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Falk YaVUZ I Ankara Tlcaret Borsasl Ba$kallt
'

''Tar1m ve sanavl de
den1ev1,
kuramadlk''
a (,;,:
1 81ur.llt!+1Ml4':,:•

• TARIMSAL ve hayvansal OrOnlerde gun gegmiyor ki zamlarla
kar~tla~tlmasm. Sir y1l tavan fiyat
yapan sogan ertesi y1l taban da
en dO~Ok fiyattan alintp sat11iyor.
viftgi topraktan her ytl biraz daha
uzakla~tyor. Tanmsal QrOnlerde
kendi kendine yeten Olkemiz
adeta yabanc1 Olkelerden gelen
OrOnlerle istila edilmi~ bir
vaziyette ...
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anmsal ve hayvansal iiriinlerde giin
ge<;miyor ki zamlarla
kar~Ila~Ilmasm. Bir yil
tavan fiyat yapan sogan
ertesi yil taban da en
dii~iik fiyattan ahrup
satlliyor. <;ift<;i topraktan
her yil biraz daha uzakla~tyor. Tanmsal iiriinlerde kendi kendine yeten
iilkemiz adeta yabanc1
iilkelerden gelen iiriinlerle istila edilmi~ bir
'vaziyette ...
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Falk Yavuz I Ankara Tkaret Borsasl Ba$kant

iqin ne yiiJi altematif planlm

amimiyetle tOm sorulanmlZI cevaplayan Faik Yavuz'a te~ekkOr
ediyoruz.

flfl<llhVOI'Sil/11.17. ~

,'
1953 Ankara $ereflikoghisar dogumluyum. Cumhuriyet Lisesi'nin ard1ndan
Ankara Gazi Oniversitesi Matematik
b610m0n0 bitirdim. Okulun ardmdan
baba meslegi alan canli hayvan alimsatlm i~ine ba~lad1m .
1980 y11inda Ankara Ticaret Borsas1
meclisine girdim ve 1982 y11inda yonetime segildim. 1985 y11inda istifa ederek
aynlmam1n ard1ndan 1995 y11inda tekrar
meclise girdim ve 1997 y11indan ba~kan
yardlmclliglna 1999 y11inda da Ankara
Ticaret Borsas1 Ba~kanlig1 'na segildim.
2000 y1l1nda odalar Birligi yonetim kuru luna, 2001 y11inda da Kredi Gan!nti
Fonu y6netimlerine girdim.
2002 y11inda Odalar Birligi Ba~kan
yard lmclligl g6revine getirildim ve 12 y1l
bu gorevi yOrOttOm. $u an Odalar Birligi'nde sayman Oyesi olarak gorev yapmaktaylm.
2006 y11indan bu yana da Kredi
Garanti Fonu Yonetim Kurulu Ba~kan1
olarak giirev yap1yorum.
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t de fiyat istikrari
bir tiirlii
saglananuyor ve
hayvan ithalati siiriiyor.
" N e olacak, neler
oluyor, bunun sonu nereye varacak?" sorulan
sadece bu i~in ticareti ile
me~gul olanlarm degil
tiim halkumzm ortak
sorusu olmaya ba~ladi.
Tiim bunlan konusunun
uzmaru olan Ankara
Ticaret Borsas1 B~karu
Faik Yavuz'a sorduk.

Kurulu~undan beri de TO
sitesi mOtevelli heyetinde Oyeyim.
Ce~itli vak1flarda da degi~ik
gorevlerde bulunuyorum.
'
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2016 y11i sadece ticari anlamda degil
tOm ulus olarak gergekten Slklntlli gOnler ya~adlglmlz, OzOcO olaylarla
sarsildlglmlz bir sene oldu.
17/25Arallk1a ba~layan sOrecin devaml alan 15 Temmuz olaylan hem
siyasi hem ekonomik anlamda bOyOk
slklntllar yaratt1.
Suriye'de sOregelen sava~ ortam1,
ter6r 6rg0tlerine kar~1 Olkemizin verdigi
mOcadeledeki sOreklilik, ugak krizi ile
ba~layan ve Rusya ile ticari baglantlmlzm kesilmesi tOm piyasalann olum-

