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Tarihe Bırakılan Miras

B

u dergi baskıya girmeden, hazırlık aşamasında iki kez değişikliğe uğradı. En son ve en güncel haberlerle yayınlamasını
istediğimiz için ne yazık ki böylesi değişiklikler kaçınılmaz oluyor.
Basılı yayın organları, tarihe bırakılan en büyük mirastır. Bu
dergi aradan yıllar geçse de üzerindeki bilgilerle tarihe ışık tutacaktır. Aradan yıllar geçse bile, insanlar, Borsavizyon Dergisinin
99. sayısını okuduğunda, tarihine baktığında o günlerden önemli
bilgiler edineceklerdir.
Zaten, kitaplar, dergiler, gazeteler hasılı tüm basılı yayınların
amacı da sadece bugüne tanıklık etmekle kalmayıp, geleceğe de
önemli bir ışık tutmaktadır.
Dergimiz ile ilgili aldığımız övücü mesajlarınız için teşekkür
ederiz. Borsavizyon dergisi, "Hakemli Dergi" statüsünde olmamasına rağmen, özellikle akademisyenlerin ilgisini çekiyor. Dergimizde yer alan kaynak bilgiler, araştırmalarına ışık tutuyor.

Bizler Akademisyenlerimizden dergimize yaptıkları araştırmaları, en azından özet halinde bizlere göndermelerini istiyoruz.
Dergimizin sayfaları el verdiği sürece onlara yer vereceğiz.
Değerli okuyucularımız.
Dergimizin bu sayısının kapak konusunu Ankara Ticaret
Borsası'nın son aylarda gerçekleştirdiği çalışmalara ayırdık. Et
Borsası, Ahiboz'daki hizmet binamız ve tamamen bilgisayar sistemiyle donatılmış satış salonumuz, temelini yakın bir gelecekte
atmayı planladığımız hizmet binamız bu sayımız kapak konusunu
oluşturdu. Bunların herbiri, büyük ekonomik değer taşıyan çağdaş
borsacılık için "olmazsa olmaz" unsurlardır.
Dergimizin bu sayısında sizlere yine değişik bir konu hakkında
bilgi vermeyi planladık. "Helal Gıda" konusu son yıllarda en çok
tartışılan konuların başında geliyor. Türk ihracatının önemli kalemlerinden birini oluşturan gıda maddelerinin "Helal Gıda" belgesiyle ihraç edilmesi büyük önem taşır hale geldi. Birçoklarınız
için yabancı bir konu olabilir. Ancak, yurtdışına mal satıyorsanız,
"Helal Gıda" belgesi size yeni pazarlara açılma şansı verebilir.
Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlıklı ve mutlu günler
dileriz.
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Baskandan

D

ergimizin geçen sayısında yer alan Başkandan yazısının
başlığı "ATB'nin Hizmet Anlayışı ve Yaptıkları" şeklindeydi. Bu yazımızda, sizlere gündemde olan projelerimizi anlatmış ve geldiğimiz son noktalar hakkında bilgiler vermiştik.
Ankara Ticaret Borsası'nın gerçekleştirdiği projeler öylesine hızlı gelişiyor ki, takip etmek bizleri çok heyecanlandırıyor.Örneğin;
Et borsamız, tüm birimleriyle tamamlandı ve deneme mahiyetinde hizmete açıldı.
Ahiboz'daki hizmet binamız ve satış salonumuz da çalışmalar tamamlandı. Bilgisayar yazılım programları sisteme yüklendi ve hergün deneme işlemleri yapılıyor. Çevre düzenlemesi
için çalışmalar aynı yoğunlukta sürüyor.
Her yıla bir proje sığdıran Ankara Ticaret Borsası Meclisi
ve Yönetim Kurulu şimdi de ana hizmet binasının temel atma
töreni için gün sayıyor. Yapılacak olan hizmet binasının inşaat
ihalesi geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve yapımcı firma tespit edildi.
Bunları işte bu kısa süre içinde gerçekleştirdik.

Faik YAVUZ
ATB Yönetim Kurulu Başkanı

Bu Ülkeye
Hizmet
Etmekten
Gurur
Duyuyoruz

Çağdaş borsacılık günümüzde artık, bilgisayarlar üzerinden, satılan ürünü görmeden, uluslararası kriterler baz alınarak
yapılıyor. Kime mal sattığınızı, kimden mal aldığınızı bilgisayar üzerinden görüyorsunuz. Ya da binlerce tonluk ürüne bir
"Ürün senedi"yle sahip oluyorsunuz.
Bunları bize bilim sağlıyor. Çağdaş borsacılığın temeli de
bilimden geçiyor günümüzde. Bilimsel gerçeklerden uzaklaşarak, bilimin gerekliliklerini yerine getirmeyerek çağdaş olunamayacağı gibi, çağdaş borsacılıkta yapılamıyor günümüzde.
Hep şunu söylüyoruz. Bugün ülkeler arasında, fiziki olarak
bir sınır söz konusu ancak bu sınırlar ticarette yok. Günümüzde iş adamları ticaretlerini, bilgisayarlar üzerinden, telefonlarla
ve diğer iletişim araçlarıyla gerçekleştiriyorlar.
Türkiye'nin de bu gerçeklerden ayrı kalması düşünülemez.
2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracat hacmini gerçekleştirmek için yoğun çaba harcayan Türkiye, çağdaş borsalarıyla,
bilimden sonuna kadar yararlanarak bu hedeflere ulaşabilir.
Ankara Ticaret Borsası, bu gerçekleri, yıllar önce fark
ederek, gerekli alt yapısını oluşturdu. Bugün de bu alt yapıyı
harekete geçiriyor. Meclisiyle, Yönetim kuruluyla ve çalışan
personeliyle, Cumhuriyetimizin 100. yılı için konulan hedeflere ulaşmaya katkı sağlıyor.
Bugün gerçekleştirilen eserler, geçmişte yapılanlarla bir
bütün oluşturuyor ve çağdaş borsacılık için gereken dinamizmi
bizlere kazandırıyor.
Bu ülkeye hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyoruz.
Bunun için de daha çok çalışıyoruz.
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muhteşem eserler
A

nkara Ticaret Borsası (ATB)
yapımlarını
tamamladı
"Ahiboz Satış Salonu ve Hizmet
Binası ile ATB Et Borsası"nı
Türkiye ekonomisinin hizmetine
sundu. ATB ayrıca, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'ndan Ürün İhtisas
Borsasınca yapılacak işlemleri
yapma yetkisi aldı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Ankara Ticaret Borsası'nın Ahiboz
tesislerinde yaptığı inceleme sonucunda, mevzuatın
öngördüğü
teknik, kurumsal ve mali altyapıya sahip olduğunu tespit ederek Ankara Ticaret Borsası'nı,
"Hububat Baklagiller ve Yağlı
Tohumlar" konusunda faaliyet gös-
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teren Lisanslı Depo İşletmelerine
verilen Ürün Senetlerinin ve Alivre
Sözleşmelerinin ticaretini yürütmek
üzere ulusal düzeyde yetkilendirdi.
Bilindiği gibi, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı bir süre önce de Ankara
Ticaret Borsası'nın, Ahiboz'da yaptırdığı ve TMO-TOBB Lisanslı
Depoculuk Anonim Şirketine kiralanan 30.000 Ton kapasiteli hububat
depolarımıza LİDAŞ adına Lisanslı
Depo Lisansı vermişti.
İkinci Lisans
Yine ATB, 5300 Sayılı Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk sisteminin önemli bir aşaması olan
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"Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı"nı da
aldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
ürün senedi ve alivre sözleşmelerinin ticaretini yürütme yetkisiyle, Ankara Ticaret Borsası'nın,
Ahiboz tesislerinde 5174 sayılı TOBB yasası ile 5300 sayılı
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanununun öngördüğü, Lisanslı
Depoculuk faaliyetlerinin gerektirdiği tüm altyapıyı tamamlayarakfaaliyete geçti.
Hizmet binası'nın temeli
atılıyor
Öte yanda, Ankara Ticaret
Borsası, hizmet zincirine yeni bir
halka daha ekliyor. Proje çalışmaları tamamlanan Hizmet Binası’nın
temelinin atılması için gerekli bürokratik işlemler tamamlanarak inşaat ruhsatı alındı. Canlı
Hayvan Borsası, Et Kombinası, 30
bin Tonluk Çelik Silo ve Hizmet
Tesisleri ile Ankara Et Borsası gibi
dev eserleri Türkiye Ekonomisine
kazandıran
Ankara
Ticaret

Borsası'nın, Hizmet Binası içinde,
300 kişilik toplantı salonu, fuaye,
sergi salonu, meclis salonu, komite
toplantı salonları, hizmet birimlerine yönelik, genel sekreterlik, muamelat, muhasebe tescil birimleri, iç
hizmetler, bilgi işlem, kütüphane,
servislere yönelik küçük toplantı
salonları, sağlık birimi, danışman
ofisleri ile başkanlık katı, büro
yönetim üniteleri, yemek katı ve bu
işlemler için depolar, arşiv birimi,
açık ve kapalı otopark yer alacak.
ATB Hizmet Binası’nın hazırlanan projesine göre, toplam inşaat
alanı 8 bin 750 metrekare olacak. 3
bin 30 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek olan ATB Hizmet
Binası, iki katı zemin altında olmak
üzere, zemin ve zemin üstü katlarıyla birlikte 8 katlı olacak.
Et Borsası tamamlandı
Öte yandan Ankara Ticaret
Borsası tarafından yapımı tamamlanan Et Borsası’nda eğitim çalışmaları tamamlanarak tesislerde
hizmet verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili olarak tesislerde
inceleme yapan ATB Başkanı Faik
Yavuz "Bu tesis Türkiye'nin ve
Ankara'nın et fiyatlarının oluşacağı
önemli bir merkezi olacak'' dedi.
Yavuz, tesislerde teknolojinin
maksimum seviyede kullanıldığını belirterek Et Teşhir ve Satış
Salonunda etlerin, el değmeden
havada dönen raylı bir sistemle
teşhir edileceğini, yine yükleme
ve boşaltma işlemlerinin de aynı
sistem kullanılarak gerçekleştirileceğini söyledi. Salonun günlük
kapasitesinin 1000-1500 büyük ve
5000 küçükbaş hayvan olacağını
belirten Yavuz, Teşhir salonun üç
katlı olarak inşa edildiğini belirtti.
Yavuz, bu katlar da dikkate alındığında binanın yaklaşık 15 bin
metrekarelik bir kapalı alana sahip
olduğunu bildirdi. Binanın yapımında en maliyetli kısmın içerideki havanının yaz-kış 12 santigrat
derecenin altında olmasını sağlayan havalandırma ve soğutma
sisteminin olduğunu ifade ederek,
bu sistemin bina maliyetinin yak-
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laşık yüzde 20'sini oluşturduğunu
söyledi.
Binanın bodrum katında şok ve
şok muhafaza birimleri dışında artı
eksi sıfır santigrat derecede toplam
600 metrekarelik iki deponun yanısıra, 300 metrekarelik et parçalama
salonu ve 55 araçlık otoparkın yer
aldığını anlatan Yavuz, yaklaşık 5
bin metrekarelik Et Teşhir ve Satış
Salonu'nun ise orta katta bulunduğunu belirtti. En üst katta ise sektör
temsilcisi olan kasap ve toptancılar
için büro şeklinde değerlendirildiğini açıkladı.
Et Teşhir ve Satış Salonu'nun
ön tarafında 300 metrekarelik bir
alan üzerine oturtulan iki katlı ve
toplam kapalı alanı 600 metrekare
idare binasının yer aldığını belirten
Yavuz, bu binanın giriş katında
banka ve ofislerin bulunduğunu üst
katta ise yönetici odaları, toplantı
salonu, restorant ve kafeterya hizmeti verildiğini bildirdi.
Ahiboz Hizmet Binası’nda son
durum
ATB’nin 30 bin tonluk Çelik
Silolarının bulunduğu Ahiboz’da
ise, Satış Salonu ve Hizmet Binası
da tamamlandı. ATB Satış Salonu
ve Hizmet Binası 1.933 metrekarelik inşaat alanına sahip bulunuyor.
Binanın dış cephe büyüklüğü ise
1.300 metrekare. Binanın bodrum
katında, sığınak, depo ve teknik
üniteler, zemin katında, satış salonu ile bağlantılı kokteyl ve sergi
amaçlı bir fuaye, 227 metrekarelik
yaklaşık 68 alıcının işlem yapacağı
satış salonu, satış salonu ile direkt
bağlantılı 37 adet alıcı büroları,
yaklaşık 90 üreticinin oturabileceği ve satış seanslarını izleyebileceği 76 metrekarelik anfi, başta
tescil bürosu olmak üzere Borsanın
gerekli idari birimleri ile toplantı salonu yer alıyor. Birinci katta
ise satış salonunu gören toplantı salonu ile online bağlantılı 20
adet Broker bürosu, Borsa yönetim
büroları bulunuyor.

ATB Meclis Üyeleri ile personeli
Et Borsasında inceleme yaptı

A

nkara Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ile ATB Personeli
inşaatı tamamlanan Et Borsası Tesislerini gezerek tesislerin
Restoranında verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Et Borsası Tesisleri ile ilgili bilgi veren ATB Başkanı Faik Yavuz,
Ankara’nın yıllardır böyle bir tesise ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Yavuz, Ankara’ya sağlıklı et yedirebilmek amacıyla inşa edilmiş
modern bir kombinaya ilave olarak şimdi de Avrupa’da benzeri
olmayan 4600 m² alana kurulan üç katlı modern bir tesisi ülkemize
ve Ankara’ya kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Tesislerin gezilmesinden sonra verilen iftar yemeğine, Ankara
Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ile ATB Personeli katıldı.
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ATB tesislerine ziyaretçi akını
M

ısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Al Wakil
Ahiboz Tesislerini ziyaret ederken, Tunus’un üç
bakanı da Et Borsası’nda incelemelerde bulundu. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kudbettin
Arzu da ATB Başkanı Yavuz’dan, Et Borsasının çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Al Wakil Ahiboz'da
Ankara Ticaret Borsası tarafından yapımları gerçekleştirilen Ahiboz 30 bin tonluk Çelik Silolarıyla, yine
aynı tesisler içinde yer alan satış salonu ve hizmet binası, Türk-Mısır İş Formu kapsamında ülkemizi ziyaret
eden Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet
Al Wakil tarafından ziyaret edildi. ATB Başkanı Faik
Yavuz ile birlikte tesislerde incelemelerde bulunan Al
Wakil, tesislerden etkilendiğini ifade etti.
Tunus Heyeti Et Borsasında
Yine Ankara Ticaret Borsası tarafından yapımı
tamamlanan “ATB Et Borsası” Tunus Maliye Bakanı
Slim Besbes, Sanayi Bakanı Mohammed Lamine
Chackari ile Yatırım Bakanı Riadh Bettayeb tarafından
ziyaret edildi. ATB Genel Sekreteri Eyüp Ömeroğlu
tarafından ticaret borsalarının işleyişi ve tesisler hakkında bilgi alan heyet üyeleri daha sonra ATB Başkanı
Faik Yavuz ile birlikte tesislerde incelemelerde bulundular. Ziyarette, Tunus Başbakanı adına, Tunus Yatırım
Ajansı Türkiye Temsilcisi Danışman Aydın Aydoğan da
hazır bulundu.
Bakan Yardımcısı Arzu’nun ziyareti
Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan
Yardımcısı Kudbettin Arzu, ATB Et Borsasını ziyaret
ederek, ATB Başkanı Faik Yavuz’la tesislerde ince-

lemelerde bulundu. İlk aşamasından son aşamasına
kadar, tesislerde nasıl hizmet verildiğini izleyen Arzu,
“Türkiye’nin böylesine tesislere ihtiyacı bulunduğunu
belirtti. ATB’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Arzu, “ ülkemize böyle güzel bir eser
kazandıran Ankara Ticaret Borsası’nın kutluyorum ve
başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker:

Türkiye'de tarımsal hasıla
62 milyar dolara ulaştı !
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker, 2002’de
23 milyar dolar olan
tarımsal hasılanın bu
sene 62 milyar dolar
seviyelerine geldiğini
bildirdi. Bakan Eker,
2007’den bu yana makine
ve ekipmanda yüzde 50
hibe uyguladıklarını
söyledi.

