha iyi
değerlendirebilir duruma getirerek, meraları ıslah ederse
Güney Amerika, ABD, Kanada’da olduğu gibi çok az yem ile
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400-500 kg et alınabilecek seviyeye gelebiliriz. Başka bir ifade
ile et üretiminin maliyetini rahatlıkla yüzde 35 azaltabiliriz.

Peki çiftçiler ve yetiştiricilerin kârlılık
durumları nasıl değişiyor?

“Gıdada fiyat artışını önlemek
için verimlilik ve üretim şart”
Ankara T�caret Borsası Başkanı
Fa�k Yavuz, tarım sektörünün
tamamında yen� modele ve
üret�m planlamasına �ht�yaç
olduğunu söylüyor. Yavuz’a
göre, �sten�rse b�tk�sel ve
hayvansal üret�mde kısa sürede
üret�m desen� değ�şt�r�leb�l�r.

Teknoloj�y� �y�
kullanırsak tarımda
ver�ml�l�ğ� artırab�l�r�z

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

1 kg etin sofraya gelebilmesi için en az 20 ay lazım, ana
karnında doğum hariç. Hayvan bu zaman diliminde sürekli
yiyor, yani tüketiyor. Ancak bu unsurları dikkate almadan,
sadece eleştiriyoruz. Aslında son üç yıldır, profesyonel
işletmeler dahil besici sürekli zarar ediyor. Hem de büyük zarar
ediyor. Kapanma dönemi dahil olmak üzere talepte düşüş var
ve sektör yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Bir kere yıllık 40
milyon turist önemli miktarda tüketim yapıyordu. Şimdi bunu
yapamıyorlar. Aslında talebin düştüğü dönemde, maliyetler
yüksek olmasına rağmen et fiyatı düştü. Yani fiyatlar regüle
edilemedi. Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) fiyatı regüle etmesi
için piyasaya girmesini önerdik. Oysa ESK başka kulvarda ve
ithalatla uğraşıyor. Yani regülasyon görevini fazla görmüyor.
Başka mesleklerden gelip de sektöre yatırım yapanların
tamamına yakını zarar edip işi bıraktı. Ülkemizde IPARD
destekleri yanlış veriliyor. Destek almış birçok projenin
tesisleri boş ve satılık durumda olmasına rağmen, halen yeni
projelere destek veriliyor. Bitkisel üretimin olduğu tarlaların
üzerine ahırlar yaparak bitkisel üretim alanlarını da yok
ediyoruz.

Bu konuda çözüm için siz ne öneriyorsunuz?

Enﬂasyon sepeti içindeki payı yüzde 25.94
olan gıdada, yıllık fiyat artışı yüzde 30’a
yaklaşırken, fiyat artışını kontrol altına almanın yolu, talebi karşılayabilecek miktarda üretimden geçiyor. TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, buzağı ölümlerinin önlenmesi, bitkisel üretimde verimliliğinin artırılması ve tarımsal destekleme
modelindeki değişiklikle, önemli ölçüde
artışın önüne geçilebileceğini savunuyor.
Yavuz, tartışmalı et fiyatları konusunda besicilerin suçu olmadığını belirtirken, yemdeki maliyet artışının et fiyatına yansıtılamadığını kaydetti. Sektörde
profesyonel işletmeler dahil besicilerin
son üç yıldır zarar ettiğini belirten Yavuz,
bu noktada Et ve Süt Kurumu’nun fiyatı
regüle etmek yerine ithalatla uğraştığını
bildirdi. Yavuz, tarımsal desteklemenin
tamamının kaldırılarak, buraya harcanan
paranın her yıl bir üründe altyapıyı değiştirmek üzere kullanılmasını önerdi.
Ankara Sohbetlerine konuk olan Faik
Yavuz Ankara Temsilcimiz Maruf Buzcugil’in sorularını cevaplandırdı.
● Sektörün içinden birisi

olarak özellikle son birkaç yıldır
et fiyatlarında yaşanan artışı
neye bağlıyorsunuz?
Hayvancılıkta, genel anlamda, son iki senedir yem kaynaklı ciddi bir maliyet artışı var. Aslında et fiyatı aynı oranda artmadı. Bir de perakende satışlarda özel bir
durum var. Genellikle bonfile, pirzola gibi
hayvanda az bulunan ve fiyatı yüksek olan
etler haberlere konu oluyor ve 110-120 lira
civarında fiyatlar telaffuz ediliyor.
Geriye dönük 1 yıl içinde yem fiyatı yüzde 63 civarında arttı ve üstelik buna son
yapılan zam dahil değil. Etin maliyetinin
yüzde 55-65’ini yemin oluşturduğunu göz
önünde bulundurarak, et fiyatındaki artışın da yem fiyatındaki artışa yakın olması
gerekir. Üretici, eskiden mera alanlarında
hayvanlarını yayardı. Hayvan belirli kiloya gelince besiciye satardı.

MERA ALANI 50 YILDA 3'TE 1'E DÜŞTÜ
● Şimdi niye yapmıyorlar ?
Ne yazık ki son zamanlarda mera alanları fazla kalmadı, hem de meralar kapandı.
Terör dolayasıyla kapandı, köy muhtarları kapattı. Boş duran yaylada hayvan otlatmak isteyenler var ama köylü vermiyor.
Eskiden köylerde sürüler varken verilmemesini anlıyorum ama şimdi köylerde
hayvan da kalmadı aslında. Bırak başkası

Bizim şöyle bir önerimiz var. Hayvana tamamen karma yem
verip 30 kg süt almak yerine 2 kg karma yem verip, gerisini
yayarak 24 kg süt almak çiftçi açısından daha kârlıdır. Başka
bir ifade ile diğer yöntemle zaten zarar ediyorlar. Bugün
Hollanda, ABD gibi ülkeler günlük 2-3 kg yem ile 30 kg süt
alıyorlar. Üstelik 25-30 dönüm gibi küçük alanlarda, 100 inek
ile güzel para kazanabiliyorlar.
Bir başka sorun ise sütü fazla ürettirip, bunu süt tozuna
çevirmeye destek veriyoruz. Oysa ne kadar süte ihtiyaç var,
ne kadar satılabilir, bunu planlayarak yapılacak üretim daha
verimli ve kârlı olacaktır kuşkusuz.
Aslında tarım sektörünün tamamında yeni modele ve üretim
planlamasına ihtiyaç var. Normalde tarım sektöründe üretim
çok kolay. Stratejik ürünler, fındık, kayısı, incir ve üzüm gibi
uzun süre gerektirenler hariç, bitkisel üretim ve hayvansal
üretimde 1.5-2 sene içinde istediğimiz üretim desenine
ulaşabiliriz.

“Hollanda
g�b� olmazsak
tarımımızı
tamamen
b�t�r�r�z”
B�z tohumda Islahçı Hakları
Kanunu çıkardıktan sonra �ler�
b�r noktaya geld�k .
Hollanda, den�z� doldurup, Polonya’dan
toprak �thal ed�p patates tohumu yet�şt�rd�. B�ze n�ye gelm�yorsunuz ded�ğ�mde,
ülkem�zde Islahçı Hakları Kanunu yok ded�.
Ben b�r tohum �ç�n 15 yıl çalışıyorum ded�.
Tak�p eden yıl Islahçı Hakları Kanunu çıktı
ve Antalya’ya o yıl 47 yabancı sermayel�
ş�rket kuruldu. Dünya �le yarışacaksan
bunun altyapısını oluşturmamız gerek�yor.
Hollanda term�nal ülke konumunda. Hem
üret�p hem satıyor.
Hollanda g�b� olamazsak, tarımımızı da
tamamen b�t�r�r�z.
Mesele sadece kend�n�z �ç�n değ�l, dünyaya
üret�m yapab�lmekt�r.
Irak, İran, BAE, Mısır g�b� ülkelere yönel�k
üret�m yapmayacaksam, n�ye bu kadar uğraşıyorum. Ç�n’e H�nd�stan’a büyük �hracat
yapan ülke olmak zorundayız.

● İş�n �hracat boyutu da var, yan� Türk�ye’n�n
�hracat potans�yel�n� de gerekt�ğ� g�b�
değerlend�remed�ğ�n� görüyoruz.
Tarım tamamen stratej�k b�r sektör ve önümüzdek�
dönemde önem� daha da artacak. İnsanlar
y�yecek ve �çecek başka yolu yok. Dünya nüfusu
her gün artıyor. Ona karşılık, topraklarımız hem
erozyon �le hem betonlaşarak yok oluyor. Ç�n
g�b�, H�nd�stan g�b� daha önce gel�r sev�yes� düşük
olan ülkelerde, 300 m�lyon k�ş� sınıf atladı ve özel
talepler� var. Gel�rler� yükseld�. Bunların �ht�yacını
k�m karşılayacak? Ç�n artık 1 senel�k stoklar yapıyor,
ancak b�z �thal etmezsek ürün bulmakta güçlük
çeker�z. Dünyanın fazla üret�m�n� Ç�n ve H�nd�stan
çek�yor. B�z aslında üret�p bunlara vermem�z
gerek�rken, hububatta kend� �ht�yacımızı
zor karşılar duruma geld�k. B�r kısmı
�hraç kaydıyla olmak üzere b�z �thalat
yapmak zorundayız.
ABD, Kanada, Fransa, Almanya
g�b� gel�şm�ş ülkeler dönüm
Tarım sektörüne her yıl c�dd� m�ktarda destek ver�l�yor
başına buğdayda 750 kg
ama bu destekler k�ş� başına bölündüğünde çok da rasyonel
ver�ml�l�ğe ulaştılar. Esk�
olmuyor. Ben�m öner�m tüm destekleme ödemeler� kaldırılarak,
doğu bloku ülkeler� �le Türk
buraya ayrılan bütçe �le her yıl b�r ürün bel�rlen�p o ürünün üret�m
cumhur�yetler� g�b� ülkeler ve
altyapısının tamamen değ�şt�r�lmes�d�r. Örneğ�n hayvancılığın
Türk�ye dah�l ortalama 300 kg
ver�ml� olarak yapılab�leceğ� bölgeler tesp�t ed�l�p, opt�mum
c�varında. Eğer teknoloj�y� �y�
�şletme büyüklüğü de bel�rlenerek, 20 yıl vade �le hayvan
kullanırsak
b�z de bu ver�ml�l�ğe
dağıtımı yapılab�l�r. Üstel�k bunun ger� ödemes� de her yıl yen�
ulaşab�l�r�z. Yan� ver�ml�l�ğ� ve
doğan hayvanlardan b�rer tane alınarak gerçekleşt�r�leb�l�r.
dolayasıyla üret�m m�ktarını �k�
Yan� b�r yıl büyükbaş, b�r yıl küçükbaş, tak�p eden yıl
katına çıkarab�l�r�z. Üstel�k Ortadoğu
fındık g�b� temel ürünler�n altyapısını tamamen
ve Afr�ka ülkeler�n�n heps�n�n de bu ürüne
değ�şt�recek ölçüde destek ver�lmel�d�r.
�ht�yacı var. Yan� b�z Duba� g�b� S�ngapur g�b�
term�nal ülke olab�l�r�z.
L�sanslı depo d�yoruz, herkes kend�ne göre b�r
depo s�stem� kuruyor. Oysa Karaden�z’� çok �y�
● Peki çiftçiler ve yetiştiricilerin
kullanab�l�r�z. Karaden�z’de çok büyük hac�ml�
kârlılık durumları nasıl değişiyor?
depolar kurab�l�r�z. Uluslararası borsayı mutlaka
1 kg etin sofraya gelebilmesi için en az
açmamız lazım. Ulusal borsayı açtık ürün İht�sas
20 ay lazım, ana karnında doğum hariç.
Borsası (TÜRİB) ancak uluslararası borsa açıp,
oradak� üret�mler� buradak� depoya çek�p
Hayvan bu zaman diliminde sürekli yiburada pazarlayab�l�r�z.
yor, yani tüketiyor. Ancak bu unsurları

kullansın niye izin vermiyorsun? Bakın
1960’lı yıllarda 43 milyon hektar olan mera alanı bugün 12 milyon hektara kadar
düşmüş. Böyle olunca da insanlar daha
yüksek maliyetli yeme ağırlık vermek durumunda kaldılar.
Türkiye, nehir ve yeraltı su kaynaklarını projelerle daha iyi değerlendirebilir
duruma getirerek, meraları ıslah ederse
Güney Amerika, ABD, Kanada’da olduğu
gibi çok az yem ile 400-500 kg et alınabilecek seviyeye gelebiliriz. Başka bir ifade ile
et üretiminin maliyetini rahatlıkla yüzde
35 azaltabiliriz.

