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Ç anakkale Savaşlarının 100. Yılını ulusça büyük bir onurla 
kutluyoruz. Bir devletinin kaderinin yeniden yazıldığı savaş 

olarak tarihe geçen, karada ve denizde aylarca süren savaşlar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş ateşini yakmış, milli mücadele heyecanının 
tüm Anadolu’da yayılmasına neden olmuştu. 

Çanakkale savaşları elbette ki, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
meşalesini yakmakla kalmamış, Dünya Siyasi Tarihini de önemli ölçüde 
değiştirmiştir. Bu açıdan incelendiğinde dünya ülkelerinin Çanakkale’ye 
ve ülkemize yönelik ilgisi büyük olmuştur. 

“Aynı Heyecanla, Aynı Gururla” sloganıyla kutladığımız zafer 
kapsamında Ankara Ticaret Borsası Meclisi'de Çanakkale’ye bir gezi 
düzenledi. Çanakkale Ticaret Borsası’nda yapılan Meclis Toplantısı’nın 
ardından, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın ziyaret edildiği 
program kapsamında savaşların tüm şiddetiyle yaşandığı cepheler 
heyecan ve gurur duygusuyla gezildi.

Sayın okuyucularımız,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) geçtiğimiz günlerde, 
ekonomik ve sosyal sorunların ele alındığı 8.Türkiye Sanayi ve Ticaret 
Şurası’nı daha sonra, 60 farklı sektörün temsilcisinin katıldığı 8. 
Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nı gerçekleştirdi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki zirve toplantılarında sektörler adeta 
check-up’tan geçti. Sorunlar ve öneriler net bir şekilde ortaya konuldu. 

TOBB, bu toplantıların hemen ardından da 71. Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. TOBB Camiasına yakışan bir ortamda gerçekleştirilen 
Genel Kurul’da Başbakan Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Babacan, 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Vural 
birer konuşma yaparak iş dünyasına seslenme fırsatı buldular. 

Yine bu dönem içinde ülkemizi ziyaret eden Türkçe Konuşan 
Girişimcilerin, ATB’ye gerçekleştirdiği ziyaret de kelimenin tam 
anlamıyla başarılı geçti ve işbirliği yolunda önemli adımlar atıldı.  

Evet, dergimizin bu sayısında bu konuların dışında dönem içinde 
gerçekleştirilen etkiliklere de dergimizin iç sayfalarında yer verdik. İlgiyle 
okuyacağınız dolu dolu bir dergi hazırladık. 

Bir sonraki sayımızda buluşana kadar güzel ve aydınlık günler dileriz. 

Yayın Kurulu
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 71. 
Genel Kurulu'nu Mayıs ayının ilk haftasında 

Ankara'da yaptık. Türk Hür Teşebbüs Camiasına 
yakışır bir olgunlukta geçen genel kurulumuz 
önecesinde iki önemli toplantı daha gerçekleştirdik. 
Bunlardan ilki Türkiye 8. Sanayi ve Ticaret Şuarısı 
idi. İkinci toplantımız ise 60 sektör temsilcisinin 
katıldığı Türkiye 8. Sektörel Ekonomi Şurası'ydı. 
her iki toplantımıza da Hükümetimiz, Başbakan 
Sayın Davutoğlu başta olmak üzere Hükümetimizin 
ekonomi kurmayları tam kadro katıldılar. Sorunları 
ilk ağızdan dinlediler ve çözüm önerilerini hemen 
toplantının içinde uygulamaya koydular. 

TOBB Genel Kurulu da işte böylesine önemli 
toplantıların ardından gerçekleştirildi. TOBB Başkanı 
Sayın Hisarcıklıoğlu'nun Genel Kurul konuşması ise 
son yılların bir ekonomik değerlendirmesi gibiydi ve 
geleceğe ilişkin önemli bir profil çiziyordu. 

Konuşmasında "Ülkemizin yıldızını yeniden 
parlatmalı, reel sektörümüze yeniden heyecan 
vermeliyiz" diyen Sayın Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 
yeni bir büyüme modeline ihtiyacı olduğunu, yeniden 
bir yapısal reform gündemi oluşturarak, yeni bir 
büyüme hikayesi yazılması gerektiğini belirtti.

Seçimden sonra kurulacak yeni hükümetten ve 
parlamentodan  beklentileri sıralarken, kurulacak 

yeni Hükümetin adeta önceliklerini sıraladı. Atılan 
cesur adımların devamını beklediklerini söyleyen 
Başkan Sayın Hisarcıklıoğlu "Aynı cesur adımları 
damga vergisi, peşin vergi ve elektrikteki TRT payı 
için de bekliyoruz. İstihdam üzerinde yüklerin de 
rakiplerimiz seviyesine indirilmesi bekliyoruz. Vergi 
sistemi mevzuatı basit ve net olmalı ki, bürokratların 
keyfi yorumuna muhtaç kalmayalım. Gelir vergisini 
aksatmadan ödemiş olanları ödüllendirelim. Yargı 
süreçleri mutlaka hızlandırılmalı. Belirli bir tutarın 
altındaki ticari davalarda tahkim artık zorunlu 
olmalı. Son dönemde görüyoruz ki iflas ertelemesi ve 
iş davaları giderek daha fazla istismar ediliyor. Buna 
karşı da tedbir alınmalıdır. İş adamı işini kanuna 
uygun yapacak. Düzgün çalışacak. Yapmadığında da 
hesabını verecek. Zaten veriyoruz. Peki, keyfi kararla 
haksız yere bir müteşebbisin hayatını karartan 
bürokrat niye dokunulmaz olsun. Nasıl özel sektör 
yaptığı hatanın bedelini ödüyorsa, bürokrat da yaptığı 
hatanın bedelini ödemeli." şeklindeki sözleri dikkat 
çekiciydi.

Evet; Türkiye'nin gündemi 7 Haziran' a kadar dolu. 
Ancak, Türkiye 8 Haziran sabahından itibaren yeni 
şeyleri konuşmak , yeni bir dinamizimle bir kez daha 
ayağa kalkmak istiyor.

Sağlık ve Mutluluk dileklerimle.
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Ankara Ticaret Borsası’nın (ATB) 
Çanakkale Zaferinin 100. yılı 

münasebetiyle  Çanakkale’ye düzen-
lediği inceleme gezi 8-11 Mayıs ta-
rihleri arasında gerçekleştirildi.  

“Aynı Ruh, Aynı Heyecan /1915-
2015” kapsamında gerçekleştirilen zi-
yarette Çanakkale Ticaret Borsası’nda 
ortak bir toplantı gerçekleştirildi.  

Ortak toplantıda bir konuşma ya-
pan ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz “Çanakkale’yi anlamak için 
Çanakkale savaşlarına bakmak yeterli-
dir. Bu savaş öylesine değerlere sahip-
tir ki bugün günümüzde maalesef bu 
değerleri bulamıyoruz.. Anadolu’nun 
evlatları ülkeleri için savaşırken hem 
insanlığı hem de erdemi öğretmişler-
dir. Bugün bile tüm dünyanın gıpta ile 
baktığı bir kahramanlık destanının ya-
zıldığı savaşın bile bir onuru olduğunu 
göstermişlerdir” dedi.

Ekonomide bir süreden beri bir durgunluk yaşandığına 
dikkat çeken Yavuz, özellikle tarımın 80’lerden 
sonra ihmal edildiğini, son hükümet döneminde ise 
verilen tüm desteklerin yıllar süren ihmalin yaralarını          
sarmaya henüz yetmediğini belirtti. 

%RUVDPÇ]�0HFOLVL
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 Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı 
S.Kaya Üzen yaptığı açış konuşmasın-
da,  “2015 hem Çanakkale hem de ül-
kemiz için çok özel bir yıl. Destansı bir 
zafer olan Çanakkale zaferimizin 100. 
Yılında istedik ki tüm borsalarımızla 
Çanakkale’de buluşalım. Borsa olarak 
da bizler ülkemizdeki kardeş borsa-
larımızı ilimize 2015 yılında davet 
ettik. Müşterek gündemli toplantıla-
rını Çanakkale’de yapmalarını istedik. 
Tüm dünyaya barış mesajlarının ve-
rildiği Çanakkale’mizde bizleri ziyaret 
etmeniz çok anlamlı ve önemlidir.

Ankara Ticaret Borsası’ ndaki 
dostlarımızı Çanakkale’de ve Bor-
samızda ağırlamaktan dolayı büyük 
mutluluk duyduğumuzu ifade etmek 
istiyoruz.. Çanakkale Savaşlarının 
100. Yılı olan 2015 yılında kurumlar 
arasındaki bu işbirliğimizin çok daha 
anlamlı ve değerli olacağını düşünü-
yoruz” şeklinde konuştu.  

Üzen’in konuşması
Çanakkale Ticaret Borsa’sı  Başka-

nı Kaya Üzen konuşmasında,  Ankara 

Ticaret Borsası’nı ağırlamaktan onur 
duyduğunu belirterek, Borsa faaliyet-
leri, projeleri ve çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. 

Başkan Üzen konuşmasını şöyle 
tamamladı:

 “Bizler Çanakkale Ticaret Borsa-
sı olarak üyelerimizin sektörlerinde 

gelişmelerini sağlamak için uygun 
ortamlar hazırlamak ve bölgemizin 
ekonomisini geliştirmek amacıyla 
ülkemizde ve dünyada Çanakka-
le’mizin ve üyelerimizin en iyi şekilde 
tanıtımını yapmayı misyon edindik. 
İlimiz sahip olduğu değerler açısın-
dan marka kent olma özelliği taşı-



KAPAK

7

maktadır. Bizler bu düşünceler doğ-
rultusunda İlimize özgü ürünlerin 
markalaşmalarına büyük önem ver-
mekteyiz. Üyelerimizin ürünlerinin 
markalaşması için büyük – küçük 
onlarca eğitim, bilgilendirme toplan-
tıları düzenledik. Ayrıca ürünleri dış 
pazarlarda tanıtmak, ihracat hacmini 
artırmak, yabancı firmalar ile ilişkile-
rini ve işbirliklerini güçlendirmek ve 
küresel ekonomide hak ettikleri yeri 
almalarını sağlamak adına ulusal ve 
uluslararası fuarlarda yer aldık ve al-
maya da devam ediyoruz.” dedi.

Yavuz’un konuşması
Ankara Ticaret  Borsası Yönetim 

Kurulu  Başkanı Faik Yavuz  ortak 
meclis toplantısında yaptığı konuş-
mada, Çanakkale Savaşı’nın önemini 
anlatarak, “Çanakkale’yi anlamak için 
Çanakkale savaşlarına bakmak yeterli-
dir. Bu savaş öylesine değerlere sahip-
tir ki bugün günümüzde maalesef bu 
değerleri bulamıyoruz.. Anadolu’nun 
evlatları ülkeleri için savaşırken hem 
insanlığı hem de erdemi öğretmişler-
dir. Bugün bile tüm dünyanın gıpta ile 
baktığı bir kahramanlık destanının ya-
zıldığı savaşın bile bir onuru olduğunu 
göstermişlerdir” dedi.

Ekonomik Savaşı da 
kazanmalıyız
Konuşmasının ikinci kısmında 

Türkiye’nin geçirmiş olduğu ekono-
mik süreçle ilgili bilgiler veren ATB 
Başkanı Yavuz “ şimdi ekonomik sa-
vaşı  da kazanmalıyız” diyerek sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

 “Türkiye ekonomik hayatta çok 
önemli bir ilerleme gerçekleştirdi. 
sanayileşti. Bakın bugün Çin’den 
İtalya’ya kadar olan bu bant içinde 
Türkiye’nin göstermiş olduğu bu 
sanayileşmeyi hiçbir ülke yapmadı. 
Avrupa’da satılan her 3 TV’den biri 
Türk Malıdır. Avrupa’da satılan her 
4 beyaz eşyadan biri Türk Malıdır. 
ABD’den sonra 12 farklı otomotiv 
markasının üretim ve ihracatını ya-
pan tek ülke Türkiye’dir. Türkiye Bu 
süreç içinde yatırımlar içinde cazip 
hale gelmiştir. Ülkemize 2002 yılına 

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un başkan-
lığında gerçekleştirilen Çanakkale’ye yapılan ziyarete, Meclis Başkan 

Yardımcısı Hayri Gülten, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa 
Bakiler, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sedat Akbulut, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kemal Coşgun, Şemsettin Aktuğlu, Celal Yıldırım ve Murat Ba-
şar, Meclis Üyeleri,  İbrahim Öztürk,  Abdülhüda Kılıç, Ahmet Atalay, 
Necati Alakuşu,  Bilal Lök, Muammer Yılmaz, Fetullah Şevgin,  Adem 
Uyanık,Yahya Şahin, Hasan Ersan, Özcan Adanır, B.Sezai Demircan, Er-
tuğrul Özer, Birol Mermer, Lütfü Morkoç, Cevat Şenbaba, Ruhi Bulduk 
ve Genel Sekreter Eyüp Şenol Ömerlioğlu katıldı. 

$7%�+H\HWLQGH�NLPOHU�\HU�DOGÕ"
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kadar gelen toplam yabancı yatırım 
15 Milyar dolarken Sadece 2004-
2014 yılları arası gelen yabancı yatı-
rım 140 milyar doları aşmıştır. Bütün 
bunlar son 12 yıl içinde özel sektör 
eliyle başarılmıştır” 

80’lerden sonra tarım 
ihmal edildi
Ekonomide bir süreden beri bir 

durgunluk yaşandığına dikkat çeken 
Yavuz, özellikle tarımın 80’lerden son-
ra ihmal edildiğini, son hükümet dö-
neminde ise verilen tüm desteklerin 
yıllar süren ihmalin yaralarını sarmaya 
henüz yetmediğini belirtti. 

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye, yakaladığı başarılı iv-

meyi son yıllarda yitirdi. Türkiye’nin 
yeni başarı hikayelerine ihtiyacı var.  
Türkiye sanayileşirken çok önemli bir 
şeyi ihmal etti o da Tarımdır. Bugün 
ABD’nin ulaşmış olduğu sanayileşme-
ye bakıldığında ilk sırada yer aldığını 
görüyoruz. Ama aynı Amerika tarım 
ürünleri üretiminde ve ihracatında da 
yine ilk sıralarda yer almaktadır. De-
mek ki sanayileşirken tarımı da geliş-
tirmek mümkündür. Bunun içinde 
tarımda gelişmiş ülkelerin neler yaptı-
ğını, üründe kalite ve verimliliği nasıl 
sağladığını iyi analiz etmeliyiz. Bugün 
hükümet, tarıma verdiği desteklerle 
Cumhuriyet tarihi içinde yer alan tüm 
hükümetlerden daha fazla destek sağ-
lamaktadır. Ancak bu desteklerin ye-
rinde kullanılması önemlidir” 

ATB Başkanı Yavuz konuşması-
nın son bölümünde ,  Ankara Ticaret 
Borsası’nın gerçekleştirdiği projeleri 
anlatarak, Canlı hayvan Borsası ve Et 
Kombinası’nın ilk projeleri olduğuna 
dikkat çekerek, ATB İş Merkezi, Ahi-
boz Çelik  Silo,Uluslar arası Akreditas-
yon Belgesine sahip  laboratuar ve yine 
çağın gerektirdiği en son teknoloji ve 
iletişim sistemlerine sahip Satış Salo-
nu Tesisleri ile ATB  Hizmet Binasıyla 
tüm alt yapı yatırımlarını belirterek 
“ATB, çağdaş borsacılık için gerekli 
olan tüm alt yapı tesislerini tamamla-
mış ve hizmete açmıştır” dedi. 

Ziyaretin sonunda ATB Başkanı  

dDQDNNDOH�762¶\D�]L\DUHW

Çanakkale Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantı sonrası ATB 
Meclis Başkan Yardımcısı Hayri Gülten, Yönetim Kurulu Başka-

nı Faik Yavuz ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bakiler 
ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başar’dan oluşan bir heyet Çanakkale 
TSO’yu ziyaret etti. Çanakkale TSO Başkanı Bülend Engin ile Genel 
Sekreter Sema sandal’la görüşen ATB Heyeti, burada ilin genel sorunları 
hakkında görüş alış-verişinde bulundu. 

Yavuz, Çanakkale Ticaret  Başkan Kaya 
Üzen’e ziyaret anısına bir vazo sundu. 
Yavuz,  burada yaptığı değerlendirme-
de, Çanakkale Ticaret Borsasının ATB 
için ayrı bir önemi olduğunu söyleye-
rek “Sayın Başkanla uzun yıllardan beri 
beraber çalışmaktayız Kaya Başkan be-
nim kardeşimdir. Çanakkale Ticaret 
Borsası hizmet binasının açılışında, 
TOBB Yönetim Kurulu Başkanımızla 
beraber bulunduk. Çanakkale Ticaret 
Borsasının hizmetleri ve faaliyetleri-

ni yakından takip ediyoruz.  Bugün 
bizlere ev sahipliği yaptığınız için çok 
mutluyuz. Teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

 Kaya Üzende Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz’a ziyaretin anısına 
100. Yıl tabağı ve Çanakkale Gazileri 
kitabı takdim ederken, “ATB’nin de-
ğerli başkanını bizlere vermiş olduğu 
destekleri ve yaptığı yardımları unut-
madık. Her zaman şükranla anıyoruz” 
dedi.
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DUR YOLCU

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir!.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed'in yattığı yerdir!

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed'in düşmanı boğduğu sele,
Mübarek kanını kattığı yerdir!...

Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,
Bir harbin sonunda bütün milletin,
Hürriyet zevkini tattığı yerdir!...

NECMETTİN HALİL ONAN

dDQDNNDOH�QRWODUÕ
Çanakkale Zaferleri, deniz ve kara savaşlarının ortak adıdır. Anka-

ra Ticaret Borsası (ATB) tarafından Çanakkale Savaşlarının 100. 
Yılı münasebetiyle düzenlenen gezi tam bir tarih dersi gibiydi. ATB 
Meclis Üyelerinin Çanakkale Şehitler Anıtına yaptığı ziyarette duygu 
dolu anlar yaşandı.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden 253.000 Türk aske-
rin anısına yaptırılan Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale il sınır-
ları içindeki Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Boğazı'nın ucunda 
Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alıyor.
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Anıt, 1915 yılında I. Dünya Savaşı 
sırasında Feridun Kip, İsmail Utkular 
ve Doğan Erginbaş tarafından tasarlan-
mış. Yapımına 1952 yılında karar ve-
rilen ve temeli 17 Nisan 1954 tarihin-
de atılan anıt 21 Ağustos 1960 günü 
açılmış. Finansal nedenlerden dolayı 
yapımı birkaç defa durdurulan anıtın 
15 Mart 1958 tarihinde sadece gövde 
kısmı tamamlanmış,  Milliyet gazetesi 
tarafından ülke genelinde düzenlediği 
bağış kampanyası sonucu tamamlan-
mış. 