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker, 2002’de
23 milyar dolar olan tarımsal hasılanın bu sene 62 milyar dolar seviyelerine geldiğini bildirdi. Mehdi
Eker, Türkiye’nin tarımsal hasıla
bağlamında dünyada 7., Avrupa
Birliği üyeleri arasında 1. sırada
olduğunu da aktardı.
Tarımın ekonomi adına önemini vurgulayan Eker, sektörün ileri
gitmesi için gerekli girdileri anlattı.
Bu girdilerin en önemlisinin bilgi
ve teknoloji olduğuna işaret etti.

Türkiye
Tarım
Kredi
Kooperatifi’nin tarihine değinen Eker, “150 senelik geçmişe
sahip köklü bir kuruluş. Gaye ne?
Ortaklar bir araya gelecek, her biri
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mütevazı bir sermaye ortaya koyacak. Bu sermaye birikecek ve bir
güce dönüşecek. Bu güç organize
olacak, teşkilatlanacak, örgütlenecek ve bunun arkasında kamunun
desteği olacak. Tarım çok stratejik
bir sektör ama kamunun gücü arkasında olacak.” dedi.
Tarım sektöründe hizmet veren
binlerce kooperatif, milyonlarca üyenin olduğuna dikkat çeken
Mehdi Eker, şunları ifade etti:
“Her kuruluş gibi bu kuruluş
da rasyonel çalışmadığı zaman,
idare iyi organize olmadığı zaman
zarar eder. Yük alan değil, yük olan
kuruluşa dönüşür. Çok uzak değil
bundan 10 yıl önce tarım kredi bu
noktaya gelmişti. O zaman Türkiye
ekonomik krizlerle boğuşuyordu ve
dünyanın gerek kredi kuruluşları
gerek finans kuruluşları Türkiye’ye
ha bire reçete öneriyorlardı. İşte
‘Tarımsal desteklerinizi kaldırın’
hükümete böyle diyorlardı. O hükümette bunların dediklerini yaptılar. Bugün ‘Milliyetçilik’ naraları atanlar, o gün IMF’nin, Dünya
Bankası’nın tarımsal destekleme
tercihlerine uydular. Çiftçiye yüzde
59, yüzde 68 kredi verir hale geldi.
Yetmedi dediler ki tarım kredi kooperatiflerini kapatın.”

Tarım kooperatiflerinin sektör
için önemini anlatan Bakan Eker,
bu alanda alınan aşamaları 2002
ve 2012 dönemini karşılaştırarak
anlattı.
Eker, şöyle devam etti: “Bakın
2002 yılında 300 milyon kredi kullandırmış. 2011 yılında 3,9 milyar kullandırmış, yüzde 1200 artış.
Verdiği kredinin ne kadarını geri
alabiliyorsun, 2002 yılında verdiği
100 liranın 50 lirasını geri alabiliyordu. Yani 300 lira vermiş 150
lirasını geri alabilmiş. Onun için
IMF iyi çalışmıyor diyor. 2011
yılında yaklaşık kullandırdığımız

4 milyar lira kredinin geriye dönüş
oranı, yüzde 98,5.”
Şu an tarım kooperatiflerinin dünyanın başka bir ülkesinde
Özelleştirme ihalelerine girecek
tesisler alacak, onlara ortak olacak
kadar büyüdüğünü kaydeden Mehdi
Eker, daha evvel bunun hayal bile
edilmediğini belirtti.
Tarımda yeni yasal ve destek
çalışmaların devam ettiğini dile
getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı, “Tarım kooperatifleri bölgelerde destek politikalarında yer
alacak ve çiftçi ile tarımdakilerle

Tarım ürünlerimiz dünya sofralarında..
2002 yılında 4 Milyar Dolar
olan tarım ürünleri ihracatı, 2011
yılında 15,3 Milyar Dolara ulaştı.
2011 yılında gıda maddeleri
dış ticareti 3,6 Milyar dolar fazla
verdi.
Ülkemiz, dünya tarımsal üretiminde 30 üründe, ihracatta ise 26
üründe ilk 5’te yer aldı.
2002 Yılında 161 ülkeye 1.484
tarım ürünü, 2011 Yılında 186 ülkeye 1.532 çeşit tarım ürünü ihraç
edildi.

TARIMSAL İHRACAT
(Milyar Dolar)
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8,0
6,0
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Kaynak: TÜİK – Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITK) Rev3
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daha içli dışlı olacak. Bunlar tabii
ki sadece tarım kredi kooperatiflerinin çalışmaları ile değil, sektörün
yeniden yapılandırılması için atılan adımlarla ve uygulanan politikalarla tarım sektörü dünyanın
en büyük sektörleri arasına girdi.
Bundan 10 sene önce Türkiye’nin
tarımsal hasılası, 23 milyar dolardı. Türkiye, dünyada 11. sıradaydı,
Avrupa Birliği ülkeleri arasında da
4. sıradaydı. Bugün Türkiye, 62
milyar tarımsal hasılaya sahip bir
ülke. Yani 23 milyar doların üzerine yaklaşık 40 milyar dolar koydu.
Artık dünyada 7. Sıradayız, AB
ülkeleri arasında da 1. sıradayız.”
ifadelerini kullandı.
Daha önceki yıllarda tarım kooperatiflerine neredeyse hiçbir şekilde teknik personel alımı yapılmadığını anlatan Mehdi Eker, kendi
dönemlerinde toplam 18 bin 296
gıda mühendisi, su ürünü mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner
hekim personeli tarım sektörüne
kazandırdıklarını duyurdu.
Yine tarımın dünya ile yarışabilmesi için daha da büyümesi için
yani modern tarım için en önemli
girdilerinden birisinin de mekanizasyon olduğuna temas eden Eker,
makine ve ekipmanın önemine
dikkat çekti. Bakan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle makine
ekipmanlar var ki, onları kullanmadan verimliliği yakalayamazsınız.
Siz hayvancılık yapacaksınız, süt
sağım makinesi olmazsa bu hayvancılığı verimli yapabilir misiniz.
2007’den itibaren tarımda kullanılan 30’un üzerinde makine ekipmanın yüzde 50’sine hibe getirdik.
Meyve sebze için yüzlerce soğuk
hava deposu yaptık.” Bakan Eker,
sektörün 3 ayağını şöyle açıkladı:
“Tarım kredi kooperatiflerinin desteklenmesi, 1.854 kooperatif destekledik. İki bütün çiftçileri makine
ekipman yönünden desteklenmesi, yani 200 bine yakın makine
ekipmana yüzde 50 hibe desteği
verilmesi ve 4 bin 700’ün üzerinde tarıma dayalı sanayi tesisinin
kurulması.”

Tarım Büyüdü
Türkiye Büyüdü...
Yıllar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Tarımsal GSYİH
(Milyar $)
23,7
30,2
37,0
45,0,
43,5
49,5
56,4
51,0
61,7
62,7

Tarımsal Büyüme
(%)
8,8
-2,0
2,8
7,2
1,4
-6,7
4,3
3,6
2,4
5,3

Kaynak: TÜİK

Tarım sektörü küresel krizlere ve şiddetli kuraklıklara rağmen Son
8 yılın 7’sinde büyüyerek, son 50 yılın en istikrarlı döneminde ulaştı.
Ekonominin “tampon” ve Türkiye’nin “lokomotif” sektörü oldu.
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TOBB 67. Genel Kurulu Ankara’da yapıldı

Türkiye büyük hedeflerine
girişimcileriyle yürüyecek
Bu yıl 60’ıncı yaşını kutlayan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67. Genel Kurulu TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel Kurul’a Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, iş
dünyasının temsilcileri ile TOBB delegeleri katıldı.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) 67. Genel
Kurulu Ankara’da yapıldı. TOBB
ETÜ’de yapılan Genel Kurul’a
Başbakan Erdoğan ve CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, iş dünyasının
temsilcileri ile TOBB delegeleri
katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’da yaptığı
konuşmada, girişimcilere ve TOBB
delegelerine “Türkiye sizlerle
büyük. Türkiye ekonomisi sizlerle güçlü. Türkiye sizlerle birlikte, büyük hedeflerine yürümeye
devam edecek” dedi.
Hisarcıklıoğlu’nun konuşması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında TOBB’nin 60
yıllık süreçte gösterdiği gelişmeleri
anlatarak, TOBB’nin 60 yılı, özel

sektörümüzün 60 yılda katettiği
mesafenin de göstergesidir, diyerek
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi sadece geçtiğimiz yıl,
bu camianın neler başardığına bir
bakalım. Avrupa ekonomilerinin
ardı ardına krize girdiği, Ortadoğu
coğrafyasında ciddi siyasi çalkantıların olduğu bir dönemde, özel
sektörümüzün tüketim ve yatırımıyla, Türkiye ekonomisi yüzde
8,5 oranında büyüdü. Krizdeki
Avrupa’da 5 milyon kişi işsiz
kalırken, 2011 yılında özel sektör
olarak biz kayıtlı çalışan sayımızı,
1 milyon 62 bin kişi artırdık. Faal
işyeri sayımız 109 bin artışla 1
milyon 398 bine ulaştı. Özel sektörümüzün makine ve teçhizat yatırım harcamaları reel olarak yüzde
25 büyüdü ve 158 milyar lirayı
geçti. İhracat yapan üye sayımız
yüzde 8 artarak 54 bine, yaptığımız
ihracat yüzde 18 artarak 135 milyar
dolara ulaştı.
Biz 10 yıl sonra dünyanın en
büyük 10 ekonomisinden biri
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olmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün bizlere hedef verdiği
muasır medeniyet seviyesine ulaşmak istiyoruz. Bunun için her yıl
700 binden fazla istihdam sağlamalı, her yıl yüzde 7’nin üzerinde
büyümeliyiz. O halde gelin, bu
koşuya devam edelim.”
AB süreci
Konuşmasının son bölümünde AB ve dünyadaki ekonomik gelişmelere yer ayıran
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamaladı:
“AB süreci, Türkiye’nin çağdaşlaşmasına yardımcı oluyor. Ülkemizin toplumsal kamplaşmalardan
uzaklaşıp, istikrar ve demokrasiyi geliştirmesinin en önemli aracı
AB’dir. Bununla birlikte tüccar ve
sanayicilerimize haksız ve adaletsiz bir şekilde uygulanan vize
ve taşıma kotaları konularındaki
mücadelemizi de sürdüreceğiz.

Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ise Türkiye’de ilk kez oyunu artırarak üçüncü kez iktidara gelmiş bir
parti olduklarını belirterek, ‘’Elde
ettiğimiz başarı bizi Allah korusun
kibre, şımarıklığa, gurura, tepeden
bakmaya, rehavete sevk edecek bir
başarı değildir. Tam tersine biz çalışarak, inanarak, milletimize güvenerek bu yolda sizlerle, bu yolda
milletimizle yürüyerek bu günlere
geldik’’ dedi.
Erdoğan, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67.
Genel Kurulu’nda, TOBB’a Türk
ekonomisine verdiği eşsiz katkılardan dolayı teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, terör sorunun çözümü için Parlamento’da ve parlamento dışında komisyon kurulması

gerektiğini belirterek, ‘’Biz terörle
müzakere eden, müzakereyi savunan bir parti değiliz. Terörle müzakere eden, toplumsal uzlaşmanın
ne olduğunu zaten bilemez. Ülkemizde analar ağlamasın deniyorsa
bizim bulduğumuz yolla analar
ağlamaz. Herkes, her siyasal parti
elini taşın altına koyacak’’ diye
konuştu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Yazı cı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
67’inci genel kurulunda konuşan
Bakan Yazıcı, hükümet olarak hem
ekonomik hem de sosyal alanlarda
en ileri modelleri geliştirip uyguladıklarını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal'da Genel Kurul'da
bir konuşma yaparak partisinin
görüşleri hakkında açıklamalarda
bulundu.

15

16

/

BorsaVizyon haber

ATB Başkanı Yavuz ve ATB Meclis Üyesi Öztürk’e

20. Yıl Hizmet Şeref
Belgesi ve Plaketi

10, 20 ve 51 yıl
süreyle görev yapan
TOBB Genel Kurul
delegelerine, hizmet
şeref belgesi ve
plaketleri TBMM
Başkanı Cemil Çiçek,
Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı
ve TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu
tarafından törenle
verildi.

/

haber BorsaVizyon

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde (TOBB) 10, 20 ve 51
yıl süreyle görev yapan Genel Kurul
delegelerine, hizmet şeref belgesi ve
plaketleri, TBMM Başkanı Cemil
Çiçek, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından törenle verildi. Hizmet Şeref Belgesi ve
Plaket Töreni’nde açılış konuşmasını
yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün
ve Türkiye’nin önümüzdeki dönemin
parlayan yıldızı olacağını söyledi.
TOBB 60 Yaşında
Bu yıl TOBB camiasının 60 yaşını kutladığını belirten Hisarcıklıoğlu,
“Ne mutlu ki; bugün TOBB; takip
eden değil, yönlendiren; edilgen değil etken; pasif değil aktif, statik
değil dinamik ve en önemlisi; hükmeden değil, hizmet eden bir kurum
haline geldi” diye konuştu.
Bu başarı tablosunu hep birlikte gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Bugün burada, 10, 20, 30 ve 50
yıl delegelik yapmış, bu camia için
çalışmış, Türk özel sektörü için
emek vermiş, ekonomimizin gelişmesi için gayret göstermiş iş insanları, camiamızın neferleri var!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi olarak, ülkemizi kalkındırma yolunda, azim ve kararlılıkla
uzun yıllardır çalıştınız, alın teri döktünüz, kazandınız ve kazandırdınız.
Yaptığınız hizmetlerin değerini hiçbir plaket belgeleyemez! Ne mutlu ki
emeklerinizin gerçek karşılığını pek
çok insana iş ve aş vererek alıyorsunuz. Camiamıza uzun yıllar delege
olarak hizmet etme şerefine nail olan
herkesi yürekten kutluyor ve başarı
dolu nice yıllar diliyorum.”
Hedef ilk 10 ekonomi arasına
girmek
2023 yılında dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasına girmeyi hedef
seçtiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
“500 milyar dolar ihracatı, 2 trilyon
dolar milli geliri aşacağız. Ve bunu
Türk özel sektörünün yatırımları sayesinde, bu salondaki müteşebbislerin ve onların izinden gidecek olan
girişimcilerin sayesinde yapacağız”
diye konuştu.
TBMM Başkanı Cemil
Çiçek’in konuşması
TBMM Başkanı Cemil Çicek ise
konuşmasında, ‘’Yeni anayasa artık
mecburiyet oldu. Çünkü birinci ligde
oynayan bir ülke ikinci ligin tabi olduğu
kurallarla ülkesini yönetemez’’ dedi.

TBMM Başkanı Çiçek, Türkiye’nin
bağımsızlık mücadelesi vermek için
çok acılar çektiğini ama millet olarak geçen yüzyılda Cumhuriyet ve
demokrasi gibi iki kazanımın elde
edildiğini söyledi.
Yokluklarla mücadele ederek bağımsızlığını elde eden Türkiye’nin
bugün artık Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar dünyanın her
bölgesindeki 200’e yakın ülkeye 20
binden fazla mal ihraç eden ülke haline geldiğini belirterek, Türkiye’nin
bu güce ulaşmasında TOBB çatısı
altında olanların büyük emeği ve
payının olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin 90’lı yılları koalisyon hükümetleri, istikrarsızlıklar ve
siyasi çekişmeler nedeniyle kaybettiğini belirten TBMM Başkanı Çiçek,
Türkiye’nin artık fırsat kaçırmaya tahammülünün ve imkanının olmadığını, bu yola baş koyacakların da tarih
önünde mesul olacağını söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Yazıcı’nın sözleri
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da TOBB üyelerinin 12.
Yüzyılın Anadolu’sunda Ahilik Teşkilatını kuran Ahi Evran Veli’nin
günümüzdeki temsilcileri olduğunu
ifade ederek, bunun büyük onur ol-
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Genel Kurul Notları

duğu kadar ağır bir mesuliyeti de
beraberinde getirdiğini söyledi.
Türkiye’nin önemli meslek ve
sivil inisiyatiflerinden biri olan
TOBB’un Anayasa çalışmalarından, Fransa’daki sözde soykırıma
yönelik lobi faaliyetlerine, Türk
Dünyası Kurultayı düzenlemesinden teşvik sistemi ve Yeni Türk
Ticaret Kanunu’na yönelik çalışmalara kadar önemli etkinlik ve
girişimlerde bulunduğunu belirten
Bakan Yazıcı, şöyle konuştu:

n Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 67. Genel Kurulu, TOBB'nin 60.
yaşına isabet etti. Bu nedenle Genel Kurul'a katılım oldukça geniş
tutuldu. Genel Kurul Delegelerinin yanısıra, genç girişimciler, kadın
girişimciler ve Türkçe Konuşan Girişimciler Genel Kurul da yer aldı.
Genel Kurul'u 4 bin kişi izledi.
n TOBB'nin Genel Kurulu'a Ankara Ticaret Borsası da tam kadro halinde katıldı. ATB delegelerinin tamamı Genel Kurulu başından sonuna
kadar ilgiyle takip etti.
n TOBB'nin 60. kuruluş yılı nedeniyle oluşturulan TOBB bahçesine
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri birer
çınar ağacı diktiler.
n ATB'nin TOBB Bahçesinde kurduğu çadırda bu yıl da gelen konuklara "Ankara Döneri" ikram edildi. ATB'nin çadırı önünde uzun
kuyruklar oluşturan TOBB delegeleri ve diğer misafirlere, kesintisiz
tüm gün boyunca döner ikram edildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
ATB'nin çadırını ziyaret ettiler.