Desteklemede
rad�kal öner�:

“Her yıl sadece b�r
ürüne destek ver�leb�l�r”

dikkate almadan, sadece eleştiriyoruz.
Aslında son üç yıldır, profesyonel işletmeler dahil besici sürekli zarar ediyor.
Hem de büyük zarar ediyor. Kapanma
dönemi dahil olmak üzere talepte düşüş
var ve sektör yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Bir kere yıllık 40 milyon turist önemli miktarda tüketim yapıyordu. Şimdi bunu yapamıyorlar. Aslında talebin düştüğü dönemde, maliyetler yüksek olmasına
rağmen et fiyatı düştü. Yani fiyatlar regüle edilemedi. Et ve Süt Kurumu’nun
(ESK) fiyatı regüle etmesi için piyasaya
girmesini önerdik. Oysa ESK başka kulvarda ve ithalatla uğraşıyor. Yani regülasyon görevini fazla görmüyor.
Başka mesleklerden gelip de sektöre
yatırım yapanların tamamına yakını zarar edip işi bıraktı. Ülkemizde IPARD
destekleri yanlış veriliyor. Destek almış
birçok projenin tesisleri boş ve satılık
durumda olmasına rağmen, halen yeni

“Teknoloj� üreten�
doyurmamız lazım”

“Yıllık 700 b�n buzağı ölümünü
önlersek �thalata gerek kalmaz”
Ham materyal �thal ed�l�yor hayvancılıkta.
B�z hep ölen buzağı sayısını 450 b�n
b�l�yorduk. Sayın Bakan Eşref Fakıbaba,
bakanlık yaptığı dönemde yıllık 750 b�n
buzağının öldüğünü söylüyordu. Bunun
otomat�kman yüzde 50’s� erkekt�r, demek
k� yıllık 400 b�n bes�l�k buzağımız g�d�yor.
Zaten �thal ett�ğ�m�z hayvan sayısı da bu
kadar. Sağlık sorununu çözsek bes�l�k
hayvan �thalatına gerek kalmaz.
Gençler� köyde tutab�lmem�z lazım.

DUNYA

Bizim hayvancılıkta model değişikliğine ihtiyacımız var. En
büyük sorunumuz bu. Model değişikliğinden kastım, örneğin
İzmir’de yeni başlamışlar. Süt hayvancılığında 2-3 yerde,
hayvanı yayarak yetiştirmeye başlamışlar.
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Gençler� sosyal donatı alanlarından
mahrum bırakıyoruz kırsalda. İnternet ve
TV’de kent yaşamını görüyor. Yurt dışında
öbek öbek �şletmeler var ama bunların
ortasında her türlü sosyal donatısı
olan, b�lardo, müz�k, eğlence, spor olan
kasaba g�b� yerler var. İnsanlar gün
boyu hayvanlara bakıp akşam duş alıp
eğlenmeye g�tt�kler�n� söylüyor.
Oysa b�zde kırsal alanda yaşayan
gençlere kız verm�yorlar.

B�r yandan nüfus artıyor, üret�m düşünce
f�yat artacaktır. Tarıma daha çok önem
ver�p, stratej�k sektör olarak görerek yatırım
yapmalıyız. Robot, İHA; SİHA g�b� teknoloj�k
aletler� de �nsanlar üret�yor ve bunların da
yemeye �çmeye �ht�yacı var. Teknoloj�ye �ht�yacımız var ama önce o teknoloj�y� üreten �nsanı
doyurmamız lazım. Stratej�k ürünlere katma
değer kazandırmamız lazım. Bunları �şlemeden
satıyoruz. Fındık şu an 3 dolar, ç�kolata �ç�ne
katıldığında 23 dolara satılıyor.
Tarımsal alanda, ver�ml�l�ğ� ve katma değer�
artırmalıyız. Ç�n ve H�nd�stan p�yasasına ve
dünyaya üret�m yapmalıyız. Bu ülkelerde gel�r
sev�yes� yükselen öneml� b�r kes�m var ve bunlar
da çok tüket�m yapıyorlar. Geçen sene soğan
b�zde çıktığında, H�nd�stan’da henüz çıkmadan
talep vardı ama �hracata �z�n çıkmadı. Sonra,
H�nd�stan ve Mısır’da ürün çıkınca f�yat düştü ve
b�z�m �hracat şansımız da ortadan kalktı. P�yasayı �y� koklayıp gerekl� müdahaley� yapmazsanız,
sıkıntı olur. Esk�den Türk cumhur�yetler�nden
buğday alırdık, ş�md� oradak� bütün buğdayı
Ç�n kapatmış. B�z Türk�ye’n�n tamamını havza
bazlı planlayarak üretmel�y�z. Toplam 982 tane
havzamız oldu ve bu sayı çok yüksek.

projelere destek veriliyor. Bitkisel üretimin olduğu tarlaların üzerine ahırlar
yaparak bitkisel üretim alanlarını da yok
ediyoruz.
● Bu konuda çözüm için

siz ne öneriyorsunuz ?
Bizim hayvancılıkta model değişikliğine ihtiyacımız var. En büyük sorunumuz
bu. Model değişikliğinden kastım, örneğin İzmir’de yeni başlamışlar. Süt hayvancılığında 2-3 yerde, hayvanı yayarak
yetiştirmeye başlamışlar.
Bizim şöyle bir önerimiz var. Hayvana tamamen karma yem verip 30 kg süt
almak yerine 2 kg karma yem verip, gerisini yayarak 24 kg süt almak çiftçi açısından daha kârlıdır. Başka bir ifade ile
diğer yöntemle zaten zarar ediyorlar.
Bugün Hollanda, ABD gibi ülkeler günlük 2-3 kg yem ile 30 kg süt alıyorlar. Üstelik 25-30 dönüm gibi küçük alanlarda,
100 inek ile güzel para kazanabiliyorlar.
Bir başka sorun ise sütü fazla ürettirip,
bunu süt tozuna çevirmeye destek veriyoruz. Oysa ne kadar süte ihtiyaç var, ne
kadar satılabilir, bunu planlayarak yapılacak üretim daha verimli ve kârlı olacaktır kuşkusuz.
Aslında tarım sektörünün tamamında yeni modele ve üretim planlamasına
ihtiyaç var. Normalde tarım sektöründe
üretim çok kolay. Stratejik ürünler, fındık, kayısı, incir ve üzüm gibi uzun süre
gerektirenler hariç, bitkisel üretim ve
hayvansal üretimde 1.5-2 sene içinde istediğimiz üretim desenine ulaşabiliriz.
Ancak önemli olan bunun pazarlamasını yapmak, katma değerini elde etmek.
Pazarlayamazsan, eti çok fazla üretsen
ne olacak ki? Arz talepten fazla olursa, fiyat otomatikman düşecek. Ancak böyle
bir planlamamız da yok, ihracatı da yapamıyoruz. Önemli olan ürettiğini satan, satabildiği kadar da üreten bir model olmalı. Her sene plansız tarım üretimi. Soğana bakın, 10 liraya da soğan
yedik, geçen sene devlet aldı bedava dağıttı. Patateste de benzeri oldu. Planlama yaparken de iç ihtiyaç ve ihracat potansiyeli dikkate alınmalı. Bunları yapmadan tarımı düzeltemezsiniz. Bir sene
fiyat tavan yapar, bir sene yerde sürünür.

Tarımda model
değişikliği
gerekiyor
MARUF BUZCUGİL
L
DÜNYA ANKARA
TEMSİLCİSİ
maruf.buzcug�l@dunya.com
m

Ağustos ayı enflasyon ver�ler� gıda
f�yatlarındak� yüksek artışı yen�den
gözümüze soktu. Geçen ay tüket�c�
f�yatları endeks� kapsamında f�yatı en
çok artan 20 üründen 15’�n�n gıda ve
tarım ürünü olduğunu gördük. Gıda
f�yatlarındak� artış ağustos ayında
aylık bazda yüze 3,12, yıllık bazda yüzde
29 artışla ekonom� gündem�ndek�
yer�n� perç�nled�.
Gıda f�yatlarındak� artışın nedenler�n�,
Türk�ye’n�n tarımsal üret�m ve bu
ürünler�n pazarlanmasındak� sorunları
“Dünya Ankara Sohbetler�” kapsamında
TOBB Başkanvek�l� ve Ankara
T�caret Borsası (ATB) Başkanı Fa�k
Yavuz �le konuştuk.
Türk�ye, b�r süred�r yüksek seyreden gıda
f�yatlarını daha çok tedar�k z�nc�r�ndek�
önlemler ve f�yat �zleme kom�teler� �le
kontrol altına almaya çalışıyor. Ağırlıklı
olarak tarıma dayalı gıda ürünler�n�n
p�yasalaştığı, el değ�şt�rd�ğ� t�caret
borsalarının duayen �sm� Fa�k Yavuz
�se tarım ve gıda alanında sorunlara
vak�t kaybetmeden, üret�m ve �thalatın
önceden planlandığı, �hracatı hedefleyen
gen�ş b�r bakış açısıyla yaklaşılması
gerekt�ğ�n� söylüyor.
Buzağılar ölmes�n,
mera alanları ıslah ed�ls�n
Türk�ye’de tarımda ve bu ürünler�
pazarlamada model değ�ş�kl�ğ�ne
g�d�lmes� gerekt�ğ�n� vurgulayan
Yavuz, bu model� “ürett�ğ�n� satan ve
satab�ld�ğ�n� üreten Türk�ye”
bakışıyla ortaya koyuyor.
Hayvancılık ve b�tk�sel üret�mde, kısa ve
orta vadede sonuç alınab�lecek önlemler
öneren Fa�k Yavuz’a göre,
-“Sadece yılda 750 b�n� bulan buzağı
ölümler�n� engellesek canlı hayvan ve et
�thalatına �ht�yaç kalmaz.”
-“Mera alanlarımız 43 m�lyon hektardan
12 m�lyon hektara düşse de ıslah ed�l�rse
el�m�zdek� bu alanlar yetel� olur ve
hayvancılık mal�yetler� yüzde 35
c�varında azalır.”
Gıdada, dünyanın term�nal
ülkeler�nden b�r� olmalıyız
Türk�ye’n�n tarım ve gıdada sadece
kend� �ht�yacı �ç�n değ�l dünya �ç�n üret�m
yapab�lecek potans�yel� de Fa�k Yavuz’un
önemle vurguladığı konular arasında öne
çıkıyor. “Türk�ye neden Duba�, S�ngapur
g�b� term�nal ülke olmasın?” “Neden
Hollanda g�b� tarım alanında dünya
t�caret�n� yönlend�ren ülke olmasın?”
sorularını d�llend�ren Yavuz, tarımsal
alanda ver�ml�l�ğ� ve katma değer� artıran
önlemlerle bu hedeflere ulaşılab�leceğ�n�
savunuyor.
Ç�n ve H�nd�stan’ın her b�r�nde yaklaşık
300 m�lyon k�ş�n�n sınıf atladığını ve
daha n�tel�kl� gıda ürünler� tüketmeye
başladığına d�kkat� çeken Yavuz, hedef�n
bu ülkelere �hracat olması gerekt�ğ�n�
ısrarla vurguluyor. Yavuz, “Bu hedef�
kaçırıyoruz. Karaden�z’e çok büyük
depolar kurab�l�r�z.” d�yor.
Hızla yükselen gıda f�yatlarını, Merkez
Bankası’nın enflasyon hedeflemes�ndek�
“baş belalısı”, “para pol�t�kasının ayak
bağı”, “enflasyonun olağan şüphel�s�”
g�b� gören, ülke yönet�m�n�n en yüksek
kademeler�nde f�yat �zleme kom�teler�
kuran, ama üret�m ve planlama alanında
�ş� ağırdan alan yaklaşımı b�r an önce terk
etmem�z gerek�yor.
Aklın yolu tarımı ve tarımsal üret�m�
öne çıkaran, üret�m potans�yel�n�n
sınırlarını �hracatla zorlayan stratej�
ve pol�t�kaları b�r an önce
uygulamaya koymaktan geç�yor.