Üzerinde 25x25 m kaide yer alan 4 
ayak üzerine oturtulmuş olan yapının 
yüksekliği 41,7 metre. Ayakların geniş-
liği 7,5 metre Anıt tümüyle 62,5 met-
rekarelik bir alanı kapsıyor.

Anzak Koyu da ATB Heyetinin zi-
yaret güzergahı üzerinde yer alıyordu. 
Kara Savaşlarının başlangıç noktası 
olan Anzak Koyu, bugün tarihe yaptığı 
tanıklıkla tüm konuklarını ağırlıyor. 

Turuva Tarihi Kenti
Çanakkale’nin yakın tarihteki savaşı 

elbette ki sadece Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında yaşanmamış. Tarihi Milattan 
Önce, Homeros tarafından yazıldığı sa-
nılan iki manzum destandan biri olan 
İlyada'da geçiyor. Troya veya Truva Kaz 
Dağı (Antik İda Dağı) eteklerinde, Ça-
nakkale il sınırları içinde yer alan tarihî 
kent. Homeros tarafından yazıldığı sa-
nılan iki manzum destandan biri olan 
İlyada'da bahsi geçen Truva Savaşı'nın 
gerçekleştiği antik kent. 

Özellikle Turuva Atıyla birlikte 
anılan kentin önemli bir kısmı henüz 
yer yüzüne çıkmış değil. Ancak bu-
günkü haliyle bile her yıl yüzbinlerce 
yerli ve yabancı turist tarafından ge-
ziliyor. 

1871'de amatör arkeolog He-
inrich Schliemann tarafından keş-
fedilen antik şehrin kalıntılarında, 
ilerleyen zamanlarda gerçekleştiri-
len kazılar sonucu, aynı yerde farklı 
dönemlerde yedi kez  kurulduğu ve 
farklı dönemlere ait 33 katman ol-
duğu saptanmış. Şehrin bu karmaşık 
tarihsel ve arkeolojik yapısı, daha ko-
lay inceleyebilmek için kent tarihsel 
dönemlere göre sırayla roma rakam-
larıyla ifade edilen 9 ana bölüme ay-
rılmış. 

Antik kent, 1998 yılından beri 
Dünya Miras Listesinde, 1996 yılın-
dan beri de Milli Park statüsünde. 
Antik kentte çıkan eserlerin çoğu 
günümüzde Türkiye, Almanya ve 
Rusya'da sergileniyor.

Adalara ziyaret
ATB Heyetinin Gökçeada ve 

Bozcaada’ya  gerçekleştirdiği geziler-
de de yorgunluk atıldı. 

Gökçeada, Yunancadaki adı ise 
Imvros. Çanakkale'nin bir ilçesi ve 
Türkiye'nin en büyük adası. Ege 
Denizi'nin kuzeyinde, Saros Körfezi 
girişinde yer alan ada, 91 km. kıyı 
şeridine sahip. Adanın batısında 
yer alan İncirburnu Türkiye'nin de 
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Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim eyvah

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyorum düşmana karşı
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi
Anneler babalar ümidi kesti
Of gençliğim eyvah

Çanakkale'den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor aslan yiğitler
Of gençliğim eyvah

Çanakkale'den çıktım başım selamet
Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet
Of gençliğim eyvah
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en batı noktasını. Pazartesi ve Per-
şembe günleri olmak üzere haftada 
2 kez Gökçeada-İstanbul uçak sefer-
leri başlamış bu da iç turizmi can-
landırmış..

Bozcaada ise Türkiye'nin üçün-
cü büyük adası. Yüzölçümü 40 km², 
anakaraya uzaklığı ise 6 kilomet-
re. Resmi nüfusu 2.543, ancak kış 
aylarında 1.500 civarına düşüyor, 
yazları ise bu sayı 5.000'e kadar çı-
kıyor.  Bozcaada, şaraplık üzümleri 
ve şaraplarıyla ünlü. Adanın büyük 
kısmı bağlarla kaplı. Az miktarda ta-
hıl, baklagiller ve meyve yetiştiriliyor. 
Adada yetişen gelincik çiçeklerinden 
az miktarda üretilen şerbet ve reçeller 
daha çok turistlere satılır.
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TOBB’un 71’inci Mali Genel Ku-
rulu Başbakan Davutoğlu, CHP 

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Vural ve 
TOBB delegelerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yeni bir 
büyüme hikayesi yazmak istediğini 

bunun için de siyasilerden yeni ya-
pısal reformların elbirliğiyle ve hız-
la hayata geçirilmesini istediklerini 
vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, “2015 seçimleri 
Türkiye’nin yeniden ayağa kalkması 
için milat olmalı. Haziran’dan sonra 
önümüzde seçimsiz bir 4 yıl var. Bu 

fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. Bu 
dönem sert tartışmaların geride kaldı-
ğı, güçlü reformların dönemi olmalı. 
Daha özgür ve daha zengin Türkiye 
için adımlarımızı hızlandırmalıyız” 
dedi.

Türkiye’nin yeni bir büyüme mo-
deline ihtiyacı olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Yeniden bir yapısal 
reform gündemi oluşturarak, yeni bir 
büyüme hikâyesi yazmalıyız. Firmala-
rımızın yaşadığı çeşitli sıkıntılara hızlı 
çözümler üretmeliyiz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’da 
şöyle konuştu:

2015 öncesinde, gelişen ekono-
miler hızlı büyürken, gelişmiş eko-
nomiler yavaş gitmekteydi. Bu yılsa, 

+LVDUFÇNOÇRèOX�������G�ëH�NDOND
\RO�DODFDèÇPÇ]�ELU�\ÇO�RODFDN

éë�G�Q\DVÇQÇQ�QDE]Ç�72%%�*HQHO�.XUXOX©QGD�DWWÇ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 71. 
Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun açış konuşmasıyla başlayan seçimsiz 
Genel Kurula katılan  Başbakan Davutoğlu, CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Grup Başkanvekili Vural ve 
Başbakan Yardımcısı Babacan birer konuşma yaptılar.
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Hindistan hariç, tüm gelişen eko-
nomilerin yavaşlamakta olduğunu 
görüyoruz. Dünya üretiminin yüz-
de 85’ini yapan 20 büyük ekonomi, 
2014 yılında yüzde 3,4 büyümüştü. 
Bu yıl bu oranın gerilemesi söz ko-
nusu.

Gelişen ülkelerse geçen sene orta-
lama yüzde 4,5 büyümüştü. Bu sene-
ki beklenti yüzde 4 civarında. Petrol 
fiyatlarının son dönemde artmasıyla 
Rusya ekonomisindeki daralma sınır-
landı. Yine de bu yıl için küçülme ya-
şayacaklar. Özetle dünyada bir topar-
lanma var, ama yetersiz. Hepimiz için 
söylüyorum! Sürprizlere hazır olup, 
risklerden uzak durmakta fayda var.

Ülkemize baktığımızda bizim 
dünya genelinden, 2 kat daha tedbirli 
ve dikkatli olmamız gerektiğini görü-
yoruz. Zira dünyadaki belli başlı jeo-
politik risklerin tamamı, bizim çevre-
mizdeki coğrafyada yaşanıyor. Düşen 
petrol fiyatları dış ticaret açığımızı 
olumlu etkilerken, ihracat, turizm, 
yatırım ve uluslararası müteahhitlik 
işlerimizi kısıtlıyor. Öncü göstergele-
rin çoğu, büyümede zayıf bir görünü-
me işaret ediyor.

İç piyasada hem işler durgun, hem 
de tahsilatta, özellikle de çek’lerde gi-
derek artan ölçüde sıkıntılar yaşıyo-
ruz. Bu sıkıntıları aşmak için büyüme 
temposunu mutlaka artırmalıyız.  

Yılın ikinci yarısında, hem seçim 
döneminin geride kalması, hem de 
Avrupa’nın canlanmasıyla, iç piyasa 
ve ihracatın daha olumlu seyretmesi-
ni ve büyümenin hızlanmasını umu-
yoruz. Özetle 2015, düşe kalka yol 
alacağımız bir yıl olacak.

Seçimden sonra kurulacak yeni 
hükümetten ve parlamentodan da 
beklentilerimiz var. KKDF’nin kal-
dırılması, özel sektör üzerindeki gir-
di maliyetlerin azaltılmasını sağlayan 

cesur bir adımdı.
2015 seçimleri Türkiye’nin yeni-

den ayağa kalkması için milat olmalı. 
Haziran’dan sonra önümüzde seçim-
siz bir 4 yıl var. Bu fırsatı mutlaka 
değerlendirmeliyiz.

Bu dönem sert tartışmaların geri-
de kaldığı, güçlü reformların dönemi 
olmalı. Daha özgür ve daha zengin 
Türkiye için adımlarımızı hızlandır-
malıyız.  

Öte yandan Yeni Meclisimiz AB 
üyelik sürecini canlandırmaya da 
odaklanmalı. AB üyeliği için gerekli 
olan iktisadi, siyasi ve sosyal kriterleri 
yakalamak, hepimizin ortak amacı ol-
malı.

İhtiyaç duyulan reformlar, tüm 
partilerinin katılımı ve uzlaşmasıyla 
süratle tamamlanmalı.

AB üyesi bazı ülke liderlerinin 
vizyonsuz, haksız, kabul edilemez ta-
vırlarına rağmen, kendimiz için bunu 
başarmalıyız. Zira Türk halkı AB stan-
dartlarında yaşamaya layıktır. Biz buna 
inanıyoruz. Bunu da başaracağız.

Her şeyin temelinde, özgürlük var, 
demokrasi var. O yüzden demokrasi-
ye sahip çıkacağız. Güçlendireceğiz.
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Türkiye’nin en büyük gücü, mü-
teşebbis ruhudur. O müteşebbis ru-
hun asli temsilcileri bu salonda!

Bizim doğalgazımız, petrolümüz 
yok. Ama dağları delen, ufkun öte-
sini gören, imkânsızı mümkün kılan 
cesur insanlarımız var.

Bizler karamsarlığa kapılamayız, 
bizler umutsuzluk içinde olamayız. 
Çünkü bizim ecdadımız vazgeçenler 
değil, destan yazanlardır!

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun konuşması
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise 

konuşmasında, "1991 seçimlerine 
giderken verilen popülist birtakım 
vaatler, Türkiye'yi 1994 ekonomik 
krizine yöneltti. 28 Şubat'ın getirdiği 
olumsuz psikolojik atmosfer 3 parti 
koalisyonunda Türkiye'yi 2001 kri-
zine yöneltti. Son 12 yıl içinde eğer 
Türkiye, daralan dünya ekonomisine 
rağmen büyümüşse bunun arkasın-
daki temel saik demokrasidir ve siyasi 
istikrardır" dedi.

Genel Kurulun Türkiye'nin ge-
nel ekonomik gidişatının da istişare 
edildiği son derece önemli bir forum 
olduğunu, bu sene de çok anlamlı 

bir zamanlamayla Genel Kurul'da 
bir araya geldiklerini belirten Davu-
toğlu, TOBB'u Çanakkale Savaşı'na 
atfen 100. yıl konseptiyle düzenlenen 
genel kurul nedeniyle kutladı, Ça-
nakkale Savaşı'nda şehit düşen bütün 
ecdada rahmet diledi.

İnsanlık onurunun, en kutsal
unsurlarından biri insan emeği
Davutoğlu, son 8 ay içerisinde 

TOBB yetkilileriyle 9. kez bir araya 
geldiğini işçi sendikalarıyla da yo-
ğun istişare içinde olduklarını belir-
terek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü'nün Türkiye'de iş barışının 
sağlanmasına zemin teşkil edeceğine 
dair ümidini paylaştı.

Organize sanayi bölgesi
olmayan şehir kalmayacak
Davutoğlu, bütün illerin daha 

fazla organize sanayi bölgesi istediği-
ne işaret ederek, bunun, "Türkiye'de 
üretim şevki kırıldı" diyenlere bir ce-
vap teşkil eden önemli bir gösterge 
olduğunu bildirdi.

AK Parti iktidara geldiğinde 
Türkiye'de 67 organize sanayi bölgesi 
bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, 
şu anda Türkiye'de 157 organize sa-

nayi bölgesi olduğuna dikkati çekti.
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu ise, "AB ile ilişkilerde, sözüm 
söz, CHP iktidarında hiç öyle 'Yeni 
fasıl açacaklar, açmayacaklar' diye 
beklemeyeceğiz. Bu ülkede birinci 
sınıf demokrasi için ne gerekiyorsa 
tamamını yapacağız. Sözüm sözdür" 
dedi.

Kılıçdaroğlu, TOBB 71. Genel 
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ken-
disine konuşma fırsatı verildiği için 
TOBB yönetimine yürekten teşek-
kür ederek, "Sizlerle beraber olmayı 
onurlu bir görev olarak addediyo-
rum" ifadesini kullandı.

TOBB'un genel kurullarında, 
bir anlamda Türkiye'nin sorunları-
nın tartışıldığını ve genel kurulların 
Türkiye, bölge ve dünya için önemli 
olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Az 
önce Sayın Başbakan konuştu. 'Biz 
şunları, şunları söylüyoruz. Siz ne 
söylüyorsunuz?' İyi söyleyeceğiz de 
burada olsaydın dinleyecektin. Ama 
burada değilsin. Ama sözüm söz. 
Sayın Başbakana, seçim bildirgemizi 
göndereceğim. Ne söylediğimiz ora-
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da gayet açık, gayet net yer alıyor" 
diye konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun, 2002'deki Genel 
Kurulda yaptığı konuşmayı anımsa-
tan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin büyük, 
güçlü, sözü dinlenen ve ufku geniş 
bir ülke olması gerektiğini kaydetti.

"Siz Mısır'a, Suriye'ye, Irak'a, 
Libya'ya, İsrail'e rahat gidebiliyor 
musunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu, 
Türkiye'nin dört büyük başkentte 
büyükelçisinin bulunmadığını, ken-
di bölgesinden soyutlandığını ifade 
etti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 

da, "Seçim döneminde açıklanan 
bazı popülist içi boş vaatlere baktığı-
mızda gerçekten çok üzücü, 12-13 yıl 
sonra Türkiye'de muhalefet keşke bu 
noktaya gelmeseydi" dedi.

Genel Kurulda konuşan Babacan, 
Türkiye'nin kritik bir dönemde kritik 
bir coğrafyada kendi alnının teriyle 
ekonomisini ilerleten demokrasisini 
güçlendiren bir ülke olduğunu belir-
terek, dünya konjonktürünün kritik 
olduğunu, bugün itibariyle gelişmiş 
bir çok ülkede büyüme görülemedi-
ğini, gelişmekte olan ülkelerin büyü-
me hızlarının da düştüğünü bildirdi.

Babacan, Suriye'de iç savaş, 
Irak'ta son derece istikrarsız bir tablo 
olduğunu, Rusya ve Ukrayna ekono-
milerinin daralacağını ifade ederek, 
hem Türkiye'nin içinde bulunduğu 
jeopolitik ortamın hem de dünya 
ekonomisinin Türkiye için şartları 
zorlaştırdığını kaydetti.

Türkiye ekonomisinin bütün 
bunlara rağmen büyümeye devam 
ettiğine dikkati çeken Babacan, bü-
yümenin kompozisyonunun daha 
sıhhatli hale geldiğini vurguladı.

Babacan, özel sektörün lokomo-
tif olduğu bir ekonomik kalkınma-
dan yana olduklarının altını çizerek, 
Türkiye'de ekonomik istikrarın mut-
laka siyasi istikrara dayanması gerek-
tiğini belirtti.

Türkiye'nin AB sürecinde siyasi 
alanda yaptığı reformların pek çok 
alanda tabloyu değiştirdiğine dik-
kati çeken Babacan, 2002 yılındaki 
Türkiye ile bugünkü Türkiye karşı-
laştırıldığında, demokrasisinin de, 
ekonomisinin de ilerlediğini ancak 
yapılanların yeterli olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili 
Oktay Vural
MHP Grup Başkanvekili Oktay 

Vural da yaptığı konuşmada, "Sayın 
Başbakan yeni bir anayasa taahhüdü-
müzdür' dedi. Vural, “Yeni anayasa 
ile ilgili sözler ne kadar zamandır ve-
riliyor? Yeni anayasada bir arpa boyu 

yol alınamadı. Yeni anayasa 7 Hazi-
ran seçimlerinde olacak diyor. Sayın 
Başbakan yeni anayasa ile birlikte 
eski söylemleri tekrar ediyor" diye 
konuştu.

Vural, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: "Gönül isterdi ki Sayın Başba-
kan çözüm meselesini TOBB Genel 
Kurulu'na aktarsaydı da milletimiz 
çözümün ne olduğunu öğrenseydi. 
Tavrımız gayet açık ve nettir. Herke-
sin anadiline saygı duyuyoruz. MHP 
olarak entegrasyondan yanayız. Bir-
likte rahmet, ayrılıkta azap vardır di-
yenlerdeniz. Partinin devleti olmaz, 
devlet herkesin devleti olmalıdır."

TOBB bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yılını dolduranlara Genel Kurul 
öncesi düzenlenen törende Hizmet Şeref Belgesi verildi. TOBB Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki törene Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ankara Ticaret Borsası Genel Kurul 
Delegesi Yahya Şahin 10. Yıl Hizmet Şeref  Belgesi aldı.   

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 
Hizmet Şeref Belgesi'ne layık görülen üyelere ilişkin, "Kazanırken kazan-
dırmanın, insanlara iş ve aş sağlamanın değerini öğrettiler, dürüst tüccarın 
ne olduğunu gösterdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan iken özel sektörün önünü açan 
birçok reform gerçekleştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bu süreçte özel 
sektörün yatırım ve ihracat açısından önemli işlere imza attığını ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu dönemde en fazla turist çeken 6. destinas-
yon, müteahhitlik alanında da Çin'den sonra dünyanın en büyük 2. gücü 
haline geldiğini kaydetti.

Hizmet Şeref Belgesi alanların Türkiye'de üretimin ve ticaretin adı 
yokken üretim ve ticaret yaptıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Kaza-
nırken kazandırmanın, insanlara iş ve aş sağlamanın değerini öğrettiler, 
dürüst tüccarın ne olduğunu gösterdiler" ifadelerini kullandı 

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB bünyesinde 
10, 20, 30 ve 40 yılını dolduran üyelere Hizmet Şeref Belgeleri ve plaket-
lerini verdi.

Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TOBB İkiz 
Kuleler’in bahçesine 71’inci  Genel Kurul dolayısıyla kurulan stantları 
gezdiler.

TOBB Delegeleri Hizmet 
ąHUHI�%HOJHOHULQL�&XPKXUEDĆNDQć�
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60 farklı sektörün temsilcisi Baş-
bakan Davutoğlu ve Bakanlar-

la TOBB’da düzenlenen 8. Türki-
ye Sektörel Ekonomi Şurası’nda 
biraraya geldi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğindeki 
Şura’da sektörler check-up’tan geçti. 
Sorunlar ve öneriler net bir şekilde 
ortaya konuldu.

Şura’nın açılış konuşmasını yapan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, "Kamu ile özel sektör arasında 
kurduğumuz kapsamlı diyalog me-
kanizmaları sayesinde, özel sektör ile 
kamu idaresi arasında, ortak akıl ve 
empati sağlandı" dedi.

Şuranın tüm sektörleri bir ara-
ya getiren, Türkiye'nin bu alandaki 
en büyük ve en kapsamlı buluşması 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
sektör meclislerinin her sektördeki 
en büyük 40 firmayı içerdiğini dile 
getirdi. Hisarcıklıoğlu, bu sayede sek-
törleri yakından takip edebildiklerini 
söyledi. Ayrıca her sektör meclisinde, 
o sektör ile ilgili kamu idaresinden 
de daimi bir temsilcinin yer aldığı-

nı belirten Hisarcıklıoğlu, "Böylece 
Türkiye sektör meclisleri, özel sektör 
ile kamu idaresinin bir araya gelerek 
aynı masa etrafında istişare ettiği, bir-
likte çalıştığı, sorunları tartıştığı, mu-
tabık kalınan önerilerin kamu ida-
resine aktarıldığı, sektörel ve istişare 
mekanizması olarak faaliyet gösteri-
yor" değerlendirmesinde bulundu.

 Hisarcıklıoğlu, sektör meclisi 
başkan ve üyelerinin, bir taraftan iş 
hayatında başarıyla mücadele eder-
ken diğer taraftan sektörlerini tem-
sil etmek gibi büyük emek isteyen 

önemli görev üstlendiklerine dikkati 
çekti.

Başbakan Davutoğlu
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise 

Şura’nın açılışında yaptığı konuşma-
da, "Bir taraftan bu cumartesi başla-
yacak olan kampanya hazırlıklarını 
yürütürken, bir taraftan da şeytan 
taşlarken tabiri caizse, 1915 olayları 
ile ilgili bugün dahil birçok telefon 
diplomasisi yapacağız. Türkiye'ye yö-
nelen o haksız ve hepimizi isyana teş-
vik eden yani gönüllerimizden gelen 
seslerle tepki vermemize yol açan bu 
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haksız ithamlar ve Türkiye'yi kıskaca 
alma çabalarına karşı mücadele edi-
yoruz" dedi.

Davutoğlu, TOBB Genel 
Merkezi'nde düzenlenen TOBB 
Sektörel Ekonomi Şurası'nda yap-
tığı konuşmada, 8 Nisan'da 81 ilin 
temsilcileriyle birlikte olduklarını, 59 
sektörden kadın ve genç girişimcile-
rin temsilcileriyle de bugün görüşe-
ceklerini, sektör bazında Türkiye'nin 
sanayisini geliştirmek, üretimi artıra-
bilmek için yapılacakları ele alacakla-
rını söyledi.

Siyasi karar mekanizmalarıyla 
ekonomik alanda çalışan özel sektör 
temsilcileri ve girişimcileri arasın-
da sağlıklı istişare olmazsa, karşılıklı 
görüş alışverişi olmazsa Ankara'da 
aldıkları kararların kağıt üzerinde 
kalacağını belirten Davutoğlu, diğer 
taraftan bürokrasinin bu kararların 
hayata geçmesini birçok mevzuat 
engeliyle yavaşlatabileceğini de kay-
detti.

Başbakan Davutoğlu, "Eğer sizler, 
bizlerle sağlıklı iletişim kanallarına 
sahip olmazsanız sizin şirketleriniz 
bazında, sektör bazında geçtiğiniz 
stratejilerle bizim Türkiye'nin makro 
ekonomik gelişmesi ve makro strate-
jisi anlamındaki kararlarımız arasın-
da bir irtibat olmaz" diye konuştu.

TOBB tarafından düzenlenen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şu-
rası ‘na Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık  katıldı.

êXUD
\D�NLPOHU�NDWÇOGÇ"

Davutoğlu, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

"Çünkü nihayetinde yeni dönem-
de bizim gücümüze güç katacak olan 
niteliksel dönüşümü teşvik edecek 
olan şey Ar-Ge'dir. Tasarım ve girdi-
ler itibarıyla mutlaka sektörlerimizin 
bizim tasarımımızla, sadece bir tabiri 
caizse taklit ve benzer üretimler yap-
mak yerine kendi tasarımımızla alana 
çıkmamız lazım. Bunun doğal sonucu 
olarak da markalaşmaya gelmemiz la-
zım. Sürümden kazanmak tabiri be-
nim babamın 1970'li, 1980'li yıllarda 
tekstil sektöründeki temel tabiriydi. 
Şimdi sürümden değil, nitelikten ka-
zanmak istiyoruz. Sürüm yine olsun 
ama o sürüm nitelikli ve dünya şartla-
rında rekabet edebilecek ölçekte olsun. 
Hedefimiz sizlerle birlikte her sektörde 

bir devrim gerçekleştirebilmek."
Davutoğlu, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), Sektörel 
Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuş-
mada, hedeflerinin tüm sektörler-
de devrim gerçekleştirmek ve seçim 
beyannamesini paylaşırken öne çı-
kardıkları kavramlardan birinin de 
"millileşme" olduğunu vurgulayarak, 
''Kastedilen kapalı bir ekonomi değil, 
açık ve rekabetçi bir ekonomi'' diye 
konuştu.

İktidarları döneminde başlattıkla-
rı ve hayata geçirecekleri çok sayıda 
milli projenin uygulamaya konula-
cağını belirten Başbakan Davutoğlu, 
milli marka otomobilin ve 2023 yı-
lında da Türk yapımı milli muharip 
uçağının semalarda yerini alacağını 
söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından bu yıl sekizincisi dü-

zenlenen Türkiye Sanayi ve Ticaret 
Şurası’na sunulmak üzere hazırlanan 
Ankara İlinin ekonomik ve Sosyal gö-
rüşlerini kapsayan rapor Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Salih Bezci tarafından 
sunuldu. Sekreterya çalışmalarının An-
kara Ticaret Borsasında yapıldığı rapor-
da şu görüşlere yer verildi:

Q Ankara, orta ve yüksek teknolojik 
üretimde diğer illerimize göre önemli 
avantajlara sahiptir. Ankara “yaratıcı 
sermaye” endeksinde 100 tam puan ile 
açık ara öndedir. Ayrıca teknoloji istih-
damında da açık ara liderliğini sürdür-
mektedir. Ankara’da faaliyet gösteren 6 
teknoparkta bulunan 600’e yakın ku-
ruluşta çok sayıda uzman çalışmaktadır.

Ankara’mız üniversite, teknopark ve 
sanayi bölgelerinin entegrasyonu sağla-
narak, silikon vadisi benzeri bir ileri tek-
noloji üretim merkezi haline getirebilir.

Bu amaçlar doğrultusunda 
Ankara’nın ileri teknoloji yatırımlarının 
5. Bölge teşvikleri kapsamına alınması 
gerekmektedir. Merkez ilçeleri ile dış 

ilçeler arasındaki mesafenin çok olması 
nedeniyle, ilçelerinin de 6. Bölge teş-
viklerinden yararlandırılması, özellikle 
ihracata yönelik ileri teknoloji üreten 
teknoparkların artırılması ve teşvik edil-
mesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Q� Ankara tüm özellikleriyle 
Türkiye’de yaşanabilir kentler sırala-
masında açık ara birinci seçilmektedir 
ve bu özelliğini yıllardır korumaktadır. 
Bu özelliği ile birlikte, Ankara yapımı 
devam eden şehir hastaneleriyle birlik-
te ülkemizin, Ortadoğu ve balkanların 
önemli bir sağlık kenti dolayısıyla “sağ-
lık turizmi merkezi” haline gelecektir.

Bunun yanı sıra yine Ankara’nın 
çok önemli bir potansiyeli de jeo termal 
kaynaklarıdır. Jeo termal kaynakların, 
sağılık turizminde yeterince kullanıl-
ması amacıyla teşvik edilmesi önem 
taşımaktadır. Bunun için yatırım teşvik-
leri uygulanmalı ve tanıtım için de ilave 
kaynak tahsis edilmelidir.

Yine bu başlık altında; jeo termal 
kaynak sularının örtü altı tarım üreti-
minde etkin şekilde kullanılması de-
ğerlendirilmeli ve bu alanda çalışmalar 

yoğunlaştırılmalıdır.
- Ankara, 2 milyon 570 bin hektar-

lık bir alana sahiptir. Bunun 1 milyon 
287 bin hektarı tarım alanıdır. 

150 kilometrelik bant içerisinde, 
Beypazarı, Ayaş gibi ilçelerinde sebze, 
Çubuk ve Kalecik ilçelerinde meyve-
cilik, Polatlı Şereflikoçhisar, Haymana 
ve Bala ilçelerinde de buğday yetişti-
riciliğinin yapıldığı 13 üründe marka 
olmuş bir tarım kentidir. Tarım, Anka-
ra ekonomisi içerisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. 927 yerleşim bölgesindeki 
85 bin 100 hanesinden 68 bin 512’si ta-
rımla veya hayvancılıkla uğraşmaktadır. 
Tarım arazilerinin yüzde 15’ine isabet 
eden 193,8 hektarlık kısmı sulanabilir 
durumdadır. Bunun da 94,5 hektarlık 
kısmında sulu tarım yapılmaktadır.

Sulu tarım alanların genişletilmesi 
için baraj ve bent benzeri alt yapı yatı-
rımların artırılması gerekmektedir.

QAnkara, bilinenin aksine bir sa-
nayi, ticaret ve tarım kentidir. Ankara 
ve dolayısıyla İç Anadolu bölgemizden 
liman kentlerimize bağlayacak demir-
yoluna ihtiyaç her geçen gün artmak-

72%%����6DQD\L�YH�7LFDUHW�öXUDVÓ�$QNDUDµGD�\DSÓOGÓ�
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tadır. Bu amaçla, hızlı trenin merkezi 
olan Ankara’yı özellikle Akdeniz Böl-
gemizdeki liman kentlerine bağlayacak, 
demiryolu yatırımlarının zaman geçiril-
meden yapılması elzem olmuştur.

Yine bu başlık altında değerlendi-
rilmek üzere, Ankara’dan yapılan ihra-
cat için gümrükleme işlemlerini yapıp 
limanlara gidecek araçlara ÖTV’den 
muaf akaryakıt verilmesi de ticareti ge-
liştirecektir.

Ülkemizde lisanslı depoculukla ilgili 
yasal düzenlemelerin ardından çağdaş 
borsacılık yolunda önemli gelişmeler 
yaşanmaktadır. Ancak, çok sayıda, de-
ğişik özellik gösteren ürünlerin depo-
lanmasında zorluklar çıkmaktadır. Bu 
durum, ülkemizde henüz uygulamaya 
geçmiş olan lisanslı depoculuk işletme-
lerinde atıl kapasite oluşturmaktadır.

Ülkemizde yeterli kapasite oluşturu-
lamamışken, mevcut kapasiteyi kısmen 
de olsa atıl bırakmak rasyonel bir uy-
gulama değildir. Bu nedenle;  tarımda 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi az sayıda 
ve yüksek standartta ürün çeşitlemesine 
gidilmelidir. Ürün çeşitliliğinin azal-
tılması, verimli yüksek, kaliteli tohum 
kullanılması önem arz etmektedir.

Bu amaçla; üreticilere, tohum ve 
prim desteği verilerek, standartlara uy-
gun, yüksek kaliteli ve verimli üretim 
desteklenmelidir.   

Q Ankara’nın sağlık hizmetleriyle, 
turizm potansiyeliyle, fuar ve kongre 
merkezleriyle turizm şehri olarak da 
marka haline gelmesi için çalışmalar 
yürütüyoruz. Ancak biz ne kadar çalı-
şırsak çalışalım kolay ve doğrudan ula-
şım sağlanamadığı sürece bu çalışmalar 
amacına ulaşamayacaktır. Dolayısıyla 
Ankara’nın dünyanın önemli bölgeleri-
ne direk uçuşlara sahip olması, turizmi 

ve ekonomisi için büyük önem arz et-
mektedir ve bu nedenle Esenboğa hava-
limanına doğrudan uçuşların artırılma-
sı gerekmektedir. Ankara’da yapılacak 
olan fuar alanının raylı sistem ile hava 

alanına bağlanması şehrimizin geleceği 
açısından çok önemlidir. Bu hat için 
yapılacak yatırım, fuar ve kongre şehri 
olan Ankara’nın canlanan ekonomisiyle 
karşılığını bulacaktır.

Ankara Ticaret Borsası’nda bir araya gelen Ankara’daki 9 oda ve bor-
sa başkanı, 8. Ticaret ve Sanayi Şurası’na sunulacak olan görüş ve 

önerileri birlikte belirledi.
Toplantıda oda ve borsa başkanları tarafından gündeme getirilmesi 

kararlaştırılan 5 ana konu tespit edilerek, bu konular üzerinde çalışma 
yapıldı. Toplantıda, daha önce kamuoyuna yansıyan yüksek teknolojili 
üretim, jeotermal kaynakların değerlendirilmesi, ihracatın artırılması, 
lisanslı depoculuk gibi konularda hazırlanan rapor Ankara Ticaret Oda-
sı Başkanı Salih Bezci tarafından sunuldu.

Toplantıya, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, An-
kara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, Ankara Sanayi Odası 
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yah-
ya Toplu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sarıkaya, Şereflikoçhisar 
Ticaret Odası Başkanı Yasin Tekin, Haymana Ticaret Odası Başkanı 
Ercan Özkan, Haymana Ticaret Borsası Başkanı Servet Özer ile Çubuk 
Ticaret Borsası Başkanı Veli Demir katıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 18. Türk-

çe Konuşan Girişimciler Programı 
kapsamında ülkemizi ziyaret eden 
21 ülke ve 5 özerk bölgeden gelen 47 
katılımcı Ankara Ticaret Borsası’nı 
(ATB) ziyaret etti.

Bakiler’in sözleri
ATB Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Mustafa Bakiler heyetin ziya-
retinde yaptığı konuşmada, ATB’nin 
gerçekleştirdiği çalışmaları anlatarak 
“biz tek millet birçok ülke gibiyiz” 
dedi. Bakiler, ATB’nin gerçekleştir-
diği yatırımları da anlatarak “ Borsa 
olarak tüm alt yapı yatırımlarımızı 
gerçekleştirerek, çağdaş anlamda bor-
sacılık için önemli adımlar attık” şek-
linde konuştu.

Bakiler, sözlerini şöyle tamamladı:
“ Türkçe Konuşan Girişimciler 

Programı kapsamında bugüne ka-
dar ülkemizi ziyaret girişimci sayısı 
650’ye ulaşmıştır. Sizleri aramızda 
görmekten büyük bir mutluluk du-
yuyoruz. Bu ziyaretinizle, önemli 

7�UNoH�.RQXëDQ�
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TOBB 18. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı 
kapsamında ülkemize gelen 47 katılımcının ATB’yi 
ziyaretinde işbirliği konusunda önemli adımlar atıldı.

HABER
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işbirliği imkanlarına kavuşacağınıza 
inanıyoruz. Bugün burada,  tek mil-
let birçok ülke gibiyiz”

ATB başkan yardımcısı Bakiler’e 
ülkelerinden getirdikleri hediye-
leri sunan girişimciler daha sonra 
ATB’nin düzenlediği akşam yemeği-
ne katıldı.

Ziyaretçi sayısı 650’ye ulaştı
2005 yılından buyana Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ile Dışişleri 
Bakanlığının işbirliğinde gerçekleş-
tirilen Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programına komşu ülkelerde, Orta 
Asya'da ve Balkanlarda yaşayan,  
Türkçe konuşan girişimciler ile ülke-
mizin bağlarını güçlendirmek hedef-
leniyor. Program kapsamında bugüne 
kadar komşu ve akraba topluluklar-
dan ülkemizi ziyaret eden iş adamı ve 
iş kadını sayısı 650’ye ulaştı.

Ziyaret kapsamında 
4 ilde inceleme yaptılar
Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve 

İstanbul’u kapsayan program kapsa-
mında ülkemize gelen işadamlarının 
geldikleri ülkeler şöyle:

Almanya, Arnavutluk, Azerbay-

can, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, 
İran, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, 
Makedonya, Moldova, Özbekistan, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Sır-
bistan-Sancak, Tacikistan, Türkistan, 
Ukrayna ve Yunanistan.

Kimler katıldı ?
Türkçe Konuşan Girişimciler 

Programı kapsamında ATB’yi ziya-
ret eden girişimcilerle düzenlenen 

toplantıya, ATB Meclis Başkan yar-
dımcısı Hayri Gülten, Meclis Katip 
Üyesi M. Sadi Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şemsettin Aktuğ-
lu, Murat Başar, Celal Yıldırım ile, 
Meclis Üyeleri Bilal Lök, Muammer 
Yılmaz, Adem Uyanık, Abdülhüda 
Kılıç, Lütfü Morkoç, Birol Mermer, 
Ertuğrul Özer, Sezai Demircan, Öz-
can Adanır, Hasan Ersan ve Fetullah 
Şevgin katıldı.
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TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu 

Başkanı Faik Yavuz, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığınca JW Marri-
ott Otel'de düzenlenen "29. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Haftası" etkinliklerinin 
açılış törenine katıldı.

Törene Bakan Çelik'in yanı sıra, 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, KESK Genel Başkanı Lami 
Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, Türk-İş Genel Teşki-
latlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, 
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız 
Eyüboğlu, Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü 
Numan Özcan da katılarak birer ko-
nuşma yaptı.