‘’Ülkemizin belki de ilk toplumsal refah projesi olan 2023
hedeflerine ulaşmada, hükümetimize ne kadar görev düşüyorsa,
müteşebbislerimize ve yerel aktörlere de benzer, belki de daha
büyük görevler düşmekte. Biz yeni Türk Ticaret Kanunu’na başından beri katı bir anlayışla değil,
katılımcı bir anlayışla yaklaştık.
Herkesi dinledik. Nitekim Türk
Ticaret Kanunu dahil hiçbir kanun
kutsal metin değil. Bizim temel
hedefimiz, güçlü kanunlarla ve siz
değerli müteşebbislerimizle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizi dünyanın en
hızlı, en güvenli ve en kolay ticaret yapılan ülkesi haline getirmek
için çalışıyoruz. Gümrük ve ticaret
politikalarımızı bu minvalde yapıyor ve yeni uygulamalara hızla
geçiyoruz.’’
Enflasyonda ve faizlerde kaydedilen düşüşün ülke içinde sağlanan istikrarın ve güven ortamının
neticesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, ‘’Türkiye, dünya tekstil tedarikinde 7’nci, AB ülkeleri arasında
ise 3’üncü, otomotiv üretiminde
17’nci sıradayken, dünyada altınmücevherat üretiminde ilk 5 ülke
arasında. Avrupa’nın en büyük 3.
demir çelik üreticisi Türkiye’dir.
Bu rakamlara baktığımızda çok
ciddi bir sanayimiz ve ürün potansiyelimiz olduğu görülüyor.’’
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Sektör Paydaşları bir araya geldi

Ankara Tarım ve Hayvancılık
Sektör toplantısı yapıldı
Toplantıya katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
M. Mehdi Eker, Ankara’nın verimli arazilerinden, çok
sayıda çiftçisinden ve cesaretli insanlarından daha fazla
tarımsal üretim beklediklerini belirterek, yüzölçümü olarak
Konya’dan sonra ikinci sırada olan Ankara’nın yapılan
bu toplantıyla sektörün sorunları ve çözüm önerileri
belirlenerek tarımsal üretime daha fazla katkı sağlaması
gerektiğini söyledi.

A

nkara’nın tarım ve hayvancılığının tartışıldığı “Tarım ve
Hayvancılık Sektörü Toplantısı”
Bilkent Otel Konferans Salonu’nda
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
M. Mehdi Eker, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ankara
Valisi Alaaddin Yüksel, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar

Yardımcısı Nihat Pakdil, Vali Yardımcısı Mehmet Kurt, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz, üst düzey bürokratlar,
İlçe Kaymakamları ve Belediye
Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, çok sayıda çiftçinin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Yüksel’in açış konuşması
Toplantının açılış konuşmasını
yapan Ankara Valisi Alaaddin “Küresel ısınmanın sebep ve sonuçlarının neler olacağı, rasyonel tarımın
nasıl gerçekleşeceği, insanların karnının nasıl doyurulacağı sorularına
cevap verilmesi gerektiğini” dile
getirerek açlık sorununun bir devlet
bekası olduğunu söyledi. Vali Yüksel, "Tarım stratejik bir sektördür
ve de hepimiz biliyoruz ki yaşamamızın ve geleceğimizin yegane reçetesidir." şeklinde konuştu.
Vali Yüksel, Ankara'nın yaklaşık 200 bin hektar sulanabilir tarım
alanına sahip olduğunu belirterek,
"Halen 120 bin civarında tarım ala-
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nı sulanabilmektedir. Ankara tarım
alanlarında ağırlıklı olarak hububat
tarımı yapılmaktadır. Ancak şunu da hemen ifade etmek gerekir
ki üretim deseni havza ve bölge
ölçekli değişken ve de Ankara'da
oldukça zengindir. Ankara'da Polatlı, Haymana, Bala'da hububat;
Beypazarı'nda marul ve havuç, Kazan ve Çubuk'ta kavun ve vişne…
Ankara'nın her havzasında değişik
ve zengin bitkisel üretim yapılmaktadır. Ankara Türkiye hububatında
ikinci, marul ve kavun üretiminde
birinci, havuç, yine vişne ve yeşil
mercimek üretiminde Türkiye ikincisidir" dedi.
Vali Yüksel, Ankara'nın önünde,
''tarımsal ürünlerin markalaştırılamaması, pazarlama sorunları, katma
değeri yüksek ürünlere odaklanamamak, üretici örgütlerinin kurulamaması ve zayıflığı, bitkisel, hayvan
ıslah çalışmalarının halen istenilen
düzeyde olamaması, il tarım uygulamalarının il genelinde tam olarak
yaygınlaştırılamaması ve seracılığın
istenilen şekilde gelişememesi'' gibi
konuların ivedi çözüm bekleyen sorunlar olduğunu kaydetti.
Ankara'da rasyonel tarım yapılması, sürdürülebilir tarımsal üretimin gerçekleştirilmesinin önemini
vurgulayan Vali Yüksel, bu kapsamda ekolojik dengenin korunması, su ve toprağın muhafazası,
ürün planlaması yapılması, işletme
ölçeklerinin büyüklüğü konularının
ana çalışma başlıkları olduğunu ifade etti.
Vali Yüksel’in konuşmasından sonra Ankara İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Muhsin
Temel, Ankara tarım ve hayvancılığını anlatan geniş bir sunum yaptı.
TEMEL, yaptığı sunumda 2013 yılında Ankara hayvancılığına büyük
katkı sağlayacak Çubuk Organize
hayvancılık Sanayi Bölgesi’nin alt
yapı çalışmalarının biteceğinin de
müjdesini verdi.

Bakan Eker’in konuşması
Daha sonra kürsüye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
M. Mehdi Eker Ankara’nın verimli
arazilerinden, çok sayıda çiftçisinden ve cesaretli insanlarından daha
fazla tarımsal üretim beklediklerini belirterek, yüzölçümü olarak
Konya’dan sonra ikinci sırada olan
Ankara’nın yapılan bu toplantıyla
sektörün sorunları ve çözüm önerileri belirlenerek tarımsal üretime
daha fazla katkı sağlaması gerektiğini söyledi.
Sahil şeritleri çıkarıldığı taktirde Türkiye’de görülen tüm iklim
yapısının Ankara’da görüldüğüne
dikkatleri çeken Bakan Eker, Ankara armudu, Ankara keçisi gibi kendi
ismiyle anılan bu kadar çok ürünü
olan başka bir il olmadığını vurgulayarak “Mum dibine ışık vermezmiş, Ankara da ülkenin sorunlarına
çözüm üretmekten kendi sorunlarına eğilemiyor, sanayi ve hizmet
sektöründe gelişen Ankara tarım ve
hayvancılıkta istediğimiz seviyede
değil” dedi.
Tarımsal desteklemeler hakkında
bilgi veren Bakan Eker, Ankara’da
kırsal kalkınma yatırımlarını az
bulduğunu ve daha çok başvuru
beklediklerini ifade etti. Bakan
Eker, şöyle devam etti: “Amacımız,
Ankara'nın tarım ve hayvancılıkla
ilgili potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi, kapasitesinin geliştirilmesi, üreticinin yaptığı üretim-

den daha fazla kar elde edebilmesi,
gelirini artırabilmesi, tarım, hayvancılık ve gıda sektörü üzerinde
yeni istihdam imkanlarının geliştirilmesi, bölgemizin kalıcı zenginlik
alanı iyi tespit edilip bundan daha
çok istifade edilmesi, hem kültürel
hem tarihi varlıklarımızın muhafaza edilmesi ve korunması, Ankara
ismiyle marka değeri haline gelmiş
ürünlerin muhafazası ve geliştirilmesi ve bunun Ankara'nın gelişmesine kalkınmasına katkı sağlayacak
bir faaliyete dönüşmesidir.”
Bakan Eker’in konuşmasından
sonra Ankara Valisi Alaaddin Yüksel “Tarım ve Hayvancılık Sektör
Toplantısı”na destek veren Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı M.
Mehdi Eker’e şükran şildi sundu.
Konuşmaların ardından ikinci oturuma geçildi.
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Müsteşar Yardımcısı Nihat
Pakdil’in başkanlığını yaptığı ikinci oturumda ise sektör temsilcileri
söz alarak, sorunlarını ve düşüncelerini ifade ettiler. Bakanlık Bürokratlarına ve İl Yöneticilerine merak
ettikleri soruları sorarken sorunlar
konusunda da çözüm önerilerini
sundular.
Toplantıda alt komisyonlar kurularak, bu komisyonların sektör
bazında çalışmaları ve hazırlayacakları raporları Valilik ve Bakanlığa sunmaları kararlaştırıldı.
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ATB'de nöbet değişimi
A

TB Genel Sekreterliği görevinden ayrılan Sabri
Hemdil’in yerine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Eyüp Şenol Ömeroğlu getirildi. Boş olan Genel Sekreter Yardımcılığı
görevine ise O. Oktay Turgut atandı.
Hemdil emekli oldu
1964 yılında Ankara Ticaret Borsası’nda memur
olarak göreve başlayan Sabri Hemdil, kesintisiz 48 yıl
hizmet verdikten sonra emekliye ayrıldı. ATB’nin çeşitli
kademelerinde hizmet veren Hemdil, ATB’deki görevine Başkanlık Müşaviri olarak devam edecek.
ATB’nin son Meclis Toplantısına katılan Sabri
Hemdil’in emekli olması münasebetiyle düzenlenen
törende yaptığı konuşmada, ATB’nin hayatında çok
önemli ve ayrıcalıklı bir yerde bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu kuruma 48 yıl boyunca hizmet verebilmişsem bunda, iş başına gelen yönetimlerin de önemli bir
payı vardır. Karşılıklı güven ve anlayış içinde geçen bu
hizmet süresi içinde, bana destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Ömeroğlu görevi devraldı
ATB Genel Sekreterliği görevine getirilen Eyüp Şenol Ömeroğlu, iş başı yaptı. ATB personeli ile düzenlenen tanışma toplantısında bir konuşma yapan Ömeroğlu, “Görevin önemlisi, önemsizi olmaz, her görev
önemlidir” dedi. Çalışma hayatında her zaman bu noktaya önem verdiğini söyleyen Ömeroğlu, “Çalışmalarını
yakından takip ettiğim ve bildiğim, Ankara Ticaret Borsası, bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra da yapacağı
çalışmalarla örnek bir kuruluş olmuştur. ATB, bir çok
konuda ilk olma özelliğini korumuştur. ATB yatırımlarıyla ve gerçekleştirdiği projelerle, diğer borsalara örnek olmuştur” şeklinde konuştu.

Turgut Genel Sekreter Yardımcısı
Öte yandan Ankara Ticaret Borsası Muamelat Müdürlüğü görevini yürütmekte olan O.Oktay Turgut, boş bulunan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Makine
Mühendisi olan Turgut, Uluslararası birçok kuruluşun Türkiye temsilciliğinin yanı sıra, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin
birçok projesinde yönetici olarak görev yapmıştır. Emekli
olduktan sonra Ankara Ticaret Borsası’nda göreve başlayan Turgut, ATB’nin gerçekleştirdiği projelerde, yönetici
olarak da görev yapmaktadır. Turgut, Ankara Ticaret Borsası başta olmak üzere, Polatlı ve Şanlıurfa Ticaret Borsaları tarafından gerçekleştirilen çelik silo projelerinde koordinatör olarak görev almıştır.

Ömeroğlu kimdir?
Ankara Ticaret Borsası Genel Sekterliği görevine
başlayan Eyüp Şenol Ömeroğlu, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletmecilik Bölümü mezunudur.
1983 -1986 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı, 1986-1996 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi, 1996-2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişliği, 1997-2004 yıllarında
Marmarabirlik Denetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
Son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda
Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Ömeroğlu,
iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.
Ömeroğlu, 1998-1999 yıllarında ABD Pensilvania Lehigh Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nde hizmet içi eğitimi almıştır.
1962 yılında Konya’da doğan Ömeroğlu, evli ve
iki çocuk babasıdır.
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ATB Türkçe konuşan
girişimcilerle buluştu

Gemalmaz, Türkiye'nin
bölgesinde önemli bir
siyasi güç olmasının
yanında ekonomik
ve ticari anlamda da
vazgeçilmez bir ülke
durumuna geldiğini
söyledi.

A

nkara Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Gemalmaz: ''Türkiye,
önemli ticari partnerlerinin özellikle
de Avrupa Birliği ülkelerinin içine
düştükleri zor duruma karşın sağlam ekonomik performansıyla bu yıl
da büyümesini sürdürecektir''
Ankara Ticaret Borsası (ATB),
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) 14. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı'na davet edilen
24 ülkeden gelen 45 girişimciye
bir akşam yemeği verdi. Yemekte
konuşan ATB Meclis Başkanı Erol
Gemalmaz, finansal krizin alınan
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tüm önlemlerin dünyada ve özellikle AB ülkelerinde olumsuz etkisini
sürdürdüğünü belirtti.
Ankara Ticaret Borsası (ATB)
Meclis Başkanı Erol Gemalmaz,
Türkiye'nin önemli ticari partnerlerinin özellikle de Avrupa Birliği
ülkelerinin içine düştükleri zor duruma karşın sağlam ekonomik performansıyla bu yıl da büyümesini
sürdürecektir'' dedi.
ABD, İngiltere Japonya, Fransa, Almanya, Kanada ve Rusya'nın
büyüme hızlarının eksiye düştüğünü ifade eden Gemalmaz, ''Türkiye
geçtiğimiz yıl yüzde 8,5 oranında
büyüyerek, bütün dünyanın gıptayla izlediği üçüncü büyüyen ülke olmuştur. Türkiye, önemli ticari partnerlerinin özellikle de Avrupa Birliği ülkelerinin içine düştükleri zor
duruma karşın sağlam ekonomik
performansıyla bu yıl da büyümesini sürdürecektir'' diye konuştu.
Gemalmaz, Türkiye'nin bölgesinde önemli bir siyasi güç olmasının yanında ekonomik ve ticari
anlamda da vazgeçilmez bir ülke
durumuna geldiğini söyledi.
Yabancı girişimcilere seslenen
Gemalmaz, şunları kaydetti:
''Ortak dilimiz Türkçe dışında
aynı örf, adet ve gelenekleri yaşatan insanlar olarak bu değerlerimizi
ekonomik ve ticari işbirliği ile taçlandırmak elimizde. Bunu gerçekleştirmek günümüzde hayati önem
taşımaktadır. Türk iş dünyası olarak
bu çalışmaları gerçekleştirmek için
ülkemize düşen görevi yerine getirmeye hazırız.''
ATB’nin yemeğine, Almanya,
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan-Sancak, Batı Trakya ve Adalar, Ukrayna, Kırım,
Moldova, Rusya Federasyonu, Azarbeycan, Gürcistan, Afganistan, Irak,
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve
KKTC’den girişimciler katıldı.

