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Bu sayımızda!
Türkiye 2017'ye, geçtiğimiz yılın tüm ağırlığıyla birlikte girdi. Yeni 
yılın hemen başından itibaren peş peşe uygulamaya sokulan ekonomik 
tedbirler, içinde bulunduğumuz yılın bir derlenme ve toparlanma yılı 
olduğuna işaret ediyordu. 

Özellikle KOBİ'lere yönelik destekler gerçekten  çok anlamlı ve 
yerindeydi. KOBİ'lere yönelik can suyu kredileri, Kredi Garanti 
Fonu'nun kefaletiyle sanayicilere, turizmcilere ve ihracatçılara verilen 
krediler, KOSGEB aracılığıyla başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere 
tüm küçük sanayici ve işletmelere verilen hibe destekleri ekonominin 
çarklarının daha hızlı dönmesi için adeta hayat kaynağı oldular. 
Tüm bunların yanında, istihdamı artırmaya yönelik desteklemelerde 
işsizlerimiz için adeta bir umut ışığı oldu. 

Ülkemiz 2017'ye geride bıraktığı yılın ağırlığını hissederek ama büyük 
bir umutla girdi. 80 milyonluk, büyük bir çoğunluğunu gençlerin 
oluşturduğu nüfusu ile Türkiye, 2017'yi adeta bir sıçrama yılı olarak 
gördü ve değerlendirdi.

Ankara Ticaret Borsası Meclisi de 2016 yılının genel bir 
değerlendirmesini yaptığı son meclis toplantısında tüm bu yaşanan 
gelişmeleri ele aldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz'un 
yaptığı değerlendirme konuşması tarihe düşülecek notlarla doluydu. 
2017 yılının hemen ikinci ayında hem 90. kuruluş yılımızı kutladık, 
hem de ekonomide gelinen son noktaları değerlendirme fırsatı bulduk. 
Her iki konudaki haberlerimizi ilgi çekeceğine inanıyoruz. 

ATB, çok büyük bir projenin uygulayacısı olmak üzere, ağır bir 
sorumluluğun yükü altına girdi. İslam Ülkeleriyle olan ticaretimizi 
geliştirmeyi amaçlayan, İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatına üye 
ülkelerde bulunan küçük ölçekli çiftçiler ve kooperatifler arasındaki 
ticareti geliştirmek amacıyla oluşturulan web portalın tanıtımı ve 
geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü, ATB ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalandı. Bu amaçla Ankara'da 
düzelenen çalıştaya, çok sayıda islam ülkesinin temsilcisi katıldı. 

Sayın okuyucularımız, 

Tüm bu önemli etkinliklerin yanısıra yine birçok konuda ATB'nin 
öderliğinde yapılan çalışmalar da gerçekleştirildi. Bunlara ilişkin 
haberleri dergimizin iç sayfalmarında bulacaksınız.

Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlıklı ve aydınlık günler 
diliyoruz.

Yayın Kurulu
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Fa ik YA VUZ 
YönetimKuruluBaşkanı

Başkandan
2016'dan 2017'ye 
Türkiye ekonomisi 
ve diğerleri

İçinde bulunduğumuz yıl, bir derlenip toparlanma 
dönemi olacak. Uzunca bir süredir, oldukça 

gerilere ötelenen ekonomi artık birinci önceliğimiz 
olma durumunda. Çünkü, sadece ülkemizde 
değil, gelişmiş ülkelerin ekonomileri de sinyaller 
vermeye başladı. Gelişmiş ülkelerin ekonomileri de 
son yıllarda oldukça sıkıntılı bir süreç içine girmiş 
durumda. 

Bölgemizden örnek verecek olursak, Suriye 
içsavaşının ağır faturası altında bunalan Rusya, 
düşen ham petrol fiyatlarıyla birlikte tam bir kriz 
ortamına girdi. Ekonomi çarklarını güçlükle çeviren 
Rusya'ya, AB'nin gelişmiş ekonomilerini temsil eden 
Almanya başta olmak üzere diğerleri de eklendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi 
ne yazık ki bunca çabaya karşı yine gerileme 
döneminde. ABD Başkanlık seçimleri sonrası 
göreve gelen Trump'ın,  kendi ekonomi çarklarını 
çevirmeye  öncelik vereceklerini açıklaması, 
ardından da, ekonomi kurmaylarına bu yönde 
talimatlandırması 2017'nin bu ülke için de önemli 
olduğunu  vurgulaması açısından önemliydi.

2016 yılı tüm dünya ülkeleri için sıkıntılı geçti. 
ABD, AB Ülkeleri ve Rusya geçtiğimiz yılı büyük 
oranda olumsuz bir tablo  içinde geçirdi. Büyüklerin 
sıkıntılı olması elbette ki, Türkiye gibi ülkeleri de 
darboğaza itti. 

