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Bu sayımızda!
Geçtiğimiz sayıda sizlere 7 Haziran Milletvekili seçiminin ardından 

ortaya çıkan tabloya  değinmiş ve 1 Kasım'da yapılacak olan tekrar 
seçimde oluşacak parlamento aritmetiğinin gelecek 4 yıla damgasını 
vuracağına işaret etmiştik. 

Evet 1 Kasım'da yapılan tekrar seçim ile ülkemizde seçmenler tekrar 
istikrar vurgusuna dikkat etmiş ve tek partili bir hükümetle yola devam 
kararı vermiştir. 

Önümüzde yeni bir seçime kadar dört yıl gibi çok önemli bir dönem 
bulunmaktadır. Kurulan hükümetin bu dönemi en iyi şekilde 
değerlendirerek, uzunca bir süredir gündemde bekleyen ekonomik ve 
sosyal reformları hayata geçireceğini düşünüyoruz. 

Seçimlerin ve seçimler sonrası oluşan yeni parlamentomuzun ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyoruz

Sayın okuyucularımız,

Borsavizyon Dergisinin bu sayısında da öncelikle, dönem içinde 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklere yer verdik. Bunların bir kısmını olagan 
faaliyetler oluştururken, bir kısmı da güncel etkinlikler teşkil etti.

ATB'nin  gerçekleştirdiği etkinlikler arasında Antalya'da bu yıl 6.sı 
düzenlenen Yöreks Yöresel Ürünler Fuarı önemli bir yer tuttu. ATB'nin 
fuarda yer alan standı adeta ziyaretçi akınına uğradı. TOBB Başkanı 
Sayın Hisarcıklıoğlu, Duayen Gazeteci ve Köşe Yazarı Sayın Yavuz 
Donat bunlardan sadece ikisiydi. Ankara'nın marka ürünlerinin 
tanıtıldığı stand, fuar boyunca çok sayıda ziyaretçi tarafından gezildi.

Şereflikoçhisar'da bulunan Yatılı İlköğretim Okulu'na bu yıl da gereken 
destek verildi. Burada öğrenim göre 135 öğrencinin kişisel bakım 
ürünleri ihtiyacı ile kırtasiye talepleri yerine getirildi. 

Bu haberlerin yanısıra, ATB Başkanı Sayın Yavuz'un katıldığı 
toplantılara ilişkin haberler de bu sayımızda yer aldı. 

Tarım ve Hayvancılığın güncel sorunları, yapılanlan, yapılması 
istenenler ve beklentiler, sorunlar ve çözüm önerileri uzmanların 
görüşleri bu sayımızda da dergimizin ana konularını oluşturuyor. Başta 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine dergimizin 
fiziki imkanları el verdiği ölçülerde yer vermekteyiz.  

Yeni bir yıla girmek üzere gün saydığımız bu günlerde biz de 
Borsavizyon Dergisi olarak gelecek dönem hazırlıklarına başlamış 
bulunuyoruz. Yeni yıldan itibaren daha zengin bir içerik ile karşınızda 
çıkmayı hedefliyoruz. Bu konuda sizlerden gelecek yapıcı önerileri de 
bizlerle paylaşmanız önem taşıyor. 

Bir sonraki sayımızda buluşana dek sağlıklı ve aydınlık günler dileriz. 

Yayın Kurulu
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Fa ik YA VUZ 
YönetimKuruluBaşkanı

Başkandan
Bir yıl biterken
yeni yıla 
umutla girmek

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. İki genel 
seçimi sığdırdığımız 2015 yılı, yaşanan 

pekçok olay ve seçim süreci ile tarihteki yerini 
alıyor. Sanıyorum, bizim gibi bu kadar kısa 
süre içinde iki genel seçim gerçekleştiren bir 
başka ülke daha yoktur. 

7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı 
koalisyon hükümeti tablosu, 1 Kasım 
seçimleriyle yerini istikrara  bıraktı. Seçmen 
yeniden tek partili bir hükümet modeli ile 
kaldığımız yerden  devam kararı verdi. 

Evet, yoğun bir seçim süreci geçirdik. Seçim 
süreci içinde hafızalarda kalanların başında 
ekonomik vaatler ilk sıralarda yer aldı. Emekli 
maaşlarına yapılan yeni düzenleme, asgari 
ücretin yeniden belirlenmesi, öğrencilere ve 
bazı kamu personeline getirilen maaş artışları 
gerçekten en çok tartışalan konular içinde yer 
alıyordu. 

Seçim süreci içinde vaat edilenlerin mali 
yükünün 23 milyar lira olduğu hesaplanıyor. 

Bunlardan hemen ilk etapta yapılması 
gerekenlerin maliyeti ise 17 milyar lira. Bu 
rakamlar gerçekten Türkiye gibi ekonomisi çok 
hassas dengeler üzerinde seyreden bir ülke için 
oldukça ağır yükler getiriyor. Ancak, şunu iyi 
biliyoruz ki, Türkiye, kaynakları kıt olmakla 
birlikte her zaman fedekarlık yaparak çok 
büyük ekonomik krizlerden yüzünün akıyla 
çıkma beceresini göstermiştir. 

Kaldı ki, ülkemizde bulunan 2.5 
milyondan fazla Suriyeli mültecinin bugüne 
kadar Türkiye üzerine getirdiği yük 8 milyar 
dolara ulaşmış durumda. 

Tüm bunları üst üste koyduğunuzda 
gerçekten sıkıntılı bir süreç Türkiye'yi bekliyor. 
Dileğimiz bu süreçten en az yara alarak 
çıkmak. 

Değerli üyelerimiz;

Geçtiğimiz günlerde açıklanan "Eylem 
Planı"nın da özünü ekonomik 

yaptırımlar oluşturuyor. Haftalık, aylık, 



4

üç aylık, altı aylık ve yıllık periyotlar içinde 
gerçekleştirilmesi planlanan vaatlerin bir kısmı 
zaman geçirilmeden uygulanmaya konuldu bile. 

Türkiye, 2016 yılına büyük umutlarla 
giriyor. İlk tespitlerimiz, hem Hükümet 
Programının hem de Eylem Planının tavizsiz 
uygulanacağı yönündedir. Bu çok önemlidir. 
Vatandaşa güven veren uygulamalar her   
zaman destek görmüş ve vatandaştan da hep 
olumlu puan almıştır. Nitekim, seçmenin 
verdiği yüzde 50'ye yakın destek de bunun bir 
işaretidir. 

Türkiye'nin dünya üzerinde de imajı 
olumludur. Geçtiğimiz aylarda yapılan B20 ve 
hemen peşinden gerçekleştirilen G20 zirvelerine 
katılım çok büyük olmuştur. Dünya liderleri 
olarak nitelendireceğimiz çok sayıda devlet 
başkanı ve başbakan ülkemize gelerek gelecek 
yılların hem siyasetini hem de ekonomik 
yapısını planladılar. Liderlerin "Daha çok 
ticaret" etrafında birleşmiş olması gelecek 
yıllarda ekonominin, siyasetin önüne geçeceği, 
ekonominin vazgeçilmez olacağı şeklinde 
yorumlanmaktadır.  

Türkiye'nin önünde 2023 gibi çok önemli 
bir hedef vardır. 2023 hedeflerini tutturmak 

amacıyla başlatılan ekonomik ve sosyal 
reformlar Türkiye'nin önünü daha da açacaktır. 
Nitekim, Avrupa Birliği ile yıllardır kapalı olan 
müzakere sürecinin yeniden başlayacak olması 
da bu açıdan değerlendirilidiğinde ayrı bir 
öneme haizdir. 

Değerli Üyelerimiz;

Ankara Ticaret Borsası da 2015 yılını yoğun 
bir çalışma temposu içinde geçirdi. Çağdaş 

borsacılığı tüm argümanlarını kullanmak 
ve gerçek anlamda borsacılık faaliyetlerini 
sürdürmek yine hedeflerimizin başında geldi. 
Bu yıl içinde özellikle "Elektronik Ürün Senedi" 
çalışmasıyla yeni bir adım atarak çok önemli bir 
aşamadan daha geçtik. 

ATB Üyeleri ürünlerini "Elektronik Ürün 
Senedi"yle alıp, satmaya başladılar. Yeni bir 
uygulama olmasına karşın, elde edilen başarı 
önemlidir. Ümit ediyorum, 2016 hububat 
sezonunda bu yakalanan başarının çok çok 
üstüne çıkalacaktır.

Evet, bir yılı daha geride bırakırken 
gelecek yılın ülkemize ve camiamıza hayırlar 
getirmesini diliyor, ailelerinizle birlikte  şahsım 
ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına 
sağlık ve mutlu bir yıl diliyorum.

Başkandan
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KAPAK

Ankara Ticaret Borsası (ATB), Yö-
netim Kurulu Başkanı Faik Yavuz 

ve yönetim kurulu üyeleri  Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi 
ziyaret etti. Bakan Tüfenkci’nin Ti-
caret ve Gümrük Bakanı  görevine 
getirilmesi nedeniyle gerçekleşen zi-
yarette ticaret borsalarının işlevleri, 
karşılaşılan sorunlar ve alınması ge-
reken tedbirler konusu da ele alındı.

Yavuz’un sözleri
Ankara Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Faik Yavuz ziyarette 
yaptığı konuşmada ATB’nin çalış-
maları hakkında bilgi verdi. ATB’nin 
gerçekleştirdiği alt yapı yatırımlarıyla 
bugün gelişmiş ülkelerin borsalarını 

aratmayacak düzeye ulaştığını söyledi. 
ATB’nin alt yapı yatırımlarını tek 

tek Bakan Tüfenkci’ye anlatan Yavuz, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“ATB’nin gerçekleştirmiş olduğu 
alt yapı yatırımları bugün ülkemizde 
ilk ve tek olma özelliğini taşımakta-
dır. Ülkemizde ilk canlı hayvan bor-
sasını ATB hizmete açmıştır. Kom-
binası ve satış salonu ile yine ilk ve 
tek olma özelliğini taşımaktadır.bu 
özelliği ile ülkemizde et fiyatlarının 
oluşmasında referans borsadır Yine 
Ahiboz’da gerçekleştirilen hububat 
terminalinde 250 bin ton ürün de-
polanabilmektedir. Lisanslı depoları 
yanında, akredite olmuş laboratuva-

rı, kantarları ve uzay üssünü andıran 
elektronik satış salonu  ile bu alan 
tam bir hububat terminali özelliğini 
taşımaktadır. Bu yıl ilk kez elektronik 
ürün senedi uygulamasıyla çağdaş 
borsacılıkta bir önemli adım daha 
atılmıştır.”

Bakan Tüfenkci’nin sözleri
Ziyarette heyet üyelerine hitaben 

bir konuşma yapan Ticaret ve Güm-
rük Bakanı Bülent Tüfenkçi “ ticaret 
borsalarının ülkemiz ekonomisinde-
ki yerini ve önemini biliyoruz. Bu 
amaçla Bakanlık olarak yapılması 
gereken düzenlemeleri zaman geçir-
meden yapmak azim ve kararlılığın-
dayız” dedi.

ATB Yönetim Kurulu, Ticaret ve Gümrük Bakanı'nı ziyaret etti

Tüfenkci: Ticaretin önündeki 
tüm engelleri  kaldıracağız



Bakan Tüfenkçi daha sonra şunla-
rı söyledi:

“ Bu makamlar millete hizmet 
üzere kurulmuş yerlerdir. Bizim de 
temel amacımız, vatandaşlarımıza 
hizmet etmektir. Ticaret borsaları, 

bu açıdan ülkemizde önemli bir işlev 
görmektedir. Biraz önce Başkan Ya-
vuz, çalışmalarınızı anlattı, borsanız 
önemli altyapı yatırımlarını tamam-
lamış. Biz de bakanlık olarak, diğer 
bakanlıklarla koordineli bir şekilde 

üzerimize düşenleri yapmaya kararlı-
yız. Devletin artık ticaretin bazı aşa-
malarından çekilmesi gerekmektedir. 
Bu konuda yakın bir gelecekte önem-
li gelişmeler olacaktır.”

Konuşmasında daha sonra güm-
rüklerde yaşanan gelişmeler temas 
eden Bakan Tüfenkçi “gümrük kapı-
larının günümüz koşullarına uygun 
hale getirilmesi konusunda Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği ile çok 
önemli işbirliği adımları atılmıştır. 
Ancak, bu işbirliğinin geliştirilmesi 
ve elektronik ve bilgisayar donanımı 
ile alt yapısının tamamlanması ge-
rekmektedir. Bu konuda biz bakanlık 
olarakgerekli çalışmaları başlattık. “ 
şeklinde konuştu. 

Ziyarete kimler katıldı ?
Ticaret ve Gümrük Bakanı Nihat 

Tüfenkci’ye yapılan ziyarete, ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz 
ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Bakiler, Sayman 
Üye Sedat Akbulut, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kemal Coşgun, Şemsettin 
Aktuğlu, Murat Başar ile Genel Sek-
reter Eyüp Ş. Ömeroğlu iştirak etti.

KAPAK
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yö-
netim Kurulu, Kalkınma Baka-

nı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.  ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz 
Başkanlığında gerçekleştirilen ziya-
rette Bakan Yılmaz’ın yeniden Kal-
kınma Bakanı olmasından duyulan 
memnuniyeti ifade eden Yavuz, ATB’ 
nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
da ziyarette yaptığı değerlendirmede, 
Türkiye için 2015-2017 döneminin 
kritik olduğunu belirterek, "Hükü-
met olarak çok hazırlıklıyız, eylem 
planımızı Başbakanımız ilan etti, yol 

haritamız belli. Önümüzdeki dönem 
Türkiye'nin reformlarının hızlanaca-
ğı bir dönem olacak" dedi.

Yılmaz’ın sözleri

Ankara'yı siyasi merkez olarak 
gördüklerini belirten Yılmaz, başken-
tin aynı zamanda ekonomik merkez 
olduğunun da unutulmaması ge-
rektiğini söyledi. Türkiye ekonomisi 
içinde Ankara'daki ticaret ve sana-
yinin çok önemli bir yeri olduğuna 
işaret eden Yılmaz, bakanlık olarak 
başkente ulaşım başta olmak üzere 
birçok konuda yatırım yaparak, mev-
cut potansiyeli daha fazla harekete 

geçirmek için gayret gösterdiklerini 
anlattı. Yılmaz, Kalkınma Ajansı ve 
diğer çalışmalarla Ankara'nın ekono-
mik kalkınma ve gelişmesine destek 
olmaya çalıştıklarını ifade etti. Baş-
kentin sosyal gelişmişlik düzeyinin 
çok yüksek olduğuna dikkati çeken 
Yılmaz, Ankara'da yetişmiş bir insan 
gücü potansiyeli bulunduğunu vur-
guladı.

Yılmaz, Türkiye'nin, kritik bir 
aşamaya geldiğini, bundan sonra 
daha fazla araştırma, geliştirme, ti-
carileştirme ve katma değeri daha 
yüksek bir ekonomik yapı oluştur-
ma yoluna gidilmesi gerektiğini ifa-
de etti. Bu noktada Ankara'nın çok 
özel bir rolü olacağının altını çizen 
Yılmaz, üniversite, araştırma merkezi 
ve teknoparklarıyla başkentin önemli 
bir konuma sahip olduğunu vurgu-
ladı. Türkiye'nin sınıf atlamasında, 

Yılmaz: Yol haritamız belli

KAPAK
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ATB Yönetim Kurulu'nun Kalkınma Bakanı'na ziyareti

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin, kritik bir aşamaya geldiğini, 
bundan sonra daha fazla araştırma, geliştirme, ticarileştirme 
ve katma değeri daha yüksek bir ekonomik yapı oluşturma 
yoluna gidilmesi gerektiğini ifade etti. 



üst orta gelir grubundan yüksek ge-
lir grubuna geçişinde de Ankara'nın 
öncü rolü olacağına işaret eden Yıl-
maz, başkentin kalkınma sürecine 
katkısının devam edeceğini belirtti.

Özel sektörün önemi
Kalkınma sürecinin kamu ve özel 

sektör işbirliğiyle gerçekleştiğini be-
lirten Yılmaz, kalkınmış ülkelerin bir 
çoğunda bu durumun görüldüğünü 
söyledi. Sadece kamu yatırımlarıyla 

kalkınmanın mümkün olmadığının 
altını çizen Yılmaz, kamu ve özel ke-
simin daha fazla diyalog içinde oldu-
ğu ülkelerde kalkınma sürecinin daha 
hızlı gerçekleştiğini vurguladı. Özel 
sektörü paydaş ve ortak olarak gör-
düklerini dile getiren Yılmaz, ATB 
ile yeni dönemde de birlikte çalışmak 
istediklerini ifade etti.

Yılmaz, "Önümüzdeki dönem 
Türkiye'nin reformlarının hızlanacağı 

bir dönem olacak. Türkiye için 2015-
2017 dönemi kritik. Bu dönemde 
seçim yok, siyasi gündem açısından 
daha rahat bir dönem. Hükümet ola-
rak çok hazırlıklıyız, eylem planımızı 
Başbakanımız ilan etti, yol haritamız 
belli. İnşallah reformları hep birlikte 
hayata geçirerek Türkiye'yi hakketti-
ği çok daha üst noktalara taşırız" diye 
konuştu.