ANKARA TÝCARET BORSASI

AB UYUM SÜRECÝNDE
UYUM SÜRECÝNDE
TÜRKÝYEABHAYVANCILIK
KONGRESÝ 2011
TÜRKÝYE HAYVANCILIK KONGRESÝ 2011
CONGRESS OF TURKEY LIVESTOCK
HARMONIZATION
PROCESS
CONGRESS OFON
TURKEY
LIVESTOCK ON
HARMONIZATION
PROCESS
TO THE
EUROPEAN
UNION
2011
TO THE
EUROPEAN
UNION
2011

Ankara 2012

AB Uyum Sürecinde
Türkiye Hayvancılık
Kongresi kitabı yayınlandı

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen
"AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi" kitabı yayınlandı. Kongreye sunulan tebliğ ve bildirileri kapsayan 826 sayfalık
kitapta, ayrıca konuşmacılar tarafından hazırlanan görsel malzemelere de yer verildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ATB Başkanı Yavuz'un ön sözleriyle, Kongre Başkanı
Prof.Dr. Engin Sakarya'nın giriş yazısın yer aldığı kitap, katılımcı
kuruluşlara, akademisyenlere, gazetelerin ekonomi sayfalarının yöneticilerine ve köşe yazarları ile diğer ilgililere gönderildi.
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Gıda maddesi üreticileri
Helal Gıda Belgesi peşinde
Helal gıda belgesine sahip
firma sayısında İstanbul
11 firma ile başı çekerken,
Bursa 4 firma ile ikinci sırada
bulunuyor. Konya, İzmir,
Balıkesir, Sakarya, Çankırı
ve Gaziantep ise 2 helal
gıda sertifikası olan firmaya
sahipken, aralarında Kayseri,
Kocaeli ve Adana gibi büyük
şehirlerin de bulunduğu 10
ilin ise belgeye sahip birer
firması bulunuyor.

Y

urt içinde ve yurt dışında gıda
alıp satmak gerçekten çok zor
koşullarda sağlanmaktadır. Gerek
tedarikçiler gerekse son Müslüman
müşteri, tükettiği gıdanın Helal olup
olmadığını merak etmekte ve satın
alırken helal sertifikası olan ürünleri tercih etmektedir. Yurt dışına
gıda ürünleri satan üreticilerin artık
karşısına Helal Belgesi olması şartı
getirilmeye başlanmıştır. Bu belge
artık güvenilir Helal Gıda olmanın

yanında üreticinin pazarlama
metodu olarak ta kullanılmaktadır.
Yurt dışından ve yurt içinden gıda
alan firmalarda artık üreticinin
Helal Belgesi olmasını zorunlu
koşmaya başlamışlardır.
Helal Belgesi için aranan asgari
şartlar
- Ürünün ham maddeden
başlayarak
mamül
madde
aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün
maddelerin ve katkı maddelerinin
gerek menşei, gerek temin biçimi
ve yolları, gerekse temin kaynağı
bakımından İslami kriterlere ve
insani gereklere uygun olması,

- Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının
insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması, – İyi üretim
uygulamaları(GMP), iyi hijyen
uygulamaları(GHP) ve HACCP
şartlarını sağlamalıdır.
- Gerek ürünün üretim
aşamalarında,
gerek
ürün
bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki
her bir unsurun üründe bir araya
gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına,
beslenme bakımından gerekliliğe
uygun vasıfları taşıması Helal
belgesinin tüm dünyada geçerli
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Helal Belgesi nedir?
İ

slami kurallara uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır. HALAL Arapça bir
kelime olup, İslam dinince uygun görülen yiyecek
ve içeceklere verilen İslami izin demektir. Yani
İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen
uluslararası belgeye verilen addır.
Helal belgelendirme, muteber, ehil ve tarafsız
bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde
üretimin yapıldığını teyit etmesini
ve buna bağlı olarak, onaylanmış
bir belge vermesini kapsayan
bir yöntemdir. Gıdalarda
helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk
ve safiyet de olması
gereken şartlardır.
Ayrıca helal belgelendirme ülke
yönetiminin kontrol birimlerine gıda
emniyeti konusunda
destek hizmeti de
sağlar.
Niçin Helal belgelendirme
yapılmaktadır?
Helal belgesi, Müslüman tüketici için, kabul
edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1.5 milyar
Müslüman’ı ve de helal ürün yemeği tercih eden
diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.
Bilindiği gibi başta A.B.D. ve İsrail olmak
üzere dünyanın birçok ülkesine gıda maddelerinin
ihracatı aşamasında Yahudi cemaatinin Kosher belgesi zorunluluk olmaktadır. Ancak Müslümanların
azınlıkta kaldığı ülkelerde inanışlara uygun ürünlere ulaşmak zor olmaktadır. Bunun temini için
yapılan kontrol ve incelemelerin sonucu uygunluk
beyanına ilişkin olarak, dünya üzerinde yaygın
olarak HELAL Sertifikası düzenlemesi yönetimi
uygulanmaktadır.
Bugün Almanya, A.B.D., Fransa, Avustralya ve

Müslüman yoğunluklu ülkeler başta olmak üzere ithal
edilen gıda ürünlerinde Helal Sertifikası aranmaktadır.
Ayrıca Türkiye içinde de bu konuda çok hassas
gruplar bulunmakta ve sadece denetimi yapılmış
helal belgesi olan ürünleri almaktadır. Bu kişiler ve
gruplar sürekli bizleri arayarak ve web sitemizi takip
ederek belgelenmiş firmaları öğrenmektedir ve sadece
o ürünleri tüketmektedir. Bu süreçte helal belgeli
firmalarında satışları artmaktadır.
Helal Belgelendirilmiş ürünler için pazar
durumu nedir?
Helal Belgeli ürünler
için Pazar çok büyüktür.
Dünyadaki 1.5 milyar
müslümanı,milyonlarca
Helal sertifikalanmış
ürün
tercih
eden
insanları
k a p s a m a k t a d ı r. 1 0
milyon Amerika’da,
25
milyon
Avrupa’da, 300
milyon Afrika’da,
850
milyon
Asya’da, 250 milyon Ortadoğu’da
y a ş a m a k t a d ı r.
Kaynaklar, Helal
ürün pazarının yıllık
talebinin 200 milyar
ABD Doları civarında olduğunu belirtmektedir.
Helal ürünlerin üreticisi olarak ürünlerimi
nasıl sertifika alınmaktadır?
Başvuru formu doldurulduktan sonra müşteri ile
sözleşme imzalanır ve uzman Helal Baş Denetçileri
başvuruyu inceledikten sonra denetim planlaması
yapılmaktadır.. Denetim sonucunda uygun görülürse firmaya Helal Belgesi veriliyor. Sertifikasyon
bir yıllık dönemi kapsıyor. Süresi dolduğunda
güncelleme yapılması gerekiyor. Ayrıca yıl içinde
habersiz denetimler de yapılmakta olup, helal
üretim şartlarında bir aksama olup olmadığı kontrol edilmektedir.
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olması çok önemlidir. Malezya
Jakim tarafından akredite olan belgelendirme kuruluşlarından alınan
helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir. KAS Sertifikasyon, Malezya
Helal Belgelendirme Kuruluşu
“Jakim” tarafından akredite edilmiş
ve belgelendirme yapmaktadır. Bu
belgeler Jakim tarafından da onaylı
ve tüm dünyada geçerli olan Helal
Belgesi’dir.
Helal Belgesi’nin yararları
nelerdir?
- Helal Sertifikalama, ürünleri,
katkı maddelerini, hazırlama ve
işleme yöntemlerini, temizlik
ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen
tarafsız bir bilirkişi hizmeti
sunar,
- HACCP, ISO ve diğer kalite ve
güvenlik standartlarına uygun
ve yeni teknolojilere, yeni katkı
maddelerine adaptasyonu seri
bir şekilde takip edebilen, helal
bilginin eğitimini almış kilit
personel tarafından denetimi
gerçekleştirir,
- Ürünün ve üreticinin Küresel
İslam içinde tanınmasını ve
tanıtılmasını sağlar,
- Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda
katılımına destek verir.
KAS Sertifikasyon Helal
Belgesi, Malezya akrediteli, tüm
İslam alemi tarafından itibar edilen,
dünyanın her yerinde geçerli olan
bir belgedir.
Haram olan ürünler:
Domuz, domuz eti ve domuz
ürünleri,
İslami usule göre kesilmemiş
hayvanlar,
Kesilmeden önce ölmüş hayvanlar,
Allah (C.C.)’ dan başkası adına
kesilmiş hayvanlar,
Alkol ve tüm sarhoşluk veren
maddeler,

Kan ve kandan yapılmış ürünler,
Yukarıda belirtilen ürünlerden
herhangi biri ile karıştırılmış
gıdalar.
TSE Belgesi nasıl alınıyor ?
İslam Ülkeleri Standartları
ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)
tarafından hazırlanan ‘Helal Gıda
Standartları’, TSE’nin Diyanet İşleri
Başkanlığı ile işbirliği içerisinde
çalışarak oluşturduğu ‘Adapte Türk
Standardı’ olarak kabul edilerek 4
Temmuz 2011 tarihinde Helal Gıda
Belgelendirmesine başlanmıştır.
Helal Gıda Belgesi almak için,
TSE’ye resmi başvuru yapıldıktan
sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı

ve TSE’den konunun uzmanı en
az iki kişiden oluşan İnceleme
Heyeti tarafından üretim yerinde
ilgili standarda göre inceleme
gerçekleştiriliyor. Bu incelemede;
belgelendirilmesi talep edilen
ürünün üretiminin, standardın
öngördüğü şartlarda ve ortamda
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
yerinde tespit ediliyor. Üretim
yeri incelemesi olumlu bulunan
firmaların ürünlerinin laboratuvarlarda muayene ve deneylerinin yapılmasının ardından belgelendirme çalışmasının ilk aşaması
tamamlanıyor.
Hazırlanan raporlar Diyanet
İşleri Başkanlığı’ndan bir üyenin de
bulunduğu 5 kişiden oluşan Helal
Gıda Belgelendirme Komisyonu;na

öneri niteliğinde sunuluyor. Nihai
belgelendirme kararı bu komisyon tarafından veriliyor. Oy
birliği kararının esas alındığı
Komisyon çalışmalarında Diyanet
İşleri Başkanlığı mensubu üyenin
katılmaması durumunda hiçbir
karar alınamıyor.
Ürününe Helal Gıda Belgesi alan
kuruluşta yılda en az iki kez habersiz
olmak üzere ara kontroller yapılıyor.
Ayrıca gerektiğinde piyasadan da
numune alınarak ürünler denetleniyor. Ara kontroller sonucunda standarda ve sözleşme hükümlerine
herhangi bir aykırılık tespit edildiği
durumlarda, diğer belgelendirme

uygulamalarından farklı olarak,
hiçbir uyarı yapılmadan Helal Gıda
Belgesi iptal ediliyor.
Standart kapsamında; Et ve
Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri,
Yumurta ve Yumurta Ürünleri,
Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Bitkisel
ve Hayvansal Kökenli Sıvı ve Katı
Yağlar, Meyve, Sebze ve Mamulleri,
Şeker ve Şekerleme Mamulleri,
Meşrubat (Alkolsüz İçecekler), Bal
ve Yan Ürünleri, Besin Takviyeleri,
Genetiği (GDO) Değiştirilmiş
Gıdalar, Gıda Katkı Maddeleri,
Enzimler,
Mikroorganizmalar,
Ambalaj Malzemeleri, Gıda
Hizmet ve Tesisleri Balık ve Balık
Ürünleri, Su ve diğer bazı ürünler
bulunuyor.
Özel Kurumlarda belge veriyor
Türkiye’de TSE’nin dışında bazı
kuruluşlar da helal gıda sertifikası
veriyor. Bu kuruluşlar arasında Gıda
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ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme,
Sertifikalama ve Araştırma Derneği
(GİMDES) dikkati çekiyor. Dünya
Helal Konseyi’nin başkanlığını da
yürüten ve 50 ülkeden akreditasyonu
bulunan GİMDES, Türkiye’de 210
firmaya helal gıda sertifikası verdi.
Başvuru sayısının 550’ye ulaştığı
GİMDES’te 100 firmanın da sertifikalama süreci devam ediyor.
Türkiye’de talep artıyor
Türkiye’deki
firmaların
‘’Helal Gıda Sertifikası’’na olan
talebi artıyor. Mayıs ayı itibariyle, TSE’ye 150 civarında firma
başvuru yaparken, bunlardan 38
firmanın başvurusu kabul edildi.
Bu firmaların 63 ürününe ‘’Helal
Gıda Uygunluk Belgesi’’ verildi.
TSE tarafından verilen helal
gıda sertifikasına sahip şirketler
arasında Banvit Bandırma AŞ, 14
ürün ile en çok sertifikaya sahip
şirket konumunda bulunuyor.
Uluslararası gıda firması Felda
Iffco ile dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş
Gıda AŞ de 4’er ürünle bu firmayı
takip ediyor. Konya Şeker, Nazmi
İmamoğlu, Pınar Entegre Et, Elvan
Gıda ve Garip Tavukçuluk da 2’şer
ürününe sertifika aldı.
Helal Gıda Sertifikasına başvuru
yapan ilk şirket ise Aytaç Gıda
olurken, Rize’de bulunan Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü de
helal gıdaya sahip firmalar arasında
bulunuyor.
İstanbul ilk sırada
Helal gıda belgesine sahip firma
sayısında İstanbul 11 firma ile başı
çekerken, Bursa 4 firma ile ikinci
sırada bulunuyor. Konya, İzmir,
Balıkesir, Sakarya, Çankırı ve
Gaziantep ise 2 helal gıda sertifikası
olan firmaya sahipken, aralarında
Kayseri, Kocaeli ve Adana gibi
büyük şehirlerin de bulunduğu 10
ilin ise belgeye sahip birer firması
bulunuyor.

ATB'den bir
hizmet daha
A

nkara Ticaret Borsası Et Tesisleri Çalışma Usul ve Esaslarına
Dair Yönerge, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım
veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik ile Oda ve
Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin
Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikleri
yayınladığı kitapçıkta biraraya getirerek önemli bir hizmet
gerçekleştirdi.
Gıda üreticilerinin yapacakları hizmetlerde dikkat etmesi
gereken yönetmelikleri kapsayan kitapçık öncelikle et tesislerinin
yönetici ve çalışanlarına dağıtıldı.
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ATB ve TOBB'den engelli
sporculara büyük destek
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği,
Yenimahalle Belediyesi
Engelliler Spor Kulübüne
özel yapım bir otobüs,
Ankara Ticaret Borsası
da tekerlekli basketbol
takımına 8 adet özel
yapım yüksek kalite,
tekerlekli sandalye hediye
etti.

A

nkara Ticaret Borsası, geçtiğimiz yıl şampiyonluklara ambargo koyan Yenimahalle
Belediyesi tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı oyuncularına
sekiz adet özel yapım üst kalite
tekerlekli sandalye hediye ederken, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği de, Engelliler Gençlik Spor
Kulübüne oyuncuların ulaşımlarında kolaylık sağlamak amacıyla özel
yapım otobüs hediye etti.

Bağışlarla
ilgili
olarak,
Yenimahalle Belediyesi Engelliler
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı
ve Belediye Başkan Yardımcısı
Şenol Balaban Ankara Ticaret
Borsası Başkanı ve TOBB Başkan
Yardımcısı Faik Yavuz’u ziyaret
ederek bir teşekkür plaketi sundu.
Yavuz: Engellileri topluma
kazandırmalıyız
Ankara Ticaret Borsası Başkanı
Faik Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmada , Yenimahalle Belediyesi
Ampute Futbol Takımı ile,
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımının geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarıdan etkilendiğini
belirterek “engellileri topluma kazandırmalıyız. Bunun için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya
hazırız” dedi.
Yavuz sözlerine şöyle devam
etti:
“ Bugün bizim yapmış olduğumuz bu katkı, engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılmasında
önemli bir adımdır. Bu konuda, tüm
kurum ve kuruluşlarımızı, varlıklı
yurttaşlarımızı desteğe davet edi-
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yoruz. Bu bizim asli görevimizdir.
Burada Yenimahalle Belediyesi’ni
de kutluyorum. Çok önemli bir
misyon üstlenmişler ve bu kardeşlerimize sahip çıkmışlar. Bunun diğer belediyelerimize de örnek teşkil etmesini diliyorum. Ancak, bir
noktaya da temas etmeden geçemeyeceğim. Bu gençlere hayatlarını
idame ettirecek gerekli kaynak da
sağlanmalı, çalışmaları için gerekli
koşullar oluşturulmalıdır.”
Türkiye’ye örnek tesis
Yenimahalle
Belediyesi
Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü
Başkanı ve Belediye Başkan
Yardımcısı Şenol Balaban’da ziyarette yaptığı konuşmada Batıkent’te,
yapımı devam eden ve tamamlanma
aşamasına gelen “Engelliler Spor
Tesisleri”nin de Türkiye’ye örnek
olacağını söyledi. Tüm branşları
içinde barındıracak şekilde dev bir
tesis yapmak amacında olduklarını belirten Balaban sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Spor kulübümüz şu anda üç
branşta faaliyet göstermektedir.
Amacımız bu sayıyı artırarak, evlerde oturan engelli gençlerimize
evlerinden çıkartarak sosyalleşmelerine yardımcı olmaktır. Engelli
kardeşlerimizin topluma kazan-

dırılması çok önemli bir çabadır.
Bu çabada emeği geçen herkese şahsınızda teşekkür ediyoruz.
Engellilerin sporla topluma kazandırılmasının en güzel örneğini
Yenimahelle Belediyesi Engelliler
Spor Kulübü olarak veriyoruz.
Ulusal ve Uluslararası alanda çok
sayıda önemli başarılar kazandık.
Bu da bize bu gençlerimize gereken
destek verildiği zaman ne kadar başarılı olacaklarını göstermektedir.
Bu amaçla bir spor tesisi yapıyoruz. Yakın bir gelecekte hizmete
açacağız. Amacımız, bu tesisleri-

mizi genişletmek ve dev bir tesis
haline getirmektir. Örnek bir tesis
gerçekleştireceğimiz için de ayrıca
büyük bir mutluluk duyuyoruz”
Ankara Ticaret Borsası’na gerçekleştirilen teşekkür ziyaretine,
Yenimahelle Belediyesi Engelliler
Spor Kulübü Başkanı Şenol
Balaban’la birlikte, Yenimahelle
Belediyesi Başkan Yardımcısı
Erhan Aras, Ampute Futbol
Takımı antrenör oyuncusu İsmail
Temiz, Tekerlekli Basketbol takımı antrenörü Kamuran Özdemir
iştirak etti.