CMYK

Ancak önemli olan bunun pazarlamasını yapmak, katma
değerini elde etmek. Pazarlayamazsan, eti çok fazla üretsen
ne olacak ki? Arz talepten fazla olursa, fiyat otomatikman
düşecek. Ancak böyle bir planlamamız da yok, ihracatı da
yapamıyoruz. Önemli olan ürettiğini satan, satabildiği kadar
da üreten bir model olmalı. Her sene plansız tarım üretimi.
Soğana bakın, 10 liraya da soğan yedik, geçen sene devlet aldı
bedava dağıttı. Patateste de benzeri oldu. Planlama yaparken
de iç ihtiyaç ve ihracat potansiyeli dikkate alınmalı. Bunları
yapmadan tarımı düzeltemezsiniz. Bir sene fiyat tavan yapar,
bir sene yerde sürünür.

“Hububatta verimliliği
iki katına çıkarma potansiyeli var”
ABD, Kanada, Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkeler dönüm
başına buğdayda 750 kg verimliliğe ulaştılar ve burada
kaldılar. Diğer ülkeler, yani eski doğu bloku ülkeleri ile Türk
Cumhuriyetleri gibi ülkeler ve Türkiye dahil ortalama 300 kg
civarında. Eğer teknolojiyi iyi kullanırsak biz de bu verimliliğe
ulaşabiliriz. Yani verimliliği ve dolayasıyla üretim miktarını
iki katına çıkarabiliriz. Üstelik Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin
hepsinin de bu ürüne ihtiyacı var. Yani biz Dubai gibi Singapur
gibi terminal ülke olabiliriz. Bunu kaçırıyoruz.
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Lisanslı depo diyoruz, herkes kendine göre bir depo sistemi
kuruyor. Oysa Karadeniz’i çok iyi kullanabiliriz. Karadeniz’de
çok büyük hacimli depolar kurabiliriz. Uluslararası borsayı
mutlaka açmamız lazım. Ulusal borsayı açtık ürün İhtisas
Borsası (TÜRİB) ancak uluslararası borsa açıp, oradaki
üretimleri buradaki depoya çekip burada pazarlayabiliriz.

“Teknoloji ihtiyaç ama onu üreteni de
doyurmamız lazım”
Bir yandan nüfus artıyor, üretim düşünce fiyat artacaktır.
Tarıma daha çok önem verip, stratejik sektör olarak görerek
yatırım yapmalıyız. Robot, İHA; SİHA gibi teknolojik aletleri
de insanlar üretiyor ve bunların da yemeye içmeye ihtiyacı
var. Teknolojiye ihtiyacımız var ama önce o teknolojiyi üreten
insanı doyurmamız lazım. Stratejik ürünlere katma değer
kazandırmamız lazım. Bunları işlemeden satıyoruz. Fındık şu
an 3 dolar, çikolata içine katıldığında 23 dolara satılıyor.
Tarımsal alanda, verimliliği ve katma değeri artırmalıyız. Çin
ve Hindistan piyasasına ve dünyaya üretim yapmalıyız. Bu
ülkelerde gelir seviyesi yükselen önemli bir kesim var ve
bunlar da çok tüketim yapıyorlar. Geçen sene soğan bizde
çıktığında, Hindistan’da henüz çıkmadan talep vardı ama
ihracata izin çıkmadı. Sonra, Hindistan ve Mısır’da ürün
çıkınca fiyat düştü ve bizim ihracat şansımız da ortadan kalktı.
Piyasayı iyi koklayıp gerekli müdahaleyi yapmazsanız, sıkıntı
olur.
Eskiden Türk Cumhuriyetlerinden buğday alırdık, şimdi oradaki
bütün buğdayı Çin kapatmış. Biz Türkiye’nin tamamını havza
bazlı planlayarak üretmeliyiz. Toplam 982 tane havzamız oldu
ve bu sayı çok yüksek.

“Yıllık 700 bin buzağı ölümünü önlersek
ithalata gerek kalmaz”

Desteklemede radikal öneri: “Her yıl
sadece bir ürüne destek verilebilir”
Tarım sektörüne her yıl ciddi miktarda destek veriliyor ama bu
destekler kişi başına bölündüğünde çok da rasyonel olmuyor.
Benim önerim tüm destekleme ödemeleri kaldırılarak, buraya
ayrılan bütçe ile her yıl bir ürün belirlenip o ürünün üretim
altyapısının tamamen değiştirilmesidir.
Örneğin hayvancılığın verimli olarak yapılabileceği bölgeler
tespit edilip, optimum işletme büyüklüğü de belirlenerek,
20 yıl vade ile hayvan dağıtımı yapılabilir. Üstelik bunun
geri ödemesi de her yıl yeni doğan hayvanlardan birer tane
alınarak gerçekleştirilebilir. Yani bir yıl büyükbaş, bir yıl
küçükbaş, takip eden yıl fındık gibi temel ürünlerin altyapısını
tamamen değiştirecek ölçüde destek verilmelidir.

“Polonya’dan toprak ithal edip denizi
dolduran Hollanda bize gelmedi”
Biz tohumda Islahçı Hakları Kanunu çıkardıktan sonra ileri bir
noktaya geldik.
Hollanda, denizi doldurup, Polonya’dan toprak ithal edip
patates tohumu yetiştirdi. Bize niye gelmiyorsunuz dediğimde,
ülkemizde Islahçı Hakları Kanunu yok dedi. Ben bir tohum
için 15 yıl çalışıyorum dedi. Takip eden yıl Islahçı Hakları
Kanunu çıktı ve Antalya’ya o yıl 47 tane yabancı sermayeli
şirket kuruldu. Dünya ile yarışacaksan bunun altyapısını
oluşturmamız gerekiyor. Hollanda terminal ülke konumunda.
Hem üretip hem satıyor.
Hollanda gibi olamazsak, tarımımızı da tamamen bitiririz.
Mesele sadece kendiniz için değil, dünyaya üretim
yapabilmektir.

Ham materyal ithal ediliyor hayvancılıkta. Biz hep ölen buzağı
sayısını 450 bin biliyorduk. Sayın Bakan Eşref Fakıbaba,
bakanlık yaptığı dönemde yıllık 750 bin buzağının öldüğünü
söylüyordu. Bunun otomatikman yüzde 50’si erkektir, demek
ki yıllık 400 bin besilik buzağımız gidiyor. Zaten ithal ettiğimiz
hayvan sayısı da bu kadar. Sağlık sorununu çözsek besilik
hayvan ithalatına gerek kalmaz.
Gençleri köyde tutabilmemiz lazım. Gençleri sosyal donatı
alanlarından mahrum bırakıyoruz kırsalda. İnternet ve TV’de
kent yaşamını görüyor. Yurt dışında öbek öbek işletmeler var
ama bunların ortasında her türlü sosyal donatısı olan, bilardo,
müzik, eğlence, spor olan kasaba gibi yerler var. İnsanlar gün
boyu hayvanlara bakıp akşam duş alıp eğlenmeye gittiklerini
söylüyor. Oysa bizde kırsal alanda yaşayan gençlere kız
vermiyorlar.

Irak, İran, BAE, Mısır gibi ülkelere yönelik üretim
yapmayacaksam, niye bu kadar uğraşıyorum. Çin’e Hindistan’a
büyük ihracat yapan ülke olmak zorundayız.
Tarımda model değişikliği gerekiyor.

“Başkanlar Konuşuyor”
ATB Başkanı Faik Yavuz, Dünya Gazetesi ve TOBB işbirliğinde
hayata geçen “Başkanlar Konuşuyor” programına konuk
oldu. Yavuz, Dünya Gazetesi’nin sorularını yanıtlayarak,
önerilerinden bahsetti. Program elektronik ortamda canlı
yayınlandı.
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Planlı teşvikle Türkiye
tarımda terminal ülke olur

maliyeti bizim yüzde 50’miz kadar… Sonra çiftçimiz zarar edip,
çekiliyor. Finansman sorunu var. Finansman aktarımı yapmak
gerek geride kalıyoruz diye düşünüyorum.

ATB Başkanı Yavuz, tarımda destekleme politikasının yeniden
masaya yatırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Hedefine
uygun ve proje kapsamında teşvikler planlanırsa Türkiye
terminal ülke olur. Çok güzel bir coğrafyadayız, kuzeydeki
ülkeler ve güneydeki ülkeler arasında ticaret köprüsü oluruz”
dedi.

Tarımın 1938’den beri desteklenir. Ancak 2021 oldu;
soruyoruz çiftçi ‘zarar ettim’ diyor, devlet ‘ben çok para verdim’
diyor, tüketici de ‘ben pahalıya ürün yiyorum’ diyor. O zaman
bir yanlışlık var. Destekleme politikasını yeniden masaya
yatırmamız lazım. Destek her zaman nakit para vererek
olmayabilir. Temelde verimli üretim modeli yatıyor. Ben olsam
Türkiye’yi 8-10 bölgeye ayırırım. Nerede, ne yetiştirilecek
karar verilir. Doğu Anadolu’da bitkisel üretim yapamazsınız.
Ne yaparsanız yapın alacağınız üretim 180 kilo… Hükümet
3 lira da verse 5 lira da çiftçi zarar eder. Orası hayvancılığa
yatkınsa onu teşvik edersiniz. Tarıma 22 milyar TL destek
Avrupa ve Amerika’dan düşük olsa da Türkiye şartlarında iyi
para. Doğru kullanmak gerekiyor.

“Türkiye tarımda kendi kendine yetmesin,
tüm dünyaya üretim yapsın”
Tarımda yeniden yapılanma ve planlamaya ihtiyaç var. Tarımı
iyi planlayamazsanız; bazen fiyatlar tavan yapıyor, bazen de
dip yapıyor. Üretenler zarar edince piyasadan çekiliyor. Israrla
şunu söylüyoruz. Önce planlama yapmamız lazım tarımda;
neyi nerede ne kadar üreteceğiz. Tarımda bir ürünü üretmek
çok zor değil. En fazla 2 yılda ürünün destinasyonunu da
değiştirebilirsiniz, ürünün çeşidini de değiştirebilirsiniz. Eğer
pazarlamıyorsanız ürettiğiniz ürünün bence bir değeri yok.
Tarımdaki girdilerin çok yüksek olması konusuna gelirsek;

Bu yıl Doğu Anadolu bölgesinin kalkınmasına yatırım yaparım.
Yaylalarını suyu elektriğini götürürüm. Düşük faizli 20-30

Dünyada tarımda emtia fiyatlarının artışlarının en büyük
nedenlerinden biri, Çin, Hindistan hızlı ürün çekmesi…
Hindistan ve Çin’de 200-300 milyon kişi sınıf atladı. Eskiden
pirinç lapası yerken, şu an spesiyal ürünler istiyorlar. Avrasya
ülkelerinin buğdaylarını biz alırdık, şu an Çin kapattı. Girdiler,
gübre ile başlıyor, mazotla devam ediyor, işçilik, ilaç bunların
hepsi maliyeti artırıcı temel unsurlar. Bitkisel üretimde toprak,
su, güneş lazım. Güneş ve toprak Türkiye’de var. Ama yağmur
alma kapasitemiz Avrupa’ya göre düşük. Bunun için susuz
tarıma geçmemiz gerekiyor. Maliyetleri düşüreceksek, birimde
verimliliği artırmamız lazım. Bir dekar yerde 300 kilo buğday
alıyoruz ama Avrupa 750 kilo alıyorsa demek ki onların
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Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkeler var. Bunlar,
maksimum verime ulaşmamış potansiyel var. Güneyimizde
de İran, Irak, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Mısır var.
Kuzeydeki ülkelere üretim yaptırıp ürünlerin, Karadeniz’de
lisanslı depolar kurarak güneydeki ülkelere satılmasını
sağlayabiliriz. Singapur, Dubai gibi terminal ülke olabiliriz.
Bence Türkiye kendi kendine yetmemeli, Türkiye komşularına,
dünyaya üretim yapmalı. Tropikal meyveler yemiyorduk.
Bunlar Türkiye’ye gelince kendimize yetmeyen ülke olduk.
İyi terminal ülke olma yolunda ilerlemeliyiz, kuzeydeki
potansiyel ürünlerini destekler burada kullanılmalı.

yıl vadeli aile kaç tane hayvanla idare edecekse öyle kredi
veririm. Sonra Güneydoğu, sonra Doğu Karadeniz, İç Anadolu
derken 8-10 yılda tarım altyapısını oluştururum. Havza
projelerini tam uygulayamadık. İç Anadolu’da hangi çeşit
buğdayın verimli olacağını belirlerim, buna destek veriyorum,
sen başka bir şey ekeceksen ben ona destek vermiyorum’
şeklinde yapmalı.