 TOBB Yönetim Kurulu Say-

<DYX]��0HVOHNVL]OLN�E�\�N
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<DYX]������éë�6DèOÇèÇ�YH�*�YHQOLèL�WRSODQWÇVÇQD�NDWÇOGÇ

 Türkiye’de KOBİ sahiplerinin, işçisi ile birlikte alın teri döken, aynı 
işyerinde aynı çorbaya kaşık sallayan işverenler olduğunu vurgula-
yan Faik Yavuz, dolayısı ile işyerinde işçi hangi risklere maruz ise, 
işverenin de onunla aynı risklere maruz olduğunu bildirdi.
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man Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz, ulusal mevzu-
atta iş sağlığı ve güvenliği konusun-
daki düzenlemelerin daha önce İş 
Kanunu’nda yer alan bir bölüm iken, 
günümüz koşulları ve iş piyasasının 
bu düzenlemelerin müstakil bir ka-
nun niteliğinde olması gerekliliğini 
doğurduğuna işaret etti. Bu ihtiyaç 
doğrultusunda Bakanlığın uzun bir 
çalışma süreci sonunda bütün sos-
yal tarafların da katılımını sağlaya-
rak müstakil İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nu 2012 Haziranında mev-
zuata kazandırdığını bildiren Yavuz, 
“Biz de TOBB olarak gerek Kanunun 
gerekse ikincil mevzuatın hazırlık ça-
lışmalarına Türk özel sektörü olarak 
elimizden gelen katkıyı sağladık” diye 
konuştu.

 Türkiye’de KOBİ sahiplerinin, 
işçisi ile birlikte alın teri döken, aynı 
işyerinde aynı çorbaya kaşık sallayan 
işverenler olduğunu vurgulayan Faik 
Yavuz, dolayısı ile işyerinde işçi hangi 
risklere maruz ise, işverenin de onun-
la aynı risklere maruz olduğunu bil-
dirdi.

İşverenin, işçinin sağlığını ve gü-
venliğini hatta hayatını riske atacak 
bir tutum içerisine girmesi duru-
munda, kendi güvenliğini ve hayatını 
da riske atmış olacağına dikkat çeken 
Yavuz şunları söyledi: 

“Bu sebeple işverenin alamadı-
ğı güvenlik tedbirlerinde her zaman 
kasıt aranmasının doğru olmadığını 
düşünüyorum. Uluslararası düzen-
lemelerde özellikle AB normlarında 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
işveren tarafından alınacağına ilişkin 
hükümler olduğunu Bakanlığımıza 
iletmiştik.  Bakanlığımız bu konu-
daki görüşümüzü kısmen de olsa 
dikkate aldı, 6552 sayılı yasa ile yap-
tığı düzenlemede 10’dan az çalışanı 
olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işletmelerimizin işverenlerine veya 
işveren ve-erine Bakanlıkça ilan edi-
lecek eğitimleri tamamlamak şartı 
ile kendi iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metini kendilerinin görebilmelerine 

imkan sağladı.  Bu eğitimlere ilişkin 
yürütülmekte olan ikincil mevzuat 
çalışmalarına TOBB olarak katıldık, 
destek verdik. Görüşlerimizin dikka-
te alınarak yönetmelik çalışmalarının 
tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah 
çok yakında bu eğitimleri tamamla-
yan işverenlerimiz işletmelerinin iş 
güvenliği hizmetini kendileri karşıla-
yabilecek.”

En büyük sorun mesleksizlik
Ülkenin en büyük sorunların-

dan birisinin mesleksizlik olduğuna 
vurgu yapan Faik Yavuz, eğitim sis-
teminin reel sektörün ihtiyaçlarını 
karşılayacak nitelikte eleman yetişti-
remediğinden yakındı.  

Son torba yasa ile yapılan dü-
zenlemeler konusunda, gelen birkaç 
önemli talebi gündeme getirmek is-
tediğinden bahseden Yavuz şunları 
söyledi:

 “Hatırlanacağı üzere, Tasarıda,  
6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte 
görevlendirilebilecek yeterli sayıda iş-
yeri hekimi ve İSG uzmanı olmadığı 
dikkate alınarak, bu yükümlülüğünü 
yerine getirememiş olan işverenlere 
uygulanacak idari para cezalarının 
affına ilişkin geçici bir düzenleme 
vardı.

Bu düzenleme ile torba kanu-
nun yürürlük tarihinden itibaren 6 
ay içinde söz konusu görevlendirme 
yükümlülüklerini yerine getiren işve-
renlere geçmişe yönelik idari para ce-

zası uygulanmaması öngörülüyordu.
Biz bu düzenlemenin yerinde 

olduğunu ancak yeterli olmadığını, 
aynı imkanın  "risk değerlendirmesi 
yapma"  ve "acil durum raporları" 
hazırlama yükümlülüklerini de ye-
rine getiremeyen işverenlerimize de 
tanınması gerektiğini savunduk.

Biz bu yükümlülüklerin de kapsa-
ma alınmasını beklerken Genel Ku-
rulda geçici madde Tasarıdan çıka-
rıldı. Bu durumda olan işverenlerin 
sayısı 500 binin üzerindedir. Bunlar 
için Kanunun öngördüğü idari para 
cezası toplamı, gecikme zamları hariç 
200 bin lira dolayındadır.

Üstelik bu rakama son yasal dü-
zenleme ile idari para cezalarında teh-
likeli sınıflarına göre iki kata kadar 
yapılan artış da dahil değildir. Konu-
nun ilk yasa çalışmasında gündeme 
getirilerek çözülmesini temenni edi-
yoruz.

İkinci konu sosyal güvenlik des-
tek primleri ile ilgilidir. Bilindiği 
gibi, kendi adına bağımsız çalışan-
lardan emekliye ayrılarak yaşlılık ay-
lığı bağlananların yeniden çalışmaya 
başlamaları halinde aylıklarından ke-
silmekte olan % 15 oranındaki prim 
kesintisi torba yasa ile % 10’a düşü-
rülmüştür.

Bu düzenleme olumlu bir geliş-
medir ve Hükümete teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. Bununla beraber, yaşam 
koşulları dikkate alınarak ilerleyen 
dönemde, camiamızın bu oranın 



.8<$3�(èLWLP��'HVWHN�YH

.RRUGLQDV\RQ�0HUNH]OHUL
W|UHQOH�KL]PHWH�JLUGL

24

HABER

daha da aşağı çekilmesi hatta kesin-
tinin mümkünse kaldırılması yönün-
deki taleplerini dikkatinize çekmek 
istiyorum.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Faruk Çelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kan Faruk Çelik ise, iş sağlığı gibi 
önemli başlık altında bir araya ge-
lindiğini vurgulayarak, "Sizleri dört 
saate yakın zamandır yalnızca bugün 
değil, uzun zamandır bakanlığım 
boyunca dinleyen bir bakan olarak 
keyif aldım, size çok alışmış biri ola-
rak. Ancak bazı sahnelerin, bugünün 
konu başlığıyla çok da ilgisi olma-
dığını, bugünkü konu başlığının bu 
tartışmaları hak etmediğini de vurgu-
lamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Sosyal tarafların gündemle ilgili 
bir çok konuda görüşlerini açıkla-
dığını, kendilerinin de görüş verdi-
ğini dile getiren Çelik, Koncuk ve 
Beko'nun salonu terk etmesine iliş-
kin, şunları söyledi:

"Medya bakalım bunu nasıl ele 
alacak? Olaylar müessif kazalar mey-
dana geldiği zaman ele alındığı şek-
liyle mi yoksa az önce ayak üstü bir 
atışmanın çok daha öne çıkması şek-
linde mi? Bu akşam hepimiz görece-
ğiz. Büyük ihtimalle sansasyonel bir 
şey varsa o gündeme gelecek. Bizim 
ana konumuz olan, sorunumuz olan 
ve uzun yıllardır birlikte çözmeye ça-
lıştığımız iş sağlığı, güvenliği gibi bir 
konu ise çok çok tali bir mesele ola-
rak öteden beri ele alındı gibi yine ele 
alınmaya devam edecek."

Taşeron işçi düzenlemesi
 Çelik, yapılan düzenlemeyle ta-

şeron işçisinin asıl işte çalıştırılama-
yacağına dikkati çekerek, "Bu yasal 
düzenlemeyi yaptık. Ne yaptık deni-
yor ya? Taşeron işçisi asıl işte çalıştırı-
lamayacak. Bu kadar net bu hüküm. 
Bu önemli bir adımdır. Neydi peki 
bugüne kadar sistemde? Alt işveren 
işçisi olarak işe başlatılıyor, sonradan 
asıl işte çalıştırılıyor. Buna son veril-
di" değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve ATB Yönetim Ku-

rulu Başkanı Faik Yavuz, KUYAP 
(KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin 
Küresel Ekonomideki Değişimlere 
Uyum Yeteneğinin Artırılması Proje-
si) Eğitim, Destek ve Koordinasyon 
Merkezleri'nin açılış törenine katıldı.

 Törenin açılış konuşmalarını 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Faik Yavuz, AB Türkiye Delegas-
yonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma 
Bölümü Başkan Yardımcısı Andrea 
Vera, Planet S.A. Proje Direktörü 
Petros Catsis ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yar-
dımlar Dairesi Başkanı Ömer Ayçi-
çek gerçekleştirdi.

 Programa, Yavuz’un yanı sıra ilgili 
Oda ve Borsa Başkanları, Avrupa Bir-
liği Delegasyonu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı yetkilileri katıldı.

 Yavuz törende yaptığı konuşma-
da  TOBB olarak, 2001 yılından beri 
oda ve borsaların hizmet kapasitesini 
geliştirmeye çalıştıklarına işaret ede-
rek, “Oda ve borsalarımızı işletmeler 
için birer hizmet üssü haline getirme 
uğraşı içindeyiz. Daha çok ve dünya 
standartlarında hizmet için çalışıyo-
ruz. Bunun için biz yatırım yapıyo-
ruz. Oda ve Borsalarımız da yatırım 
yapıyor” dedi.

2001 yılından beri uyguladıkları 
Oda Geliştirme Projeleri, Avrupa-
Türkiye Oda Forumu Projeleri ve 

ABİGEM Projelerine, şimdi de, KU-
YAP olarak bilinen, KOBİ Çalışan ve 
İşverenlerinin Küresel Ekonomideki 
Değişimlere Uyum Yeteneğinin Ar-
tırılması Projesini eklediklerini ifade 
eden Faik Yavuz, KUYAP Projesi’nin 
de tamamlanma aşamasına geldiğini 
duyurdu.

Yavuz, “Gaziantep Sanayi Odası, 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Erzu-
rum Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Ti-
caret ve Sanayi Odası merkez olmak 
üzere 15 büyüme merkezi illerimiz, 
çevre iller ve bu illere bağlı ilçeleri-
mizdeki Oda ve Borsalarımız, sen-
dikalar, kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, meslek yüksek okulları, 
meslek liseleri ile çok yakın çalıştık. 
Emeği geçen, katkı sağlayan herkese 
ve her kuruma şükranlarımızı sunu-
yorum” diye konuştu

Rekabet koşullarına göre 
firmalar kendini geliştirmeli
Küreselleşme, yeni teknolojiler ve 

bilgiye kolay erişim gibi faktörlerin 
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işletmelerin çalışma koşullarını sü-
ratle değiştirdiğine işaret eden Faik 
Yavuz, firmaların, iş modeli, strateji 
ve süreçlerini hızla değişen rekabet 
koşullarına uyum sağlayacak biçimde 
şe-endirmelerinin, başarıyı sağlamak 
için gerekli unsur haline geldiğini an-
lattı.

Projenin uygulama sürecinde yak-
laşık 10 bin kişiye doğrudan ulaştık-
larını belirten Faik Yavuz şöyle ko-
nuştu: “2380 kişi bilinçlendirme ve 
bilgilendirme toplantılarımıza iştirak 
etti. 376’sı sektörel olmak üzere top-
lam 1161 atölye çalışması gerçekleş-
tirdik.

 2182 işveren teorik eğitimlerimi-
ze iştirak etti. Bu eğitimleri yerelde, 
yani işverenlerimize en yakın nok-
talarda yaptık. 151 işveren ve 151 
çalışan çeşitli işyerlerine inceleme ve 
başarı hikayelerini tetkik etme ziyare-
tine katıldı. 

 3444 çalışan eğitimlerimize iş-
tirak etti. Eğiticilerin eğitim çalış-
malarımızdan 565 eğitici başarıyla 
yararlandı. Üniversite – Sanayi İşbir-
liği Konferansını 300’ün üzerinde bir 
katılımla Samsun’da gerçekleştirdik. 

210 meslek lisesi öğretmeni 

eğitimlerimizden yararlandı. 91 
KOBİ’yi doğrudan ziyaret etti.

Kısaca, projemizle çok sayıda ör-
nek çalışma gerçekleştirdik. Bundan 
sonrası için de oda ve borsalarımıza 
ilham kaynağı olacak faaliyetler geliş-
tirdik.

Yine, proje kapsamında, TOBB 
bünyesinde, Gaziantep Sanayi 
Odası’nda, Elazığ Ticaret ve Sana-
yi Odası’ında, Erzurum Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda, Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası ile Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda Eğitim Destek ve 

Koordinasyon Merkezleri kurduk. 
TOBB bünyesinde kurduğumuz 
Merkezimizin açılışını biraz sonra 
birlikte yapacağız.

 Bu merkezler, Oda ve Borsaları-
mızın eğitim kapasitesine güç kata-
caktır. Mesleki eğitim gibi, toplumun 
tüm kesimlerini yakından ilgilen-
diren bir sorunun çözümüne katkı 
sağlayacaktır.  Oda ve Borsalarımı-
zı mesleki eğitim konusunda birer 
merkez haline getirme vizyonumuza, 
somut proje ve başarılarla öncülük 
yapacaktır.”



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, dünyada gıda israfı-

nın ekonomik değerinin yıllık 1 trilyon 
dolar olduğunu belirterek, "Her yıl, 1,3 
milyar tonu bulan üretilmiş gıda, kayıp 
veya israf edilmektedir. Bunun yarısı 
bile 805 milyon aç insanı doyurmaya 
yetecek düzeyde" dedi.

G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda 
Eker, Türkiye'nin, G20 Dönem Baş-
kanlığını devraldığını anımsatarak, 
G20'nin, dünya nüfusunun üçte ikisini, 
dünya ticaretinin yüzde 75'ini, dünya 
ekonomisinin yüzde 85'ini ve dünya ta-
rımsal ekonomisinin yüzde 70'ini oluş-
turan uluslararası ekonomik işbirliğinin 
temel platformu olduğunu kaydetti.

Eker, Türkiye'nin dönem başkanlığı 
önceliklerinin "Uygulama, Kapsayıcı-
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lık ve Yatırım" başlıkları altında topla-
nabileceğini belirterek, "Bütün dünya 
için taahhütlerimizin uygulamaya ge-
çirilmesi G20'nin güvenilirliğinin ve 
devamlılığının sağlanması bakımından 
büyük öneme sahiptir" dedi.

Eker,  sözlerine şöyle devam etti: 
"Geçtiğimiz yıl kabul edilen büyü-

me stratejilerimizi uygulamaya geçir-
diğimiz takdirde G20 ekonomilerinin 
2018 yılına kadar yüzde 2,1 oranında 
ilave büyümesini sağlayarak, dünya eko-
nomisine 2 trilyon dolar büyüklüğünde 
ilave bir kaynak sağlamış olacağız. Kap-
sayıcılık ile hem G20 ülkelerinde kapsa-
yıcı büyümeyi tesis ederek eşitsizliklerin 
giderilmesine katkı sağlamayı hem de 
G20 ile düşük gelirli ülkeler arasındaki 
diyalogu kuvvetlendirmeyi hedefliyo-

ruz. Küresel büyümenin ve istihdamın 
en önemli itici güçlerinden birisi olması 
nedeniyle 'Yatırımlar', dönem başkanlı-
ğımızın temel önceliklerinden birisi ola-
rak kabul edilmiştir.

2030 yılına kadar küresel altyapı 
yatırımı ihtiyacı 70 trilyon dolar olarak 
hesaplandı, tarımsal yatırımlar da önem-
li bir paya sahip. Bu ihtiyacın karşılan-
masına yönelik çalışmaların gerçekleşti-
rilmesi gerekiyor. Türkiye, küresel çapta 
gıda güvenliğinin sağlanması çabalarına 
özel bir önem veriyor, katkıda bulunu-
yor. Gıda güvenliği, Türkiye'nin dönem 
başkanlığında önemli konular arasında 
yer alıyor. Hedef kitlemiz sadece G20 
üyeleri değil. Özellikle düşük gelirli ge-
lişmekte olan ülkelere yönelik çalışmalar 
da desteklenmektedir. Gıda güvenliği 
ve küresel açlık sorunu uzun yıllardır 
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uluslararası gündemin önemli maddele-
rinden birini oluşturmaktadır ve ilerle-
yen süreçte de önem arz etmeye devam 
edecektir. 2050 yılında 9 milyarı aşması 
beklenen dünya nüfusunun beslenme 
ihtiyacını karşılamak için küresel tarım-
sal üretimin yüzde 60 oranında arttırıl-
ması gerektiği hesaplanmaktadır."

Dünya nüfusundaki hızlı artışın, 
gıda güvenliği, su ve diğer doğal kay-
nakların sürdürülebilirliği açısından 
büyük tehdit oluşturduğunu, üretim ve 
tüketim tarafında israfın rolü ve etkisi-
nin daha fazla ön plana çıktığını belirten 
Eker, önümüzdeki dönemde toprak ve 
su gibi doğal kaynaklar üzerindeki bas-
kının artmasının beklendiğine işaret etti.

İlave üretim artışının ancak mevcut 
kaynakları kullanarak ve bu kaynak-
ların verimliliği arttırılarak karşılana-
bileceğine dikkati çeken Bakan Eker, 
2011 yılında Fransa'da yapılan toplantı 
sonucunda kabul edilen 
"Eylem Planı" ile başta 
Tarım Piyasaları Bilgi Sis-
temi olmak üzere bir dizi 
önemli mekanizmanın 
tesisine karar verildiğini, 
bu mekanizmalarında 
küresel gıda güvenliğinin 
sağlanmasına katkı sağla-
dığını söyledi.

Mehdi Eker, bugün 
gıda güvenliği ile ilgili 
sorunların ne şekilde çözü-
lebileceğini ele almak için bir araya gel-
diklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karşılaştığımız bu sorunların çö-
zümü ekonomik, sosyal ve çevre bakı-
mından sürdürülebilir gıda sistemle-
rinin oluşturulmasından geçmektedir. 
Bugün üzerine konuşacağımız bildiriy-
le, bu ihtiyacın önemini vurgulayarak 
bazı adımlar atılmasını önereceğiz. Bu 
kapsamda, gıda güvenliği temelinde 
önemli rolü olan sürdürülebilir gıda 
sistemlerinin, özellikle gıda israfı ve ka-
yıplarının azaltılmasına yönelik olarak 
geliştirilmesi, başkanlığımız dönemin-
de tarımda belirlediğimiz temel hedef 
olmuştur. Küresel düzeyde, gıda israfı 
ve kayıplarının ekonomik değeri yıllık 

1 trilyon dolar olarak ölçülmektedir. 
Her yıl, 1,3 milyar tonu bulan üretil-
miş gıda, kayıp veya israf edilmektedir. 
Bunun yarısı bile 805 milyon aç insanı 
doyurmaya yetecek düzeydedir."