29

30

/

BorsaVizyon yorum

O

Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Dünya
Ciddi bir
Sınavdan
Geçiyor

rtadoğu ve Arap dünyası çok ciddi bir sınavdan geçiyor.
Arap baharı ile başlayan "diktatörlüklere son verme" mücadelesi günümüzde yerini farklı durumlara bırakmış durumda.
Arap Baharı ile birlikte, Tunus'ta, Mısır'da ve Libya'da çok köklü
değişimler yaşandı. Irak'la birlikte başlayan süreçte de komşularımız arasında ciddi yönetim değişiklikleri söz konusu. Irak'ta
Saddam Rejiminin devrilmesiyle birlikte, bu ülkeye demokrasi
ve huzur getireceklerini söyleyenler, bir bir ülkelerine döndüler.
Irak'ta yaşanan insanlık dramının bilançosu tam olarak kesinleşmemekle birlikte 2 milyondan fazla Iraklının hayatını kaybetmesi, milyarlarca dolarlık kayıp ve yok olan bir nesil olarak
özetlenebilir. şimdi de benzer bir gelişme Suriye'de yaşanıyor.
Suriye'de de şu ana kadar binlerce genç, kadın ve çocuk hayatını
kaybetmiş durumda. İç çatışmalar şiddetini her geçen gün artırak
devam ediyor.
Yaşanan bu dramdan etkilenen sadece Suriyeli vatandaşlar
mı. Elbette ki değil. Bu savaştan tüm bölge ülkeleri özellikle
de Türkiye çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Bugün ülkemizde
misafir ettiğimiz sığınmacı sayısı yüzbini aşmış durumda. Bu
sayı her geçen gün biraz daha büyüyor. Konuya taraf olan ülkeler,
ABD, ingiltere, Rusya ve Birleşmiş Milletler olanı-biteni sadece
izlemekle yetiniyorlar. Angelie Jolie bile yaşanan dram karşısında
iki kez Türkiye'deki sığınmacı kamplarını ziyaret etti. Ancak, bu
drama dur diyecek ülkeler, ne yazık ki tüm gelişmeliri Türkiye
üzerinden izlemeye devam ediyorlar.
Daha önceleri de çok kez bu sayfalarda yazmıştık. Bir kez
daha tekrarlamakta yarar var. Türkiye çok şanssız bir coğrafyada
bulunuyor. Komşularının hepsi sorunlu ülkeler. Sadece Türkiye
ile değil, diğer ülkelerle de eskiye dayalı derin sorunlar yaşıyorlar.
Şimdi İran'ın, Irak'la dost olabileceğini düşünebiliyor musunuz?
Onca yıl yaptıkları savaştan sonra bu iki ülkenin dostluk kurmaları yıllarca sonra gerçekleşebilecek bir olay.
Dış politikada, dostluk ve kardeşlik bağları, menfaatlar söz
konusu olduğunda ne yazı ki hemen sona ermektedir. Yani, ülke
çıkarları herşeyin üzerinde tutulmaktadır. Bu dünya devletlerinin
sınırlarının belirlendiği ilk günden beri böyle olmaktadır.
Atatürk'ün, yıllardır şiar edindiğimiz "Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh" ilkesinin önemi şu son yaşadıklarımızla bir kez daha ortaya
çıkmıştır.
Değerli dostlarım,
Geçtiğimiz günler içinde geçirmiş olduğum kalp ameliyatı
nedeniyle beni arayan, mesaj gönderen ve çeşitli şekillerde geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma buradan teşekkür
ediyorum. Çok çok sağolun, sağlıcakla kalın.
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Türkiye’de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit,
susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ
bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50 civarından yağ elde edilen ayçiçeği, ülkemizin bitkisel yağ tüketimindeki ortalama % 70‘lik payı ve yüksek yağ oranı ile en
önemli yağlı tohum bitkisidir.

D

ünyada giderek artan nüfusa
paralel olarak gıda maddeleri
tüketimi de artmaktadır. Son yıllarda bitkisel yağlar gıda sektörü
dışında biyodizel üretiminde kullanılmasıyla birlikte enerji sektörünün de hammaddesi haline gelmiştir. Böylelikle bitkisel yağlar
gıda, enerji ve kimyasal sektörlerde
yoğun olarak kullanılan stratejik
bir ürün haline gelmiştir. Dünya

genelinde bitkisel yağlar temel olarak soya, palm, ayçiçeği ve kanola
gibi yağ bitkilerden elde edilmektedir.
Ülkemizde bitkisel yağ tüketimi
de son zamanlarda bu eğilime paralel olarak artış göstermekte ve bu
alanda bitkisel yağ üretimine hammadde teşkil edecek yağ bitkileri
üretim alanları yaygınlaştırabilmek
için çalışmalar yapılmaktadır.

Ülkemizde tarımı yapılan
yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit,
susam, kolza, soya, yerfıstığı
ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50 civarından yağ
elde edilen ayçiçeği, ülkemizin
bitkisel yağ tüketimindeki ortalama % 70‘lik payı ve yüksek yağ
oranı ile en önemli yağlı tohum
bitkisidir.
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Ülkemizde ayçiçeği üretiminin
yaklaşık % 75‘i Trakya bölgesinde
yapılmaktadır. Sırasıyla Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli illeri bölge üretiminde en fazla paya sahip olan
illerdir. Trakya bölgesini, Çukurova
ve Karadeniz Bölgesi takip etmektedir. Ülkemiz yerli üretim ile en fazla
ortalama 400-450 bin ton ham ayçiçek yağı üretebilmekte, bu üretim
yıllık ortalama 700 bin ton civarında
olan ham ayçiçek yağı tüketimimizi
karşılayamamakta, meydana gelen
açık ise ithalatla kapatılmaktadır.Bu
da ülkemizin ayçiçek alanında net
ithalatçı ülkeler arasında yer almasına sebep olmaktadır. Ülkemizde
kurulu yağlı tohum kırma ve bitkisel yağ rafinasyon kapasitesi kullanılnası için dahilde işleme rejimi
kapsamında ayçiçeği ithalatına izin
verildiğinden, ayçiçek yağı ihracatımız da son yıllarda önemli oranda
artmıştır.
Son yıllarda Karadeniz ve Trakya bölgeleri dışında sırasıyla Çukurova, Ege Bölgesi ve daha çok
çerezlik ayçiçeği üretimi yapılan
İç Anadolu Bölgesi’nde ayçiçeği
ekimi yapılmıştır.Ancak ülkemizin
hemen her bölgesinde kuru veya
sulu şartlarda yetişebilen ayçiçeğinin adaptasyon alanları oldukça
geniş olmasına rağmen ekim alanlarımız yıllar boyunca 500-600 bin
hektar düzeyinde kalmıştır.
Bu veriler dikkate alındığında
tüm bölgeler itibariyle Türkiye, yıllık ortalama 900 bin tonluk ayçiçek üretimi ile ortalama 31 milyon
ton olan dünya ayçiçek üretiminin
yaklaşık % 3’ünü gerçekleştirebilmektedir.
Üretim
Dünya üretimi: 2009 yılında
dünya yağlık ayçiçeği tohumu üretimi 31,5 milyon ton, ekim alanı
23,8 milyon hektar, verimi ise 1,32
ton/ha olarak gerçekleşmiştir. 2010
yılında ise üretimin 34,3 milyon
ton, ekim alanının 25,2 milyon hektar, verimin 1,36 ton/ha’a yüksel-

Tablo 1: Dünya ayçiçek tohumu ekim alanı, üretim ve verim durumu
EKİM ALANI
(Milyon Ha)

Üretim
(Milyon Ton)

Verim
(Ton/Ha)

2001,02

17,70

20,40

1,15

2002,03

19,39

24,48

1,26

2003,04

23,45

27,73

1,18

2004,05

21,44

26,11

1,22

2005,06

23,21

30,57

1,32

2006,07

24,41

30,40

1,24

2007,08

23,54

23,32

1,25

2008,09

24,72

34,70

1,40

2009,10

23,81

31,51

1,32

2010,11

25,20

34,33

1,36
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mesi beklenmektedir. Dünya ayçiçeği ekim alanı, üretim ve verim
durumu Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1 incelendiğinde yıllara
göre ayçiçeği ekim alanlarında artış
olduğunda verimde de artış olduğuna dikkat edilmelidir. Ekim alanı
ve verimdeki artışa bağlı olarak
üretimde de artış olmuştur. Yıllara
göre ayçiçeğinde gözlenen artışta,
hastalık ve zararlara dayanıklı ve
yağ verimleri yüksek hibrit çeşitlerin üretiminin yaygınlaşmasının
önemli etkisi olmuştur.
Ayçiçeği tarımı dünyada en fazla
AB, Rusya, Ukrayna ve Arjantin’de
yapılmakta olup bu ülkeler, dünya
üretiminin % 53'ünü teşkil etmektedir.
Dünya ayçiçeği yağı üretiminde ilk sırayı AB almaktadır. Sonra
sırasıyla Rusya ve Ukrayna gelmektedir.
Türkiye üretimi
Ülkemizde ekimi yapılan yağlı
tohumlu bitkiler içinde ekim alanı ve üretim bakımından birinci
sırayı ayçiçeği almaktadır. Bugün
ülkemizdeki bitkisel yağların yak-

laşık % 70’i ayçiçeğinden elde
edilmektedir. Ayçiçeği tarımı daha
çok Trakya-Marmara Bölgesi’nde
yapılmakta olup genelde hububat
(buğday-arpa-ayçiçeği) ekim nöbeti hakimdir. Bu bölgede uygulanan fiyat politikalarına bağlı olarak
çiftçiler bazen uzun yıllar üst üste
bir ürünü aynı tarlaya ekebilmektedir. Eğer çiftçilerin o yıl genel
tercihi aynı tarlaya 2 yıl üst üste
hububat ekme yolunda ise, ayçiçeği
alanlarında aynı yıl için bir azalma gözlenebilmektedir. Özellikle
ikinci ürün ayçiçeği tarımı için Ege
Bölgesi’nin çok uygun ve önemli
bir potansiyele sahip olduğu dikkate alınırsa, bu alanlarda buğday-arpa
hasadını takiben ayçiçeği tarımının
daha geniş olarak yer alması, ayrıca
yine pamuk öncesi kolza üretimi
ile şeker pancarı ve tütün üretim
alanlarındaki muhtemel daralma ile
ortaya çıkacak alanlarda ayçiçeği
ve kolza üretimine önem verilmesi,
800-900 bin tonu aşan yağ açığımızın kapatılmasına önemli katkılar
sağlayacaktır.Bölgeler itibariyle ve
ürün desenleri içinde yağlı tohumlar
üretimine yer verilmelidir. Ayçiçeği
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potansiyel alanının 1.450.000 ha,
şu anki üretim alanının ise yaklaşık
550.000 ha olduğu düşünülürse,
aradaki 900.000 ha’lık alan artışı
ve ortalama verimi olan 150 kg/da
ile sadece ayçiçeğinde 1.350.000
ton üretim değerine ulaşılabilecektir.
Yağlık ayçiçeği ekim alanları
ortalama 500 bin hektar civarında
olup, üretim son iki yılda 900-960
bin ton civarında gerçekleşmiştir.
2006 yılında ekim alanında önemli değişimler olmamasına rağmen
üretimin 1.118 bin ton olması, hibrit çeşitlerin kullanımı ve iklim
şartlarının uygun olması ile ilgilidir. Ülkemizin ayçiçek yağı üretim
durumu ise Tablo 2'de görülmektedir. Son beş yılın ortalaması 490
bin ton civarındadır.

Tablo 2: Türkiye ayçiçek yağı
üretimi (Ton)
YILLAR

ÜRETİM

2001,02

253.000

2002,03

360.000

2003,04

312.000

2004,05

320.000

2005,06

465.000

2006,07

495.000

2007,08

500.000

2008,09

485.000

2009,2010(*)

500.000

Ticaret
Dünya ticareti: Dünya ayçiçeği
ihracatının yaklaşık % 30’unu AB,
Amerika, Arjantin ve Rusya gerçekleştirmektedir. Dünya ayçiçeği
yağı ihracat miktarı ise yaklaşık 3,1

milyon ton civarında olup, bu miktarın yaklaşık % 30’u Arjantin tarafından yapılmaktadır. Bunu 844 bin
ton ile AB izlemektedir. Ayçiçeği
ithalatının yaklaşık 1/3’ü Avrupa
Birliği tarafından gerçekleşmektedir. Dünya ayçiçeği yağı ithalat
miktarı ise ortalama 4,5 milyon ton
olup, en önemli ithalatçı ülkeler
AB, Hindistan ve Mısır’dır. Dünya
ayçiçeği ihracatı içinde en önemli
payı AB ve Ukrayna, ayçiçek yağı
ihracatında ise Ukrayna, Arjantin
ve Rusya almaktadır.
Türkiye ticareti
Ülkemizde yağlı tohumların
ekiliş eğilimi gösterdiği yıllarda
bile, artan nüfus ve buna bağlı
olarak kişi başına tüketimin artması sebebiyle, üretim tüketimi
karşılayamamıştır. Böylece giderek artan yağ açığı ortaya çıkmış
ve bu açık ithalat yolu ile giderilmiştir. Bazı yıllarda ithal edilen
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hamyağ rafine edildikten sonra
ihraç edilmiştir.
Türkiye’nin yağlık ayçiçeği tohumu ve ayçiçek yağı ithalat ve
ihracat durumları Tablo 3'de verilmiştir.
Ayçiçeği tohumu yanında ithalatımız gerek işlenmiş gerekse ham
yağ olarak da mevcut olup, miktarı
dünya fiyatlarının durumuna göre
yıldan yıla değişim göstermektedir. Ancak mevcut tohum ve margarin işleme kapasitemizin % 50
civarında kullanıldığı düşünülürse,
bu ithalatın tohum olarak yapılması, atıl kapasitenin kullanılmasını

sağlayacağından işlenmiş ham yağ
yerine, ayçiçeği tohum ithalatına
öncelik verilmesi ülkemize büyük
bir kazanç sağlayacaktır. Ayrıca ihraç amaçlı ithalatın teşvik edilmesi
bu kurulu kapasitenin değerlendirilmesi açısından da önem arz etmektedir.
Türkiye yağlık ayçiçeği tohumu ithalatının yaklaşık yarısını
Bulgaristan’dan, diğer bölümün
büyük bir kısmını ise Ukrayna,
Romanya, Rusya ve Moldova’dan,
ayçiçeği yağı ithalatının yine yaklaşık yarısını Ukrayna’dan, diğer bölümün büyük bir kısmını

ise Rusya, Arjantin, Romanya ve
Bulgaristan’dan yapmaktadır.Ayçiçek yağını en fazla ihraç ettiğimiz
ülkeler ise Irak, İsrail, Yemen, Suriye ve KKTC’dir.
1995 yılında imzalanan GATT
anlaşması çerçevesinde ülkemiz,
ithalatta tüm tarife dışı engelleri
kaldırarak tek vergiyi (G.V.) taahhüt etmiş ve bu verginin oranını da
ayçiçeğinde (tohumluk olan ve tohumluk olmayan) % 30 ve ayçiçek
yağında % 40 olarak belirtmiştir.
Ancak 10 yıl içinde bu vergi oranı
% 10 azaltılarak, 2004 yılında ayçiçeğinde % 27 ve ayçiçek yağında

