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Bu sayımızda!
Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinde oluşan siyasi tablo sonucu yeni bir 

seçim sürecine girmiş bulunuyor. 1 Kasım’da yapılacak olan “tekrar 
seçimde” oluşacak siyasi tablonun ülkemize ne gibi sonuçlar getirecektir, 
bugünden yarına bunu tahmin etmek gerçekten çok zor.

Türkiye bu tabloya karşın, işleyen bir demokrasiye ve işleyen bir 
ekonomiye sahip durumda. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla ülke 
yönetimde üzerine yapmaya devam ediyor. Çevremizde yaşananlara 
baktığımızda bunlar, ileriye umutla bakmamıza neden oluyor. Zaten 
ülkemizden hiç umudumuzu kaybetmedik ki !

Sayın Okuyucularımız,

Ankara Ticaret Borsası olarak, yoğun bir sezon geçiriyoruz. ATB’nin 
Ahiboz Hububat Terminali, bu yılda başarılı bir çalışma gösterdi. 
Çelik siloları tamamen dolarken, yatay depolarda bu yıl ilk kez bu 
çalışmalarda yerini aldı. Bunda ATB’nin sezon öncesinde bölgedeki 
tüm köylere kadar gidip hizmetlerini anlatması, üreticilere yerinde bilgi 
vermesinin katkısı büyük oldu. 

Dergimizin bu sayısında;

- ATB Başkanı Sayın Faik Yavuz’un, Kredi Garanti Fonu’nun 
çalışmalarıyla ilgili olarak Dünya Gazetesine verdiği röportaj büyük bir 
ilgi gördü. Açıklık bekleyen birçok sorunun cevap bulduğu röportajın 
tam metnini dergimizin bu sayısında sizlerle paylaştık.

- Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
Ankara’da gerçekleştirdiği ve 60 ülkeden binden fazla işadamı  ile 
yöneticinin katıldığı B 20 Konferansı baştan sona çok başarılı geçti. 
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Başbakan Sayın Davutoğlu ile TOBB 
Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu’nun  yaptığı  konuşmalar Türkiye’nin 
önemini bir kez daha gündeme getirdi. Antalya’da yapılacak olan G 20 
zirvesinin ön toplantısı niteliğindeki Konferansta siyasilere sunulacak 
olan görüşler ve talepler 19 madde halinde sıralanarak Cumhurbaşkanı 
Sayın Erdoğan’a sunuldu. 

Konferans boyunca gerçekleştirilen çok sayıdaki oturumda ise küresel 
ekonominin geldiği boyutlar ve ileriye dönük, nasıl şekillendirilmesi 
gerektiği de tartışıldı. Bu konudaki geniş bir değerlendirme haberimizi 
de dergimizin iç sayfalarına aldık. 

Sayın Okuyucularımız,

Yukarıda başlıklar halinde değindiğimiz konuların yanı sıra yine dönem 
içindeki faaliyetlerimizi kapsayan haber ve fotoğrafları dergimizin 
sayfalarında istifadelerinize sunuyoruz. 

Yayın Kurulu
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Başkandan
Hayvancılıkta 
yine başa 
döndük !

Hayvancılıkta kalıcı politikalar üretmediğimiz 
sürece her iki yılda bir “ kırımızı et sorunu” 
yaşamamız kaçınılmazdır. Çok değil, bundan 
beş yıl önce yine böyle bir krizle karşı karşıya 
kalınmış ve hemen ithalat yoluna gidilmişti. O 
tarihlerde biz yine doğru bildiklerimizi sizlerle 
paylaşmıştık.  

Hayvancılıkta temel sorun yüksek girdi 
maliyetleridir. Bu maliyeti düşürecek olumlu 
adımlar atılmıyor. Yem bitkileri üretimi yetersiz 
düzeyde. Bu sorunu çözmek için yem bitkilerine 
verilen destekler de yetersiz kalıyor ne yazık 
ki. Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
2013'te yaptığı hesaplamaya göre, ülkemizdeki 
49 milyon baş sığır ve küçükbaş hayvan için 
yıllık ortalama 55 milyon ton kaba yeme ihtiyaç 
var. Türkiye'nin 14.6 milyon hektar alandaki 
meralarında yıllık 10 milyon ton kaba yem 
üretiliyor. Toplam 45 milyon ton kaba yem 
açığımız var. Kaba yem açığı, ithal hammadde 
ile yapılan karma yemlerle kapatılıyor. Bu 
konuda gerekli adımlar atılamıyor. Türkiye'nin 

hayvan ithal ettiği, et ithal ettiği ülkelerin yem 
sorunu olmadığı için maliyetleri çok düşük. Bu 
nedenle canlı hayvan ve et fiyatı çok ucuz.

Hep söyledik ve her platformda dile getirdiğimiz 
gibi, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin 
yüzde 65'ini yem oluşturuyor. Hatırlanacağı 
gibi, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklıkta 
çiftçilerimiz büyük zarara uğramış ve bu 
zararı karşılayacak ya da azaltacak bir önlem 
alınmamıştı. Bunun doğal bir sonucu olarak 
yem maliyeti çok yükselmiş, yem desteği yarı 
yarıya azalmıştı. 

Çiftçi, yem bitkisi ekimi yerine ithalata 
yönlendirildi. Bakanlığımızın tespitlerine göre, 
ithalatın yoğun olarak yapıldığı 2010 yılında 
yemlik arpanın tonu 417 lirayken, 2015'te 
768 liraya kadar çıkmış durumdadır.  İçinde 
bulunduğumuz yılın ilk  6 aylık ortalama 
fiyatı 723 lira. Aynı dönemde yemlik buğday 
509 liradan 926 liraya kadar çıktı, bu yılın 
ortalama fiyatı 843 lira. Mısır 481 lirayken 
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2015'te 739 liraya yükseldi. Kepeğin fiyatı 315 
liradan 510 liraya fırladı. Besi yeminin tonu 
484 liradan 821 liraya, süt yemi 494 liradan 
846 liraya, mısır artığı DDGS 462 liradan 
1000 liranın üstüne çıktı. Son olarak da yem 
hammaddelerinin büyük bölümü ithal edildiği 
için döviz fiyatı arttıkça yem fiyatı da artışını 
sürdürdü.

Hayvancılığın sorunları elbette ki sadece yem 
fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklanmıyor. 
Bilinçsiz kesimlerde hayvan varlığımızı önemli 
ölçüde geriletiyor. Süt sığırcılığında beklediği 
fiyatları bulamayan üreticilerin yaptığı 
kesimlerde istikrarsızlığı zorluyor.   Sattığı sütle 
yem alamayan çiftçi süt ineklerini kesmeye 
devam ediyor. Gıda,Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı verilerine göre, yoğun kuraklığın 
yaşandığı yıllarda 1 milyondan fazla inek 
kesildi. İnek kesimi nedeniyle hayvan varlığı 
azaldı. Doğurganlık azaldı. Kesilen 1 
milyon ineğin, yarısı erkek, yarısı dişi olduğu 
varsayıldığında yıllık 500 bin besi danasını 
kaybettik. Bu hesabı ileriki yıllara yaydığımızda 
2 milyondan fazla dana hayvan varlığımızdan 
eksildi. 

Tüm bunlara bakarak yeni bir durum tespiti 
yapmak zorundayız.  Ancak, hemen belirtmeliyim 
ki, et ırkı hayvancılığını teşvik etmemiz de 
kaçınılmazdır.

Elbette ki, yapılan iyi şeylerde var. hükümet 
hayvancılığa bu yıl 3 milyar lira destek veriyor. 
Ancak, bu kaynak yeterince değerlendirilmiyor. 
Oysa, bu kaynağı önemli bir kısmıyla yem 
bitkileri üretimi desteklense, yem ucuzlar ve 
amaç önemli oranda gerçekleştirilmiş olur. Ülke 
olarak, yıllık yem hammaddeleri ithalatına 
ödediğimiz para 3 milyar dolar gibi astronomik 
bir rakama ulaşmışken, öncelikle yem bitkileri 
ekimini desteklemek kaçınılmaz bir sonuç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Evet, hayvancılıkta yine başa döndük. Yine 
eski defterleri açtık ve konuya et fiyatlarının 
yüksekliğinden girdik. Yukarıda etrafını çizmeye 
çalıştığımız tabloya bakıldığında ülkemizde 
et fiyatlarının yüksek olmadığını bile iddia 
edebiliriz. 

Önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Mübarek 
Kurban Bayramının ülkemize ve milletimize 
barış ve huzur getirmesini diler, sağlıklı mutlu 
günler temenni ederim.

Başkandan
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Yavuz: Taşınırlar teminat kabul 
edilirse finans sorunu çözülür
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği (TOBB) bünyesindeki Kredi 
Garanti Fonu’nun Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yürüten Ankara Ticaret 
Borsası Başkanı Faik Yavuz, ekono-
minin temeli KOBİ’lerin finansman 
sorunun çözümü için taşınırların da 
teminat olarak kabul edilmesi gerekti-
ğini söyledi. Bu kapsamda TOBB’un 
işletme bazında tuttuğu kapasite ra-
porlarından da yararlanılabileceğini 
belirten Yavuz, bankaların taşınırları 
teminat olarak istemesinin, taşınmaz 
fiyatlarını arttırdığını söyledi. Yavuz, 
bankalarla açık hesap çalışan şirket-

Yavuz, Dünya Gazetesi’nin Ankara Sohbetleri’nin konuğu oldu:

3	“Taşınırlar teminat olmalı, TOBB’un altyapısı 
hazır”

3	“Bankaların teminat olarak taşınmaz istemesi,   
gayrimenkul fiyatlarını artırıyor”

3		“Piyasada nakit sıkıntısı var, büyüme için kredi 
 hacminin de büyümesi gerekir”

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz:
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lere de kefil olabilmek için Hazine 
ile protokol imzaladıklarını aktarır-
ken, piyasada nakit sıkıntısı oldu-
ğunu, hükümetin bir an önce ku-
rulması gerektiğini aktardı. Ankara 
Sohbetleri’ne konuk olan Faik Yavuz, 
Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Ferit B. Parlak ve Ankara Haber Mü-
dürü Hüseyin Gökçe’nin soruları-
nı cevaplandırdı.

Türkiye’de ekonominin seyrin-
den en çok KOBİ’ler etkileniyor. 
Bu kapsamda KOBİ’lerin bugün-
kü durumunu nasıl buluyorsunuz?

Türkiye’de ekonominin dinamo-
su KOBİ’ler. Bunların da en büyük 
sorunu finansmana erişim. Ellerin-
deki teminatlar alacakları krediye 

yetmiyor. Teminatlar bankacı-
lık sistemine göre kaliteli 
ve yeterli değil. Bunun 
çözümü amacıyla Kredi 
Garanti Fonu kuruldu. 

Ancak bir de taşınırların 
teminat olarak kabul edil-

mesi var.
Aslında 1970’li yıllarda bu 

vardı. Tarımsal ürünlerde tarım 
ürünleri veya taşınır malların re-
hinleri vardı. Basel 1-2 kriterleri 
çerçevesinde bunlar yavaş yavaş 
ortadan kalktı. Taşınırların hiçbi-
risi kabul edilmiyor. Oysa bun-
lar bir değer. Şirketin içinde olan 

özvarlık. Bunları teminat olarak 
kabul etmezseniz, taşınmazları alırsa-
nız insanlar elindeki sermayeyi kredi 
alabilmek için taşınmazlara  yatırıyor. 
Hem sermayesi azalıyor, hem de yük-
sek fazla para alıyor.

Çözüm nasıl olacak size göre?
Dünyadaki birtakım argümanla-

rın devreye sokulması lazım. Bir kere 
bir KOBİ’nin en büyük sermayesi 
fabrikaları ve içindeki makinelerdir. 
Makineyi teminat olarak kabul et-
mezseniz buraya yatırılan sermayenin 
özelliği kalmıyor. Bugün TOBB’da 
bir veri tabanı var. Kapasite rapor-
larını her yıl bize bildiriyorlar, bunu 
devreye sokabiliriz.

Sistem suistimale açık değil mi?
Finans kuruluşların en büyük 

korktuğu şey, bunların el değişmesi 
ve takibi. Peki aynısını arabalar açı-
sından söylüyorum. Plaka ile ilgili 
her şey takip edilebiliyor.  Makineleri 
niye aynı şekilde kullanmıyoruz. Bir 
kayıt merkezinden bunlar takip edi-
lip, teminat olarak kabul edilebilir.İş 
makineleri için de aynı şey, bunun-
la ilgili de tek kayıt tutan kuruluş 
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TOBB’dur. Bankalar bunu da kabul 
etmiyor. 

Benzer bir uygulama tarım 
ürünlerinde yaşanıyor…..

Evet, 2004 yılında tarım ürünle-
rinin 2004’te lisanslı depo yasasıyla 
krediye ulaşabilme şansı getirildi. 
Tarım ürünleri en garantili, nakde 
çevrilebilir özeliği sebebiyle büyük 
avantaj sağlıyor. Lisanslı depo siste-
mini çalıştırabilir ve diğer ürünlere 
yaygınlaştırabilirsek, çiftçinin, sana-
yicinin elindeki ürünü anında nakde 
çevirebiliriz. Bankalar bugün ürün 
bedelinin yüzde 70’ine kadar kre-
di desteği sağlıyor. Zaten artık ürün 
elektronik senede dönüştürülebiliyor. 
Elektronik ürün senedinin Merkezi 
Kayıt Kuruluşu’nda kaydı var, Takas-
bankta işlem yapıyoruz. 

Burada en büyük tehlike fiyat 
hareketlerinin hızlı iniş çıkışı. Eğer 
tarımsal ürün piyasasında fiyatlar 
aniden düşüyorsa zaten o ekonomi 

yavaş yavaş iflas ediyor demektir. 
Bana göre bunların birinci sınıf temi-
nat olarak kabul edilmesi gerekiyor. 
Bunu BDDK’ya da kabul ettirmemiz 
lazım. 

Bankalar çok hızlı nakde dönüşe-
bilen gayrimenkulleri teminat olarak 
kabul ederken, ürünleri de görmeli. 
Tüm taşınırların birer varlık olduğu-
nu unutmamamız gerekiyor. Çünkü 
KOBİ’ler öz sermayeleriyle iş yapa-
maz. Biz tasarrufu az olan bir ülkeyiz, 
dışarıdan borçlanarak yatırım yapıyo-
ruz ve büyüyoruz. Bunun için müm-
kün olduğu kadar tüm varlıklarımızı 
değerlendirmemiz gerekiyor.

Ayrıca riski ortadan kaldırmak 
için bunları uluslararası kuruluşlara 
sigorta ettirilebilir. 

Taşınmazlara yönelim fiyatları 
da artırıyor mu?

Banka kredi kullandıracağı kişi-
den, gayrimenkul teminatı istiyor. 
Bunun üzerine insanlar, hiç ihtiyacı 

yokken, gayrimenkul alıp teminat 
olarak veriyor. 

Bankalar özellikle kırsal alanda 
da, çok çabuk paraya dönüşebilir 
gayrimenkul istiyor. Peki köylünün 
mal varlığı veya kırsal alanda üretim 
yapan adamı mal varlığı, Ankara’da 
daire midir? Arsa mıdır? Bu durum 
kuşkusuz gayrimenkul fiyatlarına da 
etkisi oluyor. Hayvancının mal varlı-
ğı ahırındaki hayvandır. 

Hayvan rehini konusunda Tarım 
Bakanlığı ve Hazine ile çalışma yapı-
lıyor. 1963 yılında çıkarılan bir yasa-
ya göre hayvanlar rehin alanımıyor-
lar. Bunun çözümü aslında çok kolay.  
Ziraat Bankası, Hazine ve Tarım Ba-
kanlığı bunu konuyu destekliyor ama 
bu yasa engelliyor.

Peki KGF’de durum nasıl?
Bir hafta 10 gün önce Berlin’de 

kredi garanti kuruluşlarıyla ilgili bir 
toplantıya katıldık. Orada bize ta-
nıttıkları projeleri bizim yıllar önce 
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gerçekleştirdiğimizi gördük. Şu ana 
kadar KGF olarak, Hazine ve öz-
kaynaklardahil 4-4.5 milyar dolar-
lık kefaletimiz var. Yani orta boy bir 
bankanın kredi hacmi kadar kredi 
kullanıyoruz.

Biraz daha riskli alana girmemiz 
lazım. Riskli alana girince de sorun-
larla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer Tür-
kiye KOBİ’ler sayesinde büyüyecekse 
biraz daha içine girmemiz lazım. 

Peki siz KGF olarak taşınırları 
teminat olarak kabul ediyor musu-
nuz?

KGF olarak makine işletme re-
hinlerini kabul ediyoruz ama yasa 
önümüzü açarsa bu hacmi daha da 
büyütürüz. Her yıl Hazine’den bize 
para geldiğini zannedenler var, öyle 
Hazine’nin cebinden 1 milyar lira 
veya 2 milyar lira para çıkmıyor. Sa-
dece bizim kefaletimize kefil oluyor. 
Şu ana kadar toplam 16 milyon lira 
para aldık 4-5 yıl içinde.

Karşılığında 57 milyon lira alaca-
ğımız var. Kendi içinde döndürdü-
ğümüz bir sistem. Hazine desteğinin 

KOBİ’lere çok büyük katkısı oluyor. 
Üstelik Hazine’ye hiç yük getirme-
den sistemi çalıştırıyoruz. Bu konuda 
çok başarılı olduğumuzu ve daha bü-
yümemiz gerektiğini düşünüyorum.

KGF olarak yeni bir destekleme 
enstrümanı üzerinde çalışmanız 
var mı?

Evet, portföy garantisi sistemi 
üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bu-
rada her işletme için bir kredi limiti 
tahsis ediyoruz. Şirket bize gelmeden 
doğrudan banka ile çalışıyor. Bir an-
lamda şirketlerin açık hesap çalışma-
sına garanti vermiş oluyoruz.

Örneğin bir firmanın 500 milyon 
lira kredi potansiyeli varsa. Bunun ta-
mamını hemen kredi olarak kullansa 
geri ödemede ciddi sıkıntı yaşayabi-
liyor. Biz de bunun yerine acil ihti-
yaçları kadar kredi kullanmalarının 
ve ödedikçe yeni kredi alabilecekleri 
bir sistem üzerine Hazine ile protokol 
yaptık.

Ekonomik göstergeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz, son yayın-
lanan ekonomik beklenti anket-

lerinde olumsuz bir tablo ortaya 
çıkıyor…..

2015 yılının kayıp olacağını zaten 
daha önceden söylüyorduk. Çünkü 
seçimin olduğu, belirsizlik dönem-
lerinde nakit akışındaki düşüş filan 
hepsi belliydi. Önümüzdeki dönem-
de önemli olan ne olacaksa, siyasi 
istikrarın sağlanmasıdır. İnsanlar ya-
rınını bilmiyor, siyasi çatışma olup 
olmayacağını bilmiyor. 

Nakit sıkıntısı kesinlikle var. Ban-
ka kredilerinde son dönemlerde bir 
düşüş de göze çarpıyor. Oysa büyü-
yen ekonomilerde kredi hacminin 
büyümesi gerekiyor, ekonomi dura-
ğanlaşıyor. Onun için bizim istikrara 
ihtiyacımız var.

Karşılıksız çek tutarındaki artı-
şı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha-
pis cezasının kalkması çeke itibar 
kaybettirdi mi?