Yavuz’un konuşması
Ziyaretin başlangıcında bir ko-

nuşma yapan ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz  Türkiye'nin büyü-
meye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, 
kalkınmanın çok önemli olduğunu 
belirterek, Yılmaz'ın tekrar Kalkınma 
Bakanı olması dolayısıyla memnun 
olduklarını söyledi. Yavuz, Ankara 
Ticaret Borsası’nın çalışmaları hak-
kında yaptığı açıklamada Yılmaz'a 
"Hayırlı olsun" demek için ziyaret 
ettiklerini söyledi. ATB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yavuz,  çağdaş borsacılık 
için gerekli alt yapı yatırımlarını ta-
mamladıklarını belirterek, ATB’ nin 
faaliyette olan tesisleri hakkında açık-
lamalarda bulundu. 

Bakan Yılmaz’a yapılan ziyarete 
ATB Yönetim Kurulu başkan Yar-
dımcısı Mustafa Bakiler, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Kemal Coşgun, Şem-
settin Aktuğlu ve Murat Başar ile 
Genel Sekreter Eyüp  Ş. Ömeroğlu 
iştirak etti.

KAPAK
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Yılmaz, "Önümüzdeki dönem Türkiye'nin reformlarının 
hızlanacağı bir dönem olacak. Türkiye için 2015-2017 
dönemi kritik. Bu dönemde seçim yok, siyasi gündem açısından 
daha rahat bir dönem. Hükümet olarak çok hazırlıklıyız"
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KAPAK

G-20 Liderler Zirvesi Antalya’nın 
önemli turizm merkezlerin-

den Belek’te yapıldı. Liderler Zirvesi 
kapsamında, "G20 Liderleriyle Ana 
Oturum: Büyüme ve İstihdam İçin 
Daha Kapsamlı Bir Çerçeve" başlıklı 
B20-L20 Ortak Toplantısı, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ka-
nada Başbakanı Justin Trudeau'nun da 
katılımıyla gerçekleşti.

B20 ve TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada küresel anlamda daha fazla tica-

rete ihtiyaç bulunduğunu, bu nedenle 
Dünya Ticaret Örgütü'nün "Ticaretin 
Kolaylaştırılması Anlaşması"nın tüm 
ülkeler tarafından onaylanmasını bek-
lediklerini bildirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
üyesi ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz'unda katıldığı toplantıda 
konuşan Hisarcıklıoğlu, konuşmasına 
Paris'te gerçekleştirilen terör saldırısını 
kınayarak başladı. Paris'te insanlığın 
değerlerine karşı bir saldırının yapıldı-
ğını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Fransız 

halkına başsağlığı diledi.
G20 tarihinde ilk kez işadamları, 

işçi örgütleri ve liderlerin bir araya ge-
lerek ekonomik sorunları tartıştıklarını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, vatandaşla-
rın refahının amaçlandığını, bu neden-
le ekonomik gelişmeye ihtiyaç olduğu-
nu bildirdi.

B20 Türkiye olarak 19 tavsiye ha-
zırladıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
bunlardan en önemli 5 tanesini top-
lantıda paylaşmak istediğini söyledi.

Daha fazla ticarete ihtiyaç var
Her şeyden önce küresel anlamda 

daha fazla ticarete ihtiyaç duyulduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, bu yıl küresel 
ticarette büyümenin yüzde 2'de kala-
cağını, bu büyüme hızının küresel kriz 
dönemlerindeki büyüme ile aynı oldu-
ğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, küresel ticare-
tin gelişmesinde çok önemli oldu-

B20 - L20 ortak oturumunda büyüme ve istihdamın 
çerçevesi çizildi. TOBB Başkanı  Hisarcıklıoğlu 
açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı ve G20 Liderlerinin de yer aldığı, B20 ve 
L20’nin ‘Büyüme ve İstihdam için Daha Kapsamlı bir 
Çerçeve’ başlıklı ortak oturumunda konuştu.

G-20 Liderler Zirvesi Antalya’da yapıldı

Daha fazla ticaret
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ğunu düşündükleri Dünya Ticaret 
Örgütü'nün Ticaretin Kolaylaştırıl-
ması Anlaşması'nın tüm ülkeler tara-
fından onaylanmasını beklediklerini 
vurguladı.

İkinci tavsiyelerinin daha fazla alt-
yapı olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 
"Dünya bugün bir altyapı boşluğu ile 
karşı karşıya. Daha fazla şeffaflığa, alt-
yapıya ve yatırım stratejilerine ihtiyacı-
mız var" diye konuştu.

KOBİ'lerin küresel değer zinci-
rine entegre edilmesi gerektiğini de 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, B20 ta-
rafından bu yıl tesis edilen Dünya 
KOBİ Forumu'nun da G20 liderleri 
tarafından onaylanmasını istedikleri-
ni bildirdi.

Kadınların ve gençlerin istihdamı-
nın artırılmasının işsizlik sorunun çö-
zümünde kilit öneme sahip olduğunu 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunun için 
çok hızlı gelişen teknolojiye adaptas-
yon ve becerilerin geliştirilmesine ihti-
yaç bulunduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Beşinci tavsiyemiz 
makro ekonomik koordinasyon. Daha 
fazla güvene ve şeffaflığa ihtiyacımız 
var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşması

Oturumun açılış konuşmasını ya-
pan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ise, "Etkin ekonomi ve istihdam 
politikalarının uygulanabilmesi için 
işçi, işveren temsilcileri arasında güç-
lü bir sosyal diyaloğun tesis edilmesi 
şarttır. Bu diyaloğun G20 çerçevesinde 
başarılabilmiş olması memnuniyet ve-
ricidir. Türkiye dönem başkanlığı ola-
rak G20'nin temel hedefleri olan güç-
lü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye, 

kapsayıcılığı da ilave ettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-

masına, Fransa'da düzenlenen saldırıla-
rı şiddetle kınadığını belirterek başladı 
ve Fransız halkına, ölenlerin yakınları-
na başsağlığı diledi.

G20 sürecinin en eski açılım 
grupları olan "İş 20" ve "Emek 20"ye 
Türkiye'nin dönem başkanlığı süre-
since sağladıkları katkılar için teşekkür 
eden ve yürütülen çalışmaların G20 
gündemi ve dönem başkanlığı öncelik-
leriyle büyük bir uyum içinde olduğu-
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nu görmekten memnuniyet duyduğu-
nu dile getiren Erdoğan, liderler olarak 
belirlenen politikaların etkin şekilde 
uygulanabilmesi için bunların toplum 
tarafından sahiplenebilmesi gerektiğini 
bildiklerini, bunun için G20 ile açılım 
grupları arasında yakın bir işbirliği, et-
kin bir diyalog ve sinerjinin sağlanma-
sına Türkiye'nin dönem başkanlığı sü-
resince özel önem verdiklerini söyledi.

Antalya'da ayrı ayrı toplantılarını 
gerçekleştiren İş 20 ve Emek 20'nin 
ortak oturum tertip etmesini önemli 
bulduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"Etkin ekonomi ve istihdam poli-
tikalarının uygulanabilmesi için işçi, 
işveren temsilcileri arasında güçlü bir 
sosyal diyaloğun tesis edilmesi şarttır. 
Bu diyaloğun G20 çerçevesinde başa-
rılabilmiş olması memnuniyet verici-
dir. Türkiye dönem başkanlığı olarak 
G20'nin temel hedefleri olan güçlü, 
sürdürülebilir ve dengeli büyümeye, 
kapsayıcılığı da ilave ettik. Büyüme 
sadece rakamlardan ibaret değildir, bü-
yümenin kalitesi ve niteliği de önemli-
dir. Toplumdaki tüm kesimlerin refah 
artışında hak ettikleri payı almaları ge-
rekiyor. Biz kapsayıcılığı daha fazla ve 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ev sa-

hipliğinde Antalya’nın önemli 
turizm merkezlerinden Belek’te 
yapılan liderler Zirvesine katı-
lan ülkeler ve temsilciler şöyle:

Héctor Timerman (Arjan-
tin Dışişleri Bakanı), Malcolm 
Turnbull (Avustralya Başba-
kanı), Dilma Rousseff  (Bre-
zilya Devlet Başkanı), Justin 
Trudeau  (Kanada Başbakanı), 
Şi Cinping (Çin Halk Cumhu-
riyeti Devlet Başkanı), Michel 
Sapin (Fransa Ekonomi ve En-
düstri Bakanı), Laurent Fabius 
(Fransa Dışişleri Bakanı), An-
gela Merkel (Almanya Şansöl-
yesi), Narendra Modi (Hindis-
tan Başbakanı), Joko Widodo 
(Endonezya Devlet Başkanı), 
Matteo Renzi  (İtalya Başbaka-
nı), Shinzō Abe (Japonya Baş-
bakanı), Enrique Peña Nieto 
(Meksika Devlet Başkanı), Vla-
dimir Putin (Rusya Devlet Baş-
kanı), Salman (Suudi Arabistan 
Kralı), Jacob Zuma (Güney 
Afrika Cumhurbaşkanı), Park 
Geun-hye (Güney Kore Dev-
let Başkanı), David Cameron 
(Birleşik Krallık Başbakanı), 
Barack Obama (ABD Başkanı), 
Donald Tusk (Avrupa Birliği 
Avrupa Konseyi Başkanı), Jean-
Claude Juncker (Avrupa Birliği 
Avrupa Komisyonu Başkanı)

Davet edilen konuklar

G-20 Liderler 
Zirvesi'ne katılanlar

Mariano Rajoy (İspanya Başbakanı), İlham Aliyev (Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı), Necip Rezak (Malezya Başbakanı), Macky Sall (Senegal Cum-
hurbaşkanı), Lee Hsien Loong ( Singapur Başbakanı), Robert Mugabe 
(Zimbabve Devlet Başkanı).



12

KAPAK

kaliteli istihdam oluşturulması, hayat 
standartlarının yükseltilmesi, eşitsiz-
liklerin giderilmesi ve refahın yaygın-
laştırılması olarak görüyoruz. Sizler 
de İş 20 ve Emek 20 olarak yaptığınız 
çalışmalarda kapsayıcı büyüme ön-
celiğimizi samimiyetle benimseyerek 
G20'ye katkılarınızı sundunuz. Eylül 
ayında ortak bildiri kabul ederek G20 
hükümetlerine çok önemli tavsiyelerde 
bulundunuz. Kapsayıcı büyümenin 
G20'nin kalıcı bir unsuru haline gel-
mesi konusunda İş 20 ve Emek 20'ye 
olan bu katkı ve birlikte çalışma anla-
yışı devam edecektir."

Kadınların ve gençlerin istihda-
ma katılımına özel önem verdiklerini, 
KOBİ'ler, altyapı yatırımları, koruma-

cılık, e-ticaret, e-devlet gibi hususlarda 
önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
anlatan Erdoğan, bugün ve yarın An-
talya zirvesinde büyüme ve istihdam 
başta olmak üzere önemli küresel eko-
nomik meseleler üzerinde görüş alışve-
rişinde bulunulacağını ve beklentilerin 
paylaşılacağını kaydetti.

Erdoğan, İş 20 ve Emek 20 olarak 
sunulan önerilerin G20'de gerçekleş-
tirilecek görüş alışverişine katkı sağ-
layacağını belirterek "G20'nin başa-
rısı için devletlerin yanı sıra işveren, 
işçi, gençler, kadınlar, sivil topum ve 
düşünce kuruluşlarının bu süreci sa-
hiplenmesi büyük önem taşıyor. Bu 
amaca yönelik olarak yürüttüğünüz 
verimli çalışmalardan dolayı sizleri 

kutluyorum" diye konuştu.
IMF Direktörü Lagarde

Uluslararası Para Fonu (IMF) Di-
rektörü Christine Lagarde, altyapı ya-
tırımlarının ekonomik büyümeyi kısa 
ve uzun iten önemli bir güç olduğunu, 
bu nedenle altyapı yatırımlarının des-
teklenmesi gerektiğini bildirdi.

Dünyanın birçok ülkesinde hem 
kısa hem de uzun dönemde büyüme-
nin itici gücünün altyapı olduğunu 
ifade eden IMF Direktörü Lagarde, 
"Sonuçta büyümeyi kısa ve uzun dö-
nemde iten bir güçtür altyapı yatırım-
ları. Çünkü istihdam yaratır" ifadeleri-
ni kullandı.

Lagarde, köprüler, otobanlar, okul-
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lar, hastaneler gibi inşa edilen tüm alt-
yapı yatırımlarının istihdam yarattığı-
na dikkati çekerek, altyapı projelerinin 
de dünyanın her yerinde bulunduğu-
nu söyledi.

Altyapı projelerine ivme kazandırıl-
masının çok önemli olduğunu, finansal 
kuruluşlar olarak bu alanda çalışmaya 
devam edeceklerini vurgulayan Lagar-
de, "Aynı zamanda İslam finansmanı-
nı desteklemek de önemli. Gerçekten 
bunun büyüme açısından çok önemli 
bir rolü olabilir. Altyapı projelerinde 
kamu sektörünü özel sektörle bir araya 
getirebilmek de çok önemli. Bu bir-
leşmenin daha fazla olması gerekiyor. 
Geleneksel olarak bunun az olduğunu 
söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bu-
lundu.

OECD Genel Sekreteri Gurria
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü (OECD) Genel Sekreteri An-
gel Gurria, "Yatırımlar yarının büyü-
mesinin tohumlarıdır. Eğer yatırımı 
yapamayacak, bunu başaramayacak 
olursak, büyüyemeyeceğiz" dedi.

Toplantının oturum bölümünde 
konuşan Gurria, Paris'teki terör saldı-
rılarını kınadıklarını, terörizm konu-
sunda çok daha fazla ve sıkı işbirliğine 
ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Küresel krizin başlangıcından itiba-
ren 7 yıl geçtiğini, krizden bu yana bü-
yümenin düştüğünü, işsizliğin arttığını 
anlatan Gurria, büyümede kriz öncesi 
dönemdeki seviyelere bir türlü ulaşıla-
madığını ifade etti.

Gurria, "Biz aslında ticaret gen ha-
ritası üzerinde çok çalıştık, küresel de-
ğer zincirlerinden, aynı zamanda katma 
değer yaratmaktan bahsediyoruz. Hiz-
metler sektörü, ticaretin kendisinden 
daha korumacı. Ticaretin kolaylaştı-
rılması anlaşması da çok fazla umut 
vadediyor. Ticaretin kolaylaştırılması 
anlaşmasına devam etmemiz gerekiyor 
çünkü tarifeleri düşürmenin tek yolu 
bu" diye konuştu.

Dünya ticareti  
B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasıyla 

KAPAK

açılan B20 Zirvesi’nin devamında dü-
zenlenen ve Muhtar Kent’in moderatör 
olduğu genel oturumda dünya ticareti-
nin ve ekonomisinin sorunları ve bek-
lentileri ele alındı

Coca Cola Company Başka-
nı ve Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar 
Kent'in moderatörlüğünü üstlendiği 
oturumda konuşan Sabancı Holding 
Yönetim Kurulu ve B20 Ticaret Ça-
lışma Grubu Eş Başkanı Güler Sa-
bancı, Ticaretin Kolaylaştırılması 
Anlaşması'yla ilgili yürütülen çalış-
malar hakkında bilgi verdi.

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaş-
ması'nı imzalayan ülke sayısının AB ül-

keleriyle 51'e çıktığını belirten Sabancı, 
anlaşmanın etkili olabilmesi için Dün-
ya Ticaret Örgütü ülkelerinin yarısına 
ihtiyaçları bulunduğunu bildirdi.

Sabancı, "Amaç 107 ülkenin anlaş-
mayı imzalaması. Bir yıl içerisinde 51 
ülke imzaladı, bu hızla devam ederse 
2016 yılının ilk yarısında 107 hedefine 
ulaşmak mümkün" diye konuştu.

Oturuma, İspanyol BBVA Banka-
sı Başkanı Francisco Gonzalez -Hint 
Bharti Enterprises Grup Başkanı ve 
Milletlerarası Ticaret Odası Başkan 
Yardımcısı Sunil Bharti Mittal da birer 
konuşma yaptılar.



TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na, iki ülke iliş-

kilerinin geliştirilmesi dolayısıyla 
Fransa'nın en üst düzey nişanı olan Le-
gion d'Honneur madalyası verildi. Hi-
sarcıklıoğlu, Fransa Cumhuriyeti'nden 
böyle bir nişan almaktan büyük onur 
duyduğunu ifade etti.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odala-
rı Birliği Başkanı Andre Marcon’un 
teklifi ile Türkiye-Fransa ekono-
mik ilişkilerinin geliştirilmesine 
yapmış olduğu katkılardan dolayı, 
Fransa Cumhurbaşkanı François 
Hollande’ın onayı ile madalyaya layık 
görüldü. Madalya töreninde konuşan 
Hisarcıklıoğlu, Fransa’da meydana 
gelen saldırıya değinerek terörü nef-
retle kınadığını söyledi. Fransa halkı 
ile dayanışma içerisinde olduklarını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Terörle 
mücadele eden halkımız. Fransa’nın 
endişesini anlamaktadır. Terörün seç-
tiği hedefler özgürlük eşitlik kardeşlik 
ve insanlığın onurudur. Terörün dini 
ve milliyeti yoktur. Bu tür acıların ya-
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şanmamasını diliyorum” dedi. 
Fransa’ya yeni ticaret hamlesi 

İki ülke arasındaki ikili ticaretin 
yukarı çekilmesi gerektiğine dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu,  “15 milyar 
dolar karşılıklı ticaret hacmi var. Bu 
rakam ne Fransa ne de Türkiye’nin 
ekonomik gücünü gösteriyor. Ticare-

te yeni ivme kazandırmalıyız.  Fran-
sız şirketlerin Türkiye’deki yatırımı 
yüzde 10 civarında. Biz daha fazla 
Fransız şirketlerin yatırım yapmasını 
destekliyoruz. Enerji ve ulaşım baş-
ta olmak üzere yeni Fransız yatırım-
larını ülkemizde görmek istiyoruz. 
Fransa’da da Türkiye’den daha fazla 
yatırım yapılmalı” şeklinde konuştu. 

Hisarcıklıoğlu'na 
Legion d'Honneur Nişanı
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YORUM

Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Yeni Hükümeti
Bekleyen
Ekonomik
Sorunlar

Türkiye dört yıl sürecek olan seçimsiz yeni bir dönem gir-
di. Seçmenler, 1 Kasım'da yapılan milletvekili seçimlerin 

ardından parlamentoda tek partili bir hükümetin kurulma-
sı yolunda bir irade gösterdi. Seçim sonuçlarının ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.  

Evet; Türkiye'de seçim sürecinin bitmesiyle birlikte oluşan 
yeni parlamentonun içinden çıkan hükümet de iş başı yaptı. 
Bu durum, uzunca bir süredir, siyasi gündemin öne geçtiği 
ülkemizde artık suların durulacağı ve ekonomi ağırlıklı  yeni 
gündemin konuşulmaya başlanacağının işaretleri olarak algı-
lanıyor. 

Ekonomi uzunca bir süredir ikinci kimi zaman da üçüncü 
plana itildiği  düşünülürse geldiğimiz nokta oldukça olum-
ludur. Ülkemiz ekonomisi sürekli ertelemeler sonucu oldukça 
ağır sorunların altındadır. Buna bir de seçim süresinde va-
tandaşlara vaat edilen ekonomik paketin yükü eklendiğinde 
gelecek yılın oldukça ağır ve zor geçeceği bugünden bellidir. 

Yapılan hesaplamalara göre, seçim meydanlarında vaat 
edilenlerin bedeli bir hayli  yüksektir. Buna bir de ülkemizde 
sığınmacı olarak bulunan Suriyelilerin getireceği yükü eklersek 
bu rakamın 30 milyar liraya ulaşması kaçınılmaz olacaktır. 
Bütçe kaynaklarından bu kadar büyük bir paranın karşılan-
ması gerçekten çok güçtür. Muhtemeldir ki; bu yükün önemli 
bir kısmı yine vatandaşlar tarafından, dolaylı vergi yoluyla 
karşılanacaktır. 

Yine Asgari ücretin artmasından dolayı, işverenlerin sırtı-
na bineceği hesaplanan yükün 16 milyar lira olacağı hesaplan-
mıştır. İşverenler bu yükün hiç olmazsa belli bir bölümünün 
devletçe karşılanmasını talep etmektedir. Yapılan toplantılar-
da ortaya çıkan tabloya bakılırsa, bu yükün kaçınılmaz bir 
sonucu olarak çift hanelere çıkan işsizlik oranının daha da 
yükseleceği gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 

İş ve aş bekleyen milyonlarca işsize yenilerinin eklenmesi 
ülkemizdeki sosyal dengeleri de zorlamaktadır. Kadın cinayet-
lerinin artmasından tutun da aile dramlarının altında işsiz-
lik ve yoksulluğun yattığı günümüzde bilim adamlarınca da 
telafuz edilmektedir. 

Suriyeli işsizlerin, ucuz işgücü olarak piyasaya girmeleri, 
işini kaybeden vatandaşlar arasında büyük tepkilere neden 
olmaktadır. Bu olumsuz görünümün kısa zamanda çözüme 
kavaşturulkması da kurulan yeni hükümetin önceliklere ara-
sında yer almalıdır.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, ülkemiz ekonomisi ger-
çekten çok ağır koşullar altında çarkını döndermeye çalışmak-
tadır. Dileğimiz, geçirdiğimiz bu olumsuz ortamdan süratle 
çıkmaktır.

Sağlıklı ve mutlu günler temennisi ile iyi bir yıl diliyorum.
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TRT bünyesinde yayın hayatı-
na başlayan Kent Radyo’nun 

Sabah Kahvesi programına konuk 
olan ATB Başkanı Yavuz, genç ve 
kadın girişimcilere sağlanan destek-
leri açıkladı…

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Başkanı Faik Yavuz TRT bün-
yesinde yayın hayatına başlayan 
Kent Radyo’nun Sabah Kahvesi 
Programına konuk oldu. Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile ATB’nin özellikle 
eğitim ve sosyal sorumluluk proje-
leri hakkında bilgiler veren Yavuz, 
“Türkiye her yıl çalışma hayatına 
başlayan gençlerine iş ve aş bul-
mak durumundadır” dedi. 

Program sunucusu Tuğba 
Bezirgan’ın sorularına cevaplandı-
ran Yavuz, açıklamaların TOBB ve 
ATB’nin yaptığı çalışmalar hakkın-
da bilgi vererek başladı. Özellikle 
TOBB’nin çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işbir-
liği sayesinde birçok projeyi hayata 
geçirdiğine dikkat çeken Yavuz söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“ Türkiye’de her yıl 750 ila bir 
milyon civarında genç iş hayatına 
atılmaktadır. Bunların bir kısmı 
üniversitelerden gelirken, önemli 

bir kesimi de daha alt eğitim kurum-
larından mezun olmaktadır. Bunların 
eğitimi önemlidir. Biz TOBB olarak 
bunların eğitimli ara elemanı olarak ça-
lışma dünyasına katıyoruz. Genç işsizle-
rimizin oranı yüzde 19’la seviyesindedir. 
Bu oran gelişmiş ülkeler yüzde 5’leri geç-
memektedir.  

Bu nedenle 1.5 milyona ulaşan üye 
sayısı ve 365 oda ve borsasıyla TOBB 
önemli projeleri hayata geçirmektedir.  
TOBB, yine bu kapsamda; 81 İle 81 
Eğitim Tesisi yapılması amacıyla birçok 
ilimizde eğitim tesisleri yapılmaktadır. 
Bu Eğitim tesisleri ilerden bildirilen ih-
tiyaca göre; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, 
Endüstri Meslek Lisesi, Sosyal Bilimler 
Lisesi, Öğrenci Yurdu, Spor Salonu, 

İmam Hatip Lisesi olabilmektedir.  Bu 
çerçevede yapılan eğitim tesislerinden 
17 adedi tamamlanarak İl Milli Eği-
tim Müdürlüklerine teslim edilmiştir. 
17 İlde ise okul yapımı inşaatına de-
vam edilmektedir.  Diğer illerle ilgili ise 
proje ve ihale hazırlık çalışmalarımıza 
sürdürülmektedir. Bu projenin maliyeti 
tamamlandığında 800 milyon lira ola-
caktır. 

Yine kurduğu üniversitesiyle de 
yüksek öğrenimde de önemli bir yere 
sahiptir. TOBB bu anlamda, tam ve 
yarı burslu öğrencilerinin oranı yüzde 
54 düzeyindedir.  TOBB-ETÜ’de çok 
farklı bir eğitim sistemi uygulanmak-
tadır. Öğrenim yılı üç ayrı dönemden 
oluşmaktadır. Her öğrencimiz mezun 

Yavuz, TRT Kent 
Radyo'da eğitim ve 
sosyal sorumluluk 
projlerini anlattı
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olduğunda bir yıllık iş tecrübesine sa-
hip olmaktadır. Nitekim bu eğitimin 
bir sonucu olarak okulu bitiren öğren-
cilerimizin yüzde 86’sı ilk üç ayda iş 
bulmaktadır. Yüzde 8-9 öğrencimiz ise 
yüksek lisans eğitimi almaktadır. Kalan 
öğrencilerimiz ise bir yıl içinde iş dün-
yasında yerini almaktadır. 

Geçtiğimiz öğretim yılında ilk yüze 
giren öğrencilerin 22’si okulumuzu ter-
cih etmiştir. Bu yüksek bir orandır. Bir 
de TOBB olarak gelirlerimizin bir kıs-
mını okula aktarıyoruz. 

TOBB, il ve ilçelerdeki oda ve bor-
salarıyla, Türkiye’nin ilçelerine kadar 
eğitim imkanlarını ulaştırabilmektedir. 
Her yıl eğitim yılı öncesi, ihtiyaç sahibi 
on binlerce öğrenciye giyim-kuşamdan 
tutun da kalem ve defterine kadar temel 
ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Ayrıca yine 
bu çocuklarımızın boş zamanları iyi de-
ğerlendirmeleri amacıyla spor sahası, 
spor aletleri ile  çeşitli eğitici eğlence 
oyunları da sağlanmaktadır”

ATB’nin yaptığı çalışmalar
Konuşmasının ikinci kısmında 

ATB’nin gerçekleştirdiği eğitim ve sos-
yal sorumluluk projelerine de açıklayan 
Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: 

Biz de Ankara Ticaret Borsası olarak, 
çatı kuruluşumuz TOBB’nin verdiği 
desteklerle eğitim çalışmalarına katkıda 
bulunuyoruz. 

ATB olarak Şereflikoçhisar’da bulu-
nan Yatılı İlk Öğretim Okulu’nda öğre-

nim gören, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi öğ-
rencilerin ihtiyaçlarını okul yönetiminin 
talepleri doğrultusunda karşılıyoruz. İlk 
yıllarda bu okulumuzda 600 civarında 
öğrenci öğretim görüyordu. Daha sonra 
bu rakam 200’lere içinde bulunduğu-
muz yılda da 135’ e kadar gerilemiştir. 
Biz, bu öğrencilerimizin tüm ihtiyaçla-
rını ATB’nin de katkılarıyla yerine geti-
riyoruz. 

Ayrıca, 2015 yılında ihtiyaç sahibi 
33 yüksek okul öğrencisine de eğitim 
yılı başladığında bütçe imkanlarımız 
çerçevesinde bir kereye mahsus olmak 
üzere bütçe imkanlarımız doğrultusun-
da yardımda bulunduk. 

Bu çalışmalar sadece bu yıla mahsus 
değildir. Geriye dönük yıllarda da bu 
nevi yardımlarımızı sürdürdük”

Kadınlara ve gençlere 
yönelik çalışmalar
Açıklamalarının son bölümünde, 

Türkiye nüfusunun yarısını kadınla-
rın oluşturduğuna dikkat çeken Yavuz, 
özellikle kadın girişimcileri iş dünyasına 
sokmak için TOBB olarak yoğun bir 
çalışma içinde olduklarını belirtti. Yavuz 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadınlarımıza ve gençlerimize yö-
nelik çalışmalarımızda bulunmaktadır. 
Az önce de değindiğimiz gibi, eğitimin 
yanında yetişkinlerimize iş ve aş da sağ-
lamak yine sosyal sorumluluk projeleri-
miz arasında yer almaktadır. 

Yine çatı kuruluşumuz tarafından 

hayata geçirilen Kadın Girişimciler 
Kurulu ve Genç Girişimciler Kurul 
oluşturulmuştur. Biz de Ankara Ti-
caret Borsası olarak bu konuda iki 
ayrı kurul oluşturduk. Bu kurulla-
rımız kamu kurum ve kuruluşlarıy-
la birlikte projeler gerçekleştirerek, 
gençlerimize ve kadınlarımıza iş 
kurma, işlerini geliştirme konu-
sunda eğitimler ve destekler veril-
mektedir. 

Bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum. Benim görev alanlarım-
dan  biri de Kredi Garanti Fonu 
Başkanlığıdır. Biz burada finansma-
na ulaşamayan girişimcilerin önü-
nü açarak finansman ihtiyaçlarını 
karşılayan bir kuruluş olarak kefalet 
veriyoruz. Kadın girişimcilere sağla-
dığımız kefalet tutarı yüzde 90’lara 
kadar çıkmaktadır. Nitekim, bazı 
örnek projelerimizde çok önemli 
başarılar da sağladık. 

Bundan 5-6 yıl öncesine kadar 
60-70 binler seviyesinde olan kadın 
girişimci sayımızı geliştirdiğimiz ça-
lışmalara bugün 120 binlere kadar 
yükselttik. Bu yeterli midir, elbette 
ki yeterli değildir. Daha çok kadın 
girişimci iş dünyasına katılmalıdır. 
Bir de şu tespitimi sizlerle paylaşa-
yım. Kadın girişimciler bir hayli de 
başarılı olmaktadırlar.” 
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Meclis Başkanı Erol Gemalmaz 

ve Yönetim Kurulu Başkanı Faik Ya-
vuz başkanlığında, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Ankara Hububat ve Bakli-
yat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi  Yö-
netim Kurulu üyelerinden oluşan bir 
heyet Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek’e bir teşekkür 
ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette kısa bir konuşma ya-
pan ATB Başkanı Yavuz, ATB’nin, 
Ahiboz’daki  Hububat ve Bakliyat 
Lisanslı Depoları ile Yatay Depola-
rın  ve diğer tesislerin yapımında ve 
geliştirilmesinde Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin vermiş olduğu alt yapı 
hizmetlerine  teşekkür etti. Tesislerde 
aynı anda 250 bin ton hububatın iş-
lem görecek hale geldiğine dikkat çe-
ken Yavuz, kapasite ve büyüklükte ilk 
sırada yer aldığına işaret etti. 

Ziyarete, ATB Meclis Başkanı 
Erol Gemalmaz, Yönetim Kurulu 

ATB'den Gökçek'e teşekkür ziyareti

Başkanı Faik Yavuz’la birlikte,  ATB 
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Se-
dat Akbulut, ATB Yönetim Kurulu 
Üyeleri kemal Coşgun, Şemsettin 
Aktuğlu ile Murat Başar,  Ankara Hu-
bubat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi  Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahin Kaya, Başkan Yardımcısı Galip 
Yeşilbaş, Yönetim Kurulu Üyesi İbra-

him Öztürk ile Site Yöneticisi Sezai 
Demircan katıldı. 

ATB Heyeti daha sonra Genel 
sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Da-
ire başkanı Vedat Üçpınar’ı da ma-
kamında ziyaret etti. ATB Heyeti, 
günün anısına Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek’e bir gümüş 
tabak hediye etti. 



Mustafa BAKİLER
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Eylem Paketi
ve 
Uygulanabilirliği

64. Hükümetin Eylem Paketi geçtiğimiz günlerde açıklandı. 
Ekonomi, adalet, kalkınma, demokrasi ve özgürlük ayakları 

üzerinde yükselen vaatler ve reform hedeflerinin yer aldığı pakette 
216 ayrı düzenleme yer alıyor. Başbakan Davutoğlu,  tarafından 
açıklanan Eylem Planı, hemen yapılacaklar, 1 ay, 3 ay ve 6 ay 
içinde yapılacaklar ile bir yıl içinde gerçekleştirilecekler olmak üze-
re belli bir takvime bağlandı. 

Eylem Paketinin toplam maliyetinin 23 milyar liraya ulaşa-
cak olması elbette ki, uygulanabilirlik konusunu gündeme getirdi. 
Özellikle iş dünyasına ağır külfetler getirecek olan asgari ücretin 
net 1.300 TL’ye yükseltilmesi ve bu konuda Devletin de yükün bir 
kısmını paylaşması gerektiği uzunca bir süre tartışıldı. 64. Hükü-
met, hemen uygulamaya konulacak olan ekonomi ağırlıklı vaatle-
ri yerine getirmeye başlaması dikkatlerden kaçmadı. Gençlere ve 
esnafa verilecek faizsiz kredi, asgari ücrette yeni düzenleme, yem 
ve gübreden KDV’nin kaldırılması, öğrencilere yapılan eğitim yar-
dımı, güvenlik mensuplarına sağlanan maddi olanaklar, emekli 
maaşlarına sağlanan artışlar aşama aşama uygulamaya konuldu. 

Eylem Paketinin üç aylık kısmını ise daha çok sosyal düzen-
lemeleri kapsıyor.  Bunların içinde, Siyasi etik kanunu ve siyasi 
partilerin seçim kampanyalarının şeffaflaştırılması, vekil ve bele-
diye başkan adaylarına yapılacak yardımların kendi hesaplarına 
yapılması için düzenleme yapılması bir ilk olması açısında gerçek 
anlamda önem taşıyor. Cem Evlerine hukuki statü, Romanlara ve-
rilecek sosyal haklar ile elektronik TC kimlik kartları yine bu süre 
içinde gerçekleştirilecek vaatler arasında yer alıyor.

