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Bu sayımızda!

Uzunca bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Daha iyi 
ve  daha dolu dolu bir dergi için geride bıraktığımız günleri iyi 

değerlendirdiğimize inanıyoruz..

Ülkemiz için yaz ayları ve hemen peşinden gelen güz ayları oldukça 
sıkıntılı ve iç karartıcı geçti. 15 Temmuz'da yaşadığıımız kalkışma 
hareketi gerçekten kan dondurucu ve vahşet sahneleriyle doluydu. 
Böylesine bir kalkışmayı ne ülkemiz tarihi ne de dünya tarihi 
yaşamamıştır. Allah birdaha bizi böylesi felaketlerden korusun. 
Ancak, hemen belirtelim bu kalkışmaya engel olmak üzere sokaklara 
çıkan ve şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Değerli okuyucularımız,

Türkiye gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyor. Özellikle 15 
Temmuz sonrası oluşan iç ve dış dengeler ülkemiz için oldukça zordur. 

Dış dünyada özellikle komşularımızın içine düştüğü durum hergeçen 
gün ağırlaşırken, ülkemizi ticari ve siyasi partnerleri olan ülkelerle de 
sorunlar yaşanıyor.  Rusya ile yaşadığımız ve ekonomimizi derinden 
etkileyen sorunlar tam aşıldı derken ve bu kez de AB ülkeleri ile 
sıkıntılı bir süreçten geçiyor ülkemiz. 

Türkiye'ye karşı bugüne kadar hiçbir vaadini yerine getirmeyen 
AB'nin zengin ülkeleri, Türkiye'ye dayattığı politikalarla çok kötü bir 
tablo çiziyorlar.. Bir istikrar  ülkesi olan Türkiye, ne yazık ki bunları 
hak etmiyor. 

En sıkıntılı zamanında Türkiye'yi yalnız bırakan bu ülkeler, arzu 
ettikleri sonucu göremedikçe büyük hınçla ülkemize salrdırmaya 
devam ediyorlar.

Türkiye, demokrasisi, çağdaş hukuk ve laik düzeniyle bölgesinde bir 
istikrar unsuru olarak kalmaya devam edecektir. 

Değerli okuyucularımız,

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Borsavizyon dergisini 
yayına hazırlarken gerçekten titiz bir çalışma yaptık. Elimizdeki 
onlarca haber ve faaliyetten belli bir kısmını seçerek bizlere sunmayı 
hedefledik. Sizlere yine dolu dolu bir dergi sunduğumuzu umut 
ediyoruz. 

Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlıklı ve güzel günler 
diliyoruz.

    Yayın Kurulu
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Fa ik YA VUZ 
YönetimKuruluBaşkanı

Başkandan
Milli Tarım Projesi 
ile yeni bir dönem 
başlarken!

Uzun zamandır çalışması sürdürülen "Milli 
Tarım Prejesi" Başbakan Sayın Binali Yıldırım 

tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Proje ile 
ülkemiz tarım ve hayvancılığında yeni bir dönemin 
başladığını ifade etmek sanıyorum abartı olmaz. 

Bizim de yıllardır ifade ettiğimiz gibi yeni 
uygulamayla tarım ve hayvancılıkta yerli üretim 
desteklenirken, işletme büyüklüklerinin de gelişmiş 
ülkeler düzeyine yükseltilmesi hedefleniyor. 

Proje ile tarım ve hayvancılık sektörlerine ne gibi 
yenilikler geliyor?

Proje kapsamında “hayvancılıkta yerli üretimi 
destekleme modeli”yle 25 şehirde “mera 
hayvancılığı yetiştirici bölgeleri” oluşturuluyor. 
Türkiye’deki toplam mera varlığının yüzde 52’sini, 
büyükbaş hayvan varlığının da yüzde 32’sini 
barındıran bu illerdeki meralar, hayvancılık 
yapmak isteyenlere “ıslah etmeleri şartıyla” kiraya 
verilecek. Böylece meraların atıl kalmaması 
sağlanacak.

Proje kapsamında 31 şehirde en az 500 baş 
“damızlık gebe düve üretim merkezleri” de hayata 
geçirilecek. Bu çerçevede, 4 ayını doldurmuş, 
tüm aşıları zamanında ve düzenli yapılmış 
buzağılara 750 lira destek verilecek, ahır ve ağıl 
yapımına yüzde 50, düve alımına ise yüzde 30 hibe 
sağlanacak.

Yine, Milli Tarım Projesi ile 22 ilde en az 500 baş 
kapasiteli “damızlık koç-teke üretim merkezleri” ile 
en az 250 baş kapasiteli “damızlık manda üretim 
merkezleri” kurulacak.  

Elbette ki, bu proje çok iddialı ve hayata 
geçirilmesiyle ülkemiz hayvancılığına önemli bir 
ivme kazandıracaktır. Herşeyden önce, popülist 
politikaların bir kenara bırakılması, işletmelerin 
ölçek büyüklüklerine asgari bir taban getirilmesi ve 
bunun doğal bir sonucu olarak verimin ve kalitenin 
yükseltilmesi, hayvancılığa bilimin girmesi 
sonucunu doğuracaktır.   

Bunların sadece üreticiler tarafında 
gerçekleştirilmesi şu aşamada zor görülmekle 
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birlikte, devlet desteklerinin artması da, projeye 
verilen önemin diğer bir göstergesidir. 

Herşeyden önce, bu merkezlerin yer alacağı 
illerin tamamında “ahır-ağıl yapımına”, “damızlık 
hayvana” ve “alet ekipman alımına” yüzde 50 
hibe verilecek olması ilk aşamada önemlidir. 
Üreticilerin hayvan almak istediğinde  kredi 
kullanabilmeleri sağlamak,  hayvancılık yapmak 
isteyen vatandaşlar damızlık ihtiyaçlarını aracısız 
bu merkezlerden alabilecek olabilmeleri de gerçek 
anlamda önemli bir yeniliktir.

Projenin üretimi aşamasında da devreye 
girmesi,  “ette kesim standardı” ve “karkas 
sınıflandırması”na geçilecek olması bu amaçla 
yurdun belli bölgelerine karantin alanların 
oluşturulması da ari ırkların korunması açısında 
önem taşımaktadır. 

Projeyle; bitkisel tarıma da getirilen yeniliklerin 
yanında daha önce uygulamaya konulan 
desteklemelerin güçlendirilmesi projenin 
hedeflerine verilen önemin bir göstergesidir. 
Havza bazlı, üretime dayalı destekleme modeliyle 
ülkemiz artık ürün planlamasına geçebilecektir. 

Çiftçiler neyi, nerede ekerse ne kadar destek 
alacağını önceden bilecek, piyasalardaki fiyat 
dalgalanmaları en aza indirilerek, fiyat istikrarı 
sağlanacaktır.

Türkiye’deki 941 havzanın ürün deseni çıkarılırken, 
stratejik açıdan önem arz eden 19 ürünün daha 
verimli ve ekonomik olarak hangi havzalarda 
destekleneceği de belirlenmiştir.

Arpa, buğday ve yem bitkileri tüm havzalarda 
desteklenirken “her ürün her yerde değil bilimsel 
olarak tespit edilen bölgelerde” desteklenecektir.

Gübrede yüzde 18 olan KDV’yi kaldıran Hükümet, 
proje çerçevesinde çiftçinin mazot maliyetinin de 
yarısını karşılayacaktır.

Evet; Milli Tarım Projesiyle ülkemizde yeni bir 
ödem başlıyor. Gelişmiş ülkelerde örneklerini 
gördüğümüz uygulamalara ülkemizde de 
geçilecek olması gerçek tarım ve hayvancılığımıza 
umutla bakmamıza neden olmaktadır. Türkiye, 
projeyi iyi değerlendirirse, çok değil birkaç sene 
içinde önemli bir aşama kaydedecek, 10 yıl içinde 
de  tarımsal üretimde önemli bir ihracatçı ülke 
konumuna gelecektir. 

Başkandan
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Ankara Ticaret 

Borsası’nın (ATB) Meclis toplantı-
sına katılarak Ürün İhtisas Borsası 
çalışmasında son aşamaya gelindiğini 
belirterek “gerekli yasal düzenlemele-
ri önümüzdeki hafta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne sunacağız” dedi.

Ticaret borsaları tarafından yürü-
tülen işlemlerin ulusal ve uluslararası 
düzeyde faaliyet gösterecek ürün ihti-
sas borsası tarafından yapılmasını he-
deflediklerini belirten Tüfenkci, "Bu 
amaçla Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), ticaret borsalarımız 
ve diğer kurucu ortaklarla görüş-
melerimizi gerçekleştirdik. Ortaklık 

"Ürün İhtisas Borsalarına 
büyük önem veriyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ATB Meclis toplantısına katıldı

Tüfenkci:  "Şu anda yetkilendirilmiş ticaret 
borsaları eliyle yürütülen işlemlerin ulusal ve 
uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek şekilde 
kurulacak ürün ihtisas borsası tarafından 
yapılması da temel hedeflerimiz arasında" 

Tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde 
de bulunan Yavuz, tarım ve hayvancılığın 
borsalarla entegrasyonu sağlandığı takdirde 
Türkiye'nin tarımsal ürünler konusunda 
bölgesinde lider ülke olabileceğini kaydetti.
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yapılarını kararlaştırdık ve Bakanlar 
Kurulu'na sevk edebilir konuma gel-
dik. İnşallah önümüzdeki hafta Ba-
kanlar Kurulu'na arz etmiş oluruz" 
şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, Fetullahçı Terör 
Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'da-
ki darbe girişimine karşı vatandaşlar-
la sokağa çıkan borsa başkanlarına 
teşekkür etti. Halkın darbe girişimi 
sırasında hem milli iradeye hem de 
ekonomiye sahip çıktığını anlatan 
Tüfenkci, "Bu millete ne kadar teşek-
kür etsek az" diye konuştu. 

Habis yapıdan kurtuluyoruz
Oda ve borsa seçimleri sırasında 

FETÖ'ye mensup kişilerin de bu ku-
ruluşların içlerine girdiklerine dikka-
ti çeken Tüfenkci, "15 Temmuz'dan 
sonra oda ve borsalarımızın kendi 
içlerinde yapacakları mücadelelerle 
bu habis yapılardan kurtulmalarını 
istedik. Onlara KHK içinde bir mad-
de koyup, müdahil olmak istemedik. 
Bugüne kadar yapılan mücadele ile 
bu yapıya mensup 16 oda ve borsa 
yönetim kurulu başkanı, 17 meclis 
başkanı, 442 meclis üyesi görevlerin-
den ayrıldılar veya istifa ettiler. Bu 

oran 9 bin 950 toplam üye düşünül-
düğünde yüzde 5'e tekabül ediyor." 
ifadelerini kullandı.

Bu kişileri korumaya çalışmanın 
oda ve borsalara zarar vereceğini be-
lirten Tüfenkci, birlikteliğin sem-
bolleri olan oda ve borsalara başka 
yapıların sirayet etmemesi gerektiğini 
kaydetti.

Borsalarımızı yeniden revizyona 
tabi tutmamız lazım
Türkiye'de 113 ticaret borsasının 

faaliyet gösterdiğini anlatan Tüfenk-
ci, bunların bir çoğunun arzu edilen 
şekilde çalışmadığını kaydetti.

Birçok ticaret borsasının tescil 
büroları gibi çalıştığını dile getiren 
Tüfenkci, "Artık bu anlayıştan kur-
tulmamız lazım." diye konuştu.

Ticaret borsalarının revizyona 
tabi tutulmamaları gerektiğini belir-
ten Tüfenkci, "Üretim önemlidir ama 
ürettiğiniz ürün değil sattığınız ürün 
sizindir. Eğer satamıyorsanız o ürü-
nün sizin olduğunu iddia edemezsi-
niz. Ürünün ticarileşmesi noktasında 
borsalarımızı yeniden revizyona tabi 
tutmamız lazım." değerlendirmesin-
de bulundu.

Dünyanın sanayileşmiş ülkeleri-
nin tamamının aynı zamanda büyük 
tarım ülkeleri olduğuna işaret eden 
Tüfenkci, bu anlamda bakanlık ola-
rak tarıma dayalı sanayiyi önemli 
gördüklerini ifade etti. 

Ürün senetleri teminat gösterile-
rek bankadan kredi alabilme imkanı 
getirdik.
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Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas 
borsacılığı konusundaki gelişmelere 
de değinen Tüfenkci, sistemin geliş-
mesi yaygınlaşmasına yönelik çalış-
malarda sona geldiklerini söyledi.

Lisanslı depoların sayısının hızla 
artırılması gerektiğine dikkati çeken 
Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Akredite olmuş laboratuvarlarda 
sınıflandırılan ürünlerin piyasa arzı 
noktasında eğer ürün ihtisas borsa-
sını sağlıklı bir şekilde işletilmesini 
istiyorsak lisanslı depoculuk faali-
yetlerini teşvik etmemiz lazım. Şu 
anda teşvik ediyoruz. Daha da teşvik 
etmemiz lazım. Bu konuda teşvik 
sistemi ile ilgili gelişmeleri önümüz-
deki dönemde paylaşacağız. Burada 
ne getiriliyor? Bir kere sağlıklı ve si-
gortalı depolama imkanı getiriyor. 
Bu önemli. Burada ürün senetlerini 
vatandaş teminat göstererek banka-
dan kredi alabilme imkanı getirdik. 
Lisanslı depoculuk sistemiyle ürün 
sahipleri ürünlerini depolayacağı sağ-
lıklı ortamlar sayesinde mallarını fi-
yatların düşük olduğu hasat dönem-
lerinde ellerinden çıkarmak zorunda 
kalmayacak."

Ürün ihtisas borsası geliyor
Tarım ürünlerinin tarladan çıkış 

fiyatları ile market satış fiyatları ara-
sındaki farklara değinen Bakan Tü-
fenkci, sağlıklı depolama imkanları 
sunulması üreticinin malının ucuza 
gitmeyeceğinin altını çizdi. 

Vatandaşlara ucuz ürün tüketme 
olanağının sağlanması gerektiğini be-
lirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Nihai hedefimiz hem bu işten 
kar elde edelim ama aynı zaman-
da tüketiciye de makul fiyatlarla bu 
ürünleri sunalım. Fırsatçılık yapmak 
bir dönem belki kar getirir ama uzun 
vadede zarar getirir. Biz bu piyasanın 
şeffaf bir piyasa olmasını istiyoruz. 
Şu anda yetkilendirilmiş ticaret bor-
saları eliyle yürütülen bu işlemlerin 
ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet 
gösterecek şekilde kurulacak ürün 
ihtisas borsası tarafından yapılması 
da temel hedeflerimiz arasında bu 

amaçla TOBB ile ürün platformunu 
kurmuş olan borsalar başta olmak 
üzere ticaret borsalarımız ve diğer 
kurucu ortaklarla görüşmelerimizi 
gerçekleştirdik. Ortaklık yapılarını 
kararlaştırdık, gerekli analiz çalışma-
larını yaptık ve Bakanlar Kuruluna 
sevk edebilir konuma geldik. İnşallah 
önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu-
na arz etmiş oluruz." 

Tüfenkci, Yeni Hal Kanunu da 
hayata geçireceklerini ifade ederek, 
kanuna 2 ay içinde son şeklini verme-
yi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Meclis Başkanı Gemalmaz’ın 
sözleri
ATB Meclis Başkanı Erol Ge-

malmaz da yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin içte ve dışta çok önemli 
günlerden geçtiğine dikkat çekerek  

“15 Temmuz’da yaşadığımız darbe 
kalkışmasının yaraları büyük bir hız-
la sarılırken, bulunduğumuz coğrafya 
itibariyle dış gelişmelerde de bu dö-
nemde yeni bir önem kazanmıştır” 
dedi.