Bir kere şunu açıklığa kavuştura-
lım, çek nakit para demektir. Vadeli 
çek dünyada sadece bizde kullanılı-
yor. 2 sene önce yıllık 400 milyar li-
ralık çek vadeli işlem görüyor. Olma-
yan bir parayı ekonomiye katıyoruz. 
Bunu durdurduğunuz zaman, 400 
milyar TL GSMH’nın önemli bir bö-
lümünü oluşturuyor. Eskiden yasak 
olan vadeli çek artık kullanılabiliyor. 

Hapis cezasına gelince, AB’ye 
aday ülkeyiz. AB’de ekonomik suçlar, 
ancak ekonomik olarak değerlendi-
rilir ve özgürlük kısıtlanamaz. Zaten 
bunun yasal sistemi de oturdu.

Eğer hapis cezası kalkmasaydı, 
mahkemelerde bekleyen 242 bin 
dosyanın hepsi ceza alacaktı. Bizim 
hapishane kapasitemiz 140 bin. Va-
tandaş için hapishane mi yapacağız? 

Karekod sistemi sorunu çözer 
mi?

Karekod sistemini dünyada ilk 
kez biz uygulayacağız. Bu bir sigorta, 
banka iyi müşterimdir, öder, kork-
mayın anlamını taşıyor. Karekod, art 
niyetli dolandırıcılık yapanların önü-
ne engel koymaktır. Yoksa başka bir 
özelliği yok.
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YORUM

Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Komşularımızla 
İlişkilerimiz 
Sadece Siyasi 
Anlamda 
Değil, Ticari 
Anlamda da 
Geriliyor

Türkiye’nin komşularıyla ilgili sorunları sadece siyasi ol-
maktan çıkmış durumda. Irak’la başlayan sorunlar, gü-

nümüzde Suriye ile doğra ulaşmış durumda. Siyasi gergin-
likler, siyasi anlaşmazlıklar ne yazık ki, ticaret hayatına da 
yansıyor. Dış ticarette Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşadığımız 
gerileme, komşu ülkelerle de yaşanıyor. 2015 yılı Ocak-Tem-
muz döneminde komşularımıza yaptığımız ihracatın  toplam 
ihracat içinde yüzde 13.8’e kadar gerilemiş durumda.  

Ermenistan hariç, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, 
Azerbaycan, Suriye, Irak ve İran’dan oluşan 7 sınır komşu-
su ülke ile yükselen ticari ilişkiler, eski günlerini arıyor. Bir 
dönemler ihracatın 5’te 1’ini gerçekleştirdiğimiz komşu ülke-
lerin, ihracat içindeki payı giderek geriliyor.  2005 yılında 
toplam ihracatın yüzde 9.98’ini gerçekleştirdiğimiz komşu ül-
kelerin payı, 2012’de yüzde 18.47’ye kadar çıktı. 

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 500 milyar dolarlık ih-
racat hedefleyen Türkiye, 2005 yılında 85.5 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirmişti. Aradan geçen 10 yılda yani 2014 so-
nunda ihracat miktarı 157.6 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin 
komşu ülkelere yaptığı ihracat ise aynı dönemde 8.5 milyar 
dolardan, 24.4 milyar dolara yükseldi. 

2005 yılında toplam ihracatın yüzde 9.98’ini komşu ül-
kelere yapan Türkiye, 2006’da yüzde 10.34’ünü, 2007’de 
ise yüzde 10.83’ünü komşu ülkelere gerçekleştirdi. Dünyada 
küresel krizin etkilerinin başladığı 2008’de komşu ülkelerin 
ihracat içindeki payı yüzde 10.83’e yükselirken, krizin de-
rinleştiği 2009’da yüzde 13.46’ya çıktı. 2010’da komşuların 
ihracattaki payı yüzde 14.22’ye yükselirken, bu oran 2011’de 
yüzde 14.71 olarak ölçüldü. 2012 ise komşu ülkelerin toplam 
ihracat içindeki payı yüzde 18.47 ile en üst seviyeye ulaştı. 
Takip eden dönemde ise bu pay giderek düştü ve 2013’te yüzde 
16.32, 2014’te yüzde 15.52 oldu. 2014 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde yüzde 14.7’ye gerileyen komşuların payı, 2015 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde ise yaklaşık 1 puan daha azalarak 
yüzde 13.82’ye kadar geriledi.

Evet Türkiye’nin komşularıyla olan siyasi sorunları, artık 
ticaret boyutunda da kendini hissettiriyor. Bunun doğal so-
nucu olarak, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizden ya-
pılan sınır ticareti tamamen bitme noktasına kadar gelmiş 
durumda. Dileğimiz artık barışın ve huzurun bu coğrafyaya 
gelmesidir. 

Bir sonraki sayımızda buluşana dek, Kurban Bayramınızı 
kutluyor, bayramın ülkemize barış ve huzur getirmesini dili-
yorum.



B 20 Türkiye Konferansı Ankara’da yapıldı

B20 Türkiye Konferansı, B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve küresel ekonominin önde gelen aktörlerinin katılımıyla 
başladı. Hisarcıklıoğlu B20 Türkiye olarak çok çalıştıklarını ve G20 Liderlerine sunulmak üzere 19 
maddelik talepler listesini oluşturduklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu: 
Küresel ekonominin 
taleplerini belirledik
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, “G20 liderlerinin bizle-

re yol göstermesine ihtiyacımız var. 
Kısacası, deniz dalgalı, kaptanlara, 
dümende ihtiyacımız var” dedi. G20 
ülkelerinin liderlerine iletilmek üzere 
19 maddelik talep listesi hazırlayan 
işadamları, ticarette korumacı önlem-
lerin geriye çekilmesini istedi.

Hisarcıklıoğlu B20 Konferansı 
açılış oturumunda yaptığı konuşma-
da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 2002'deki ilk başbakan-
lık döneminden bu yana, özel sek-
tör dostu bir yaklaşım sergilediğini, 
Türkiye'nin gerçek bir piyasa ekono-
misine dönüşmesinde bir çok refor-
mu hayata geçirerek, önemli başarıya 
imza attığını ifade etti.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 61 ülke-
den bin 100'ü aşkın kişinin katılaca-
ğı konferansta dünyanın en büyük iş 
örgütlerini ve en büyük üst yönetici-
lerini ağırladıklarına dikkati çekerek, 
bu yıl gerçekleştirilecek olan G20 sü-
recini çok önemsediklerinin belirtti. 
Hisarcıklıoğlu, "G20, 8 ülke dünya-
yı yönetmeye yetmeyince ortaya çı-
kan bir mekanizmadır. Ben G20'yi, 
oluşmakta olan yeni dünyaya uyum 
sağlama çabası olarak görüyorum. Bu 
doğru adımı destekliyoruz" şeklinde 
konuştu.

Son 6 yıldır küresel büyümede is-
tikrarın bir türlü yakalanamadığını, 
ABD ve Avrupa başta olmak üzere, 
merkez ülkelerde sorunlar olduğunu 
anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Onlar toparlanmaya başladı. 
Ama, bugün de gelişmekte olan ül-
keler sıkıntı yaşıyor. Geçmiş yıllarda, 
ticaret küresel büyümenin motoruy-
du. Şimdi ise ticaret istediğimiz gibi 
artmıyor. Bir başka deyişle, pasta is-
tediğimiz hızda büyümüyor. Bu da 
bütün dünyada korumacı politikala-
rı körüklüyor. Genç işsizlik oldukça 
yüksek seviyelerde. Bazı ülkelerde 
gelişmiş 20 ülkedeki gençlerin yüzde 
40'ı işsiz durumda. Geçtiğimiz 30-40 
yıllık dönemde, uygulanan kapsayıcı 
olmayan politikalar nedeniyle, dün-

yada eşitsizlikler artıyor. Eşitsizlik ko-
nusu, giderek ekonomik bir problem 
olmaktan çıkıp, toplumsal bir prob-
lem haline gelmeye başladı. Hatta 
son dönemde, tüm dünyada artan 
güvenlik açığının ve çatışmaların, 
artan eşitsizlik ve kapsayıcı olmayan 
politikalar ile yakından bağlantılı ol-
duğu kanaatindeyim."

Küresel ekonomi yeni bir para 
politikasına geçiş yapıyor
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, 

kısa vadede yeni bir sorunla karşı kar-
şıya olduklarını vurgulayarak, "Küre-
sel ekonomi yeni bir para politikasına 
geçiş yapıyor" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "kur savaşları" 
olarak adlandırılan bir dönemden 
geçildiğine işaret ederek, şöyle devam 
etti:

"En güçlü paraların yüzde 10'lar 
düzeyinde değer kaybının normal 
karşılandığı ilginç bir dönem. Tüm 
bunlar, küresel ekonomideki belirsiz-

liklerin, hala ne kadar fazla olduğunu 
gözler önüne seriyor. Bu küresel so-
runların çözümü için de küresel bir 
koordinasyon mekanizmasına ihtiya-
cımız var. G20 bu yüzden çok önem-
li. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz 
ki küresel sorunlarımıza, küresel çö-
zümleri ancak G20'de bulabiliriz ve 
G20 liderlerini etkileyebilecek, küre-
sel gündemi yönlendirebilecek, çok 
önemli bir fırsat önümüzde duruyor. 
Umarım, kasım ayında Antalya'da, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın misafi-
ri olacak liderler, küresel ekonomiye 
yön verecek somut adımlar atacak-
lardır. Çünkü küresel iş dünyası ola-
rak, G20 liderlerinin bizlere yol gös-
termesine ihtiyacımız var. Kısacası, 
deniz dalgalı, kaptanlara, dümende 
ihtiyacımız var."

Dünyanın etrafında 4 turdan 
fazla attık
B20'nin süregelen çalışma alanla-

rı olan "ticaret, altyapı ve yatırımlar, 
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büyümenin finansmanı, istihdam, 
KOBİ'ler ve yolsuzlukla mücadele" 
konusunda güçlü bir liderlik kadrosu 
kurduklarının altını çizen Hisarcıklı-
oğlu, "Ali Koç istihdamda, Güler Sa-
bancı ticarette, Ferit Şahenk altyapı-
da, Hüsnü Özyeğin finansta, Ayhan 
Zeytinoğlu yolsuzlukla mücadelede, 
Melih Yurter KOBİ'lerde başı çekti-
ler" dedi.

Hisarcıklıoğlu, hem Türkiye'yi 
hem de B20'yi anlatmak için 9 aylık 
sürede 5 kıtada 12 büyük toplantı or-
ganize ettiklerini dile getirerek, "Top-
lamda 170 bin kilometre yol yaptık. 
Yani dünyanın etrafında 4 turdan 
fazla attık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
sözleri
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-

ğan, G20’nin iş ayağı toplantısı olan 
B20’de dünya devlerine ekonomik 
kriz ve krizi önlemeye yönelik çağrı-
lar yaptı. Dünyanın yeni bir küresel 
ekonomik sıkıntının eşiğinde oldu-
ğunu belirten Erdoğan, “Küresel so-
runlara, küresel çözümler bulunması 
gerekiyor. Her ekonomik gelişmenin 
ilgili ülke ile tüm dünyayı da etkiledi-
ği bir dönemde, bu anlayışla, birlikte 
hareket edilmesi büyük önem taşıyor. 
Ülkelerin içine düştüğü sıkıntıları 
aşma yönündeki gayretlerin güçlü bir 
işbirliğiyle desteklenmesi ve bir ta-
kım oyunu şeklinde sergilenmesi so-
runların daha kolay aşılmasını sağlar. 
Türkiye olarak biz, 2008’deki küresel 
finans krizini bu yaklaşımla aldığımız 
önlemler sayesinde sınırlı bir kayıpla 
atlattık. Dünyanın yeni bir küresel 
ekonomik sıkıntının eşiğinde olduğu 
şu günlerde aynı yolu hep birlikte ta-
kip etmek mecburiyetindeyiz. G20, 
bu ihtiyacı karşılayacak en önemli 
ekonomik işbirliği platformu olarak 
önümüzdeki dönemde çok daha bü-
yük görevler ifa etme potansiyeline 
sahiptir” dedi. 

Erdoğan, TOBB’un ev sahip-
liğinde düzenlenen B20 Türkiye 
Konferansı’nın açılış oturumunda şu 
mesajı da verdi: 

B20, dünya liderlerine sunmak üzere büyümenin fi-
nansmanı, KOBİ’ler, istihdam, ticaret, altyapı, yolsuzluk 
ve finans çalışma alanlarında 19 talep hazırladı. Rapor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi.
n  DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının onaylanması ve yürür-

lüğe koyulması.
n  Küresel finansal reform gündeminin nihai hale getirilmesi ve onaylan-

ması.
n  Kanunlar arasındaki bütünlüğün sağlanmasının vurgulanması ve 

finansal reform gündemindeki danışma sürecinin iyileştirilmesi.
n  G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı Prensipleri’nin uygulan-

ması.
n  Ortak bir uluslararası yatırım prensipleri setinin oluşturulması ve 

yabancı doğrudan yatırımın vergilendirilmesine ilişkin daha fazla 
uyumun gözetilmesi.

n  Büyüme hedefleriyle bağlantılı ülkelere özel altyapı yatırımı stratejileri-
nin geliştirilmesi.

n  Alltyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi.
n  Beceri açıklarını gidermeye yönelik programların geliştirilmesi ve fi-

nanse edilmesi.
n  İşgücü piyasalarını daha dinamik ve kapsayıcı yapacak kapsamlı 

yapısal reformların uygulanması.
n  Genç istihdamının ve kadınların istihdama katılım oranlarının arttırıl-

ması.
n  KOBİ’lere kredi sağlama konusundaki riskleri azaltacak finansal 

araçların daha etkin kullanılabilmesinin sağlanması.
n  4 KOBİ’lerin alternatif finansmana erişiminin genişletilmesi
n  KOBİ’lerin uluslararası standartlara uyum sağlaması için destek 

verilmesi. 4 5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı hedefinin G20 
üyesi ülkelerin büyüme stratejilerine entegre edilmesi.

n  Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi.
n  G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi programı başlatılması.
n  Korumacılığın askıya konusundaki taahhütlerin yeniden vurgulanması, 

yerelleştirme önlemlerini de içeren ticarete tarife dışı engelleri barındı-
ran mevcut korumacı önlemlerin geriye çekilmesi.

n  Beş yılda G20 ülkelerinde gümrük prosedürleri ve sınırlar arası 
geçiş sistemleri için kapsamlı bir dijital ortamın geliştirilmesi ve 
adapte edilmesi.

n  Kamu alımları dijitalleştirilmesi, için iş uyumluluk programlarının teş-
vik edilmesi.

İş dünyasından siyasi
liderlere 19 talep
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Türkiye örneği...
“Sadece bir ekonomik işbirli-

ği zemini olarak işlemesi halinde 
G20’nin arzu edilen etkiye sahip ola-
maz. G20’nin aynı zamanda küresel 
barış ve istikrara da katkı yapmasını 
sağlamak zorundayız. Çünkü küresel 
düzeyde barış, huzur, güven ortamı 
sağlanmadan ekonomik hedeflere 
ulaşılabilmesi mümkün değildir. Bu 
vasfıyla G20, aldığı kararlar ve ser-
gilediği duruşla dünyadaki her bir 
bireyin hayatına doğrudan etki etme 
gücüne sahiptir. G20 liderleri olarak 
bu bilinçle hareket ediyoruz, etmek 
mecburiyetindeyiz. Siyasi liderlerin 
ve iş dünyasının bu platformda gös-
terecekleri karşılıklı uyum ve iş birliği 
küresel sorunların çözümünü kolay-
laştıracaktır. Bunun için platform  
mekanizmalarında geliştirilen politi-
kaların ve gündeme getirilen önerile-
rin birbirlerini tamamlayıcı mahiyet-
te olması şarttır.”

Bu hattı dikkate almayan 
kaybeder
Pekin - İstanbul hattını dikkate 

almayan ekonomik, siyasi, sosyal, 
kültürel projenin başarıya ulaşma 

şansı olmadığını dile getiren Erdo-
ğan, “Londra’dan Pekin’e uzanan ta-
rihi İpek Yolu’nun canlandırılması 
mahiyetindeki demiryolu projesi yeni 
dönemin sembolü” dedi.

 Entegrasyon vurgusu
Afrika başta olmak üzere dünya-

nın her bölgesinde çok ciddi büyüme 
hızlarına ulaşan ülkeler bulunduğunu 
hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: 

“Bu ülkelerin küresel ekonomiye 
entegrasyonunun sağlanması herkes 
için faydalı. Türkiye, özellikle Avru-
pa Birliği üyeliği sürecinde gümrük 
birliğinin tesisinden itibaren küresel 
rekabete uyum konusunda başarılı 
bir örnek. Düşük gelirli ve gelişmekte 
olan ülkelerin de ekonomilerindeki 
kırılganlığı azaltmak için benzer bir 
yöntem izlemeleri gerekir. Bu konuda 
dünya ekonomisinin neredeyse yüzde 
85’ine yakınını temsil eden G20’ye 
önemli sorumluluklar düşüyor.” 

Başbakan Davutoğlu
B20 Türkiye Konferansı, Baş-

bakan Davutoğlu’nu ağırlarken, 
G20’nin Finans Bakanları ve Mer-
kez Bankası Başkanları da “Küresel 

Düşük Büyüme ve Düşük Faiz Orta-
mında Yol Almak” konulu oturumda 
biraraya geldi. B20 Türkiye ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu özel 
sektörün uluslararası organizasyon-
larda sesini daha fazla duyurabilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
B20 Türkiye Konferansı’nın ikin-
ci gününde “Küresel Görünüm ve 
Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı” 
temalı oturumda konuştu. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, global küresel 
ekonomi için 5 büyük zorluk bulun-
duğunu belirterek, global finansal 
pazarlardaki oynaklığın, iş dünyası-
nın ve dünya liderlerinin önündeki 
en büyük sorunlardan biri olduğunu, 
dalgalanmanın kısa dönemli planlar 
yapmayı bile mümkün kılmadığını 
söyledi.

Kalkınmakta olan ekonomilerin, 
geçmişteki dinamizmi artık göstere-
memesinin bir diğer sorun olduğunu 
dile getiren Davutoğlu, "Gelişmiş 
ekonomiler toparlanıyor. Bu da ol-
dukça güzel bir gösterge ama geliş-
mekte olan ekonomilerin dinamizmi 
olmazsa o zaman büyümeyi artırma-
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nın da imkanı yok" diye konuştu.
Davutoğlu, büyümeyi sağlaya-

bilmek için belli hedefleri ortaya 
koymak gerektiğine dikkati çekerek, 
yatırım olmadan büyümenin sağla-
namayacağını vurguladı. Küresel ti-
caretin de beklenmedik şekilde yavaş-
ladığına değinen Davutoğlu, ticaretin 
ekonomik gelişmelerin en önemli iti-
ci gücü olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin ekonomik büyüme 
oranını artırmaya çalıştıklarını bil-
diren Davutoğlu, son 12 yılda kişi 
başına gelirin 4 kat arttığını belirtti. 
Türkiye'nin ihracat pazarlarını çe-
şitlendirmek için stratejiye ihtiyaç 
duyulduğunu söyleyen Davutoğlu, 
AB'de bir kriz yaşandığında oldukça 
etkili ve tutarlı bir strateji uygulana-
rak, komşu ülkelerle ticaretin artırıl-
dığını kaydetti.

KOBİ’lere destek vermek gerek
Türkiye'nin dönem başkanlığında 

KOBİ'lerin ve iş gücünün gelirden 
aldığı payın ana gündem maddele-
rinden biri olmaya devam edeceğini 
belirten Davutoğlu "Küresel anlam-
da büyük şirketler olmadığı için ge-
lişmekte olan ülkelerde KOBİ'lere 
destek vermek gerekir ki ekonomi 
çeşitlendirilebilsin, işsizlikle mücade-
le edilebilsin, istihdam yaratılabilsin, 
rekabet gücü ve büyüme artsın ve 
inovasyon kapasitesi güçlendirilebil-
sin" diye konuştu.