Üretilen gıdanın üçte birinin israf 
edildiğini, son tüketicilerdeki israf ve 
kayıp kadar, tarım sektöründe hasat 
öncesi, hasat sırası ve hasat sonrasında 
yaşanan ürün kayıplarının da dikkat 
çekici boyutta olduğunu söyleyen Eker, 
"Düşük gelirli ülkelerde gıda kayıpları 
temel olarak üretim ve işleme teknikleri 
ile altyapı yetersizliğinden kaynaklan-
maktadır. Gelişmekte olan ve gelişmiş 
ülkelerdeki gıda israfı sorunu ise tüke-
tici alışkanlıkları, uygulanan politikalar 
ve yasal düzenlemelerden dolayı ortaya 
çıkmaktadır" diye konuştu.

Ekmek israfına yönelik kampanya
Türkiye'de gıda israfı kapsamında, 

ekmek israfına yönelik başarılı bir kam-

panya yürütüldüğünü dile getiren Eker, 
kampanya sayesinde, ekmek israfının 
önlenmesine yönelik tüketicinin far-
kındalığının arttırılmasının sağlandığı-
nı belirtti.

Tarım Bakanları Toplantısı sonun-
da açıklayacakları bildiriyle bu soruna 
odaklanan güçlü bir siyasi mesaj veri-
leceğini vurgulayan Eker, şöyle devam 
etti:

"Taslak Bildiri'nin oluşturulması-
na yönelik G20 üyelerinin görüşlerini 
almak üzere Tarım Uzmanları ve Ta-
rım Üst Düzey Görevliler Toplantısı 
gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, uz-
manlarımız, Dönem Başkanlığımızın 
ana teması olan 'Sürdürülebilir Gıda 

Sistemlerinin Tesisi kapsamında Gıda 
İsrafı ve Kayıplarının Azaltılması' yö-
nündeki çalışmalara odaklandı. Bura-
da, bu çalışmalar neticesinde gıda israfı 
ve kayıplarının azaltılması ile sürdürü-
lebilir gıda sistemlerinin tesisine dair 
önlemlere ilişkin kıymetli görüşleriniz 
ışığında toplantımızın çıktısı olarak bil-
diriyi konuşuyor olacağız."

Eylem Planı'nın kabulü
"Bugün kabul edeceğimiz bildi-

riyle liderlerimize 'Gıda Güvenliği ve 
Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem 
Planı' kabul etmeleri çağrısında bulu-
nuyoruz" diyen Eker, böylesine önemli 
bir konuda G20 liderlerinin bir Eylem 
Planı kabul etmesinin bu konuya görü-
nürlük kazandıracağı gibi kuvvetli bir 
siyasi mesaj da içereceğine dikkati çekti.

Hedeflerinin, hem G20 üyeleri 
hem de başta düşük gelirli gelişmekte 
olan ülkeler olmak üzere tüm dünya 

için önemli olan bu konuda 
G20'nin sessiz kalmadığını 
tüm dünyaya açık bir şekil-
de göstermek olduğunu bil-
diren Eker, "Böyle güçlü bir 
siyasi mesajın bu konudaki 
küresel çalışmalara ciddi 
katkıda bulunacağına inanı-
yoruz" dedi.

Eker, Bildiri'ye yansıyan 
öncelikli konular şöyle sıra-
ladı:

"Gıda israfı ve kayıplarını en aza in-
direcek gıda sistemlerinin önemi, gıda 
israfı ve kayıplarının ölçümü noktasın-
da ortak bir çerçevenin oluşturulması-
nın önemi, G20'nin ortak, bir platform 
teşkil ederek etkin bir ölçüm gerçekleş-
tirebilmek için bilgi paylaşımı ile elde 
edilen veriler temelinde gıda israfı ve 
kayıplarının azaltması, gıda güvenliği ve 
beslenmenin G20 için öncelikli konu-
lardan biri olması, sürdürülebilir verim-
lilik artışının teşvik edilmesi, doğal kay-
nakların daha etkin kullanımı, özellikle 
kadınlar ve genç nüfus olmak üzere kır-
sal alanda nitelikli istihdamın artırılması 
ve küçük işletmelerin piyasalara entegre 
edilmesi ve özel sektörün etkin katılımı 
için çaba harcanması."

HABER

27



YORUM

Erol Gemalmaz
0HFOLV�%D÷NDQÓ

Türkiye bugün içine düştüğü sarmaldan kurtulabilmesi 
için daha çok üretmeli, daha çok satmalıdır. Ülkemiz ne 

yazık ki, son beş yılda patinaj yapmakta, ileriye doğru gide-
memektedir. 

Oysa, geriye dönüp baktığımızda, Türkiye’nin özel sektör eliy-
le yapmış olduğu sıçramanın olumlu izlerini görmek mümkün 
olacaktır. Gerçekte Türkiye, yapmış olduğu sıçramayla, dünya 
ülkeleri ekonomik krizle boğuşurken yüzde 8’lik büyüme sevi-
yesini yakalamıştı. Çin’den sonra en büyük büyüme hamlesini 
gerçekleştiren ülkemiz, ne yazık ki bu ivmeyi bugün kaybetmiş 
durumdadır. 

Elbette ki, bunun tüm faturasını özel sektöre ya da hükümete 
yıkmak yanlış olacaktır. Dünya ülkelerinin içine düştükleri 
finansal kriz, ülkelerin daralan ekonomileri bunda etkili ol-
muştur. Ancak, Türkiye bu durumu da bir fırsata çevirebilir, 
büyüme hızını koruyabilirdi. Fakat gelişmeler bunun tam 
tersini gösterdi bize. Ülkemiz de, ithalata dayalı bir büyüme 
modelini benimsedi, rehavete kapıldı ve bugün patinaj yapar 
bir duruma düştü.

Örneğin, ihracatımız 12 yılda 4,4 kat artarken, 2002 yılında 
36 milyar dolardan, 2014 yıl itibariyle 157.6 milyar dolara 
ulaşmıştı. Sevindirici olan bu ihracatın % 93’ünün sanayi 
malı olmasıydı. Türkiye’nin şu anda dünyada ihracat yapma-
dığı ülke kalmamıştır. İhracatımızın yarısını dünyanın en 
rekabetçi piyasalarına Avrupa ve Amerika’ya yapılmaktadır. 

- Avrupa’da satılan her 3 televizyondan biri Türk Malıdır. 

- Avrupa’da satılan her 4 beyaz eşyadan biri Türk Malıdır. 

- ABD’den sonra 12 farklı otomotiv markasının üretim ve 
ihracatını yapan tek ülke Türkiye’dir.

Bu başarıyı gerçekleştiren ülke Türkiye’dir, bu ülkenin özel 
sektörüdür. Ancak, bu kadar başarılı bir performanstan bu-
gün patinaj yapan, orta gelir tuzağına düşmüş ülke durumu-
na gelindi. İşsizlik, özellikle eğitimli gençlerde işsizlik yüzde 
20’leri aşmış durumdadır. Yani bugün her dört evden birinde 
bir genç işsizimiz var. 

Türkiye 7 Haziran’da genel seçimlerini yapacak ve yeni bir 
parlamentoyla ve yeni bir hükümetle yoluna devam edecektir. 
Önümüzde bu seçimden sonra dört yıl seçim yaşanmayacaktır. 
İş başına gelen hükümetin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendi-
rip, yapısal reformları gerçekleştirip tekrar yükselişe geçirme-
sini özel sektörün temsilcileri olarak beklemek hakkımız diye 
düşünüyoruz. 

7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin ülkemize ve ulusu-
muza hayırlı olmasını diler, sağlıklı mutlu günler temenni 
ederim. 

7�UNL\H�GDKD�oRN�
�UHWPHOL��GDKD�
oRN�VDWPDOÇ

28



GÖRÜS

Birçok bölgede gerçekleşen zirai 
don başta; fındık, kayısı, ceviz, 

meyve ağaçları ve bağlarda büyük za-
rara yol açmıştır. Uzmanlar, Türkiye 
genelinde zarar oranının yüzde 30’a 
ulaştığını tahmin etmektedir. 

Orta Anadolu, Ege, Güneydoğu 
Anadolu  ve Karadeniz Bölgelerinde 
yaşanan  zirai don nedeniyle  meyve 
fiyatları yükselmiş, ihraç edilen ürün 
miktarına bağlı olarak Türkiye’nin 
ihracat geliri de düşmüştür. 

Karadeniz Bölgesi’nde  Ordu’nun 
yüksek kesimlerindeki fındık ağaç-
larında yüzde 90’a yakın zarar tespit 
edilmiştir. Samsun ve Amasya’daki 
meyve ağaçlarında da yüzde 20 zarar 
oluşmuştur. Kastamonu’da erkenci 
özelliği olan ve daha önceki tarihler-
de havaların mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek 
açan erik, badem, kiraz, elma ve ar-
mut ağaçlarında da zarar meydana 
gelmuştir. 

İç Anadolu Bölgesi’nde de Kayse-
ri, Konya, Karaman, Kahramanmaraş 
ve Niğde’de meydana gelen don ne-
deniyle özellikle elma, kayısı ve kiraz 
ağaçlarının zarar görmüştür. 

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya’nın 

özellikle yüksek kesimlerindeki erik, 
şeftali ve armut ağaçlarına don ağır 
zarar vermiştir. Osmaniye’de mısır, 
buğday ve narenciyede don zararı 
meydana geldi.

Ege Bölgesi’nde Denizli’de Trab-
zon hurması ağaçlarında yüzde 80, 
nar ağaçları ve sürgünlerde yüzde 70 
zarar görülmüştür. Bağlarda ise zarar 
çok daha büyük boyutlara ulaşmış 
durumdadır.. Özellikle bağlardaki 

zararın yüzde 70’e kadar çıkabileceği 
düşünülmektedir. Elma, şeftali, kayı-
sı, badem ve ceviz ağaçları da dondan 
zarar görmüştür.. Manisa, Afyon il ve 
ilçelerinde de zarar büyük boyutlara 
ulaşmıştır.

Kuru üzümde durum
Ülkemizde 100 binden fazla aile 

geçimini çekirdeksiz kuru üzümden 
sağlamaktadır. Yüzlerce işletme ve 
ihracatçı bu ürünleri yurtiçi ve dışı-

�=LUDL�GRQ�SL\DVDODUÇ�YXUGX�
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1985 Ankara’da doğan Safa Cirav, Trabzon’ da 1940 
yıllarda fındık ticareti yapmaya başlayan,  Gimat' ın 

kurucuları arasında yer alan amcası Kemal Cirav önderli-
ğinde, 1970'li yıllarda Ankara’ya gelerek, ticari faaliyetleri-
ni başkentte sürdürmeye başlamıştır.
İlk olarak kuruyemiş ticareti yapan aile, daha sonra Aydın 
Cirav’ın kurucusu olduğu Öz Pikola gıda şirketiyle zeytin-
zeytinyağı ile Tariş Üzüm Birliği ve Tariş AYMA' nın An-
kara Bölge Bayiliğini yapmaya başlamıştır. Genç girişimci 

Safa Cirav, 2006 yılında hizmet sektörüne girerek restaurant işletmeciliği yapmaya 
başlamıştır. Kurucusu olduğu markayı 2008 yılında Trabzon’a taşımıştır. Firması ha-
len Trabzon’da faaliyet gösteren Cirav, Baba mesleğini devam ettirmektedir.
Eğitimini Ankara’ da tamamlayan, evli ve bir çocuk babası olan Cirav, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin Genç Girişimciler Kurulu ve ATB' nin 4. Meslek Komitesi 
üyesidir.
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Fransa'da 200 kg'a, İtalya'da 170 
kg'a, Gürcistan'da ise 150 kg'a ya-
kındır.

Birim alandaki verim miktarının 
azalma sebepleri arasında, bahçele-
rin yaşlanmasının yanında, yanlış 
dikimler, gerekli bakımın yapılma-
ması, toprak yapısı belirlenmeden 
gübre verilmesi ve üreticilerin bah-
çelere yok denecek kadar az girme-
sinin yanında, arazilerin bölünerek 
ekonomik olmaktan çıkmaları da 
yer almaktadır. Ayrıca, fındık ekim 
alanlarının artması da fiyat istikrarını 
olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu konularda son yıllarda yapılan 
çalışmaların yetersiz kalması da ülke-
miz açısında önemli bir kayıp olarak 
karşımızda durmaktadır. 

Fındık ihracatı
Dünya fındık üretim ve ihra-

catının yüzde 75'ini gerçekleştiren 
Türkiye'nin 2014 yılında fındık ih-
racatı yaptığı ülkelerin başında İtalya 
yer almıştır.

Karadeniz Fındık ve Mamulle-
ri İhracatçıları Birliği'nin verile-
rine göre Türkiye, geçen yıl 101 
ülkeye 252 bin 528 ton iç fındık 
ihraç ederek 2 milyar 314 mil-
yon 353 bin 67 dolar döviz 
sağlamıştır. Fı-
dık ürününün 
ihracatından 
elde edilen bu 
rakam gerçek 
anlamda çok 
büyük anlam 
ta ş ımakta -
dır. Çünkü 
bu ihracatı 
katma değer 
açısından de-

na pazarlamaktadır. Sezona oldukça 
sıkıntılı girilmektedir. Geçtiğimiz 
yıl 328 bin tonluk bir rekolteye ula-
şılmış ve yaklaşık 500 milyon liralık 
çekirdeksiz kuru üzün ihracatı ger-
çekleştirilmiştir. Ancak bu yılki zirai 
don nedeniyle bu rakamlara ulaşmak 
mümkün değildir. Nitekim, iç piya-
sada oluşan fiyatlara bakıldığında, 
bu sezon için çok ümitli konuşmak 
mümkün değildir. 

Fındıkta da aynı 
sorunlar yaşanıyor
Dünya fındık üretim ve ihraca-

tının yüzde 75'e yakın bölümünü 
elinde bulunduran ülkemizde 14 il ve 
126 ilçede 400 bin civarında üretici 
fındık üretmektedir.  Türkiye önemli 
bir fındık üreticisi ülke durumunda 
olmasına karşı, dünya fiyatları üze-
rinde ne yazık ki, etkili olamamak-
tadır. Özellikle çikolata ve çikolatalı 
ürünlerin temel hammaddesi olan 
fındık üretiminde de iklim koşulla-
rına bağlı olarak kimi zaman önemli 
düşüşler yaşanmaktadır. 

Fındık üretiminde elbette ki, ik-
lim koşulları etken olmakla birlikte 
bir diğer önemli konuda fındık ağaç-
larının yaşlanmasıdır. 700 bin hektarı 
aşkın alanda yer alan fındık bahçele-
rinden, özellikle Ordu'nun Ünye il-
çesinin doğusundaki ana üretim böl-
gesinde fındık ağaçları yaşlanmıştır.

Trabzon'da bu yaşlılık had saf-
haya ulaşmış bulunmaktadır. Bunun 
sonucunda bahçelerde birim alandan 
alınan fındık miktarı sürekli olarak 
azalmaktadır. 2013 tespitlerine göre 
bir dekar alandan elde edilen fındık 
miktarı 60-70 kg'a kadar düşmüş-
tür. Oysa bu rakamlar diğer üreti-
ci ülkelerden Amerika'da 250 kg'a, 
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ğerlendirdiğimizde önemi daha da 
artmaktadır.

2013 yılında 1 milyar 767 mil-
yon 276 bin 461 dolar karşılığında 
274 bin 657 ton fındık ihraç eden 
Türkiy�' nin 2014 yılında ihr�c�t 
miktarı bir önceki yıla göre 22 bin 
129 ton azalırken, elde ettiği gelir ise 
yüzde 23,7 artmıştır.

Yıllık ihracat verilerinin oluştu-
ğu son 5 yılın 4'ünde en fazla fındık 
ihraç edilen ülkeler arasında birin-
ci sırada yer alan Almanya, tahtını 
2014'te İtalya'ya kaptırmıştır. Geçen 
yıl en fazla fındık ihraç edilen ülke 59 
bin 96 ton ile İtalya olurken, bu ülke-
yi 57 bin 826 tonla Almanya, 22 bin 
289 tonla Fransa izlemiştir.

Türkiye geçen yıl en az fındık 
ihracatını ise 13 kilogramla Hol-
landa Antilleri'ne gerçekleştirdi. Bu 
ülkeyi 15 kilogramla Gabon, 20 ki-
logramla Somali izlemiştir. Türkiye, 
Guatemala'ya da 25 kilogram fındık 
satmıştır.

Fındık ihracatının büyük kısmı-
nı Avrupa ülkelerine gerçekleştiren 
Türkiye, geçen yıl ayrıca Venezuela 
ve Kolombiya gibi Güney Amerika, 
Çin, Filipinler, Hong Kong'un da 
aralarında bulunduğu Asya, Etiyop-
ya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 
yer aldığı Afrika ülkelerine de yüksek 
miktarda fındık ihraç etmiştir.
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Ankara İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 
kurulan süt ve süt ürünleri fabrikası üretime başladı. 

Üreticiden alınıp aynı gün içinde tüketicilere ulaştırılacak 
olan süt ve süt ürünlerinde hiçbir katkı maddesi yer alma-
yacak. Günde 300 ton süt işleme kapasitesine sahip olan 
tesisler, AB standartlarına göre inşa edildi…

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan, Birlik Başkanı 
Yorulmaz, Ankara’nın sütünü Ankara’da işleyip, tüketicile-
re ileteceklerini ve tesislerde süt dışında ilk olarak yoğurt, 
ayran, kaşar peyniri, dondurma ve sütlü tatlı üreteceklerini 
belirtti. 

AB Standartların tesis
Ankara’da kurdukları tesisler hakkında açıklamalarda 

bulunan Yorulmaz sözlerini şöyle sürdü:
“Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak  ka-
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yıt 1700 üyemize hizmet vermekte-
yiz. Bunun dışında direkt olarak 38 
bin 300 üreticiye ulaşarak onlara da 
hizmet veriyoruz. Ankara’nın sütü 
bugüne kadar, Ankara’dan toplanıp 
çevre illere gitmekte, işlendikten sonra 
tekrar buraya dönmekteydi. Öncelikle 
bu tesisle, bu işleyişi tersine çevirmeyi 
hedefliyoruz.”