Altı ayda yapılacak reformlar daha çok demokratikleşme, ada-
let, kamu, eğitim gibi başlıklardan oluşması dikkat çekici. TBMM 
İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Kurumu etkinleştirilme-
si ve ideal yargılama süreleri bu süreçte ele alınacak ve sonuçlandı-
rılacak.İş mahkemeleri, Büyükşehir Kanunu, Yüksek Öğretim Ka-
nunu gibi yasal düzenlemeler yine bu dönemde hayata geçirilecek.  

Bir yıllık süre içinde hayata geçirilecek olan reformlar ise gerçek 
anlamda Türkiye’nin siyasi hayatına yön verecek özellikler taşıyor. 
Yeni seçim ve Siyasi Partiler kanunları ile Sivil Toplum Kanunu, 
Devlet Sırrı Kanunu bu süre içinde hayata geçirilecek. Noterlik, 
Kamu personeli rejimi, yerel yönetimlerde hesap verebilirlik, KPSS 
ve üniversitelere giriş gibi düzenlemeler de yapılacak. 

Ana hatlarıyla çizmeye çalıştığım 64. Hükümetin Eylem Planı, 
önümüzü görmemiz açısında yararlı olmuştur. Şimdi, bu nokta-
dan sonra yapılması gereken, açıklanan vaatlerin takipçisi olmak 
ve uygulamalara sahip çıkmaktır. Herkes bu konuda üzerine dü-
şeni yapmalıdır. 

Değerli okuyucularım, bitirmekte olduğumuz yılda çok şey ya-
şadık ve gördük. Dileğim 2016 yılının İslam Alemine ülkemize 
barış ve huzur getirmesidir. Bu vesileyle sağlıklı, mutlu ve güzel bir 
yıl geçirmenizi diliyorum. 
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Ülkenin bütün renkleri
Yörex Fuarı'nda buluştu
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin (TOBB) desteği ve 
Antalya Ticaret Borsasının (Antalya 
TB) organizasyonuyla ile bu yıl 6’ın-
cısı düzenlenen Yöresel Ürünler Fu-
arı YÖREX Antalya Expo Center'da 
başladı. Ülke genelinden 68 ilden 
101 oda ve borsa, 11 kalkınma ajan-
sı, 52 kurum, 224 firmanın yanı sıra 
Basın İlan Kurumunun da araların-
da bulunduğu 388 katılımcının yer 
aldığı Antalya EXPO Center'daki 

fuarın açılışı, Aydın folklor ekibinin 
gösterisiyle başladı.

 Törene, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Antalya 
Valisi Muammer Türker, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel, 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Davut Çetin, Antalya Ticaret 
Borsası (Antalya TB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Çandır ve bazı parti-
lerin milletve-eri ile protokol üyeleri 
katıldı.

YÖREX Fuarı’nın açılışında 
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, "YÖREX, aslında 
bir vizyon işi. Bir Türkiye projesi. 
Anadolu'nun ruhunu, kimliğini, tüm 
renklerini görebilirsiniz. Türkiye'nin 
dört bir tarafı, birlik ve kardeşlik için-
de burada yan yana katkı sağlamakta-
dır" diye konuştu. 

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, 
YÖREX'i her sene daha da geliştirip, 
büyüttüklerini belirterek, dünya ça-

ATB'nin stantı yoğun ziyaretçi akınına uğradı
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pında bir iş başarıldığını söyledi.
YÖREX'in bir vizyon işi olduğu-

nu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu, bir 
Türkiye projesi. Anadolu'nun ruhu-
nu, kimliğini, tüm renklerini göre-
bilirsiniz. Türkiye'nin dört bir tara-
fı, birlik ve kardeşlik içinde burada 
yan yana katkı sağlamaktadır. Hem 

ekonomik hem de sosyal bir başa-
rı hikâyesi yazıyorsunuz" ifadelerini 
kullandı.

 Zengin yöresel içerik ile fuara 
katılan Ankara Ticaret Borsası stantı 
yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

 Ankara Ticaret Borsasının yatı-
rımlarının ve tesislerinin tanıtıldığı re-

simlerle vurgulanan stantımızda ayrıca 
Ankara ili ve ilçelerinin yöresel ürün-
leri ziyaretçilere ikram edildi. Türk 
basınının duayen isimlerinden Sabah 
Gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat'da 
ATB'nin stantını ziyaret ederek TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 
uzunca bir süre kaldı. Donat ve Hisar-
cıklıoğlu kendilerine sunulan ürünler-
den tattılar. YÖREX’te, ünlü Çubuk 
turşusu, makarna çeşitleri, Beypazarı 
baklavası, gümüşleri, yaprak sarması, 
lokumları ve ünlü Beypazarı kurusu ile 
Ankara ili temsil edildi.  Fuara katılan 
ATB stantı yoğun ilgi ile ziyaretçi akı-
nına uğradı.

 ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz’un ev sahipliğinde; stan-
tımızı ziyaret eden protokol üyelerine 
tek tek ürünlerle ilgili bilgi verildi ve 
ürünler ikram edildi. 

 Ankara Ticaret Borsası stantın-
da,  ilimizin ve ilçelerimizin yöresel 
ürünlerinin tanıtımı 11 Ekim 2015 
tarihine kadar sergilenecektir.  
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Ankara Ticaret Borsası, her yıl ol-
duğu gibi bu yılda Şereflikoçhi-

sar Yatılı İlköğretim Bölge Okulunu 
öğrencileri tarafından kullanılmak 
üzere kırtasiye ve sıvı sabun, diş fır-
çası ve macunu, şampuan gibi kişisel 
bakım ürünleri ile spor ayakkabısın-
dan oluşan yardım malzemelerini 
okul yönetimine teslim etti.  

ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Şemsettin Aktuğlu, Kemal Coşgun 
ve Murat Başar ile ATB Genel Sek-
reteri Eyüp Şenol Ömeroğlu tarafın-
dan Şereflikoçhisar Kaymakamı Erol 
Karaömeroğlu,  Belediye Başkanı 
Ferda Polat, Cumhuriyet Başsavcısı 
Umut Güneş ve ilçe bürokratlarının 
atıldığı bir törenle okul yöneticileri-
ne teslim edildi.

ATB heyeti ayrıca okulda öğre-
nim gören tüm çocuklara, boş za-
manlarını değerlendirmeleri amacıy-

ATB'den 
Ş. Koçhisar YİBO'ya eğitim yardımı
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la çeşitli büyüklükte eğitim amaçlı 
çeşitli malzemeler de hediye etti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, öğrencilere hitaben yap-
tığı konuşmada, “bizler üzerimize 
düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sizler-
den de isteğimiz, ülkemize ve mil-
letimize yararlı insanlar olmanızdır. 
Bunun için de öncelikle iyi bir eği-
tim almanız ve kendinizi yetiştirme-
nizdir” dedi. 

Kaymakam Karaömeroğlu da öğ-
rencilere seslenerek, “bugüne kadar 
ilçemizden yetişip, ülke yönetimin-
de söz sahibi olan büyükleri örnek 
almanızı ve ona göre derslerinize 
dört elle sarılmanızı istiyoruz “ şek-
linde konuştu.

Okul Müdürü, Uğur Atılgan, ya-
pılan yardımlarla, öğrencilerin ihti-
yaçlarının çok önemli bir kısmının 
karşılandığını belirtti. 

Atılgan, “Ankara Ticaret 
Borsası’nın yıllardır süren bu yardım 
geleneği ile okulumuz öğrencilerinin 
ihtiyaçları karşılanmaktadır. Sayın 
Başkana, O’nun şahsında Yönetim 
Kuruluna, Meclis Üyeleri ile  ATB 
camiasını teşekkür ediyoruz” dedi. 

Şereflikoçhisar Yatılı İlköğretim 
okulunda toplam olarak 135 öğrenci 
eğitim görüyor.

Belediye Başkanı 
Polat’a ziyaret
ATB Heyeti daha sonra, Şeref-

likoçhisar Belediye Başkanı Ferda 
Polat’ı ziyaret etti. ATB Başkanı Faik 
Yavuz da, Şereflikoçhisar’ın bir hem-
şehrisi olarak  yapılan çalışmaları ya-
kından takip ettiğini, özellikle son 
yıllarda ekonomik ve sosyal alanda 
yapılan çalışmaların şehrin çehresini 
değiştirdiğini belirtti. 

Yavuz, ilçeden göçün durmasının 
çok sevindirici olduğunu belirterek 
“öyle ümit ediyorum, şu anda başla-
tılan yatırımların tamamlanmasıyla 
birlikte bir geri göç yaşanacaktır. İlçe 
olarak şimdiden bunun hazırlıkları-
na başlamalıyız” dedi. 



23. Uluslararası Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı’na katılan, 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yö-
netim Kurulu Üyesi Murat Başar, 
izlenimlerini dergimize değerlendir-
di. Başar, “ bu fuar; özel sektör tüm 
olumsuz koşullara karşın kendi ba-
şına önemli başarılara imza attığını 
bize göstermiştir” dedi.  

 Türk gıda sektörünün uluslararası 
buluşma noktası olan  23. Uluslara-
rası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri 

Fuarı’na bu yılda çok sayıda firma 
katılarak ürünlerini sergileme imkanı 
buldu. 

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Başar 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“23. Uluslararası Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı’nda bu yılda çok 
sayıda firma yer almıştır.  Fuar  sü-
resince çikolata, şekerleme, bisküvi, 
zeytin ve zeytinyağı ürünleri, bal, pek-
mez, reçel, çay, kahve ürünleri, yu-
murta, süt ürünleri, bakliyat, baharat, 
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Başar: Gıda sektörü önemli 
mesafeler kat etmiştir!

yöresel ürünler, meyve suyu ve meyve 
suyu konsantre ürünleri, paketlenmiş 
ve hazır gıdalar başta olmak üzere pek 
çok ürünün yer aldığı katılımcı profi-
line ev sahipliği yaptı. 

Edindiğimiz izlenime göre, Türki-
ye ürün verimliliğinde bir hayli me-
safe aldığı yönündedir. Ekonomideki 
tüm kırılgan yapıya karşın, Türk Özel 
Sektörü her geçen yıl önemli mesafe-
ler kat etmektedir. Bu ülkemiz adına 
sevindirici bir gelişmedir. Kaldı ki; 
geçtiğimiz yıllarda da bu fuarın açılı-
şına iştirak etmiş, gelişmeleri yerinde 
izleme fırsatı görmüştüm. Her geçen 
yıl gözle görülen gelişme bizleri ziya-
desiyle memnun etmektedir. Bu ne-
denle böylesi farlar ülkemiz müteşeb-
bisler için büyük önem taşımaktadır”  

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başar 23. Uluslararası 
Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı izlenimlerini   
dergimize anlattı. Başar, "Gıda sektörünün gelmiş   
olduğu nokta kıvanç vericidir" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik Ankara’da 

düzenlenen toplantıda hayvancılık 
sektörü temsilcileriyle biraraya geldi.

Toplantıda sektörün sorunlarına 
değinen Bakan Çelik, sektör temsil-
cilerinden de bilgi alarak Hayvancı-
lık destekleriyle ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

Bakan Çelik Toplantıda yaptığı 
konuşmada “17 aydan beri çiğ süt fi-
yatı sabit. Bu nedenle geçmiş 3 aylık 
süt destekleme primini litre başına 9 
kuruş olarak belirledik” dedi.

Bakan Çelik, Hayvancılık alanın-
da ki desteklerle ilgili bilgileri sektör 
temsilcileri ile paylaştı:

1. 17  Aydan beri çiğ süt fiyatının 
sabit olduğunu,

2. Geçmiş 3 aylık süt destekleme 

Hayvancılık sektörü 
temsilcileri biraraya geldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:  “17 aydan 
beri çiğ süt fiyatı sabit. Bu nedenle geçmiş 3 aylık süt 
destekleme primini litre başına 9 kuruş olarak belirledik”
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primini litre başına 9 kuruş olarak 
belirlendiğini, 

3. Dana başına verilen besi des-
teği ödenmesi, sözleşme yaptıranlara 
200 lira, sözleşmesiz olanlara 150 lira 
olarak 27 Aralık’ta ödeneceğini  ifade 
etti.

Kanatlı sektöründe ihracat
büyüme dönemine girdi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Faruk Çelik, 17 aydır çiğ süt fi-
yatının sabit olduğunu hatırlatarak 
“Bu nedenle geçmiş 3 aylık süt des-
tekleme primini litre başına 9 kuruş 
olarak belirledik” dedi.

Hayvancılık alanında faaliyet 
gösteren kırmızı et, süt, arıcılık ve 
kanatlı sektörlerinin temsilcileriyle 
Bakanlıkta bir araya gelen Çelik, 
Türkiye’de 14 milyon 731 bin bü-
yükbaş, 44 milyon 600 bin küçük-
baş, 300 milyon kanatlı hayvan ve 
7 milyon arı kovanı bulunduğunu 
bildirdi. -”Kanatlı sektöründe, ihra-
catla büyüme dönemine girmiş bu-
lunuyoruz.”

Kırmızı ette mevsimsel 
daralma yaşanıyor
Üretimde 1 milyon ton kırmı-

zı et, 1 milyon 900 bin ton kanatlı, 
18,5 milyon ton süt, 104 bin ton bal 
ve 17 milyar yumurtaya ulaşıldığını 

belirten Çelik, “Kanatlı sektöründe, 
ihracatla büyüme dönemine girmiş 
bulunuyoruz. Süt ve ürünlerinde ise 
ihracata dönük bir yönümüz söz ko-
nusu ama kat etmemiz gereken bazı 
mesafeler var. Kırmızı ette ise mev-
simsel daralmalar ve bu dönemlerde 
meydana gelen fiyat dalgalanmala-
rıyla karşı karşıya olduğumuzu tespit 
ettik” diye konuştu.

Önlerine sorun olarak çıkan bazı 
başlıkların bulunduğuna işaret eden 
Çelik, işletmelerin ölçek durumunun 
dikkatini çektiğini, örneğin büyük-
başta 1-9 baş arasındaki işletmelerin 
oranının yüzde 75 olduğunu belirtti.

 Bakan Çelik, ürün maliyeti ve 
bunun piyasadaki yansıması, üretici 
ve tüketici arasındaki ürün bedelleri-
nin farklılığının sorun oluşturduğu-
nu belirterek şunları kaydetti:

“Hayvancılık alanında çok yaygın 
destekler var. Bu destekler nerede, na-
sıl, ne kadar konusunun bir kez daha 
kafamızda netleşmesi gerekiyor. Ye-
tiştirici mi, kesici mi, destek oranları 
nasıl ele alınmalı. Verimlilik, hayvan 
hastalıkları ile mücadele konuları ele 
alınmalı. Mera ve yaylaların kullanı-
mı konusu öteden beri TBMM’de 
de hep tartışma konusu olmuş ana 
konulardan bir tanesi. Atık yönetimi 

konusu da bir başlık. Bunun gibi bir-
çok konu önümüzde sizlerin değer-
lendirmesini bekliyor.”

 “Süt destekleme primini litre 
başına 9 kuruş olarak belirle-

dik”
 İki konuyu kamuoyuyla pay-

laşmak istediğini ifade eden Çelik, 
“Birincisi 17 aydan beri çiğ süt fiyatı 
sabit. Bu nedenle geçmiş 3 aylık süt 
destekleme primini litre başına 9 ku-
ruş olarak belirledik. Önümüzdeki 
dönemde üreticilerin maliyeti ve çiğ 
süt fiyatına göre çiğ süt destekleme 
primlerini belirlemeye devam edece-
ğiz. İkinci olarak dana başına verilen 
besi desteği ödenmesi, sözleşme yap-
tıranlara 200 lira, sözleşmesiz olanla-
ra 150 lira olarak 27 Aralık’ta ödene-
cek” diye konuştu.

Toplantıya Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ti-
caret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz, Türkiye Ziraatçı-
lar Derneği (TZD) Başkanı İbrahim 
Yetkin, Hayvancılık Genel Müdürü 
Mustafa Kayhan, Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürü 
(TAGEM) Masum Burak, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu (TKDK) Başkanı Ali Recep Nazlı 
katıldı.
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CERN bünyesinde yer alan de-
partmanların ihtiyaçları ile 

CERN Satın Alma Grubunun ihale 
ve alımları hakkında bilgilendirme-
nin yapıldığı "Türkiye-CERN Sana-
yi İşbirliği Konferansı" TOBB Birlik 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferans’ta bir konuşma yapan 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz, CERN'de yıllık 
600 milyon avroluk pazar fırsatı ol-
duğunu ve Türkiye'nin burada yer 
alması gerektiğini belirterek, "Tür-
kiye, ileri teknoloji üretimini ve 
ihracatını artırmalı. Bunun için ise 
bir yol haritasına ihtiyacımız var" 
değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, "Sanayicilerimiz 
CERN'de açılan ihalelere katılabi-
lecek, araştırmacılarımız ve bilim 
insanlarımız CERN'de çalışabile-
cekler. Yerli ve yabancı paydaşların 

600 milyon Avroluk CERN 
pazarı TOBB'da tanıtıldı
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birlikte çalışma alışkanlığı kazan-
ması, ülkemizde yüksek teknolojili 
üretimin ve ihracatının artmasını da 
sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz şöyle konuştu: “İle-
ri teknoloji üretimini ve ihracatını 
artırmak istiyoruz. Zira Türkiye’nin 
toplam ihracatı içinde ileri teknolo-
jili ihracatın payı ancak yüzde 3-4 
arasında. 10 sene önce de böyleydi. 
20 sene önce de buralardaydı. Oysa 
OECD ortalaması yüzde 18’lerde. 
Çin’de ve Kore’de ise yüzde 25’lerde.