Dünyanın sorunu Kredibilite
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yıl-

maz ise G20 gündemine katkıda bu-
lundukları başlıkların, “kapsayıcılık”, 
“uygulama” ve “yatırım” olduğunu 
belirterek, KOBİ’lerin sorunlarına 
da ilk kez bu G20’de bu kadar eğil-
diklerini ifade etti. Yılmaz, “Bugün 
itibarıyla dünya ekonomisinin önün-
deki en büyük sorun olarak kredibi-
lite açığını görüyoruz. Bu kredibilite 
açığını biz ne kadar çabuk kapatırsak, 
o kadar hızlı güven oluşacaktır ve bu 
oluşan güven de güçlü bir büyümeyi, 
sürdürebilir bir büyümeyi getirecek-
tir” dedi. 

KAPAK
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Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ön-

derliğinde, 250 sivil toplum kuruluşunun destek 
verdiği “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Buluşması” çok 
geniş bir katılımla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu yürüyüşün sonunda seslendirdiği 
ortak açıklamada teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı 
verirken, “Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep 
birlikte Türkiye’yiz” dedi.

Ankara Sıhhiye Meydanı’nda başlayan Teröre Hayır, 
Kardeşliğe Evet Yürüyüşü Ulus’taki Birinci Meclis’in 
önünde sona erdi. Etkinliğin sonunda Birinci Meclis’in 
balkonundan ortak açıklamayı seslendiren TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Bugün buraya gelen insanlar ülkemizin, milletimi-
zin, devletimizin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıktılar.

Hep birlikte teröre karşı milli bir duruş sergilediler, 
milletimizin kardeşliğini gösterdiler.

Bugün burada olan bizler, farklı dünya görüşlerine, 
farklı düşüncelere sahibiz. Ama ortak noktalarımız var. 
Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, hepimiz bu ülkenin 
sevdalısıyız.

Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz, bu-
günümüz, yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız. Bizi 
bize, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşman etmeye 
çalışanlara karşı sessiz kalamayız.

Bir tarafta terör belasını hep birlikte yaşarken, top-
lumda her geçen gün kutuplaşma artarken, akıl ve vic-
dan tutulması karşısında sessiz kalamayız. İşte bu yüzden 
her görüş ve düşünceden, toplumun tüm kesimlerinden 
mahşeri bir kalabalık bugün burada.

Birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay 
yıldızlı bayrağımızı alıp buraya geldik. Milletimizin kar-
deşliğini korumak için buraya geldik.

Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu boşa çıkar-
mak için buraya geldik. Bizi ayırmaya çalışan fitne ateşi-
ni söndürmek için buraya geldik.

Huzura kastedenlere karşı tek yürek olduğumuzu 
göstermek için buraya geldik. Toplumsal barışa güç ver-
mek ve kırılan umutları yeniden yeşertmek için buraya 
geldik. Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, umut 
dolu geleceğimize odaklandık.

 Terörü lanetledik, kardeşliğimize sahip çıktık. TE-
RÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET dedik.

Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri-
nin atıldığı Meclis’teyiz. Yürüyüşümüzün burada sonuç-
lanması son derece önemli bir mesajı içermektedir. Bu 
milletin birlikte yaşama iradesinin ilk timsali olan kuru-
cu Meclis’teyiz.  

Aziz milletimiz,
Gün, demokrasimize, birliğimize ve birbirimize sa-

hip çıkma günüdür. Hep birlikte bugün sağduyumuzu 
ortaya koyduk. Hep birlikte bugün vicdanımızın sesine 
kulak verdik.

Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir araya gel-
dik. Bundan sonra da bu kararlı birlikteliğimizi sürdüre-
ceğiz. Kalbini öfkeyle dolduranların değil, yüreği kardeş-
lik ve barışla çarpan insanların sesi olacağız.

Teröre tepki göstermek adına vatandaşlarımızı ren-
cide edecek, kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem 
ve söylemlerden kaçınmalıyız. Bu millet terörün karşı-
sında. Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor. Birlik, bera-
berlik içinde geleceğe kararlılıkla yürümek istiyor. Hepi-
miz bu memleketin evlatlarıyız, birbirimizin kardeşiyiz. 
Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte 
Türkiye’yiz.

Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre Hayır Kardeşliğe 
Evet.



Ankara Ticaret Borsası Meclis ve 
Komiteler Müşterek toplantısı 

yapıldı. Toplantının açılış konuşma-
sını yapan ATB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yavuz, müşterek toplantılarda 
güncel konuların ele alındığını ve bu 
konularda uzmanları tarafından bilgi 
verildiğini belirterek,  Türkiye’de ya-
kın zamanda,  uygulamaya konulan 
Arabulucuk sisteminin birçok yeni-
liği de beraberinde getirdiğini söy-

ledi. Toplantıda;  Adalet Bakanlığı 
Arabulucuk Daire Başkanı Hakan 
Öztatar’ın, arabulucuk sistemi hak-
kında açıklamalarda bulunacağını 
belirten Yavuz “Ülkelerin ve insanla-
rın mutluluğu için, adaletin ve adalet 
dağıtan kuruluşların varlığı ve uygu-
laması yetmez. Aynı zamanında ada-
letin ihtiyaç duyulan yer ve zamanda 
tecelli edebilmesi gerekmektedir” 
dedi. 

Yavuz’un sözleri
Toplum hayatımızın şartlarının 

değişmesi ile birlikte hayata ve kamu 
düzenine ait kuralların da değişimi-
ni ve ihtiyaç duyulan yeni kuralların 
ve kurumların ihdasını zorunlu kıl-
dığına dikkat çeken Yavuz, toplum 
hayatımızda kişiler ve kurumlar ara-
sındaki hukuki itilafların artması, 
beraberinde adliye mahkemelerinin 
iş yükünü inanılmaz derecede artır-
mış, bu da beklenilen adaletin ihtiyaç 
duyulan zamanda tecellisini neredey-
se imkânsız hale getirmiştir.  İşte bu 
sorunun çözümü için devletimizce 
alınan tedbirlerden birisi de yargı sis-
temimize getirilen arabuluculuk sis-
temidir. Bu amaçla 22 haziran 2012 
tarih, 28331 sayılı resmi gazetede 

Öztatar: Arabuluculuk, tıkanan
hukuk sisteminin önünü açacak

ATB Meclis ve Komiteler Müşterek toplantısı yapıldı…

Adalet bakanlığı Arabulucuk Daire başkanı Öztatar: "Şu ana 
kadar çözülen uyuşmazlıklardaki başarı oranı yüzde 98'dir. İn-
sanlarımız bir araya geldiğinde, müzakere etrafında toplandı-
ğında uzlaşmaya açıklar, bunu gördük. Bu anlamda insanları-
mızın en son dava yoluna gitmelerini, önce arabuluculuk yolunu 
tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
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yayımlanarak yürürlüğe giren 6325 
sayılı ‘Hukuk Anlaşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu’ çıkarılmıştır” 
şeklinde konuştu. 

Geciken adaletin adalet olmadı-
ğını belirten Yavuz sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“ Demokrasinin tüm kurum ve 
kuruluşlarını tesis eden gelişmiş ül-
kelerde adalet sistemi tam anlamıyla 
kurulmuştur. Ülkemizde yargı siste-
mi milyonlarca dosya altında adeta 
görev yapamaz hale gelmiştir. Yüksek 
yargıda da bir milyona yaklaşan dos-
ya birikmiş durumdadır. Bu nedenle, 
gelişmiş ülkelerde uygulanan sistem-
lerin zaman geçirilmeden Türkiye’de 
de uygulamaya konulması günümüz-
de önem kazanmıştır.”

Öztatar’ın konuşması
ATB Meclis ve Komiteler Müşte-

rek Toplantısında, Adalet Bakanlığı 
Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan 
Öztatar, bir konuşma yaparak ara-
buluculuk sistemine ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Öztatar, yaptığı 
konuşmada "Şu ana kadar çözülen 
uyuşmazlıklardaki başarı oranı yüz-
de 98'dir. İnsanlarımız bir araya 
geldiğinde, müzakere etrafında top-
landığında uzlaşmaya açıklar, bunu 
gördük. Bu anlamda insanlarımızın 
en son dava yoluna gitmelerini, önce 
arabulucuk yolunu tercih etmelerini 
tavsiye ediyoruz" dedi.

Öztatar, Türkiye'de bir yıldır uy-
gulanan, dünyada ise 160 ülkede 
olan arabuluculuk sisteminin, özel 
hukuk uyuşmazlıklarını dostane, ba-
rış bir şekilde çözdüğünü söyledi.

Daha ekonomik, daha hızlı ve 
tarafların kendi kararlarını kendile-
rinin verdiği arabuluculuk sisteminin 
bir an önce tüm Türkiye'de yaygın-
laşması için çalıştıklarını belirten 
Öztatar, sistemin dava yoluna göre 
çok daha avantajlı olduğunu kayde-
derek, "Toplumda önce dava açalım 
kültürünü yok etmemiz lazım. Önce 
arabuluculukla tahkimle hakemle so-
runlarımızı çözeceğiz. En son dava 
açma hakkımızı her zaman kullana-

biliriz. Çünkü, arabuluculuğa gitme-
miz, dava açma hakkımızı sonlandır-
maz, hak kaybına sebebiyet vermez" 
ifadelerini kullandı.

Arabuluculuğun çok hızlı bir sis-
tem olduğunu vurgulayan Öztatar, 
şöyle devam etti:

"Yargılamalar uzun sürüyor. En az 
3 yıl, 5 yıl. Oysa arabuluculukta ya-
rım günde, bir günde, bazen iki gün-
de veya bir haftada sorunu hızlı bir 
şekilde çözme imkanımız var. Bu sis-
tem çok daha ekonomik. Dava açıl-
dığında gider avansı, tanık, keşif ve 
bilirkişi ücreti gibi harçları ödemek 
zorundasınız. Oysa arabuluculuk bir 
yargılama değildir, bu ücretlerin hiç-
birini ödemeden, arabulucular size 

Ticari ve toplumsal barış
Öztatar, şöyle devam etti:
"Arabuluculuk, tarafların kendi 

kararlarını kendilerinin verdikleri, 
bir anlamda kendi sorunlarını kendi-
lerinin çözdüğü bir sistemdir. Hakim 
ve hakem kararları her zaman taraf-
ları memnun etmemektedir. Bizlerin 
hakim olarak verdiğimiz kararlar ne 
yazık ki herkesi memnun etmemek-
tedir, mahkemelerde husumetler 
bitmemektedir. Oysa arabuluculuk 
süreci barışcıl, dostane bir çözüm 
yöntemi. 

Taraflar arasındaki husumeti biti-
ren bir çözüm yöntemi. Bu anlamda 
da bir katkı sağlamaktadır. Biz de 
ticari barışın, toplumsal barışın bu 

sunmuş oldukları ücret dışında hiçbir 
ücret ödemeden çok daha ekonomik 
şekilde sorunu çözebiliyorsunuz."

Sistemde diğer bir avantajın giz-
lilik olduğuna dikkati çeken Öztatar, 
şirketlerin ticari sırlarının ortaya çık-
masını, bu anlamda isimlerinin, mar-
ka değerlerinin dava yolunda mahke-
melerde duyulmasını istemediklerini 
belirterek, "Arabuluculuk onlara sis-
temin başından sonuna kadar süreç 
bitse bile gizlilik ilkesi gereğince bu 
sırları korumaktadır. Gizliliği ihlalin 
de 6 ay gibi bir hapis cezası var" diye 
konuştu. 

anlamda, işçi ve işveren arasındaki 
barışın sağlanmasını istiyoruz.

Şu ana kadar çözülen uyuşmaz-
lıklardaki başarı oranı yüzde 98'dir. 
Yeni bir sistem tanıtmaya çalışıyoruz. 
İnsanlarımız bir araya geldiğinde, 
müzakere etrafında toplandığında 
uzlaşmaya açıklar, bunu gördük. Bu 
anlamda insanlarımızın en son dava 
yoluna gitmelerini, önce arabulucu-
luk yolunu tercih etmelerini tavsiye 
ediyoruz."

Öztatar, daha sonra ATB Meclis 
ve Komite üyelerinin sorularını ce-
vaplandırdı. 
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ATB ‘de 757 bin 931 ton  
hububat işlem gördü…

HABER

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 757 
bin 931 tonluk hububat işlemi 

ile yoğun bir sezonu daha geride bı-
raktı. ATB’de işlem gören hububatın 
486 bin 276 tonunu buğday, 219 bin 
810 tonunu arpa ve kalan kısmını da 
diğer hububat ürünleri oluşturdu. 

ATB’nin Ahiboz Hububat 
Terminali’nde ise,  bu sezon içinde 
23 bin 625 ton hububat işlem gör-
dü. ATB bu dönem içinde 13 milyon 
729 bin 903 lira değerinde toplam 
1009 adet Elektronik Ürün Senedi  
(ELÜS) düzenledi. 

ATB’nin çalışmaları
Ülkemizde gerçekleşen yüksek 

hububat rekoltesi ATB Ahiboz Li-
sanslı depolarını da doldurdu. De-
polara konulan ürünler 13 milyon 
729 bin 903 lira değerinde 1009 adet 
Elektronik Ürün Senedi ile temsil 
ediliyor.

Bilindiği gibi, 5174 sayılı yasanın 
53. Maddesine göre “Ürün İhtisas 
Borsacılığı” yapan ATB, Lisanslı de-
polardaki ürünleri temsil eden ve Ser-
maye Piyasası Türev Ürünlerden olan 
ELÜS’lerin alım-satımı için her türlü 
alt yapısını gerçekleştirmiş olup, bu 

amaçla tesis edilen elektronik plat-
formda, ELÜS ticareti yapılan seans-
lar düzenliyor. 

Sezon öncesi hazırlık

Ankara Ticaret Borsası, sezona 
yoğun bir hazırlık dönemiyle başla-
mıştı. Ankara’nın hububat üretimi 
yapılan tüm ilçe, belde ve köylerinde 
yoğun bir tanıtım ve bilgilendirme 
kampanyası yürüterek Ahiboz’daki 
tesisleri ve sistemi tanıtmıştı. 

Ankara Ticaret Borsası ayrıca sezon 
içinde, kantar ve laboratuar hizmetle-
rini de kesintisiz olarak sürdürdü.
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ATB Yönetim Kurulu başka-
nı Faik Yavuz ve Yönetim 

Kurulu üyeleri tarafından karşıla-
nan Büyükelçi  Luigi Mattiol ile 
Türkiye’deki borsacılık ve iki ülke 
arasındaki ekonomik ve ticari işbir-
liği konularında fikir alış-verişinde 
bulunuldu.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi  
Luigi Mattiolo, Luigi Mattiolo 
ile Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı 
Francesco Varriale,  Ankara Ticaret 
Borsası’nı (ATB) ziyaret etti.  ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz ve Yönetim Kurulu Başkan 

Mattiolo: Türkiye-İtalya 
dostluğuna önem veriyoruz

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Mattiolo, ATB’yi ziyaret etti
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Yardımcısı Mustafa Bakiler, 
Sayman Üye Sedat Akbulut, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin 
Aktuğlu ve Murat Başar’la görüşen 
Büyükelçi Mattiolo’ya,  Türkiye’de 
borsacılık ve borsacılık uygulama-
ları ile Ankara Ticaret Borsası’nın 
çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Yavuz’un sözleri
ATB Yönetim Kurulu Başkanı 

Faik Yavuz kabulde yaptığı konuş-
mada, Türkiye’deki borsacılık 
uygulamaları ile Ankara Ticaret 
Borsası’nın faaliyetleri konusun-
da açıklamalarda bulundu. Yavuz, 
ATB olarak çağdaş borsacılığın 
tüm alt yapı yatırımları tamamla-
dıklarını belirterek “ gelişmiş ülke-
lerdeki borsacılık uygulamalarını 
yakında katip ediyoruz. Borsa ola-
rak, bugüne kadar gerçekleştirdiği-
miz yatırımlarla çağdaş borsacılık 
yolunda önemli bir mesafe kat 
ettik. Bugün elektronik Ürün sene-
di ve Elektronik sözleme borsacılığı 
yapabilecek fiziksel ve elektronik 
sistemlere sahibiz ” dedi.

ATB’nin, Türkiye’de birçok 
üründe fiyat belirlenmesinde refe-
rans borsa olduğuna dikkat çeken 
Yavuz, ATB’nin tesisleri hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Yavuz, 

Türkiye’nin Ortadoğu ve Türk 
Cumhuriyetleri’ne yönelik geniş 
bir pazar payının olduğuna dikkat 
çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Ortadoğu’da barışın gelmesiy-
le birlikte Türk ve İtalyan gıda 
firmaları kuracakları ortaklıklarla 
üçüncü ülkelerde yatırım yapabi-
lir, önemli bir ihracat potansiyeli 
oluşturabilir. Mevcut işbirliğimize 
rağmen ticari rakamlarımız yetersiz 
ve  potansiyelimizin  altındadır.

Konuşmasında daha sonra, 
Türkiye ile İtalya arasında ekono-
mik ve ticari işbirliğine değinen 
Yavuz “ En fazla ihracat yaptığımız 
ülkelerin başında gelen İtalya’ya 
yönelik olarak karayolu ile gerçek-
leştirilen taşımalarda, geçiş belgesi 
kotalarının yetersizliğinden kay-
naklanan önemli sorunlar yaşan-
maktadır.

Örneğin, 2014 yılında Türk taşı-
macı firmalar tarafından İtalya’ya 
yönelik olarak 41.650 taşıma ger-
çekleştirilmişken bu taşımalar için 
İtalya’dan sadece 31.000 adet geçiş 
belgesi temin edilebilmiştir. Transit 
taşımalar için belirlenen 6.000 
adetlik geçiş belgesi kotası da ihti-
yacın son derece altındadır. Başka 
bir ifade ile, ülkemizin taşıma ve 

ticaret maliyetleri İtalya’nın tran-
sit kotasının yetersizliği nedeniyle 
önemli ölçüde artmaktadır.”

Büyükelçi Mattiolo’nın 
konuşması
İtalya’nın Ankara Büyükeçisi 

Mattiolo’da ziyarette yaptığı konuş-
mada, Türkiye ile İtalya’nın başta 
tarım ürünleri olmak üzere bir-
çok alanda işbirliği yapabileceği-
ne dikkat çekti. Türkiye’nin AB’ye 
uyum sürecinde tarım faslının 
önemli olduğunu belirtenMat-
tiolo, EXPO Fuarı’nda bir Türk 
Günü düzenleneceğine işaret 
ederek Türk firmalarından geniş 
bir katılım beklediklerini söyle-
di. Transit taşımacılık konusunda 
yaşan sıkıntıları bildiğini ve çözüm 
için elinden gelen çabayı gösterece-
ğini belirten Büyükelçi Mattiolo, 
sorunun tarafların, karşılıklı anlayış 
ve çabasıyla çözülebileceğini ifade 
ederek “Türkiye’nin tüm ihtiyacı-
nı bir kerede karşılamak mümkün 
olmayabilir ama, zaman içinde bu 
sorunların aşılabileceğine inanıyo-
rum” şeklinde konuştu

Büyükelçi Mattiolo , konuş-
masını Türkiye- İtalya dostluğuna 
büyük önem veriyoruz diyerek ta-
mamladı.
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Şereflikoçhisar’da bir borsa komp-

leksi kuracak. Şereflikoçhisar’da faaliyet 
gösteren hububat tüccarlarıyla iftar ye-
meğinde bir araya gelen ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Başkan 
Yardımcısı Mustafa Bakiler ile Yöne-
tim Kurulu Üyesi Şemsettin Aktuğlu, 
Şereflikoçhisar’da Buğday Pazarı olarak 
bilinen bölgede bir Borsa Kompleksi 
kurulması konusunda ortak bir zemin-
de buluştular.