Hükümetin başlattığı, Türkiye’yi 
tehdit eden terörü bitirmeye yönelik 
tüm bu çabalar gerek vatandaşların 
gerekse Türk İş Dünyası tarafından 
takdirle izlendiğini ve desteklediğini 
belirten Gemalmaz sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Yaşadığımız son olaylar bize 
şunu bir kez daha göstermiştir. Türki-
ye Cumhuriyeti bölgesinin en güçlü 
ve istikrarlı ülkesidir. 

Gazi Mustafa kemal Atatürk ve 
değerli çalışma arkadaşlarının temel-
lerini attığı bu ülke insanlarının, za-
manı geldiğinde, vatan hainlerinin 
kalkışmalarını sonuçsuz bırakmak 
için göğüslerini siper ederken, cum-
huriyetin temel ilkelerini sonuna 
kadar korumaya azimli ve kararlı ol-
duklarını göstermişlerdir. 

Böylesi bir fedakarlığı, dünyada 
hiçbir ulus bugüne kadar göstere-
memiştir. Bu bizim demokrasiye ve 
bağımsızlığımıza olan sevdamızı gös-
termektedir. 

Darbe girişinin önlenmesi sıra-
sında hayatını kaybeden Demokrasi 
Şehitlerine Allah’tan rahmet, aileleri-
ne başsağlığı, yaralılara da acil şifalar 
diliyorum.

Özellikle 15 Temmuz’dan sonra 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız ol-
mak üzere,  Hükümetimizin ve diğer 
kurum ve kuruluşlarımızın göstermiş 
olduğu çalışma her türlü takdirin 
üzerindedir.

Bu vesileyle sizin şahsınızda, Hü-
kümetimize, kamu kurum ve kuru-
luşlarımıza bir kez daha teşekkür edi-
yor, başarılı çalışmalarının devamını 
diliyor, bu fedakarca çalışmalarınızda 
sonuna kadar yanınızda olduğumuzu 
bir kez daha tekrarlıyoruz. Allah yar-
dımcınız olsun.”

ATB Başkanı Yavuz'un 
konuşması
ATB Başkanı Faik Yavuz da yap-

tığı konuşmada, Türkiye’nin zaman 
zaman bir takım badireler atlattığını,  
ancak, son 15 Temmuz’da atlatılan 
badirenin tarihimizde örneği olmadı-
ğını belirterek  “kendi insanını, kendi 
uçağı ve tankıyla vuran askeri inanın 
görmedik” dedi. 

Demokrasisi tüm kanun ve ku-
ralları ile çalışmadığı bir ülkede  özel 
sektörden bahsetmenin mümkün 
olmadığına dikkat çekerek “eğer hu-



kuku da üstün kılamıyorsanız, adale-
ti sağlayamazsınız. Adaletin olmadığı 
bir yerde yatırım yapamazsınız ve 
yurt dışından da yatırımcı getirte-
mezsiniz” şeklinde konuştu.

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
Kendi tasarruflarımız bize yetme-

mektedir. Büyümek için yatırım ya-
pacaksak hukuku üstün kılıp adaleti 
sağlamamız gerekmektedir.

Peki büyümesek ne olur?
En önemli sorun istihdam..İstih-

damı sağlayamayız, milli geliri çoğal-
tamayız. Dolayısıyla fert başı milli 
gelirimizi artıramayız. Üretim yapa-
mayız, ihracat yapamayız, cari açık 
veririz gibi bir sürü ekonomik den-
geyi bozarız.

Bunları niye anlattım?
Sözümün başında bahsettiğim 15 

Temmuz garabeti eğer gerçekleşmiş 
olsa idi işte bunların hepsini yaşaya-
caktık. Onun için adına darbe mi, 
kalkışma mı ne dersek diyelim; La-
netliyor ve suçluların vatana hainlik-
ten en ağır şekilde cezalandırılmaları-
nı diliyorum. 

Son zamanlarda gerek yazılı, ge-
rek görsel basında bir takım kişiler iyi 
niyetlerini belirtmeye çalışıyorlar. 

Bunlardan en büyük darbeyi ye-
miş biri olarak yine tekrarlıyorum, en 
ağır şekilde cezalandırılmaları gerek-
mektedir. 

Tarım sektörüne ilişkin değerlen-
dirmelerde de bulunan Yavuz, tarım 
ve hayvancılığın borsalarla entegrasyo-
nu sağlandığı takdirde Türkiye'nin ta-
rımsal ürünler konusunda bölgesinde 
lider ülke olabileceğini kaydetti. Yavuz 
ticaret borsalarının çağın gerektirdiği 
argümanları kullanarak çağdaş anlam-
da borsacılık yapacaklarını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Toplantıya, katılan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da  yaptığı kıska 
konuşmada Gümrük ve Ticaret Baka-
nı Bülent Tüfenkci’nin tüm çalışma-
larda yanlarında bulunduğunu ve bü-
yük destek verdiğini belirterek “böyle 
bir bakanımız olduğu için gerçekten 
çok şanslıyız. Kendisine huzurunuzda 
bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“TOBB’de yaptıkları ve altı saat sü-
ren toplantıda ürün ihtisas borsası 
konusunda sona gelindiğini ve bu ça-
lışmanın neticelendirilmesinde Bakan 
Tüfenkci’den büyük destek gördükle-
rini söyledi.  

HABER
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Meclis Üyelerinin Macaristan, 

Avusturya, Çek Cumhuriyeti’ni kap-
sayan inceleme gezisi sona erdi. 7-10 
Kasım tarihleri arasında gerçekleştiri-
len inceleme gezisinde,  Prag, Viya-
na ve Budapeşte Ticaret Borsalarını 
ziyaret edilerek, buralarda işadam-
ları ile karşılıklı işbirliği olanakları 
değerlendirilerek Budapeşte Ticaret 
Borsası’nın Lisanslı Depolarında in-
celemelerde bulunuldu. 

 İlk durak Prag
 ATB Meclis Başkanı Erol Gemal-

maz ve Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen 
ziyaretin ilk durağı Prag oldu. Prag 
Ticaret Borsası’na yapılan ziyaret-
te ATB Heyeti, Prag Ticaret Borsası 
üyeleriyle ekonomik ve ticari işbirli-
ğini geliştirmek üzere ortak toplantı 
yaptılar ve ikili görüşmelerde bulun-
dular. 

Tarım ürünlerinin yanı sıra, tica-
rete konu olan her türlü ürün için 
borsacılık hizmeti verilen Prag Ti-
caret Borsası yetkilileri ile yapılan 
görüşmelerde, borsacılıkta clearing 
sözleşmesi hakkında bilgi edinildi. 
Ayrıca borsacılık alanında karşılıklı 
işbirliği imkânları tartışıldı.

ATB 'den Prag,
Viyana ve Budapeşte 
Borsalarına  ziyaret

9
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konusunda yapılabilecek çalışmalar 
gözden geçirildi.

Viyana ve Budapeşte Ticaret Bor-
salarına yapılan ziyaretlerde ilgili tica-
ret müşavirleri bizzat ATB Heyetine 
eşlik ederken, Prag Ticaret Borsası’na 
yapılan ziyarete ise ilgili ticaret müşa-
virince sağlanan randevu kapsamında 
gerçekleştirildi.

 Geziye katılan Meclis Üyeleri

Ankara Ticaret Borsası’nca 
Macaristan, Avusturya, Çek 
Cumhuriyeti’ni düzenlenen incele-
me gezisine ATB Meclis Başkanı Erol 
Gemalmaz, Meclis Başkan Yardımcısı 
Hayri Gülten, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Faik Yavuz, Başkan yardımcısı 
Şemsettin Aktuğlu, Muhasip Üye 
Sedat Akbulut, Yönetim Kurulu Üye-
leri, Kemal Coşgun, Celal Yıldırım, 
Abdülhüda Kılıç ve  Murat Başar, 
Meclis Üyeleri; Timur Rasim Mer-
merci, Ahmet Atalay, Necati Alaku-
şu,, Celal Demirer, Bilal Lök, Muam-
mer Yılmaz, Fetullah Şevgin, Adem 
Uyanık, Yahya Şahin, Özcan Ada-
nır, Sezai Demircan, Ertuğrul Özer, 
Cevat Şenbaba, Hasan Ersan, Birol 
Mermer, Lütfi Morkoç ile Genel Sek-
reter Eyüp Ş. Ömeroğlu, katıldı.

İkinci durak Viyana
Avusturya’ya yapılan ziyaretin 

ikinci durağı Viyana Ticaret Borsa-
sı oldu.  Tarım ürünlerinin ve canlı 
hayvan borsacılığı yapıldığı Viyana 
Ticaret Borsası’nda borsacılık işlem-
lerinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin 
bilgiler alındı. Son yıllarda ülkemize 
Avusturya’dan önemli miktarda canlı 
hayvan ithalatı yapıldığı dikkate alı-
narak, Ticaret Müşavirliğimizin de 
katkılarıyla ülkemizde canlı hayvan 
ticareti yapan firmaların fiyat ha-
reketlerini on-line takip etmelerini 
sağlayacak düzenlemeler yapılması 
konusunda prensipte anlaşıldı.

Son durak Budapeşte
 ATB Meclis Üyeleri tarafından 

gerçekleştirilen inceleme gezisinin 

son durağı Budapeşte’de, Ticaret 
Borsası ziyaret edildi. Burada gerçek-
leştirilen toplantılarda tarımsal ürün 
satışlarının ve future sözleşmesi iş-
lemlerinin borsa garantörlüğünde ya-
pılması konularında görüş alışverişin-
de bulunuldu. Ayrıca sistemin işleyişi 
hakkında Budapeşte Ticaret Borsası 
yetkililerinden bilgi alındı.

Budapeşte Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirilen toplantıların ardın-
dan, Budapeşte’ye yaklaşık 200 km 
uzaklıktaki Baja’da bulunan 50.000 
ton kapasiteli bir hububat bakliyat 
ve yağlı tohumlar depo işletmesinde 
incelemelerde bulunan ATB Meclis 
Üyeleri, yetkililerle lisanslı depo iş-
letmeciği konularında görüş alışveri-
şinde bulunuldu ve karşılıklı işbirliği 

10
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İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ül-
kelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler, 

Aile Çiftlikleri ve Kooperatifler Ara-
sında Veri Tabanı Bilgi Ağı ve Web 
Sayfası Kurulması Projesi kapsamın-
da hazırlanan işbirliği protokolü An-
kara Ticaret Borsası’nda (ATB) imza-
landı.

ATB Başkanı Faik Yavuz ile Gıda 
tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç 

tarafından imzalanan protokol ile 
projeyi yürütme ve geliştirme  yetkisi 
ATB’ye devredildi.

Yavuz’un sözleri
Protokol imza töreni öncesi bir 

konuşma yapan ATB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Faik Yavuz, “İslam ülkeleri 
arasında ortak bir ticaret borsası ku-
rulması yönünde atılacak adımların 
ilki bu protokol ile atılmış olacak” 
dedi. 

Gıdanın dolayısıyla tarım ve hay-
vancılığın stratejik sektörler olduğu-
na dikkat çeken Yavuz, ekilebilir top-
rak azalırken, nüfus büyük bir hızla 
artıyor, taleplerin değişmesi de gıda, 
tarım ve hayvancılığa olan talebi artı-
yor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelişmiş ülkeler tarımda gelebi-
lecekleri en son noktaya ulaşmış du-
rumdalar. Bizim gibi ülkeler, özellikle 
de Karadeniz çevresindeki ülkeler bu 
konuda henüz üretimde ve kalitede  
beklenen seviyeye çıkmış değiller. 
Bu nedenle bölgemiz büyük önem 
kazanmıştır. Ayrıca, tüketim bölgele-
rinin tam ortasında bir konuma sa-
hip olan ülkemiz ve diğer Karadeniz 
ülkelerinin potansiyeli iyi değerlendi-
rilmelidir.”

Yakın bir gelecekte koruma du-
varlarının kaldırılacağına dikkat çe-

ATB, Türkiye ile İslam Ülkeleri 
arasında köprü görevi yapacak

İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi (İSEDAK) tarafından desteklenen 
proje ile doğrudan ulusal ve uluslar arası düzeyde 
ticaret yapma altyapısının da oluşturulacağı bir bilgi 
platformu, veritabanı ve bilgi ağının kurulması 
hedefleniyor. 
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ken Yavuz, “ürettiğimizi değerinden 
satabilmek için lisanslı depolara olan 
ihtiyaç çok daha büyük olacaktır. İşte 
bugün burada imzaladığımız bu pro-
je ile tüm bunlara cevap verebilecek 
bir alt yapıya kavuşacağız” şeklinde 
konuştu. 

İmza törenine katılan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise 
yaptığı konuşmada, İSEDAK’ın da 
desteklediği bu proje ile İslam ülkele-
rindeki Küçük Ölçekli Çiftçiler, Aile 
Çiftlikleri ve Kooperatifler Arasında 
bir veri tabanı bilgi ağı kurulacağını 
bunun da ekonomik ve ticari işbirli-
ğini geliştirmek yolunda önemli bir 
işlev göreceğini belirtti. 

Projenin hedefleri
İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekono-

mik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite-
si (İSEDAK) tarafından desteklenen 
proje ile doğrudan ulusal ve uluslar 
arası düzeyde ticaret yapma altyapı-
sının da oluşturulacağı bir bilgi plat-
formu, veritabanı ve bilgi ağının ku-
rulması hedefleniyor. 

1984 yılından bu yana Başkan-
lığını Türkiye Cumhuriyeti Sayın 
Cumhurbaşkanları’nın yaptığı Ulus-
lararası bir kuruluş olan İslam İşbir-
liği Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), 
her yıl İslam İşbirliği Teşkilatına üye 

57 İslam ülkesi arasında hibe destekli 
proje yarışması düzenliyor. İSEDAK’ 
ın açmış olduğu proje yarışmasına; 
Tarım, Ticaret, Turizm gibi sektörler 
bazında, üye ülkelerin ilgili sektörler-
deki Bakanlıklarının resmi başvuru-
ları kabul ediliyor. 

İslam İşbirliği Teşkilatı, Eko-
nomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi’nin (İSEDAK) açmış oldu-

ğu proje yarışmasına Türkiye Cum-
huriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı adına Tarım Reformu Ge-
nel Müdürlüğü tarafından sunulan 
“İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülke-
lerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile 
Çiftçileri ve Kooperatifler Arasında 
Veri Tabanı, Bilgi Ağı ve Web Sayfa-
sının Kurulması” isimli proje birinci 
seçilerek İSEDAK tarafından des-
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teklenmeye hak kazandı. Ülkemizin 
İSEDAK ülkeleri arasinda tarım sek-
töründe bugüne kadar yarışmayı ka-
zanan ilk projesi olan proje, bu yıl ay-
rıca ikinci defa aynı sektörde Türkiye 
adına yarışma kazanan proje oldu.

Projenin kapsamı ve amacı
İSEDAK stratejisine uygun ola-

rak projenin esas amacı; İslam Ülke-
leri arasında işbirliği ve dayanışmanın 
kurulması ve güçlendirilmesi, İslam 
toplumunun ortak zorluklar karşı-
sında kaynaklarını bir araya getirerek 
deneyimlerinin, çabalarının ve en iyi 
uygulamalarının arttırılması.