Biz son çeyrek yüzyılda ancak 
orta teknolojili bir sanayi ülkesi ha-
line gelebildik. Bu da kendi yaptığı-
mız bir sanayi politikası ile değil, AB 
ile Gümrük Birliği sayesinde oldu. 
Şimdi daha ileriye gitmek istiyoruz. 
Kişi başına gelir 10 bin dolardan 25 
bin dolara çıksın, millet zenginleşsin 
istiyoruz. Peki, ama nasıl olacak? 

Türkiye inovasyonu, teknolojiyi 
konuşan bir ülke olmaktan çıkıp, 
inovasyonu, yüksek teknolojiyi ya-
pan bir ülke haline nasıl gelecek? 
Bize bir yol haritası ve yeni meka-
nizmalar lazım. İşte bugün bu me-
kanizmalardan birini hep birlikte ta-
nıyacağız. Yüksek teknoloji üretimi 
ve ihracatı için özellikle uluslararası 
projelerde daha fazla yer almalıyız. 
Ülkemizin bu yılın Mayıs ayında 

CERN’e ortak üye olmasını, bu ne-
denle çok önemli bir adım olarak 
görüyor ve memnuniyetle karşılıyo-
ruz. Artık sanayicilerimiz CERN’de 
açılan ihalelere katılabilecek, araş-
tırmacılarımız ve bilim insanlarımız 
CERN’de çalışabilecekler” 

1 milyar doların üzerinde bütçe 
CERN’nin yıllık bütçesinin,1 

milyar doları aştığından söz eden 
Yavuz, “Şimdi Türk firmaları için 
600 milyon dolarlık yeni bir pazar 
açılıyor. Bu fırsatları değerlendirmek 
için Sanayi İrtibat Ofisleri kurulu-
yor.Bu ofisler, CERN ve üye ülkeler-
deki firmalar arasında bilgi akışı ve 
iletişimi sağlayacak” dedi.

Bu kapsamda, Türkiye’de CERN-
Sanayi irtibat ofisinin TOBB bün-
yesinde oluşturulduğunu bildiren 
Faik Yavuz, “CERN’ne üye diğer 
ülkelerden farklı bir şekilde, bu ofis 
Türk özel sektörünün çatı örgütü-
nün bünyesinde oluşturuldu. Bu 
Avrupa’da bir ilktir ve özel sektörü-
müzün bu konuya verdiği önemin 
bir göstergesidir” diye konuştu. 

Yavuz şunları söyledi: “CERN 
bugün dünyanın en büyük parçacık 
fiziği laboratuvarlarına ev sahipliği 
yapıyor.  Pek çok ülkeden gelen bin-
lerce bilim insanı ve araştırmacılara 
kucak açıyor.  Burada üniversiteler 

ve bilim insanları el ele vererek, sa-
nayide üretim yapan kurum ve ku-
ruluşlar kanalı ile elde edilen bilgi-
leri paylaşıyor.  CERN’de sağlıktan 
mikro-elektroniğe, güneş enerjisin-
den bilgisayar modellemelerine ka-
dar pek çok alanda çığır açan yeni 
keşifler yapıldı, yapılıyor.  

Bugün başından ayrılamadığımız 
World Wide Web (internet) 1989 
yılında CERN de bulundu.  Bugün 
elimizden düşüremediğimiz telefon-
larımız-tabletlerimiz ve hayatımızın 
bir parçası haline gelen bilgisayarla-
rımızdaki dokunmatik ekran tekno-
lojisi yine CERN de bulundu.  

Bugün sağlık alanında teşhislerde 
kullanılan PET/CT/MR tarayıcılar-
la tedavide kullanılan hızlandırıcı ve 
algılayıcıların/detektörlerin keşfi ve 
başlangıcı, Hadron (Proton) Terapi 
gibi pek çok konuda CERN, ilklere 
imza attı.  

Halojensiz ve yanmaya dayanıklı 
kablo üretimi de ilk defa CERN de 
yapıldı ve yaygınlaştı. 2012 yılında 
CERN de yapılan deneylerde keş-
fedilen Atom Altı Parçacık (Higgs-
Boson), 2013 yılında Nobel Ödülü 
getirdi. Bu keşif yalnızca fizik ve 
evrenin sırları hakkında kapıları ara-
lamakla kalmıyor; yeni teknolojik 
gelişmelere, hayatımızı kolaylaştıran 
pek çok inovasyona da kapıların ara-
lanmasını sağlıyor.

Türkiye; 35 Üniversite ve 
200’den fazla bilim insanı ile CERN 
deki çalışmalara katkı veriyor. Şimdi 
Birliğimiz bünyesinde oluşturulan 
Sanayi İrtibat Ofisi, sanayicilerimiz 
ve CERN’deki Türk Bilim İnsanları-
mız arasında köprü kuracaktır”

CERN Direktörü 
Yardımcısı Tsesmelis
Avrupa Nükleer Araştırma Mer-

kezi (CERN) Genel Direktör Yar-
dımcısı Emmanuel Tsesmelis ise, 
Türkiye ile sanayici, üniversite ve 
araştırmacı konularında daha güçlü 
işbirliği yapmak istediklerini belir-
terek, "Türkiye'nin inşaat sektörün-
den yardım alacağımızı düşünüyo-
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rum" dedi.
Konferansta söz alan CERN Ge-

nel Direktör Yardımcısı Tsesmelis, 
Türkiye ile özellikle sanayici, üniver-
site ve araştırmacı konularında daha 
güçlü işbirliği yapmak istediklerini 
ifade etti.

CERN'in Birleşmiş Milletler gibi 
çok uluslu bir yapısının olduğunu 
anımsatan Tsesmelis, "Kurumun 21 
üye ülkesi var, çok farklı kültürler 
burada çalışıyor. 2 bin 500 çalışanı 
var. Kullanıcı sayımız ise 12 binden 
fazla. Bu gruba Türk vatandaşları da 
dahil olacaktır" diye konuştu.

CERN'de Türkiye'den bilim in-
sanı kategorisinde 128 civarı kayıt 
bulunduğunu, daha fazla katılım 
için özellikle yaz kursları hazırladık-
larını aktaran Tsesmelis, Türkiye'nin 
ortalaması 30 yaş olan nüfus potan-
siyelinin CERN'de kullanılması ge-
rektiğini söyledi.

Tsesmelis, Türkiye'nin inşaat 
sektöründen de yardım alacaklarını 
umduğunu aktarırken, "Bugün bu 
maksatlarla buradayız" dedi. 

"Hedef CERN'deki daimi 
kadrolarda yer almak"
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

(TAEK) Başkanı Zafer Alper ise 
malzeme ve ekipman alım sürecin-
de farkındalık yaratmak amacıyla 
planlanan etkinlikten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek başladığı 
konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'deki üniversitelere ko-
nulacak hedeflerin başında CERN 
araştırmalarında yer alacak nitelikli, 
doktoralı araştırmacı sayısının artı-
rılması yer almaktadır. İkinci olarak 
ise üniversite ve araştırma kurum-
larının, CERN'deki araştırmalara 
katkı sağlayabilecek sayıda ve öl-
çekte laboratuvar, teçhizat, tesis ve 
donanıma sahip olması hedeflenmiş. 
Üçüncü olarak ise CERN'de daimi 
statüde istihdam edilen yaklaşık 2 
bin 500 kişilik kadro içinde Türk 
vatandaşlarının da azami derecede 
yer almasının sağlanması hedeflen-
mektedir."
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara İl Kadın Girişim-
ciler tarafında hazırlanan proje kapsamında “Alo Kadın Girişimciler 

Danışma Hattı” hizmete açıldı. ASO Hasan Altun Konağı’nda düzen-
lenen tanıtım ve açıl kokteyline ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATB 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başar ile Ankara İl Kadın Girişimcileri ka-
tıldı.

Alo kadın Girişimciler 
Danışma Hattı açıldı
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TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz, Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR)’nun 8’inci Ola-
ğan Genel Kurulu’nda yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye’nin en büyük ser-
mayesinin beşeri sermayesi olduğunu 
belirterek, “O yüzden iş dünyası ola-
rak bizim ekonomiye bakışımızdaki 
temel gösterge istihdam rakamları-
dır. Allah’a şükür dünyadaki bütün 
olumsuz gelişmelere rağmen Türki-
ye istihdamda rekor kırmaya devam 
ediyor” dedi.

Türkiye’nin son bir yılda istihda-
mını 900 bin kişi artırdığına değinen 
Yavuz, “Bu müthiş bir rakam, müt-
hiş bir başarıdır. Bu başarıda, her şeye 
rağmen üretime, ticarete ve istihda-
ma devam eden özel sektörümüzle 
beraber, kamunun ortaya koyduğu 
teşviklerin ve işçi işveren arasında 
köprü olan İş-Kur’umuzun çalışma-
larının çok büyük rolü olmuştur” ifa-
delerini kullandı.

İstihdamın artırılması kadar, doğ-
ru kişinin doğru işte istihdam edil-
mesinin de oldukça önem arz ettiğini 
vurgulayan Faik Yavuz, bu alanda, 
son dönemlerde İŞKUR’daki müthiş 
dönüşümü büyük bir memnuniyetle 
izlediklerini söyledi.

Yavuz, kamu kurumlarına işçi 
bulmak amacı ile kurulan İŞKUR’un, 
bugün sadece işçilere veya işsizlere 

değil, işverenlere de hizmet sunan, 
rehberlik eden bir yapı haline geldiği-
ni, sadece iş bulmaya değil, işsizlerin 
eğitimine, mesleği olmayanların mes-
lek sahibi yapılmasına odaklandığını 
ifade etti.

Aktif İşgücü Hizmetleri mevzu-
atındaki uygulamalarında yapılan 
değişiklik, iş ve meslek danışmanla-
rının İŞKUR kadrosuna katılması ve 
İŞKUR ve KOSGEB’in birlikte ger-
çekleştirdiği girişimcilik eğitim prog-
ramı gibi pek çok başarılı iş yapıldı-
ğını anlatan Yavuz, “İş camiası olarak 
bizim de desteklediğimiz bu başarılı 
uygulamaların önümüzdeki dönem-
de devam edeceğine inanıyoruz. Zira 
istihdamda bizim için en öncelikli 
konu, insanımızın “her işi yaparım” 

kalıbından çıkarak, belirli beceri ve 
mesleklerle donatılmasıdır. Yani mes-
leki eğitimdir. Bu alanda önemli yol 
kat ettik. Ama daha yapacağımız çok 
şey var. Bu konuda, politikaları ve 
projeleri oluştururken iş dünyası ile 
istişarenin çok önemli olduğuna ina-
nıyoruz. Zira, bizdeki işadamlarının 
büyük çoğunluğu işçilikten yetişme-
dir. Özellikle KOBİ’lerimizin büyük 
kısmı, işçilik yaptığı meslekte kendini 
geliştirmiş, bu yeteneğini ticari zekası 
ile birleştirip kendi işlerini kurmuş 
insanlardan oluşmaktadır. Yani ca-
miamızın büyük çoğunluğu hem iş-
çiliği, hem de işverenliği iyi bilen, bu 
nedenle politikaları en iyi değerlendi-
ren insanlardır. Bundan dolayıdır ki; 
istihdam politikaları oluşturulurken 

Yavuz: Türkiye'nin en büyük 
sermayesi beşeri sermayesidir

Türkiye İş Kurumu 
Genel Kurulu'nda 
konuşan Yavuz, son bir 
yılda 900 bin kişiye 
istihdam olanağını 
sağlandığını belirtti.
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TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Toplantısı yapıldı. Toplantıya, 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Kopuz, TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara 
Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya 
Toplu ile konsey üyeleri katıldı.

 Toplantıda, Konsey Başkanlığı-
na Mersin Ticaret Borsası Başkanı 
Ömer Abdullah Özdemir, Başkan 
Yardımcılığına ise Aksaray Ticaret 
Borsası Başkanı Hamit Özkök seçil-
diler.  

camiamızla işbirliği yapılmasından 
büyük memnuniyet duyuyoruz. En 
sağlıklı ve adil politikaların bu şekilde 
mümkün olacağını biliyoruz” şeklin-
de konuştu.

UMEM Beceri’10 projesinin bu 
işbirliğinin en güzel örneği olduğunu 
belirten Yavuz, 5 yıl önce başlattıkları 
proje ile Milli Eğitim Bakanlığı, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
İşkur Genel Müdürlüğü, TOBB ve 
TOBB-ETÜ olmak üzere 5 kurum 
birlikte çalıştıklarını, bu kurumlar-
la bir ilki başararak, kurumsal taas-
supları bir kenara bırakarak, meslek 
kurslarında merkezde ve yerelde iş-
birliğini benimsediklerini söyledi.

Proje ile 200 bine yakın kişiyi 
yetiştirdiklerini ve bu insanların % 
70’ine istihdam sağladıklarına dikkat 
çeken Yavuz, “UMEM’le başlattığı-

mız modelin, açılan tüm kurslarda 
uygulanmasını bekliyoruz. Bu kap-
samda, TOBB olarak destek verece-
ğimiz ve İŞKUR tarafından uygula-
nacak tek bir program geliştirilmesini 

öneriyoruz. İşgücü açığını, işveren 
tarafı olan Oda ve Borsa camiası ola-
rak biz tespit edelim, İŞKUR da kur-
siyerleri temin ederek, iş arayanla iş 
vereni buluştursun istiyoruz” dedi.

TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey Toplantısı yapıldı
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Elektronik Ticaretin Sorunları ve 
Çözüm Öneriler Toplantısı An-

kara Ticaret Borsası'nda (ATB) ya-
pıldı

Ankara Ticaret Borsası ile İzmir, 
Polatlı, Bandırma ve Lüleburgaz Ti-
caret Borsası'nın katılımlarıyla ATB 
’de, gerçekleştirilen toplantıda, Tica-
ret Borsalarında Alım Satım Yapan 
Aracılar Hakkında Yönetmelik ve 
Elektronik ürün senedi ticareti gibi 
konular ele alındı.

Toplantıda 2015 Hububat sezo-
nunda, ticaret borsalarında elektronik 
ürün senedi ticaretinde alım satım 
yapan üreticilerin, alıcıların, finans 
kuruluşları ile yaşadığı sorunların ve 
borsa işlemlerinin yürütülmesi esna-
sında karşılaşılan durumlar tartışıldı.

Sistemdeki aksaklıkların iyileşti-
rilmesi amacıyla şu kararlar alındı:

1. Elektronik ticaret sisteminin 
düzgün işleyişi için finans kuruluşla-
rından neler talep edileceğinin tespit 
edilmesi gerekmektedir. 

2. Bankalarla yaşanılan sorunların 
önlenebilmesi için, Tarım ürünleri 
piyasası, elektronik ticaret ve elektro-
nik ürün senetlerinin varlığı ve pazar 
kapasitesinin anlatıldığı toplantılar 
düzenlenmelidir. 

3. Lisanslı depoları bulunan, 
elektronik ürün senedi alım satım 
ticareti konusunda platform ve alt 
yapısı bulunan tüm borsalar arasında 
konu ile ilgili bir ekibin kurulması ve 
belirli periyotlarla bir araya gelmesi 
konusunda kararlar alınmıştır. 

4. Bahsedilen sorunların, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB’deki 
yetkililere iletilmesi ve karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunulması hususları 
ele alınmıştır.

Elektronik ticaretin sorunları ve 
çözüm önerileri ATB'de ele alındı

AKA Kurul Başkanı
Yılmaz, ATB'yi ziyaret etti
Ankara Kalkınma Ajansı Kurul Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, Anka-

ra Ticaret Borsası’nı (ATB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bakiler ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Murat Başar’la bir süre görüştü.

16 Eylül’de yapılan seçimler sonucu Kurul Başkanlığı görevine seçilen  
Yılmaz, ziyaret sonrası ATB’nin hizmet binasında incelemelerde bulundu.
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Karekod, kare veya dikdörtgen biçimlerde basılabilen 
2 boyutlu barkodun ismidir. Kare veya diktörgen 

şeklinde olan bu yapının genel adı ise Data Matrix'tir.
Karekod kelimesi ilk olarak, Beşeri Tıbbi Ürünler 

Barkod Uygulama Kılavuzu'nda kullanılmıştır. Aslın-
da, Data Matrix’in Türkçe karşılığı olarak kullanılmak-
tadır. Ülkemizdeki ilk uygulama alanı, ilaç sektörüdür. 
Türkiye’de, ilaç sektöründe uygulanan karekod yapısının 
içinde, şu bilgiler bulunmaktadır:

* GTIN: 14 rakamdan oluşan barkod numarasıdır. 
EAN barkodunun başına “0” konulmasıyla elde edilmek-
tedir.