suz etkilenmesine sebep oldu.
Ter6r0n oldugu Olkelerde kaglmlmaz
olarak turizm gelirleriniz, ihracat1n1z
dO~Oyor ve d1~ ticaret hacminizde bir
daralma ya~an1yor.
Peki 'bu bizlerde bir karamsarlik
yarat1yor mu?' diye olaya bakacak olursak kesinlikle bilinmeli ki, buna cevablmlz hay1rd1r.
Biz yine tOm gOcOmOzle gali~lyor;
Oyelerimizi yalirlm yapmaya te~vik
ediyor ve KOBi 'lerimiz degi~ik alternatif
modellerle nasll harekete gegirebiliriz
dO~Oncesi ve bu modelleri tasarlamakla, uygulamaya sokmak, uygulanmaslnl saglamak igin iizveri ile
gal1~1yoruz.

Biliyoruz ki, bizler yat1nm yapt1kga ve
Oretimimizi arttlrdlklfa kimse bOyOmemizi engelleyemez.

GOnOmOzde KOBi'lerin en bOyOk
Slklntlslnln finansmana eri~im slklntlsl
oldugunu biliyoruz ve bunun igin de
Kredi Garanti Fonu'nu iyi bir ~ekilde kullanlyoruz.
Slklntlli donemlerde bankalann Irene
bast1klan ve krediye eri~im olanaklann1
klsltladlgl hepimizin malumu ; krediye
ula~mak isteyenlerden kaliteli teminat
istemeleri zaten slkmtlda olan ve bu
olanaktan yoksun KOBI 'Ierimizi iyice
slklntJYa sokuyor. HOkOmetimiz de bunu
gordO ve 2016 y11inln sonlannda bu krizi
a~mada KOBi 'lerin ihtiyac1 alan krediye
ula~mada en iyi aracm Kredi Garanti
Fonu olduguna karar verdi ve 250 milyar liralik bir imkan yaratt1. Komisyonlardan ve Meclis1en gegen bu karar son
onay merciinde imzaya gitti. K1sa
zaman igerisinde imzadan iflkarak KOBi'lerimizin finansmana eri~im slklntlsmda bOyOk bir engel a~1lm1~ olacak.
250 milyarlik bu rakam tOm
bankalann KOBi'lere kullandirdlgl
rakamm yOzde 65-70'ine tekabOI ediyor.
Finansmana eri~im SlklntiSI geken ve
krediyle i~lerinin ag1lmasmda ufak bir
1~1k alan tOm KOBi'lerimiz bizim kefaletimizle bundan faydalanacaklar.
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Her yzl25- 3 milyon ton un
ihraf eden bir Ulkeyiz son zamanlarda Bosna'da un ithal etmeye ba§ladzk, ~u ko'!u.da neler
soylemek zstersznzz?
u saym Cumhurba~kam'mn
Ba~bakanhgl donef!li.nd~
Bosna'nm geli~mes1 t1can
hayatlna katkl koyulmasl amac1yla
tamamen iyi niyetli olarak b~~l~tl.la~
bir c;:ah~ma; ancak gorOIOyo~ k1.' b1nlen
bu iyi niyeti fena halde s.un~t1~al ~t~
mekte ve ba~ka Olkelenn urunlenm
Sosna evraklanyla Olkemize satmakta. Bu da haliyle Olkemiz Oreticilerini ihracatc;:ISinl hem Ozmekte her:'
de t~dirgin etmekte. Bu suiistimal~ b1r
an once" dur'' demek ve tedb1rler
ahnmasmm gerekli oldugunu

B

dO~OnOyorum.

Yzlhk 600 milyon
civannda bir para
canlz hayvan ithalaflna gitmekte.
Ulkemizde buzagz
oliimletinin miktan da yakla!jzk bu
orandadu. Eger ki
biz bu parayz
buzagzlann
oliimiinii engellemeye ayzrabilirsek, zaman
iferisinde ithalat
dan kuttulacagzz.

Bunun d1~1nda hOkOmetimiz piyasay1 nas11
yOkOnO nas1l
hafifletiriz yal1~mas1 ve hesaplan iyindeler. in~allah 2017 tOm alanlarda arzuladiglmlz
bOyOmeye kavu~tugumuz bir y1l olacak.
canland~nnz, i~letmelerimizin

Ba§kamm, et de sorunlar bitmiyor, fiyatlar aldt ba§tm gidiyor bunun sonu nereye
varacak?