Singapur, Dubai gibi terminal ülke olabiliriz
Hedefine uygun ve proje kapsamında yapmalıyız. İyi
planlanırsa Türkiye merkez ülke olur. Kuzeyimizdeki Romanya,

Türkiye’nin ilk hububat
laboratuvarını kurduk
Tüm altyapı hizmetlerimizi, iki ana sektörde son teknoloji
kullanarak oluşturduk. Birincisi hayvancılık, ikincisi hububat ve
bakliyat sektörü... Bununla ilgili canlı hayvan borsasından, et
borsasına kadar soğuk zincir içinde bu oluşumu gerçekleştirdik
ve şu an işlem görüyor. Hububat ve bakliyatta da lisanslı
depomuzu yaptık. Lisanslı depomuzdan sonra son satış
salonlarımızı geliştirdik. Türkiye’nin ilk hububat laboratuvarını
kurduk. Uluslararası akredite edilmiş laboratuvar olarak 4-5
yıldır hizmet veriyor. Koçhisar’da bitkisel üretimle ilgili büyük
bir potansiyel var. Arpa, buğday son zamanlarda soğan ve
kimyon gibi ürünler çok hızlı büyüyor. Satış salonları kurduk.
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Ankara Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin
Yönetim Kurulu Toplantısı
Akyurt’ta gerçekleştirildi

A

nkara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin
Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Valisi Vasip
Şahin başkanlığında, Akyurt Belediye Başkanı Hilal
Ayık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Kaymakamı
Osman Altın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı
Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran,
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.
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ATB Eylül ayı Meclis Toplantısı
Prof. Dr. Halil Sarıaslan’ın sunumuyla gerçekleştirildi

“Sıkıntıları sadece pandemiye
bağlamak yanlış olur”

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Eylül ayı Meclis
Toplantısı, ATB Meclis Başkan Yardımcısı Musa
Şansever başkanlığında, Prof. Dr. Halil Sarıaslan’ın
katılımıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sarıaslan Ekonomideki
güncel gelişmelerle ilgili ATB Meclis ve Komite Üyelerine
sunum yaparak sorularını yanıtladı.
Prof. Dr. Sarıaslan yaptığı sunumda, Türkiye’nin geçmekte
olduğu ekonomik süreci açıklayarak, bu sürecin olası
sonuçlarını ve çözüm önerilerini anlattı.

Prof. Dr. Sarıaslan, yaptığı sunumda
şu ifadelere yer verdi:
Pandemiden önce buraya gelip sunum yaptığımda ana
gündem maddemiz; enflasyon, kur, faiz problemimizden
bahsetmişiz. Bugün yine aynı problemlerden sıkıntı yaşıyoruz.
Belki bugün sırası biraz değişti. Önceki sunumda yüksek kur
en büyük problemken bugün yüksek enflasyon daha büyük bir
problem olarak görülüyor. Ancak bu üç kavram birbiriyle iç içe
geçmiş durumdadır.
Önce tüm ekonominin genel resmi olan ekonomik büyüme
rakamlarına değinelim. 2017’de 7,5 civarı bir büyüme
yakalamışken, 2018 de şartlar değişmiş ve 2,8 olmuş. Önemli
ölçüde düşüş göze çarpıyor. 2019’da ise daha da düşmüş.

1 civarında rakam karşımıza çıkıyor. Ancak bu aslında 0’a
yakındır. 2020’ye geldiğimizde ise durum bir miktar daha
kötüleşiyor. Tabi bunda kovid-19’un başlaması da etkilidir.
Ancak bu durumu yalnızca kovid-19’a bağlamak doğru olmaz.
2018 ve 2019 da gidişatla ilgili sinyaller zaten var.
2021 ilk çeyrekte ekonomi bir önceki senenin ilk çeyreğine
göre 7,2 büyümüş. İkinci çeyrek de yine aynı şekilde bir
önceki yılın ilk çeyreğine göre ancak bu sefer muazzam bir
büyüme karşımıza çıkıyor 21,7 büyüme olmuş. Bu rakamın
bu kadar tartışılmasının nedeni; büyüme rakamlarının bir
önceki senenin aynı dönemle kıyaslanması ve o dönemin
pandeminin en kötü vurduğu döneme denk gelmesidir. Sonuç
olarak bu büyüme rakamı doğrudur.
Milli gelire baktığımız zaman; 2012 yılına baktığımız zaman,
hepimizin övündüğü çok başarılı bir dönem 12,500 usd. O
yıldan sonra giderek düşüyor ve en son 2020 yılına geldiğimiz
zaman yaklaşık 8,500 usd civarına düşüyor. Fakat burada çok
fazla kötümser olmamak lazım. Çünkü dolardaki değer artışı
bu rakamı bir miktar dengeliyor. Ancak sonuç olarak söylemek
gerekirse bir bocalama söz konusu.
İşsizlik konusuna geldiğimizde; TÜİK rakamlarına göre,
2020 yılına kadar giderek artan bir işsizlik söz konusuyken
2020 yılında 14,4’den 2021’de bir anda 12’ye düşüyor. Bu
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hesaplamada yöntem ve rakamlar tartışılıyor. Ekonomistler
çok itibar etmiyor bu rakamlara.
İthalat ve ihracat kalemine baktığımızda; ihracatımız her
şeye rağmen artmış. Burada iş adamlarımızı taktir etmek
gerekir. İş adamlarımız canla başla çalışıp, risk alıp ihracat
için çabalıyorlar. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Türk
ekonomisinin genel karakteri %75 civarındadır. Bu rakam
dövizin birden fırladığı yıllarda 2018-2019 gibi yıllarda bir
anda artabiliyor. Ancak genel olarak %75 olduğu söylenebilir.
Borçlanma yapısına baktığımız zaman; önemli olan dış
borçtur. Dış borçta da önemli olan faiz oranıdır. Bu noktada
CDS endeksi devreye giriyor. Borçlanma faiz oranımız %5-%6
arasında değişiyor. Bu çok yüksek bir oran. Amerika bugün
%1,28 ile Almanya yaklaşık 0 ile borçlanıyor. Bizim risk
primimiz 425 baz puan olduğu için, biz bu faizleri ödemek
zorunda kalıyoruz. Bu rakam bizim faize çalıştığımızı gösterir.
Bunun nedenlerine bakacak olursak; ülke içindeki ekonomik
dengeler, siyasi riskler, hukukun üstünlüğü, demokrasinin
üstünlüğü ve güçler ayrılığı demek mümkün. Bu unsurları bir
araya getirebilirsek risk primimiz kendiliğinden düşecektir.
Tabi bunların sonucunda bir de ülkelerin kredi notları var.
Bizim kredi notumuz da ne yazık ki çok parlak değil. S&P
notumuzu B+ olarak ölçmüş. Fitch BB- olarak ölçmüş. Bizim
notumuzun yatırım yapılabilir ancak dikkatli olmak lazım
gibi bir açıklaması var. Bu notlar sadece ülkelere verilmez.
Bankalar tarafından büyük şirketlere de verilebilir.
Enflasyona gelecek olursak; 2021 ocak ayında 14,97 olan
enflasyon, ağustosta 19,25’e kadar çıktığını görüyoruz. Bu çok
büyük bir sıçrama. Bu bahsettiğimiz tüketici enflasyonuydu.

Bir de üretici enflasyonu var. 45,52 olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi bu bize şunu gösteriyor; önümüzdeki dönemde zamlar
artarak devam edecek. Hali hazırda üretici enflasyonu,
tüketiciye yansıtmamış anlamı taşıyor.
Merkez Bankası artık bu iki enflasyonla da ilgilenmiyor. Merkez
Bankamız artık çekirdek enflasyon dediğimiz bir rakama göre
hareket edeceğini söyledi. Nedir çekirdek enflasyon? Gıda gibi
önemli olan kalemler dışında kalan enflasyon rakamıdır. Tabi
faiz kararını desteklemek amacıyla yapıldı bu değişiklik.
Sonuç olarak; döviz kuru bir problem. Benim tavsiyem dövizle
borçlanmayın. Öte yandan faiz ekonominin düşmanıdır. Faiz
olduğu yerde ekonomi büyümez. Ancak faizi indirmenin yolu
enflasyonla mücadeleden geçer. Bu denge içinde kemer
sıkmamız gerekir.
Sunumun ardından, Prof. Dr. Sarıaslan Üyelerden gelen
soruları yanıtladı.

Abdülhüda Kılıç ve İsmet Alkan’a teşekkür plaketi:
2018-2021 yılları arasında Meclis Başkan Vekilliği görevini üstlenen Abdülhüda Kılıç ve Meclis Üyesi İsmet
Alkan’a başarılı çalışmaları ve ATB Meclisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. Kılıç ve
Alkan kendi istekleriyle ATB Meclis Üyeliği görevini bıraktılar.
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ATB Başkanı Yavuz, “Standartlara Yön Ver”
Semineri’ne katıldı

Yavuz: Standartlara uygun
ürün üretemezsek dünyada
kendimize pazar bulamayız

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ve
ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu, Türk
Standartları Enstitüsü’nün (TSE) standardizasyon
sisteminin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik
düzenlediği “Standartlara Yön Ver!” projesi kapsamındaki
seminere katıldı.

Başkanı Yavuz, “proje, üretici, sanayici, tüketici, ticaret erbabını
ve bilim camiası açısından son derece önemli ve doğuracağı
sonuçlar açısından da ülkemiz açısından da değerli bir
projedir” dedi.

Türk üretici ve sanayicilerinin, AB Standartları belirlenirken
masada daha fazla yer almasını ve daha fazla katkıda
bulunmasını hedefleyen projenin açılışında konuşan ATB

Gelişen ve sürekli globalleşen dünyada standardizasyon
son derecede önemlidir. Üretimi ve ticareti kolaylaştıran,
tüketiciye güven veren, temel insan ihtiyaçlarının

Yavuz konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
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karşılanmasına yardımcı olan ve dünyadaki kıt kaynakların da
etkin kullanılmasını hedefleyen bir faaliyettir.

kelimeden bugün hala önemi artarak bahsediyoruz. Giderek
daha önemli bir hale gelmesini de gözlemliyoruz.

Standardizasyon ihtiyaç ve eğilimlere dayalı gelecek
planlaması için güçlü bir araçtır. Dünyadaki en son gelişmeler,
AR-GE çıktıları ve yeni trendler hakkında bilgi sahibi olma
aracıdır.

Ancak biz önce standart konusunu kendi içimizde halletmemiz
gerekiyor. Örneğin lisanslı depoculukta, TMO’nun kendine
göre bir standartı TSE’nin kendine göre bir standartı olduğunu
görüyoruz. Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde kafa karışıklığı
yaratan bu konuda TSE ile çalışmalarımız devam ediyor. En
kısa zamanda bir sonuca varacağını düşünüyorum. TSE’nin
standartlarının esas alınması gerektiğine inanıyorum.

Standarda uygun, kaliteli ürünler üretmek zorundayız. Aksi
halde globalleşen dünyada kendimize pazar bulamayız.
Bundan 4-5 yıl önce Dünya Ticaret Örgütü, bir karar almıştı.
Tüm elektronik aletlerin prizlerini tek bir standartta üretmek.
Ancak bunun maliyetini hesapladığınız zaman, maliyet trilyon
dolarlara ulaştı. Bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu
tartışma konusudur. Ancak bu örnek, globalleşen dünyanın
ve standardizasyon konusunun ne denli önemli olduğuna
örnektir.

Toplantıya, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran,
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ve
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de katılarak, açılış konuşması
gerçekleştirdi.

Bir diğer önemli standart konusu; “Yeşil Dönüşüm” konusudur.
Cumhurbaşkanımız ABD’ye gittiğinde ifade etmişti; tekrardan
Paris İklim Sözleşmesi’ni gündemimize alacağımızı belirtmişti.
Bu konuda TSE’ye oldukça iş düşecek gibi görünüyor.
Bir Ticaret Borsası Başkanı olarak şunu ifade etmek bana düşer;
Tarım, hayvancılık ve gıda konusunda da standardizasyonlar
çok önemlidir. İlk ticaret borsasının temelleri 14. Yüzyıla kadar
dayanır. Burada diyor ki; ‘standartı belirlenmiş depolanabilir
ürünler’. 500 yıl önce borsacılığın tanımına konulmuş bir
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“

Hububat fiyatlarındaki aşırı
artışın sebebi ne olabilir sorusunu
sormadan edemiyorum.

”

u yıla kadar Dünyada yıllık ortalama 770 milyon
ton hububat üretimi varken dünya, stokları her
yıl yaklaşık 220 milyon ton bir sonraki yıla
aktarılırdı. Bu yıl dünyadaki küresel ısınma ve kuraklığa
rağmen yaklaşık üretim hedefleri yakalanmıştır. Bu yılki
stokların 100 milyon tonu, yani yaklaşık %50’si Çin’e
aktarılmıştır.