Sıra Numarası: Her birim ilacı temsil etmesi için, 
benzersiz bir şekilde (aynısı olamayacak şekilde) üreticiler 
tarafından oluşturulmaktadır. Seri numarası özelliğinde 

Karekod uygulaması
ülkemizde yaygınlaşıyor

INCELEME
.
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bir numaradır.
* Son Kullanma Tarihi: Yıl, ay, gün 

formatında, 6 rakamla yazılır.
* Parti Numarası: İlacın üretim aşa-

masındaki parti, lot, batch veya bilinen 
bir ifadeyle serisini ifade eden bir ra-
kamdır.

Bu bilgilerin varlığıyla, her ürün iz-
lenebilir hale gelmektedir. Ülkemizde-
ki karekod uygulaması, 1 Ekim 2009 
tarihi başlangıç kabul edilerek, bu 
tarihten itibaren zorunlu hale gelmiş-
tir. Bir başka deyişle, verilen tarihten 
sonra gerçekleştirilen tüm üretimlerde, 
karekod içeren yapı olmak zorundadır.
Teknolojinin sürekli ilerlemesi, her 
alanda olduğu gibi bu alanda da etkin-
liğini göstermiştir. Yaşanan gelişmeler, 
barkod ile ilgili çalışmalarda bir takım 
yeniliklerle karşılaşılmasına sebep ol-
muştur.

Normal barkodlara nazaran, çok 
daha fazla oranda veri saklama kapa-
sitesine ve imkanına sahip olan kare-
kod barkodların, üç temel türü vardır. 
Bunlar;

QR Kod
Denso Wave tarafından Japonya'da 

geliştirilmiştir. 2 boyutlu bir barkodtur. 
Akıllı telefonların barkod okuma ka-
biliyetlerinin artması ve bu durumun 
yaygın olarak kullanılmaya başlanma-
sıyla önemi artan bu barkod türünün 
içine metin, resim, çeşitli görseller, vi-
deo ya da link yerleştirilebilmektedir. 
Klasik barkodlara göre çok daha kulla-

nolarından, dergi sayfalarına kadar 
oldukça fazla alanda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa'da, 
eğitim ve reklamcılık alanlarında QR 
kod uygulamasının sıklıkla başvurulan 
bir yöntem olduğu görülmektedir.

Data Matrix Kod
Ülkemizde ilaç sektöründe kulla-

nılmaya başlanarak yaygınlaşan bu tür 
kodlar, 10×10, 144×144 veya 8×18, 
16×48 gibi ölçülü bir kare ya da dik-
dörtgen alan üzerinde yer alan siyah ve 
beyaz hücrelerden oluşur. Data Matrix 
kodlar, matematik temellidirler ve içle-
rindeki 1 ve 0'lardan meydana gelirler. 
Tıpkı QR kodu gibi, bu tip kodun da 

nışlı olan QR Kod, pek çok yönden de 
diğer kodlardan avantajlı durumdadır.

– QR Kod, çok daha fazla miktar-
da harf ve sayı barındırabilmektedir.

– Klasik barkodların onda biri ora-
nına kadar küçültülerek kullanılabilme 
imkanına sahiptir.

– Taranma hızı, her açıdan seçile-
bilir ve okunabilir olması, bir başka 
avantajdır.

– Tam kirlilik ya da bozulma duru-
munda okunmasa da, belirli bir seviye-
ye kadar kirlenmiş ya da bozulmuş QR 
kodlar okunabilmektedir.

QR kod, duraklardaki reklam pa-

INCELEME
.
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kendine ait özellikleri mevcuttur.
– 2-3 mm² içine, 50 karakter sığ-

dırılabilir.
– Nispeten düşük kontrastta oku-

nabilirler.
– 300 mikrometre kadar küçük 

yapılarda okunup yazılabilir, aynı za-
manda büyük tabelalara da basılabilir.

– Kirlenme ve bozunma karşısında, 
bir noktaya kadar okunmaya devam 
etmektedir.

Aztek Kod
Karekodlar içerisinde en az kullanı-

lan tür, Aztek kodlardır. Barkodun or-
tasındaki bir göz ve çevresindeki veriler 
ile oluşmaktadır. Bu veriler, okunma 
açısından bakıldığında, diğer karekod 
çeşitlerine göre daha pasif ve basit bir 
sistemi oluştururlar.

Aztek kodun çevresinde, veri ol-
mayan büyük boşluklar bulunur. Bu 
boşlukların tek işe yarar tarafı, Aztek 
kodunun, bazı boşluksuz kodları oku-
yamayan okuyucular tarafından oku-
nabilir hale gelmesini sağlamasıdır. Di-
ğer barkodlarla kıyaslandığında basit 
kalan Aztek kod sistemi, kirlenme ve 
bozunma karşısında kendini düzeltme 
kabiliyetine sahiptir. 

KKB Kare Kodlu Çek 
Sistemi Nedir?
 Geçtiğimiz aylarda hayata geçen 

ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 
karekodlu çek uygulaması, esnaflar ve 
çekle çalışan şirketler tarafından ol-
dukça olumlu karşılanmıştır. Özellikle 
karşılıksız çeklerden ağzı yananların 
merakla beklediği karekodlu çek hiz-
metinin detayları şu şekildedir.

Karekodlu Çek, üzerine bankalar 
tarafından, banka ve şube bilgilerini, 
keşidecinin hesap numarasını ve çek 
numarasını içeren bir karekod basılmış 
olan çektir. Karekodun sorgulanmasıy-
la elde edilecek bilgiler doğrultusunda 
çek yaprağının doğruluğu teyit edile-
bilir, 

keşidecinin geçmiş çek ödeme per-
formansına dair bilgiler edinilebilmek-
tedir.                                    

Bu çeki kullanabilmek için banka-

nıza gitmeniz ve “Karekodlu”çek kul-
lanmak istiyorum” demeniz yeterlidir. 

Çek üzerindeki karekod vasıtasıy-
la çeke ve keşideciye ilişkin bilgilere 
erişmeniz için öncelikle bir akıllı tele-
fonunuz olması gereklidir. Akıllı tele-
fonunuza Findeks Mobil uygulamasını 
indirip, üye girişi yaptıktan sonra kare-
kodu sorgulatarak ilgili bilgilere erişile-
bilmektedir.

Çek üzerindeki karekodda keşide-
cinin adı soyadı, banka ve şube bilgile-
ri, hesap numarası ve çek numarası yer 
almaktadır.

Karekodlu Çek vasıtasıyla erişece-
ğiniz özet Çek Raporundan;

-İbraz edilen ilk ve son çek tarih-
lerine,

-İbrazında ödenen çeklerin adet ve 
tutar olarak yüzdesine,

-Arkası yazılan, gecikmeli ödenmiş 
ya da halen ödenmemiş çeklerin adet 
ve tutar olarak yüzdesine,

-Bu bilgilerin 1-3-12 aylık kırılım-
larına ulaşabilmektedir.

Karekodlu Çek vasıtasıyla ulaşıla-
bilecek bilgilerin diğer kişilerle payla-
şımı için, Karekodlu Çekin bankadan 
talep edilmesi aşamasında, her bir çek 
yaprağı bazında keşideci tarafından 
paylaşım onayı verilmektedir. Alınan 
bu onaydan sonra, Karekodlu Çekin 
Findeks Mobil uygulamasına okutul-
ması sırasında keşideciden tekrar onay 
alınmasına gerek kalmamaktadır.

 Genel Olarak Karekodlar İle Yapı-
labilecekler Nelerdir?

– Eğitim amaçlı kullanıp, soruların 
yanına yerleştirilen karekodlara soru 
çözümleri konabilmektedir.

– Kartvizitlere web sitesi yazılması 
yerine, konulan karekod içine link yer-
leştirilebilmektedir.

– Alışveriş için fırsata dönüştürüle-
bilir.

– Yaygın olarak günümüzde de 
kullanıldığı şekliyle, her türlü tabela 
ve panoda reklam amaçlı kullanılabil-
mektedir.

– İlaç kutularında, prospektüs ni-
yetine kullanılabilmektedir.

– Bilet, kart gibi önem taşıyan bel-
gelerde kullanılabilmektedir.

INCELEME
.
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Dünya Yem
Pazarı ve Türkiye
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2013 yılında 963 milyon ton ci-
varında gerçekleşen küresel yem 

üretiminin, Aralık 2014’te yaklaşık 
yüzde 2’lik artışla 980 milyon tona 
ulaştığını göstermektedir. Çin, tah-
minen 9 bin 500’den daha fazla yem 
değirmeninde gerçekleştirdiği 183 
milyon tonluk üretimle, bir kez daha 
dünya yem üretiminde lider üretici 
durumundadır. Ancak liderliğe rağ-
men 2013 yılında olduğu gibi 2014 
yılında da ülkenin yem üretiminde 
düşüş yaşanmıştır. Küresel yem üre-
timinde ikinci sırada 6 bin 718 yem 
değirmenin ürettiği 172 milyon ton 
yem ile ABD ve üçüncü sırada bin 
698 yem değirmenin ürettiği 66 mil-
yon ton yemle Brezilya yer alıyor.

Hayvancılık, tarih boyunca insan 
beslenmesinde büyük önem taşıyan 
temel besin maddelerinin üretim 
kaynağını oluşturmuştur. Bunun 
yanı sıra bitkisel üretim ve endüstri 
artıkları gibi ürünlerin değerlendi-
rilmesi ve istihdam alanları yaratma 
gibi ekonomik ve toplumsal işlevlere 
de sahiptir. Dünya nüfusundaki hızlı 
artış, tahıl gibi tarımsal ürünlere ol-
duğu kadar hayvansal ürünlere olan 
gereksinmeyi de sürekli artırmakta-
dır. Bu yüzden hayvancılığın ülkele-
rin ekonomilerindeki yeri ve önemi 
giderek artmaktadır.

Ülkelerin hayvancılığının ge-
lişmesi ya da et, süt, yumurta gibi 
hayvansal ürünlerin üretiminin art-
tırılması da sadece yüksek verimli 
ırkların kullanılmasına bağlı değildir. 
Hayvanların, besin maddeleri gerek-

sinimlerini yeterli ve dengeli bir şe-
kilde karşılayacak rasyonlarla beslen-
meleri de üretimin arttırılmasında 
son derece önemli bir etkendir. Yük-
sek verimli hayvanların ve özellikle 
kanatlı kümes hayvanlarının, 40’ın 
üzerindeki besin maddesi gereksi-
nimlerinin bir iki yemle karşılanması 
olanaksızdır. Hayvanlarda yetersiz 
ve dengesiz beslenmeye bağlı sağlık 
sorunlarının önlenmesi, daha fazla 
ve daha nitelikli hayvansal ürünler 
elde edilmesi için hayvan beslemede 
yeterli düzeyde karma yemlerin kul-
lanımı büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle hayvancılığı gelişmiş ülke-
lerde, karma yem endüstrisi ve buna 
bağlı olarak da karma yem üretim ve 
tüketiminin, tarihsel süreç içerisinde 
büyük gelişmeler gösterdiği bilin-
mektedir. Bunun yanı sıra bu alan-

da gerçekleşen teknolojik gelişmeler, 
karma yem endüstrisinin hayvansal 
üretime katkısını daha da büyük bo-
yutlara ulaştırmıştır.

Dünya Karma Yem Üretimi 
Ve Yem Sanayi
Dünyada üretimi eskilere da-

yanan karma yemlerin endüstriyel 
anlamda ilk üretimi 1800’lerin so-
nunda ABD’nin Missouri eyaletin-
de başlamıştır ve aynı işletme halen 
üretimine devam etmektedir. Dünya-
da karma yem sektörüne yönelik ilk 
düzenlemeler ise 1916 ve 1920 yılları 
arasında yapılmıştır.

Alltech’in 2013 yılı için hazırladı-
ğı ve 130 ülkedeki karma yem üre-
timini değerlendirdiği “Küresel Yem 
Araştırmaları Özeti”ne göre; yem en-
düstrisinde 2012 yılında elde edilen 
954 milyon tonluk üretim miktarı, 
yüzde 1’lik artış göstererek 2013 yı-
lında yaklaşık 963 milyon tona ulaştı. 
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Özete göre; üretim miktarındaki dü-
şük artış, büyük olasılıkla 2012 yılın-
da dünya çapında 30’dan fazla ülkede 
etkili olan ve yem hammaddesinin 
fiyatlarını arttıran kuraklıktan kay-
naklanıyordu.

Alltech’in hazırladığı “2015 Dün-
ya Yem Araştırması” ise 2013 yılında 
963 milyon ton civarında gerçekle-
şen küresel yem üretiminin, Aralık 
2014’te 980 milyon tona ulaştığını 
göstermektedir. 2014 yılı verilerin-
den elde edilen bulgular, yem sana-
yinde yüzde 2’lik bir artış olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Araştırma, 2014 yılı boyunca yem 
endüstrisinin genel eğilimlerinin, 
ham besleme malzemelerinin yüksek 
maliyetleri, ithalat/ihracat standart-
ları üzerindeki yönetim dalgalanma-
ları, birçok çiftçi için felaket olduğu 
kanıtlanan kuş gribi ve domuzlardaki 
PED virüsü gibi hayvan hastalıkları 
ve yaygın kuraklık da dahil sayısız 
olaydan etkilendiğini bildirmektedir.

Dünyada karma yem üretiminin 
yoğun olarak yapıldığı bölgelere ba-
kıldığında, Güney Amerika, Asya ve 
Avrupa’nın ön plana çıktığı görül-
mektedir. Alltech araştırmasına göre 
2013 yılında Çin, dünya karma yem 
üretiminin yüzde 19,6’sını karşıla-
yan en büyük üretici ülkedir. Çin’i 
yüzde 17,4 pay ile Amerika ve yüzde 
6,8 pay ile Brezilya takip etmektedir. 

Meksika, İspanya, Hindistan, Rus-
ya, Japonya ve Almanya diğer büyük 
üreticiler olarak sıralanmaktadır.

2014 yılında ise incelenen 130 
ülke arasında Çin, tahminen 9 bin 
500’den daha fazla yem değirmenin-
de gerçekleştirdiği 183 milyon ton-
luk üretimle, bir kez daha dünya yem 
üretiminde lider üretici oldu. Ancak 
liderliğe rağmen 2013 yılında oldu-
ğu gibi 2014 yılında da ülkenin yem 
üretiminde düşüş yaşandı. Ülke, ge-
çen yılki üretim miktarından yüzde 
4 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı. 
Bazı analistler, tüketici taleplerini 
baskı altına alan kuş gribinin ve ya-
vaşlayan domuz pazarının, bu ge-
rileme döneminde etkili olduğunu 

düşünüyor. Küresel yem üretiminde 
ikinci sırada 6 bin 718 yem değirme-
nin ürettiği 172 milyon ton yem ile 
ABD ve üçüncü sırada bin 698 yem 
değirmenin ürettiği 66 milyon ton 
yemle Brezilya yer alıyor.

ABD’nin yem üretiminde yüzde 
2,2 civarında bir artış yaşanırken, 
Brezilya’nın üretimi bir önceki yıla 
göre küçük miktarda bir düşüş yaşa-
mıştır. Bununla birlikte Hindistan, 
başta olumlu hava koşullarının da 
etkisi olmak üzere, istikrarlı bir şe-
kilde geliştirdiği tarım yöntemleri ve 
teknolojisi sayesinde, yem üretimini 
29,4 milyon tona çıkararak büyük bir 
artış yakalamıştır (2013 yılına kıyasla 
yüzde 10 artış).
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Bölgesel bazda yem üretimine ba-
kıldığında Afrika ve Avrupa olarak 
gruplandırılmış bölgelerin, 2014 yı-
lında en yüksek büyümeyi gördüğü 
göze çarpmaktadır. Afrika’daki yem 
üretim yüzde 11’leri aşarken, Avru-
pa’daki artış yüzde 2,5 civarındadır. 
Asya Pasifik, Latin Amerika ve Ku-
zey Amerika’nın tamamında da ha-
fif bir artış eğilimi gözlenmektedir. 
Ortadoğu’da ise üretim bir önceki 
sezona kıyasla yüzde 4,9 civarında 
düşmüştür. Tekil bazda ise birçok 
ülke, büyüme ve gelişmede parlak 
noktalara ulaşmış olabilirler. Türkiye, 
Endonezya, Romanya, Tunus ve Bo-
livya, yem üretiminde iki yıl üst üste 
önemli bir artış yaşayan bu ülkeler 
arasındadır.

2014 yılında iş değeri 460 mil-
yar dolar civarında olan küresel 
yem sanayinde, 31 bin 43 yem de-
ğirmeni olduğu tahmin edilmekte-
dir. Bu değirmenlerden bin 150’si 
Afrika’da, 13 bin 736’sı Asya’da, 5 bin 
165’i Avrupa’da, 3 bin 914’ü Latin 

Amerika’da, 288’i Ortadoğu’da ve 6 
bin 790 tanesi Kuzey Amerika’da yer 
almaktadır.