Maalesef biz Olke olarak y11Jardir sOregelen
bir yanli~m iyerisindeyiz ve bunun
dOzeltilmesi iyin Borsa olarak yetkililerle
sOrekli gorO~meler iyerisindeyiz. 'Bu yanli~lmlz nedir?' diye bakt1g1m1z da bizim Olke
olarak y1llard1r 1rk degi~imini yeterince
saglayamad1glm1z ortaya 91kmakta. Yani et
veren 1rk ile sOt veren 1rk1 bir tO riO ay1ramam1~1z. l~in 6z0 sOt veren 1rk1 da kesip
yemi~iz. Bu en bOyOk hatalanm1zdan birisi,
eger 1rk degi~imini'Saglayamaz, et veren 1rk
ile sOt veren 1rk1 ayn1 kefede g6rmeye devam
edersek bu sorun asia ortadan kalkmaz.
Rakip Olkelere bakt1g1m1zda onlar bir hayvandan 360- 400 kilo karkas alirken biz
henOz 260- 270 kilolara ancak gelebildik. Bu
100 kiloluk lark yOk bOyOk maliyet 90k bOyOk
lark demektir. insanlann pahali et yemelerinin
de en onemli sebeplerinden birisidir.

Diger nedenlere bakt1g1m1zda teror nedeniyle mera hayvanclliglmiZI kaybettigimizi
g6r0r0z. YOksek yem maliyetleri de bu
alanda en bOyOk Slkmtllanmlzdan birisidir. Bir
kilo et de yOzde 65'1ik yem maliyet oran1
vard1r, buna hayvan1n beslenmesini, diger
sabit giderleri ilave ettigimizde maliyetler 90k
yOkselmektedir ve .haliyle de bu pahali et
yemernizin sebebi olarak kar~1m1za ylkmaktadlr.
Peki neler yaptlmast gerekiyor?

Y1llik 600 milyon civannda bir para canli
hayvan ithalalina gitmekte. Oikemizde buzag1
610mlerinin miktan da yakla~1 k bu oranpad1r.
Eger ki biz bu paray1 buzag1lann 610m0n0
engellemeye ay1rabilirsek, zaman iyerisinde
ithalat dan kurtulacag1z.
Biz ham materyali kendimiz Oretmek zorundaylz. Meralanm1z bombo~ dururken biz
haz1r yem getirtmek zorunda kaliyoruz. Bir
zaman sOresince Olke olarak biz kesinlikle ve
kesinlikle dam1zlik et9il1rk ithal etmeliyiz ve
bu 1rk1 9ogaltmak zorunday1z.
K~nlgan alan piyasay1 kontrol altma almali
ve hayvanc11ikla ugra~an insanlanmlzln bu
piyasadan yekilmelerinin 6n0ne geyecek, onJan te~vik edecek yali~malara imza atmaliy1z.

Toprakta da viftvimizin iiretimden fekildigini goriiyoruz, bu konuda ne/er
soy/eyeceksiniz?

NOfusumuzun bOyOk k1sm1 hala tanm ve
tanmsal OrOnlerle ugra~1yor. Ancak rakamlara
bakt1g1m1z da Avrupa'da nOfusun yOzde 89'1uk k1sm1 tanm ile ugra~1rken biz de bu
rakam 35-40'1ardan yeni yeni 22- 23'lere
dO~mO~ oldugunu g6r0r0z.
Avrupa'da tarla ba~1 ortalamas1 150
d6n0mken bizde bu rakam 59. Baz1 b61gelerde bu ailelerin geyimini saglayacak Oretim
imkanlan vermiyor. Haliyle buradaki insanlanmizdan ~ehirlere dogru bir 969 ba~liyor.
$ehirlere 969 eden insanlanm1zm ~ehir ve
Olke ekonomisine maliyetleri elektrik, su, gaz
vs. giderlere bakacak olursak aslinda ya~am
yerindekinden daha pahaliya mal olmakta.
Bunu onlemenin yo/u nedir?