B

Çin, buğday üreticisi ülkelerin, başta Rusya olmak üzere,
Ukrayna ve diğer büyük buğday üreticisi ülkelerin ürettiği
buğdayın ciddi bir kısmını almasıyla beraber dünyada
stoklanması gereken buğdayın yarısını eritmiştir.

Meselenin bir de enerji yönü var;

Ekmeğimizle
Kim Oynuyor!
İbrahim ÖZTÜRK
Meclis Başkanı

ABD dünyanın en büyük mısır üreticisidir. Bu yıl
dünya piyasalarında petrolün varil fiyatı 35 Amerikan
dolarından 85 Amerikan dolarına çıkmıştır. Petrol
fiyatlarındaki bu artışla beraber ABD, mısırdan biyo
etanol üretimine geçmiştir. Çin’in hububat politikası,
ABD’nin bu tutumunda etkili olmuştur.
47 yıldır aktif olarak bu sektördeyim. Bu yıla kadar
Dünya’da ki hammadde fiyatları ülkeler arasında
değişmekle beraber ortalama bizim yarı fiyatımızdı.
Bu yıl bizim fiyatlarımız, dünya ülkeleri hububat
fiyatlarına göre daha ucuz kaldı. Hububat meselesi nasıl
sonlanacak?

Birileri, birilerinin ekmeğiyle mi
oynuyor acaba?
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ATB kendi elektriğini üretecek

A

nkara Ticaret Borsası (ATB), sürdürebilir enerji
politikaları ekseninde, kendi elektrik ihtiyacını
karşılamak amacıyla, Ankara’nın Gölbaşı İlçesinde
güneş enerji santrali kurulumu için sözleşme imzaladı.
Söz konusu güneş enerji santraliyle yaklaşık 1 mWp elektrik
enerjisi üretilecek ve üretilen elektrik ATB bünyesindeki tüm
tesislerin kullanımına sunulacak.
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Ankara Ticaret Borsası ile Sungen Solar Enerji Sistemleri
arasında yapılan imza törenine, ATB Meclis Başkanı İbrahim
Öztürk, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ATB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, ATB Yönetim
Kurulu Üyeleri Kemal Coşgun, Hasan Ersan, Murat Başar,
Mustafa Altınışık, ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu
ve ATB Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara katıldı.
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TOBB heyetinin yoğun geçen Kayseri programı

Hisarcıklıoğlu: Tarım en önemli ve
stratejik sektördür

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ile birlikte,
Kayseri Ticaret Borsası’nda düzenlenen Kayseri İli Müşterek
Oda/Borsa Toplantısına katıldı.
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri
Ticaret Borsası’nın tarım sektörünü geliştirmek üzere
hizmet kalitesini artırmasının bir nişanesi olan bu törende
bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.
Tarımın en önemli ve stratejik sektörlerden birisi olduğuna
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Zira, tarım başka alanlara
benzemez. Her şey yolunda giderken, önemi göz ardı edilir.
Ama fırında ekmek yoksa işte o zaman ne kadar stratejik
olduğunun farkına varılır. Allah yokluğunu göstermesin, ama
tarımın gerçek değeri, ancak yokluğunda anlaşılır. Bugün

tedbir almazsak, ucuz diye her şeyi ithal etmeye kalkarsak,
boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de
tehlikeye girer” dedi.
Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminin tarım ve hayvancılığın
nasıl stratejik bir sektör olduğunu herkese gösterdiğini, önce
kendine yeten, sonra çevresine yeten ülke olmanın önemini
yaşadıklarını ifade etti.

Kayseri TB Et ve Et Ürünleri
AR-GE Merkezi açılışı
ATB Başkanı Yavuz, TOBB heyeti ile birlikte, Kayseri Ticaret
Borsası Et ve Et Ürünleri AR-GE Merkezi’nin açılışına katıldı.
Kurdele kesiminin ardından TOBB heyeti, Kayseri Ticaret
Borsası laboratuarını gezerek, incelemelerde bulundu.
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TOBB heyetinin KKTC temasları

“KKTC ekonomisi kendi
ayakları üstünde durmalı”

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ile birlikte, Silifke
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Girne’de düzenlenen
Liderlik Akademisi’nin açılışına katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, etkinliği düzenleyen Silifke Ticaret ve Sanayi
Odası’na teşekkür etti.
KKTC ekonomisinin muhakkak kendi ayakları üzerinde
durabilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bunun
için de güçlü bir özel sektörün varlığının çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Özel sektörün geliştirilmesi için, Kıbrıs Türk
Ticaret Odası ile uzun süreden beri birlikte çalışıyoruz. İkili
ticaret ve yatırım imkânlarının geliştirilmesine yönelik olarak
ayrıntılı bir rapor hazırlattık. Ayrıca yine birlikte kurmuş
olduğumuz Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu, ikili ticaret
ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Yine

2011 yılında beri yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda
da birlikte çalışıyoruz” dedi.

Üyelerin sıkıntıları, oda/borsa
başkanları ile istişare edildi
ATB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik
Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB heyeti ile birlikte, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Liderlik
Akademisi programında yer alan Oda ve Borsa Başkanları ile
istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Oda/Borsa üyelerinin
yaşadıkları sıkıntılar değerlendirildi.

Kadın Girişimciler
işbirliği mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler
Kurulu ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler
Kurulu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.
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Ankara’nın yöresel ürünleri
11. YÖREX’de tanıtıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle
düzenlenen “Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX”,
Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde başladı. 11’incisi
düzenlenen fuara Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve Ankara
Ticaret Odası (ATO) ortak stant açarak katıldı.
ATB ve ATO’nun ev sahipliği yaptığı Ankara standında,
Şereflikoçhisar Ticaret Odası, Çubuk Ticaret Borsası, Beypazarı
Ticaret Odası ve Akyurt Belediyesi’ne bağlı Hamarat Eller
derneği de katılarak, Ankara’ya özgü, coğrafi işaret almış pek
çok ürünü sergiledi.
Fuarın açılışına, ATB Başkanı Faik Yavuz, ATB Başkan
Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri
Kemal Coşgun, Murat Başar, Hasan Ersan, Mustafa Altınışık,
ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu ve ATB Genel
Sekreter Yardımcısı Gül Kara katıldı.

YÖREX, ülkemizde coğrafi işaret
ekosisteminin gelişmesine de önemli
katkılar sundu:
Fuarın açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, YÖREX’in yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri

ekonomiye kazandırmak amacıyla 2010 yılında ‘kriz varsa,
çare de var’ sloganıyla yola çıktığını anımsatarak, “Antalya
Ticaret Borsamızın başlattığı bu girişimi biz de TOBB olarak
destekledik. Aradan geçen 10 yılda 3 bin katılımcıya ve 1
milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. YÖREX, aynı
zamanda ülkemizde coğrafi işaret ekosisteminin gelişmesine
de önemli katkılar sundu. 10 yılda tescilli coğrafi işaret sayısı
110’dan 921’e, başvuru sayısı ise 160’tan 721’e çıktı. YÖREX,
coğrafi işaret algısının ve bilinirliğinin artmasını sağladı” dedi.
Hisarcıklıoğlu, YÖREX’in, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) özel ödülüne ve Oda-Borsa Proje Yarışması Jüri
Özel ödülüne layık görüldüğünü de bildirdi.
“YÖREX artık Türkiye’nin yöresel ürünler ve coğrafi işaretler
vitrinidir” diyen Hisarcıklıoğlu, “Burada ülkemizin tüm
renkleri bir araya gelmiştir. Doğusundan batısına, kuzeyinden
güneyine, tüm Türkiye burada, birlik, beraberlik ve kardeşlik
içinde yan yana durmaktadır” şeklinde konuştu.
TOBB olarak coğrafi işaretlerde nicelikten niteliğe geçiş
vizyonunu paylaşan Hisarcıklıoğlu, “Burada öncelikle Oda
ve Borsalarımız vasıtasıyla coğrafi işaret üreticilerini kayıt
altına almaya başladık. Üreticiler, tescil sahibi olan Oda veya
Borsa ile sözleşme yaparak, coğrafi işaretli ürünün üretimine
başlıyorlar. Oda ve Borsalarımız da bunu denetliyorlar ve bu
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piyasasının oluşmasını sağlıyorlar. Böylece Coğrafi işaretlerin
ticarete daha çok konu olmasını da mümkün kılıyorlar” dedi.

Fuarımızda bu yıl 76 ilden 650’nin
üzerinde katılımcı yer aldı:
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da 13 yıl önce “Sizin
oraların nesi meşhur?” deyişiyle yöresel ürünler yolculuğuna
başladıklarını, bugün tüm ülkeyi saran bir büyük bir projeyi
hayata geçirdiklerini kaydetti. 12 bin yılda biriktirilen kültür
ve medeniyet zenginliğine ait ürünlerin değerini bildiklerinin
altını çizen Ali Çandır, “Ayrıca bir şey daha biliyoruz ki
dünyada birkaç yüz yıllık geçmişe sahip ülkeler, kendi yöresel
ürünlerinden milyarlarca dolarlık ihracat yapıyorlar, katma

değer oluşturup kırsalda yaşamayı motive ediyorlar. Bugün
artık yöresel ürünler; ülkemiz genelinde çok daha tanınır, talep
edilir ve doğal olarak hemen her yerde üretilip satılabilir hale
gelmiştir. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu, bu
yöresel ürünlerin hakkını ve hukukunu korumak ve garanti
altına almaktır. Bu korumayı hem ulusal hem de uluslararası
alanda, sağlayan coğrafi işaret tescilleridir” dedi.
Fuarla birkaç saatte doğusundan batısına, kuzeyinden
güneyine Anadolu’yu gezme imkânı sunduklarını ifade eden
Çandır, “Fuarımızda bu yıl 76 ilden ve KKTC’den 113 oda
ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83’ü kadın kooperatifi olmak
üzere 150 kooperatifimizle toplam 650’nin üzerinde katılımcı
bulunmaktadır.” diye konuştu.
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TOBB’dan afetler için
50,5 milyon lira destek
nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB ile bağlı oda ve
borsalar tarafından doğal afetler için toplanan yardımlara
ilişkin çeki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı
Yunus Sezer’e takdim törenine katıldı.

A

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada,
başarılı, özverili ve cansiperane çalışmaları için AFAD’a
teşekkür etti.
Ülkenin maruz kaldığı orman yangınları ile sel afetleri için iş
dünyası adına ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren
Hisarcıklıoğlu, yaraların sarılmasına yardımcı olmak için 3
Ağustos’ta yardım kampanyası başlattıklarını anımsattı.
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda 81 ilden ayni ve nakdi yardımlar
topladıklarını belirterek, kampanyaya oda ve borsalar, sektör
meclisleri, kadın ve genç girişimci kurumları, iş dünyası ve
vatandaşların iştirak ettiğini söyledi.
Toplanan nakdi yardımları bugün AFAD’a aktardıklarını
bildiren Hisarcıklıoğlu, kampanya kapsamında 50,5 milyon
lira toplandığını ifade etti. Kampanyaya Ankara Ticaret
Borsası da 350 bin lira destek ile katılım sağladı.

“Toplanan yardımlar
64,1 milyon liraya ulaştı”

Hisarcıklıoğlu, afetler dolayısıyla gerçekleştirdikleri
yardımlardan bahsederek şunları kaydetti: “Arhavi’de
meydana gelen sel dolayısıyla ihtiyaç duyulan acil ihtiyaçlar
için kullanılmak üzere Artvin Valiliğine 3,5 milyon lira, Antalya
bölgesinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla acil
ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Antalya Valiliğine 5 milyon
lira gönderdik. Bu kapsamda afet bölgelerine gönderilen
ayni yardımların yaklaşık tutarı 13,6 milyon liradır. Afetlerin
başladığı tarihten bu yana ayni ve nakdi yardımlarımızın
genel toplamı 64,1 milyon liraya ulaştı.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye’nin farklı
bölgelerinde yaşanan afetleri hatırlattı.
Dünyanın büyük hızla şehirleşmeye doğru ilerlediğine işaret
eden Soylu, bunun da bazı problemleri ortaya koyduğunu
belirtti.
Deprem, yangın ve sel yaşanan bölgelerde yapılanları
anlatan Soylu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaşanan
süreçlerde gerekli desteği verdiğini söyledi.
Bakan Soylu, Elâzığ depreminde de ayni yardımlarda tüm
odaların ve borsaların seferber edildiğini dile getirdi.
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World Food İstanbul iki sene
aranın ardından kapılarını açtı

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu
Üyesi Murat Başar, Uluslararası Gıda Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı World Food İstanbul’a katıldı.