Tablo 3: Türkiye'nin ayçiçek yağı ithalat ve ihracatı
YILLAR
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

İTHALAT
Miktar (Ton)
133.473
92.442
95.591
78.327
201.324
398.952
113.341
411.760
323.597
106.741

Değer (bin $)
62.791
51.732
54.009
50.604
133.641
205.667
82.074
647.098
465.306
129.512

İHRACAT
Miktar (Ton)
Değer (bin $)
24.400
14.049
23.537
19.521
39.591
32.457
33.454
30.466
60.436
67.567
232.908
206.194
45.284
43.321
98.885
164.694
101.683
110.923
23.534
27.419
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% 36 G.V. oranı taahhüt edilmiştir.
Halen ithalatta bu üst seviyeler uygulanmaktadır.
Tüketim
Dünya tüketimi: Dünya ayçiçek yağı tüketimi 12,5 milyon tona
ulaşmıştır. Bu miktarın 3,5 milyon
tonu Avrupa Birliği ülkelerinde, 2,1
milyon tonu Rusya’da tüketilirken
Türkiye yaklaşık 700 bin ton ayçiçek yağı tüketmektedir.
Türkiye tüketimi: Ülkemizin
yıllık yağlık ayçiçeği kırma kapasitesi 1.500.000 tona, yıllık ayçiçek
yağı tüketimimiz ise 700 bin tonun
üzerine yükselmiş bulunmaktadır.
AB ayçiçeği politikaları
AB yağlı tohumlar politikası,
1991 reformu ile başlayan, 1992
Mc Sharry reformu ile devam eden
ve Gündem 2000 ile revize edilen alan esaslı ödemeye dayanan
AB yağlı tohum sektörü politikası
2006 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. AB 2006/2007 döneminden

Türkiye’de bitkisel yağ
sanayinin temel sorunu,
hammaddede dışa
bağımlılıktır. Ülkemizde
bitkisel sıvı yağ tüketiminin
önemli bir kısmını yağlık
ayçiçeğinden elde edilen
ayçiçek yağı oluşturmaktadır.
itibaren “Tek Ödeme Sistemi (The
Single Annual Payment)” olarak
adlandırılan ve tüm tarım destekli
üretimden bağımsız desteğe dönüştüren bir yapıyı deklare etmiştir.
Tek ödeme sistemi ise 2013- 2014
yılına kadar yürürlükte kalacaktır.
Bu yeni sistem Lüksemburg anlaşması veya Franz Fishler Reformu
olarak adlandırılmaktadır.
Avrupa Birliği’nde buğday verimi baz alınarak 63 €/Ton Doğrudan Ödeme desteği yapılmaktadır.
Avrupa Birliği’nin en büyük yağlık
ayçiçeği üreticisi Fransa’da, son

üç yıl 650 Kg/Dekar buğday verim ortalaması ile ayçiçeği üretimi
yapan bir işletmenin alacağı destek miktarı yaklaşık 41 €/Dekar’dır
(63×650/1000). Buğday verim ortalaması ülkelere göre değiştiğinden,
Avrupa Birliği’ndeki buğday verim
ortalaması yaklaşık 500 Kg/Dekar
olarak hesaplanmak suretiyle, ayçiçeği üreticisi yaklaşık ortalama
31,5 €/Dekar destek almaktadır.
Dünyada, ülkelerde uygulanan
desteklemelerden çok, önemli ihracatçı ülkelerdeki ihraç vergileri ön
plana çıkmaktadır. Halen, yağlık
ayçiçeği için Ukrayna’da % 12,
Rusya’da % 20 ve Arjantin’de %
32 ihracat vergisi bulunmaktadır.
Neticede, bu en büyük üretici ülkeler, doğrudan ayçiçeği ihracatı
yerine, vergiler yoluyla yurtiçinde
kurulu kırma fabrikalarına yeterli
hammadde temin etmekte ve katma
değer sağlayan ham ayçiçek yağı
ve rafine ayçiçek yağı ihracatını
desteklemektedir.
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Türkiye’nin ayçiçeği
politikaları
Ülkemizde ayçiçeği ile ilgili politikalar; tarımsal desteklemeler ve
tarife kontenjanı uygulamaları ile
sürdürülmektedir. Tarımsal desteklemeler ise alan bazlı destekler,
havza bazlı destekler, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamaları
ve tarım sigortası desteği şeklinde
uygulanmaktadır.
Alan bazlı destekler: Alan bazlı
destekler olarak yağlı tohumlu bitkileri üreten üreticilere dekar başına
2009 yılında 5,40 TL mazot desteği
ve yine 5,40 TL kimyevi gübre desteği verilmiştir. 2010 yılında ödenecek olan mazot ve kimyevi gübre
desteklerinin ise ayrı ayrı 5,50 TL
olması kararlaştırılmıştır.
Havza bazlı destekler: Ülkemizde prim uygulamasına ilk defa 1993
yılı ürünü kütlü pamukta başlanmış
ve daha sonraki yıllarda zeytinyağı,
yağlık ayçiçeği, soya fasülyesi ve
kanola da prim ödemelerine devam
edilmiştir.
AB Ortak Tarım Politikalarına
uyum sağlamak, üretimi kayıt altına almak, vergi gelirini artırmak,
üreticiyi korumak, tüketimi artırmak, sanayiciye dünya fiyatlarından hammadde sağlamak amacıyla
yağlı tohumlara (Ayçiçeği, soya
fasülyesi, kanola, yerfıstığı, aspir)
prim verilmektedir. Üreticilerimizin gelir seviyelerinin yükseltilmesi ve sanayiye dünya fiyatlarından

hammadde temin edilebilmesi için
uygulanan prim desteğinin devam
ettirilmesinde fayda görülmektedir.
2009 yılında destekleme primi
veya fark ödemesi şeklinde olmak
üzere üreticilere 0,21 TL/Kg destekleme ödemesi yapılmıştır. 2010
yılında ise destek miktarı 0,23 TL/
Kg’a çıkartılmış ve havza bazlı
destekler olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Sektörün sorunları ve çözüm
önerileri
Türkiye’de bitkisel yağ sanayinin temel sorunu, hammaddede
dışa bağımlılıktır. Ülkemizde bitkisel sıvı yağ tüketiminin önemli bir
kısmını yağlık ayçiçeğinden elde
edilen ayçiçek yağı oluşturmaktadır. Yurtiçinde tüketilen 700 bin ton
civarındaki ayçiçek yağının sadece
400-450 bin tonu ülkemiz üretiminden karşılanmaktadır. Aradaki
yağ açığı yağlık ayçiçeği tohumu
yada ham ayçiçek yağı ithalatı yoluyla kapatılmaya çalışılmaktadır.
Ayçiçeği
tarımı
Trakya
Bölgesi’ndeki alanlar dışında (Orta
Anadolu) daha çok çerezlik ayçiçeği üretimine yönelik yapılmaktadır.
Ayçiçeği yetiştiriciliği için uygun

ekolojik koşullar olmasına rağmen
ekim alanı artırılamamaktadır. Bu
sorunun aşılabilmesi için potansiyel olarak Karadeniz Bölgesi’nin
iç kısımlarında yeralan iller ile İç
Anadolu Bölgesinde yeralan Konya, Aksaray ve Karaman gibi illerin sulanabilen alanlarında ayçiçeği tarımı yapılabilir. Ayçiçeğinin
özellikle İç Anadolu Bölgesinde
şekerpancarı ile ekim nöbetine girmesi veya şekerpancarı ekiminin
sınırlandırıldığı alanlarda bu bitkinin yerine ekilmesi ülkemiz ayçiçeği üretiminin artmasına önemli
katkıda bulunacaktır. Aynı şekilde
Ege Bölgesi’nde buğday-arpa hasadını takiben ayçiçeğinin daha geniş
olarak yer alması da ekim alanı
artışına katkı sağlayacaktır.
Ülkemizde ayçiçeğinde hibrit
tohum kullanım oranı hemen hemen % 100 seviyesinde olmasına
rağmen ekimi yapılan hibrit çeşitlerin yağ oranları düşüktür. Oysa
Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde
ayçiçeğinde hibrit tohum kullanım
oranı yaklaşık % 60’lar oranında
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olmasına rağmen ,kullanılan çeşitlerin yağ oranlarının çevre koşullarının da etkisi ile yüksek olması nedeniyle bu ülkeler dünya
ticaretinde önemli yere sahiplerdir.
Üreticinin ayçiçeği hibrit tohum
kullanım düzeyleri açısından Rusya ve Ukrayna ile diğer komşu
ülkeler Bulgaristan ve Romanya’yı
izlemesi yararlı olacaktır.Bu konuda yağ oranları yüksek hibrit
tohumların kullanımı artırılmalı ve
ekolojik koşullara, bölgelere uygun
olarak üretilmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca yağ oranı, birim alan verimi
yüksek çeşitler geliştirme çalışmalarına önem verilerek, yağ oranı
yüksek hibrit çeşitleri geliştirilmesi
bu sorunların aşılmasında üreticiye
oldukça kolaylık sağlayacaktır.
Son yıllarda artan rafine ayçiçek
yağı ihracat potansiyeli ve biyodizel sektöründen gelecek talepler
de dikkate alınırsa ülkemiz yağlık
ayçiçeği üretiminin en az 2,0-2,5
milyon ton olması gerekmektedir.
Ülkemiz yağlık ayçiçeği kırma
kapasitesi 1-1,5 milyon ton sevi-

yesinde olup, hammadde yetersizliği ve ithal ham ayçiçek yağı ile
rekabet edilememesi nedeniyle bu
kapasitenin en fazla % 50’si aktif
olarak kullanılabilmektedir.
Son olarak halen ülkemizde daha çok linoleik tip ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Buna karşın son
yıllarda özellikle ABD, Fransa ve
İspanya’da hem kızartmalık için
uygun ve daha sağlıklı, hem de
biyodizel için uygun oleik tip ayçiçeği üretimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Türkiye’de de Oleik tip
ayçiçeği üretimi yaygınlaştırılmalı
ve desteklenerek teşvik edilmelidir. Trakyabirlik bu bağlamda, son
birkaç yıldır uyguladığı çalışmalarla oleik tip ayçiçeği üretimine
başlamış olup,bu sayede 2010/11
sezonunda üretim miktarının 20 bin
tona çıkması hedeflenmiştir.
Sonuç ve değerlendirmeler
2009 yılında dünya yağlık ayçiçeği tohumu üretimi 31,5 milyon
ton, ekim alanı 23,8 milyon hektar
olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında
ise üretimin 34,3 milyon ton, ekim
alanının ise 25,2 milyon hektara
yükselmesi beklenmektedir. Ülkemizde ise 2009 yılında ayçiçeği
ekim alanı 505.000 hektar ve üretim 940.000 ton iken, 2010 yılında
ekim alanlarının 525.000 hektara,
üretimin ise 1.000.000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Gerek dünya yağlık ayçiçeği rekoltesinde beklenen % 9 gerekse
ülkemiz rekoltesinde beklenen %
4 civarındaki artışın, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı fiyatları üzerinde aşağıya doğru
baskı oluşturması kaçınılmazdır.
Ülkemizin stratejik ürünü yağlık
ayçiçeği’nde üretici memnuniyetinin sağlanarak üretimde sürdürülebilirliğin temini ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından geçen seneki alım fiyatı olan 750 TL/mt’un
üzerinde bir fiyatın oluşturulması
önem arzetmektedir.
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Ç

ek Cumhuriyeti 2004 yılında AB'ne üye
olan 10 ülke içinde en fazla yabancı sermaye alan ve sahip olduğu potansiyel itibariyle gelişme şansı en yüksek olan ülkelerin başında gelmektedir. Makroekonomik istikrarın
yanı sıra, ülkenin dış ticaret yapısındaki köklü değişiklik ve AB coğrafyasındaki konumu,
vasıflı işgücü ve uygun yatırım ortamı nedeniyle artmakta olan doğrudan yabancı sermaye girişi büyüme için gerekli şartları sağlamış
durumdadır.
Ekonomi son üç yılda ortalama % 6'nın
üzerinde büyümüştür. 2008 yılının ilk 3 çeyreğinde de büyüme trendini devam ettiren Çek
ekonomisi, global krizla bağlantılı ihracat talebindeki keskin daralmanının da sonucu olarak, uzun bir dönemden sonra ilk defa 2008
yılı son çeyreğinde küçülmeye başlamıştır.
2008 yılında büyüme % 2.1 ile sınırlı kalmıştır. 2009 yılında Çek ekonomisinin % 4.1 oranında daralmıştır. 2011-2012 döneminde ise
% 2’nin üzerinde büyüme beklenmektedir.

Temel Sosyal Göstergeler
Nüfus
Yüzölçümü
Dil
Din

10.47 milyon
78.886 km2
Çekce
Dini olmayan % 59,
Katolik % 26,8,
Protestan % 2,1,
diğer % 3,3, belirsiz % 8,8
Başkent
Prag
Başlıca şehirleri (nüfus) Prag, Brno, Ostrava,
Plzen, Liberec
Yönetim Şekli
Parlementer Demokrasi
Cumhurbaşkanı
Vaclav Klaus
Başbakan
Petr Necas
Para Birimi
Çek Kronu (CZK)
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Tarım ve Hayvancılık
Çek Cumhuriyeti’nde 7.88 milyon hektar arazinin % 38.1’ini ekilebilir alanlar, % 33.6’sını ise orman
alanı oluşturmaktadır.
Çek
Cumhuriyeti’nin
GSYİH’nin % 2.3’ü tarım sektörü
tarafından oluşturulmaktadır. Son
yıllarda önemli yapısal değişiklik
geçiren tarım sektöründe, merkezi
planlama döneminin hemen sonrasında 1.749 kooperatifte 644.263,
257 devlet çiftliğinde ise 168.935
kişi istihdam edilmekte idi. Bu süreçte, tarımsal üretim yaklaşık %
30 oranında, istihdam ise yaklaşık
% 40 oranında azalmıştır. Benzer
şekilde, havvancılık sektörü de ciddi anlamda küçülmüştür.
Halihazırda, Çek Hükümeti tarım sektörü için özel destek programları uygulamakta ve bütçenin
% 4.6’sını bunun için ayırmaktadır.
Bütçe dışında da “Tarımsal Müda-

hale Fonu” kaynaklı destekler yapılmaktadır. Hektar başına toplam
devlet desteği AB’nin % 15’i seviyesindedir.
AB üyeliği sürecinde fiyat destek sistemi yürürlüğe girmiş ve bu
çerçevede çiftçilere AB fonlarından
ve bütçe kaynaklı doğrudan ödeme
desteği sağlanmıştır. 2004 yılından
beri AB tarafından 500 milyon euro
civarında tarımsal destek sağlanmıştır.
Tahıl üretiminde yıllık verim
5.37 ton/hektar olarak gerçekleşirken, aynı yıl patates üretiminde
iseverim 25.83 ton/hektar olmuştur.
Ülkede yıllık 154 bin tonu elma olmak üzere toplam 182.5 bin ton civarında meyve üretilmektedir.
Çek Cumhuriyeti, dünya en fazla alanda haşhaş ekilen ülkelerden
biridir. Ülkede haşhaş üretimi 49.4
bin tona yükselmiştir. Ayrıca, organik tarım son yıllarda hızla geliş-