Şereflikoçhisar Kaymakamı Erol 
Karaömeroğlu ile Belediye Başkanı Fer-
da Polat, Şereflikoçhisar Ticaret Odası 
Başkanı Yasin Tekin ile çok sayıda hu-
bubat tüccarının katıldığı iftar yeme-
ğinden sonra yapılan toplantıda, bir 
konuşma yapan ATB başkanı Yavuz “ 
Şereflikoçhisar bugün arpa üretiminde 
ve kalitesinde bir marka oldu. Bu avan-
tajımızı iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Şereflikoçhisar’da faaliyet gösteren hububat tüccarlarıyla 
iftar yemeğinde biraya geldi. İftar Yemeğine Şereflikoçhisar 
Kaymakamı Erol Karaömeroğlu  ile Belediye Başkanı  
Ferda Polat ile çok sayıda tüccar katıldı.

ATB'den Şereflikoçhisar'a 
borsa kompleksi sözü
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Türkiye’nin önemli bir arpa pazarı 
haline gelen Şereflikoçhisar’a, çağdaş 
bir borsa kompleksi kurulması konu-
sunda ATB’nin üzerine düşeni yap-
maya hazır olduğunu ifade eden Yavuz 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Bildiğiniz gibi, ATB olarak 
Ahiboz’da çağdaş anlamda borsacılığın 
yapıldığı bir hububat terminali inşa et-
tik ve faaliyete geçirdik.  Şereflikoçhisar’a  
da yakışan bir borsa kompleksi için biz 
elimizi taşın altına koymaya hazırız, 
sizlerden de beklediğimiz destek gelir-
se satış salonu, tüccar ofisleri, siloları 
ve çağdaş iletişim şartlarına sahip bir 
Kompleks yapabiliriz”  dedi.

Kompleks heyecan uyandırdı
Toplantıda söz alan Kaymakam 

Karaömeroğlu yaptığı kısa değerlen-
dirmede, “Koçhisar böylesine önemli 
bir tesisi kazandırmak bizler içinde 
onur verici olacaktır. Böylesine bir tesis 
Şereflikoçhisar’ı önemli bir ticaret mer-
kezi haline getirecektir” dedi. Belediye 
Başkanı Polat ise, “Şereflikoçhisar’ın 
önemli bir eksikliği olan çağdaş bir 
borsanın ilçemizde kurulması için Be-
lediye olarak tüm gücümüzle destek 
vermeye hazırız” şeklinde konuştu.  

Şereflikoçhisar’da faaliyet gösteren 
hububat tüccarları tarafından da he-
yecanla karşılanan Borsa Kompleksi 
konusunda ATB ile birlikte ortak ça-
lışmaya hazır olduklarını belirten tüc-
carlar, “bu konuda belediyemizden ve 
devletimizden de destek bekliyoruz” 
şeklinde konuştular.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Meclis, Yönetim Kurulu ve Komite 
üyeleri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiler.  ATB’de ger-

çekleştirilen iftar yemeğine çok sayıda Meclis ve Komite üyesi iştirak etti. 
Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen iftar yemeği ATB Meclis Başkanı 
Erol Gemalmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un  ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, yaptığı kısa değerlendirmede 
“ Ramazan ayının tüm güzelliklerini yaşadığımız bu günlerde, Meclis ve 
Komite üyelerimizle bir araya gelmek ayrı bir önem taşıyor. Borsamızın 
imkanları çerçevesinde, kendi tesislerimizde verdiğimiz geleneksel hale 
getirdiğimiz mütevazi  iftar yemeği ile birilik ve beraberliğimizin ne kadar 
önemli olduğunu böylece bir kez daha yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm İslam 
aleminin, ülkemizin ve camiamızın Ramazan’ını bir kez daha tebrik ediyo-
rum” dedi.  İftar yemeğine ATB’nin personeli de katıldı. 

ATB Meclis ve Komite 
Üyeleri geleneksel iftar 
yemeğinde buluştu
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Geçtiğimiz aylarda Türkçe Ko-
nuşan Girişimcileri Ankara’da 

ağırlamıştık. İçlerinde önemli sayıda 
Türk Cumhuriyetlerinden gelen soy-
daşlarımız yer alıyordu. Türkiye’ye 
bakış açıları, gerçekten çok önemliydi 
ve ülkemiz ekonomisini yakından ta-
kip ediyorlardı. Türkiye ile ekonomik 
ticari ve işbirliğini geliştirmek hemen 
hemen tümünün ortak temennisiydi. 

Ziyarette tespit ettiğimiz en önemli 
noktalardan biri de “Tek millet, birçok 
devlet” aşamasına gelen işbirliğimiz sa-
dece siyasi ve tarihten gelen kardeşlik-
ten daha da öteye taşınmış ekonomik 
ve ticari işbirliğine kadar uzamış olma-
sıydı. 

Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasından sonra bağımsız-
lıklarına kavuşan Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri'ni ilk tanıyan ülke 
Türkiye olmuştur. Bu ülkeler ile ülke-
miz arasında dil, din, ırk ve kültür bağ-
larının olması, bu ülkelerle olan ilişki-
lerimizin geliştirilmesi yolunda  uygun 
bir zemin ve şartlar  oluşturmaktadır. .

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
zengin doğal kaynaklara sahipler. Bu 
ülkelerin bazıları önemli birer petrol, 
doğalgaz ve zengin altın üreticisidir. 
Geçen yüzyıl boyunca eski Sovyetler 
Birliği tarafından kaynakları sömürü-
len bu ülkeler, kaynaklarını kendileri 
işletmek yolunda büyük çaba  göster-
mekte ve ekonomilerini hergeçen gün 
yeniden yapılandırmaktadırlar.

Türk Cumhuriyetlerinden Özbe-
kistan, Kırgızistan ve Kazakistan ara-
sında 1994 yılında kurulan ekonomik 
işbirliği örgütü,1998'de Tacikistan'ın 
katılımı ile üye sayısı dörde çıkarmış ve 
örgütün ismi de Orta Asya Ekonomik 
Topluluğu adını almıştır.

Türk Cumhuriyetleriyle kardeşlik 
günümüzde daha da önem kazandı

Mustafa Bakiler Kimdir?

ATB Başkan Yardımcısı ve 4. Meslek Komitesi Üyesi Bakiler:

1973 yılında Ankara'da doğan Mustafa Bakiler, ilk, orta ve yüksek öğrenimini 
Ankar'da yaptı. Bilkent Üniversitesinden mezun olan Bakiler, gıda maddelleri toptancı-
lığı yapmaktadır. 

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  ve ATB Meclis Üyesi olan 
Bakiler aynı zamanda ATB İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinide yürütmek-
tedir. TOBB delegesi olan Bakiler, Ankara Kalkınma Ajansı  Delegesi ve Ağrı İli Kalkınma 
ve Yardımlaşma Vakfı Kurucu Üyesidir. İnglizce bilen, Bakiler evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Türkiye, bağımsızlıklarını kazan-
malarından sonra başta Azerbaycan 
olmak üzere Orta Asya Türk Cumhu-
riyetleri ile çok boyutlu ve özel eko-
nomik ilişkiler kurmuştur. Öncelik 
ulaştırma ve haberleşme konusuna ve-
rilmiştir. Bu amaçla telefon santralleri 
ve yer uydu istasyonlarıyla bu ülkelerin 
dünya ile haberleşmeleri Türkiye üze-
rinden sağlanmıştır.

Bu arada madenlerin çıkarılması, 
işletilmesi ve ulaşımı ile enerji, tarım 
ve hizmet kesimlerinde ortak yatırım 
için anlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca, 
Azerbaycan ve Kazakistan petrolünün 
ve Türkmenistan doğal gazının Bakü-
Tiflis-Ceyhan boru hattı ile Türkiye 
üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması ko-
nusunda adımlar atılmıştır.

Bağımsızlıklarına kavuşmalarının 
ardından bu ülkelerde yoğun biçim-
de özelleştirme ve piyasa ekonomisine 
geçiş süreci başlatılmıştır. Çok uzun 
dönem komünist rejim altında yaşa-
mış olmaları nedeniyle bu çabalar kısa 
vadede olumlu sonuç vermemiştir. 
Aksine söz konusu ülkeler büyük bir 
ekonomik kaos içine itilmişlerdi. An-
cak 1996 dan sonra bazılarında pozitif 
büyüme görülmeye başlanmıştır.

Yakın zamana kadar Türk 
Cumhuriyetleri'nin ticaretinde Rus-
ya yaklaşık %30 luk paya sahip ola-
rak birinci sırada geliyordu. Türkiye 
ise ancak %5 e varan değerle istenen 
düzeyde bir ticaret hacmine sahip ola-
mıyordu. Sonuç olarak, Türkiye'nin 
bu ülkelerle ticareti arzulanan boyutta 
değildir. Fakat, bugüne kadar başarıla-
mamış olsa da bu ilişkilerin büyük bir 
gelişme potansiyeli taşıdığından kim-
senin şüphesi yoktur.

Türkiye ile Azerbaycan ve Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri arasında 
hava yolu bağlantısı sağlanmıştır. Ay-
rıca TRT bu yörelere yönelik yayın 
yapan özel kanallar açmış ve normal 
yayınlarının da bu bölgelerde izlene-
bilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bazı 
Türk Bankaları da bu ülkelerde şubeler 
açmışlardır.

Teknik yardım çalışmaları özellikle 
tarım, ulaştırma, haberleşme, maden-

yılda 5 kat artarak 10,5 milyar dolara 
ulaşmış durumdadır.  TÜİK verilerine 
göre, Türk Cumhuriyetleri'ne 2004 
yılında 1 milyar 194 milyon dolarlık 
ihracat yapan Türkiye, bu rakamı 10 
yılda yüzde 478 arttırarak 6 milyar 
913 milyon dolara çıkarmıştır. 

Fasıllar bazında geçen yıl 
Türkiye'nin bu ülkelere ihracatında 
ilk sırayı 865 milyon 667 bin dolarla 
elektrikli makine ve cihazlar almakta-
dır.  Bu fasıl grubunu 847 milyon 448 
bin dolarla kazanlar, makineler, meka-
nik cihazlar ve aletler, 572 milyon 200 
bin dolarla demir ve çelikten eşya ve 
545 milyon 132 bin dolarla plastik ve 
mamulleri izlemektedir.

Türk Cumhuriyetleri'nden en fazla 
ithal edilen ürünler ise 1 milyar 392 

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri
Türkiye, Azerbaycan’ın önemli bir ticaret partneri olma yolundadır. İki 

ülke arasındaki ticaret her geçen yıl bir adım daha ileri gitmektedir. Nitekim, 
2014 yılı verilerine göre, Azerbaycan’la dış ticaret hacmimiz 3.167 milyon 
dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunun 2.876 milyon dolarını ihracat oluş-
turmaktadır. 

Rusya gümrüksüz mal ihraç etmesi nedeniyle Azerbaycan’ın ithalatında 
önemli bir avantaja sahiptir. İngiltere BP nedeniyle, ABD petrol yatırımları 
nedeniyle Azerbaycan’ın ithalatında öne çıkmaktadır. Ancak ülkemiz ürün 
çeşitliliği anlamında önemini korumaktadır. Bavul ticareti ve sınır ticareti 
nedeniyle istatistiklere tam olarak yansımasa da iki ülke arasındaki ticaret, 
önümüzdeki yıllarda önemli oranda artış potansiyeline sahiptir.

Türkiye’nin Azerbaycan’a olan ihracatında makineler ve mekanik cihazlar 
ve yedek parçaları, demir ve çelikten eşyalar,  elektrikli makine ve cihazlar 
ve yedek parçaları, mobilya, otomotiv, optik alet ve cihazlar, motorlu kara 
taşıtları ve yedek parçaları, mineral yakıtlar, petrol ve türevleri gibi ürünler 
önemli paya sahiptirler. Bunun yanı sıra Türkiye’nin tuz, kükürt, taş, alçı ve 
çimento, kağıt, karton ve mamulleri, sabun ve muhtahzarları, sebze ve mey-
veler gibi birçok diğer ürünlerde ihracat potansiyeli bulunmaktadır.

cilik, standartlaşma, bankacılık konu-
ları ile orta ve yüksek öğrenimi kapsa-
maktadır.

Türk Cumhuriyetleri'yle 
ticaret  artıyor
Türkiye'nin Türk Cumhuri-

yetleri'yle ticaret hacmi de son 10 
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milyon 187 bin dolarla bakır ve bakır-
dan eşya, 872 milyon 429 bin dolar-
la mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler, 542 milyon 556 bin dolar-
la pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu 
mensucat, 228 milyon 970 bin dolarla 
alüminyum ve alüminyumdan eşya ol-
muştur.  

Türkiye-Kazakistan ilişkileri
Türkiye’nin Kazakistan’a ihraca-

tı 1995-1998 yılları arasında sürekli 
artış göstermiştir. Ancak, Uzak Doğu 
Asya’da 1998 yılında yaşanan ekono-
mik ve finansal krizin olumsuz etkileri 
neticesinde Kazakistan’a ihracatımızda 
önemli oranında daralma olmuştur. 
Ülkeye ihracat, 2000 yılından itibaren 
artmaya başlamıştır. Ülkeye ihracatı-
mız 214,3 milyon dolar olan 1998 yılı 
seviyesini ancak 2003 yılında aşabil-
miştir. 

Küresel mali krizin etkilerinin dış 
ticaretimizde gözlenmeye başladığı 
2008 yılı sonundan itibaren ülke ile 
ticaretimizde bir gerileme olmuştur. 
Türkiye-kazakistan ticareti inişli, çı-
kışlı bir seyir izlemektedir.. Kazakistan 
Türkiye’nin ihracatında 29. ithalatında 
ise 27. sırada yer almaktadır

Türkiye Özbekistan ilişkileri
Türkiye Özbekistan arası ticaret 

hacmi yıllar itibarıyla istikrarlı biçimde 
artış kaydetmektedir. 2000’li yılların 
başında 168,4 milyon dolar seviye-
lerinde olan dış ticaret hacmimiz 1,3 
milyon dolar seviyesini aşmış durum-
dadır.

İki ülke arası ticari ilişkilerin son on 
yıldır düzenli biçimde geliştiği söylene-
bilecek olsa da Türkiye’nin aleyhine bir 
gelişim söz konusudur. 2003 yılından 
beri sürekli ticaret açığı verdiğimiz 
Özbekistan’a olan ihracatımız 2003 
yılında 138,4 milyon dolar seviyele-
rinden yaklaşık 4,5 kat artış kaydede-
rek 603,4 milyon dolara ulaşmış olup, 
aynı dönemde 99,5 milyon dolar olan 
ithalatımız ise 7 kattan fazla artarak 
780,7 milyon düzeylerindedir.

Türkiye-Tacikistan ilişkileri
Tacikistan, coğrafi olarak dağlık bir 

ülke olsa da, ülkede tarım en önemli 
geçim kaynağıdır. Ülke nüfusunun 
%70’i kırsal alanda yaşarken, ülke top-
raklarının sadece %30’u tarıma elveriş-
lidir. 

İşlenmiş toprakların %45’inde 
yetiştirilen pamuk, tarımsal üretimin 
%60’ını teşkil etmektedir. Ülkede ay-
rıca, pirinç, tahıl, tütün, patates, mey-
ve ve sebze de yetiştirilmektedir. Gıda 
işleme tesislerinde pamuk yağı, sebze 
ve meyve konserveleri, sigara, şarap, 
zeytin, çay, kahve, yemeklik tuz, alkol-
lü ve alkolsüz içecekler gibi ürünlerin 
üretimini gerçekleştirmektedir.

Türkiye- Türkmenistan ilişkileri
Türkmenistan'da faaliyet gösteren başta inşaat şirketleri olmak üzere 

Türk firmaları iki ülke arasında gerçekleşen ticaret hacminin büyük bir bö-
lümünü gerçekleştiriyorlar. 2013 yılında Türkmenistan’a ihracatımız 2 mil-
yar dolar, ithalatımız ise 655 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  Ülkemiz 
Türkmenistan’dan pamuk/tekstil ürünleri, enerji, kimya ve tarım ürünleri 
ithal ederken, Türkmenistan ülkemizden metal, beyaz eşya, elektronik ürün-
leri, gıda, tekstil sanayi ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, 
ulaştırma araçları ve ilaçlar ithal etmektedir. 

Türkmenistan son yirmi yıllık dönemde, Türk müteahhitlik sektörünün 
en fazla proje üstlendiği ülkeler arasında birinci sıradadır. Türkmenistan'da 
bugüne kadar Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilen proje sayısı 1400’ün 
üzerinde olup, toplam proje tutarı 40,8 milyon dolardır.  600’den fazla Türk 
şirketinin kayıtlı olduğu Türkmenistan’da başta müteahhitlik hizmetleri ol-
mak üzere, enerji, tekstil, altyapı gibi alanlarda firmalarımızca çeşitli projeler 
gerçekleştirilmektedir. Türkmenistan’daki toplam Türk yatırımı 287 milyon 
dolardır. Ülkemizde 163 adet Türkmenistan sermayesine sahip şirket faaliyet 
göstermektedir. 

Tarım  ticaretinin geliştirilmesi ül-
kenin öncelikli hedefleri arasında yer 
almaktadır. Ancak, tarım ticareti için 
gerekli teknik ekipman ve bilgi eksik-
liği nedeniyle istenilen düzeye erişile-
memiştir.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri 
arasındaki ekonomik ve ticari işbirli-
ğinin daha da geliştirilmesi dileğiyle, 
önümüzdeki günlerde idrak edeceği-
miz Mübarek Kurban Bayramının ül-
kemize, huzur ve kardeşlik getirmesini 
diler, camiamızın Bayramını kutlar, 
sağlık, esenlikler dileğiyle hayırlı işler 
temenni ederim. 



Elektronik ortamda yapılan 
alım satımda yeni dönem!
Elektronik Kayıt Kuruluşu'na, her bir alım satım işlemi 

için bir belge oluşturma ve taraflara elektronik ortamda 
gönderme zorunluluğu getirildi.

Elektronik Kayıt Kuruluşu'na (EKK), lisanslı depo işlet-
melerinde depolanan tarım ürünlerinin elektronik senetleri-
nin (ELÜS) her bir alım satım işlemi için bir belge oluşturma 
zorunluluğu getirildi ve belge Vergi Usul Kanunu uyarınca 
düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 452)" Resmi Gazete'nin bu-
günkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu'na dayanılarak çıkarılan elektronik ürün senedinin 
her bir alım-satım işlemi için EKK tarafından "elektronik or-
tamda alım satım belgesi" oluşturuluyor.

Basılı ürün senedi hükmünde olmak üzere depolamak 

amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo 
işletmelerince elektronik ortamda oluşturulan ELÜS'lerin 
kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve gü-
venliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, 
faaliyeti ile denetimine ve ELÜS'e yönelik diğer işlemlere iliş-
kin usul ve esaslar düzenlendi.

EKK'ya ELÜS'lerin her bir alım satım işlemi için bir 
"ELÜS alım satım belgesi" oluşturma ve bu belgeyi alıcı ve 
satıcı taraflara elektronik ortamda gönderme zorunluluğu ge-
tirilerek, belgede bulunması zorunlu bilgiler belirlendi. Belge, 
Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler 
kapsamına alındı.

Lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürünlerinin 
temsil eden ELÜS vasıtasıyla alım satımında her bir el değiş-
tirme aşamasında EKK tarafından ELÜS alım satım belgesi 
düzenleneceğinden taraflar, bu işlem için ayrıca fatura veya 
diğer herhangi bir belge oluşturmayacak.
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Dünya ülkeleri 
borç batağında
Ülkeler neden borçlanmaktadır? 

Borçlanmaları gerekli midir? Ge-
rekli ise nasıl bir borçlanma politikası 
izlenmelidir. Neler için borçlanmaya 
gidilmelidir ? Soruları uzatmak müm-
kündür. Ancak, sorular, soruları doğur-
makta ülkeler borç batağı içinde adeta 
debelenmektedir. 

Sıkı para politikalarını savunanlar 
ve muhafazakar ekonomistlerin, tek 
suçlunun sosyal harcamalar, kamunun 
büyüklüğü ve hantal yapısı olduğunu 
öne sürseler de devletlerin çok gerekli 
sosyal politikaları ve harcamaları dışın-
da son derece gereksiz harcamaları da 
olduğu açıktır. 

Devlet harcamalarının, önemli bir 
bölümünün silahlanma harcamala-
rına gitmesi, çok da gerekli olmayan 
bir şekilde çok büyük orduların oluş-
turulması, yolsuzluk, rüşvet, bunların 
sonucu etkin olmayan, gerekliliği iyi 
tahlil edilmemiş kamu yatırımları, mali 
politikaları tamiri mümkün olmayan 
bir şekilde bozmakta, verimli çalışmayı 
önlemektedir. 

Bir yol yatırımı, denetim 
eksikliği veya rüşvet -  yolsuz-
luk yüzünden çok daha büyük 
maliyete mal olmaktadır. İyi ya-
pılmadığı için de sık sık yeniden 
yapılmaktadır. 

Bütün bunlar devletin parası-
nın çok gereksiz bir şekilde carcur 
edilmesine yol açmaktadır. Bu du-
rum dünya üzerindeki her ülkede az 

veya çok yaşanan bir gerçektir. Kimi 
ülkede bu durum çok daha azken, kimi 
ülkede devleti ve ülkeyi yiyip bitirmek-
tedir. Maliye politikaları düzgün işle-
meyince, para politikaları öne çıkmak-
tadır. Para politikaların sonucu da her 
zaman beklenildiği gibi olmamaktadır. 

Her hangi bir krizde ilk akla gelen; 
kamu harcamalarının azaltıl-
ması, sıkı para politikaları 
ve sıkı maliye politika-
ları olmaktadır. Har-
cama azaltmasına da 
sosyal politikalar-

dan başlanmaktadır. İlkin sosyal güven-
lik harcamaları, sağlık, eğitim harcama-
ları kısılmakta,  binlerce insanın işine 
son verilmektedir. 

Ancak, tüm girişimler sonuçsuz kal-
makta, ülkeler krizlerden çıkarken, bir 
sonraki krize kadar toparlanma sürecine 
girmektedir. Ülkemiz de sık sık ekono-
mik krizlere girmektedir. Türkiye’nin 
borçlanma tarihi nerelere kadar git-

mektedir? Türkiye dışında dünyada 
en borçlu ülkeler hangileridir ? 

Gelişmiş ülkeler borçsuz 
mudur ? 

Osmanlıda ilk olarak 1788 yılında Cezayirli Hasan Paşa'dan 
600.000 kuruşluk borç alınmış, arkasından sarraflardan ve 
zenginlerden borç istenmiştir. 1840 yılında, Galata bankerlerinden 
Alleon ve Baltacı’nın kurdukları İstanbul (Dersaadet) 
Bankası’ndan yapıldığına dair bilgiler mevcuttur. Bankanın 
kaynağının yabancı sermaye piyasalarından olmaması nedeniyle iç 
borç niteliği taşımaktadır.
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Osmanlı’dan günümüze 
Türkiye’nin borçlanması

1683 yılında Viyana Kuşatması'nın 
başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra 
Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması 
ile toprak kaybetmeye başlamıştır. Os-
manlı Devleti kaybettiği toprakları geri 
kazanma siyaseti izlemiş; başlayan İran 
Savaşı, Rusya'nın denizlere serbest geç-
meye çalışması Osmanlı'yı sürekli bir 
savaşın içinde tutmuştur. Bu esnada 
tüm tarım alanları ve madenler savaş 
bölgesi içerisinde kaldığından devlet ge-
liri düşmüştür.

Devlet geliri düşünce vergiler artırıl-
mıştır. Tarım ile uğraşan kesim vergiden 
kurtulmak için tarımı bırakarak İstan-
bul, Edirne, Bursa gibi büyük şehirlere 
göç başlamıştır.

Vergi gelirinin düşmesi, Osman-
lı Devleti'nin maaş ödeme sıkıntısına 
düşmesine neden olmuş. Bir taraftan 
çalışanların tarımdan devlete kayması, 
bir taraftan kaybedilen topraklar nede-
niyle vergi gelirlerinin düşmesi, sıkıntı-
ları artırmıştır.

Sıkıntılar sonucunda 19. yüzyıl baş-
larında halktan altın ve gümüşler topla-
narak, sikkeler yapılmış ve %20 değer 
fazlasıyla piyasaya sürülmüştür. 1839 
yılında bu tedbirler yeterli gelmeyince 
kaime çıkarılmıştır. Kaime enflasyonist 
bir etki yaratmıştır.

1840 yılında mali bunalımın daha 
da artması ile tasarruf sahiplerinin belir-
li bir faiz karşılığı elindeki tahvilleri top-
lamak için esham kavaimi çıkarılmıştır.

İç borçlanma

İlk olarak 1788 yılında Cezayir-
li Hasan Paşa'dan 600.000 kuruşluk 
borç alınmış, arkasından sarraflardan 
ve zenginlerden borç istenmiştir. 1840 
yılında, Galata bankerlerinden Alle-
on ve Baltacı’nın kurdukları İstanbul 
(Dersaadet) Bankası’ndan yapıldığına 
dair bilgiler mevcuttur. Bankanın kay-
nağının yabancı sermaye piyasalarından 
olmaması nedeniyle iç borç niteliği ta-
şımaktadır.

ABD’de yoksulluk sınırı altında yaşayan ve evsiz vatandaşların sayısı 
her geçen gün artarak 50 milyona dayandı. 50 milyon Amerikan vatan-
daşı yoksulluk içinde ya da evsiz sokakta yaşıyor. ABD Belediye Başkan-
ları Birliği, Amerika’da yoksulluk ve evsizliğin büyük artış gösterdiğini 
bildirdi. Birliğin hazırladığı raporun medyaya sunumunda Kansas City 
belediye başkanı Sly James, dünyanın en zengin ülkesinde insanların ya-
şamak için yer bulamadıklarını söyledi. Rapora göre 2010’da Amerika’da 
yaşayan yoksul sayısı 46,2 milyonu buldu.

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında yoksulların toplam nüfusa ora-
nı yüzde 14,3’ten yüzde 15,1’e yükseldi.Nüfusu 30 binden fazla olup 
araştırma yapılan 29 şehirden 25’inde gıda yardımı alanların sayısında 
büyük bir artış görüldü. Missouri eyaletine bağlı Kansas City şehrindeki 
yoksulluk oranı yüzde 40 ile büyük dikkat çekiyor. Aynı şekilde Boston 
ve Salt Lake City’deki durumun da çok kötü olduğu bildirildi.

Amerika’daki evsizlerin sayısı da bir yılda yüzde 6 oranında arttı. 
Özellikle Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston ile Ohio eyaletine 
bağlı Cleveland’da evsizlerin sayısında büyük artış görüldü. Evsiz kalan-
ların dörtte biri psikolojik olarak ağır hasta bir durumda yaşıyor.

Amerika Nüfus Dairesi’nin açıkladığı son rakamlar, Amerika’da yok-
sulluk sınırında yaşayanların sayısının 49 milyonu geçtiğini gösteriyor. 
Bu rakam, 2010’dakinin üstünde bir orana işaret ediyor.

Yoksulluk sınırında yaşayan yaklaşık 50 milyon Amerikalı, nüfusun 
yüzde 16’sının fakir olduğu anlamına geliyor. 2010’da 46 milyon 200 
bin olarak açıklanan yoksulluk sayısında yapılan düzeltmelerin ardın-
dan, artan hayat masraflarının da hesaplama yöntemine dahil edilme-
siyle bu son rakam elde edildi.

50 milyon Amerikalı 
yoksulluk içinde evsiz 
olarak sokakta yaşıyor
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Bütçe açıkları:
•	 1841’de	4.163.000	kuruşa,
•	 1847’de	15.263.404	kuruşa,
•	 1848’de	38.586.642	kuruşa
•	 1849’da	da	88.998.000	kuruş
1854 yılında iç borç toplamı 15 

Milyon Sterlin'e ulaşmıştır.
Dış borçlanma
1854 yılına kadar borç istemenin 

onur kırıcı olduğu düşünüldüğünden 
ve borç istenen ülkelerin Osmanlı yan-
lısı görünmek istememesinden borç 
alınamamıştır. Bu dönemde 1783'de 
Fas, 1788'de ise Cezayir ve Tunus borç 
vermeyi kabul etmemiştir.
•	 1854	 yılında	 Kırım	 Savaşı	 baş-

langıcında İngiltere'den 200.000 
Sterlin alınmıştır. Bu Osmanlı 
İmparatorluğu'nun bilinen ilk bor-
cudur. 

•	 1854-1875	döneminde	15	sözleşme	
ile 127 Milyon Lira borç almıştır. 
Toplam Borç 239 Milyon Lira ol-
muştur.
1876 yılına dek almış olduğu borç-

ları ödemede sıkıntıya düşen Osmanlı 
İmparatorluğu borç ve faizlerinin öde-
mesine, 1876 Nisan ayında son vermiş-
tir.

Muharrem Kararnamesi ile 20 Ara-
lık 1881’de dış borçların miktarı indi-
rilmiş, ödeme koşulları yeniden düzen-
lenmiştir. Muharrem Kararnamesi’nin 
15. maddesine göre, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dış borçlarını öde-
yememesi sonucu, borç ödemelerini 
güvence altına alacak olan vergi kaynak-
larının toplanması ve denetimi işlevini 
yürütecek olan Düyun-u Umumiye’ye 
bırakılmıştır.

1914 yılında savaş patlak verdiğinde 
Osmanlı Devleti’nin dış borcu kısa va-
deli borçlar hariç 156,4 milyon Osman-
lı Lirası’dır. (142 milyon sterlin).

Dış borçlar, Osmanlı Devleti çök-
tükten sonra, Osmanlı topraklarında 
kurulan devletler arasında paylaştırılmış 
ve en büyük borç yükü Türkiye'ye veril-
miştir. 1925 yılında Osmanlı borçları-
nın %67’sinin Türkiye tarafından öden-
mesi kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin 

payına düşen 107,5 milyon altın Os-
manlı Lirası tutarındaki borcun öden-
mesi için Düyun-u Umumiye İdaresi ile 
13 Haziran 1928 tarihinde Paris’te bir 
anlaşma imzalanmıştır.

Türkiye Düyun-u Umumiye' ye 
olan borcunun son taksitini, ilk dış bor-
cun alınmasından tam bir yüzyıl sonra, 
25 Mayıs 1954' te ödemiştir.

Cumhuriyet sonrası
Türkiye Cumhuriyeti ilk dış bor-

cunu 1930 yılında ABD'den 10 mil-
yon dolar olarak almıştır. Borcu İnönü 
hükümeti Türk Parasının Kıymetini 
koruma kanununu çıkardığı dönemde 
almıştır. Aynı yılın ağustos ayında mu-
halefet partisi Serbest Fırka'nın kurdu-
rulmasındaki amaçlardan biri liberal 
gözükerek dış yardım almaktır.

1980-1990 Dönemi
Türkiye, 24 Ocak 1980 tarihinde 

Ekonomik İstikrar Programı’nı uygula-
maya koyarak, bu tarihe kadar izlediği 
temel ekonomi politikalarını tamamen 
değiştirmiş, daha liberal ve dışa açık po-
litikaları yürürlüğe koymuştur. Bu poli-
tikalardan birisi, dış borçlanma ile genel 
olarak yatırımların arttırılmış olmasıdır.

2001-2014 Dönemi
Türkiye'nin dış borcu bu dönem 

içinde (2001 4.Çeyrek) 129 Milyar do-
lardan 336 Milyar dolara (2012 4. Çey-

rek) yükselmiştir. 2013 yılının üçüncü 
çeyreğinde Türkiye'nin brüt borcu 
372.7, net dış borcu ise 214.4 milyar 
dolar olarak belirlenmiştir.

ABD’nin borcu 20 trilyon 
dolara doğru gidiyor
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 

tahminlerine göre, 2014 yıl sonunda, 
toplam borçta birinci olan ABD’nin 
brüt devlet borcu 19,2 trilyon doları 
aşacaktır. ABD’nin yurtiçi geliri 18,3 
trilyon dolar olacaktır. Borcun yurtiçi 
gelire oranı yüzde 105,1’i bulacaktır. 

Yurtiçi gelirinin 2,5 katı borcu olan 
Japonya’nın borcu 12 trilyon dolara 
yaklaşacaktır. 4,9 trilyon dolar yurtiçi 
gelire ulaşacak Japonya’da borcun milli 
gelire oranı yüzde 245,5’e olacağı he-
saplanmaktadır. Japonya, bu oranda 
dünya birinciliğini kimseye kaptırma-
yacaktır.

2015 tahminlerine göre, 11,3 tril-
yon dolarla dünyanın ikinci büyük 
ekonomisi olan Çin’in brüt devlet borç-
ları 4,7 trilyon doları bulacaktır. Çin, 
borcun yurtiçi gelire oranında yüzde 
41,8 ile iyi durumdaki ülkelerden biri 
olacaktır.

Avrupa birincisi İtalya
Avrupa’nın en borçlu ülkesi 

İtalya’dır.  İtalya’nın borcu 2,9 trilyon 
doları  geçtiği hesaplanmaktadır.  2,15 
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trilyon dolar yurtiçi geliri beklenen 
İtalya’da borcun yurtiçi gelire oranı yüz-
de 136,4’i bulacaktır. 

Fransa 2,87, Almanya 2,84, İngil-
tere 2,8 trilyon dolar borçla bu ülke-
leri takip etmektedir . Bu ülkelerden 
Fransa’nın 2,94, Almanya’nın 3,91, 
İngiltere’nin 3 trilyon dolar GSYH’sı 
olması beklenmektedir. Borcun yur-
tiçi gelire oranı Fransa’da yüzde 97,7, 
Almanya’da yüzde 72,5, İngiltere’de 
yüzde 93,1 düzeyini bulacaktır.

Kanada 1,63, Brezilya 1,55, İspanya 
1,44 trilyon dolar borçla ilk 10’da yer 
almaktadır. Kanada’nın 1,87 trilyon 
dolar GSYH’si, yüzde 86,8 borçluluk 
oranı, Brezilya’nın 2,36 trilyon dolar 
GSYH’si, yüzde 65,6 borçluluk oranı, 
İspanya’nın 1,42 trilyon dolar GSYH’si, 
yüzde 101,1 borçluluk oranı olacaktır. 

Hindistan 1,34 trilyon dolarla 1 tril-
yon dolar sınırını geçen ülkeler arasında 
bulunmaktadır. Bu ülke 2,25 trilyon 
dolar GSYH’ye, yüzde 59,5 borçluluk 
oranına ulaşacaktır.

Brüt Devlet borçları
Brüt devlet borçlarında Hindistan’ı 

670,4 milyar dolarla Meksika, 620,7 
milyar dolarla Hollanda, 564,4 mil-
yar dolarla Güney Kore, 545,4 milyar 
dolarla Belçika, 471,6 milyar dolarla 
Avustralya izleyecektir.

Komşu Yunanistan, 252,4 milyar 
dolarlık gayri safi yurtiçi hasılasının 
yüzde 171’i olan 431,6 milyar dolarla 
17’nci sırada yer alacaktır. Yunanistan’ı 
352,3 milyar dolarla Avusturya, 347 
milyar dolarla Rusya, 323,5 milyar do-
larla Singapur, 315,8 milyar dolarla İs-
viçre, 306,5 milyar dolarla Mısır, 298,6 
milyar dolarla Portekiz, 292,9 milyar 
dolarla Arjantin ve 291 milyar dolarla 
Polonya takip edecektir. Bu ülkeler için-
de en düşük borçluluk oranına yüzde 
16,5 ile Rusya’nın olması beklenmek-
tedir. 

 Türkiye 26’ncı sırada
Türkiye, 285,4 milyar dolar borçla 

26’ncı sırada yer almaktadır. IMF, do-
ların yükselmesinden önce tahminlerini 
yaptığı için Türkiye’ye 861,1 milyar do-
larlık GSYH tahmininde bulunmuştu. 

Buna göre, Türkiye’nin borçluluk oranı 
yüzde 33,1 ile oldukça düşük düzey-
de kalacaktır. Türkiye’yi 282,1 milyar 
dolarla İrlanda, 237,9 milyar dolarla 
Endonezya, 236,6 milyar dolarla İsveç, 
215,6 milyar dolarla İsrail, 212,4 milyar 
dolarla Tayvan ve 206,4 milyar dolarla 
Malezya takip edecek.

Dolardaki yükseliş Türkiye’nin 
borç oranını yükseltecek
Her ne kadar 2015 için IMF, Ekim 

2014 tarihinde 861,1 milyar dolar 
GSYH tahminiyle brüt devlet borç-
larının milli gelire oranını yüzde 33,1 
olarak hesaplamışsa da bu rakam, do-
ların GSYH’yi düşürmesi nedeniyle bu 
rakamın çok üzerinde gerçekleşecektir. 
Çünkü, borçların önemli bölümü ya-
bancı para cinsinden. TL’nin değer kay-
bıyla, TL cinsinden borçların dolar kar-
şılığı azalsa da yabancı para cinsinden 
borçlar dolar cinsinden azalmayacaktır. 
Buna karşın dolardaki artış GSYH’yi 
dolar cinsinden azaltacaktır. Borçların 
önemli bölümü yabancı para cinsinden 
olduğu için GSYH’de dolar cinsinden 
azalma daha fazla gerçekleşecektir. Do-
lar cinsinden borçlar GSYH’deki düşüş 
kadar azalmayacak ve GSYH’ye oranı 
artacaktır. 

GSYH’nin Borçlara oranı
GSYH’ye oranı bakımından brüt 

borç stoku 1 milyar doları geçen 158 

ülke içinde en borçlusu Japonya’dır. 
Yüzde 245,5 oranıyla birinci olan 
Japonya’yı, yüzde 171 ile Yunanistan, 
yüzde 147,4 ile Lübnan, yüzde 136,4 
ile İtalya, yüzde 131,5 ile Jamaika, yüz-
de 128,7 ile Portekiz, yüzde 126,6 ile 
Eritre, yüzde 126 ile Güney Kıbrıs, yüz-
de 117,7 ile Bhutan, yüzde 116 ile Yeşil 
Burun Adaları, yüzde 111,7 ile İrlanda, 
yüzde 110,2  Grenada, yüzde 108,9 ile 
Maldivler, yüzde 105,1 ile ABD, yüz-
de 103,9 ile Barbados, yüzde 101,7 ile 
Belçika, yüzde 101,1 ile İspanya, yüzde 
101 ile Singapur izleyecektir.