Alltech araştırmasına göre dünya-
daki en büyük 10 yem şirketinden ilki 
olan Tayland merkezli CP Group’un 
yıllık yem üretimi 27 milyon ton ci-
varındadır. Bu şirketi 20 milyon ton-
luk üretimle Çin merkezli New Hope 
Group takip ediyor. Dünyanın önde 
gelen tedarikçilerinden ABD merkez-
li Cargill, 19,2 milyon tonla üçüncü 
sırada yer alırken, Cargill’i yine ABD 

merkezli Purina Animal Nutrition 
12 milyon tonla takip etmektedir. 
İlk 10’daki diğer firmalar ve üretim 
miktarları ise şöyle; BRF (Brezilya) 
11 milyon ton, Tyson Foods (ABD) 
10,3 milyon ton, COFCO (Çin) 8,3 
milyon ton, JA Zen-Noh (Japon) 7,5 
milyon ton, Shaungbaotai Group 
(Twins Group – Çin) 6,6 milyon ton 
ve Wen’s Food Group (Çin) 6,5 mil-
yon ton.

Türlere ve Bölgelere 
Göre Yem Üretimi
2013 yılında küresel hayvancılık 

türlerine göre yem üretimine bakıldı-
ğında, kanatlı grubunun 444 milyon 
tonluk miktarla yem pazarının yüzde 
46’sına sahip olduğu ve endüstrideki 
liderliğini sürdürdüğü görülmekte-
dir. Kümes hayvancılığı 2012 yılı-
na oranla yüzde 6 artış göstermiştir. 
Fakat 2013 yılındaki en büyük artış 
oranı, yüzde 17’lik artışla 34 milyon 
tona ulaşan su ürünlerinde görül-
müştür.

Domuz yeminde gerçekleşen üre-
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tim, 2013 yılında tahmini yüzde 
11’lik artışla küresel olarak 243 
milyon tona ulaşmıştır. Evcil hay-
van gıda sektörü ise 2013 yılında 
çok küçük bir artış göstermiş ve 
20.7 milyon tona yükselirken, at 
yemi tonajı da yüzde 14’lük artışla 
12.4 milyon tona yükselmiştir. Süt 
veren hayvanları, süt hayvanlarını, 
sığır ve küçükbaş hayvanları içeren 
ruminant yem pazarı, 2012’nin 
sonları ve Aralık 2013 tarihleri 
arasında talep açısından düşüş ya-
şamıştır.

2014 yılına dair küresel öl-
çekte hayvan türleri bazında yem 
üretimine bakıldığında ise kanatlı 
grubunun, yüzde 45 pay ve 439 
milyon tonla bir kez daha sektörün 
lideri konumda olduğu görülmek-
tedir. Pet ve domuz grubu, büyü-
me yüzdesinin (domuz yeminde 
yüzde 5,3 ve pet yemlerinde yüzde 
5 artış) en fazla olduğu gruptur. Su 
ürünleri grubunda yüzde 1,8’lik 

hafif bir atış olduğu, kümes hayvanları 
ve atçılığın ikisinde ise düşüş olduğu 
görülmektedir.

Türkiye’de Karma Yem Üretimi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın verilerine göre; 2008 yı-
lında 9,5 milyon ton olan Türkiye’nin 
toplam karma yem üretimi 2011 yılın-
da 13,1 milyon tona ulaşmıştır. 2012 
yılında devam eden artışla birlikte 
14,5 milyon tona ulaşan Türkiye’nin 
yem üretimi, 2013 yılında 15,9 mil-
yon tona, 2014 yılında ise 18 milyona 
ulaşmıştır. Türkiye’nin yem üretimine 
dair veriler, üretimin son 10 yılında 
istikrarlı bir şekilde arttığına işaret edi-
yor. Son 10 yıldaki toplam artış oranı 
ise yüzde 160,7 civarındadır. 2015 yı-
lının Ağustos ayına kadar kaydedilen 
toplam karma yem üretimi ise 10,5 
milyon tondur.

Toplam karma yem üretimindeki 
en büyük pay, 2014 yılı itibariyle sığır 
süt yemlerine aittir. 2014 yılında 2,7 
milyon ton olan sığır süt yemi üretimi-

ni, 2,6 milyon tonla etlik piliç yemleri 
takip etmektedir. Yumurta yemleri 2 
milyon tonla üçüncü sırada yer alır-
ken sığı besi yemleri 1,5 milyon tonla 
dördüncü sırada yer almaktadır. Diğer 
karma yemlerin 2014 yılındaki üretim 
miktarı ise 1,5 milyon tondur.

2002-2015 yılları arasında gerçek-
leştirilen karma yem üretim rakamları 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı kayıtları dikkate alınarak aşağıdaki 
tabloda da belirtilmiştir. Ancak bu 
rakamlar, Bakanlığa bildirilen fatu-
ralı resmi rakamları ifade etmektedir. 
Dolayısıyla 2014 yılında Türkiye’de 
üretilen kayıtlı yem miktarı olan 18 
milyon ton karma yeme ilave olarak, 
kendi işletmesi için karma yem üre-
tenleri ile sektördeki faturasız satışları 
da dikkate almak gerekir.

Türkiye yem sektörü
Türkiye’de karma yem endüstrisiy-

le ilgili ilk girişim; 1955 yılında özel 
sektörle başlamıştır. Gerçek anlamda 
girişim ise 1956 yılında Yem Sanayi 
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Türk A.Ş.’nin kurulması ile devletin 
öncülüğünde olmuştur. Anılan şir-
ket, kısa sürede kendi öz fabrikalarını 
işletmeye açarken, bir yandan da özel 
sektörle ortaklık kurarak fabrika sayı-
sını 26’ya ulaştırmıştır.

Özel sektöre ait yem fabrikaları 
1965 yılından itibaren kurulmaya 
başlanmıştır. Öncülük görevini ta-
mamlayan Yem Sanayi Türk A.Ş., 
tüm yem fabrikalarını özelleştirme 
kapsamında satarak, 1996 yılından 
itibaren sektörden çekilmiş, bu tarih-
ten sonra karma yemin tamamı özel 
sektör tarafından üretilmeye başlan-
mıştır.

Bakanlık ve Türkiye Yem Sanayi-
cileri Birliği (Türkiyem-Bir) kayıtları-
na göre; 2008 yılında 470 olan karma 
yem fabrikalarının sayısı, 2009-10 
yıllarında 465’e düşmüş, 2011 yı-
lında ise 478’e çıkmıştır. 2012 yılına 
dair net bir bilgi bulunmamaktadır 
ancak Türkiye Yem Sanayicileri Bir-
liği Başkanı’nın verdiği bir demece 
göre Türkiye’deki yem fabrikalarının 
sayısı 2013 yılında 492’ye ulaşmıştır. 
Bu 492 yem fabrikasının tek vardi-
yadaki faal kapasitesi ise yılda 16 bin 
tondur.

Türkiye’de faal fabrikalar ağırlıklı 
olarak Ege ve Marmara bölgelerinde 
yer almakta olup; bu bölgeleri

İç Anadolu bölgesi izlemektedir. 
2010 yılı için, Türkiye’deki toplam 

faal yem fabrikası sayısının yüzde 
61,7’sini 10 ton/saat kapasiteden kü-
çük fabrikaların oluşturduğu söylen-
mektedir. 11-20 ton/saat kapasiteli 
fabrikaların oranı yüzde 26,2 olup, 
geri kalan yüzde 12,1’lik kısım ise 20 
ton/saat üzeri fabrikalardır.

Faal olamayan, yani kapanan 
fabrikaların yaklaşık yüzde 83,4 gibi 
büyük bir bölümü 10 ton/saat ka-
pasiteden küçük fabrikaların teşkil 
etmektedir, nitekim bu günlerde 
sektöre yeni katılan fabrikalar yük-
sek kapasiteli fabrika kurmayı tercih 
etmektedir.

Türkiye’de Yem Fiyatları
Sektörde karma yem fiyatla-

rı 1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesin-
den itibaren Devlet tarafından tespit 
edilmekte iken, 24 Ocak 1980 karar-
ları sonrası fiyatlar serbest piyasa ko-
şullarında teşekkül etmektedir.

Yem sanayi bir ara sektördür. Gir-
dilerini büyük oranda bitkisel üre-
timden alır ve ürettiğini hayvansal 
üretime verir. Bu özelliği nedeniyle 
yem fiyatları iki unsurdan etkilenir. 
Bunlardan birisi hammadde fiyatları, 
diğeri ise hayvansal ürün fiyatlarıdır.

Yem hammadde fiyatlarındaki ar-
tışa bağlı olarak yem fiyatları da yıllar 
itibariyle artış göstermektedir. Türki-
ye Yem Sanayicileri Birliği verilerine 
göre, 2010 yılında ton başına ortala-
ma 895 TL olan etlik piliç yemi fi-
yatı, 2011 yılında 1.020 TL’ye, 2013 
yılında 1.162 TL’ye, 2014 yılında da 
1.264 TL’ye yükselmiştir. Etlik piliç 
yemi, en yüksek fiyata sahip yem 
grubu arasında yer almaktadır. 2010 
yılında ton başına 490 TL olan süt 
yemlerinin fiyatı ise 2012 yılında 710 
TL’ye, 2013 yılında 728 TL’ye, 2014 
yılında ise 758 TL’ye ulaşmıştır. 2010 
yılında ton başına 479 TL olan besi 
yemlerinin fiyatı, 2012 yılında 684 
TL’ye, 2013 yılında 708 TL’ye, 2014 
yılında da 744 TL’ye ulaşmıştır.

Kaynaklar: Miller –Değirmenci 
dergisi
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Ülke Kimlik Kartı

Resmi Adı Oman Sultanlığı
Nüfus 3.295.000, (1.282.000’i yabancı)
Dil Arapça
Din İslam (Diğerleri; Hindu, Hristiyan)
Yüzölçümü 309.500 km²
Başkenti Muskat
Para Birimi Oman Riyali 
Devlet Başkanı Qaboos bin Said al-Said
Başlıca Şehirleri Salalah, Nizwa, Sohar, Sur
Yönetim Şekli Monarşi
Okuma yazma oranı % 75,8 (2010)
Okul Sayısı 1.486  
Öğretmen Sayısı 57.598
Öğrenci Sayısı 635.547

Umman Sultanlığı Güneybatı 
Asya’da, Arap Yarımadası’nın 

güneydoğusu kıyısında yer alır. 
Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, 
batıda Suudi Arabistan, güneybatı-
da ise Yemen ile sınır komşusudur. 
Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, 
kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çev-
rilidir. Ülke, ayrıca, tamamı Birleşik 
Arap Emirlikleri ile çevrili bir top-
rağa da sahiptir. Umman Sultanlığı 
309.500 km2’lik yüzölçümü ile Arap 
Yarımadasının toprak bakımından en 
büyük üçüncü ülkesidir. 

Umman ekonomisi diğer körfez 

UMMAN
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ülkeleri gibi büyük ölçüde petrole 
dayalı olmakla birlikte, petrol ve 
doğalgaz kaynakları kısıtlıdır. Bu 
nedenle hükümet ülke ekonomi-
sinin çeşitlendirilmesi ve özelleş-
tirme politikalarına yönelmekte, 
2020 yılına (Vision 2020) gelin-
diğinde petrol gelirlerinin GSYİH 
içindeki payının % 9’a düşürül-
mesi ve doğalgazın payının % 
10’a çıkarılması hedeflenmekte-
dir. Özellikle petro-kimya sana-
yii, plastik sanayii, transit ticaret 
ve lojistik ve turizm sektöründe 
çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. 

2005 yılından beri dünya ölçe-
ğinde artan petrol fiyatları kamu 
gelirlerini artırmış, ilave gelir 
hem ekononominin çeştlendiril-
mesi hem de çeşitli alt ve üst 
yapı projelerinin finansmanı için 
önemli bir kaynak oluşturmuştur. 
Petrolün bulunduğu 1960’lı yılla-
rın sonundan beri devamlı gelişen 
Umman son yıllarda baraj, liman, 
karayolu, havaalanları, büyük ve 
modern turistik yerleşimler gibi 
projelere hız vermiştir. Sözkonusu 
projelerden bir kısmını da Türk 
müteahhitlik şirketleri üstlenmiş 
bulunmaktadır. Umman’da bu 
alanda şirketlerimiz için hala bir 
potansiyel bulunmaktadır.Ancak 
2014 yılşının 2. Yarısından sonra 
yaşanmakta olan ham petrol fiyat-
larında düşüşün sçzkonusu yatı-
rım hamlesi hızını etkilemesi kuv-
vetle muhtemel bulunmaktadır.

Umman Sultanlığı ile olan 
ticaret hacim ve değer bakımın-
dan hala potansiyelin çok altında 
olmakla birlikte sürekli artan bir 
trend izlemektedir. Özellikle inşa-
at-elektrik malzemeleri, aydınlat-
ma ekipmanları, petrol ve doğal-
gaz ekipmanları, makine ve gıda 
sektörlerinde ihracatçılarımız için 
ciddi bir potansiyel sözkonusu-

dur. İhracat olasılığı yüksek olan 
diğer sektörler ise oto yedek parça, 
mobilya, ayakkabı-terlik ve teks-
til-hazır giyim (özellikle bayan, 
çocuk) olarak sıralanabilir. 

Umman, ticari hayatı sahil 
şeridi boyunca özellikle canlı, 
tarihsel olarak ÇHC ve Hindistan 
ile yakın ticari bağlar kurmuş bir 
ülkedir. İlk başkent Nizwa ülke-
nin kültürel gelişiminin yapı taş-
larını oluşturmuştur. Ummanlılar 
Sohar şehrinde 6 bin yıl önce 
dahi bakır madenciliği yapılmış 
olduğunu belirtmektedir. Ülkenin 
nüfusu az olmasına rağmen nüfus 
yapısı çok çeşitlidir. Örneğin, 
Zanzibar kökenli grubun bir bölü-

mü İngilizce ve Swahili dillerini 
konuşmakta, aralarında Arapça 
dilini bilmeyenler de bulunmak-
tadır. Pakistan’ın Belucistan böl-
gesinden gelen ve Al Balushi adıy-
la tanınanların bir bölümü için de 
benzer durum geçerlidir. 

Muskat’ta yerleşik büyük-
küçük firmaların çoğunluğun-
da Hindistan vatandaşları çeşitli 
seviyelerde istihdam edilmektedir. 
Dolayısıyla, Muskat İngilizce’nin 
son derece yaygın konuşulduğu 
bir şehirdir.

Genel Ekonomik Durum :
Economist Intelligence Unit 

(EIU) verilerine göre Umman’ın 
cari fiyatlarla Gayri Safi Milli 
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Hasılası 2014  yılında 84,2 milyar 
ABD  Dolarıdır. Diğer Körfez 
ülkelerinde olduğu gibi Umman 
Sultanlığı’nın da ekonomisi 
1967’den beri büyük ölçüde pet-
role dayalıdır. Çeşitli kaynaklarda 
ülkenin keşfedilmiş petrol varlığı 
5,5 milyar varil olarak belirtilse de 
yine açıklanan üretim ve ihracat 
rakamları bunun daha fazla oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Ülke 
sürekli olarak petrol üretimini art-
tırabilmek için yeni yatırımları 
teşvik etmektedir. 

Ağır petrol olarak tanımlanan 
ülke petrolü, yetkililerin ve piya-
sa oyuncularının ifadesiyle derin-
den ve doğrusal olmayan hat-
lar üzerinden modern teknikler 
(Enhanced Oil Recovery-EOR) 
kullanılarak çıkarılmakta ve bu 
durum maliyetleri benzerlerine 
göre arttırmaktadır.

Henüz yeterince araştırılma-
mış olası bir petrol alanı ise off-
shore’dur. Devlet bu amaçla çalış-
malarını yoğunlaştırmış durum-
dadır.

2013 yılı ihracatının 37,1 

milyar dolarlık bölümü petrol 
ve doğalgaz (LNG dahil) ihraca-
tından sağlanmıştır. 2013 yılın-
da kamu gelirlerinin yaklaşık % 
80’ini petrol ve doğalgazdan sağ-
lanmıştır.

Yıllık bütçe hesaplamalarında 
petrol fiyat tahmininin 2015 yılı-
na kadar  muhafazakar tutulmuş-
tur.  Buna bağlı olarak bütçe 2013 
yılına kadar fazla vermiş ve  bütçe 
fazlası başta altyapı olmak üzere 
projelere ve diğer kamu harcama-

larına aktarılmıştır. 
Ancak Umman Sultanlığının 

2015 yılı bütçesinin ham petrol 
varil fiyatının 75 Dolar olacağı 
varsayımına göre hazırlanmış ve 
buna  rağmen % 8’lik bir bütçe 
açığı öngörülmüştür. Umman 
ham petrolü varil   fiyatlarının 60 
ABD Doları seviyesinde bulun-
duğu   bu günlerde, hükümet 
yetkilileri ve bağımsız uzmanlar 
tarafından ülkede alternatif gelir 
kaynakları yaratılması gerektiği 
sıklıkla vurgulanmaktadır. En son 
Pricewaterhousecoopers tarafın-
dan Körfez Ülkelerine yönelik ola-
rak hazırlanan raporda,  alternatif 
gelir kaynakları yaratma yoluna   
gidilmesinin kaçınılmaz oldu-
ğu belirtilmiştir.  Akla gelen ilk 
çözümün de   ülkemizdeki KDV 
uygulamasına benzer dolaylı bir 
vergi uygulamasının başlatılması 
olduğu eklenmiştir.