World Food İstabul Gıda Fuarı, yarattığı iş hacmi ve istihdamla
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan gıda sektörünün
ilerlemesinde büyük rol oynuyor. Pandemi sebebiyle 2 senedir
gerçekleştirilemeyen Fuar, bu sene katılımcılarına sektördeki
gelişmeleri yakalama fırsatı sundu.
World Food İstabul Gıda Fuarı’nda; Bakliyat, hububat, unlu
şekerli mamuller, kırmızı / beyaz et ürünleri, dondurulmuş
ürünler, soft içecek ve süt ürünleri, yaş meyve / sebze ürünleri
ve tüm temel gıdalar gibi başlıklar altında gıda sektöründeki
yenilikler ziyaretçilere tanıtıldı.
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Ömeroğlu, Oda ve Borsa
Genel Sekreterleri İstişare
Toplantısına katıldı

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Genel Sekreteri Eyüp
Şenol Ömeroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında
gerçekleştirilen, Oda ve Borsa Genel Sekreterleri İstişare
Toplantısına katıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen toplantılarda,
Genel Sekreterler ile Oda ve Borsaların hizmet kapasitelerinin
artırılması için mevcut uygulamalar ve yeni projeler istişare
edildi.

Gül Kara, Ankara İl Toprak
Koruma Kurulu Toplantısı’na katıldı

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara, Vali Yardımcısı Ayhan Özkan başkanlığında
gerçekleştirilen Ankara İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantı, Ankara İl Tarım Müdürlüğü’nde
gerçekleştirildi.
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TOBB-ETÜ iş bilirliği ile
Personel Eğitim ve Seminerler serisi

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
(TOBB-ETÜ) işbirliğiyle hayata geçen, toplamda 7
eğitim/seminerden oluşacak “personel eğitimi serisi”, ileri
Word /Excel eğitimi ile başladı.
Personelin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, iş hayatını
kolaylaştıracak teknik bilgilerin yanı sıra personelin
performansını ve psikolojisini desteklemek üzere, konunun
uzmanları tarafından hazırlanan tavsiye niteliğinde

seminerler de düzenlenecek.
Şimdiye kadar; TOBB-ETÜ Öğretim Görevlisi Aybüke Aksu
tarafından “İleri Office programları eğitimi”, Dr. Cengiz
Tavukçuoğlu’nun “Yönetsel ortamda insan ilişkileri ve etkili
iletişim” semineri, TOBB ETÜ SEM öğretim görevlisi Özlem
Yurdanur’un “yazılı iletişim ve resmi yazışma teknikleri”
semineri ve Adnan Erbaş’ın gerçekleştirdiği “Motivasyon” ile
“Zaman ve stres yönetimi” seminerleri düzenlendi.

- 29 -

HABERLER | BORSAVİZYON

ATB Başkanı Yavuz, TUSAF Hububat Kongresi’ne katıldı

Yavuz: Avrupa Yeşil Mutabakatı
sürecini dikkatle izlemek zorundayız

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik Yavuz, Türkiye Un Sanayicileri
Federasyonu (TUSAF) Hububat Kongresi’ne katıldı.
ATB Başkanı Yavuz, Kongre’nin açılışında yaptığı konuşmaya,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO ve TUSAF
işbirliğinde gerçekleştirilen, Türkiye Hububat Kongresi’nin,
tarım sektörüne hayırlı olması dileklerini ileterek ile başladı.
Yavuz, “Un sektörü, özel sektör – kamu işbirliğinde özellikle
son dönemde çok önemli başarılar kazandı. Türkiye son 7
yıldır dünyada un ihracatı şampiyonu. Un sanayicisi artık
163 ülkeye ihracat yapabilir durumda. Bu başarı hikayesinde
emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.
Pandemi süreci ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası
tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki artış, en fazla gündemde
olan konular arasında.
Bunun 4 temel sebebi var; yüksek Hammadde fiyatları, navlun
taşıma ücretlerinde yaşanan artış, iklim değişikliğine bağlı
üretim sorunları ve kuraklık.
Yüksek hammadde fiyatlarının oluşumunda, özellikle pandemi
sonrasında Çin ve Hindistan gibi ülkelerin yapmış oldukları
yüksek stok artırımının dünyada sebep olduğu arz-talep
dengesizliğini göz ardı edemeyiz. Navlun taşıma ücretlerinde

ise konteyner fiyatları son 1 yılda ortalama %350 yükselmiş
durumda” dedi.

Su kaynaklarının verimli kullanımı
hayati önem taşıyor
Yavuz iklim kaynaklı fiyat artışlarının hiç olmadığı kadar
hissedildiğini vurgulayarak, “Şangay-Roterdam arasındaki
konteyner fiyatları yaklaşık 6 kat, Şangay-New York arası
konteyner fiyatları ise 2,5 kat artmış durumda. İklim
değişikliğine bağlı üretim sorunlarına en güzel örneği ise
ülkemizden verebiliriz.
2 hafta önce TÜİK Bitkisel Üretim 2. tahminini açıkladı. Tahıl
üretiminin geçen yıla göre %15 düşüşle 37 milyon tondan
31,5 milyon tona gerileyeceği tahmin edildi.
Bu rakam un ve makarna sanayicilerimiz içinde son derece
önemli. Kuraklık konusunda su kaynaklarının verimli kullanımı
hayati önem taşıyor. 2025 yılında dünyanın üçte ikisinin
su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı düşünülüyor. Kuraklık ile
ilgili olarak, Ankara Ticaret Borsası Başkanı olmam nedeniyle
Borsalardan bir örnek vermek isterim.
Bundan 6 ay önce, “Su” adeta tarımsal emtia gibi altın gibi
demir gibi Chicago Ticaret Borsası’nda vadeli işlem görmeye
başladı. Bu gelişme artık suyun ne kadar değerli olduğunu
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gösteren çok önemli bir örnek; Tarım ve Orman Bakanlığımız
2021 yılını “Sulama ve Su Yatırımları Yılı” ilan etti.
Bu konuda da çok önemli çalışmalar yürütüyorlar, bu vesileyle
kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm bu gelişmeler
ışığında ülkeler artık tarımsal üretimde ihtisaşlamaya yönelik
politikalar oluşturmaya başladılar” şeklinde konuştu.

Tarımsal üretimimizi artırmamız şart
ATB Başkanı Yavuz, Tarım ve gıdanın, uluslararası politikada
da kullanılan en önemli argümanlardan biri haline geldiğine
değinerek, “Brezilya soya üretiminin %65’ini, Ukrayna ürettiği
mısırın %85’ini, Rusya buğday üretiminin %50’sini, Kanada ise
ürettiği bakliyatın %60’ını ihraç ediyor.
Bu ülkelerde iklim değişikliği nedeniyle üretim rekoltesinde
yaşanacak azalma veya bu ülkelerin ihracata uygulayacakları
vergi artırımları, uluslararası piyasaları etkileyeceği gibi,
ülkemizi de olumsuz etkileyecektir.
Dolayısıyla Türkiye olarak, tarımsal üretimimizi artırmamız
şart. Buna yönelik oluşturulacak yeni üretim ve destekleme
modellerinin belirlenmesinde TOBB olarak Bakanlığımızın
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yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum.

AB Yeşil Mutabakat Sürecini dikkate
almamız kaçınılmaz
Önümüzdeki süreçte tarım sektörümüzü bekleyen bir önemli
konuda daha var. O da “AB Yeşil Mutabakat Süreci” Tarım
ürünleri ihracatımızın yaklaşık dörtte birini AB ülkelerine
yapıyoruz. Burada olan her gelişme bizim için son derece
önemli.
AB, 2030 ve 2050 yılları ile ilgili yeni hedefler belirledi.
Pestisit ve Antimikrobiyal ilaç kullanımında %50 ve Kimyasal
gübre kullanımında %20 azalma Organik tarım arazilerinin
toplam tarım arazileri üzerindeki oranının %25 olması,
gerçekleştirmek istedikleri hedefler arasında AB artık Yeşil
Mutabakat süreci ile birlikte ithalat yaparken ülkelerden bu
kriterlere uygun üretim yapmasını isteyecek.
Bu ülkemiz için ekstra bir maliyet demek. AB tarafından
uygulanacak karbon salınımı vergisi ihracatçılarımız için
maliyet kalemleri içerisinde yer alabilir. Dolayısıyla tarımsal
üretim politikalarımızı belirlerken, AB Yeşil Mutabakat
Sürecini dikkate almamız kaçınılmaz” dedi.
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ATB “A Sınıfı Borsa” unvanını korudu

A

nkara Ticaret Borsası (ATB) akreditasyon denetimini başarıyla tamamlayarak, A sınıfı Akredite Borsa unvanını korudu.

Denetim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Müdürü Özge Karatepe, TOBB Akreditasyon Kurulu
adına Türk Loydu Baş Denetçisi Olcay Koca ve TOBB Akreditasyon Kurulu Yetkilisi Göksu Alemdar tarafından gerçekleştirildi.
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ICC 12. Dünya Odalar Kongresi
Dubai’de gerçekleştirildi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik
Yavuz, TOBB ve ICC Türkiye heyeti ile birlikte, dünya çapındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Dubai’de
düzenlenen, 12. Dünya Odalar Kongresi’ne katıldı.
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Ziyaretlerimiz Misafirlerimiz

ATO Meclis Başkanı Deryal
Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa
Deryal ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret
Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.

TSE Başkanı Şahin
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr.
Adem Şahin, ATB Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.

Adana Ticaret Borsası’na ziyaret
ATB Başkanı Faik Yavuz, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
başkanlığındaki TOBB heyeti ile birlikte, Adana
Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu
Başkanı Şahin Bilgiç ve yönetim kurulu üyeleri ile
bir araya geldi.
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Karadağ Ekonomik
Kalkınma Bakanı Milatovic
Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, beraberindeki heyetle birlikte TOBB’u ziyaret ederek, TOBB Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ile görüştü.
Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastroviç’in de katıldığı görüşmede, Türkiye-Karadağ işbirliği olanakları ve gelecek dönem
faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sudan Hayvan Kaynakları Bakanı
Hafız Ibrahım Abdalnabi
Sudan Hayvan Kaynakları Bakanı Hafız Ibrahım Abdalnabi ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Et Borsası’nda
incelemelerde bulundu.
Heyet, ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu tarafından, ATB Et Borsası’nın işlevi ve işleyişi konusunda geniş kapsamlı bilgi
aldı. Heyete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Borsalar Müdürü Yiğit Ateş de eşlik etti.
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RAPOR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
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İklim Değişikliği Raporu
2021 Raporu, insanlığın, tartışmasız, küresel ısınmaya neden olduğu ve gezegenin durumunu kalıcı olarak aşağıya
çektiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta ve aylarda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede yangın, sel
gibi yıkıcı hava olaylarına şahit olurken, raporda bugünden sonra bazı iklim etkilerinin geri döndürülemeyeceği
riski konuşuluyor.
klim Değişikliği 2021 Raporu yayınlandı. Rapora
göre iklim değişikliğinde geri dönülemez riskler
var. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (The
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) altındaki
Çalışma Grubu I, “İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim
Temeli” başlıklı raporunu yayınladı. Rapor, dünyanın iklim
sistemlerinin nasıl değiştiğine yönelik çok önemli bilimsel
bulgular içeriyor.

İ

195 hükümetin desteklediği bu rapor; insanlığın, tartışmasız,
küresel ısınmaya neden olduğu ve gezegenin durumunu kalıcı
olarak aşağıya çektiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta ve aylarda,
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede yangın,
sel gibi yıkıcı hava olaylarına şahit olurken, raporda bugünden
sonra bazı iklim etkilerinin geri döndürülemeyeceği riski
konuşuluyor.

yeniden 1,4°C’ye düşüyor.
•

Bilim insanları, yakın vadede CO2 (Karbondioksit)
dışındaki sera gazlarıyla mücadele etme ihtiyacını net
şekilde ortaya koyuyor. Sera gazı etkisi yüksek olan
metan gazının emisyonları, bu kapsamda özellikle
endişe veriyor.

•

Dünyadaki doğal yaşamın, daha fazla ısınma nedeniyle
zarar göreceği öngörülüyor. Bu nedenle kara ve
okyanus ekosistemlerinin kapasitesinin, iklim sorununu
çözmemize yardımcı olma anlamında sınırlı etkisi
bulunduğu öne sürülüyor.