İran, Rusya, Türk cumhuriyetleri 
en az borçlu ülkeler arasında
 Oransal olarak en az borçlu devlet 

Suudi Arabistan. GSYH’ye oranı ba-
kımından brüt genel devlet borç stoku 
yüzde 2,5 olan Suudi Arabistan’ı, yüz-
de 5,7 ile Kuveyt, yüzde 6,3 ile Hong 
Kong, yüzde 8,1 ile Cezayir, yüzde 8,6 
ile Özbekistan, yüzde 9 ile Umman, 
yüzde 10,4 ile Estonya, yüzde 11,1 ile 
İran, yüzde 11,1 ile Nijerya, yüzde 11,4 
ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 13 
ile Botsvana, yüzde 14,3 ile Türkmenis-
tan, yüzde 14,5 ile Kazakistan, yüzde 
14,6 ile Şili, yüzde 16,5 ile Rusya, yüzde 
17,7 ile Paraguay, yüzde 18 ile Azerbay-
can, yüzde 18,9 ile Gabon, yüzde 19,2 
ile Peru takip edecektir.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Karadeniz Tica-
ret ve Kalkınma Bankası arasında karşılıklı işbirliğini 

öngören mutabakat anlaşması imzalandı. TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ve Karadeniz Ticaret 
ve Kalkınma Bankası Başkanı İhsan Uğur Delikanlı’nın 
imza attığı anlaşma ile kurumlar arasındaki ilişkinin ge-
liştirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor.

İlişkileri geliştirme çabaları
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, 

kurumlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının öne-
mini vurgularken aynı zamanda ikili bazda ve çok taraf-
lı platformlarda somut işbirliği alanları belirlenmesinin 
faydalı olacağını ifade etti. Yavuz,  imzalanan Mutabakat 
Anlaşması ile de kurumlar arasındaki varolan ilişkinin ge-
liştirilmesi ve derinleşmesini umut ettiğini de vurguladı.

Karadeniz’deki potansiyelin yeterince kullanılama-
dığından söz eden Yavuz, lisanslı depoculuk alanındaki 
çalışmalara atıfta bulunarak “Biz Karadeniz’de üretimi ar-
tırıp bölgeyi bir tahıl ve hububat ambarı haline getirebili-
riz. Niye bu modeli geliştirip dünyaya satış yapmayalım?” 
diye konuştu.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın faaliyetleri 
hakkında Türk firmalarının yeterince bilgi sahibi olmadı-
ğını belirten Faik Yavuz, “Bu nedenle öncelikle bize düşen 
Türkiye’de Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın 
daha iyi tanıtılmasını ve daha geniş bir kitleye ulaşma-
sını sağlamaktadır. Bu çerçevede öncelikle İstanbul’da ve 

Ankara’da TOBB’un ev sahipliğinde geniş katılımlı top-
lantılar düzenleyebiliriz” dedi.

TOBB ile işbirliği arayışı
İhsan Uğur Delikanlı ise, bölgenin finansal büyüme 

ve gelişimine katkıda bulunmak adına TOBB ile  işbirliği 
içerisinde çalışma konusunda oldukça istekli olduklarını 
belirtti. İmzalanan Mutabakat Anlaşması ile işbirliğinin 
güçlendirilmesi ve farklı projelerde birlikte çalışılmasını 
umut ettiklerini ifade etti.

Yavuz ve Delikanlı, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 
faaliyetlerine de değinerek özellikle KOBİ’lerin finans-
mana ulaşması açısından ortak çalışmalar yapabilecekleri 
üzerinde durdular.

TOBB ve Karadeniz Ticaret Kalkınma 
Bankası işbirliğine imza attı
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Tarımsal ihracatta Irak 
ithalatta Rusya lider!

Tarımda 2014 yılı dış ticaret ve-
rileri açıklandı. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birli-
ği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan verilere göre, 
tarımda ihracatla ithalat başabaş nok-
tada. 2014 yılında Türkiye’nin tarım 
ürünleri ihracatı 18 milyar 759 mil-
yon dolar oldu. Aynı dönemde ta-
rım ürünleri ithalatı ise 18 milyar 58 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış 
ticaret dengesi 700 milyon dolar fazla 
verdi. Tarımsal ihracatın ithalatı kar-
şılama oranı yüzde 103.9 oldu. 2013 
yılında 17 milyar 739 milyon dolar 
olan tarımsal ihracat, 2014 yılında 
yüzde 5.7 oranında arttı. Aynı dö-
nemde ithalattaki artış oranı ise daha 
yüksek oldu. İthalat yüzde 6.8 artışla 
16.9 milyar dolardan 18 milyar dola-
ra çıktı. Harmonize sisteme göre ise 
tarım ürünleri ihracatı 18 milyar 7 
milyon dolar, tarım ürünleri ithalatı 
12 milyar 417 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

Geçen yıl gıda maddeleri ihracatı 
17 milyar 759 milyon dolar gerçek-
leşirken, gıda maddeleri ithalatı 12 
milyar 47 milyon dolar oldu. Böylece 
2014 yılında Türkiye gıda dış ticare-

tinde 5 milyar 711 milyon dolar fazla 
verdi. 2013’te 16 milyar 749 milyon 
dolar olan gıda maddeleri ihracatı, 
2014’te yüzde 6 artarken, aynı dö-
nemde ithalat yüzde 11.2 oranında 
artış gösterdi. 

Gıda maddeleri dış ticaretinde 
5.7 milyar dolar fazla veren Türkiye, 
2014’te tarımsal hammadde dış tica-
retinde ise 5 milyar 94 milyon dolar 
açık verdi. 2013’te 990 milyon dolar 
olan tarımsal hammadde ihracatı, 
2014’te yüzde 1 artışla 1 milyar dolar 
oldu. 

Aynı dönemde tarımsal hammad-
de ithalatı ise 6 milyar 84 milyon 
dolardan, yüzde 1.2 düşüşle 6 milyar 
11 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ge-
nel Müdürlüğü’nün Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerinden derlediği bilgi-
ye göre Türkiye’nin tarım ürünleri ih-
racatında Irak, ithalatında ise Rusya 
Federasyonu ilk sırada yer alıyor. Tür-
kiye 2014 yılında Irak’a 3 milyar 456 
milyon dolarlık ihracat yaptı. Başka 
bir deyimle toplam tarım ürünleri 
ihracatının yüzde 19.2’si Irak’a yapıl-

dı. Irak’tan sonra 1.5 milyar dolar ve 
yüzde 8.3 pay ile Almanya, 1.2 mil-
yar dolar ve yüzde 7.1 pay ile Rusya 
Federasyonu en çok ihracat yapılan 
iki ülke oldu. İtalya 912 milyon do-
larlık ihracatla 4.sırada yer alırken, 
önceki yıl 507 milyon dolarlık ihra-
catla 7.sırada yer alan Suriye, 2014’te 
724 milyon dolarlık ihracatla 5.sıraya 
yükseldi. ABD, Hollanda, İngiltere, 
Fransa ve Suudi Arabistan en çok ih-
racat yapılan ilk 10 ülke arasında yer 
aldı. Toplam tarım ürünleri ihracatı-
nın yüzde 58’i olan 10.4 milyar dolar 
bu 10 ülkeye yapılıyor.

Tarım ürünleri ithalatında ise ilk 
sırada 2.8 milyar dolar ve yüzde 23 
pay ile Rusya Federasyonu yer alıyor. 
İkinci sırada 1 milyar 69 milyon do-
lar ve yüzde 8 pay ile ABD, üçüncü 
sırada ise 804 milyon dolarlık ithalat-
la Ukrayna yer aldı. Brezilya, Endo-
nezya, Almanya, Hollanda, Paragu-
ay, Bulgaristan ve Romanya en çok 
ithalat yapılan ilk 10 ülke arasında. 
Bu 10 ülkeden yapılan toplam tarım 
ürünü ithalatı 7.5 milyar dolar. Top-
lam ithalatın yüzde 60.6’sı bu ülke-
lerden yapılıyor.

Türkiye’nin 2014 tarım 
ürünleri ihracatı 18.7 
milyar dolar, ithalatı 
ise 18.5 milyar dolar 
oldu. Gıda ürünleri 
dış ticaretinde 2014'te 
5.7 milyar dolar fazla 
veren Türkiye, tarımsal 
hammaddelerde 5 milyar 
dolar açık verdi



İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tü-
ketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak 

gerçekleştirilen uygulamalar “organik tarım” olarak değer-
lendiriliyor. Bu uygulamada ürün yetiştirilmesi, toplanması, 
hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, mu-
hafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına 
kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım 
ilacı kullanılmıyor.

Her geçen gün artan organik ürünlere talep, bu alanda 
tarım ürünleri çeşidinin ve miktarının artmasında etkili 
oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yapı-
lan derlemeye göre, 2004 ile 2014 yılları arasında geçiş süre-
ci dahil organik tarım üretim miktarı 5 kat artarak 377 bin 
616 tondan 2 milyon 217 bin 55 tona ulaştı.

Türkiye’de 2004 yılında 174 organik ürün tarımı gerçek-
leştirilirken, 2014 yılında bu sayı 208′e yükseldi.

Organik tarım faaliyeti yürüten çiftçi sayısı ise söz konu-
su dönemlerde yaklaşık 6 katına çıkarak 12 bin 751'den 71 
bin 472'ye geldi.

Geçen sene 532 bin 879 hektar alanda organik tarım ye-
tiştiriciliği yapıldı. Organik ürünlerin doğal toplama alanı 
da 350 bin 239 olarak hesaplandı.

Toplamda geçen sene 883 bin 118 
hektar olarak tespit edilen organik ta-
rım üretim alanı 2004 yılında 209 

bin düzeyindeydi.
Organik bitkisel üretim 1 milyon tonu geçti
Bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından 12 

ay sonra elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak de-
ğerlendirilir. Organik tarımda bitkisel üretim 2014′te 1 
milyon tonu geçti.

Geçen sene toplam 660 bin 807 hektar alanda 1 mil-
yon 65 bin 567 ton organik bitkisel üretim gerçekleşti. 
Geçiş sürecinde olan toplam organik bitkisel üretim mik-
tarı da 576 bin 668 ton oldu.

Bin 406 ton organik et elde edildi
Organik hayvansal ürünlere bakıldığında da geçen 

sene itibarıyla 774 bin 870 hayvan yetiştirildi. Aynı dö-
nemde bin 406 ton et, 15 bin 509 ton süt, 64 milyon 898 
bin 912 yumurta, 11 ton peynir ve 1 ton tereyağı üretildi.

Arıcılıkta da 36 bin 391 organik kovan, 280 ton bal, 
bal mumu, propolis, polen, arı sütü elde edildi.

Geçiş sürecinde yetiştirilen hayvan sayısı 50 bin 393, 
kovan sayısı da 22 bin 634 oldu

Organik tarım 10 
yılda 5 kat arttı
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Dünya'da 
ve Türkiye'de
Endüstriyel 
Süt İşleme
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Dünyada üretilen toplam süt mik-
tarı farklı kuruluşlar tarafından 

açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temel-
de birbirleriyle bağlantılı olmalarına 
rağmen veri toplama metotlarındaki 
farklılıklar nedeniyle toplam süt üretim 
miktarında bazı sapmalar gözlenmek-
tedir. IDF verilerine göre 2012 yılı bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde 
edilen toplam süt miktarı 770 milyon 
tondur. FAO tahminlerine göre 2011 
yılı toplam süt üretimi 738,9 milyon 
ton iken 2012 yılında %2 artarak yak-
laşık 754  milyon tona ulaşmıştır. 

Dünyada endüstriyel süt işleme
IDF verilerine göre 2012 yılında 

dünyada sanayiye aktarılan toplam süt 
miktarı bir önceki yıla göre %1,8 art-
mıştır. Özellikle ciddi bir şap hastalığı 
salgını ile mücadele etmek zorunda ka-
lan Mısır gibi bazı ülkelerde, sanayiye 
aktarılan süt miktarında düşüş olmuş-
tur (-%13). Süt üretimindeki gelişime 
paralel olarak Avustralya (- %3) ve 
Güney Afrika’da (-%1,8) sanayiye ak-
tarılan süt miktarı azalırken Türkiye ve 
Güney Kore iki haneli artış göstermiş 
ve bunun yanı sıra Yeni Zelanda’da 
(%8,5) istikrarlı bir artış olmuştur.

İnek Sütü
Dünya toplam süt üretim mikta-

rının %83’ünü inek sütü oluşturmak-
tadır. Üretim artışı, 2011 yılında bir 
önceki yıla göre %2,7 oranında gerçek-
leşirken 2012 

yılında toplam üretim bir önce-
ki yıla göre %2,1 artış göstermiştir. 
IFCN verilerine göre ise 2012 yılı inek 
ve manda sütü toplam üretimi bir ön-
ceki yıla göre %2,6 artarak toplamda 
739 milyon ton olarak hesaplanmıştır. 
Dünya inek ve manda sütünün toplam 
üretiminin %54’ü Asya ve Avrupa kıta-
sında gerçekleşmektedir.

Diğer hayvanlardan 
elde edilen sütler
Manda sütü üretimi; 2012 yılında 

%3,5’lik büyüme ile inek sütünden 
daha fazla üretim artışı göstererek 101 
milyon tona ulaşmıştır. Manda sütü, 
yoğun olarak sadece birkaç ülkede üre-
tilmektedir. Toplam üretimin %90’ın-
dan fazlası Hindistan ve Pakistan’da 
gerçekleştirilmektedir. Üretimde Hin-
distan ve Pakistan’dan sonra sırasıyla 
Mısır, Çin, İran ve İtalya gelmektedir. 
Dünya toplam süt üretiminin yaklaşık 
%2,4’ünü keçi sütü; %1,3’ünü koyun 

sütü ve % 0,4’ünü deve sütü oluştur-
maktadır. 2012 yılı FAO verilerine göre 
dünyada keçi sütü ağırlıklı olarak Asya 
(%60), Afrika (%22) ve Avrupa’da 
(%15) üretilmesine rağmen koyun 
sütü üretimi Asya (%46) ve Avrupa’da 
(%32); deve sütü üretimi ise daha çok 
Afrika’da (%91) gerçekleştirilmektedir.

FAO ve USDA Verileri
USDA ve FAO yılda iki kez ülke-

ler bazında süt üretimine ilişkin verileri 
içeren raporlar yayımlamaktadır. FAO 
araştırmaları, toplam 35 ülke için bü-
tün türlerden elde edilen süt miktarı-
nı kapsayan sonuçlar ortaya koyarken 
USDA araştırmaları, 13 farklı ülkenin 
inek sütü üretimine dair verileri içer-
mektedir. Her iki kuruluşun da yayım-
ladıkları 2013 yılı süt üretim miktarları 
birbirleriyle benzerlik göstermektedir. 
Buna göre Brezilya, Çin ve Hindistan’ın 
süt üretiminde düzenli bir artış olurken 
AB, ABD ve Kanada’da nispeten daha 
düşük oranlarda bir artış görülmüştür.

Süt Sanayi Trendleri 
Süt ürünleri üretim miktarında 

2012 yılında artış olmuştur. Büyüme 
oranları; tereyağı ve peynir için 2011 
yılı ile aynı seviyede olurken süt tozu 
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üretimindeki büyüme, istikrarlı bir şe-
kilde devam etmiştir.

İçme Sütü ve Fermente 
Süt ürünleri üretimi 
IDF verilerine göre dünya içme 

sütü üretimi 2012 yılında bir önceki 
yıla göre %3,6 artış göstermiştir. İçme 
sütü üretimi, gelişmekte olan ülkeler 
başta olmak üzere dünyanın pek çok 
bölgesinde artmıştır. Özellikle Çin, 
içme sütü üretimini %29 artırmıştır. 
Başta ABD (-%1,7), AB (-%0,4) ve 
Japonya (-%1,8) olmak üzere bazı ül-
kelerde ise içme sütü üretiminde azal-
ma gözlenmiştir. Fermente ürünlerin 
üretimi de içme sütüne benzer şekilde 
dünyanın çoğu bölgesinde artmıştır. 
Bu artış özellikle Meksika’da (%18), 
Japonya’da (%10,2) ve İran’da (%12,5) 
daha etkili olurken ABD’deki (% 3,4) 
büyüme genel itibari ile yoğurt tüketi-
mindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 

Dünya genelindeki fermente süt 
ürünleri üretimindeki artışın istisnası 
2012 yılında Avrupa Birliği olmuş-
tur. Başta Almanya (-%4,3), İngiltere 
(%5,2) ve Belçika (-%6,8) olmak üzere 
çoğu Avrupa ülkesinde fermente süt 
ürünleri üretimi düşmüştür.

Tereyağı ve Diğer 
Süt yağları üretimi
Dünya tereyağı ve diğer süt yağları 

toplam üretim miktarının 2012 yılın-
da bir önceki yıla göre %3,3 artarak 10 
milyon tona ulaştığı tahmin edilmekte-
dir. Dünya toplam tereyağı ve diğer süt 
yağları üretiminin %40’ı Hindistan’da 
gerçekleşirken son 10 yıldaki düşüşün 
ardından AB’de 2012 yılında tereyağı 
üretimi artmıştır.

Endüstriyel peynir üretimi
 Dünya endüstriyel peynir üretimi 

20 milyon tonun üzerindedir. Dünya 
peynir üretiminin % 80’inden fazlası 
inek sütü kullanılarak endüstriyel ola-
rak üretilir. Kalan %20’lik kısım ise 
çiftçinin kendi tüketimi için ürettiği ve 
diğer türlerden (koyun, keçi ve manda) 
elde edilen süt ile yapılan peynirlerden 
oluşmaktadır. 

Dünya toplam peynir üretiminin 

%70’ini Avrupa ve Kuzey Amerika ül-
keleri gerçekleştirilmektedir.  IDF veri-
lerine göre, inek sütünden elde edilen 
peynirlere ilişkin üretim miktarı 2012 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.2 
artmıştır. Mısır gibi birkaç istisna dı-
şında peynir üretimi dünyanın pek çok 
yerinde artarken AB ve ABD’de peynir 
üretiminde ihracattaki hareketlilikten 
kaynaklı artışlar gözlemlenmiştir. 

Konsantre süt üretimi
Sovyet Rusya, AB ve ABD; 1980’li 

yıllarda konsantre süt üretimi ve pazarı-
na hakimken günümüzde Uzak Doğu 
(Malezya, Tayland, Singapur ve Çin) 
ve Güney Amerika (Brezilya, Peru, Şili) 
gibi geniş bir coğrafyada yaygın ola-
rak konsantre süt üretilmektedir. FAO 
dünya konsantre süt üretiminin yıllık 5 
milyon civarında olduğunu tahmin et-
mektedir. AB’de konsantre süt üretimi, 
başta Libya olmak üzere üçüncü ülke-
lere yapılan ihracattaki artışa paralel 
olarak %8,3 artmıştır.

Süt Tüketimi
Dünya nüfusunun 7,1 milyar ola-

rak tahmin edildiği 2012 yılında; kişi 
başına ortalama süt tüketimi 109,1 kg 
süt eş değeridir. Bu sayı aynı zamanda 
global tüketimde son yedi yılda %8 
(7,6 kg) artış olduğunu göstermektedir. 
içme Sütü, Tereyağı ve peynir Tüketimi 
Aşağıdaki dünya haritalarında ülkeler 

bazında süt, tereyağı ve peynirin kişi 
başına düşen tüketim miktarları göster-
mektedir.

Dünyada Bölgesel süt ve 
süt ürünleri tüketimi
Dünyada Bölgesel Süt ve Süt ürün-

leri Tüketimi Bölgesel süt tüketimi, süt 
üretimi ve ticarete konu olan süt ve süt 
ürünleri miktarı ile ölçülmektedir.