Sokak satıcılarına karşı yoğun bir 
çaba içinde olduklarını belirten Yo-
rulmaz, Ankara’nın sütünü toplaya-
rak, rehabilite etmeyi amaçladıklarını 
da  ifade ederek “ her şeyden önce süt 
üretimini ve ticaretini kayıt altına ala-
cağız. Ayrıca kuracağımız soğuk zinciri 

Sütün çok önemli ve hassas bir 
ürün olduğuna dikkat çeken Yorul-
maz, vatandaşlarımız sokak satıcıların-
dan aldıkları sütle aslında büyük bir 
tehlikeye girdiklerine işaret etti. Türk 
halkının ağırlıklı olarak kendi yoğur-
dunu halen kendisinin yaptığını belir-
ten Yorulmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımız sağlıklı ve doğal besle-
nelim derken, aslında çok daha büyük 
riskin altına girmektedir. Sokak süt-
çüleri süt dayanıklı olsun diye, sütlere 
peroksit katmaktadır. Peroksit, çamaşır 
ya da yemek sodası olarak bilinmekte-
dir. Biz ilk olarak bu sağlıksız ortamı 
aradan kaldırıp, tüm tüketicilere gün-
lük, taze ve hijyenik içinde hiçbir katkı 
maddesi olamayan süt sunacağız.”

Butik satış mağazaları kurulacak
AB Ankara Birlik ismiyle piyasaya 

çıkacaklarını belirten Birlik Başkanı 
Yorulmaz, ürünlerinin marketlerde ve 
bakkallarda satılmayacağını, buna kar-
şın her semtte kendi butik satış mağa-
zalarını hizmete açacaklarını belirterek, 
telefonla ya da internet aracılığıyla da 
alınacak siparişler anında değerlendiri-
lerek evlere de servis yapılacağı dikkat 
çekti.

ile hijyenik üretimi gerçekleştireceğiz” 
dedi.
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ATB Et Borsasında Gıda Güvenli-
ği Yönetim Sistemi (Kritik Kont-

rol Noktalarında Tehlike Analizi olan 
HACCP sistemi eğitimi ve gıdanın 
sevkiyatında soğuk zincirin bozulma-
ması için yeni termal etiket teknoloji-
si eğitimleri gerçekleştirildi.

ATB Et Borsasında personelimize 
ve ilgililere eğitim verildi. Et Borsa-
sında uygulanan Gıda Güvenliği Yö-
netim Sisteminin (HACCP) yürütül-
mesi için alt yapı ve teknik yatırımın 
çok mükemmel olduğu bilgisini ve-
ren eğitmen Gıda Mühendisi Han-
dan Kavakoğlu sistemin işleyişine in-
san katkısının çok önemli olduğunu 
ifade etti.

Herhangi bir gıda işletmesinde hij-
yen konusunda yapılacak işlemlerin 
üç grup altında toplandığı,Personel 

hijyenine ve sağlığına ilişkin çalışma-
lar (personel hijyeni), Gıdanın makro 
ve mikro düzeyde yabancı maddeler-

le bulaşmasını önlemeye ilişkin çalış-
malar (gıda hijyeni), İşletme içinin ve 
dışının temizlik, düzen ve idaresine 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerçekleştirilen meclis 
Üyelerini Bilgilendirme seminer’ine katılmak üzere Ankara’ya gelen 

Ödemiş Ticaret Borsası Heyeti, Ankara Ticaret Borsası’nı (ATB) ziyaret 
etti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, tarafından kabul edilen 
heyet üyeleriyle borsacılık ve ATB’nin faaliyetleri konusunda görüş alış-
verişinde bulunuldu. 

Ödemiş Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu Başkanı A.Latif Aka ve 
Meclis Başkanı Turgut Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete, 
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.Hüseyin Gülcü  ve Zeki Turan,  Meclis Baş-
kan Yrd.Mustafa Yiyen ve Tahir Kırkan, Yönetim Kurulu Üyesi Uğur 
Uşarer,  Meclis Üyeleri  Mehmet Kurtar, Hayrettin Sönmez, Halil Uyar, 
Hasan Çakır, Nureddin Kırbıyık,  Genel Sekreter Ali Öz, Borsa Personeli 
Onur Akar, Fırat Yurdakul katıldı.

gGHPLë�7LFDUHW�%RUVDVÇ�
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ilişkin çalışmalar (işletme hijyeni), 
Birine ilişkin önlemler dolaylı veya 
direkt olarak diğerlerini de etkiler. 
Örneğin, işletme zemininin drenajı 
iyi değil ise mikroorganizma gelişme-
sinin rahat olduğu bilgisi verildi.

HACCP Eğitimi gıda sektörü 
için çok önemli
Et İşletmelerine HACCP progra-

mının yerleştirilmesi, raf ömrü sınırlı 
olan ve uygun olmayan koşullarda 
işlendiğinde veya muhafaza edildi-
ğinde insan sağlığına yönelik ciddi 
riskler taşıyan et ve et ürünlerinin 
güvenirliğini sağlaması bakımından 
önemlidir. HACCP yaklaşımı, özel-
likler mikro-biyolojik tehlikeleri ve 
çıkması olası problemleri ortaya çık-
madan önlemeyi amaçlamaktadır.

HACCP eğitiminden sonra üyele-
rimize ve personelimize, Vendeka fir-
masının şu anda gıda işi ile ilgilenen; 
çok düşük maliyetli bir soğuk zincir 
takip, denetim, yönetim ve karar des-
tek sistemi hakkında üyelerimize bir 
uygulama eğitimi gerçekleştirildi. 

Vendeka firması yetkilisi Barbaros 
Aslanoğlu tarafından  verilen bilgiye 
göre, herhangi bir ürünün bir yerden 
bir yere transferi yapılırken o esnada 
yetkili kişilere ürünlerinin ortam ısı-
sını ürünün muhafaza ettiği sıcaklık 
bilgisini bilgi olarak mobil cihazlara 
gönderen bir yazılım.

Etiketler soğuk zincirin
sürecini belirliyor
Sistem şu şekilde çalışıyor;  ürü-

nün taşındığı araç içinde bir yere bir 
adet veya birkaç tane etiket yapıştırı-
lıyor. Bu etiket devreye girdikten kısa 
bir süre sonra ortamın ısısını etiket 
kayıt altına alarak, soğuk zincirin kı-
rılıp kırılmadığını sistem bulut yapısı 
ile kaydediyor ve etiket barkod oku-
yucusu ile okunduğunda bu bilgile-
rin istenilen kişiye anında iletilmesini 
sağlıyor. Okumayı ve kontrolü yapa-
cak ilgili kişinin akıllı telefonu ‘Etiket 
Barkod Okuyucusu’ görevini görü-
yor.  İstenilen yetkili kişilere anında 
iletilmesini sağlıyor.
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Bakanlar Kurulu’nun 2015 yılın-
da yapılacak tarımsal destekle-

melere ilişkin kararı, 1 Ocak 2015 
tarihinden geçerli olmak üzere Resmi 
gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ta-
rımsal destekleme kararına göre bu 
yıl Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 
dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 
TL toprak analizi desteği ile mazot 
ve gübre destekleme ödemesi yapıla-
cak. Mazot destekleme ödemeleri için 
ortalama yüzde 5, gübre destekleme 
ödemeleri için de yüzde 10 artış sağ-
landı. Peyzaj ve süs bitkileri, özel ça-
yır, mera ve orman emvali alanların-
da dekar için 3,3TL mazot, 4,75 TL 
de gübre desteği verilecek. Hububat, 
yem bitkileri, baklagiller, yumru bit-
kiler, sebze ve meyve alanlarında de-
kar için 4,85 TL mazot, 6,6TL güb-
re, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri 
bitkileri alanları için dekara 7,9 TL 
mazot, 8,25 TL gübre desteği verile-
cek destekleme ödemesi yapılacak.

Bu yıl sözleşmeli yağlık ayçiçeği, 
aspir, kanola ve soya fasulyesi üreti-
mi yapanlara fark ödemesi desteğine 
ilave olarak dekar başına yüzde 50 ar-
tışla 15TL ödenecek.

Öte yandan Türkiye tarım havza-
larının belirlenmesine ilişkin kararın 
eki listesinde yer alan 30 tarım hav-

zasında 2015 yılı üretim sezonunda 
üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark 
ödemesi yapılacak. Yağlık ayçiçeği, 
kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, 
dane Mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, 
arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, 
kuru fasulye, nohut ve mercimek 
ürünleri, tarımsal veriler ve uydu 
görüntüleri; zeytinyağı tarımsal ve-
riler kullanılarak belirlenecek verim 
değerlerine göre, pamuk yurt içinde 
üretilip sertifikalandırılan tohum-
ları kullanma şartı aranarak destek-
lenecek. Buna göre kilogram başına 
yapılan fark ödemesi desteği için ki-

logram başına, yağlık ayçiçeğinde 30 
kuruş, kütlü pamukta yüzde 18 artış 
ile 65 kuruş, soya fasulyesinde 50 ku-
ruş, kanolada 40 kuruş, dane mısırda 
4 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinya-
ğında 70 kuruş, buğday, arpa, çavdar, 
yulaf, tritikalede 5 kuruş, çeltik 10 
kuruş, kuru fasulye, nohut ve mer-
cimekte yüzde 100 artışla 20 kuruş, 
çayda ise 12 kuruş olarak belirlendi.

Hayvancılık destekleri
Hayvancılık desteklerinde ise 

Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy 
Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi 
(E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, 
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kombine ve etçi kültür ırkı veya kül-
tür ırkı melezi en az 5 baş anaç sığıra 
sahip, ulusal düzeyde üst örgütlen-
mesini tamamlamış bir hayvancılık 
örgütüne üye olan yetiştiricilerle sayı 
şartına bakılmaksızın bakanlık kayıt 
sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip 
olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine 
ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne 
kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı 
olmak üzere hayvan başına ödeme 
yapılacak. 

Anaç sığır başına ödeme birim 
miktarları, tek işletme olarak kabul 
edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 
500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri 
için yüzde 50’sine karşılık gelen tuta-
rın ödenmesi suretiyle uygulanacak. 
Birlik ve kooperatiflere üye olup iş-
letmesinde 500 baştan fazla hayvan 
bulunduran yetiştiricilere hayvan sa-
yısı limitleri uygulanacak.

Sütçü ve kombine ırklar ve melez-
leriyle etçi ırkların melezleri her anaç 
sığır için 225 TL, etçi ırklar anaç sı-
ğır 350 TL, anaç mandaya 400 TL, 
sütçü ve kombine ırklar ve melezleri 
anaç sığır soy kütüğü ilavesinde 70 

TL destekleme ödemesi yapılacak.
E-Islah veri tabanına kayıtlı ana-

dan suni tohumlama veya etçi ırk-
larda Bakanlıktan izin alınmış tabii 
tohumlama boğasıyla tohumlama 
sonucu doğan buzağılar için 75 TL, 
döl kontrolü projesi kapsamında testi 
tamamlanıp onaylanmış boğa sper-
masıyla yapılan suni tohumlamadan 
doğanlara 35 TL, yerli ırk veya melezi 
sığırlardan etçi ırklara ait spermayla 
yapılacak tohumlama sonucu doğan 
buzağılara 75 TL destek verilecek.

Sürü yöneticisi istihdamı desteği 
uygulaması 300 baş ve üzeri küçük-
baş anaç hayvan varlığına sahip işlet-
melere, sürü yöneticisi istihdamı des-
teği işletme başına 5 bin TL ödeme 
yapılacak. Büyükbaş besi destekleme 
ödemesine 2015 yılında da devam 
edilecek.

Koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, 
damızlık koyun-keçi yetiştiricileri 
birliklerine üye, hayvanları Bakanlık 
kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiri-
cilere anaç hayvan başına yüzde 10 
artışla 22 TL/baş, tiftik keçisi yetiş-
tiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik 

üretiminin artırılması için üretmiş 
oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Ta-
rım Satış Kooperatifleri Birliği’ne 
(Tiftikbirlik) veya kooperatiflerine 
satan yetiştiricilere yüzde 10 artışla 
22 TL/kg ödenecek. Ürettiği çiğ sütü 
süt işleme tesislerine satan birlik üye-
si yetiştiricilere manda, koyun ve keçi 
için Bakanlığın belirleyeceği dönem-
ler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme 
yapılacak.

Islah amaçlı süt kalitesinin destek-
lenmesi projesi kapsamında her bir 
sığır için süt içeriğinin tespiti ama-
cıyla yapılacak analizler için Ankara, 
İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ 
illerinde baş için 50 TL ödeme yapı-
lacak.

İpekböceği tohumunu sağla-
yan Koza Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği’ne (Kozabirlik) kutu başına 
ürettiği yaş ipekböceği kozasını Koza-
birlik ve/veya kooperatiflerine satan 
yetiştiricilere ödenen miktar 30TL/
kutu iken 40TL/kutu olarak ödene-
cek.

Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) 
kayıtlı olma şartıyla arı yetiştiricile-
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rine kovan başına 10 TL, seralarda 
doğal polinasyonu sağlamak amacıyla 
Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) ka-
yıtlı bombus arısı kullanan yetiştirici-
lere ise koloni başına 60 TL destekle-
me ödemesi yapılacak.

Su ürünleri yetiştiricilerine, kilog-
ram başına alabalık için 65 kuruş, çi-
pura-levrek için 85 kuruş, yeni türler 
için 1 TL, midye için 5 kuruş ödene-
cek. Bir işletmenin destekten faydala-
nabileceği en fazla miktar yılda 500 
bin kilogram olacak. Yılda 250 bin 
kilograma kadar kısma bu miktarın 
tamamı, 250 bin 1-500 bin kilogram 
için ise yarısı kadar destekleme öde-
mesinde bulunulacak.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele 
desteği; örtüaltı paket toplamı 460 
TL/dekar, açık alanda paket toplamı 
70 TL/dekar ödenmeye devam edile-
cek.

Yem bitkilerine destek sürüyor
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 

kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba 
yem üretmek amacıyla yem bitkileri 

ekilişi yapan üreticilere yapay çayır-
mera için üretim yaptıkları ilk yıl, 
çok yıllık yem bitkilerinden yonca 
için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle 
tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde 
üretim yaptıkları yıl için ürünü hasat 
etmeleri kaydıyla dekar başına sulu 
yoncada 50 TL, kuru yoncada 30 
TL, korungada 40 TL, tek yıllıklarda 
35 TL, silajlık tek yıllıklarda 50 TL, 
silajlık sulu mısırda 75 TL, silajlık 
kuru mısırda 35 TL, yapay çayıra 100 
TL ödenecek.

Hastalıklardan ari 
işletmelere ilave destek
Hastalıklardan ari işletmeler için 

sağlık sertifikasına sahip süt sığırı 
işletmelerinde bulunan damızlık bo-
ğalar dışındaki 6 aylığın üzerindeki 
erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar 
için hayvan sahiplerine 375 TL öde-
me yapılacak. Ari sığır başına ödeme 
birim miktarları 500 başa kadar tam, 
501 baş ve üzeri için yüzde 50’sine 
karşılık gelen tutar ödenecek. Ayrıca, 
Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip 

olan işletmelerdeki ari işletme desteği 
alan tüm sığırlar için ilave olarak hay-
van başına 50 TL ödeme yapılacak.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele 
çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen 
programlı aşılamalar için uygulayı-
cılara büyükbaş şap aşısı için 75 ku-
ruş, küçükbaş şap aşısı için 50 kuruş, 
büyükbaş Brucellosis için 1,50 TL, 
küçükbaş Brucellosis için 50 kuruş 
destekleme ödemesi verilecek.

Sertifikalı tohum, 
fide fidan desteği
Kararla yurt içi sertifikalı tohum 

kullanım destekleri de buğday ve 
arpa için dekar başına yüzde 15’lik 
artışla 8,5 TL, tritikale, yulaf ve çav-
dar için 6 TL, çeltik ve yer fıstığı için 
8 TL, nohut, kuru fasulye ve merci-
mek yüzde 20 artışla 12 TL, susam, 
kanola ve aspir için 4 TL, patates için 
40 TL, soya için 20 TL, korunga, fiğ, 
yem bezelyesi yüzde 40 artışla 7 TL, 
yonca için yüzde 25 artışla 10 TL ola-
rak belirlendi. Standart bodur meyve, 
fidan türleri ile bahçe tesisi için dekar 
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başına 150 TL, sertifikalı olanlar için 
yüzde 15 artışla 400 TL, yarı bodur 
meyve fidan türleri ve bahçe tesisi 
için dekar başına 150 TL sertifika-
lı olanlar için yüzde 17 artışla 350 
TL, standart bağ ve meyve fidanları 
ile bahçe tesisi için dekar başına 100 
TL, sertifikalı olanlar için yüzde 21 
artışla 280 TL; standart zeytinde yağ-
lık çeşitleri ile bahçe tesisi için dekar 
başına 50 TL, sertifikalı olanlar için 
yüzde 50 artışla 150 TL; sertifikalı çi-
lek fidesi desteği için yüzde 17 artışla 
350 TL’da sertifikalı/standart Antep 

fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi 
için dekar başına 100 TL, sertifikalı 
olanlar için de yüzde 21 artışla 280 
TL’da destekleme ödemesi yapılacak.

Patates siğili görülen alanlarda 
sertifikalı veya standart fidan kulla-
nımında ise alınan desteğin yüzde 
50’si oranında ilave destek verilecek. 
Bu yıl ilk defa olarak sanayilik/ihra-
cata çeşitlerde sertifikalı veya standart 
fidan kullanımında ise alınan deste-
ğin yüzde 50’si oranında ilave destek 
verilecek. Yurtiçi sertifikalı tohum 
üretim destekleri ise buğdayda 10 

kuruş, arpa, tritikale, yulaf, çavdar ve 
patateste 8 kuruş, çeltikte 25 kuruş, 
nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, 
korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 50 
kuruş, soyada 35 kuruş, kanolada 1,2 
TL, susamda 60 kuruş, yoncada 1,5 
TL ve yer fıstığında 80 kuruş olacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
Sistemi’nin yaygınlaştırılması amacıy-
la İstanbul, Samsun, Malatya,Adana, 
Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, 
Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir, 
Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, 
Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Mer-
sin, Osmaniye ve Hatay’da örnek seçi-
len ve ÇKS’ye kayıtlı tarımsal işletme 
sahiplerine işletme başına yüzde 13 ar-
tışla 425 TL katılım desteği ödenecek.