Biz 1985 y11indan beri 1srarla ~unu s6yl0yoruz. TOrkiye'de bizim tanm1 planlamam1z
laz1m.
Mast1r planlan yap1larak Havza ekim projesinin ger9ekle~mesi laz1m. Her OrOnOn her
toprakta ayn1 verimlilikte yeti~me olas11ig1
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lyi de karde~im , bu topraklann yOzde
51' i ormanllk ve dagllk alan, kalan
k1s1mda ki alanlarda ekim ile ilgili biraz
ewel s6yledigimiz hususlan atlamamal
laz1m.
Bir sene fasulye gok para ettigi igin
ertesi sene fasulye eken giftgi, hasat s<
nunda ayn1 OrOnde yogun arz sonuc1
bekledigi paray1 kazanamay1nca o
OrOnO ekmiyor. Haliyle ihtiyag da
d1~andan kar~1lanmak zorunda
kalln1yor.
Burada parantez igerisinde
ac1 bir gergegi de itiraf etme~
zorunday1z. Biz Olke olarak
1980'1erden sonra bOyOk bi1
yanll~1n igerisine girmi~iz .
Sanayile~mek ad1na tanm1
ikinci plana itmi~ ve

yok. Hangi OrOn nerede daha iyi yeti~iy
orsa o OrO nOn o bolgelerde ekiminin
saglanmas1 ve desteklenmesi gerekiyor.
Bu yakla~1mla o OrOne gore Oretim
yapan sanayi i~letmeleri de yerle~im ve
tesislerini bu bolgeye yapacaklardlr,
boylece hem daha verimli OrOn alma
imkam saglanacak hem o bolgede
OrOne yonelik sanayinin geli~mesi ile
istihdam olanaklannm onO a(f1lm1~
olacakt1r.
Bir diger husus da miras
yoluyla tarlalann boiOnmesinin
onOne gegmektir. Bunun i~tin
de ~tall ~malar ba~lat1ld1.
Art1k Olkemizin ~tiftginin
karn1n1 doyuracak ve topraga
donO~OnO saglayacak bu sistemleri bir an once oturtmas1
gerekiyor.

onemsememi~iz.

Geli~mi~ dOnya Olkelerine
bakt1Q1m1zda sanayi ile birlikte tanmdan da hig kopmaml~lar hem sanayinin
geli~imine hem tanmm
geli~imine ayn1 oranda ozen

Lisansl• depocu/uk
ka11usunda o/dukqa .vogun
11ft '8{1/ar verdi!)iniz.i biliyon 17, IJize lisans/1 depocuI' .,, anlattr mts1mz?

Modern Olkelerin hepsi Orettikleri OrOnO en iyi ve en sagl1kll bir
~ekilde muhafaza etmek ve en iyi
~ekilde degerlendirerek en uygun fiyattan satmak igin gaba harcamakta.
Bilindigi gibi hasat mevsiminde fiyatlar
dO~er ve zaman i ~terisinde yava~ yava~
artar. Bu arada Oreticiyi ezdirmemek ve
Oreticinin aim terinin kar~lliQinl tam alabilmesi igin bu sistem gereklidir.
Oronon gergek degerini buldugunda
sat1lmas1, sagllkl1 bir ~ekilde muhafaza
edilmesi igin bu sistem gerekliydi, bizler
de bunun mOcadelesini vererek
'Lisansll depoculuk' sisteminin Olkemizde uygulanmas1n1n onOnO a(fllmasma
katk1da bulunduk.
Bir maim ger~tek fiyat1 arz ile talebin
bulu~tugu noktad1r. iki ki~inin aralannda
pazarllk yaparak allm sat1m yapt1g1 bir
OrOnde haliyle al1c1 veya sat1c1 avantajll
duruma gelecektir. Eger giftgi OrOnOn
piyasa degerini bilmiyorsa haliyle
allcmm verecegi her teklife ag1k hale
gelecek ve bOyOk ihtimal zarar eden
olacakt1 r. i~te tOm bunlan engellemek,
allc1ve satiCinln elektronik ortamda •
kar~ 1 kar~ 1ya gelmesini saglamak, borsanm da sagllkl1 ~ekilde i~lemesini
saglamak igin Lisansll depoculuk bir
zorunlulu ktur.
Bu sistemin Olkemizde bir an once
yerle~mesini istiyoruz, bunun igin
Odalar Birligi ve TMO ortakllgmda bir
~irket kuruldu ve dokuz borsam1z bu or
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gostermi~ler.

i~te tanmda tOm bunlan biraz
ewel de bahsettigimiz Havza (fall~
masl ile onleyebiliriz. Tanm ile sanayi
bolgelerini, sanayi alanlann1 ay1rarak v•
ayn1 ozeni gostererek d1~a bag1mlll1kta
k1smen zaman igerisinde kurtulabiliriz.

tamda
elektronik
olarak bu OrOnlerin
allm ve sat1m1n1 yapmaya
ba~lad1.