Ülkede bu ve benzeri  yeni 
vergilerin yürürlüğe konulması 
şaşırtıcı olmayacaktır.  Ancak, 
ülkede bütçe açığını azaltmak 
konusunda  kullanılabilecek nite-
likte başka  unsurların da bulun-
duğunu akıldan çıkarmamak 
gerekmektedir. Bunlar arasında, 
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kamu harcamalarında tasarrufa 
gidilmesi amacıyla yapılabile-
cek reformlar ve yaygın ola-
rak uygulanan sübvansiyonların 
azaltılması ilk akla gelenler.

Bu durumun Umman’da fir-
malarımızın yürüttüğü ya da 
peşinde olduğu yatırım projele-
rini etkilememesini umuyoruz.  
Ancak ham petrol fiyatlarınnın 
bu şekilde seyretmeye devam 
etmesi halinde, planlanan pro-
jelerin ötelenmesinin günde-
me gelmesi olasılığının yüksek 
olduğunu  düşünüyoruz.

Yaklaşık  36 milyar ABD 
Doları harcama değeri esas 
alındığı  açıklanan Umman 
Sultanlığı’nın 2015 yılı bütçe-
si içerisinde Türk girşimcileri-
ni ilgilendiren en önemli husus 
bütçe içinde yatırım harcamala-
rına ayrılan kaynak oluşturmak-
tadır. 

Umman yetkili makamları 6.5 
milyar ABD Doları  açık verme-
yi göze alarak yatırım harcama-
larında kısıntıya gitmeme kararı 
almışlardır. Toplam 8.3 milyar 
ABD Doları yatırım harcaları 
içinde 4.4  milyar ABD Doları 
petrol ve doğaz gaz dışındaki 
yatırım alanlarına ayrılmıştır. 

Bütçe açığının kapatılması 
amacıyla  2 milyar ABD Dolar-
lık  iç ve dış borçlanmaya gidil-
mesinin yanında 1.8 milyar ABD 
Doları döviz rezervinin kullanıl-
ması planlanmaktadır.  

2013 yılı ihracatının 37,1 
milyar dolarlık bölümü petrol 
ve doğalgaz (LNG dahil) ihraca-
tından sağlanmıştır. 2013 yılın-
da kamu gelirlerinin yaklaşık % 
80’ini petrol ve doğalgazdan sağ-
lanmıştır. Yukarıda verilen rakam-

desteklenen iç talep ve Merkez 
Bankasınca uygulanan mali poli-
tikalar olmuştur. 

Kişi başına düşen gelir EIU 
verileri dikkate alındığında Alım 
Gücü Paritesine göre hesaplandı-
ğında 2013 yılı tahmini 42.116  
dolar olmuştur. Dünya Ekonomik 
Forumunda Umman küresel reka-
betçilik endeksinde 148 ülke ara-
sında Türkiye’nin hemen ardın-
dan 50. sırada yer almaktadır. 

Ülkede iş yapmanın önündeki 
başlıca zorluklar; kısıtlayıcı işgü-
cü düzenlemeleri, yetersiz kalifiye 
işgücü, finansmana erişim, mahal-
li işgücünün çalışma etiği ve geliş-
tirilmesi gereken yetersiz altyapı 
olarak görülmektedir. 

Umman’da hükümet 1976 
yılından beri 5 yılllık planlarla 
ekonomiye yön vermektedir. Son 
olarak hazırlanan ve 2011-2015 
dönemini kapsayan 8’inci 5 yıl-
lık Kalkınma Planı’nda hükümet 
temel olarak petrol dışı sektörle-
rin ve özel sektörün güçlendiril-
mesi, kamu harcamalarının disp-
line edilmesi, devlet gelirlerinin 
artırılması ve  dengeli bir bütçe 
yapısının oluşturulmasını hedef-
lemektedir. 

EKONOMİK SEKTÖRLER
Tarım ve Balıkçılık: 
Tarımsal sulama için kullanıla-

bilecek suyun yetersizliği ve ülke-
nin coğrafi yapısı tarımsal üretim 
önündeki başlıca engellerdir. Bu 
nedenle, dışa bağımlılık büyük 
miktardadır. 2011 yılında tarım 
ve balıkçılığın GSYİH içinde-
ki payı sadece % 1,1 olmuştur. 
“Vision 2020” kapsamında payın 
% 3,1’e çıkarılması hedeflenmek-
tedir.

 2013 yılında ülkedeki tarım 
alanlarının büyüklüğü 1,63 mil-

lar doğrultusunda, ülkenin yakın 
bir gelecekte petrol ve doğal-
gaz ekonomisine bağımlılığının 
önemli ölçüde azalmayağı düşü-
nülmektedir.

Doğalgaz çalışmalarına da ağır-
lık veren ülke, basında yeralan 
haberlere göre Al Wusta bölgesi 
çevresinde yeralan sahalarda zen-
gin doğalgaz kaynakları olabile-
ceği düşüncesindedir. Bu amaçla, 
BP şirketinin yıllar içinde bölgeye 
yaklaşık 15 milyar dolar tutarında 
yatırım yapabileceği dile getiril-
mektedir.  

Merkez Bankası Raporuna 
göre; 2013 yılında doğalgaz üreti-
mi 39,1 olmuş ve  8.9 milyar m3 
ihracat gerçekleştirilmiştir. 

Halihazırda, ülkede çıkarılan 
doğalgazın yeterli olmayışı, uzun 
vadeli anlaşmalar nedeniyle ihra-
cı taahhüt edilmiş olan gazın da 
etkisiyle, doğalgaza dayalı enerjiye 
bağımlı sanayinin genişleme ve 
daha büyüme planlarını olumsuz 
etkilemektedir. Ülke ağır sanayii-
nin merkezi durumundaki Sohar’a 
Dolphin hattı ile Katar’dan doğal-
gaz alımı yapılmaktadır. İran ile 
2014 yılında yapılan anlaşma çer-
çevesinde İran’dan yıllkı 10 mil-
yon metreküp gaz alımı başla-
yacak olup bu sevkiyat iki ülke 
arasında inşa edilecek olan 260 
km’lik boru hattı vasıtasıyla yapı-
lacaktır. 

Umman ekonomisi gerek 
petrol fiyatlarındaki artışa bağlı 
olarak petrol gelirlerinin artması 
gerek doğalgaz ve petrol dışı diğer 
sektörlerdeki olumlu gelişmeler 
nedeniyle büyümesine devam 
etmektedir. 2013 yılında GSYİH 
cari fiyatlarla % 4,2 büyümüş ve 
79,6 milyar ABD Dolarına ulaş-
mıştır.  Büyümenin diğer unsur-
ları büyük kamu harcamalarıyla 
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yon hektardır. Tahmini 1,254 
bin ton üretim gerçekleştirilmiş-
tir. 2013 yılı tarım üretiminde 
en önemli kalemleri; hurmalar, 
domates. muz. biberler, patlıcan, 
mango , limon, tütün, kavun ve 
karpuzdur.

Hükümet gıda güvenliği ve 
kırsal kesimde istihdama katkı 
amacıyla tarım ve balıkçılığın geli-
şimine önem ermektedir. Tarımsal 
üretimin modernize edilmesi, çağ-
daş sulama teknikleri, yeni üretim 
tür ve teknikleri başlıca hedefler-
dir.

Ayrıca, üretilmekte olan ürün-
lerin pazara ulaştırılmasındaki 
eksiklikler, yeterli gelirin elde 
edilmesini engellemektedir. Yine 
sık olmasa da yaşanan kasırgalar 
ekili ve dikili alanlara zarar vere-
bilmektedir.

Bu alanda kuruluş ve firma-
larımızın sunabileceği hizmetler; 
tarımsal üretim danışmanlığı, 
modern tarım ve sulama tekni-
ği danışmanlığı ve ürün tedariki, 
tarımsal makine-ekipman tedariği 
ve doğal olarak gıda ve tahıl ürün-
leri satışıdır.

Ülke geleneksel olarak denizci 
bir millete sahip olmakla birlikte, 
unutulan bu özelliğini geliştirme-
ye çalışmakta, zira bunu vatan-
daşları için bir gelir ve istihdam 
kaynağı olarak görmektedir. Açık 
deniz balıkçılığı ile kültür balıkçı-
lığının geliştirilmesi hedeflerden-
dir. Firmalarımız bu alanda da 
ürün ve hizmetlerini tanıtabilir.

Umman sularında bulunan 
başlıca deniz ürünleri; ton balı-
ğı, kerevit, kaya balığı, ıstakoz, 
sardalya ve karidestir. Tarım ve 
Balıkçılık Bakanlığının açıkla-
malarına göre 2013 yılında 206 
bin ton balık üretimi sağlanmış, 
bunun 96 bin tonu  ihraç edilmiş   

ve bu işlemlerden  50 milyon OR 
ihracat geliri elde edilmiştir.

Hayvancılık: 
Umman Tarım ve Balıkçılık 

Bakanlığı  tarımsal istatistiklerine 
göre  ülkedeki deve sayısı yaklaşık 
130 bin, keçi sayısı 1,7 milyon, 
koyun sayısı 390 bin, büyükbaş 
hayvan sayısı ise 332 bindir. 

Aynı verilere göre yerli üretim; 
kırmızı et 24 bin ton, kümes 
hayvanları eti 42 bin ton, taze süt 
70 bin ton sofralık yumurta 183 
milyon adet olmuştur.

Avustralya, Hindistan, Yeni 
Zelanda, Sudan gibi ülkelerden 
kırmızı et alımı ve canlı hayvan 
ithalatı yapılmaktadır.

DIŞ TİCARET:
Umman KİK üyesi olduğu için 

Ortak Gümrük Tarifesi uygula-
maktadır. Tüm KİK üyesi ülkeler-
de bazı istisnalar hariç % 5 genel 
bir gümrük vergisi uygulanmakta-
dır. Umman’da KDV uygulaması 
bulunmamamaktadır. 

Gümrük vergileri ile korunan 
mallar: Umman’da yetişen bazı 
ürünlerde nisbeten daha yüksek 
bir koruma uygulanmaktadır. 
Bunlar misket limon (lime) % 
100, hurmalar % 20 ve taze muz 
% 25’tir. 

Özel gümrük vergisi uygula-
nan mallar: Domuz etinde, alkol-
lü içeceklerde, tütün ve tütün 
ürünlerinde  % 100 gümrük ver-
gisi uygulanmaktadır.

Gümrük vergisinden muaf 
mallar: 

-Canlı hayvanlar (yenebilir 
olanları)

-Soğutulmuş veya dondurul-
muş etler (domuz eti hariç)

-Her  türlü süt ürünleri (tat-
landırılmış olanlar hariç)

-Tereyağı, tohumlar
-Fideler ve kesme bitkiler
-Taze sebzeler ve meyveler 

(muz, hurma, limon hariç)
-Pirinç, buğday, arpa, susam
-Pişirme yağları ve hertürlü yağ 

(domuz yağı hariç)
-Şeker
-Petrol rafine ürünleri
-Tarım ilaçları
-Hertürlü kitap ve basılı ürün-

ler, 
-Mühendislik çimleri
-Tarım makineleri ve teçhizatı
-Hayvan yemleri
-Altın külçeler
-Gübre
-Devlet ithalatına konu olan 

mallar
İHRACAT
Umman’ın en çok ihraç etti-

ği ürünler sırasıyla ham petrol, 
doğalgaz, madenler ve kimyasal 
ürünlerdir. Ülkede ayrıca önemli 
miktarda gübre, alüminyum plas-
tik, ve balık ihracatı gerçekleştiril-
mektedir.

 İthalatındaki başlıca kalem-
ler ise sırasıyla elektrikli maki-
neler, taşıtlar, temel metaller, 
madenler ve kimyasal ürünler-
dir.  Umman’ın en çok ithal ettiği 
ürünlerin başında ise; taşıtlar ve 
yedek parçaları,  demir cevheri 
ve konsantreleri demir-çelikten 
mamul petrol ve gaz çıkarmak 
için kullanılan kaplama ve boru,  
teraftalik asit ve tuzları, bakır pro-
fil ve çubuklar, süt ve krema, altın 
mücevherat ve pirinç gelmektedir.

2013 yılında Umman’ın 
en çok ithalat yaptığı ülkeler; 
BAE, Japonya, Hindistan, Suudi 
Arabistan, ABD, Katar, Brezilya, 
ÇHC, G. Kore, Almanya, 



Tayland, İtalya, İran,  Birleşik 
Krallık ve Hollanda’dır.  Ülkemiz 
bu ülkelerin hemen ardından 17. 
sırada gelmektedir. 2013 yılında 
Umman’ın en çok ihracat yaptı-
ğı ülkeler; Güney Kore, Japonya, 
BAE, Suudi Arabistan, Hindistan, 
Pakistan, ÇHC, ABD, Kuveyt, 
Katar, Somali, Irak, Malezya, 
Türkiye ve Srilanka’dır. 

TÜRKİYE İLE İKİLİ 
TİCARET VE EKONOMİK 
İLİŞKİLER
  2014 yılında ülkemizin 

Umman’a olan ihracatında bir  
önceki yıla göre yaklaşık % 31 
oranında bir artış gerçekleşmiştir. 
İthalat ise 32.6 oranında azal-
mıştır. Geleneksel olarak ihracı 
yüksek seyreden pertol yağları ve 
demir-çelik vb. ürünlerin yanısıra 
elektrikli makine, halılar, mobil-
yalar, kablo, hububat gibi ürün 
gruplarında önemli artışlar olmuş-
tur. Türk firmalarının üstlenmiş 
oldukları projelerin Umman’a 
doğrudan ihracatı daha da arttır-
ması beklenmektedir. İthalattaki 
azalışın en önemli nedenini ise 
ülkemiz sanayisinin ihtiyacı olan 

işlenmemiş alüminyum ithalatın-
daki düşüş oluşturmaktadır. 

Umman’a ihracatın bir kısmı 
BAE yoluyla da yapılmakta olup 
bu nedenle ihracat rakamları tam 
olarak yaşanan hacmi gösterme-
mektedir. 

Doğrudan ihracatın  artması-
nı sağlayacak unsurlar arasında 
şunların da sayılması gerekmek-
tedir:

1) 2014 yılında  Muskat (Port 
Sultan Qaboos) Limanı 
ticari gemi trafiğine kapa-
tılmış, ticari trafik ise Sohar 
Limanı’na yönlendirilmiştir. 
Bununla beraber Umman 
Sanayisinin de Sohar böl-
gesine kaydırılması planlan-
maktadır. Şu anda bunun 
önündeki engel ise Muskat’ı 
Sohar üzerinden BAE’ye 
bağlamakta olan Al Batinah 
Expressway ihalelerinin 
henüz tamamlanmamış 
olması, dolayısıyla çalış-
malara başlanmaması-
dır. Bununla birlikte, bazı 
yabancı lojistik firmaları 
Muskat-Sohar orta nokta-

sı olarak tanımlanabilecek 
(Muskat’a yaklaşık 1 saat 
mesafede) Barka dolayla-
rında depolama tesisi yatı-
rımları için anlaşma nokta-
sındadır. Entegre bir proje 
olan Sohar Limanı’nın 
bağlantı yollarıyla birlik-
te tamamlanması bölgesel 
ticaretin seyrini etkileyebi-
lecektir. Buna orta vadeli 
bir gelişme olarak bakılma-
lıdır.

2) Duqm Özel Ekonomik 
Bölgesi de yine entegre 
bir proje olup, Limanı ile 
birlikte yeni bir şehir inşa 
edilmiştir. Orta ve uzun 
vadeli olarak düşünülebi-
leceği, Uzak Asya ticaret 
bağlantı yolunun önemli 
noktalarından biri olabile-
ceği değerlendirilmektedir.

3) Yeni hipermarket zinciri 
ve özellikle eksik olduğu 
düşünülen alışveriş merke-
zi yatırımları Türk mar-
kalarının doğrudan pazar-
lanması imkanına yardımcı 
olabilecektir.
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İkili Ticaret  İstatistikleri

YILLAR İHRACAT DEĞİŞİM 
(%) İTHALAT DEĞİŞİM 

(%) HACİM DENGE

2005 39.959 37,2 3.871 179,1 43.831 36.088
2006 71.000 77,7 2.113 -45,4 73.113 68.888
2007 91.831 29,3 24.334 1051,8 116.166 67.497
2008 215.755 134,9 10.611 -56,4 226.366 205.144
2009 105.541 -51,1 16.584 56,3 122.124 88.957
2010 129.311 22,5 39.464 138 168.775 89.846
2011 214.651 66 56.558 43,3 271.209 158.093
2012 268.561 25,1 52.850 -6,5 321.411 215.711
2013 373.988 39.3 150.394 184.6 524.382 223.593
2014 491.049 31.3 101.364 -32.6 592,413 389.685

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu



  