FAO’ya göre bölgesel tüketim, üre-
tim ve ticaretin dengelenmesi ile he-
saplanmaktadır. Buna göre dünyadaki 
toplam süt miktarının %41’i Asya’da, 
%27’si ise Avrupa’da tüketilmektedir. 
Süt ve süt ürünleri konusunda dün-
yanın herhangi bir bölgesi için hesap-
lanan kendi kendine yetebilirlik oranı 
100’ün altında ise söz konusu bölgede 
ithalat, yurt içi arz ve talep dengesini 
sağlamada en önemli araçlardan birini 
oluşturmaktadır. 

Süt ve süt ürünlerinde net ithalatçı 
bölgelere Asya, Afrika ve Orta Amerika 
ülkeleri örnek gösterilebilecekken AB 
ve Kuzey Amerika ülkeleri ihracatçı 
konumundaki ülkelerdir. Üretim-tüke-
tim-ihracat oranları dikkate alındığın-
da bu konudaki en çarpıcı örneği Ok-
yanusya oluşturmaktadır. Okyanusya, 
dünyada net ihracat miktarının yurt içi 
tüketimden fazla olduğu tek bölgedir. 
Okyanusya’da toplam üretimin %70’i 
ihraç edilmektedir.
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kemizde de hayvancılık önemli bir yere 
sahip olmuştur.Bunun yanında kırsal 
kalkınmayı destekleme programları ve 
hayvancılığa verilen desteklerle hayvan-
cılık faaliyetleri ticari açıdan da daha 
cazip hale gelmiştir.

Ülkemizde hayvancılık faaliyetle-
rindeki artış ve sektördeki büyüme; 
ulusal gelirin ve istihdamın arttırılma-
sı, diğer sektörlere ham madde sağ-
lamasıyla ülke ekonomisine sağladığı 
katkının artması,istikrarlı kalkınmaya 
sağladığı katma değerde artış, kentsel 
göçü ve bunun ortaya çıkardığı sosyal 
problemleri azaltması gibi sosyal ve 
ekonomik birçok sorunun çözümüne 
katkı sağlamaktadır.

Sağılan Hayvan Varlığı
Ülkemizde süt hayvancılığı; sığır ve-

rim seviyelerinin yükseltilmesi, bakım 
ve besleme koşullarının iyileştirilmesi 
ve üreticilerin süt hayvancılığı konu-
sunda bilinçlenmesi ve ihtisaslaşmasıy-
la daha cazip hale gelmiştir. Dolayısıyla 
sağılan toplam hayvan varlığında artış 

1.744.859 olan işletme sayısı, 2013 yı-
lında 1.250.947 olmuştur. Süt işletme-
lerinin %76,3’ü 1-10 baş arası hayvana 
sahipken işletmelerin %98,38’lik bir 
kısmı 50 baştan daha az hayvana sahip 
çiftliklerden oluşmaktadır. İşletmelerin 
sahip oldukları hayvan sayılarına göre 
küçük ölçekli olması;  girdi maliyetleri-
nin yüksek olmasına, süt verimi yüksek 
sığır ırklarının temininde güçlüklere, 
süt ve ürünlerinin pazarlanması ve ge-
nel anlamda süt sığırcılığının etkinliği 
ve verimliliğinin sağlayacak olan örgüt-
lenmede güçlüklere neden olmaktadır.

Büyükbaş Ve Küçükbaş 
Hayvan Varlığı
Günümüzde bireylerin beslenme 

konusunda daha bilinçli hale gelmesi 
ve hayvansal ürünlerin yeterli ve den-
geli beslenmede hayati öneme sahip 
olmasıyla tüm dünyada olduğu gibi ül-

Türkiye’de süt sektörü ve 
sığırcılık işletmeleri
Süt Sığırcılık işletmeleri Türkiye’de-

ki çiğ süt üretimine ilişkin toplam süt 
sığırı işletme sayısı, diğer ülkelere kı-
yasla oldukça yüksektir. Ancak işlet-
melerin sahip oldukları sığır sayısına 
göre kapasiteleri gruplandırıldığında, 
ülkemizde çok sayıda küçük ölçekli süt 
sığırı işletmesi olduğu görülmektedir. 

AB üye ülkelerinde çiftlik başına 
düşen süt ineği sayısı 32,2 baş iken 
Türkiye’de; bu ortalama 4,5 baş civa-
rındadır. Ülkemizde işletme sayıları 
giderek azalmakta olup 2011 yılında 



39

RAPOR

görülmüştür. Sağılan inek, koyun ve 
keçi sayıları hayvan varlığına paralel 
bir durum göstermekte olup 2013 
yılında bir önceki yıla göre artarak 
sağılan inek sayısı5.607.272 baş, ko-
yun sayısı 14.287.237baş, keçi sayışı 
ise 3.943.318 baş olmuştur.

Aynı yıl inek sütü 16,6 milyon 
ton; koyun sütü 1,1 milyon ton; keçi 
sütü de415 bin ton olarak hesap-
lanmıştır. Süt verimliliğinde bütün 
türlerde gelişme olmakla birlikte en 
büyük gelişme hayvan başına elde 
edilen süt veriminde olmuştur.

Süt üretimi
Ülkemizde süt üretimi hayvan 

varlığı ve laktasyon verimlerindeki 
artışa paralel olarak artış göstermek-
tedir. 2013yılında bir önceki yıla göre 
% 4,7 oranın da artarak 18.223.712 
ton olmuştur. 1930yılında elde 
edilen çiğ sütün %38,24’üinekten 
elde edilirken 2013 yılında bu oran 
%91,4’e çıkmıştır. Aynı oranda sıra-
sıyla mandada % 14,19’dan % 0,3’e; 
koyunda % 20,38’den %6,0’ya; keçi 
de ise %27,18’den %2,3’e düşmüş-
tür. TÜİK tarafından aylar bazında 
yayınlanan süt ve süt ürünleri üre-
tim istatistiklerine göre 2013 yılın-
da entegre süt işletmeleri tarafından 
toplanan inek sütü miktarı toplamı 
7.932.485 tondur. Ülkemiz süt sek-
törünün en önemli sorunlarından 
birini kayıt dışı süt üretimi oluştur-
maktadır.2010 yılında inek sütü üre-
timindeki kayıtlılık oranı %53,96 
iken bu oran 2011yılında %47; 
2012 yılında ise %46,66olmuştur. 
Süt işletmeleri tarafından toplanan 
koyun, keçi ve manda sütü miktar-
larının toplam üretim miktarına ora-
nı ise inek sütündeki orandan daha 
düşüktür.

İçme Sütü Üretimi
TÜİK verilerine göre 2013 yı-

lında ülkemizde içme sütü üretim 
miktarı,1.323.942 ton olarak hesap-
lanmıştır.

Peynir Üretimi
Ülkemiz kahvaltı kültüründe 

önemli bir yere sahip olan peynir, üre-
timi modern süt işleme tesislerinde ve 
mandıra olarak tabir edilen işletmeler-
de gerçekleştirilen en temel süt ürün-
leri arasındadır.Çeşitli kaynaklara göre 
dünyada toplam2 bin ile 4 bin arasında 
peynir çeşidi olduğu belirtilirken Kafkas 
Üniversitesi tarafından yapılan bir araş-
tırmaya göre Türkiye’de 193 çeşit peynir 
üretimi gerçekleştirilmektedir.

Yoğurt ve Ayran Üretimi
Yoğurt ve ayran üretim miktarla-

rı her yıl artış göstermektedir. Yoğurt 
üretimi;2013 yılında % 2,7 artarak 
1.081.390 ton olmuştur. Özellikle yaz 
aylarında üretiminde artış görülen ay-
ranın ise 2013yılındaki toplam üretim 
miktarı; bir önceki yıla göre %10,2 ar-
tarak 560.101 ton olmuştur.

Türkiye’de süt ve 
süt ürünleri tüketimi 
Türkiye’de süt ve süt ürünleri tüke-

timine ilişkin net veriler bulunmamakla 
beraber, içme sütü ve diğer süt ürünle-
rinde kişi başı yıllık tüketim miktar-
ları tahmini olarak hesaplanmaktadır. 
Daha önceki bölümlerde de ele alındığı 
üzere,süt üretimimizdeki kayıt dışılık süt 
ve süt ürünlerine ilişkin tüketim miktar-
larının hesaplanmasında güçlük yarat-
maktadır.Belirli bir birim ağırlıktaki süt-
ten farklı süt ürünlerinin elde edilmesi, 
söz konusu birim miktara ilişkin tüke-
tim hesaplamasında mükerrerliğe sebep 

olmaktadır. Bunun yanı sıra kayıtlı süt 
üretim miktarları üzerinden hesaplanan 
tüketim değerleri haricinde üreticinin öz 
tüketim payı, akraba ve yakın çevresi ile 
paylaştığı ya da gönderdiği miktar ve her 
ne kadar tüketim istatistiklerini saptıra-
cak oranlarda olmasa da yine üreticinin 
kendi pazarladığı süt miktarı; ülkemizde 
kişi başı yıllık süt ve süt ürünleri tüketim 
hesaplamasında karşılaşılan güçlüklerdir.

Gelir artışı, kentleşme ve bireyle-
rin beslenme konusunda daha bilinçli 
tercihler yapması sonucu artan talep 
modern tesislerde üretilen süt ve süt 
ürünleri miktarının artmasını sağlamış-
tır. Ülkemizde kayıtlı içme sütü üretim 
miktarları ve dış ticaret verileri ile enteg-
re süt işletmeleri tarafından toplanan süt 
miktarı haricinde kalan sütün miktarı ele 
alındığında; 2013yılı kişi başı içme sütü 
tüketiminin yaklaşık 37,3kg olduğu tah-
min edilmektedir. Ülkemizde toplam-
da1.323.942 ton olan içme sütü üretim 
miktarının 1.128.678 tonu(%85) UHT 
olarak piyasaya sunulurkenkalan miktar 
pastörize sütleri temsil etmektedir.

Peynir, Yoğurt ve 
Tereyağı Tüketimi
Türkiye’de en yoğun tüketilen süt 

ürünlerinden biri de peynirdir. Yıllar iti-
bari ile üretimine paralel olarak tüketi-
minde de artış görülen ve en yüksek pa-
zar payına sahip olan peynir çeşidi,beyaz 
peynirdir.2013 yılı itibari ile 600.266 
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ton olarak hesaplanan toplam peynir 
üretim miktarımız;yaklaşık 8 milyon 
ton olan entegre süt işletmeleri tarafın-
dan toplanan inek,koyun, keçi ve man-
da sütü haricindeki süt üretim miktarı 
ile peynir ithalat ve ihracatımızın da 
dahil edildiği bir hesaplama sonucu 
2013 yılı kişi başına düşen yıllık peynir 
tüketim miktarımızın 16,5kg olduğu 
tahmin edilmektedir. Kültürümüzde 
önemli bir yere sahip olan yoğurt, içme 
sütünden sonra entegre süt işletmeleri 
tarafından toplanan süt miktarının en 
çok işlendiği süt ürünüdür. 2013 yılın-
da üretimi%2,7 artarak 1.081.409 ton 
olarak hesaplanan yoğurdun yıllık kişi 
başı tüketim miktarı da 2013 yılında az 
da olsa artış göstermiştir. İçme sütü ve 
peynir tüketim rakamları kullanılarak 
yapılan benzer bir hesaplama ile 2013 
yılı kişi başı yoğurt tüketimi 30,6 kg 
olarak hesaplanmıştır.Ülkemizde te-
reyağı tüketimi de oldukça yaygındır. 
Üretimi yıllar içinde artış gösterse de en 
yüksek ithalat miktarına sahip süt ürü-
nü niteliği taşıması itibari ile tüketimi 
oldukça yüksektir.

Süt ve Süt ürünleri Dış Ticareti
“Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde 

süt ve süt ürünlerinin de dahil olduğu 4. 
Fasıl’da (Süt ürünleri; kuş ve kümes 

hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan yenilebilir hayvansal 
menşeli ürünler) yer alan ürünler için 
2013 yılı ihracat miktarımız 662,4 mil-
yon dolardır. Aynı fasılda yer alan süt 
ve süt ürünleri toplam ihracatımız bir 

önceki yıla göre %25 artış göstererek 
281,5 milyon dolara ulaşmıştır. 

Süt ve süt ürünleri toplam ihraca-
tımız içinde, dondurma ve yenilebilen 
diğer buzlar hariç tutulduğunda en 
yüksek değer “diğer peynirler” (GTİP; 
040690) grubuna ait olup özellikle 
kaşkaval ve beyaz peynirler; bu grubun 
en çok ihraç edilen ürünleridir. Daha 
sonra sırasıyla eritme peynirler (GTİP; 
040630) %16,9; taze peynirler (GTİP; 
040610) %14,7 ve peynir altı suyu ve 
ürünleri (GTİP; 040410) %11,8 oran-
larıyla ihracatta önemli paya sahip ol-
muşlardır. 

Süt ve ürünleri toplam ihracat 
miktarında 2013 yılında 153,7 mil-
yon dolar ihracat değeriyle en büyük 

paya sahip olan peynirde en önemli 
ihracat bölgelerimiz Irak ve Suudi Ara-
bistan iken iki ülkeye yapılan ihracat; 
toplam peynir ihracatımızın %61’ini 
oluşturmaktadır. UHT sütlerin de da-
hil olduğu 0401 tarife pozisyonlu“süt 
ve krema” ürünlerinde 2013 yılında 
23,2 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştirilirken bu ihracatın %64’ü Irak’a 
yapılmıştır. İhracat kalemleri içinde en 
göz alıcı gelişmenin görüldüğü 040410 
GTIP altılı kodundaki peynir altı suyu 
ürünlerinde ihracat bir önceki yıla göre 
%80 artış göstererek 33,4 milyon dola-
ra ulaşmıştır. 
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Ülke Kimlik Kartı

Resmi Adı Katar Devleti (State of Qatar)
Nüfus 2.238.000 
Dil Arapça (İngilizce ikinci dil.)
Din İslam
Yüzölçümü 11.521 km²
Başkenti Doha
Para Birimi Katar Riyali (QR)

Devlet Başkanı Şeyh Temim Bin Hamed El Sani

Başlıca Şehirleri Katar en büyük yönetimsel birim olan   
 7 ayrı belediyeye bölünmüştür. Bunlar: 

 Ad Doha, Al Rayyan, Umm Salal, 

 Al Khor, Al Wakrah, AlDaayen ve 

 Al Shamal belediyeleridir.

Yönetim Şekli Emirlik (Mutlak Monarşi)

11.521 km² yüz ölçümü ile küçük 
bir körfez ülkesi olan Katar’ın 

tek karasal komşusu 60 km’lik bir 
sınırı paylaştığı Suudi Arabistan’dır. 
Denizden Bahreyn, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) ve Oman’a yakın 
bir konumda olan Katar, Basra 
Körfezi’nin merkezinde olması ve 
İran’a yakınlığı sebebiyle jeostratejik 
açıdan önemli bir ülkedir.  

Haziran 2014 tarihi itibariyle 
nüfusu 2.238.000 milyondur. Bu 
rakamın büyük çoğunluğunu ülk-
eye Pakistan, Hindistan, İran ve 
Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinden 
çalışma amaçlı gelmiş oturma izni 
olan nüfus oluşturmaktadır. Aslen 
Katar’lı olan Arap nüfus 230.000 
(nüfusun yaklaşık % 14’ü) kadardır. 
Gelişmekte olan Katar ekonomisine 
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paralel olarak yabanci işçi akını devam 
etmekte ve ülke nüfusu hızlı bir artış 
göstermektedir. Toplam nüfusun 
yarısı başkent Doha’da yaşamaktadır. 
Katar düzlüklerden oluşan, en yüksek 
rakımı 40 m olan bir yarımadadır. 
Yazları kurak karasal iklime sahip 
olup, sıcaklık 50°C’yi bulmaktadır. Su 
kaynakları çok kısıtlı olup içme suyu 
ihtiyacı büyük ölçüde deniz suyunun 
arıtılması suretiyle elde edilmektedir.

 Katar düşük nüfus ve yüzölçü-
müne rağmen özellikle doğalgaz 
endüstrisinin gelişmesi ile birlikte 
iddialı şekilde büyüyen bir ekonomiye 
sahiptir. Yaşadığı ekonomik gelişim, 
siyasi ve hukuki reform sürecine para-
lel olarak dış dünyaya da yoğun bir 
şekilde açılma, dış dünyada yer alma 
ve söz sahibi olma stratejileri izlemek-
tedir. Ülke onlarca ekonomik projenin 
yanında sosyal, kültürel ve sportif vb. 
alanlarda bir çok atılımı üstlenmiştir. 
Şeyh Hamad’ın eşinin direktörlüğünü 
yaptığı Qatar Foundation tarafından 
oluşturulan Education City, Amerikan 
ve diğer ülkelerin önemli üniver-
sitelerinin kampüslerini bünyesinde 
bulundurmaktadır. Katar 2006 Asya 
Oyunları’na ev sahipliği yapmıştır 
ve 2011 Asya Kupası’nı da düzen-
leyecek olan ülkedir. Doha 2016 
Olimpiyat Oyunlarına aday olmuş, 
ancak Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi tarafından belirlenen finalis-
tler arasında yer alamamıştır. Bununla 
birlikte Katar, 2022 FIFA Dünya 
Kupası’na ev sahipliği yapacaktır.

Katar Devleti Körfez İşbirliği 
Konseyi (Gulf Co-operation Couincil 
- GCC) üyesidir. Suudi Arabistan, 
Kuveyt, Bahreyn, Oman, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Katar’dan oluşan kon-
seyde gümrük birliği oluşturulmuştur. 
İthal edilen ürünlerdeki standart tarife 
% 5 olarak belirlenmiştir. 7 Haziran 
2009’da Katar, Suudi Arabistan, 
Kuveyt ve Bahreyn’le birlikte Körfez 
Parasal Birliğine yönelik çalışmaların 
merkezi Riyad’da olacak Para Konseyi 
tarafından sürdürülmesine ilişkin 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bununla 
birlikte, Konseyin ortak para biri-
mine planlandığı gibi geçmesi müm-
kün gözükmemektedir. Konseyin 
ayrıca Avrupa Birliği ile serbest ticaret 
anlaşması (STA) fikri mevcut olsa da bu 
da gerçekleştirilebilmiş değildir. Bunun 
yerine Çin, Hindistan, Singapur gibi 
bazı Asya ülkeler ile STA müzakereleri 

sürdürülmektedir. Bu anlaşmaların 
gerçekleştiği takdirde Katar’ın hızla 
gelişen petrokimya sanayine katkı 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
Katar ayrıca ABD ile de STA 
görüşmeleri yapmaktadır. 

Katar ayrıca 2007-2008 yılları 
arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi geçici üyesi olmuştur. Bunların 
yanı sıra Katar’ın Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO), Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütü (OPEC), Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası  (EBRD), 
Uluslararası Para Fonu (IMF), Arap 
Ligi ve Arap Para Fonu (AMF) gibi 
uluslararası kurumlara üyeliği mevcut-
tur. 