Lisans/1 depoculuk d1~mda ne tiir
fall~malar var?

Bakm dOnyadaki f1nd1k Oretiminin
yOzde 75'i Olkemizde; ancak bakt1g1m1zda f1nd1k fiyatlan Hamburg Borsa's! tarafmdan belirlenmekte, bunun
onOne gegmek, Olkemizdeki bilhassa
stratejik OrOnlerin gergek fiyatlan ile
dOnya piyasalannda alln1p sat1lmasm1
saglamak igin Ulusal Borsam1z1 kuruyoruz. in~allah bir sene i~terisinde bunu
faaliyete gegirmi~ olacag1z.
Ayn ca Ankara Ticaret Borsas1 olarak
yeni bir proje geli~tirdik ve
iSEDAKOikeleri arasmda tanm OrOnlerinin al1n1p sat1lacag1 bir platform kuruyoruz. Uluslararas1 anlamda faaliyette
bulunacak bu platform Olkemizin hem
ekonomisine hem tanmsal OrOnlerinin
sat1~1na bOyOk faydalar saglayacak.
Bunun yaz11imlan haz1rlan1yor ve k1sa

Peki, son olarak soylemek istedik·
leriniz var n11?

zamanda faaliyete gegmesi ir;:in gall~
malanm1z1 sOrdOrOyoruz.
Tanm da kendi kendine yeten bir
iilkeydik; ancak bugiin bakt1ij1m1zda
tanm iiriinleri ithal eden bir iilke konumundaylz, bu konu da gorii~lerinizi
alabilir miyiz?

Tanmsal has1la bak1mmdan dOnyada
yedinci, Avrupa'da birinci durumday1z.
Ancak, ithalat1m1z1n nedenleri arasmda
iklimsel etkileri; giftginin topraktan uzakla~ma gibi nedenleri ; gerek elektronik
ortam1n geli~mesi gerekse turizmin etkileri ile insanlann degi~ik Olkelerde
Oretilen OrOnleri ogrenmesi sonucu
bunu arzulamalann1 goz ard1 edemeyiz.
insanlanm1z ~u yamlg1ya gok dO~Oy
orlar ve ithalata haliyle k1z1yorlar. Baklyorlar ki TOrkiye'nin yOzolgOmOne gore
ugsuz bucaks1z bir toprag1 var, ' niye biz
Oretmiyoruz da d1~andan ithal ediyoruz?' serzeni~lerinde bulunuyorlar.

Olke olarak tOm alanlarda dOnyan1n
merkezi konumunday1z. El birligi ile
yatmm yapmall, Oretmeli ve ihrag eder
duruma gelmeliyiz.
DOnya nOfusunun arttiQinl, bir zamar
lar piring lapas1 ile beslenme ihtiyacm1
kar~1layan Hindistan ve Qin gibi Olkelerde insanlann ekonomilerinde
geli~meler sonucu degi~ik OrOnlerin
aray1~1nda oldugunu ve Olkemizde de
tOm OrOnlerin bolca Oretildigini unutma·
mally1z.
Cografyam1z1n hemen OstOnde bulunan eski dogu Olkelerinin tanmsal OrOn
lerini Olkemizde kuracag1m1z depolard<
muhafaza ederek, hemen
cografyam1zm alt1nda petrol zengini
ancak tanmsal OrOn fakiri Olkelere satarak yannlarda bir Singapur, bir Dubai
olma imkanlan igin canla ba~la
gall~tiQimiZI herkesin bilmesini ve tOm
Oretici dostlanm1z1n, yatlnmcllanm1z1n
ayn1 bilingle hareket etmesini dilerim.