Ayrıca  kişilerin, malların, serma-
yenin ve bilginin kolay hareketinin 
sağlanması ve bununla ilgili engelle-
rin azaltılarak mobilitenin ve bağla-
rın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi 
doğrultusunda projede yer alan üye 
ülkeler arasında gıda ve tarımsal üre-
time yönelik küçük ölçekli işletmeler 
ve aile çiftçilerinin kurduğu tarımsal 
kooperatifler ve üretici örgütleri için 
kurulacak web portal, elektronik ti-
caret altyapısı, elektronik veri tabanı, 
ağ bağlantıları ve bilgi sistemleri ile 
proje ülkelerine ulusal ve uluslararası 
düzeyde iş yapma fırsatı sağlanması, 
üreticilerin kendi ürünlerini aracısız 
doğrudan satarak kendi gelirlerini 
artırması, pazara erişimlerini, reka-
bet güçlerini ve ticari kapasitelerini 
artırabilecek ortamın sağlanması ya-
nısıra eğitim, bilgi alışverişi, uzman 
mübadelesi, kümelenme ve teknoloji 
transferi gibi konularda kolektif işbir-
liğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projeden beklenen sonuçlar
İSEDAK üyesi ülkelerdeki küçük 

ölçekli işletmeler ve aile çiftçilerinin 
kurduğu tarımsal kooperatifler ve 
üretici örgütleri için işbirliği ortamı 
oluşturulması yanısıra üreticilerin 
ürettiği seçilmiş ürünlerde tarımsal 
ticaret stratejisi tespit edilmiş olacak, 
seçilen ürünlerin ticaretinin geliştiril-
mesi için işbirliği platformu ve elekt-
ronik bilgi ve ticaret altyapısı kurul-
muş olacak.

HABER



YÖREX'te ATB Standına
yoğun ziyaretçi akını 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

desteği ve Antalya Ticaret Borsasının (Antalya 
TB) organizasyonuyla ile bu yıl 7’cisi  düzenlenen Yö-
resel Ürünler Fuarı YÖREX Antalya Fuar Merkezi’nde 
(ANFAŞ) gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu fuarın açı-
lışında yaptığı konuşmada markalaşmanın ve tescilli 
ürünlerin önemine vurgu yaparak, YÖREX’e her yıl 
geldiğini ve her defasında da gelişip büyüdüğünü gör-
düğünü ifade etti. YÖREX’in ilk başladığında 10-15 
ilin katıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “geçen sene 66 
il’e ulaştık, bu sene 70 oldu. Hedef 81 il’in tamamını 
burada görmektir.  Çünkü Yörex bir Türkiye projesi. 
Anadolu’nun ruhu, kimliği, tüm renkleri burada top-
lanıyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu daha sonra Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Bülent Tüfenkçi ve diğer katılımcılarla şehirlerin 
stantlarını gezdi.

Zengin yöresel içerik ile fuara katılan ATB standı 
yoğun ziyaretçi akınına uğradı

YÖREX’in devamlı katılımcılarından biri olan 
Ankara Ticaret Borsası’nın standı fuarı ziyaret edenler 
tarafından adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ankara’nın 
ilçe oda ve borsalarının ürünlerini sergilediği ATB 
standına ziyaret eden Bakan Tüfenkçi, TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Menderes Türel, ve Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz 
Donat’a çeşitli ikramlarda bulunuldu. Diğer oda/bor-
sa Başkanları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili-
lerinin ATB standını ziyaretleri gün boyu devam etti.

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, bu-
rada yaptığı kısa değerlendirmede, Antalya Ticaret 
Borsası'nın ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
Yöresel Ürünler Fuarı'yla yerel değerlere sahip çıktı-
ğını belirterek, Anadolu'nun çok sayıda yöresel ürüne 
sahip olduğunu ifade etti.

Faik Yavuz, "Biz bunları ortaya çıkarıp dünyaya 
tanıtmak zorundayız. ABD, İtalya'da bunun örnek-

leri var. Siz ürünlerinizi tanıtmazsanız insanlar gelip 
sizin ürününüzü bulup çıkarmaz. Ne yapmak lazım, 
bunları tanıtacak zeminleri hazırlamamız gerekiyor. 
Böyle bir zemini de Türkiye'de ilk kez Antalya Tica-
ret Borsasının ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
yaptığını belirtti.

Yöresel Ürünler Fuarına Ankara Ticaret Borsa'sın-
dan, Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara ve Bilgi İş-
lem Müdürü Serap Demirbaş katılım sağladılar.  

 ATB Bilgi İşlem Müdürü Serap Demirbaş da TRT 
Antalya Radyosu tarafından düzenlenen programa iş-
tirak ederek, ATB’nin, yıllar itibariyle YÖREX’e yap-
tığı katkıları anlattı.

HABER
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Ankara Ticaret Borsası, her yıl 
olduğu gibi bu yılda Şereflikoçhisar 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulunu öğ-
rencileri tarafından kullanılmak üze-
re kışlık giysi, çeşitli kırtasiye malze-
meleri ile spor giysisi ve araçlarından 
oluşan yardımları okul yönetimine 
teslim etti. 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğ-
lu, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülhüda 
Kılıç ile ATB Genel Sekreteri Eyüp 
Şenol Ömeroğlu tarafından, Şerefli-
koçhisar Belediye Başkanı Ferda Po-
lat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Niyazi 
Düğer, YİBO Müdürü Uğur Atılgan 
ve öğrencilerin katıldığı bir törenle 
okul yöneticilerine teslim edildi.

ATB’den, öğrencilere, 
eğitim ve giysi yardımı

16
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ATB heyeti ayrıca okulda öğre-
nim gören tüm çocuklara, boş za-
manlarını değerlendirmeleri amacıy-
la oluşturulan spor merkezine çeşitli 
spor araçları da hediye etti.

ATB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, öğ-
rencilere hitaben yaptığı konuşmada, 
“geleceğimizin teminatı olan çocuk-
larımızın en iyi şekilde eğitim ve öğ-
retim görmeleri için üzerimize düşen 
katkıyı dün olduğu gibi bugün de 
yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Okul Müdürü, Uğur Atılgan, 
yapılan yardımlarla, öğrencilerin 
ihtiyaçlarının çok önemli bir kısmı-
nın karşılandığını belirtti. Atılgan, 
“Ankara Ticaret Borsası’nın yıllardır 
süren bu yardım geleneği ile okulu-
muz öğrencilerinin ihtiyaçları karşı-
lanmaktadır. Sayın Başkan Yardım-
cımıza, O’nun şahsında Yönetim 
Kuruluna, Meclis Üyeleri ile  ATB 
camiasına teşekkür ediyoruz” dedi.  
Şereflikoçhisar Yatılı İlköğretim oku-
lunda toplam olarak 120 öğrenci eği-
tim görüyor.
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Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi Programı ATB’de tanıtıldı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı Kapsamın-
da Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım-
ların Desteklenmesi Programı, An-
kara Ticaret Borsası’nda düzenlenen 
toplantıda tanıtıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan An-
kara Ticaret Borsası (ATB) adına kısa 
bir konuşma yapan Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğ-
lu, “tarım ve hayvancılı ülkemizi için 
büyük önem taşımaktadır. Bugün 
burada tanıtımı yapılacak programla, 
neler yapabileceğimizi, nasıl yapaca-
ğımızı ilgili ve yetkililerden öğrene-
ceğiz. Toplantının düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum” 
dedi.



oluşturduğu ortaklıklar ile tarımsal 
amaçlı kooperatifler, birlikler ve bun-
ların üst birlikleri yatırım için müra-
caat edebilmektedir.

Hibeye esas proje tutarının yüzde 
50’sine hibe yoluyla destek verilirken, 
yüzde 50’sinin öz kaynaklardan kar-
şılanması gerekmektedir. Hibeye esas 
proje tutarı alt limiti en az 30 bin lira 
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 Ankara İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Bülent Korkmaz 
da yaptığı konuşmada Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların Desteklen-
mesi Programı 11. Etabını başlattık-
larını belirterek, Ankara’nın tarım ve 
hayvancılıkta büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu söyledi.

Programın, asıl amacının Kırsal 
alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
sağlamak üzere gerçek ve tüzel kişile-
rin ekonomik faaliyetlerine yönelik 
yatırımlarının desteklenmesi oldu-
ğuna dikkat çeken Korkmaz, bugüne 
kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları 
anlattı.

 Proje neleri kapsıyor ?
Kırsal Kalkınma ve Değerlendir-

me Şube Müdürü Mehmet Dehşet 
ise uygulamaya konulan 11. Etap 
hakkında açıklamalarda bulundu.

KKD Şube Müdürü Mehmet 
Dehşet, Tebliğ kapsamında, Ankara 
başta olmak üzere 42 ilde uygulama-
ya konulan yatırım alanları ve hibeye 
esas projelere verilen desteklemeleri 
şöyle açıkladı:

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından; doğal kaynaklar 
ve çevrenin korunmasını dikkate 
alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, tarımsal üretim ve ta-
rıma dayalı sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal 
pazarlama altyapısının geliştirilmesi, 
gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, 
kırsal alanda alternatif gelir kaynak-
larının oluşturulması, yürütülmekte 
olan kırsal kalkınma çalışmalarının 
etkinliklerinin artırılması ve kırsal 
toplumda belirli bir kapasitenin oluş-
turulmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemek amacıyla Kırsal   Kalkın-
ma    Yatırımlarının   Desteklenme-
si  Programı   Kapsamında   Tarıma 
Dayalı Ekonomik Yatırımların  Des-
teklenmesi Hakkında 26 Ekim 2014 
tarihinde bir tebliğ yayınlamıştır.

Tebliğ çerçevesinde kolektif, Li-
mitet ve anonim şirket şeklinde 
kurulmuş şirketler veya bunların 

olarak belirlenmiştir. Proje bütçesi 
KDV hariç olarak hazırlanmaktadır.

Yapılan açıklamalardan sonra 
toplantıya katılan ATB üyeleri kendi 
sektörleriyle ilgili verilen hibeler ve 
bu hibelerden nasıl yararlanacakları 
konusunda Ankara İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık yetkililerinden ilave bilgi 
aldılar.

n  Yaş sebze ve meyve tasnif, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 
yatırımlar hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi ve de-
polanması yatırımları için 1.500.000 Türk Lirası,

n  Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda 
sadece ham derinin işlenmesi için 2.000.000 Türk Lirası,

n  Tohum işleme, paketleme ve depolama 2.000.000 Türk Lirası
n  Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan yeni seraların yapımına 

yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
n  Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.500.000 

Türk Lirası,
n  Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası,
n Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depo-

lanması yatırımlarına 2.00.000 Türk Lirası
n Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında, çiftlik faaliyetlerinin 

geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eği-
tim yatırımları için 500.000 Türk Lirası hibe yardımı yapılacaktır.”

Ankara’da yatırım 
konuları ve  hibe oranları



Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Türkiye'ye 
yaptırım 
uygulamak 
AB'ye ne 
kazandırır?

İçte ve dışta bu kadar çok düşmanı olan Türkiye'nin tüm 
girişimleri boşa çıkartması Allahın bizlere verdiği bir lü-

tuf olmalı. Yoksa bu kadar badireye rağmen halen işleyen bir 
demokrasisi, işleyen bir ekonomisi ve çalışan tüm kurum ve 
kuruluşları başka türlü izah etmek mümkün olmayacaktır. 

Ülkemiz gerçek anlamda tam bir cadı kazanının ortasın-
dadır. Böylesine şanssız bir coğrafyaya sahip olmak ve tüm sı-
kıntıların üstesinden gelmek ancak ve ancak bu yüce milletle 
olur.

Bu köşeden defalarca yazdığımız gibi, Türkiye'nin komşu-
ları bir İsviçre, bir Almanya, bir Fransa ya da bir İtalya olsay-
dı bu kadar sıkıntı içinde olmazdı. Sadece Suriye'deki iç sa-
vaşın Ülkemiz Ekonomisine getirdiği yük devletemizin ve sivil 
toplum kuruluşlarının harcadıklarıyla 25 milyar dolara ulaş-
mış durumdadır. Bu gerçekten çok büyük bir meblağdır. Beş 
milyona dayanan işsizine iş ve aş bulmaya çalışan Türkiye'nin 
bu kaynağı kendi milleti için kullanmış olsaydı inanın ki çok 
draha farklı bir tablo çıkardı önümüze. 

Gerçekleştirdiğimiz büyük projelere ayrılan finans ile sa-
dece Suriyeli sığınmacılara harcadığımız parayı şöyle bir kar-
şılaştırmanız söylediklerimizde ne kadar haklı olduğumuzu 
gösterecektir.

Evet, Türkiye böylesine dev bir sorunla uğraşırken, ülkesi-
nin güvenliği için varını yoğunu bu bölgelere yöneltmişken, 
AB'nin zengin ülkelerinin takındığı şu anlaşılmaz duruma 
bir kez daha bakmanızı isteyeceğim. 

Türkiye ile ekonomik ve ticari işbirliğinde önemli partner 
olan bu ülkeler, çeşitli bahanelerle ülkemize müstemleke mua-
meli yapmaya çalışmaktadırlar. 

Türkiye, AB'nin zengin ülkeleriyle önemli oranda ticaret 
yapmaktadır. Türkiye ile bu ilişkileri askıya almaya çalışmak, 
Türkiye'ye bir takım yaptırımlar uygulamak için bahaneler 
üretmek gerçeklere ne kadar uygun düşmektedir. Sizlere de sor-
mak istiyorum. 

Bu nedenle, AB'nin zengin ülkeleri ve onların peşinde gi-
den diğerleri şunu unutmasınlar ki, Türkiye ekonomik güç 
olarak dünyanın ilk yirmisi içinde 18. sırada yer almaktadır. 
AB ülkeleri içinde de ilk sekiz ülkeden biridir.

Tüm bu gerçeklere karşın Türkiye'ye yaptırım uygulamak 
yapılacak yanlışların en büyüğü olacaktır.

AB'nin zengin ülkelerine bir kez daha hatırlatmak istedik.

YORUM
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Ar-Ge Destek Progra-

mı ile yürütülmekte olan, Türkiye’de 
Buğday ve Arpa Ticaretinde Lisans-
lı Depoculuk Sisteminin Yapısal 
ve Ekonomik Analizi, Depolarda 
Kapasite Optimizasyonu konulu 
projemizin tanıtını Ankara Ticaret 
Borsası’nda (ATB) yapıldı.

15 ay sürecek proje ile lisanslı de-
poların yapısal ve ekonomik yapısını 
ortaya koymak ve Lisanslı depoların 
hizmet verdiği alanda yetiştirilen aynı 
çeşit ve standarttaki ürün miktarının 
depoları doldurabilme potansiyelini 
belirlemek amaçlanıyor. 

Yavuz, ‘Lisanslı Depoculuk uy-
gulamalarının Türkiye için önemine 
inanıyoruz

Buğday
Arpa Lisanslı Depoculuk Sistemi

Proje’mizin tanıtım toplantısı yapıldı 



 Tanıtım Toplantısının açılışında 
bir konuşma yapan ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ATB’nin 
Lisanslı Depoculuk ile entegre olan 
elektronik ürün senetlerinin alı-
nıp satılabilmesine olanak sağlayan, 
elektronik ticaret uygulamaları hak-
kında katılımcılara bilgi verdi.

ATB Başkanı Yavuz sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“ Lisanslı depoculukta istenilen 
seviyeye henüz ulaşılamamasında 
sistemin işleyişinden ve bağlı aktör-
lerden kaynaklı bir takım problemler 
olduğu gözlenmektedir.  Türkiye’de 
ki ürün çeşitliliğinin depolama kapa-
sitesini yakından etkilediği düşünül-
mektedir. Sistemin ticaret borsalarını 
ilgilendiren ve çağdaş borsacılığın 
bir gereği olan elektronik satış salo-

nu, elektronik ürün senedi imkânı ve 
elektronik ürün senetlerinin alınıp 
satılabildiği platform  ile üyelerimizi 
ve tüm Türkiye’de ki tüccarlarımızı 
lisanslı depolarla buluşturarak, küre-
sel ticaretin önemli bir enstrümanını 
yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz. 
Bu nedenle Lisanslı Depoculuk sis-
teminin yapısal ve ekonomik analizi 
ve kapasite optimizasyonu projesini 
destekliyor ve güzel sonuçlar bekli-
yoruz.” 

 Diğer konuşmalar
Tanıtım toplantısında,  Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü Tarım Ekonomisi ve Pro-
je Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. 
Cengizhan MIZRAK bir konuşma 
yaparak çalışmaları değerlendirdi.