Genel Ekonomik Duru
Katar ekonomisi son yıllarda 

yüksek düzeyde seyreden pet-
rol fiyatlarından ve özellikle doğal 
gaz sanayisinin gelişiminden ve 

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
Nominal GSYİH (milyar $) 43.0 60.4 80.7 100.4 96.8 128.2 159.6

Kişi başı GSYİH ($) 59.179 58.367 59.729 58.673 61.920 70.479 78.184

Reel Büyüme Hızı (%) 6,1 12,2 17,3 11.7 9,5 19.4 15.9

Enflasyon oranı (yıllık %) 12,6 11,3 13,7 15.2 -4.9 1.1 4.2

İhracat (milyon $) 25.762 34.052 41.490 54.912 33.276 58.906 80.742

İthalat (milyon $) 9.064 14.811 19.824 25.135 20.888 23.381 22.545
Kaynak: Economic Intelligence Unit 
(*) EIU tahmini rakamları

Yıllar İtibariyle Temel Ekonomik Göstergeler
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çeşitlenmesinden olumlu şekilde 
etkilenmiştir. 90’lı yılların sonlarında 
Hidrokarbon gelirlerinin doğal gaz 
endüstrisinin çeşitlendirilmesine ve 
geliştirilmesine, ülkenin altyapı ve 
ulaşım sektörlerine yoğun bir yatırım 
şeklinde aktarılmasıyla oldukça din-
amik bir ekonomi yaratılmaktadır. 

2009 yılında 86.8 milyar dol-
ardan, 2010 yılında 128.2 milyar 
dolara çıkan Katar GSYİH’sı % 
47 oranında bir artış göstermiştir. 
2009 yılında 61.920 dolar iken 2010 
yılında 70.479 dolara ulaşan kişi 
başına düşen GSYİH ile Ortadoğu 
ve Körfez ülkeleri arasında ilk sırada 
yer almaktadır. 

Azalan petrol ve gaz fiyatlarına 
bağlı olarak GSYİH’daki reel 
büyüme EIU hesaplamalarına göre 
2009 yılında %9.5 ve 2010 yılında 
%19.4 iken 2011 yılında %15.9 
olduğuöngörülmektedir.

Sıvılaştırılmış doğalgaz üreti-
mindeki artış ve hidrokarbon endüs-
trisindeki diğer gelişmeler ile gay-
rimenkul sektöründeki büyüme 
geçtiğimiz yıllarda  Katar ekonomis-
inin hızlı büyümesinin altında yatan 
temel etkenlerdir.

Katar’da tarım sektörü GSYİH 
içinde %0,1’lik bir paya sahiptir. 
Tüm tarım arazileri devlete aittir 
ve devlet tarafından tarım alanında 
yatırım yapılması için çeşitli teşvikler 

sunulmaktadır. Bununla birlikte bu 
alanda yatırım yapmak isteyen yerli 
yatırımcılar oldukça azdır. Katar, 
gıda ihtiyacının tamamını ithalat 
yoluyla gidermektedir.

Ülke özellikle sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) ihracatındaki 
artıştan faydalanmaktadır. 2006 
yılında Katar, Endonezya’yı geçerek 
dünyanın bir numaralı LNG tedar-
ikçisi olmuştur. 

Diş Ticaret

Katar dış ticareti, uluslararası 
enerji fiyatlarına bağlı olarak 

şekillenmektedir. Son yıllarda petrol, 
doğal gaz, sanayii, altyapı, eğitim 
ve turizm alanlarında devam eden 
veya tamamlanmış projelere bağlı 
olarak ihracat ve ithalatta büyük artış 
yaşanmıştır. 

İhracat rakamları ve kalem-
leri incelendiğinde, ekonominin 
özellikle doğal gaz sektörü üzeri-
nden çeşitlendirilmesi çabalarının 
gerçekleşmeye başladığı gözlemlene-
bilir. Doğal gaz, kimyasal çeşitleri, 
demir ve çelik sektörlerinde dikkat 
çekici ihracat artışları gözlemlenmiştir. 
EIU hesaplamalarına göre Katar 
ihracatının 2011 yılında 80.7 milyar 
dolar olarak gerçekleşeceği öngörül-
mektedir.

2005 – 2010 yılları ortalama yıllık 
18.8 milyar dolar olan ithalat genel 
olarak artış göstermiştir. Makine ve 
inşaat malzemesi başta olmak üzere, 
yapılan yatırımlardan doğan bu 
ithalat ihtiyacı 2005 yılındaki 9.064 
milyar dolar seviyesinden 2010 yılı 
sonu itibariyle 23.3 milyar dolara 
çıkmıştır. 

Economic Intelligence Unit 
hesaplamalarına göre ithalatın 2011 

GSYİH oranı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tarım 0,0 0,0 0,0 2,5 1,9 1,7 1,5
Sanayi 5,2 7,2 18,7 10,0 14,9 27,1 19,4
Hizmet 8,1 23,0 15,0 15,4 3,0 6,1 5,4

Yıllar İtibariyle GSYİH Oranı
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yılında 22.5 milyar dolar olarak 
gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2005 yılında 16.7 milyar dolar olan 
ticaret fazlası genel olarak artış gösterse 
de 2010 yıl sonu itibariyle 15.1 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Coğrafi ve iklimsel şartlar, nüfu-
sun azlığı, sürdürülen hızlı yatırım 
programı ve hızla artan gelirler ithalatı 
zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla Katar 
ithalatı kolaylaştırıcı ve liberal bir dış 
ticaret politkası izlemektedir. Katar’ın 
da üyesi bulunduğu KİK GB çer-
çevesinde temel gıda mamulleri ve 
canlı sebze ve meyvede GV oranı %0, 
diğer ürünlerde CIF% 5’tir. GB çer-
çevesinde ithalat mevzuatı da oldukça 
basittir.

Tarım Sektörü
Tamamı devlete ait olan ekile-

bilir alanları, toplam yüzölçümünün 
%0,7’sine tekabül eden  Katar’ın 
GSYİH’sı içinde %0,1’in altında bir 
paya sahip olan tarım sektörü, ikli-
min elverişsizliği ve su kaynaklarının 
yetersizliği nedeniyle büyüme kayd-
edememektedir. Ülkenin tarım üretimi 
bazı sebzeler ve hurma ile sınırlı olup 
gıda ihtiyacının hemen hemen tamamı 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 
Devlet teşvikleri Katarlılar’ın bu 
sektöre yatırım yapmasını istenen 
düzeyde sağlayamamıştır. Dolayısıyla 
tarımdaki işgücünün neredeyse 
tamamı yabancılardan oluşmaktadır. 
Tarım sektöründe istihdam edilen kişi 
sayısı toplam nüfusun yaklaşık %2’sine 
tekabül eden 16.000 kişi civarındadır.

BMI verilerine göre Katar’ın 
toplam gıda tüketimi 2010 yılında 2.14 
milyar dolar iken, bu rakamın 2011 
yılında %5.91 oranında artarak 2.3 
milyar dolar olması öngörülmektedir. 
Gıda tüketiminin Katar GSMH’sının 
içindeki payı 2010 yılında %1.49 
iken, 2011 yılında bu payın %1.43 
olması tahmin edilmektedir.

2010 yılında Katar’ın toplam 
gıda ihracatı 30.6 milyon dolar iken, 
gıda ithalatı 1.6 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

Petrol ve Petrol Ürünleri:  Katar 
sahip olduğu hidrokarbon (petrol, 
doğal gaz vb.) endüstrisi ile dikkat çek-
mektedir. Diğer körfez ülkeleri gibi bir 
petrol üreticisi olmanın ötesinde, asıl 
gelişmeyi doğal gaz endüstrisi ile gös-
termektedir. Ras Laffan’ın denizden 
75 km açığında bulunan North Field 
tesisleri, 910 trilyon ft³ ile tek başına 
değerlendirildiğinde dünyada en fazla 
doğalgazı bulunduran kaynaktır. 

Doğal Gaz: Katar, doğal gaz 
bakımından Rusya ve İran’dan sonra 
dünyanın en büyük üçüncü, serbest 
doğalgaz açısından ise dünyanın en 
büyük rezervine sahiptir. Katar’ın 
yaklaşık 25,3 trilyon metreküplük 
doğalgaz rezervleri, dünya rezerv-
lerinin yaklaşık %15’ine tekabül 
etmekte olup 160 milyar varil petrole 

eşittir. Katar bu kaynakları 200 yıl 
boyunca işletebilecektir.

İnşaat

İnşaat sektörü, özellikle 1996 
yılından beri gerek doğal gaz projeleri 
ile gerek Katar’ın üstlediği büyük 
spor organizasyonları sayesinde (2006 
Asya Oyunları) canlı bir dönem 
yaşamaktadır. Sektör, 2002 – 2008 
yılları arasında nominal bazda 5 kat 
büyüme kaydetmiştir. Gaz sanayinde 
yaşanan gelişmeye ilaveten ülkeye giriş 
yapan işçi akımının yarattığı emlak 
talebi de bu canlılığa yol açan önemli 
bir etkendir. 

Katar’da sürdürülen veya 
planlanmış alt ve üst yapı projelerinin 
toplam tutarı yaklaşık 150 milyar 
dolar düzeyine ulaşmıştır. 

Milyon $ İhracat İthalat Denge Hacim
2005 25.762   9.064 16.698 34.826
2006 34.052 14.811 19.241 48.863
2007 41.490 19.824 21.666 61.314
2008 54.912 25.135 29.777 80.047
2009 33.276 20.888 12.388 54.164
2010 58.906 23.381 35.525 82.287
2011* 80.742 22.545 58.197 103.287

Kaynak: Economic Intelligence Unit

(*) EIU tahmini rakamları

Katar'ın Dış Ticareti



45

ÜLKE

Pearl Qatar Projesi: Doha’ya 
yaklaşık 20 km uzaklıkta 400 hektarlık 
bir alanı kaplayacak ve 40,000 konuta 
ev sahipliği yapacak şekilde bir yapay 
ada olarak inşa edilmektedir. 

Energy City – Lusail Projesi: 
Enerji sektörüne hitap edecek şekilde 
planlanmış, iş merkezlerini ve yerleşim 
birimlerini bir arada barındıracak diğer 
bir yerleşke projesidir. 20 bin kişilik 
lüks iş merkezleri ve 10 bin kişilik 
lüks konut inşa edilmesi hedeflenme-
ktedir. Proje tutarı toplam 5.5 milyar 
dolardır. 

2022 FIFA Dünya Kupası’nın 
Katar’da yapılacak olması Katar’ın 
inşaat sektörünü farklı bir yörüng-
eye çekmiştir. Ülke, organizasyon için 
altyapısını geliştirmek adına önümüz-
deki 5 yıl için toplam 100 milyar har-
cama yapmayı planlamaktadır. 2010 
yılında inşaat sektörü 6.6 milyar dolar 
iken, bu tutarın 2011 yılında %11.6 
oranında artarak 7.5 milyar dolar 
olduğu düşünülmektedir. Dünya 
Kupası’nın burada yapılacak olması 

sadece yeni yatırımları etkilemekle 
kalmayıp, devam eden projelerin 
tamamlanmasını da hızlandıracaktır.

Katar 2022 yılına kadar, ülkedeki 
mevcut otel sayısını ikiye katlayarak 
90.000’e çıkarmayı hedeflemektedir.
Bu da beraberinde 3 yıl sürecek 17 
milyar değerindeki bir projeyi get-
irmektedir.

Tükiye katar ticareti
Türkiye – Katar  ticaret ilişkisine 

bakıldığında 2001 yılından itibaren 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 

hızla büyüdüğü görülmektedir. 2009 
yılında 375 milyon dolar olan ticar-
et hacmi 2010 yılında %9 oranında 
azalarak 339 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

 Katar ile olan ihracatımız 2011 
yılında önceki yıla göre %15.7 
oranında artarak 188.220 milyon 
dolara ulaşmıştır. İthalattaki artış ise 
önceki yıla göre % 171 oranında 
gerçekleşerek 481.017 milyon dolara 
ulaşmıştır. Aynı yıl dahilinde toplam 
ticaret hacmi %97 oranında artarak 
669.237 milyon ulaşmıştır.Ticaret 
hacmindeki artışa rağmen ihracatın 
ithalata oranı %0.39 oranında kalarak 
Türkiye aleyhine azalma kaydetmiştir. 
2012 yılının dördüncü ayında ise ihra-
cat %25 artış göstererek 67 milyon 
dolara çıkmıştır. İthalatta ise %6 artış 
gerçekleşerek 145 milyon dolar sevi-
yelerine gelmiştir.

Katar’a yapılan ihracatımızda 
başlıca ürünler demir ve çelik, elek-
trikli makine ve cihazlar, inşaat malze-
meleri, ev tekstili ürünleri, gıda, mobi-
lyalar ve taşıtlardır. 

Katar’ın dünya enerji fiyatlarının 
artışına bağlı olarak başlattığı kapsamlı 
yatırım projeleri ile paralel olarak, 
bu ülkeye yönelik ihracatımız inşaat 
malzemeleri sektörü ağırlıklı hızlı bir 
artış göstermiş, ancak ihraç ürün-
lerimizin çeşitliliği sınırlı kalmıştır. 
Özellikle inşaat projelerinin hızlandığı 
2006 yılından itibaren Katar’a yöne-
lik ihracatımız, demir çelik ürünlerinin 
lokomotifliğinde hızla artmıştır.

Katar’da başta inşaat malzemeleri 
ve kimyasalları olmak üzere, oto-
motiv ve yedek parçaları, iş maki-
neleri, mobilya, gıda sektörler-
inde ayrıca, müteahhitliğin yanı 
sıra, turizm ve sağlık olmak üzere 
çeşitli hizmet alanlarında de ülkemiz 
firmaları açısından önemli bir potan-
siyel bulunmaktadır. Türk firmaları 
bu potansiyeli değerlendirerek ihracat 
alanı çeşitliliğinden faydalanmalıdır.

Yıllar İtibariyle Dış Ticaret (000 $)
Yıl İhracat İthalat Denge Hacim

1997 9.428 14.070 -4.642 23.498
1998 10.247 63.408 -53.161 73.655
1999 7.551 14.168 -6.617 21.719
2000 9.963 11.313 -1.350 21.276
2001 8.402 5.779 2.623 14.181
2002 15.572 10.659 4.913 26.231
2003 15.688 8.310 7.378 23.998
2004 35.026 17.727 17.299 52.753
2005 82.045 50.725 31.320 132.770
2006 342.147 66.411 275.736 408.558
2007 449.963 29.643 430.320 479.606
2008 1.074.013 159.353 914.660 1.233.366
2009 289,362 85,652 151,397 375.014
2010 162.545 177.045 -14.500 339.590
2011 188.220 481.017 -292.797 669.237
2012 117.700 23.490 94.290 141.19
2013 122.231 35.364 86.867 157.595



HABER

ARJANTiN
FİRMA ADI: Mamuschka SRL

TEL: +54 (294) 442 3294

e-posta: matiascarzalo@mamuschka.
com

Yetkili Kişi: Mr. Juan Carlos Carzalo, 
Matías Carzalo

Firma, fındık, antep fıstığı gibi ürünler 
ithal etmek istediğini bildiriyor. 
Söz konusu talep Birliğimize T.C. 
Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliğimiz vasıtasıyla iletilmiştir.

HiNDiSTAN
FİRMA ADI: SRS ENTERPRISES

UNIT No 1, PLOT No. AH-1 
WALBHAT ROAD GOREGAON (E) 
MAH MUMBAI India

TEL: +91 (981) 9312887

e-posta: srsdenterprises@gmail.com

Yetkili Kişi: SANJAY PAGARIA

Firma, soğuk sıkılarak elde edilen 
fındık yağı ve fındık satmak istediğini 
bildiriyor.

FİRMA ADI: Matrix Tradesources

209 STARLITE TOWER Y.N.ROAD. 
INDORE (M.P)INDIA - 452000

TEL: +91 (99) 77530008

e-posta: radhika@matrixtradesources.
com 

Yetkili Kişi: Radhika Rathi

İplik ve kumaş üretimi ve acenteliği 
yapan firma, aynı zamanda pirinç, 
soya fasulyesi, leblebi gibi ürünlerin 
ticaretini yaptıklarını, bu alanda 
faaliyet gösteren Türk firmalarla 
bağlantı kurmak istediklerini 
bildiriyor.

ROMANYA
FİRMA ADI: ALFA BETA

RO 1873054 J13/3451/1991 B-DUL 

TOMIS, NR.316, BL.LT6,PARTER 
CONSTANTA

e-posta: office@alfabeta.ro

Yetkili Kişi: Rodica Buturuga/ 
Acquisitions Director

1 lojistik depo ve 5 outlet satış 
mağazası olan perakendeci firma, tatlı 
(helva, lokum, çikolata, şekerleme), 
konserve balık ve sebze, deterjan, 
kozmetik ve saç bakım ürünleri 
üreticisi olan ve/veya ticaretini yapan 
Türk firmalarla bağlantı kurmak 
istediklerini bildiriyor.

RUSYA
FİRMA ADI: AgroFoodService

140000, RF, Moscow region, city of 
Lubertsy, Krasnaya street, 1 INN: 
5027080531 KPP: 502701001

TEL: +7 (985) 7697048 

e-posta:agrofudservis@mail.ru

Yetkili Kişi: Alexey Chekurov

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret 
Temsilciliği’nden Birliğimize 
gönderilen bir yazıda, Buğday 
üreticisi olan firmanın Türkiye ile 
işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. 
Temsilcilik yazısında, ilgilenenlerin 
kendilerine de başvurabilecekleri 
belirtilmektedir.

FİRMA ADI: Huilerie Raouf Ellouze

BP 80- merkez Walli- 3093 Sfax - 
Tunisie 

TEL: +216 (53) 512 816

FAKS:+216 (74) 296 111

e-posta: domaine.chograne@gmail.
com Yetkili Kişi: Raouf Ellouze

Firma zeytin ve zeytinyağı imalatı için 
makine ve ekipman almak istediğini 
bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

FİRMA ADI: OJSC "Meat Processing 
Plant Yalutorovskiy" 

TEL: +9 (3453) 2-00-92

FAKS:+9 (3453) 3-91-99

e-posta: JMK_2005@MAIL.RU

Sosis, hazır gıda, donmuş et 
ürünleri gibi 340 çeşitten fazla gıda 
üreticisi olan OJSC adlı firmanın 
ürünlerini ülkemize de satmak 
istediği bildirilmiştir. Söz konusu 
teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu 
Türkiye Ticaret Temsilciliği 
aracılığıyla iletilmiş olup, ilgilenen 
kuruluşların iletişim bilgileri 
Temsilciliğe de başvurabilecekleri 
belirtilmektedir.

SUDAN
FİRMA ADI: Almobark

Hürriyet cad. mobarek iş merkezi no.5 
Hartom/ Sudan

TEL: +249 (657) 84371

FAKS:+24 (912) 1489323

e-posta: p.s.logistic@hotmail.com

Yetkili Kişi: Awad Almobark

Firma, farklı miktar ve çeşitte deri 
satmak istediklerini bildiriyor.

TUNUS
FİRMA ADI: ADEL&ADEL 
International Trading

Siège social 8 avenue Fathel Ben 
Achour 5160 ELJEM

TEL: +216 (98 ) 280 095

FAKS:+216 (73) 631 529

e-posta: expimpadeleadel14@gmail.
com Yetkili Kişi: HAFSA Adel

Firma Tunus’tan zeytinyağı ve hurma 
ihracatının yanı sıra Afrika ülkeleri 
pazarlarına Türk ürünlerinin ihracatını 
yapmak üzere Türk firmalarıyla 
işbirliği yapmak       istediğini 
bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

İşbirliği Teklifleri
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Borsamız Meclis Üyesi 

Özcan ADANIR'ın babası 

Nazmi ADANIR
vefat etmiştir.

Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ANKARA TİCARET BORSASI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI



Borsamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Sedat AKBULUT'un amcası 

Hayrettin
AKBULUT

vefat etmiştir.
Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ANKARA TİCARET BORSASI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI



  

Borsamız Meclis Başkanı 

Erol GEMALMAZ'ın kardeşi 

Turgut Aslan
GEMALMAZ

vefat etmiştir.
Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, 

kederli ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

ANKARA TİCARET BORSASI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI



  