Değerlendirme Raporu kapsamında faaliyet yürüten 1.
Çalışma Grubu (WGI) tarafından hazırlanan çalışma, 234 bilim
insanı ve 195 hükümet tarafından onaylandı. Çalışma, iklim
bilimindeki en güncel veri ve analizleri bir araya getiren ve
IPCC tarafından 2014’de yayınlanan 5. Değerlendirme Raporu
(AR5) ile bilim camiasında dönüm noktası olarak kabul
edilen 1,5°C Özel Raporu’ndan (SR1.5) bu yana en önemli
güncelleme olarak kabul ediliyor.

Rapordaki temel bulgular şöyle:
•

Bilim insanlarının, gezegenin insan faaliyetleri sebebiyle
ısındığına dair şüphesi bulunmuyor. İnsan faaliyetleri
sonucunda, gezegenin ikliminde hızlı ve büyük ölçekli
değişiklikler meydana geldi. Bu etkilerin bazılarının geri
dönüşü bulunmuyor.

•

İlişkilendirme bilimi, insanlığın iklim sistemi üzerindeki
etkisine dair kanıtlar sunuyor. İnsan kaynaklı emisyonlar,
gezegenin değişmesine ve daha az istikrarlı hale
gelmesinin temel sorumlusu olarak görülüyor.

•

Gerçekleştirilen tüm senaryolarda gezegenin en az 1,5°C
ısınacağı öngörülüyor. Emisyon azaltımı kapsamında en
iddialı adımların atıldığı senaryoda dahi, 2030’lu yıllara
gelindiğinde gezegen 1,5°C ısınıyor, yine bu yıllarda
1,6°C’yi aşıyor, ancak yüzyılın sonunda sıcaklıklar
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•

•

Isınmayı durdurmak istiyorsak, karar vericilerin net
sıfır emisyon planlarını hayata geçirmesi gerekiyor.
Karbondioksitin atmosfer dışında depolanmasına yönelik
teknolojiler net sıfır emisyon planlarının önemli araçları
arasında yer alıyor. Ancak bu teknolojilerin kullanımının,
yalnızca hızlı ve derin emisyon azaltımlarına eşlik ettiği
durumda fayda sağlayacağı belirtiliyor.
Atmosferin kaldırabileceği ek CO2 yükünü
değerlendirmenin basitleştirilmiş yolu olan karbon
bütçesine ilişkin öngörüler, önceki raporlardan bu
yana iyileştirildi. Ancak bilimsel hesaplamalardaki
iyileştirmeler, kalan karbon bütçesinde büyük ölçekli bir
değişiklik olmadığını gösteriyor.

sistemindeki ısınma ile görülen yaygın ve hızlı değişim,
insan etkisi sonucu meydana geliyor.
2.

İnsan etkisiyle iklim, son 2000 yılda görülmemiş bir
oranda ısındı.

3.

Önceki IPCC değerlendirmeleri uyarınca kesinliğe
dayanan bu beyanlar, Karar Vericiler için Özet
Raporu’nda, iklim değişikliğinin, yaklaşık 1750’den
bu yana sera gazı konsantrasyonlarında gerçekleşen
artış sonucunda gerçekleştiğini öne sürüyor. Bu durum,
iklim değişikliğinin su götürmez bir şekilde insan
faaliyetlerinden kaynaklandığını gösteriyor.

4.

2019’da atmosferdeki CO2 konsantrasyonu, 2 milyon
yıl içinde herhangi bir zamandan daha yüksek şekilde
gerçekleşti. Önemli sera gazları olan metan ve azot
oksit gazlarının konsantrasyonları, 800.000 yıllık zaman
dilimindeki herhangi bir zamanından daha yüksek
şekilde gerçekleşti.

İklim üzerindeki insan etkisi
1.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin bizden
kaynaklandığının kesin olduğunu dile getiriyor. İklim
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5.

Isınma hızında artış yaşanıyor. 1970’den bu yana küresel
yüzey sıcaklıkları, son 2000 yıllık zaman dilimindeki 50
yıllık dönemlere kıyasla daha hızlı yükseldi.

•

6.

Küresel ısınmanın neredeyse tamamından, insan
kaynaklı emisyonlar sorumludur.

Yangın ve sellerdeki artış

Gezegeni nasıl değiştirdik?
•

Süregelen iklim değişikliğinin birçok sonucu, özellikle
okyanus, buz tabakaları ve küresel deniz seviyelerindeki
değişiklikler, yüzyıl ila bin yıllık zaman dilimlerinde geri
döndürülemez hale geldi.

•

Son zamanlarda iklim sistemi genelinde yaşanan
değişimlerin ölçeği ve mevcut durumu, binlerce yıldır eşi
benzeri görülmemiş hale geldi.

•

Son 10 yılda Arktik deniz buzunun seviyesi, 1850’den
beri en düşük seviyesine geriledi.

•

1,5°C eşiğini ne kadar aşarsak, dünyamızda öngörülemez
ve ciddi risklerin oluşma olasılığı o kadar artıyor.
Geri döndürülemez etkisi olan bu kritik eşikler, göz
önünde bulundurulan emisyon senaryolarında oldukça
olası görülen ısınma değerleri için dahi küresel ve
bölgesel ölçeklerde meydana gelebiliyor. Antarktika
buz tabakasının hızla erimesi ve orman örtüsünün
üst tabakasının kuruması gibi iklim sisteminde
gerçekleşebilecek ani tepkiler ve kritik eşikler göz ardı
edilemeyecek nitelikte değerlendiriliyor.

•

Deniz seviyelerindeki küresel ortalama yükseliş,
1900’den bu yana, son 3000 yıldaki herhangi bir
zamandan daha hızlı artış gösterdi.

•

Denizel ısı dalgalarının oluşma sıklığı, 1980’lerden
bu yana iki katına çıktı. 2006’dan bu yana gerçekleşen
denizel ısı dalgalarına, insan etkisinin katkısı oldukça
olası görünüyor.

•

Dağlarda ve kutup bölgelerinde yer alan buzulların, on
yıllar, hatta yüzyıllar boyunca erimeye devam edeceği göz
önünde bulundurulduğunda, çözülme sonucu donmuş
tabakada tutulan karbonunun atmosfere salınması, bu
tabakanın oluşmasını gerektiren bin yıllık zaman dilimi
göz önünde bulundurulduğunda geri döndürülemez etki
yaratıyor.

•

Buz tabakası süreçlerindeki belirsizlik nedeniyle, küresel
ölçekte deniz seviyesindeki artışın 2100 yılında 2
metreye, 2150 yılında ise 5 metreye kadar olan olası
aralığın üzerinde gerçekleşmesi, emisyonların en fazla
arttığı senaryoda göz ardı edilemez hal alıyor.

Deniz seviyesindeki yükselişin, iklim değişikliğiyle en
iddialı şekilde mücadele eden yol haritalarında dahi yüz
binlerce yıl devam etmesi öngörülüyor.

Değerlendirme Raporu’nun yayınlanmasından bu yana, iklim
değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olaylarının kanıtları
hakkında önemli güncellemeler yapıldı. İnsan faaliyetlerinin
belirli hava olaylarını ne şekilde etkilediğini değerlendirdikleri
ilişkilendirme bilimindeki yeni gelişmeler sayesinde bilim
insanları; aşırı sıcaklar, yağış, kuraklık ve tropik siklonların
olasılığı ve şiddetindeki artışa ne şekilde katkı sunduğumuzu
açıkça ortaya koyuyor.
Gezegenin büyük bölümü, sıcak hava dalgalarını içeren aşırı
sıcaklara maruz kalıyor. Bu bölgeler arasında Kuzey Amerika,
Avrupa, Avustralya, Latin Amerika’nın büyük bölümü, Afrika
kıtasının güneyinin batı ve doğu kıyıları, Sibirya, Rusya ve
Asya’nın tamamını kapsıyor. Son zamanlarda yaşanan aşırı
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Sıcaklıklarda ve kuraklıkta artışla sonuçlanan aşırı hava
olayları: İnsan kaynaklı ısınma olmadığı durumda meydana
gelme ihtimali nadir olan aşırı sıcaklıkların yoğunluğu ve
sıklığı, görülmemiş hızda artıyor.
Aşırı yağış olaylarının sıklaşması öngörülüyor. Yağıştaki
sıklaşmanın yanı sıra, yağış olduğunda yüzeye düşen yağış
miktarında da önemli bir artış olacağı tahmin ediliyor.

Rapora ilişkin görüş ve değerlendirmeler

sıcakların gerçekleşmesi, insan etkisi olmadığı durumda, son
derece düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Kuraklık hakkında daha sınırlı bilgiye sahibiz. Ancak, Afrika
kıtasının güneyinin batı ve doğu kıyıları, Akdeniz, Güney
Avustralya ile Kuzey Amerika’nın batı kıyılarının artan
kuraklıklarla karşı karşıya kaldığını gösteren yeterli kanıt hali
hazırda elimizde bulunuyor.
Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Afrika’nın bazı bölümleri
daha yoğun yağışlarla maruz kalıyor. Ancak yağışlardaki artışı
genelleyebilmek için daha fazla veri gerekiyor.
Isınmadaki en ufak artış dahi büyük önem taşıyor. Aşırı
uçlarda öngörülen değişikliklerin sıklığı ve yoğunluğu,
küresel ısınmada oluşacak her ilave katkıyla birlikte artıyor.
Yaz aylarında yaşanan yangınlar ve seller, insan kaynaklı
küresel ısınma sonucu iklim sisteminin değişmesiyle aşırı
hava olaylarının seyrine örnek oluşturuyor.

Christiana Figueres (Birleşimi Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi eski Genel Sekreteri): “Bu rapor, fosil
yakıtları terk etmek ve daha temiz, daha yeşil büyüme
modeline geçmek üzere küresel ölçekteki çabalarımızı
hızlandırmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu
amaçlara ulaşmak için Paris Anlaşması bize yol gösteriyor.
İklim değişikliğinin hızla katlanan etkilerinden kaçınmak
için ihtiyacımız olan her adım gerçekleştirilebilir nitelikte.
Ancak buna yönelik atılacak adımlar, etkilerden çok daha hızlı
şekilde hayata geçen çözümlerle ve 2030 yılına kadar küresel
emisyonları yarıya indirmeye bağlı. 26. Taraflar Toplantısı
karar anı olacak,” diyor.
Alok Sharma(Taraflar Toplantısı’nın Başkanı): “Bilim,
bizlere iklim krizinin etkilerinin tüm dünyada görüldüğünü
ve bugün harekete geçmediğimiz durumda, bu krizin en
olumsuz etkilerini yaşamlarımızda, geçim kaynaklarımızda
ve doğal yaşam alanlarımızda görmeye devam edeceğimizi
açıkça gösteriyor. Tüm ülkelere, hükümetlere, iş dünyasına
ve toplumlara mesajımız, iklim değişikliğinin gidişatında
belirleyici olan önümüzdeki 10 yılda, kararlarınızı bilime
dayalı ve küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma hedefini canlı
tutmak üzere olan sorumluluğunuzu benimseyecek şekilde
verin. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Başarının temelinde,
yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyon hedefine dayalı
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yol haritasına sadık kalmak, 2030 yılına dair iddialı emisyon
azaltım hedefleri taahhüt etmek ve uzun vadeli stratejileri
öne çıkararak, kömüre dayalı elektrik üretimini sonlandırmak,
elektrikli araçların piyasaya sürülmesini hızlandırmak üzere
harekete geçmek, ormansızlaşmayla mücadele etmek ve
metan emisyonlarını azaltmak yatıyor.”
Prof. Dr. Doğanay Tolunay:(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi): “IPCC’nin 6. Değerlendirme
Raporu, ülke görüşleri de dikkate alarak hazırlandığı için açık
açık yazmasa da freni patlamış bir otobüsün içinde, son sürat
uçuruma doğru gittiğimizi söylüyor aslında. Türkiye olarak
bizler de bu otobüsün içindeyiz. Sadece bu yıl yaşadığımız
seller, kuraklık ve son olarak orman yangınları gelecekte
olabileceklerin göstergesi. Çünkü ülkemiz için yapılan tüm
tahminler, modellemeler bu ve benzeri aşırı hava olaylarının
şiddeti ve sıklığının gelecekte çok daha fazla olacağını ortaya
koyuyor. İklim değişikliğini plansızlığımız, tedbirsizliğimiz ve
bize bir şey olmazcılığımızı örtbas etmek için kullanıyoruz.
Acilen bir şeyler yapmalıyız. Bunun için de öncelikle sera gazı
salımları için 2030 yılına kadar en az % 50 azaltım hedefi
koymalı ve çok katı olarak uygulamalıyız. Bu da yetmez
deyip yine acilen iklim değişikliğiyle şiddeti ve sıklığı artan
aşırı hava olaylarına karşı uyum önlemleri almalıyız. Bunları
yaparken de doğayı, ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği de
korumalıyız.”
Dr.Semra Cerit Mazlum:(Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü): “Bu rapor, Türkiye’nin iklim
değişikliği politika ihtiyaçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.
Rapor öncekiler gibi Akdeniz Havzasının kırılganlıklarını
sergiliyor ve olası değişimleri daha ayrıntılı olarak
görüyoruz. İklim değişikliğine adaptasyonun sosyo-ekolojik
sistemlerin özelliklerini dikkate alacak biçimde planlanması
ve adaptasyonun imkânsız hale gelebileceği koşullara karşı
kayıp ve zarar için ulusal düzeyde mekanizmaların hazırlığına
şimdiden başlanması önemli. Devam eden orman yangınları
adaptasyon planlamasının yalnızca ekosistem türleri ya da
sosyo-ekonomik sektörler odaklı olmasının yeterli olmadığını
gösteriyor. Raporun bulgularının önemli bir yansıması da,
Türkiye’nin iklim politikasında emisyon azaltımının 1,5
derece hedefine göre yenilemesi ihtiyacının daha belirgin
hale gelmesi. Bu bakımdan Paris Anlaşması’nın ulusal katkı
belgesinin güncellenerek onaylanması önem taşıyor.” diyor.
Buket Atlı (Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü):
“Her yıl dünyada hava kirliliği nedeniyle 4.2 milyon kişinin
ölümüne neden olan kirleticilerden bazıları Kükürt dioksit
(SO2) ve azot oksit (NO2) gibi genellikle kentlerde yüksek
seviyelerde bulunan gazlardır. Kara Rapor 2020 çalışması,
hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyelere
indirilebilseydi Türkiye’de 2017- 2019 yılları arasında trafik
kazalarının en az 6 katı kadar ölümün engellenebileceğini
gösteriyor. Hem iklim değişikliğine hem de reaksiyona girerek
solunduğu zaman hava kirliliğine neden olan bu kirleticilerin
hepsinin nedeni ise sanayi, ulaşım, enerji gibi faaliyetler