 Konuşmasında, 5488 sayılı Ta-
rım Kanuna bağlı olarak çıkartılan 
Araştırma ve Geliştirme Destek Prog-
ramına İlişkin Tebliğ kapsamında, 
tarım sektörünün ihtiyacı olan ko-
nularda yapılacak olan çalışmalara 
her türlü desteği vereceklerini belir-
ten Mızrak, bundan sonra özellikle 
üniversiteler, sivil toplum örgütleri, 
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meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve 
özel sektör tarafından yürütülen Ar-
Ge projelerine katkı sağlayacaklarını, 
lisanslı depoculukla ilgili bu projenin 
konunun bütün muhataplarına yaralı 
olacağını ifade etti.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarım 
Ürünleri Ticareti Daire Başkanı Ha-
kan ÇALIŞ da yaptığı konuşmada 
lisanslı depoculuğun Türkiye için 
önemine değindi. Bakanlık olarak bu 
konuya ne kadar önem verdiklerini, 
depo kira ücretinin yarısını bakan-
lık olarak karşılamalarının lisanslı 
depoculuğun yaygınlaşmasına katkı 
sağladığını ifade etti. Bunun yanında 
bazı sıkıntıların da olduğunu örne-
ğin lisans alınmasına rağmen pamuk 
depolama ile ilgili henüz bir talebin 
olmadığına dikkat çekti. Bu konu ile 
ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’nın destek politikasında 
ufak değişikliklere gitmesi gerektiğini 
belirten Çalış, projeye her türlü des-
teğin bakanlıkça verileceğini, lisanslı 
depolama izni verilecek ürünlere ya-
kın zamanda Antep fıstığı ve kuru 
üzümün  de ekleneceğini söyledi.

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştır-
ma Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bö-
lüm Başkanı Sevinç Karabak’ın proje 
sunumu ile devam eden tanıtım top-
lantısında  daha sonra, katılımcıların 
görüş ve önerilerini içeren soru-cevap 
bölümü gerçekleştiridi.

Projeyi yürütenler
Türkiye’de Buğday ve Arpa Ti-

caretinde Lisanslı Depoculuk Siste-
minin Yapısal ve Ekonomik Analizi, 
Depolarda Kapasite Optimizasyonu 
konulu proje, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinden Prof. Dr. Vedat Cey-
han ve Dr. Kerem Hazneci, ATB’den 
Handan Kavakoğlu, Yasemin Okur, 
Esra Kaya ile Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsünden Sevinç Ka-
rabak, Rahmi Taşçı, Merve Bolat ta-
rafından yürütülüyor.  

HABER

23



RÖPORTAJ

24

Toprak Muhsulleri  Ofisi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İs-
mail Kemaloğlu dergimizin soruları-
nı cevaplandırarak, TMO’nun çalış-
maları hakkında geniş açıklamalarda 
bulundu. İçinde bulunduğumuz hu-
bubat alım sezonunda 300 noktada 
alım yaptıklarını belirten Kemaloğlu 
“temel hedefimiz TMO’nun piyasa 
düzenleme görevini en etkili şekilde 
yerine getirebilmesi için öncelikle 
üreticilerin hasatla başlayan depola-
ma ve finans ihtiyaçlarını çözecek alt-
yapının tamamlanmasıdır” dedi. 

TMO Yönetim Kurulu başkanı ve 
Genel Müdürü kemaloğlu’nun der-
gimizin sorularına verdiği cevaplar 
şöyle:

Borsavizyon: Sayın Kemaloğlu, 
öncelikle bize zaman ayırıp, sorula-
rımızı cevaplandırdığınız için ATB 
Camiası ve Dergimiz adına teşekkür 
ediyoruz. Öncelikle TMO’nun  piya-
sadaki düzenleyici rolü ile bu sezonun 
hasat değerlendirmesini yapar mısınız? 

Görev alanımıza giren tüm ürün-
lerin istikrarlı piyasa koşullarında 
güvenli bir şekilde işlem görmesini 
ve sektörün ihtiyaçlarının karşılan-
masını sağlamak üzere hem iç hem 
de dış piyasa gelişmelerini yakından 
takip ederek gerekli önlemleri ivedi-
likle alıyor ve bunları kamuoyuyla 
paylaşıyoruz.

TMO; yurt genelinde yaklaşık 
300 noktada faaliyet göstererek özel-
likle serbest piyasanın oluşmadığı 
ve hububat alıcısının bulunmadığı 

noktalarda üreticilerimiz açısından 
oluşabilecek her türlü mağduriyeti 
engellemiştir. 

Ülkemiz 2016/17 buğday üretimi 
geçen yıla göre %9 azalışla 20,5 mil-
yon tona, arpa üretimi     %16 azalışla 
6,75 milyon tona gerilemiştir.  Mısır 
ve çeltik üretimlerinin ise geçen yılla 
aynı seviyede sırasıyla 6,4 milyon ton 
ve 920 bin ton düzeyinde olması bek-
lenmektedir.

Şu an buğday hasadı Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nde devam etmektedir. 

Hasadın yoğunlaşmasıyla hubu-
bat alım fiyatları 28 Haziran’da AKS 
buğdaylar için 910 TL/Ton, makar-
nalık buğdaylar için 1.000 TL/Ton 
olarak açıklanmış olup bu kapsamda 

2,5 milyon ton buğday alımı gerçek-
leştirilmiştir. 

2016 yılı mısır hasadı 4 Ağustos’ta 
Çukurova’da başlamış; hasatla birlik-
te üreticilerimizin depolama ve fi-
nansman ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla 04 Ağustos’tan itibaren ÇKS 
Belgesi bulunan üreticilerimize ürün 
rutubeti %14 ve altı olan ürünlerini, 
fiyat açıklanıncaya kadar taahhütna-
me karşılığı TMO iş yerlerine teslim 
etme veya emanete bırakarak avans 
alabilme imkânı sağlanmıştır. 

2016 dönemi çeltik hasadının ül-
kemiz genelinde eylül ayının ilk haf-
tası itibariyle başlaması beklenmek-
tedir. Cari tarih itibariyle çeltikler 
başak çıkarmaya başlamış olup bit-

TMO piyasa düzenleme görevini 
en etkin bir şekilde yapıyor

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemaloğlu 
Dergimizin sorularını cevaplandırdı
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TMO’nun misyonu ve vizyonu
Misyonumuz;
Başta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasala-

rını düzenleyerek üretici ve tüketiciyi koruyacak düzenli tedbirler almak,
Olağanüstü hal stoku bulundurmak,
Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektir.
Vizyonumuz;
Başta hububat olmak üzere ürün piyasalarında istikrar sağlayan, pay-

daşlara güven veren, dinamik, yetkin ve çağın gerekleriyle uyumlu bir 
kurum olmaktır.

Halen hububat alımları devam 
etmekte olup piyasa ihtiyaçları doğ-
rultusunda stokların satışı değerlen-
dirilecektir.

Temel hedefimiz TMO’nun pi-
yasa düzenleme görevini en etkili 
şekilde yerine getirebilmesi için ön-
celikle üreticilerin hasatla başlayan 
depolama ve finans ihtiyaçlarını çö-
zecek altyapının tamamlanmasıdır. 

Bu kapsamda depoculuk hamlesi 
başlatıyoruz.

Kurumumuzun dolasıyla ülkemi-
zin depo açığının giderilmesi ama-
cıyla da dört farklı bölgede on sekiz 
noktada toplam 1 milyon ton kapa-
siteli depo yapım çalışmalarına baş-
ladık. Önümüzdeki dönemde de bu 
çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca 
lisanslı depoculuğun ülke genelinde 

kide hastalık gibi herhangi bir olum-
suzluk bulunmamaktadır.

Kurumumuz, hububat fiyatları-
nın serbest piyasa koşullarında be-
lirlenmesine öncelik verdiğinden 
gerekmedikçe piyasaya müdahale 
etmemektedir. Bu kapsamda Kuru-
mumuz; hasat döneminde buğdayda 
fiyatların düşüş eğilimini durdurmak 
için alım fiyatını açıklamış, arpada 
ise piyasa fiyatlarının makul düzey-
de seyretmesi nedeni ile müdahalede 
bulunmamıştır.

Cari tarih itibariyle hububat pi-
yasalarının fiyat seyrine bakıldığın-
da TMO’nun faaliyet alanına giren 
konularla ilgili olarak yerinde ve 
zamanında aldığı kararlar ve yaptığı 
uygulamalar ile piyasaları düzenleme 
görevini layıkıyla yerine getirdiği gö-
rülebilmektedir.

Borsavizyon: Hemen bu nokta-
dan devam edersek,  geleceğe dönük 
yapılması planlanan çalışmalar neler-
dir?  
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yaygınlığını artırmaya yönelik teşvik 
edici uygulamalar yapmayı planla-
maktayız.

Borsavizyon:  Lisanslı depoculuk-
ta hangi noktadayız, bu  konuda biraz 
daha ayrıntı verir misiniz? 

Lisanslı depoculuk sistemi; ülke-
mizde yaygın bir depolama ağı oluş-
turacağından tarım ürünlerinin tica-
retinin kolaylaşması, lisanslı depoya 
teslim edilen ürünün yetkili sınıflan-
dırıcılar tarafından analiz edilmesi, 

ürünlerin emniyetinden ve kalite-
sinden herhangi bir tereddüt yaşan-
madan modern depolarda uzun süre 
muhafaza edilebilmesi, ürünlerin 
mülkiyetini temsil eden, finansmanı-
nı, satışını ve teslimini sağlayan ürün 
senetlerinin alınıp satılabilmesi gibi 
birçok yönden ülkemiz tarım sektörü 
için çok önemli bir yere sahiptir.

Lisanslı depoculuk sistemine iş-
lerlik kazandırmak ve sektöre ön-
cülük etmek amacıyla 2010 yılın-
da TMO-TOBB Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi 
(TMO-TOBB LİDAŞ) kurulmuştur.

2011 yılından itibaren TMO-
TOBB LİDAŞ’a ürün teslim eden 
üreticilerden lisanslı depocular ta-
rafından düzenlenen, teslim edilen 
ürüne ait analiz değerlerinin yer aldı-
ğı ürün senetleri yoluyla alım yapıl-
maktadır.

2016 yılında ise sisteme hız ver-
mek ve yaygınlığını artırmak amacıy-
la ürünlerini TMO ile protokol im-
zalayan lisanslı depolara teslim eden 
üreticilerden elektronik ürün senedi 
(ELÜS) yoluyla alım yapılmaktadır. 
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Hâlihazırda TMO ile yurdun çeşitli 
bölgelerinde yer alan 7 lisanslı depo-
culuk şirketi protokol imzalamıştır. 
TMO ile protokol imzalayan lisanslı 
depo sayısının gelecek yıllarda daha 
da artacağı öngörülmektedir. 

Borsavizyon: Sayın kemaloğlu, 
TMO’nun faaliyetleri içinde yer alan 
ama çok bilinmeyen önemli bir işlevi 
daha var. Bize TMO’nun haşhaş fa-
aliyetleri hakkında kısaca bilgi verir 
misiniz?  

ATB’den Kemaloğlu’na, hayırlı olsun ziyareti

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Meclis ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Toprak 

Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür’lüğü görevine 
getirilen İsmail Kemaloğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunda.

ATB Meclis Başkanı Erol Gemalmaz ve ATB Yö-
netim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un başkanlığında 
gerçekleştirilen ziyarette, TMO Genel Müdürlüğü 
görevine getirilen İsmail Kemaloğlu’na hayırlı olsun 
denilerek başarı dilekleri iletildi.

TMO toplantı odasında gerçekleşen görüşmede 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz "Toprak Mahsul-
leri Ofisi, Tarım Bakanlığı ve sektörümüz için olmazsa 
olmaz bir kurumdur. Böyle müstesna bir kuruma si-
zin gibi deneyimli bir bürokratın Genel Müdür olarak 
atanmasından dolayı çok mutlu olduk" dedi.Yavuz 

daha sonra hububat sezonunun yakında başlayacağına 
işaret ederek karşılaşılan sorunları aktardı.

TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ise ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "TMO, 
piyasaların düzenlenmesi görevini başarılı bir şekilde 
yürüten ve bundan sonraki süreçte de çok önemli 
misyon yüklenen bir kurumdur. Önümüzdeki süreç-
te borsalar ile iş birliğini daha da artırarak çalışmaları 
hep birlikte başarılı bir şekilde yürüteceğiz" şeklinde 
konuştu.

TMO Genel Müdürü Kemaloğlu’na yapılan ziya-
rete, ATB Meclis Başkanı Erol Gemalmaz ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz’la birlikte Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Abdülhüda Kılıç, Meclis Üyeleri İbrahim 
Öztürk ve Cevat Şenbaba ile Genel Sekreter Eyüp Ş. 
Ömeroğlu katıldı. 

Ülkemizde haşhaş ekiminin kont-
rolü, haşhaş kapsülü, ham afyon ve 
tıbbi afyon üretimi, satın alınma-
sı, bunlardan uyuşturucu madde 
imalatı, yurt içinde satışı ve ihracı 
konularında Bakanlar Kurulunun 
13/04/1987 tarihli ve 87/11703 sayı-
lı Kararı’yla TMO Genel Müdürlüğü 
görevlendirilmiş olup hâlen bu görev 
yürütülmektedir.

Haşhaş, ülkemizde tohumunun 
%50 civarında yağ içermesi nede-
niyle geleneksel olarak gıda amaçlı, 

kapsülünün ise ihtiva ettiği morfin ve 
diğer alkaloidlerin tıbbi ve bilimsel 
amaçlı kullanımı yönünden önemli 
bir endüstriyel bitki olma özelliği ta-
şımaktadır.

Haşhaş, Birleşmiş Milletler Teş-
kilatının ülkemize vermiş olduğu 
70.000 hektar limit dâhilindelisanslı 
olarak her yıl yaklaşık 70 bin üreti-
cinin yoğun işçilik yaptığı küçük aile 
işletmesi karakterinde küçük alanlar-
da üretilmektedir.
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Borsavizyon: TMO Sosyal so-
rumluluk politikaları çerçevesinde bir-
çok projede yer almaktadır. Özellikle  
Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası  
bunların içinde en büyük ve en önem-
lisi olanıydı. TMO’nun sosyal sorumlu-
luk projelerine yaklaşımı hakkında gel-
diğiniz son aşamayı açıklar mısınız ? 

Buğday, bildiğiniz üzere ekmeğin 
temel hammaddesidir. Buğday ve di-
ğer gıda kaynaklarının korunması, 
açlıkla mücadele eden dünyada her 
geçen gün daha stratejik hâle gelmek-
te; aynı zamanda ülkemizin sahip ol-
duğu kaynakların korunması da çok 
önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

TMO, temel gıda ürünü olan ek-
meğin israfının önlenmesini de göre-
vinin bir parçası olarak görmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi,ekmeğin 
israfı konusunda ilki 2008 yılında 
olmak üzere 2012 ve 2013 yıllarında 
üç farklı araştırma yaptırmıştır. Araş-
tırmalar; ekmek üretim ve tüketimi-
ni, tüketim alışkanlıklarını, ekmek 
israfının boyutlarını, israfın nerelerde 
ve ne şekilde gerçekleştiğini ayrıntılı 
olarak ortaya koymuştur. 2012 yılı 
araştırmasında günde 6 milyon, yılda 
2,17 milyar adet ekmeğin çöpe atıldı-
ğı ve ekonomik kaybın 1,6 milyar TL 
olduğu görülmüştür.İsraftan kaynak-
lanan ekonomik kayıpların önlenme-
si ve daha sağlıklı olan tam buğday 
ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılma-

sı konularında toplumsal duyarlılık 
oluşturmak amacıyla 17 Ocak 2013 
tarihinde Başbakanlığı döneminde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından “Ekmek 
İsrafını Önleme Kampanyası” başla-
tılmıştır.