Organik tarım ve iyi 
tarım desteği
Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı 

ve su ürünleri yetiştiriciliğinde orga-
nik tarım yapan çiftçilere hayvancılık 
desteklemelerine ilave belirlenen or-
ganik tarım destekleme ödemesi veri-
lecek. Bu çerçevede meyve ve sebzede 
organik tarım desteği dekar başına 70 
TL, tarla bitkilerinde organik tarım 
desteği dekar başına 10 TL, anaç sığır 
mandada hayvan başına 150 TL, bu-
zağıda 50 TL, anaç koyun-keçide 10 
TL, arılı kovanda 5 TL, alabalıkta 35 
kuruş, çipura levrekte 45 kuruş des-
tek belirlendi.

Sebze ve meyvede iyi tarım uygu-
lamalarına dekar başına 50 TL, örtü 
altı iyi tarım uygulamalarına dekar 
başına 150 TL ödeme yapılacak. Bu 
yıl ilk defa olarak süs bitkileri ve tıbbi 
aromatik bitkilerde iyi tarım uygula-
malarına da dekar başına 100 TL des-
tek verilecek.

AR-GE destekleme ödemelerinin 
2015-2019 dönemi içinde devamı 
sağlanacak. Tarımsal yayım ve danış-
manlık hizmeti alan işletmeler için 
destekleme ödemesi kapsamında 600 
TL ödenecek.
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Topraksız tarım ya da hidroponik 
tarım, toprak olmadan durgun 

su kültürü içinde uygulanan bir ta-
rım biçimidir. Bitkiler topraktaki 
besinlerin yerine bitkinin ihtiyacı 
olan mineralleri içeren bir besin so-
lüsyonundan faydalanırlar. Bundan 
dolayı, toprağın tamamında mineral 
aramak yerine, bitkiler besinleri ko-
lay bir şekilde ve direkt olarak besin 
solüsyonundan alabilirler. Bitkileri ve 
bitkilerin kök sistemlerini destekle-
mek için genellikle kum, turba, ver-
mikülit, perlit, hindistan cevizi, kaya 
yünü veya genleştirilmiş kil agregası 
gibi yetiştirme ortamları kullanılır ve 
bunların kökler etrafındaki nemi tut-
ma olasılıkları yüksektir. Yetiştirme 
ortamının kendisi bir besin kaynağı 
değildir. Son yıllarda ülkemizde hid-
roponik tarımın önemi anlaşılmıştır. 
Bu tarım yöntemiyle oluşturulmuş 
sera alanların sayısı giderek artmak-
tadır. 

Ayrıca hidroponik tarım, son yıl-
larda Uzay araştırmalarında da çok 
sık kullanılan bir yöntem olmuştur. 
Özellikle Mars, Ay gibi kalıcı insan 
kolonilerinde yaşayacak olan insan-
ların bu tarımsal yöntem ile sebze ve 
meyve yetiştirecektir. Hidroponik ta-

rımsal yöntemin ya da bu yöntem ile 
yetiştirilen ürünlerin, insan sağlığına 
hiçbir olumsuz yan etkisi bulunma-
maktadır.

Hidroponik Tarımın Topraklı Ta-
rıma Karşı Avantajları Nelerdir?

50 daha hızlı büyürler çünkü besin ve 
suya daha kolay ulaşırlar.

-
de güneş ışığı olmadan ya da yapay 
ışıklandırma ile ürün yetiştirmek 
mümkündür.

-
cağı şekilde mevcuttur ve yetiştirme 
ortamına ait değildirler.

da hiç kullanılmaz. Bitkiler hastalık-
lardan arınmış bir ortamda yetişmeye 
başlarlar.

-
lir, kökler karışmadan büyüyebilirler.

olmadığı yerlerde yetiştiricilik yap-
mak mümkündür, örneğin toprağın 
fakir olduğu yerler, kayalık alanlar, 
hatta balkonlar.

-
madığınız bir oda ya da garajda bile 

bir bahçe oluşturmak mümkündür.
-

liğe oranla daha az iş gücüne gerek 
vardır çünkü kazmaya veya zararlı 
otları temizlemeye gerek yoktur.

-
rindeki kontrolün daha fazla olma-
sı bitkiler için mümkün olan en iyi 
ortamın sağlanmasını kolaylaştırır ve 
daha iyi kalitede ürün ve tarımsal ge-
tiri elde edilmesine neden olur.

-
tiştirilen hızlı büyüyen sağlıklı bit-
kiler zararlılara ve hastalıklara karşı 
daha dayanıklıdır. 

Hidroponik Tarım ile Ne Tür 
Bitkiler Yetiştirilmektedir?
Odunsu gövdeye sahip bitkiler 

çok yıllı bitkiler olmasından ve çok 
fazla alan kaplamasından ötürü hid-
roponik tarımla yetiştirmeyi zorlaştır-
maktadır. Kolaylıkla yetiştirebileceği-
niz bazı sebze ve meyveler şunlardır; 
domates, patates, yeşil soğan, havuç, 
patlıcan, salatalık, kabak, bezelye, fa-
sulye, ıspanak, marul, roka, mayda-
noz, acı-tatlı biber, dolmalık biber ve 
brokoli gibi sebzeler, mısır, buğday, 
şeker pancarı, çay ve pamuk gibi en-
düstri bitkileri, karpuz, kavun ve çi-
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lek gibi meyveler. 
Hidroponik tarım ile  çok dar 

bir alanda her türlü şifalı bitki, çi-
çek ve ev bitkisi yetiştirmek müm-
kündür.

Hidroponik Sistemle Yetişen 
Bitkiler Organik midir?
Çok tartışılan bir konu olma-

sına karşın Hidroponik sistemle 
yetiştirilen bitkiler organiktir.Daha 
önceleri, iki yetiştirme metodunun 
birbiriyle bağdaşmadığının söylen-
miş olmasına rağmen, ortak bir 
paydaları vardır. Hidroponik ye-
tiştiricilik anında ve yüzde 100 bu-
lunması gereken besinlere bağlıdır. 
Kullanılan tohum, besin organik 
ise ürün organik olacaktır. Piyasa-
da organik malzemelerden yapıl-
mış olan birçok hidroponik besin 
vardır ve bilim ilerledikçe daha da 
fazla organik seçenek piyasaya sü-
rülmektedir.

Yıllık gelir 25-30 milyon dolar
Türkiye'nin sahip olduğu arazi, 

su, iklim özellikleri, güneş ışığı ve 
özellikle jeotermal su kaynakları 
çok büyük fırsatlar sunmaktadır. 

Ülkemizin topraksız tarım ko-
nusunda çok ciddi bir potansiyeli 
mevcuttur. Ayrıca Avrupa ve Rusya 
pazarlarına yakın olması avantajla-
rını daha da artırmaktadır. Önemli 
olan bu kaynakları akılcı bir plan-
lama ile harekete geçirebilmektir.  
Son yıllarda bu ciddi gelişmeler 
sağlanmıştır. Türkiye'nin topraksız 
tarım seralarından elde ettiği yıllık 
gelir yaklaşık 25-30 milyon dolar 
civarındadır. Türkiye'nin potan-
siyeline göre elde ettiği gelir çok 
düşüktür.�

Topraksız tarımda 
Hollanda lider
Dünyada özellikle sebze üreti-

minin tamamına yakını topraksız 
kültür seralarında gerçekleştiril-
mektedir. Topraksız tarım, dün-
yada Hollanda, İspanya, Fransa, 
Belçika, Almanya, İtalya, Japonya, 
Güney Kore, ABD, Kolombiya ve 

Çin gibi birçok ülkede yapılmaktadır.  
Topraksız tarım dünyada en yoğun 
olarak Hollanda'da yapılmaktadır. 
Son yıllarda diğer ülkelerde de toprak-
sız yetiştiriciliğe ciddi bir yöneliş göz-
lenmektedir.

Nasıl ürün yetiştirilebiliyor
Topraksız tarım su ve ortam (subs-

trat) kültürü olmak üzere iki ana gru-
ba ayrılmaktadır. 

Su kültürü
Durgun veya akan şekilde gerçek-

leştirilen su kültüründe bitki kökleri 
tamamen veya kısmen besin çözeltisi 
içinde gelişmektedir. Su kültürü yön-
temleri arasında, besleyici film tekniği 
olarak Türkçeleştirilen, orijinal adı ile 
Nutrient Film Technique (NFT) ticari 
kullanımı olan bir yetiştirme tekniği-
dir. Bu sistemde bitkiler, kökleri bo-
yunca ince bir tabaka halinde -birkaç 
mm derinliğin de dolaştırılan besin 
çözeltisinin içine yerleştirilmektedir. 
Ancak kesintisiz elektrik enerjisi ve 
besin çözeltisinin sürekli kontrolünü 
gerektirmesi, ayrıca yaz aylarında be-
sin çözeltisinin sıcaklığının aşırı yük-
selmesi nedeniyle ülkemizde kullanı-
mı güçtür.

Ortam (Substrat) kültürü
Ülkemizde yapılan çalışmalar or-

tam  kültürünün sera koşullarımıza 
uygun olduğunu ortaya koymuştur. 
Ortam kültüründe torf, talaş, ağaç 
kabuğu, çeltik kavuzu gibi organik; 
kum, çakıl, perlit, vermikülit, volkan 
tüfü, kayayünü ve plastik köpükler 
gibi inorganik materyaller kullanıla-
bilmektedir. Bunlar arasında özellikle 
perlit ve volkan tüfleri ülkemizde bol 
olarak bulunmaktadır. Bu ortamlar 
tek başlarına kullanılabileceği gibi torf 
yada mantar kompostu atığı ile karış-
tırılarak da kullanılabilmektedir. Do-
mates ve kavunda bitki başına yaklaşık 
6-8 litre ortam kullanımının yeterli 
olduğu hesaplanmıştır.

Ortam kültüründe bitkilerin besin 
maddesi ve su gereksinimleri, gelişme-
leri için gerekli tüm besin elementle-
rini içeren besin çözeltilerinin damla 
sulama sistemi ile verilmesi yolu ile 
karşılanmaktadır. Besin çözeltisi, kul-
lanılan ortamın özellikleri ve hacmine 
bağlı olarak günde bir veya birkaç kez, 
verilen çözeltinin yüzde 20'si drene 
olacak şekilde uygulanmaktadır. Or-
tam kültürleri besin çözeltisinin uygu-
lanışına göre açık ve kapalı sistemler 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Açık sistem
Açık sistemde bitki kök bölgesin-

den drene olan çözelti atılır, kapalı 



sistemde ise drene olan çözelti topla-
narak sistemde tekrar dolaştırılmak-
tadır. 

Kapalı sistemler
Kapalı sistemler, açık sistemlere 

göre, su ve gübre tasarrufu sağladık-
ları gibi çevre koruma yönünden de 
daha etkindir. Çünkü açık sistemde, 
ortamdan drene olan çözelti toprak 
ve yeraltı sularının kirlenmesine yol 
açmaktadır. Bu nedenle Avrupa ül-
kelerinde çevre kirliliğini azaltmak 
amacı ile kapalı topraksız yetiştiri-
cilik sistemlerinin kullanımı teşvik 
edilmektedir. Açık bir sistemde drene 
olan çözelti toplanarak, açıkta yetiş-
tirilen bitkilerin su ve gübre gerek-
sinimini karşılamada kullanılarak 
kapalı bir sistem şekline dönüştürü-
lebilmektedir. 

Topraksız kültürde kullanılan 
besin çözeltileri
Besin çözeltileri, topraksız yetiş-

tiricilikte bitkiler için mutlak gerekli 
olan besin maddelerini bitkinin ih-
tiyaç duyduğu oranda ve miktarda 
içeren bu yetiştiricilikte bitkilerin 

ihtiyaçlarına göre besin maddesinin 
ayarlanması, topraklı ortama göre 
daha avantajlıdır.

Topraksız yetiştiricilikte kullanı-
lan materyallerin tamponluk özellik-
leri yok denecek kadar az olduğun-
dan ortamda pH'nın ani değişmeleri 
bitkilerin ölmelerine neden olabilir. 
Bu nedenle çözeltinin hazırlanmasın-
da dikkatli olunmalıdır. Ortam pH'sı 
sürekli kontrol edilerek bitkinin ih-

tiyaç duyduğu seviyede ayarlanma-
lıdır. Ayrıca bitkilerin gelişme peri-
yodu boyunca ortamın EC'si sürekli 
kontrol edilmelidir. Trasprasyonla su 
kaybının fazla olduğu sıcak dönem-
lerde EC kontrolüne daha fazla önem 
verilmelidir. Besin çözeltilerinin ha-
zırlanmasında kullanılacak olan kim-
yasal maddelerinin yüzde 100 suda 
çözünebilir olması ve klor içermeme-
si gerekmektedir.

RAPOR
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Resmi Adı Avusturya Cumhuriyeti 
Nüfus 8 milyon 223 bin 
Dil Almanca
Din Protestan/Katolik Hıristiyan
Yüzölçümü 83.871 km2
Başkenti Viyana

Devlet Başkanı  Heinz Fischer

Coğrafi Konumu  Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olan 
Malezya, Güney Çin Denizi içinde yer alan adalardan meydana 
gelir. İki büyük kara parçası Batı Malezya ve Doğu Malezya'dır. 
Başlıca Şehirleri Graz (250 bin), Linz (189 bin), Slazburg  
 (150 bin), Innsbruck (117 bin)
Yönetim Şekli Federal Parlamenter Cumhuriyet
Para Birimi Avro

Avusturya’nın ekonomisi yük-
sek oranda çeşitlenmiş olmak-

la birlikte hizmetler sektörü, katma 
değerin ve istihdamın üçte ikisini 
yaratmaktadır. Diğer gelişmiş ülke-
lerin aksine Avusturya’da sanayi sek-
törü (inşaat dahil) toplam hasılada-
ki payını korumuş ve 2007’de tüm 
ekonomik faaliyetlerden elde edilen 
katma değerin %31’ini sağlamıştır 
(GSYiH’nın %28’i). Bu oranda ima-
lat sanayinin payı %20,2, enerji ve 
su işleri sektörünün payı %2,6 ve 
inşaat sektörün payı %7,9 olmuştur. 
Tarım sektörü ise tüm ekonomik 
faaliyetlerden elde edilen hasılanın 
%1,9’unu oluşturmaktadır.

Ülkenin maden-mineral var-
lığının azlığı dikkate alındığında, 
Avusturya’nın geleneksel ana kayna-
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ğının dünyadaki en iyi işçi-işveren 
ilişkilerinden birine (bunun sonu-
cu olarak ılımlı ücret artış talep-
leri ve sayıca çok az grev olayları 
gözlenmektedir) ve yüksek yaşam 
kalitesine sahip, eğitimli-yetenekli iş 
gücü olduğu görülmektedir. Ülkenin 
Avrupa’nın merkezindeki konumu, 
dağlar ve göller gibi turistik varlıkları 
da iş çevrelerini ülkeye çekmekte ve 
GSYiH artışını desteklemektedir.

Avusturya geleneksel olarak ara 
malları üretiminde, özellikle demir, 
çelik ve ilgili metal ürünlerde, kağıt, 
motorlar, türbinler ve otomotiv bile-
şenlerinde güçlüdür. Bunlara ek ola-
rak, spesifik niş pazarlarda faaliyet 
gösteren, bir dizi ileri teknoloji fir-
ması (hi-tech) son dönemlerde orta-
ya çıkmıştır. Araştırma ve geliştirme 
(AR-GE) harcamaları son birkaç on 
yıllık dönemde düzenli olarak artmış, 
1990’larda göreli olarak düşük bir 
oran olan GSYiH’nın %1,4’ünden, 
2005’te %2,4’üne yükselmiş (AB-
15 ortalaması %2’dir) ve 2007’de 
GSYiH’nin %2,6’sı olmuştur. Ancak, 
Avusturya’nın AR-GE harcamaların-

daki özel sektör payı (2006’da %46) 
AB ortalamasının altındadır. Bunun 
nedeni, göreli olarak daha düşük 
AR-GE harcamalarına sahip, düşük 
ve orta teknolojili sektörlerin ağır-
lıklı olduğu sanayi yapısıdır. Küçük 
bir ulusal pazara sahip oldukların-
dan, Avusturyalı firmaların büyüme 
imkanı dış pazarlara bağlıdır. Son 
on yılda Avusturya ekonomisinin ne 
derecede uluslararası alana açıldığı, 
mal ve hizmet ihracatının GSYiH’ya 
oranındaki artışa bakılarak tespit edi-
lebilir. Büyük oranda AB’ne katıl-
manın ve Doğu’daki eski komünist 
ülkelerin uluslararası ticarete katıl-
masının sonucu olarak, 1995’te 
%35,1 olan mal ve hizmet ihra-
catının GSYiH’daki payı, 2007’de 
%57,9’a yükselmiştir.

Tarım ve Hayvancılık
Avusturya’nın başlıca tarım alan-

ları, Alp Dağları’nın kuzeyinde Tuna 
Nehri kıyılarında yer alan ve ülkenin 
doğu sınırlarına doğru uzanan ova-
lardır. Ekim-dikim alanları, meyve 
bahçeleri ve üzüm bağları bu böl-
gelerde yoğundur. Tarımsal alanla-

rın ve şarap bağlarının büyüklüğü 
nedeniyle Aşağı Avusturya Eyaleti 
en geniş ekili dikili alanlara sahip 
bölgedir. Daha Batı’da, engebeli böl-
gelerde, Alplerin pastoral çiftçiliği-
nin gözlendiği dağlık Batı bölgesiyle 
birlikte, tarımsal faaliyetler hayvan-
cılık ve ormancılık şeklinde görül-
mektedir. Avusturya’da tarım küçük 
ölçekte yapılmaya devam etmektedir. 
Diğer yandan, son on yıllık dönem-
lerde küçük ölçekli çiftlikler üre-
timden çekilmek zorunda kaldıkça, 
daha büyük ölçekli tarımsal üretim 
birimlerine doğru düzenli bir eğilim 
vardır. Ülke içinde üretilen tarımsal 
ürünler üzerindeki devlet denetimi 
çok sıkıdır: Hayvancılıkta hormon 
kullanımı ve genetiğiyle oynanmış 
bitkilerin ekimi ve endüstriyel tarım 
Avusturya’da kesin biçimde yasak-
tır. Ekilebilir arazinin %13’ü sayıları 
yaklaşık 20.000 olan organik çift-
liklerce kullanılmakta ve bu durum 
Avusturya’yı kişi başına organik 
tarım üretimi açısından Avrupa’daki 
en büyük üreticiler arasına sokmak-
tadır. 1990’da GSYiH’nın %3,9, 
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1995’te %3,1’i olarak gerçekleşmiş 
bulunan tarım sektörü (ormancılık 
dahil) toplam katma değeri, 2007 
yılında GSYiH’nın %1,7’si oranına 
düşmüştür.