mekte olup organik tarım alanları
27.000 ha bulmuştur.
Dış Ticaret
Çek Cumhuriyeti’nin’nın dış ticareti hacmi son beş yılda istikrarlı olarak artarak 2010 yılında 257
milyar $ olmuştur. 2009 yılında
ise yaşanan küresel kriz nedeniyle, ülkenin ihracatı %23 oranında
düşerek 113 milyar dolar, ithalatı
ise % 26 azalarak 105 milyar dolar
olmuştur. 2010 yılında ise dış ticaret yeniden ivme kazanmış, ihracat
%17 artarak 132 milyar dolar, ithalat ise %19 artarak 125 milyar dolar
olmuştur. Dış ticaret dengesi, son
5 yılda olduğu gibi 2010 yılında 7
milyar dolarlık fazla vermiştir.
Ülke düzeyinde en büyük ticaret fazlası Almanya, Slovakya ve
İngiltere’ye karşı elde edilirken,
en büyük ticaret açığı ise Çin Halk
Cumhuriyeti ve Rusya’ya karşı elde edilmiştir.
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Çek Cumhuriyeti’nin geleneksel olarak en önemli ticaret ortağı
Almanya ve Slovakya’dır.
Makine ve ulaşım araçlarının
payı azalmakla birlikte, ülkenin dış
ticaretinde etkin rolünü devam ettirmektedir.
Türkiye ile Ticaret
Çek tüketiciler ve firmalar son
derece fiyat duyarlıdır. Ancak, son
zamanlarda refah seviyesindeki artışa paralel olarak marka tercihleri
de ön plana çıkmaya başlamıştır.
Her ne kadar kredi kartı kullanımı yaygınlaşmaya başlasada, Çek
Cumhuriyeti hala nakit paranın geçerli olduğu bir pazardır.
Serbest piyasa ekonomisine
geçişten bu yana çok yol almış olmakla birlikte, satış sonrası destek
ve müşteri hizmetleri hala Avrupa
standartlarına ulaşamamıştır. Müsteri memnuniyeti sistemi uygulaması hala eksikliği olan geliştirilmeye açık bir konudur.
Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç
Potansiyelimiz
Çek Cumhuriyeti’nin tatlı bisküviler ithalatı 128 milyon dolar
civarındadır. Son yıllarda % 20’nin
üzerinde gelişme göstermiştir. Dünya tatlı bisküvi ihracatında önemli
bir yeri olan ülkemizin, 2010 yılında Çek Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmiş olduğu ihracat 2 milyon
dolar değerindedir. Türkiye’den
AB ülkelerine işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanan gümrük
vergisinden muaf tarife kotasına
göre, 190531 GTİP pozisyonunda
yer alan tatlı bisküviler için her yıl
ilk 10.000 tonluk kısmı Türkiye’nin
gümrüksüz olarak AB ülkelerine
ihraç etme imkânı bulunmaktadır.
Kota doldurulduktan sonraki ihracatlarda ise gümrük vergisi oranları
ürünün süt, şeker ve un içeriğine
göre değişmektedir.
Ülkemiz tatlı bisküviler ihracatı açısından iyi bir pazar olan Çek
Cumhuriyeti’nin bisküvi sektörü-

nün gelecekte de gelişmeye devam
etmesi beklenmektedir. Pazarda yaşanacak gelişmelere paralel olarak
ihracatımızda artmaya devam edecektir.
Kuru Meyveler
Kuru Kayısı ve Kuru Üzüm
Çek Cumhuriyeti’nin yıllık 3
milyon dolar civarında kuru kayısı
ithalatı bulunmakta ve bu ithalatın
da % 50’den fazlasını Türkiye’den
gerçekleştirmektedir. Pazarda ülkemizi zorlayabilecek önemli bir ülke
bulunmamakta ülkemizden sonra
ikinci sırada yer alan Almanya’nın
payı %13’ü geçmemektedir. Almanya ve Hollanda çoğunlukla ülkemiz menşeli kuru kayısıları Çek
Cumhuriyeti’ne reeksport yapmaktadır. Son yıllarda önemli gelişme

gösteren Çek Cumhuriyeti kuru
kayısı pazarı son beş yıl içerisinde
%20 oranında büyümüş olup, ülkemizin Çek Cumhuriyeti pazarına
işlenmiş kayısı ürünleri ile girme
gayreti içerisinde olması ve Hollanda, Almanya gibi ülkemiz kayısılarını reeksport gerçekleştiren
ülkelerin ihracat gerçekleştirdikleri
Çek Cumhuriyeti’ndeki yerleşik ithalatçılarla ülkemiz ihracatçılarının
doğrudan irtibata geçerek birinci
elden ihracat gerçekleştirmeye çalışmalarında yarar görülmektedir.
Kuru kaysının yanı sıra kuru
üzümde ülkeye potansiyel olabilecek ürünler arasındadır. Çek
Cumhuriyeti’nin 2010 yılı itibariyle 10 milyon dolar civarında
kuru üzüm ithalatı bulunmakta ve
pazarson beş yılda %21 oranında

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar)
İhracat

78

95

120

146

113

132

İthalat

76

93

117

142

105

125

Denge

2

2

3

4

8

7

Hacim

154

188

237

288

218

257

Kaynak: Trademap, Çek Cumhuriyeti İstatistik Ofisi

41

42

/

BorsaVizyon ülke

gelişme göstermiştir. Ülke kuru
üzüm ihtiyacının yaklaşık 5 30’unu
ABD ve Şili’den karşılamaktadır.
Türkiye’nin ülkeye olan kuru üzüm
ithalatı 2010 yılında 714 bin dolar
olmuştur. 2009 yılına göre ihracatımız % 15 oranında artmıştır. Pazarın ihracatçılarımız tarafından daha
çok önemsenmesi durumunda Çek
Cumhuriyeti’ne kuru üzüm ihracatımızın daha da artış göstermesi
imkan dahilindedir.
Sert Kabuklu Meyveler
Fındık
Çek Cumhuriyeti’nde yılda ortalama kişi başına 4 kg kabuklu
kuruyemiş tüketilmektedir. Ülke
nüfusunun itibariyle 10.47 milyon
olduğu dikkate alındığında, yılda
toplam 41.880 ton kuruyemiştüketilmektedir. Ülkenin toplam kuruyemiş ithalatı 30 milyon ABD
Dolarının üzerindedir. Kuruyemiş
ithalatının % 43’ünü badem teşkil
ederken, fındık ithalatı % 24’ünü,
antep fıstığı ithalatı % 21’ini veceviz ithalatı ise % 7’sini oluşturmaktadır. Ülkede ceviz dışında ticari anlamda kuruyemiş üretimi olmadığı
dikkate alındığında, ithalat verileri
Çek halkının kuruyemiş tüketim
alışkanlıklarını ortaya koymaktadır.
Buradan hareketle, Çeklerin en çok
badem, daha sonra ise fındık ve antep fıstığı tüketmektedir.
Çek Cumhuriyeti son yılda yaklaşık 12 milyon dolarlık fındık ithalatı gerçekleştirmiştir. Türkiye’den
yapılan ithalat 2 milyon dolara
çıkmıştır. Gürcistan’dan ülkenin
önemli tedarikçisidir.
Türkiye’den yapılan fındık ithalatı, tercihli rejim kapsamında % 3
gümrük vergisine tabi iken (3. ülkelerden yapılan ithalat için vergi %
3,20’dir), Gürcistan’dan yapılan ithalat, tercihli rejim kapsamında “0”
gümrük vergisi oranı ile yapılması
bu ülkeye önemli fiyat avantajı sağlamakta ve buna bağlı olarak ülkemizden çok daha fazla fındık ihraç
edebilmektedir.

Türkiye-Çek Cumhuriyeti Dış Ticaret Değerleri (Milyon $)
Yıllar

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2000

102

159

261

-57

2001

109

127

236

-18

2002

130

317

447

-187

2003

189

444

663

-255

2004

222

655

877

-434

2005

290

699

989

-409

2006

378

682

1.060

-304

2008

701

1.304

2.005

-603

2009

489

1.029

1.518

-540

2010

694

1.326

2.020

-632

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sonuç
olarak,
Çek
Cumhuriyeti’nin fındık üretiminin olmamasında yola çıkarsak 10
milyon dolarlık büyüklükle, ülkemiz açısından önemli bir pazardır.
Fındık ve diğer kuru yemişlerde de
önemli boyutta ihracatımız da vardır. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti’nin
Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri
açısından merkezi konumu, bu ülkeyi lojistik açısından bir merkez
olarak ön plana çıkarmaktadır.
Şekerli ve Çikolatalı
Mamuller
Çek Cumhuriyeti’nin şekerli
ve çikolatalı mamuller ithalatı son
yıllarda düzenli olarak artmaktadır. Son beş yılda toplam ithalat
yaklaşık % 15 artmıştır. Ancak,
Çek Cumhuriyeti bu ürün grubunda ithalatının % 95’ini AB ülkelerinden gerçekleştirmektedir. Bu
ürün grubunda Türkiye’nin Çek
Cumhuriyeti’ne ihracatı ise son
beş yılda yaklaşık %14 oranında
artmıştır. Çek Cumhuriyeti’nin şekerli ve çikolatalı mamüller ithalatının % 65’ini çikolatalı mamuller
oluştururken Türkiye’nin bu ülkeye
ihracatının da % 60’ını çikolatalı
mamuller oluşturmaktadır.
Sektörde çok uluslu firmalarla
yerli üreticiler yoğun bir rekabet

içinde faaliyet göstermektedirler.
Bu rekabet özellikle çikolata sektöründe daha fazla yaşanmaktadır.
Çek Cumhuriyeti’nin ihracatının
büyük bir kısmını da çikolatalı mamuller oluşturmaktadır. Ancak tüm
mallarda olduğu gibi bu malların
ithalatının da son yıllarda artış eğilimi içinde olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin bu grup mallardaki ihracatı da giderek artmaktadır.
İşlenmiş tarım ürünleri içinde
yer alan bu ürün grubunda, tüm AB
için toplam olarak hesaplanan gümrük vergisinden muaf tarife kotalarını aşan kısımların, ürün içeriğine
göre vergiye tabi tutulması ülkemiz
için bir dezavantaj yaratmaktadır.
Bununla birlikte, pazardaki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi durumunda, özellikle sağlıklı ve fonksiyonel ürünlerle, çocuklara yönelik
ürünlerde pazarın potansiyele sahip
olduğu düşünülmektedir.
Yaş Meyve Sebze
Narenciye
Çek Cumhuriyeti’nin narenciye
ithalatı 2010 yılında 141 milyon
dolar olmuştur. İspanya, Hollanda, Almanya, Yunanistan ve Türkiye başlıca tedarikçi ülkelerdir.
İthalatın %40’ı İspanya tarafından
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karşılanmaktadır. Türkiye’nin Çek
Cumhuriyeti narenciye ithalatı içindeki payı yaklaşık %10’dur.
Çek Cumhuriyeti’nin narenciye ürünlerinden portakal ağırklıklı
olarak İspanya’dan ithal edilmekte olup son yıllarda Güney Afrika
Cumhuriyeti’nin de pazar payını
artırmaya başladığı gözlenmektedir. Limon ve Greyfurtta ülkemiz
Çek Cumhuriyeti’nin en önemli
tedarikçisi olup, greyfurt çeşitleri
arasında Dark Red/ Star Ruby çeşitleri tüketiciler arasında en çok
talep gören çeşitlerdir. Fiyata karşı oldukça duyarlı olan tüketicinin
önümüzdeki dönemde artan gelir
ile birlikte daha fazla meyve tüketmesi beklenmektedir.
Domates
Çek Cumhuriyeti domates üretimi 9 bin tonun üzerindedir. Toplam
tüketim ise yaklaşık 13 bin toncivarındadır. Ortalama kişi başına tüketim ise 12,5 kg’dır. Talep ithalat ile
karşılanmaktadır. Ülkenin domates
ithalatı son beş yılda sürekli artış
eğilimi göstermiştir. Ancak 2010
yılında ise bir önceki yıla göre %18
oranında artarak 132 milyon dolar
olmuştur. Başlıca tedarikçi ülkeler,
Hollanda, İspanya Fransa, Almanya ve Belçika’dır. Türkiye’nin Çek
Cumhuriyeti’nin 9. tedarikçisidir
ve ülkenin ithalatında % 3’lük paya
sahiptir.

Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti’ne İhracatında
Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
Ürünler

2009

2010

2009 /
2010 %
Değişim
158

Otomobili, steyşın vagonlar, yarış arabaları

51.346

132.566

Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

59.095

58.660

-1

410

32.496

7822

Kara taşıtları için aksam, parçaları

16.215

29.750

83

Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

24.025

24.889

4

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

24.984

20.654

-17

Kauçuktan yeni dış lastikler

13.402

17.387

29

Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar

15.387

16.945

10

Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler

28.222

16.282

-42

8.865

15.878

79

14.970

12.392

-17

Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazları

Aluminyum çubuk ve profiller
Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci
eşyası
Turunçgıller (taze/kurutulmus)

12.151

12.181

0.3

Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller

1.098

10.592

864

Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)

7.858

8.599

9

Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri

9.008

8.412

-6

Vulkanize kauçuktan diğer eşya
Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü,
vantilatör, aspiratör
Aluminyum sac, levha ve şeritler, kalınlık>0, 2mm
Naylon, poliamid, poliester vb.esaslı iç-dış lastiği
mensucatı
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar
Bakırdan ince, kalın, örme vb. Halatlar (elektrik-izole
hariç)
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

5.724

7.846

37

2.650

7.451

181

1.604

7.409

362

3.556

6.988

96

3.623

6.623

82

3.033

6.137

102

4.905

5.866

19

Çamaşır yıkama makineleri
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik
iletkenleri; fiber optik k

4.787

5.591

16

3.070

5.279

71
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FUAR TAKVİMİ
Tarih

Fuarın Adı

Sergilenecek Ürün Grupları

Yer/Şehir

13-15 Eylül

Paintistanbul 2012 Boya Sanayi ve
Boya ve Hammaddeler- Makine ve
Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı
Ekipmanlar
13-16 Eylül
Broadcast, Cable & Satellite Eurasia
Uydu İletişim Cihazları ve İletişim
2012 - A CeBIT Event (16.)
Servisleri, Yayın ve Geniş Band İletişim
		
Sistemleri, İletişim Servis Sağlayıcıları,
			

İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy İstanbul
Uluslararası İhtisas Fuarı
Tüyap Fuar ve Kongre
Radyo İletişim Sistemleri,
Merkezi

13-16 Eylül
CeBIT Bilişim Eurasia
(13.) Bilgi Teknolojileri, Ve Hizmetler
			
			
13-16 Eylül
ZOW 2012 Uluslararası Mobilya
Kimyasal Ürünler, Mobilya Sistemleri,
Endüstrisi, İç Tasarım, Aksesuar ve
Kumaş Ve Deriler, Bağlantı Elemanları,
Ekipmanları Fuarı
İç Dekorasyon, Yüzeyler, Malzemeler,
		
YarıMamul Ürünler

Uluslararası İhtisas Fuarı
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi İstanbul		
Uluslararası İhtisas FuarI
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy İstanbul
		

13-16 Eylül

İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy İstanbul

Z-TEC Mobilya İmalatı ve Ağaç
İşleme Makineleri Fuarı

13-16 Eylül
4.Tesettür Fuarı Türkiye
		
		
		

Makine, Kesici Takımlar ve El
Aletleri

Tekstil, Türban Modelleri, Peruk,
İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
Ayakkabı, Çanta, İç Giyim, Spor
Merkezi Yeşilköy İstanbul
Kıyafetler, Okullar, Kurslar, Otel, Tur
Organizsasyonu		

13-16 Eylül
4.Bijoux Expo Türkiye
Bijuteri, Moda Aksesuarları, Eşarp, Atkı, Uluslararası İhtisas Fuarı
		
İmitasyon Aksesuarlar, Çanta, Kemer
İstanbul Fuar Merkezi
			
Yeşilköy
13-16 Eylül
İç Giyim Fuarı Türkiye
		
		
13-16 Eylül
2.SOUVEXPO-Souvenir
Expo Turkey
		

İç Giyim, Mayo, Gecelik, Pijama,
Çorap Yan Sanayi, Ambalaj ve Teşhir
Malzemeleri
Hediyelik Ürünler, El Sanatları, Halı,
Kilim Yöresel Ürünler, Hatıralık Eşyalar,
Plaj Malzemeleri

13-16 Eylül

Demir - Çelik ve Döküm Sektörü ve
Metalurji İle İlgili Hammadde,
Makine, Ekipman, Teknoloji, Ürün,
Hizmet

Ankiros 2012 11.Uluslararası
Demir-Çelik ve Döküm
Teknolojileri, Makine ve Ürünleri
		
13-16 Eylül

Annofer 2012 10.Uluslararası
Makine ve Ürünleri Metalurji İle
Demir Dışı Metaller Teknolojileri,
İlgili Hammadde, Makine, Ekipman,
Makine ve Ürünleri
Teknoloji, Ürün, Hizmet
13 - 16 Eylül
TURKCAST 2012
5.Döküm Metalden Mamul Her
		
Türlü Döküm Ürünleri
			
13 - 16 Eylül
10.Bayim Olurmusun? Franchising
Gıda, Bilişim, Tekstil, Telekomünikasyon,
ve Markalı Bayilik Fuarı 2012
Emlak, Eğitim, Mücevher, Mobilya,
		