Kampanya çalışmaları kapsamın-
da bugüne kadar özel sektör, STK, 
kamu kurum ve kuruluşları ile iş 
birliği içerisinde 813 farklı kurum ve 
kuruluşun gönüllü desteğiyle 869 et-

kinlik gerçekleştirdik. Bu bakımdan 
güzel bir örnek oluşturduğumuzu 
düşünüyorum.

Kurumumuz sosyal sorumluluk 
projeleri ve toplumsal olaylarda da 
her zaman olduğu gibi duyarlıdır ve 
duyarlı olmaya devam edecektir. Ku-
rum olarak Demokrasi Mitingleri'ne 
katılan; devletini, bayrağını ve özgür-
lüğünü koruma uğruna kenetlenen 
halkımıza Genel Müdürlüğümüzün 
bulunduğu bölgede mitinglerin baş-
ladığı günden bittiği güne kadar, 
kamu kurumlarının ve özel sektörün 
desteği ile yemek ve çay ikramlarında 
bulunduk.Ankara Ticaret Borsası’da 
böylesine önemli bir zamanda bizi 
yalnız bırakmadı, desteklerini esirge-
medi. Bu vesile ile Kurumum adına 
ATB ailesine de teşekkür ediyorum.

Bugün itibariyle 78. yılında, pay-
daşlar için bir güven timsali olan ve 
hububat piyasasında faaliyet gösteren 
ülkemizin en büyük kuruluşu konu-
munda bulunan TMO; milletine hiz-
met etmenin gururunu samimiyetle 
taşımaya devam edecektir.
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ATB ve TMO birlikte 
“Demokrasi Nöbeti” 
tutan vatandaşlara 
kumanya dağıttı 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) “Demokrasi Nöbeti 
tutan Ankaralılara Toprak Mahsulleri Ofisi’nde 

kumanya dağıttı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz ile TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü İsmail Kemaloğlu’nun birlikte, "Demokrasi 
Nöbeti" tutan Ankaralılara yaptığı kumanya dağıtımı-
na ATB Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de katıldı.  

ATB yönetim Kurulu Başkanı Yavuz, dağıtım ön-
cesi yaptığı açıklamada "15 Temmuz gecesinden sonra 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak Mah-
sulleri Ofisi’yle birlikte Kızılay Meydanı'nda iş dün-
yasının da katkılarıyla vatandaşlarımıza kumanya ve 
su ihtiyaçlarını giderdiler. Milletimiz 15 Temmuz ge-
cesi bir tarih yazmıştır. Milletimiz,  7 Ağustos'a kadar 
meydanları bırakmayıp, demokrasi nöbetinde olduğu-
nu tüm dünyaya göstermiştir.  Biz de Ankara Ticaret 
Borsası olarak böylesine önemli bir görevde yer aldığı-
mız için ayrı bir onur yaşıyoruz. ATB Camiası olarak, 
tüm üyelerimiz ve varlığımızla “Demokrasi Nöbeti” ni 
sonuna kadar tuttuk” dedi. 

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
İsmail Kemaloğlu’da da yaptığı konuşmada, “vatan-
daşlarımızın darbeye karşı gösterdiği direnç  takdire 
şayandır." şeklinde konuştu. 

Kimler katıldı?
Geç saatlere kadar süren kumanya dağıtımına,  

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, TMO Ge-
nel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile birlikte, ATB Baş-
kan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Sedat Akbulut, Yönetim Kurulu Üye-
leri Murat Başar ve Abdülhüda Kılıç, Meclis Üyeleri 
Melih Sadi Yıldırım, Ertuğrul Özer, Ruhi Bulduk ile 
Birol Mermer, TMO Genel Müdür Yardımcıları Mus-
tafa Erdoğan, Gökhan Yazgı, TMO Alım ve Muhafaza 
Dairesi Başkanı Hacı Baran,  Şanlıurfa Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda TMO personeli 
ile bürokrat katıldı. 
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Suçun önlenmesi, toplumun ko-
runması amacıyla çalışmalarını yü-

rüten  Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 
2016 Eylül Koruma Kurulu toplantısı, 
Ankara Denetimli Serbestlik Müdür-
lüğü binasında yapıldı.

Koruma Kurulu, Ankara Cum-
huriyet Başsavcı Vekili Mustafa Sağı-
roğlu, başkanlığında, Ankara Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Başar, ATO, İş Kur İl Müdürlüğü, 
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlü-

ğü, Kızılay, Yeşilay, Halkbank, Ziraat 
Bankası, KOSGEB, Sincan Açık Ceza 
İnfaz Kurumu, Ankara Barosu, Anka-
ra Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, müdürleri ve yöneticilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi..

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Ve-
kili Mustafa Sağıroğlu yaptığı kısa 
değerlendirme konuşmasında, tahliye 
olan yükümlüler ile suça sürüklenen 
çocukların, bir meslek ve iş sahibi 
olmaları için, denetimli serbestlik 
müdürlüğünü, adeta bir meslek lise-

sine dönüştürmeye çalıştıklarını ifade 
ederek, “iyi halli yükümlüler ile suça 
sürüklenen çocukların,  Koruma Ku-
rulumuza başvurmaları halinde, pi-
yasanın aradığı, aşçılık, boya badana, 
forklift operatörlüğü, sıhhi tesisatçılık, 
kuaförlük kursları açarak, bu kursları 
tamamlayanları iş sahibi yapılmala-
rının hedeflendiğini, nitekim aşçılık 
kursu daha bitmeden bir yükümlünün 
iş sahibi olması bizi çok mutlu etmiştir 
" dedi. Sağıroğlu, ayrıca  suça sürükle-
nen çocuklara, yükümlü ailelerine, her 
türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını, 
ihtiyaç sahiplerine, gıda, giysi, yü-
kümlü çocuklarına kırtasiye yardımı 
yaptıklarını belirtti.

Toplantıda ATO temsilcisi, yü-
kümlülerin çocuklarından 90 kişiye 
kırtasiye yardımı yapacaklarını ifade 
ederek, yardımlarının artarak devam 
edeceğini ifade etti. Toplantıda ; yü-
kümlüler için yapılan " Aşçı Çırağı 
Kursunu " başarıyla tamamlayan kur-
siyerlere sertifika dağıtım töreni ya-
pılarak, kursiyerlerin bir an önce işe 
başlamaları için, STK temsilcileri ile 
görüşmeler yapılması kararlaştırıldı. 

Koruma Kurulu, hem iş, 
hem meslek sahibi yapıyor
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ATB Gıda-Tek Fuarına katıldı
Ankara Ticaret Borsası (ATB), 

7.Uluslararası Gıda ve Gıda 
Teknolojileri Fuarı’na (GIDA-TEK 
2016) geniş bir katılımla iştirak etti. 
Ankara’da gıda sektörünün önde gelen 
kuruluşlarının katılımıyla gerçekleş-
tirilen fuar, Ankara ANFA Altınpark 
EXPO Center’da gerçekleştirildi. 

Ankara’ da faaliyet gösteren gıda 
sektörünün buluşma noktası olan fua-
rı dergimize değerlendiren ATB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Murat Başar, “ fuar, 
geniş bir katılımcı profili ve ziyaretçi 
yelpazesi ile  yiyecek- içecek üreticile-
rinin, ürünlerine ve markalarına de-
ğer katan yenilikçi, güvenilir ve hızlı 
çözümleri bir arada bulabildikleri, bir 
platformdur” dedi.

Katılımcıların ürünlerini son tüke-
ticiye tanıtması, bayi ve aracı kurum 
ilişkilerinin geliştirilmesi için kritik 
bir rol oynayan 7.Uluslararası Gıda ve 
Gıda Teknolojileri Fuarı aynı zamanda 
gıda üreticisi firmaların yeni teknoloji 
ve üretim sistemlerini yakından tanı-

ma fırsatı bulabildiklerine işaret eden 
Başar sözlerini şöyle tamamladı:

“Fuar, gıda üretim, paketleme, et 
ve et ürünleri üretimi, depolama, gıda 
güvenliği ve kalite kontrol teknolojile-
rinin tanıtıldığı, üretici ve ihracatçıla-
rın bir araya geldiği geniş bir katılım-

cı profiline sahiptir. ATB bu amaçla, 
üyelerimizin ürünlerinin sergilenece-
ği, bir stant oluşturmuştur. Fuarda, 
Ankara Ticaret Borsası standında, 
Seğmen Kardeşler, Yılsan Bakliyat, 
Itır Bakliyat, Yayla Bakliyat ve Damla 
Çağlayan Bakliyat firmaları ürünlerini 
sergilemişlerdir.”
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Ankara Sebze ve Meyve Komisyon-
cuları Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı ve ATB Meclis Üyesi Celal 
Demirer, “Ankara’ya AB standartla-
rında modern bir toptancı hal yapmak 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 
dedi. 

Konu ile ilgili olarak Dergimize bir 
açıklama yapan Demirer “ Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız sayın Melih 
Gökçek’in teklifiyle, 29 yıllığına yap-
işlet-devret modeliyle   370 dönüm 
arazi üzerine, 200 işyerinden oluşacak 
olan projemizi tamamlayarak hayata 
geçirmek istiyoruz” diyerek tesislerde 
ayrıca modern laboratuar, soğuk hava 
depoları, otel, paketleme tesisi, kam-
yon parkı, sosyal tesislere ve ayrı bir 
bölümde balıkçılar da yer alacak. Pro-
jenin toplam maliyeti 200 milyon lira 
civarında olacaktır” şeklinde konuştu.

Altyapı çalışmalarının Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından sürdü-

Demirer: Ankara’ya yakışır 
bir toptancı hal yapacağız

Arazi düzenleme çalışmaları başladı

Ankara'ya modern ve kalıcı bir eser kazandırmak üzere 
çalışmalarına başlayan ASEMKO, gelişmiş ülkelerdeki 
toptancı hal komplekslerinde yaptığı incelemeler sonucu 
geliştirdiği projeyi Ankara'ya uygulamak istiyor
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Asemko heyeti Madrid ve Barcelona toptancı 
hallerinde incelemelerde bulundu

ğünü belirten Demirer sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sayın Gökçek’in ‘size vereyim siz 
yapın’ önerisiyle çıktığımız yolda, Pro-
jemiz, AB standartlarında olacaktır. 
Bunun için AB’nin gelişmiş ülkelerin-
deki toptancı hallerinde incelemelerde 
bulunduk ve elde ettiğimiz bilgileri 
Türkiye şartları ile harmanlayarak 
Ankara’ya yakışır bir proje ortaya çı-
kardık. İddia ediyoruz, projemiz AB 
ülkelerine de örnek olacaktır.”

Demirer,  projenin tamlanmasın-
dan sonra Ankara’nın sebze ve meyve-
de lojistik bir merkez olacağını belirtti. 

İspanya’da inceleme
Öte yandan İspanya’ya giderek 

Madrid toptancı halinde incelemeler-
de bulunan demirer, yaptığı değerlen-
dirmede şunları söyledi:

“İspanya’nın başkenti  Madrid’e 
düzenlediğimiz gezide yaptığımız in-
celemeler bize şunu gösterdi. Madrid 
Toptancı Hali Avrupa’ da gördüğümüz 
hallerin içinde bize en uygunu oldu-
ğunu tespit ettik ve orda gördüğümüz 
yenilikleri de  Ankara’da yapacağımız 
yeni hal projesinde de uygulanabilir 
bir model olduğunu tespit ettik.

Barcelona hali ise her ne kadar 
Madrid kadar olmasa da oranında iyi 
bir hal projesi olduğunu ama Madrid 
ile mukayese edilemeyeceğini gördük. 
Yaptığımız bu son gezinin bizlere kat-
kısı çok olumlu olmuştur. Nitekim, 
bu tespitlerimizi de oluşturduğumuz 
projeye dahil ettik.”



HABER

Milli Tarım Projesi 
hayata geçirildi!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından aldığı projenin 

detaylarına göre, Hükümet, tarımı, 
Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta 
ciddi atılım sağlaması için yatırımlar-
da ilk sıralara alırken, yeni uygulama-
ları da hayata geçirecek.

Proje kapsamında “hayvancılıkta 
yerli üretimi destekleme modeli”yle 
25 şehirde “mera hayvancılığı yetiş-
tirici bölgeleri” oluşturulacak. Türki-
ye’deki toplam mera varlığının yüzde 
52’sini, büyükbaş hayvan varlığının 
da yüzde 32’sini barındıran bu iller-
deki meralar, hayvancılık yapmak 

Tarımsal destekleme politikasında 1 Ocak 
2017 itibariyle önemli değişiklikler olacak. 
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 
"Milli Tarım Projesi" çerçevesinde bitkisel 
üretimde Tarım Havzaları Üretim ve 
Destekleme Modeli uygulanacak.
Hayvancılıkta ise,havza modeli benzeri bir 
uygulama ile alt bölgeler oluşturuluyor. 
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isteyenlere “ıslah etmeleri şartıyla” 
kiraya verilecek. Böylece meraların 
atıl kalmaması sağlanacak.

“Mera hayvancılığı yetiştirici böl-
geleri” oluşturulacak iller ise Ağrı, 
Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, 
Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzin-
can, Erzurum, Giresun, Gümüşha-
ne, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şır-
nak, Tunceli, Van ve Yozgat olarak 
açıklandı.

Proje kapsamında 31 şehirde en 
az 500 baş “damızlık gebe düve üre-
tim merkezleri” de hayata geçirilecek. 
Bu çerçevede, 4 ayını doldurmuş, 
tüm aşıları zamanında ve düzenli 
yapılmış buzağılara 750 lira destek 
verilecek, ahır ve ağıl yapımına yüzde 
50, düve alımına ise yüzde 30 hibe 
sağlanacak.

Damızlık düve üretim merkez-
lerinin kurulacağı şehirler ise şöyle: 
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, 
Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, 
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, 
Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, 
Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklare-
li, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, 
Muş, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekir-
dağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat.

Milli tarım projesinde 22 ilde 
en az 500 baş kapasiteli “damızlık 
koç-teke üretim merkezleri” de şu 
kentlerde oluşturulacak: Afyonkara-

hisar, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, 
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişe-
hir, Hakkari, Iğdır, Kırklareli, Konya, 
Mardin, Mersin, Ordu, Siirt, Sivas, 
Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van.

En az 250 baş kapasiteli “damız-
lık manda üretim merkezleri” ise 

Afyonkarahisar, Bitlis, Diyarbakır, 
İstanbul, Kayseri, Muş, Samsun ve 
Tekirdağ’da kurulacak.

Karantina merkezleri

Bu merkezlerin yer alacağı ille-
rin tamamında “ahır-ağıl yapımına”, 
“damızlık hayvana” ve “alet ekipman 
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alımına” yüzde 50 hibe verilecek. 
Üreticilerin hayvan almak istediğin-
de rahatlıkla kredi kullanabilmeleri 
sağlanacak. Hayvancılık yapmak iste-
yen vatandaşlar damızlık ihtiyaçlarını 
aracısız bu merkezlerden alabilecek.

Projeyle, “ette kesim standardı” ve 
“karkas sınıflandırması”na geçilecek, 
“anlık süt kayıt sistemi” oluşturula-
cak, ari (karantina) bölgeleri geniş-
letilecek, hayvan nakillerinin sağlık-
lı yürütülmesi için Afyonkarahisar, 
Amasya, Ankara-Polatlı ve Edirne-
Kapıkule’ye “hayvan dinlendirme ve 
kontrol istasyonları” kurulacak.

Tarımda işletme bazlı danışman-
lık sistemiyle de Türkiye’de bulu-
nan 3 milyon tarımsal işletmenin 
her birinin danışmanı bulunacak, 
her bir işletmeden sorumlu bir zira-
at mühendisi veya veteriner hekim 
görevlendirilecek.