için kullanılan fosil yakıtlar. İklim değişikliği ile mücadele
aynı zamanda temiz hava hakkını da savunmak demektir, bu
yüzden hükümetler tarafından acilen birlikte ele alınması
gerekiyor.” diyor.
Mark Carney(Birleşmiş Milletler İklim Eylemi ve Finans
Özel Temsilcisi Başkanı): “IPCC’nin değerlendirmesi, iklim
krizinin ölçeğini ve buna yönelik politika ve stratejik tepkileri
anlamak için kritik önem taşıyor. Bu kapsamda politika, iş ve
finans dünyasının vereceği kararlarının yönü, dünyanın hızla
azalan karbon bütçesi gerçeğine ve insanlık ve gezegene
yönelik hızla artan fiziksel riskleri de içerecek şekilde olmalı
ve bilime dayanmalıdır. IPCC raporu, kurulların mutlaka
okuması gereken bir rapordur. Bu raporun sonuçları, acil
stratejik eylemlerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu
gösteriyor,” diyor.
Not: Bu rapordaki bilgilerin tamamı Avrupa İklim Vakfı
tarafından yayınlanan değerlendirme notundan alınmıştır.
Kaynak:
tarimdunyasi.net - Ali Ekber Yıldırım
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MISIR
Başlıca Sosyal Göstergeler
Resmi Adı

Mısır Arap Cumhuriyeti

Nüfus

104 milyon

Dil

Arapça

Din

%90 Müslüman %10 Hristiyan

Etnik Yapı

%99,7 Mısırlı

Yüzölçümü

997.739 km²

Başkent

Kahire

Başlıca Şehirler

Kahire (24,5 milyon), İskenderiye (5,29 milyon), Port Said (764.499) Suez (749.657)

Yönetim Şekli

Palamenter Demokrasi

Devlet Başkanı

Abdul Fattah El-Sisi

Başbakan

Mustafa Madbuli

Para Birimi

Mısır Paundu (2019 ortalama USD Mısır Paundu kuru 16,82)
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Coğrafi Konum

Demografik yapı şu şekildedir:

K

uzey Afrika’da yer almaktadır. Toprakları içerisinde
yer alan Sina Adası Ortadoğu Bölgesinde yer
almaktadır. Akdeniz, Libya, Gazze Şeridi, Kızıl
Deniz, Sudan ve İsrail ile çevrilidir. Toplam deniz şeridi 2450
km dir. Sudan sınırı 1276 Libya 1115 km dir. Topraklarının
büyük kısmı çöldür. Ekilebilecek arazi toplam alanın %2,8 idir.
Ormanlık alan ise sadece %0,1 dir.

Nüfus ve İstihdam
100 milyon gibi kalabalık bir nüfusa sahip olan Mısır %2,28
gibi hızlı büyüyen bir nüfus yapısına sahiptir. Ortalama yaşam
beklentisi 73,7 yaştır. Mısır çok genç bir nüfus yapısına sahiptir.
Aşağıda görüleceği üzere 65 yaş üzeri nüfus sadece %4,4 dür.
Okuma yazma oranı%71,2 işsizlik ise %29,6 dır.

0-14 yaş arası:
15-64 yaş arası:
65 yaş ve üzeri:

35 milyon
64,5 milyon
4,6 milyon kişidi

Nüfusun %96 I Nil Deltası ile Nil Nehri arasındaki 20 km lik
alanda yaşamaktadır.

Tarım ve Hayvancılık
Mısır 1980’li yıllarda tarım sektörüne yönelik reform sürecini
başlatmıştır. Devlet tarım alanlarındaki kontrolünü ve payını
azaltmak istemektedir. Bugün artık Mısır’da tarım sektörü
tamamen özel sektör tarafından piyasa koşullarında ve
ihracata yönelik olarak işlenmektedir. Mısır net tarım ürünleri
ve gıda ürünleri ithalatçısı olmaya devam etmektedir.
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Mısır’ın en önemli tarım ürünleri arasında; pamuk, domates,
pirinç, buğday, mısır, patates, soğansarımsak, zeytin, şeker
kamışı, hurma, narenciye, mango ve bahçecilik ürünleri
(üzüm, çilek, biber, şeftali, kavun, karpuz) yer almaktadır.
Özellikle uzun elyaflı Mısır pamuğu dünya pazarlarında talep
görmektedir.
Toplam işgücünün %33’ünün tarım sektöründe istihdam
edilmesi ve tarım sektörünün milli gelirde yaklaşık % 14
oranında paya sahip olması, sektörün devletin ekonomi
politikalarında öncelikli yerini korumasına neden olmaktadır.
Toplam nüfusun % 55’i kırsal alanda yaşamaktadır. Ancak
ülke coğrafyasının sadece % 4’ünün tarıma elverişli olması
nedeniyle, mevcut tarımsal alanların en etkin biçimde
değerlendirilmesi, buna ilave olarak yeni tarımsal alanların
kazanımı projeleri önem taşımaktadır. Ayrıca, Mısır’ın Akdeniz
sahilleri dışında çok az yağış alması nedeniyle ülke tarımı
sulamaya bağımlıdır. Bu nedenle, sulama tekniklerinin
geliştirilmesi ve yönetimi önem kazanmaktadır.
Mısır, tarım alanlarında gübre kullanma açısından bölgede
birinci, dünyada ise ön sıralarda yer almaktadır. Gübre üretimi
altı özel şirket tarafından yapılmakta ve yılda 6,6 milyon ton
üretimle ülke ihtiyacının % 90-95’i karşılamaktadır. 2000’li
yıllara gelindiğinde buğday, mısır, pirinç, sebze ve meyve
üretiminde önemli aşamalar kaydedilmekle birlikte, Mısır bazı

temel tarım ürünlerinde halen ithalata bağımlı durumdadır.
Özellikle buğday, mısır, şeker, yemeklik yağ ve bakliyatta ciddi
ithalat yapılmaktadır. Buna karşılık, pirinç, narenciye, soğanlı
bitkiler, patates gibi ürünlerde dünya ticaretinde rekabet
eden ülkeler arasına girmiştir. Meyve üretiminin miktarca %
64’ünü portakal, karpuz, üzüm, hurma, muz ve kavun üretimi
oluşturmaktadır.
Gıda tüketim ürünleri piyasasında, Ocak 2003’de yapılan
devalüasyonun etkilerini gidermek için sekiz temel gıda
maddesinde destekleme yapılmıştır. Bunlar; pirinç, hayvan
yağı, şeker, yağ, mercimek, baklagiller, makarna ve çaydır.
Ancak fiyatlar bu desteklemeye rağmen devalüasyon öncesi
seviyeye dönmemiştir.
Hayvansal üretimde küçük işletmeler ağırlıkta olmakla
birlikte, süt ve et üretimine yönelik modern çiftliklerin sayısı
gün geçtikçe artmaktadır.
Ülkedeki üreticilerin küçük ve modern üretim teknikleri
konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları ve hayvan
varlığının geniş bir alana yayılmış ve dağınık olması
sektörün gelişmesini kısıtlayan faktörlerdir. Ayrıca 1990
yılından itibaren devlet yardımlarının ve ithalata uygulanan
kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması, çiftçilerin canlı
hayvan üretiminden kaçınmasına neden olmaktadır.
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Temel ekonomik göstergeler
2019

2020

2021*

2022*

2023*

2024*

2025*

2026*

GSYİH (Cari Fiyatlar milyar $)

302,34

361,85

394,28

429,57

465,08

496,61

538,34

602,68

GSYİH Büyüme (Sabit Fiyatlar -%)

5,6

3,6

2,5

5,7

5,6

5,6

5,8

5,8

Kişi Başına Düşen Milli Gelir
(Cari Fiyatlar- $)

3,057

3,587

3,832

4,093

4,344

4,548

4,833

5,305

Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %)

13,9

5,7

4,8

7,2

7,4

7,5

7,5

7,3

Cari Ödemeler Dengesinin
GSYİH’ya Oranı (%)

-3,6

-3,1

-4

-4

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

Devletin Genel Net Borçlanmasının
GSYİH’ya Oranı (%)

74,2

79,5

83,2

81

82,6

79,1

75,3

66,7

Toplam Yatırımların GSYİH’ya Oranı (%)

18

13,8

16,4

15,8

16,2

17

17,9

18,9

İşsizliğin Toplam İşgücüne Oranı (%)

8,6

8,3

9,8

9,4

9

8,5

7,9

6,9

Nüfus (milyon)

98,9

100,88

102,9

104,95

107,05

109,19

111,38

113,61

Mısır kronik dış ticaret açığı veren bir ülkedir. İthalatı
ihracatının yaklaşık 1,5 katıdır. Aynı zamanda GSYİH’sinin %10
civarı bütçe açığı vermektedir. Son yıllarda artan yüksek dış
borç miktarı da önemli bir sorun yaratmaktadır. 2015 yılında
50 milyar dolar olan dış borç 2020 de 131 milyar dolara

çıkmıştır. Turizm ekonomide önemli bir paya sahiptir. Sektörel
olarak GSYİH’nin %11,7 si tarım, %34,3 ü sanayi ve %54 ü
hizmet sektöründen oluşmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir
(Satın Alma Gücü Paritesine Göre) 12.500 dolar civarındadır.

- 45 -

ÜLKE | BORSAVİZYON

Ülkenin Dış Ticareti

Yukarıdaki grafikte de açıkça görüldüğü üzere Mısır ekonomisi sürekli dış ticaret açığı vermektedir. Kronik hale gelmiş olan bu
açık yıllar itibariyle de artmıştır. Özellikle son on yılda dış ticaret açığı ihracatı bile geçmektedir.

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret
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Türkiye-Mısır Dış Ticareti
Mısır’ın ihracat pazarı genel olarak Ortadoğu ve AB ülkeleri olup, Türkiye en fazla ihracat yaptığı 3üncü ülkedir.
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Türkiye’nin Mısır’a İhracatında Başlıca Ürünler

Türkiye’nin Mısır’dan İthalatında Başlıca Ürünler
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VEFAT VE
BAŞSAĞLIĞI
Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Ersan’ın kıymetli annesi

Hediye
ERSAN
vefat etmiştir.

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.

ANKARA TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU VE MECLİSİ

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

Liver Supporter

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

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

www.bilgrup.com