Hizmet
13 - 16 Eylül
Vending Expo 2012 (6.)
Otomat Makineleri ve Otomat Ürünleri
			

İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy İstanbul
İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy İstanbul
Uluslararası İhtisas Fuarı
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi İstanbu
Uluslararası İhtisas Fuarı
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi İstanbul
Ürünleri İhtisas Fuarı
İhtisas Fuarı Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi İstanbul
İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy İstanbul
İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy İstanbul
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Tarih

Fuarın Adı

Sergilenecek Ürün Grupları

Yer/Şehir

13 -16 Eylül
Kauçuk 2012
İstanbul 7.Kauçuk Endüstrisi Fuarı
Kauçuk Endüstrisi		
			
İhtisas Fuarı Tüyap Fuar ve
			
Kongre Merkezi
15 - 23 Eylül
MEÇEF ‘12 - Mersin 6.Mobilya,
Halı, Mobilya, Ev Tekstili, Dayanıklı
İhtisas Fuarı Yenişehir
Evlilik ve Çeyiz Fuarı
Tüketim Malları, Aksesuar, Mutfak
Belediyesi Fuar Alanı
		
Malzemeleri
Mersin 		
17 - 19 Eylül 12 Petrol ve Gaz Fuarı
Jeoffizik, Sismik, Boru, Arıtma,
İhtisas Fuarı Lütfi Kırdar
		
Danışmanlık, Petrol ve Doğalgaz Arama Uluslararası Kongre ve
		
Sergi Firmaları
Sarayı İstanbul
18 - 19 Eylül
TIREC-4 Türkiye Yenilenebilir
Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri, Fosil İhtisas Fuarı Ceylan
Enerji ve İklim Değşikliği Zirvesi
Yakıtlı Enerji ÜretimTeknolojileri,
İntercontinental Otel
		
Kojenerasyon, Nükleer Enerji ve Çevre
		
Teknolojileri, Enerji İletim				
18 - 23 Eylül
Diyarbakır 3.Oto Show Fuarı 2012
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, İhtisas Fuarı Tüyap 		
		
Bisiklet ve Aksesuarları
Diyarbakır Fuar ve
			
Kongre Merkezi
19 - 23 Eylül
7.Tarımtech Fuarı
Traktör ve Tarım Ekipmanları
İhtisas Fuarı Lüleburgaz
			
Semt ve Fuar Alanı		
			
Kırklareli
20 - 22 Eylül
Collection Premiere İstanbul
Bay Bayan Çocuk Hazır Giyim, Triko, İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
(CPI) 2012
İç Çamaşır, Çorap, Yan Sanayi
2. İstanbul Fuarcılık A.Ş.
		
ve Aksesuar
Merkezi Yeşilköy 		
20 - 22 Eylül
My Wedding Expo
Gelinlik, Damatlık, Ev Dekorasyonu, İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
		
Davetiye, Nikah Şekeri, Balayı Acentelerı, Merkezi
		
Davet Organizasyon Şirketleri, 			
20 - 23 Eylül
PROMOTÜRK 2012 Powered by
Saat Ve Takvim, Anahtarlık, Masa Üstü Uluslararası İhtisas Fuarı
PSI 27.Uluslararası Promosyon
Setleri, Ajanda, Seramik Ve Porselen
İstanbul Fuar Merkezi
Ürünleri Fuarı
Ürünler, Oto Kokusu, Çanta Oyuncak Yeşilköy İstanbul
20 - 23
Ev Teknolojileri Fuarı
Ev Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya,
İhtisas Fuarı OFM 		
		
Aydınlatma, Havalandırma, Isıtma ve Ortadoğu Fuar Merkezi
		
Soğutma Sistemleri, Elektrikli Ev Aletleri		 Gaziantep
20 - 23 Eylül
Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı
Ev Tekstili ve Mobilya ve Dekorasyon OFM Ortadoğu Fuar
			
Merkezi Ürünleri İhtisas
			
Fuarı Gaziantep
20 - 23 Eylül
Ev Dekorasyon Fuarı
Tüm Dekorasyon Ürünleri, Zemin
İhtisas Fuarı OFM 		
		
Kaplamaları, Halı, Mobilya, Ev Tekstili, Ortadoğu Fuar Merkezi
		
Aydınlatma, Mutfak, Banyo,
Gaziantep
20 - 23 Eylül
16.Uluslararası Isaf -Security Fuarı
Güvenlik Sistemleri Hizmetleri
Uluslararası İhtisas Fuarı
		
Ekipmanları, Alarm, CCTV, Kamera, İstanbul Fuar Merkezi
		
Geçiş Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Yeşilköy İstanbul
		
Çevre Güvenlik		
		
20 - 23 Eylül
16.Uluslararası Isaf -Fire Fuarı
Yangın Söndürme Sistemleri,
Uluslararası İhtisas Fuarı
		
Ekipmanları, Malzemeleri, Yangınla
İstanbul Fuar Merkezi
		
Mücadele, Acil Durum, Arama
Yeşilköy İstanbul
		
Kurtarma Ekipmanlar,		
			
20 - 23 Eylül
1.Isaf Safety &Health Fuarı
İş Güvenliği Ekipmanaları, Kişisel
İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
		
Koruyucu Malzemeler, İş Güvenliği
Merkezi Yeşilköy İstanbul
		
Eğitimi, İş Sağlığı Ekipmanları
20 - 23 Eylül
1.Isaf IT Security Fuarı
Ağ Güvenliği, Veri Güvenliği,
İhtisas Fuarı İstanbul Fuar
		
Antivirüsler, Donanım Güvenliği
Merkezi Yeşilköy İstanbul
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İşbirliği Teklifleri
A.B.D.
Maple Leaf Farms, Inc.
TEL: ++359 (889) 982041
e-posta: zhekokounevv@yahoo.com
Yetkili Kişi: Dr. Zheko Kounev /
Director of New Business Ventures
Pekin Ördeği yetiştiriciliği
konusunda uzman olan Maple Leaf
Farms, Inc. adlı ABD firmasının
Doğu Avrupa temsilcisi Dr. Zheko
Kounev, Bulgaristan'daki Burgaz
Başkonsolosluğu-muza başvurarak
ülkemizin ve İstanbul’un kendileri için
önemli bir pazar olduğunu belirtmiş
ve bir Türk firmasıyla ortak bir şirket
kurmak suretiyle faaliyette bulunmak
istedikle-rini bildirmiştir.
ALMANYA
Ege ış ve Yenilik Merkezi (EBICEge)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(EBİLTEM) 35100 Bornova -İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Semih Erden
Hayvansal kaynaklı gıdaları
tüketmeyenler (vegetarian and vegan)
için gıda, meyve suları, organik,
dondurulmuş ve kuru gıdalar üreterek
kendi markası altında pazara sunan
firma, bu ürünleri ile ilgilenen
dağıtımcılar ve toptancılar aramaktadır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluşların 20111223003 referans
numarasını belirterek Ege ış ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.
CEZAYİR
SALAM M
Cité 384 Bt 07 no 56 Réghaia ALGER
TEL: +213 (664) 11 09 14
Firma, Türkiye'ye truffes (çikolata
topları) ihraç etmek istiyor. Söz
konusu ihraç teklifi Birliğimize,
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla
iletilmiş olup, ürünlerin uluslararası
standartlara uygunluğu ile kalite ve
fiyat üstünlüğü vurgulanmıştır.
GRANDS MOULINS DAHMANI
Hai Mouliha Ouled Moussa
BOUMERDES / ALGER
TEL: +213 (21) 82 07 91/94
FAKS:+213 (21) 82 90 57
Firma, Türkiye'ye kuskus ihraç
etmek istiyor. Söz konusu ihraç teklifi
Birliğimize, Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
aracılığıyla iletilmiş olup, ürünlerin
uluslararası standartlara uygunluğu
ile kalite ve fiyat üstünlü-ğü
vurgulanmıştır.
FRANSA
Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBICEge) Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz / Proje
Uzmanı
Paris’in güneyinden bir KOBİ,
tarımsal gıda üretimindeki
hammadde akışlarının iyileştirilmesi
ve hammaddelerin koruyucu tuzdan
arındırılması konusunda uzmanlar
arıyor. Firma, hammadde akışları
için devamlı bir süreç geliştirecek
ve sunacak tarımsal gıda ürünleri
ile ilgili mühendislik ofisleri arıyor.
Aranan sürecin, su kullanımında etkin,
pastörize değil ısı ile işlenen bir süreç
olması ve günlük 18 ton hammadde
iyileştirme kapasitesine sahip olması
gerektiği bildirilmiştir. KOBİ ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
11 FR 38n0 3NBT referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

DICTEON ANTRON S.A.
Iraklion of Crete - Greece
e-posta: mikekreta@yahoo.gr
Yetkili Kişi: Charamoundanis
Michael / G. Manager
Firma, Türkiye’ye organik gıda
ürünleri ihraç etmek istemektedir.
Centimeo SARL
84 rue de Grenelle 75007 Paris FRANCE
TEL: +33 (6) 43 33 50 08
e-posta: informations@centimeo.net
Yetkili Kişi: Benjamin Dupays / Sales
Manager
Sakız satıcısı olup, yenilikçi bir
pazarlama yöntemi uygula-yan
Fransız şirketi, kendileri için üretim
yapabilecek Türk firmaları ile bağlantı
kurmak istemektedir.
HİNDİSTAN
BLB Commodities Limited
ECE House, 28-A, 3rd Floor, Annexe
II, KG Marg, New Delhi - 110001
TEL: +91 (11) 4932 5628
FAKS:+91 (11) 2335 2749
e-posta: deepesh.bcpl@blblimited.
com
Yetkili Kişi: Deepesh Kumar
Srivastava / Sr. Analyst-Commodity
46 yıllık bir ticaret ve tedarik
zinciri yönetimi firması, Türkiye'ye
tarımsal gıda ürünleri (grains, oil
& oilseeds, pulses, spices, herbs,
fruits and vegetables) satmak istiyor.
Deepesh Kumar Srivastava ile +91
9953221771 numaralı cep telefonundan da görüşülebilir.
İTALYA
Ege ış ve Yenilik Merkezi (EBICEge) Ege Üniversitesi Bilim
Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova
- İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Semih Erden

/

kapak BorsaVizyon
isbirligi teklifleri BorsaVizyon
Gıda teknolojilerinin (özellikle
gıda güvenliği, kimyasal ve fiziksel
denge) en uygun hale getirilmesi ve
geliştirilmesi üzerine faaliyet gösteren
İtalyan ARGE takımı, ortak yatırım
gerçekleştirip beraber çalışabileceği
ortaklar aramaktadır. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
20111025006 referans numarasını
belirterek Ege ış ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.
Ege ış ve Yenilik Merkezi (EBICEge) Ege Üniversitesi Bilim
Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova
- İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz / Proje
Uzmanı
Tarımsal gıda endüstrisi için yardımcı
ürünlerin dağıtımını yapan ve
gelişmiş yiyecek teknolojileri arayan
firma, üretim anlaşması veya ticari
anlaşmalar yapabileceği firmalar
ara-maktadır. Besi bilim, nutrasotikler
(hastalıkların tedavisinde tıbbi yararı
bulunan fonksiyonel gıdalar), kozmetik
ürünleri (şifalı otlar, farmasötik
olmayan ürünler) için teknolojilerin de
kabul edileceği belirtilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak iste-yen kuruluşların
11 IT 532V 3N9C referans numarasını
belirterek Ege ış ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.
BLB Commodities Limited
ECE House, 28-A, 3rd Floor, Annexe
II, KG Marg, New Delhi - 110001
TEL: +91 (11) 4932 5628
FAKS:+91 (11) 2335 2749
e-posta: deepesh.bcpl@blblimited.com
Yetkili Kişi: Deepesh Kumar
Srivastava / Sr. Analyst-Commodity
46 yıllık bir ticaret ve tedarik
zinciri yönetimi firması, Türkiye'ye
tarımsal gıda ürünleri (grains, oil
& oilseeds, pulses, spices, herbs,
fruits and vegetables) satmak istiyor.
Deepesh Kumar Srivastava ile +91
9953221771 numaralı cep telefonundan da görüşülebilir.

Hi-Tech Agro
6, Rajkamal Towers Loha Mandi Main
Road Indore MP 452002
e-posta: hitech.agro@hotmail.co.in
Yetkili Kişi: Dileep Gandhi
Firma, Türkiye'deki kurutulmuş incir,
kayısı, Şam fıstığı ve fındık üreticileri
ile temas kurmak istediğini bildiriyor.
Aynı zamanda firma, Hint baharatları,
susam tohumu ve tahin-helva yapmak
için susam macunu ihraç etmek
istediklerini de belirtiyor.
Leasure Overseas
Gujarat - India
TEL: +91 (93) 75353007
e-posta: Ketan.exim@hotmail.com
Yetkili Kişi: Mr.Ketan Patel
Baharat üreticisi ve ihracatçısı
olan firma, ürünlerinin Türkiye'de
satılmasını sağlayabilecek acente,
dağıtımcı, ithalatçı firmalarla bağlantı
kurmak istiyor.
MISIR
The Arab Dairy Products Co.
15 Abdel Hameed Badawy St.,
Heliopolis, Cairo - Egypt
TEL: +20 (2) 262 418 83
e-posta: alimohamed@arabdairy.com
Yetkili Kişi: Ali Mohamed
Krem, üçgen, cheddar, İtalyan,
parmesan, mozzarella gibi peynir
çeşitleri üreticisi olan firma,
Türkiye'de ürünlerinin satışını
gerçekleştirebilecek firmalar
aramaktadır.
ROMANYA
Tamisa Trading
Preciziei Business Center, Preciziei
Boulevard no.1, sector 6, Bucharest,
Romania
TEL: +40 (21) 408 71 00
FAKS:+40 (21) 319 29 44
e-posta: ramona.plesca@tamisa.ro
Yetkili Kişi: Ramona Plesca /
Nutritional Supplements Brand
Manager
Romanya eczacılık ürünleri
pazarında dağıtımcılık ve aynı
zamanda ek besinler üretimi de
yapan firma, ürünlerinin Türkiye'de
satılmasını sağlayabilecek dağıtımcı
firmalarla bağlantı kurmak istiyor.
Ramona Plesca ile +40 (729) 290

613 numaralı cep telefonuyla da
görüşülebilir.
SIRBİSTAN
Ege ış ve Yenilik Merkezi (EBICEge) Ege Üniversitesi Bilim
Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova
- İZMİR
TEL: +90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz / Proje
Uzmanı
Meyve ve sebzeler üzerinde yaşayan
dominant mikroorga-nizmalardan
yararlanarak mayalanmış meyve
suyu üretme teknolojisini sunan
firma, lisans anlaşmalarıyla ve teknik
desteği de içeren ticari anlaşmalarla
ilgilenen ortaklar ara-maktadır. Bu
üretim sürecinin üstünlüğü, kanser ve
kalp hastalıklarına yakalanma riskini
azaltan antosiyanlerin ko-runmasıdır.
Firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluşların 11 RB 1B1M 3N82
referans numarasını belirterek Ege ış
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.
YUNANİSTAN
Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBICEge) Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.
edu.tr
Yetkili Kişi: Can Şenyılmaz / Proje
Uzmanı
Özellikle bütünüyle kontrol edilebilir
şartlarda, zeytinyağı üretimindeki
yan ürünlerin fiziksel arıtılmasıyla
elde edilen yeni bir gübre geliştiren
bir Yunan teknik üniversitesi, lisans
anlaşmaları yapabileceği zeytinyağı
fabrikaları aramaktadır. Yeni gübrenin
zeytin, bağcılık, bahçecilik, meyve
ağaçları ve patates yetiştiriciliği ile
ilgili biyolojik işlem için ideal olduğu
bildirilmiştir. Teknik üniversite ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
12 GR 49R2 3OWJ referans
numarasını belirte-rek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.
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BorsaVizyon

/

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Borsamız eski Meclis Başkanı ve
Borsamız Meclis Üyesi
Sayın Murat BAŞAR'ın babası, değerli insan

KEMAL BAŞAR

vefat etmiştir. Merhum Kemal BAŞAR'a
Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine
camiamız adına başsağlığı dileriz.
ANKARA TİCARET BORSASI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Borsamız Meclis Üyesi
Sayın İdris KARACA'nın babası, değerli insan

KAZIM KARACA

vefat etmiştir. Merhum Kazım KARACA'ya
Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine
camiamız adına başsağlığı dileriz.
ANKARA TİCARET BORSASI

/

kapak BorsaVizyon
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BorsaVizyon kapak