Havza bazlı üretime dayalı 
destek modeli
Havza bazlı üretime dayalı des-

tekleme modeli” ile Türkiye artık 
üretim planlamasına geçecek, arz 
açığı ya da fazlası tartışmaları ortadan 
kalkacak. Çiftçiler neyi, nerede eker-
se ne kadar destek alacağını önceden 
bilecek. Piyasalardaki fiyat dalgalan-
maları en aza indirilerek, fiyat istik-
rarı sağlanacak.

Türkiye’deki 941 havzanın ürün 
deseni çıkarılırken, stratejik açıdan 
önem arz eden 19 ürünün daha 
verimli ve ekonomik olarak hangi 
havzalarda destekleneceği de belir-
lendi.

Arpa, buğday ve yem bitkileri tüm 
havzalarda desteklenirken “her ürün 
her yerde değil bilimsel olarak tespit 
edilen bölgelerde” desteklenecek.

Destek sağlanacak ürünler şöyle: 
Arpa, buğday, çavdar, çeltik, dane 
mısır, tritikale, yulaf, kuru fasulye, 
mercimek, nohut, aspir, yağlık ayçi-
çeği, kanola, kütlü pamuk, soya, çay, 
yağlık zeytin, fındık ve yem bitkileri.

Bu kapsamda destekleme başvu-
rularında bürokratik işler azaltılacak, 
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çiftçiler yılda bir kez destek baş-
vurusu yapacak ve destekler nisan-
mayıs ile eylül-ekim olmak üzere iki 
dönemde ödenecek.

Gübrede yüzde 18 olan KDV’yi 
kaldıran Hükümet, proje çerçeve-
sinde çiftçinin mazot maliyetinin de 
yarısını karşılayacak.

2017 destekleri
Tarımsal destekleme politikasın-

da 1 Ocak 2017 itibariyle önemli 
değişiklikler olacak. Başbakan Binali 
Yıldırım'ın açıkladığı "Milli Tarım 
Projesi" çerçevesinde bitkisel üre-
timde Tarım Havzaları Üretim ve 
Destekleme Modeli uygulanacak.

Hayvancılıkta ise,havza modeli 
benzeri bir uygulama ile alt böl-
geler oluşturuluyor. “Yetiştiricilik”, 
”Besicilik”, “Süt ve Sanayi Bölgesi” 
olarak belirlenen illerde yüzde 50'ye 
varan oranda hibe destekleri sağla-
nacak.

Havza modeli kapsamında hangi 
ürüne ne kadar destek verileceği konu-
sunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. 
Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın 

haberine göre bu çalışma tamam-
landığında Tarımsal Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulu'nda ele alına-
rak son şekli verilecek ve Bakanlar 
Kurulu Kararı olarak kaleme alına-
cak. Bakanların imzasından sonra 
Karar Resmi gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girecek. Bu sürecin 2017 
yılının ilk çeyreğinde tamamlanması 
bekleniyor. Çiftçi hangi ürüne ne 
kadar destek alacağını bir kaç ay 
sonra öğrenebilecek.

Ürün bazında verilecek destek-
lerle ilgili çalışma sürerken, 2017'de 
toplamda verilecek destek miktarı 
belli oldu. Resmi Gazete'de yayım-
lanan 2017 Programı'na göre tarıma 
gelecek yıl için 12 milyar 838 milyon 
lira nakdi destek verilmesi öngörülü-
yor. 2016 yılına göre tarımsal destek-
leme bütçesinde yüzde 10.2 oranında 
artış olacak.

2017 Yılı Programı'nda tarım 
destekleri ile ilgili özetle şu değerlen-
dirmeye yer verildi:

"Tarım desteklerinin havza, ürün 
ve su kısıtı temelinde farklılaştırıla-
rak bunların idare ve kontrolünün 
alan bazlı yapılması, çeşitli kurumlar 

tarafından uygulanan farklı destek 
programları arasında tamamlayıcılı-
ğın sağlanması ile üretici veya işlet-
melerin gelir seviyelerinin destekle-
melerde dikkate alınması öncelikli 
görülmektedir. Bu çerçevede, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından yeni havza bazlı destek modeli 
2017 yılında yürürlüğe konulacaktır.

Tarımsal destek ödemelerinde 
2015 yılı gerçekleşmesi ile 2016 yılı 
gerçekleşme tahmini ve 2017 yılı 
programı kıyaslandığında, nominal 
olarak tüm destek ödeme tutarları 
artmaktadır. 2015 yılı ile kıyaslandı-
ğında, 2016 ve 2017 yıllarında, alan 
bazlı destek ödemelerinin toplam 
ödemeler içindeki ağırlığında düşüş 
beklenmektedir. Fark ödemeleri ve 
hayvancılık desteği ödemelerinin 
toplam ödeme içerisindeki ağırlığın-
da ise yıldan yıla değişim olabileceği 
öngörülmektedir. Kırsal kalkınma 
desteklerinde ise göreceli olarak artış 
beklenmektedir."

Mazot Desteği 2018'de 
Uygulanacak
Mazot desteği 2018'de uygula-

nacak. 2017 Programı'na göre alan 
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bazlı tarımsal destek kapsamında 
2017 yılında 3 milyar 183 milyon 
lira destekleme ödemesi yapıla-
cak. Bu toplam tarım desteklerinin 
yüzde 24.8'ini oluşturacak. 2015'te 
alan bazlı desteklerin toplam destek-
ler içersindeki payı yüzde 30.1 iken 
2016'da yüzde 27.9 olacağı tahmin 
ediliyor. Bu yıl önce kaldırılan sonra 
tekrar uygulamaya konulan toprak 
analiz desteği 2017'de de devam 
edecek.

En Çok Destek Hayvancılığa
Son yıllarda olduğu gibi 2017'de 

de tarımsal desteklerde aslan payı 
hayvancılık sektörünün olacak. 
Toplam destekler içerisindeki payı 
yüzde 29.5 olarak belirlenen hayvan-
cılığa 2017'de 3 milyar 793 milyon 
lira destek sağlanacak. 2016'da hay-
vancılık desteği 3 milyar 13 milyon 
lira, 2015'te ise 2 milyar 973 milyon 
liraydı. Hayvancılık desteklerinde 
2017'de 2016'ya göre yüzde 25.9 
artış öngörülüyor.

Prim, Kırsal Kalkınma Ve Tarım
Sigortalarında Artış

Resmi Gazete'de yayımlanan 
2017 Programı'nda tarımsal destek-
lere ilişkin en dikkat çekici değişik-
lik ise tarım sigortaları desteğindeki 
artış oldu. Tarım sigortaları desteği 
2015'te 529 milyon lira, 2016'da 
550 milyon lira olarak belirlenirken 
2017'de yüzde 63.6 oranındaki artış-
la 900 milyon liraya çıkarılıyor. Bu 
artışta sigorta kapsamının genişletil-
mesi etkili oldu.

Hayvancılıktan sonra en yüksek 

destekleme kalemini oluşturan prim 
desteği olarak adlandırılan Fark öde-
mesi desteği ise, 3 milyar 335 mil-
yon lira olarak belirlendi. Bu destek 
2015'te 2 milyar 728 milyon lira ola-
rak gerçekleşirken 2016'da 3 milyar 
304 milyon lira olarak gerçekleşeceği 
öngörülüyor.

Özetle, 2017'de tarıma 12.8 mil-
yar lira destek verilecek. Fakat bu 
yıl çok konuşulan ve çiftçinin dört 
gözle beklediği yüzde 50 mazot des-
teği 2018'de uygulanacak. Çiftçinin 
beklentisi ve isteği tohumu ekmeden 
ürün bazında desteklerin açıklanması.
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Geniş bir üye yapısı bulu-
nan, 50'nin üzerinde ül-

kenin üye olduğu Dünya Bakliyat 
Konfederasyonu'nun (Global Pulse 
Confederation CICILS) önderliğin-
de Birleşmiş Milletler (BM) tarafın-
dan 2016'nın Dünya Bakliyat Yılı 
ilan edilmesiyle dikkatler bakliyat 
ürünlerine çevrildi. 

Dünya genelinde 6 Ocak'ta baş-
layan bakliyat yılı kutlamaları kapsa-
mında 30 ülkede 141 etkinlik düzen-
lenirken, 21 milyon sosyal medyada 
gösterimi yapıldı ve bugüne kadar 
274 milyon kişi tarafından izlendi. 
Yıl sonuna kadar ise Dünya Bakliyat 
Yılı ile ilgili toplamda 300 den faz-
la etkinlik gerçekleştirilecek. Her yıl 
farklı bir ülkede düzenlenen GPC 
konferansı ise bu yıl Türkiye'de yapı-
lacak. Bu sene özellikle 'Dünya Bak-
liyat Yılı' vurgusuyla organize edilen 
ve 50'nin üzerinde ülkeden yaklaşık 
600 katılımcı ile gerçekleştirilen kon-
feransta, bakliyat ürünleri her yönüy-
le irdelendi. 

Bakliyatın dünya rakamlarına 
bakıldığında, dünyada toplam 60 
milyon tonun üzerinde kuru fasulye, 
nohut, mercimek gibi bakliyat ürün-
lerinin üretimi yapılıyor. En fazla ye-
tiştirilen bakliyat ise 22.5 milyon ton 
ile kuru fasulye. Bunu 14 milyon ton 
ile nohut, 11 milyon tonla bezelye ve 
6 milyon ton ile mercimek takip edi-
yor. Ülkeler itibariyle baktığımızda 
ise, üretimdeki yaklaşık yüzde 25'lik 
pay ile Hindistan ilk sırayı alıyor. 
Hindistan'ı sırasıyla Kanada, Myan-
mar ve Çin takip ediyor. Türkiye'nin 
dünya bakliyat üretimindeki yeri ise 
yıllara göre 8 ila 10'uncu sıralar ara-
sında değişiyor. 

Dünya genelinde üretilen bakli-
yatın yaklaşık yüzde 85'i ülke-
lerin iç talebini karşılamaya 
yönelik. Geriye kalan yüz-
de 15'lik kısım ise dünya 
ticaretine dahil oluyor. En 
büyük ihracatçı ülke Ka-
nada olurken, Kanada'yı 
Avustralya ve Myanmar 

izliyor. İthalatçı ülkeler sıralamasına 
bakıldığında ise ilk sırayı Hindistan 
alırken, ardından, Çin, AB ülkeleri 
ve Bangladeş geliyor. 

En büyük üretici Hindistan 
Dünya ülkeleri artık genel olarak 

bir veya iki tür bakliyat ürünü üze-
rinde ihtisaslaşma yoluna gitti. Kuru 
fasulye üretimi Asya ve Amerika, 
nohut Asya, Afrika ve Amerika, mer-
cimek üretimi ise Amerika ve Asya 
ülkelerinde yoğunlaşmış durumda. 
Dünyanın en büyük bakliyat tüke-
ticisi ise Hindistan. Kuru fasulyede 
Brezilya, Myanmar ve Çin'in önde 
gelen üreticiler olduğu görülüyor. 
Nohut ağırlıklı olarak Asya kıtasında 
üretilen bir diğer bakliyat ürünü. No-
hut üretiminde Hindistan, Türkiye, 
Pakistan ve Avustralya önde gelen ül-
keler arasında yer alıyor. Kuru fasul-
ye ve nohudun ardından dünyada en 
fazla üretilen bakliyat çeşidi bezelye. 
Dünya bezelye üretiminde en büyük 
pay 4.7 milyon tonla Amerika kıtası-
na ait. Amerika'yı 3 milyon tonla Av-
rupa, 2.3 milyon tonla Asya, 752 bin 
tonla Afrika takip ediyor. Önde gelen 
bezelye üreticisi ülkeler ise Kanada, 
Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. 
Mercimekte üretim lideri ise Kana-
da. Kanada'yı Hindistan, Türkiye ve 
ABD takip ediyor. Bakla üretiminin 
ise yüzde 82'si Okyanusya'da gerçek-
leştiriliyor. 

Kullanım alanı genişliyor 
Dünya Bakliyat Konfederasyo-

nu, hükümetlere yeni tarım araştır-
ma programlarında bakliyat üre-
timini arttırmaya ve 
hükümetlere 
bes len-

me ve gıda güvenlik stratejilerinde 
öncelik verilmesi çağrısında bulu-
nuyor. Bakliyat üretiminin artması 
ile buğday, mısır, pirinç gibi birkaç 
çeşide bağlı gıda sistemine güvenen 
global gıda sisteminin risklerinin 
azaltılması ve yeni yatırım olanakları 
yaratılması hedefl eniyor. Bakliyatın 
dünya genelinde kullanım alanları 
da genişliyor. Amerika ve Kanada'da 
üretici firmalarla görüşülerek kraker, 
sosis gibi gıdalara bezelye ve diğer 
bakliyattan elde edilen protein katıla-
rak daha sağlıklı hale getirilmesi gibi 
çalışmalar yapılıyor.

GPC'nin 100 milyar dolarlık 
hacmi var
Dünya Bakliyat Konfederasyonu 

(GPC) olarak da bilinen IPTIC'in 
(International Pulse Trade and In-
dustry Confederation) genel merkezi 
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 
bulunuyor. Kar amacı gütmeyen bir 
oluşum olan GPC'nin, 100 milyar 
dolarlık bir hacmi var. Bakliyat en-
düstrisindeki tek global konfederas-
yon olan GPC'nin 18 ulusal birlik ve 
600'ün üzerinde özel sektörden üyesi 
bulunuyor. Konfederasyon; dünyada 
50'nin üerinde farklı ülkenin bakli-
yat sektöründe faaliyet gösteren üre-
tici, yetiştirici, araştırmacı, tedarikçi, 
ithalat-ihracatçı, devlet kurumları 
vb. gibi çok uluslu farklı organları 
bünyesinde barındırıyor. GPC sek-
törde şeff afl ık ve sürdürülebilirlik 
için çalışarak, global gıda güvenilir-
liği, sağlık ve beslenmenin iyileştiril-
mesi konularında da katkı sağlıyor.
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Bakliyatın beslenmedeki önemi
Türk mutfağının  içerisinde  vaz-

geçilmez gıda maddeleri arasında  her  
zaman yer  bulan  bakliyat ve bakliyat  
çeşitleri ; son zamanlarda, dünyanın 
bir çok ülkesinde  sağlık ve gıda  ile  
ilgili  beslenme uzmanları tarafından 
yapılan çalışmalarla; bakliyatın, hem 
beslenmemiz hem de vücut sağlığı-
mız açısından “ne kadar önemli ve 
gerekli bir  besin gurubu” olduğunu 
bir kez daha ortaya koymuştur.

İçerisinde  ihtiva ettiği lif bakı-
mından son derece zengin bir yapısı 
olan bakliyatın, bağırsak hareketle-
rini düzenlediği, tokluk hissi verdi-
ği için rahat bir  mide düzeni ile de 
zayıflama diyetlerinde kullanılması 
gerektiği ifade ediliyor.

Yavaş sindirildikleri için kan şe-
kerini yükselterek enerji sağlayan 
bakliyatın, koroner kalp hastalıkları 
ve damar sertliğine sebebiyet veren 
kolesterolü içermediğini, lif içerik-
leri yüksek olduğu için de bağırsak 
hareketlerini düzenleyip, kalın bağır-
sak ve mide kanserlerini, kabızlığı ve 
mide tembelliğini önlediğini belirten 
uzmanlar, “Tokluk hissi sağladıkla-
rından zayıflama diyetlerinde de kul-
lanılabiliyor.

Sindirim sisteminin ve damarla-
rın süpürgesi: Kuru baklagiller posa-
dan ve proteinden oldukça zengindir. 
Kalp rahatsızlıkları, diyabet, obezite 
ve kanserle savaşırlar. Sürekli enerji 
vererek çok yavaş hazmedilirler ve bu 
nedenle "kan şekerinde iniş çıkış" ya-
şamak istemeyenler için ideal besin-
lerdir. Kolesterolü düşürür, antioksi-
danlar ve vitaminlerle yüklüdür 

Beslenmemizdeki posa eksikli-
ğini giderir: En çok tükettiğimiz ve 
kültürümüze özgü kuru baklagiller, 
fasulye, nohut, barbunya ve merci-
mektir. Amerikan Gastroenteroloji 
Kurumu'nun "besinlerle alınan posa 
ve kolon kanseri" hakkında yayınla-
dığı makale, "mevcut verilere daya-
nılarak yapılan mantıklı tavsiyenin" 
günde 30 ile 35 gr. lif tüketimi oldu-
ğunu ifade etmektedir. Oysa günlük 

tükettiğimiz posa miktarı çoğu za-
man maalesef 15 gramı geçemiyor. 
Dolayısıyla yeterince posa tüketme-
diğimiz gerçeği ile karşı karşıyayız. 