Avusturya’da 2009 yılında tarım-
sal amaçlı kullanılan alan 1,37 milyon 
hektar olup, bu alan Avusturya’nın 
toplam yüzölçümünün %16,3’üne 
eşittir. 2008 yılında toplam ekili ala-
nın yaklaşık %63’ü tahıl üretiminde 
kullanılırken bu oran 2009 yılında 
%61,4’e gerilemiştir.

2005 yılında tarımsal işletme 
sayısı 2003 yılına göre çok küçük bir 
artışla (%0,4) 189.591’e ulaşmıştır. 
Avusturya’nın AB üyeliğinin ardın-
dan tarımsal işletme sayısı %20 ora-
nında azalmıştır. Son on yılda yıllık 
ortalama 5.000 çiftçi ya tarımı bırak-
mış ya da birleşme yoluna gitmiş-
tir. 1990 yılında Avusturya’da tarım 
sektöründe faaliyet gösteren toplam 
tarımsal işletme sayısı 281.910 olarak 
kaydedilmiştir.

Avusturya’da toplam tarımsal 
işletmelerin yaklaşık üçte ikisi Aşağı 
Avusturya (46.087), Steiermark 
(43.735) ve Yukarı Avusturya’da 
(36.543) bulunmaktadır.

Toplam tarım işletmelerinin 
%12,7’si (20.343) organik tarım 

yapmakta olup, bu sayı giderek art-
maktadır .

Tarımsal işletmelerinin yaklaşık 
%95’i küçük aile işletmelerinden 
oluşmaktadır. Ancak, son yıllarda 
büyük tarımsal işletmelerin sayısında 
artış görülmektedir.

Dış Ticaret Genel Durum
Avusturya’nın dış ticareti 2007 

yılı sonuna kadar önemli bir artış 
eğilimi göstermiştir. 2008 yılında da 
artış olmasına rağmen, artış oranında 
bir yavaşlama olduğu görülmektedir. 
Küresel ekonomik krizin yılın ikinci 

yarısından itibaren etkisini gösterme-
ye başlamasıyla azalan alım talepleri 
sonucu ihracatın artış hızında önce 
yavaşlama sonra da düşüş kaydedil-
meye başlamış, 2008 yılında ihracat 
172 milyar Dolar olarak gerçekleş-
miştir. Krizin etkileri 2009 yılında 
daha ağır bir şekilde hissedilmiş-
tir. Avusturya’nın en büyük ticaret 
ortağı olan Almanya ve diğer AB 
üyesi ülkelerdeki ekonomik daralma-
nın sonucu ihracatında %23,8 düşüş 
olmuş ve 131 milyar Dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

2009 yılında Avusturya’nın 
ithalatı da ihracatına paralel olarak 
%22,3 oranında gerileyerek 136 mil-
yar Dolar, dış ticaret açığı ise yaklaşık 
5 milyar dolar olmuştur.

2008 yılında 347 milyar dolar 
olan dış ticaret hacmi, ithalat ve ihra-
cattaki düşüşlerle birlikte 80 milyar 
Dolar daralarak 2009 yılında 267 
milyar Dolar’a gerilemiştir.

2010 yılında ihracat %16,7 artış 
kaydederek, 2009 yılındaki büyük 
düşüşten toparlanmıştır. İthalattaki 
büyüme oranı ise %16,9 olarak ger-
çekleşmiştir. Ülkenin diğer AB ülke-
lerine ihracatı %10 artış göstermiş, 
özellikle en büyük ticari partneri olan 
Almanya (%16) ve komşusu Çek 
Cumhuriyeti (%24) artışta öne çık-
mıştır. AB dışı ülkelerden Rusya’ya 
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%28 ve Çin’e ihracat %24 artış gös-
tererek ön plana çıkmıştır .

Türkiye İle Ticareti
Ülkemizin Avusturya’ya dış tica-

retinde 2000 yılından bu yana sürekli 
açık verdiği gözlenmektedir. Öyle 
ki 2008 yılında 535 milyon dolar 
seviyelerine yükselen dış ticaret açığı, 
küresel durgunluğun etkisinde geçen 
2009 yılında 397 milyon dolara 
gerilemiştir. 2010 yılında dış ticaret 
açığı en yüksek seviyeye erişerek 604 
milyon dolar olmuştur. Avusturya’ya 
ihracatımızın, bu ülkeden ithalatı-
mızı karşılama oranı 2008’de %65, 
2009’da %67, 2010’da %58 olarak 
gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin Avusturya’ya ihracatı 
2008 yılında bir önceki yıla göre 
%17,5 artmış, 2009’da ise bir önceki 
yıla göre %18,5 azalmış, 2010 yılın-
da ise %3,4 artmıştır. Avusturya’dan 
ithalat, benzer bir eğilimle 2008’de 
bir önceki yıla göre %14,6 artmış, 
2009’da önceki döneme göre %20,1 
azalmış, 2010 yılında ise %19,5 art-
mıştır.

Avusturya’ya ihracatımız yıllar iti-
bariyle yaklaşık %90 oranında sanayi 
mamullerinden %10’a yakın oranda 

ise tarım ve madencilik ürünlerinden 
oluşmaktadır.

Türkiye’nin Avusturya’ya ihra-
catında başlıca ürün grupları kara-
yolu taşıtları, ev tekstili, manyezit, 
iç giyim, sebze-meyve konserveleri, 
demir-çelik ürünleri ve TV alıcıları-
dır. 2010 yılında bir önceki yıla göre 
özellikle karayolu taşıtları ihracatında 
önemli artış gerçekleşmiştir.

Ülkemizin Avusturya’dan en çok 
ithal ettiği ürünler arasında sente-

tik iplikler; kan, serum, aşı toksin 
ve dozlandırılmış ilaçlar gibi tıbbi 
ürünler; sıvanmış kağıtlar; su türbin 
ve çarkları için regülatörler; demir-
çelikten demiryolu malzemeleri; 
binek araçlar; hava kompresörleri-
pompaları, vantilatör ve aspiratörler 
yer almaktadır.

Konserve Meyve Sebze
Konserve gıda satışları 2009’da 

%1 artarak 156 milyon olmuştur. 
Değer bazında en yüksek artışlar 
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%3’le konserve domates (4 milyon 
Avro) ve konserve deniz ürünle-
rinde (64 milyon Avro) olmuştur. 
Ortalama birim fiyatlarda hammadde 
maliyetlerindeki artıştan dolayı hafif 
artışlar olmuştur. Özel markalı ürün-
ler (private label) toplam satışların 
%20’sini oluşturmaktadır. Satışların 
2009-2014 döneminde sabit fiyatlar-
la %1 oranında düşerek 149 milyon 
Avro olması beklenmektedir.

Tüketiciler rahatlık, hızlı hazırla-
ma süresi, sağlık ve wellness, egzotik 
tatlar ve yiyeceklerin tazeliğine ilgi 
gösterdiklerinden “sağlıklı fast food” 
ve sağlıklı abur cubur” olarak bilinen 
eğilim Avusturya’da hızla yayılmakta-
dır. Diğer yandan çeşitli nedenlerle 
(tatiller, medyadaki yemek program-
ları ve etnik restoranlar) geleneksel 
Avusturya mutfağı değişime uğra-
makta ve daha lezzetli, daha sağlık-
lı, daha pratik olarak kabul edilen 
yabancı mutfakların yiyecekleri yay-
gınlaşmaktadır. Özellikle, daha sağ-
lıklı oldukları yönünde bir genel bir 
kanı olan Akdeniz ve Asya mutfağı 
çok rağbet görmektedir.

Tüketiciler daha sağlıklı olduğu-
nu düşündükleri taze, soğutulmuş 

veya dondurulmuş ürünlere rağbet 
etmeye başladığından, konserve 
sebze satışları yatay seyretmektedir. 
Aynı eğilim 2009 yılında satışları %2 
oranında artmış olan konserve mey-
velerde de görülmektedir. Konserve 
meyve satışları 2009’da 9,5 milyon 
Avro (2.900 ton) olarak gerçekleş-
miştir.

Yaş Meyve Sebze
2007 yılında Avusturya’nın yaş 

meyve tüketimi 1,2 milyon ton, yaş 
sebze tüketimi 691 bin ton olmuş-
tur. Avusturya, AB ülkeleri tüketi-
mi içindeki, %3’lük meyve tüketimi 
ve %1’lik sebze tüketimi ile orta 
büyüklükte bir pazardır. 2002-2007 
yılları arasında meyve tüketimi top-
lamda %11, yıllık ortalama %2, yaş 
sebze tüketimi toplamda %3, yıl-
lık ortalama %0,5 artmıştır. Kişi 
başı 146 kilogram meyve tüketimiy-
le Avusturya, AB ortalaması olan 
94 Kg.ın hayli üzerinde bir tüketim 
değerine sahiptir. Ancak 93 Kg.lık 
kişi başı taze sebze tüketimi, 120 
Kg. olan AB ortalamasının çok altın-
dadır. Endüstriyel talep cari tüketi-
min önemli bir kısmını oluşturmak-
ta, ancak gıda endüstrisinin ihtiyacı 

temelde yerel üretimle karşılanmak-
tadır. Gıda endüstrisinin gelişmekte 
olan ülkelerden yaş sebze meyve tale-
bi düşüktür.

2007 yılında hanehalkının taze 
meyve tüketimi 331 bin ton karşılığı 
507 bin Avro olarak gerçekleşmiştir. 
En çok rağbet gören meyveler ve top-
lam tüketime oranları şöyledir: elma 
(%23) ve armut (%5), muz (%20), 
narenciye (%6) ve nektarin (%4). 
2007 yılında hanehalkının taze sebze 
tüketimi 234 bin ton karşılığı 452 
bin Avro olarak gerçekleşmiştir. En 
çok rağbet gören sebzeler ve toplam 
tüketime oranları şöyledir: domates 
(%15), soğan (%13), havuç (%11), 
hıyar ve kornişonlar (%8), marullar 
(%10), lahana (%8), tatlı biberler 
(%7), kabak (%3). 2005-2006 yıl-
larında muz, kivi ve limon tüketimi 
azalmış, mandarin ve nektarin satış-
ları artmıştır. Egzotik meyve tüke-
timi hala düşük seviyededir, ancak 
örneğin ananas satışları hızla artmış-
tır. Aynı dönemde domates, soğan 
ve sarımsak tüketimi artmış, marul 
ve lahana tüketimi değer bazında 
düşmüştür.

Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi  

Yıl İthalat 
(bin dolar)

İthalat  
Değişim %

İhracat 
(bin dolar)

İhracat 
Değişim % 

Hacim 
(bin dolar)

2000 516.754 1,60 292.930 -6,20 809.683 
2001 417.549 -19,20 341.346 16,50 758.895 
2002 588.026 40,80 367.296 7,60 955.322 
2003 824.232 40,20 473.167 28,80 1.297.399 
2004 1.071.813 30,00 561.041 18,60 1.632.855 
2005 940.056 -12,30 659.097 17,50 1.599.153 
2006 1.077.182 14,60 709.855 7,70 1.787.037 
2007 1.351.437 25,50 844.006 18,90 2.195.444 
2008 1.525.522 12,90 990.956 17,40 2.516.478 
2009 1.203.634 -21,10 807.166 -18,50 2.010.800 
2010 1.439.448 19,60 835.181 3,50 2.274.629 
2011 1.736.366 20,60 1.052.932 26,10 2.789.299 
2012 1.634.277 -5,90 1.001.112 -4,90 2.635.389 

Türkiye- Avusturya Dış Ticareti 
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ARJANTiN
)ú50$�$',��Mamuschka SRL

7(/��+54 (294) 442 3294

e-posta: matiascarzalo@mamuschka.
com

<HWNLOL�.LüL� Mr. Juan Carlos Carzalo, 
Matías Carzalo

)LUPD��I×QG×N��DQWHS�I×VW×ù×�JLEL��U�QOHU�
LWKDO�HWPHN�LVWHGLùLQL�ELOGLUL\RU��
6|]�NRQXVX�WDOHS�%LUOLùLPL]H�7�&��
%XHQRV�$LUHV�%�\�NHOoLOLùL�7LFDUHW�
0�üDYLUOLùLPL]�YDV×WDV×\OD�LOHWLOPLüWLU�

+L1'L67$1
)ú50$�$',� SRS ENTERPRISES

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

7(/� +91 (981) 9312887

H�SRVWD� srsdenterprises@gmail.com

<HWNLOL�.LüL� SANJAY PAGARIA

)LUPD��VRùXN�V×N×ODUDN�HOGH�HGLOHQ�
I×QG×N�\Dù×�YH�I×QG×N�VDWPDN�LVWHGLùLQL�
ELOGLUL\RU�

)ú50$�$',: Matrix Tradesources

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

7(/� +91 (99) 77530008

H�SRVWD� radhika@matrixtradesources.
com 

<HWNLOL�.LüL� Radhika Rathi

úSOLN�YH�NXPDü��UHWLPL�YH�DFHQWHOLùL�
\DSDQ�ÀUPD��D\Q×�]DPDQGD�SLULQo��
VR\D�IDVXO\HVL��OHEOHEL�JLEL��U�QOHULQ�
WLFDUHWLQL�\DSW×NODU×Q×��EX�DODQGD�
IDDOL\HW�J|VWHUHQ�7�UN�ÀUPDODUOD�
EDùODQW×�NXUPDN�LVWHGLNOHULQL�
ELOGLUL\RU�

520$1<$
)ú50$�$',� ALFA BETA

RO 1873054 J13/3451/1991 B-DUL 

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

H�SRVWD� office@alfabeta.ro

<HWNLOL�.LüL� Rodica Buturuga/ 
Acquisitions Director

��ORMLVWLN�GHSR�YH���RXWOHW�VDW×ü�
PDùD]DV×�RODQ�SHUDNHQGHFL�ILUPD��WDWO×�
�KHOYD��ORNXP��oLNRODWD��üHNHUOHPH���
NRQVHUYH�EDO×N�YH�VHE]H��GHWHUMDQ��
NR]PHWLN�YH�VDo�EDN×P��U�QOHUL�
�UHWLFLVL�RODQ�YH�YH\D�WLFDUHWLQL�\DSDQ�
7�UN�ILUPDODUOD�EDùODQW×�NXUPDN�
LVWHGLNOHULQL�ELOGLUL\RU�

586<$
)ú50$�$',��AgroFoodService

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

7(/� +7 (985) 7697048 

H�SRVWD�agrofudservis@mail.ru

<HWNLOL�.LüL��Alexey Chekurov

5XV\D�)HGHUDV\RQX�7�UNL\H�7LFDUHW�
7HPVLOFLOLùL·QGHQ�%LUOLùLPL]H�
J|QGHULOHQ�ELU�\D]×GD��%XùGD\�
�UHWLFLVL�RODQ�ÀUPDQ×Q�7�UNL\H�LOH�
LüELUOLùL�\DSPDN�LVWHGLùL�ELOGLULOPLüWLU��
7HPVLOFLOLN�\D]×V×QGD��LOJLOHQHQOHULQ�
NHQGLOHULQH�GH�EDüYXUDELOHFHNOHUL�
EHOLUWLOPHNWHGLU�

)ú50$�$',� Huilerie Raouf Ellouze

BP 80- merkez Walli- 3093 Sfax - 
Tunisie 

7(/� +216 (53) 512 816

)$.6�+216 (74) 296 111

H�SRVWD� domaine.chograne@gmail.
com <HWNLOL�.LüL��Raouf Ellouze

)LUPD�]H\WLQ�YH�]H\WLQ\Dù×�LPDODW×�LoLQ�
PDNLQH�YH�HNLSPDQ�DOPDN�LVWHGLùLQL�
ELOGLUL\RU��6|]�NRQXVX�WHNOLI�%LUOLùLPL]H�
7�&��7XQXV�%�\�NHOoLOLùL�7LFDUHW�
0�üDYLUOLùL�DUDF×O×ù×\OD�LOHWLOPLüWLU�

)ú50$�$',� OJSC "Meat Processing 
Plant Yalutorovskiy" 

7(/��+9 (3453) 2-00-92

)$.6�+9 (3453) 3-91-99

H�SRVWD� JMK_2005@MAIL.RU

6RVLV��KD]×U�J×GD��GRQPXü�HW�
�U�QOHUL�JLEL�����oHüLWWHQ�ID]OD�J×GD�
�UHWLFLVL�RODQ�2-6&�DGO×�ILUPDQ×Q�
�U�QOHULQL��ONHPL]H�GH�VDWPDN�
LVWHGLùL�ELOGLULOPLüWLU��6|]�NRQXVX�
WHNOLI�%LUOLùLPL]H��5XV\D�)HGHUDV\RQX�
7�UNL\H�7LFDUHW�7HPVLOFLOLùL�
DUDF×O×ù×\OD�LOHWLOPLü�ROXS��LOJLOHQHQ�
NXUXOXüODU×Q�LOHWLüLP�ELOJLOHUL�
7HPVLOFLOLùH�GH�EDüYXUDELOHFHNOHUL�
EHOLUWLOPHNWHGLU�

68'$1
)ú50$�$',��Almobark

+�UUL\HW�FDG��PREDUHN�Lü�PHUNH]L�QR���
Hartom/ Sudan

7(/��+249 (657) 84371

)$.6�+24 (912) 1489323

H�SRVWD��p.s.logistic@hotmail.com

<HWNLOL�.LüL��Awad Almobark

)LUPD��IDUNO×�PLNWDU�YH�oHüLWWH�GHUL�
satmak istediklerini bildiriyor.

78186
)ú50$�$',� ADEL&ADEL 
International Trading

Siège social 8 avenue Fathel Ben 
Achour 5160 ELJEM

7(/� +216 (98 ) 280 095

)$.6�+216 (73) 631 529

H�SRVWD� expimpadeleadel14@gmail.
com <HWNLOL�.LüL��HAFSA Adel

)LUPD�7XQXV·WDQ�]H\WLQ\Dù×�YH�
KXUPD�LKUDFDW×Q×Q�\DQ×�V×UD�
$IULND��ONHOHUL�SD]DUODU×QD�7�UN�
�U�QOHULQLQ�LKUDFDW×Q×�\DSPDN��]HUH�
7�UN�ÀUPDODU×\OD�LüELUOLùL�\DSPDN�������
LVWHGLùLQL�ELOGLUL\RU��6|]�NRQXVX�WHNOLI�
%LUOLùLPL]H�7�&��7XQXV�%�\�NHOoLOLùL�
7LFDUHW�0�üDYLUOLùL�DUDF×O×ù×\OD�
LOHWLOPLüWLU�

éëELUOLèL�7HNOLIOHUL
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