Kuru baklagiller önemli birer posa 
deposudur. Başka hiçbir neden olma-
sa dahi, sırf bu sebepten tabağımızda 
yer almalılar. Örneğin bir kase pişmiş 
kuru baklagil 11 gr. (barbunya) ile 17 
gr. (adzuki) arasında değişen miktar-
da posa sağlar ki bu nerdeyse almamız 
gereken günlük miktarın yarısıdır. 

Kan kolesterolünü düşürürler: 
Kuru baklagiller posadan zengin ol-
malarının yanında daha pek çok fay-
dası olan önemli besinlerdir. Özellik-
le kan damarlarındaki kolesterolü bir 
süpürge misali temizledikleri yapılan 
çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kentucky 
Üniversitesi'nde beslenme uzmanı 
olan Patti Bazel Weil'e göre, her gün 
yenilen bir kase pişmiş kuru fasulye 
altı hafta kadar kısa bir süre içinde 
kolesterolünüzü yüzde10'a kadar 
düşürebilir. Aslında üniversitede yü-
rütülen bu çalışmada, sadece üç haf-
ta boyunca her gün yenilen bir kase 

kuru fasulyenin erkek deneklerdeki 
kolesterolü yüzde 19 gibi yüksek bir 
oranda düşürdüğü ortaya konulmuş-
tur. Bu rakamlar önemsenecek kadar 
yüksek bence. 

Kan şekerini dengeler: Kuru bak-
lagillerdeki posa içeriği ve miktarı di-
yabet ve kan şekeri sorunu yaşayanlar 
açısından önemli derecede dengeleyi-
ci bir unsurdur. Kuru baklagillerdeki 
çözünebilir posa glikozun emilim hı-
zını etkiler.1970'lere kadar giden çok 
sayıda araştırma, beslenme tarzındaki 
yüksek posa oranının hiperglisemiyi 
(yüksek kan şekeri) azalttığını göster-
miştir. 

Çözünür posa hazmedilirken par-
çalanır, yüksek kolesterolle ilintili 
bazı maddeleri tutan bir jel yaratır. 
Çözünür posa aynı zamanda midenin 
boşalmasını geciktirip şekerin kana 
karışmasını yavaşlatarak kan şekeri-
nin kontrolüne de yardımcı olur. 

Mercimek gibi yüksek lifli besin-
lerin glisemik yükü işte bu yüzden bu 
kadar düşüktür. Posa besinlerin haz-
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medilmelerini yavaşlatır, dolayısıyla 
düşük posa içeren bir yemeğin ardın-
dan, bir saat kadar sonra kendinizi 
tekrar aç hissetmenize yol açan kan 
şekeri ve insülindeki ani değişimlerin 
görülmesini engeller. Kan şekeri ve 
insülindeki bu değişimler diyabete ve 
çok zor kilo vermeye sebep olabilir. 
Lif oranı yüksek yiyeceklerden olu-
şan beslenme tarzları diyabet hastası 
olsun ya da olmasın, herkes için her 
zaman iyi bir "glikoz kontrolü" ve 
kilo yönetimi becerisi sağlar. Yüksek 
lif oranı olan beslenme tarzlarının 
kanser ve kalp rahatsızlıklarını azalt-
tığı da kanıtlanmıştır. 

Kansere yakalanma riskini azaltır: 
Nurses' Health Study 2'deki besin 
anketi sonuçları incelendiğinde araş-
tırmacılar, daha çok fasulye ve mer-
cimek tüketen kadınların göğüs kan-
serine yakalanma sıklığının önemli 
oranda düştüğünü fark etmişlerdir. 
Haftada iki kez ya da daha fazla fasul-
ye ve mercimek yemek kanser oluşu-
munu yüzde 24 oranında azaltmıştır. 

Kanser karşıtı özelliklerin bir kıs-
mının posadan, önemli bir kısmının 
ise fasulyede yer alan diğer bileşkeler-
den kaynaklandığı bildirilmiştir. Fa-
sulyede bulunan fitokimyasallardan 
diosgenin, kanser hücrelerinin bö-
lünmelerini engellemekte ve saponin, 
proteaz inhibitörü, fitik asit gibi fito-
kimyasallar da hücreleri kansere yol 
açabilecek türden bozulmalara karşı 
korumaktadır. 

Laboratuvar incelenmelerinde, 
saponinlerin kanser hücrelerinin ço-
ğalmasını engellediği ve tümörlerin 
büyümesini yavaşlattığı; fitik asitin 
de tümörlerin ilerlemesini yavaşlat-
tığı saptanmıştır. Amerika Kanser 
Araştırma Enstitüsü'nün internet 
sitesindeki incelemelerinden birine 
göre, yüksek oranda fasulye tüketen 
erkeklerde prostat kanseri riski az 
miktarda tüketenlere kıyasla yüzde 
38 daha düşüktür. 

Kuru fasulye-barbunya
Kuru fasulye ve barbunya anti-

oksidanlarla yüklüdür. Amerika'nın 

-  Üretim istenilen düzeyde ve yeterli değildir. Beslenme alışkanlıklarımı-
zın değişmesi sonucu, yeni nesil bakliyatı unutma noktasına gelmiştir.  
Sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli bir besin kaynağı olan bakliyatın 
hem üretimi hem tüketilmesi özendirilmelidir.

-  Tanıtıcı ve özendirici politikaları destekleyen projeler desteklenmelidir. 
Özellikle son yıllarda yapılan tanıtım çalışmaları bu konuda yeterli ol-
mamakla birlikte önemli gelişmeler sağlamıştır. 

-  İyi tarım uygulamaları ve organik tarım içinde bakliyat ürünleri  ye-
tiştiriciliği yaygınlaştırılmalı ve maliyetleri azaltıcı çalışmalara destek 
verilmelidir.

-  Bakliyatın sağlık açısından önemi yeni nesillere anlatılmalı bu konuda 
okullar düzeyinde yaygın bir tanıtım programı uygulanmalıdır.

-  Baklagillerde sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı yaygınlaştırılmalı-
dır.

-  İşletme büyüklüğünden kaynaklanan yapısal sorunların çözümüne yö-
nelik olarak arazi toplulaştırılması çalışmalarının hızlandırılması, top-
lulaştırma çalışmaları tamamlanan arazilerin miras yoluyla bölünmesi-
nin önlenmesi.

-  Toprak verimliliğinin artırılması ve korunması yönünden önemli kat-
kılar sağlayan baklagillerin ekim nöbetine mutlaka alınmasının teşvik 
edilmesi.
Sonuç olarak;
Türkiye için bakliyat sektörü stratejik bir sektördür. Bu nedenle bu 

sektörün sevk ve idaresi, bölge ve ülke sınırların ötesinde küresel bir viz-
yonla ele alınmalıdır. Kendine yeterliliği geliştirilecek, üretim ve tüketim 
artıracak politikalar ile sektörü uluslar arası alanda tedarikçi konumuna 
getirme hedefine ulaşılmalıdır.

Sorunlar
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yiyecekleri antioksidan kapasi-
telerini göz önüne alarak yaptığı 
listeye göre, teste tabi tutulan her-
hangi bir yiyecek dikkate alındı-
ğında, kuru fasulye ve barbunya 
en yüksek antioksidan kapasiteye 
sahiptir. Aslında ilk dörtte yer alan 
yiyeceklerden ilk ikisi kuru fasulye 
ve barbunyadır. Birçok fasulye tü-
ründe kalp sağlığı açısından ciddi 
faydaları olan folik asit mevcuttur. 
Fasulyede aynı zaman da mag-
nezyum, demir, çinko, potasyum, 
ve özellikle kırmızı barbunyada 
önemli bir enzim artıran mineral 
olan molibden vardır. 

Fasulye ve barbunya aynı za-
manda iyi bir protein kaynağıdır. 
Ticari amaçlı hayvanlardan elde 
edilen çoğu protein kaynağının 
tam aksine herhangi bir steroid, 
hormon ya da antibiyotik de içer-
mez. 

Bezelye
Bezelye Kuru fasulye gibi, gün-

lük bitkisel protein ihtiyacını kar-
şılamada istifade edilecek bakliye-
lerden birisidir. Yüksek derecede 
protein ve nişasta içerir. Bu ne-
denle bezelye komple bir gıdadır. 
Bedenen ve zihnen çalışanlara çok 
faydalıdır. Hem enerji verir hem de 
proteini ile kasların gelişmesini ve 
tamirini sağlar. Günlük miktar 1 
çay bardağını geçmemeli. Yanında 

çiğ salata, soğan, turşu bulunması çok 
faydalıdır.

Mercimek
Mercimekler olgunlaşır olgunlaş-

maz kurutulup öyle satılır. Renkleri 
sarıdan kırmızımsı turuncuya ve yeşile 
kadar değişen en az elli mercimek türü 
vardır. Mercimeği fasulyeden ayıran 
özellik sülfür içermeyişidir ki dola-
yısıyla bağırsakta gaza neden olmaz. 
Fasulyenin sebep olduğu rahatsızlık-
ları yaşamadan yüksek miktarda posa 
almak isteyen herkes mercimeği tercih 
etmelidir. 

Bir kase mercimekte oldukça iyi 
sayılabilecek miktarda protein (18 gr. 
kadar) mevcuttur. Mercimek aynı za-
manda mükemmel bir folat kaynağıdır 
ve en azından yedi minerale ev sahip-
liği yapar. Bir kasesinde günlük demir 
ihtiyacının 37'si ve büyümek, yenilen-
mek, yara iyileşmesi, tüm metabolik 
faaliyetler için kaçınılmaz olan önemli 
mineral olan manganezden günlük 
alınması gereken miktarın yüzde 49'u 
vardır. 

Nohut
Nohut kalbin dostudur, kolon 

kanserini önler: Nohut en eski mah-
sullerden ve dünyadaki en popüler 
bakliyatlardan biridir. Nohut gibi 
bakliyatlardan yüksek miktarda tü-
ketmek kroner kalp rahatsızlığı riski-
ni azaltabilir. Yaklaşık 10.000 kadın 
ve erkek üzerinde yapılan büyük bir 

araştırmada, haftada dört ya da daha 
fazla öğün bakliyat tüketenlerin bir 
öğünden daha az tüketenlere kıyas-
la koroner kalp rahatsızlığı riskinin 
yüzde yirmi iki ve kardiyovasküler ra-
hatsızlık yaşama riskininse yüzde 11 
oranında azaldığı kanıtlanmıştır. Sağ-
lık üzerindeki bu faydası diğer sağlık 
alışkanlıklarından bağımsızdır. Yüksek 
posa içeren diyetleri inceleyen araştır-
maların neredeyse tümünde (ki bazı-
larında oldukça çarpıcı bir şekilde) bu 
diyetin sağlık açısından bazı faydaları 
keşfedilmiştir. Avrupa Prospective İn-
vestigation into Cancer and Nutrition 
(EPİC) sonuçları, yüksek oranda posa 
tüketen Avrupalılar'ın kolon kanseri-
ne yakalanma riskinin en az tüketen-
lere kıyasla neredeyse yüzde 40 daha 
düşük olduğunu göstermiştir. 

Nohut gereğinden çok yemeyi en-
geller: Nohut gibi yüksek posa oranı 
içeren besinler genelde daha uzun süre 
çiğnemeyi gerektirip vücudumuza 
artık aç olmadığınız gerçeğini algıla-
ması için zaman tanır, dolayısıyla da 
gereğinden fazla yemezsiniz. Yüksek 
posalı bir beslenme şekli sizi daha 
uzun bir süre tok da tutabilir. Yüksek 
posalı besinler midenizde daha dü-
şük kalori karşılığında çok daha fazla 
yer kaplarlar ki bu Pennsylvania State 
Üniversitesi'nden Dr. Barbara Rolls 
tarafından kilo yönetimi amacıyla ya-
pılan bir araştırmayla kanıtlanmıştır. 

Soya
Sağlıklı yaşamak isteyen herkes 

mutlaka soya tüketmelidir.
Soya; çok kuvvetli (etin 2 misli) 

proteine sahip bir gıdadır. Bol B vita-
min ve mineral vardır. Hem nişastası 
ve hem de yüzde 30’dan fazla yağı ile 
çok kuvvetli enerji verir. Adalelerin, 
sinirlerin, kemiklerin gelişmesini sağ-
lar. Sahip olduğu ve nadir yiyeceklerde 
bulunan lesitin maddesi ile beynin ça-
lışmasını artırır. Hazmı kolaydır. Çok 
kuvvetli olduğu için günde 25 gram 
yeterlidir. Yemeklerde, çorba ve garni-
tür olarak yenilir. Salata, soğan, turşu 
ile yenilmelidir. Guatrı olanlar veya ol-
maktan korkanlar yememelidir.



Ülke Kimlik Kartı

Yüzölçümü : 45.277 km2

Nüfus : 1,3 milyon
Dili : Estonyaca (resmi dil), Rusça 
Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti
Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi
Başkent : Tallinn (399 bin)
Para Birimi : Avro (1 Ocak 2011’den itibaren Estonya 
   Kronu yerine Avro’ya geçilmiştir.)
Başlıca Kentler : Tartu (103 bin), Narva (66 bin), 
   Kohtla-Jarve (44 bin)
Doğal Kaynaklar : Bitümlü şist, fosfor, kireç taşı, kil.
Başlıca Tarım Ürünleri : Hububat, patates, sebzeler, et ve süt 
   ürünleri, su ürünleri
Başlıca Sanayi Malları : Mühendislik ürünleri, elektronik, ağaç ve 
   ahşap ürünleri, tekstil ürünleri, bilgi 
   teknolojileri, telekomünikasyon
Kaynak: The Economist Intelligence Unit 

Estonya’nın yüzölçümü 45.277 
km2’dir. Doğu Avrupa’da bulu-

nan ülke Letonya ve Rusya arasında 
yer almaktadır. Ülkenin Finlandiya 
Körfezi ve Baltık Denizine kıyıları 
bulunmaktadır.

Başkent Talinn’den Avrupa’nın 
önemli kentlerine hava yolu ile 3 
saatte ulaşılabilmektedir. Talinn 
Helsinki’ye 85 km, Riga’ya 310 km, 
St. Petersburg’a 350 km, Stockholm’e 
375 km uzaklıktadır.

Ülke topraklarının yarısı orman-
larla kaplıdır.

Ülkede soğuk karasal iklim hakim-
dir. Başkent Talinn’de ortalama sıcak-
lıklar (son 30 yıllık) Ocak ayında -5,5 
°C, Temmuz ayında 16,3 °C’dir.
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Ülke sınırları içerisinde 1521 adet 
ada bulunmaktadır. Saaremaa, Hiiu-
maa ve Muhu en büyük adalardır. Es-
tonya aynı zamanda bir göller ülkesi-
dir. Ülkedeki en büyük göller Peipsi 
ve Võrtsjärv gölleridir.

Ülkenin en yüksek noktası Suur 
Munamagi (Great Egg Hill) olup, 
yüksekliği 318 m’dir.

Estonya son yıllarda yatırımcıla-
ra yönelik cazip bir yatırım ortamı 
tesis etmiş olan orta gelir kategori-
sinde bir ülkedir. Ülkenin teknoloji 
ve modern işletmecilik yöntemleri 
transferi sayesinde gelişmiş batı 
Avrupa pazarları ile arasındaki açığı 
kapatma potansiyeli bulunmaktadır. 

ÜLKE

2012a 2013a 2014a 2015b 2016c
GSYİH (milyon Dolar) 22.674 24.888 25.947 20.952 20.872
GSYİH (milyon Avro) 17.637 18.739 19.526 20.074 21.030
Reel GSYİH Artış Hızı (%) 4,7 1,6 2,1 2,3 2,8
GSYİH Harcama Göstergeleri (% değişim)
   Özel tüketim harcamaları 5,1 3,8 4,5 4,3 4,0
   Kamu harcamaları 3,3 2,8 2,3 2,0 1,3
   Brüt sabit yatırımlar 10,9 2,2 -2,8 3,5 5,0
GSYİH Bileşenleri (% değişim)
   Tarım 16,6 -3,9 8,1 2,5 2,3
   Sanayi 3,3 1,5 1,5 3,0 4,5
   Hizmetler 4,5 2,6 0,6 1,9 2,6
Ekonomik Yapı, Gelir ve Pazar Büyüklüğü
Kişi başına düşen GSYİH 
(satın alma gücü paritesine göre, $)

25.360 26.260 27.280 28.300 29.600

İşsizlik Oranı (ortalama, %) 10,0 8,6 7,3 7,2 6,8
Tüketici fiyatları enflasyonu (ortalama, %) 3,9 2,8 -0,1 0,5 1,9
Ortalama döviz kuru Avro:Dolar 0,78 0,75 0,75 0,96 1,01
Borçlanma faiz oranı (ortalama, %) 5,7 5,4 4,8 5,1 5,5
Cari İşlemler
   İhracat (milyon $) 14.569 15.216 14.960 13.440 14.356
   İthalat (milyon $) 15.948 16.552 16.391 14.426 15.573
   Cari İşlemler Dengesi (milyon $) -440 -300 -14 -61 -77

a: Gerçekleşen b:EIU tahmini c: EIU öngörüsü     
Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Estonia Country Report Mayıs 2015

Temel Ekonomik Göstergeler



Estonya, sınai üretimde emek 
yoğun ürünlerden (hazır giyim gibi) 
daha teknoloji yoğun ürünlere yö-
nelmektedir. Bu durum, Estonya’yı 
Çin ve Hindistan gibi ülkelerin bu 
alanlardaki yoğun rekabetinden ko-
rumaktadır.

Estonya ekonomisi 2004 yılı 
Mayıs ayında AB’ye üye olan ülke-
ler arasındaki en küçük ekonomidir.

Ülkenin küçük ölçeği tüketim 
malları üretimine dönük yatırımlar 
bakımından cazibesini sınırlamak-
tadır. Buna karşılık yeni gelişmelere 
açık olması ve yatırımlar için uygun 
bir iş ortamı sağlaması Estonya’yı 
yüksek teknolojili üretim için cazip 
bir pazar haline getirmektedir.

Satın alma gücü paritesine göre 
kişi başına düşen GSYİH diğer 
Baltık ülkelerinden daha yüksek 
olmakla birlikte Slovenya, Çek 
Cumhuriyeti ve Slovakya’nın ge-
risindedir. 

GSYİH 2000-2007 yılları arasın-
da yıllık ortalama % 7 oranında bü-
yüme kaydetmiştir. Bu istikrarlı bü-
yüme ucuz kredilere erişimin kolay 
olması sayesinde gerçekleşmiştir. İç 
talepteki daralma ve emlak fiyatla-
rındaki düşüş 2008 yılında ekono-
mik yavaşlamaya neden olmuştur. 
Estonya ekonomisi 2010 yılında 
durgunluktan çıkmıştır. 2013 yılın-
da GSYİH artış hızı % 1,6 olmuştur. 
2012 yılında % 4,7 büyüyen ekono-
mi için bu oran dikkate değer bir 

yavaşlamadır. 2014 yılında GSYİH 
artışı % 2,1 olmuştur. Büyümenin 
hızlanmasında işsizliğin azalması 
ve reel ücretlerin artması ile birlik-
te artış gösteren hane halkı tüketim 
harcamaları etkili olmuştur.

Ortalama yıllık tüketici fiyatları 
enflasyonu 2012 yılında % 3,9 iken, 
2013 yılında yavaşlayarak % 2,8 
olmuştur. 2013 yılının ikinci yarı-
sından itibaren enflasyon düşmeye 
başlamıştır. Enflasyondaki düşüş 
seyri 2014’te hızlanarak devam et-
miştir. Bunda özellikle yılın ikinci 
yarısında küresel petrol fiyatların-
daki düşüşün rolü olmuştur. Fiyat-
lardaki düşüş gıda sektöründe belir-
gindir. Bu durum, Ağustos ayında 
Rusya’nın AB ülkelerinden gıda it-
halatına yasak uygulamaya koyma-
sından kaynaklanmaktadır. Tüm bu 
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gelişmeler 2014 yılında % 0,1 ora-
nında deflasyona neden olmuştur. 

Estonya İstatistik Kurumu’na 
göre 2014 yılında ülkedeki ortala-
ma brüt ücret düzeyi 1.005 Avro-
dur. Buna göre ortalama saatlik brüt 
ücret ise 6,14 Avro olmuştur. 2013 
yılına göre ortalama aylık brüt ücret 
düzeyi % 5,9, ortalama saatlik brüt 
ücret düzeyi ise % 7,2 artmıştır. 
2014 yılında ortalama aylık brüt üc-
ret düzeyi kamu sektöründe 1.037 
Avro iken, özel sektörde 994 Avro-
dur. Ortalama aylık ve saatlik brüt 
ücretler tüm ekonomik faaliyetlerde 
artış göstermiş olup, aylık ücretler-
de en fazla artış bilim, teknoloji ala-
nındaki faaliyetlerde olmuştur.

2014 yılı ortasından itibaren 
Avro değer kaybetmektedir. Av-
ronun değer kaybı 2015 yılının 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015

İhracat 12.811 18.160 18.285 17.568 13.970

İthalat 18.784 19.789 20.189 20.168 15.708

Denge -5.973 -1.629 -1.904 -2.600 -1.737

Hacim 31.595 37.949 38.474 37.736 29.678

Kaynak: Trademap

 Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)
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Milyon Dolar Pay %
İsveç 2.418,5 17,3
Finlandiya 2.060,4 14,7
Rusya Fed. 1.348,9 9,7
Letonya 1.327,0 9,5
Litvanya 752,8 5,4
ABD 678,4 4,9
Almanya 673,9 4,8
Norveç 535,5 3,8
Hollanda 410,6 2,9
Danimarka 367,8 2,6
İngiltere 363,0 2,6
Polonya 292,2 2,1
Fransa 243,8 1,7
Belçika 183,4 1,3
Çin 171,7 1,2
İspanya 132,9 1,0
Ukrayna 128,1 0,9
İtalya 122,5 0,9
Türkiye 115,6 0,8

 Kaynak: TradeMap

En çok ihracat yapılan ülkelerilk aylarında sert olmuştur. Bunda 
iki ana faktörün rolü bulunmakta-
dır. Bunlardan biri İsviçre Merkez 
Bankası’nın İsviçre frangı için uy-
guladığı 1 Avro=1,20 tamponunu 
kaldırma kararı, diğeri ise Avrupa 
Merkez Bankası’nın bağımsız tah-
vil satın alma programı başlatma-
sıdır.

Estonya, TradeMap verilerine 
göre 2015 yılında 14 milyar Dolar 
tutarında ihracat, 15,7 milyar Dolar 
tutarında ithalat gerçekleştirmiştir.

Estonya, ticaretinin önemli bir 
bölümünü komşularıyla gerçekleş-
tirmektedir. Ülkenin başlıca ihraç 
pazarları İsveç, Finlandiya, Leton-
ya, Rusya ve Litvanya’dır. Ülkenin 
ithalatından en büyük payı alan ül-
keler ise Finlandiya, Almanya, Rus-
ya, Çin ve Litvanya’dır.

Ülkenin ihracatından pay alan 
en önemli sektörler makine ve ekip-
man, mineral yağlar ve yakıtlar, 
ağaç ve ağaç ürünleri, tarım ve gıda 
sanayi ürünleridir. İhracatın ürün 
yapısı yüksek katma değerli ürün-
lere doğru yönelmektedir. Ülkenin 
ithalatından ise makine ve ekipman, 
mineral yağlar ve yakıtlar, tarım ve 
gıda sanayi ürünleri, kimyasallar 
sektörleri en büyük payı almaktadır.

Türkiye, Estonya’nın ithalatında 
24., ihracatında ise 19. sıradadır.

Başlıca İhraç Ettiğimiz Ürünler
n Tekstil,
n Karayolu taşıtları ve parçaları,
n Spor malzemeleri,
n Mücevherat ve değerli maddeler,
n Elektrik transformatörleri,
n Ayakkabı,
n Deri ve kürk
n Elektrikli aletler

Başlıca İthal Ettiğimiz Ürünler
n Demir - çelik,
n Hurda,
n Telefon ve parçaları,
n Canlı büyükbaş hayvan,
n Ahşap,
n Fiziksel – kimyasal analiz cihaz.
n Ev tipi elektronik aletler.
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AFGANİSTAN
FİRMA ADI: Afgani̇stan İslam 

Cumhuri̇yeti̇ İstanbul Başkonsolos-
luğu Ti̇caret Ataşel

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim 
Cad. İstanbul Vizyon Park Ofis 
Bloklari, 4. Plaza, Kat.8, No:802 
Bahçelievler - İSTANBUL

TEL: +90 (212) 296 5237
e-posta: afgistca@gmail.com
Yetkili Kişi: Mohammad Ashraf 

ZAKİ / Ticaret Ataşesi
1. Afganistan İslam Cumhuri-

yeti Ticaret Ataşeliğinden alınan 
29.08.2016 tarihli yazıda, Afganis-
tan Ticaret Bakanlığı’ndan gelen 
bir mektuba atıfta bulunularak; 
Afganistan’daki Çam Fıstığı Tica-
reti Birliği’nin ellerinde bulunan 
20.000 - 30.000 ton arası çam fıs-
tığına müşteri aradıkları bildiril-
mektedir. Yazıda, ilgilenen kişi ve 
kuruluşların Ticaret Ataşeliğine 
başvurabilecekleri belirtilmiştir.

2. İran’da bir sanayi ve ticaret 
şirketi kurmuş olan yurttaşımız, te-
darik ettiği İran menşeli tavuk unu 
ve hurma unu ihraç etmek amacıy-
la Türkiye’deki, yem fabrikaları, 
toptancılar ve ithalatçılarla irtibat 
kurmak istediğini bildirmiştir.

ALMANYA
FİRMA ADI: Textrade Ltd - 

Scatron Logistics GmbH Heideland 
West 5 - 24976 Handewitt Germany 

TEL: +49 (461) 1468900
FAKS:+49 (461) 14689010
e-posta: huseyin@textrade.nu
Yetkili Kişi: Hüseyin Kurt
Almanya’da tekstil, elbise ve 

ayakkabı, çanta ve giyim aksesuar-
ları üzerine faaliyet gösteren İsveç 
kökenli tedarikçi firmanın ürünle-
rini Türkiye’ye de satmak istediği 
ve bu amaçla toptancı ve ithalatçı 
firmalar ile bağlantı kurmak istedi-
ği bildirilmiştir. Firmanın Dünyaca 
tanınmış, tümü Avrupa markalı ve 
uygun fiyatlı ürünlerini dünyada 
birçok ülkeye ihraç ettiği bildiril-
miştir. Türkiye içi ve diğer ülkelerde 
faaliyet gösteren girişimcilerin Hü-
seyin Kurt ile 0049 176 43345795 
numaralı cep telefonu ve/veya 
whatsapp ile Türkçe konuşup bilgi 
alabilecekleri bildirilmiştir.

AZERBAYCAN
FİRMA ADI: LAÇIN - 2012 

MMC
Azerbaycan,Yevlax şəh. Nizami 

pr.3,dal.4
TEL: +994 (22) 33 6 20 80
FAKS:+994 (22) 33 6 61 35
e-posta: lacin.2012mmc@mail.ru
Yetkili Kişi: Lacin Lacin
Firmanın Azerbaycan’dan 

Türkiye’ye pikle edilmiş koyun deri-
si ihraç etmek istediği bildirilmiştir.

HiNDiSTAN
FİRMA ADI: Hagro Tech Over-

seas
Maruti Complex, B/H Bus Stop, At-

kot-360040 Gujarat - India 
e-posta: info@highgrrotechover-

seas.com
Yetkili Kişi: Mr. Jaydeep Panc-

holi
Buğday unu, taze atta (Fresh 

Atta), maida un (maida flour), rafi-
ne Hint yağı, fıstık yağı, fıstık ezme-

İŞBİRLİĞİ
TEKLİFLERİ

si, yer fıstığı (ham), kırmızı soğan, 
suji unu vb. gıda maddeleri, sarı 
mısır, buğday kepeği, yeşil darı, 
buğday, soya yemek, beyaz darı, pa-
muk tohum küspesi vb. yem ve gıda 
hammaddeleri ile kimyon tohumu, 
zerdeçal, kırmızıbiber, kişniş, çe-
men, kakule, karabiber, çörek otu, 
dereotu tohumu vb. Hint baharat-
ları ihracatçısı olan firmanın ürün-
lerini Türkiye’ye de satmak istediği 
bildirilmiştir.

IRAK
FİRMA ADI: Irak Cumhuriyeti Bü-

yükelçiliği Ticaret Ataşeliği
Turan Emeksiz Sokak, No: 11, Ga-

ziosmanpaşa, Ankara
TEL: +90 (312) 436 4357
FAKS:+90 (312) 436 4681
e-posta: timankara@gmail.com
Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ti-

caret Ataşeliği tarafından Irak Hurma 
Üretim ve Pazarlama Şirketinin ürün-
lerini rekabetçi fiyatlarla Türkiye’ye 
satmak istediği bildirilmiştir. Büyükel-
çilik yazısında, teklif edilen hurmanın 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemi Belgesine sahip ve mükemmel 
nitelikte olduğu belirtilmektedir.

UKRAYNA
FİRMA ADI: UKRSADPROM 

04050, Kyiv, Sichovykh striltsiv 
street, 77, office 701 - UKRAINE

TEL: +380 (44) 232 2268 
e-posta: info@ukrsadprom.org 
Yetkili Kişi: Mr. Kroshka Dmytro
Ukrayna Büyükelçiliği tarafından 

UKRSADPROM firma-sının ülke-
mize elma, armut, ayva, erik, kiraz, 
tatlı kiraz, kayısı, şeftali, ceviz, fın-
dık, çilek ve yabani çilek, ahududu, 
böğürtlen, dut, yaban mersini, ha-
nımeli, üvez, siyah kuş kirazı, kuş-
burnu, frenk üzümü, bektaşi üzümü, 
kurutulmuş meyveler, elma cipsi, 
dondurulmuş meyveler ve çilek, re-
çel, reçel, reçel, meyve püresi ve bu 
tür meyvelerin fidanlarından sat-
mak istediği bildirilmiştir.



ANKARALI SAĞLIKLI ET YİYECEK

Macun Mahallesi 179. Sk. No: 8 
Yenimahalle- ANKARA

Tel: 0.312. 397 22 43 Faks: 0.312. 397 22 44 
www.ankaratb.org.tr

n Günlük 150 ton ticaret hacmi
n 4 bin 426 m2’lik teşhir ve satış salonu
n Soğuk hava depoları ve et hazırlama 
 ünitesi
n AB standartlarında hijyen ve sağlık 
 şartlarına uygun Türkiye’nin ilk ve 
 tek et borsası Ankara’lı kasap 
 market ve toptancıların hizmetinde

ULUSAL VE ULUSLARARASI BELGELERİMİZ

ANKARA TİCARET BORSASI
ET TEŞHİR VE SATIŞ SALONU HİZMETİNİZDE