Türkiye için bu tablo başta ihracat olmak 
üzere, turizm, tekstil, inşaat ve taahhüt işlerini de 
sıkıntıya soktu. Buna bir de Suriye nedeniyle Rusya 
ile yaşanan  krizide eklenince, Ülkemiz 2016'yı tam 
anlamıyla gergin geçirdi. Azalan turizm geliri, 
ihracatta yaşanan olumsuz gelişmelerin yaraları 
içinde bulunduğumuz yılda inşallah bir çözüme 
kavuşacak. 

Tüm olumlu adımlara karşın özellikle Rusya'dan 
beklenen iç ferahlatıcı haberlerin gelişinin 
gecikmesi kafalara acaba sorusunun düşmesine 
neden oluyor.

Ülkemiz, sadece dış dünyada, partneri olan 
ülkelerle boğuşmadı geçtiğimiz yıl. Bir de  15 
Temmuz gecesi, hainlerin kalkışmasına da  uğradı. 

Bu ülkenin insanlarının ödedikleri vergilerle 
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alınan silah ve cephane yine bu ülkenin insanlarını 
katletmek için üzerine sıkıldı. Allaha çok şükür 
ki, bu felaketi de ülkemizi seven sağduyulu 
vatandaşlarımızın can siperhane  çabalarıyla 
atlattık. Elbette ki, bazı kalıntıların temizlenmesi 
zaman alacaktır ancak, bu kalkışmadan 
çıkarılacak önemli derslerin olduğu da bir 
muhakkak.

2017 yılına gelirsek. 

2017'ye işte böylesine ağır bir tablo ile girdik. 
Nitekim yeni yılın ilk günlerinden itaberen atılan 
olumlu adımlarla ekonomiye peş peşe can suyu 
verilmeye başlandı. 

Başta sanayicilerimiz, tüccarlarım, esnaf 
ve sanatkarlarımız olmak üzere, tarım, turizm 
ihracat gibi sektörlere önemli hibe ve destekler 
sağlandı. Bir yandan KOSGEB öte yandan Kredi 
Garanti Fonu'nun yoğun çabalarıyla ekonominin 
çarklarına güç ve derman verildi. 

Elbette ki bunların sonuçları hemen ortaya 
çıkmayacaktır. Ancak şunu iyi biliyoruz ki, bahar 
ve yaz ayları ülkemizde daha bir anlamlı olacaktır. 
3,5 milyona yaklaşan işsizine iş ve aş sağlayacak 
olan tüm bu çabalarla Türkiye yeni bir sıçrayışı 
gerçekleştirecektir. 

Üretimin ve istihdamın önemli merkezleri olan 
KOBİ'ler geleceği şimdi daha büyük umutlarla 
bakıyor. Açılan ve üretime başlayan  her fabrika 

yeni bir istihdam ve yeni bir üretim demektir. 
Türkiye'nin daha çok üretmeye, daha çok satmaya 
ve daha çok  büyümeye ihtiyacı vardır.  Her yıl 
ortalama en az yüzde 5-6 oranında büyümemiz 
gerekmektedir. Her yıl istihdam edilmek üzere 
çalışanlar kervanına 800 bin kişi eklenmektedir. Bu 
nedenle, hiç zaman geçirmeden üreten kesimlerin 
desteklenmesi şarttır. 

Üreten tüm kesimler hibelerle ve desteklerle 
büyütülmeli ve dünya ülkeleriyle rekabet edecek 
şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Türkiye'de 
bu güç ve potansiyel fazlasıyla vardır. Biz ülke 
olarak daha önceleri de başardığımız gibi yine 
başarabilir, dünyanın sayılı ekonomileri içindeki 
yerimizi alabiliriz. 

Değerli okuyucularımız,

Ankara Ticaret Borsası geçtiğimiz günlerde 
kuruluşunun 90. yıldönümünü kutladı. 
Kuruluş çalışmaları 1910 yılına kadar giden 
ATB 1927 yılında küşat edilerek ilk toplantısını 
gerçekleştirmiş. 

Bir avuç müteşebbisin yaktığı bu ateş her 
geçen gün biraz daha büyüyerek bugün, gerçek 
borsacılığın yapıldığı büyük ve ulu bir çınar haline 
gelmiştir. 

Borsamızı bugüne getiren, emek veren herkese 
teşekkür ediyor, ebediyete intikal etmiş olanlara da 
Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsınlar.

Başkandan
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Yavuz: Türkiye, dimdik ayakta!
ATB, 2016 yılını son meclis toplantısında değerlendirdi

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz, 2016 yılını değerlendirdiği konuşmasında 
"Türkiye tüm olumsuzluklara karşın; siyasi 
partileriyle, demokrasisi ve çalışan parlementosuyla 
işleyen bir ekonomiye, çalışan kurum ve kuruluşları ile 
dimdik ayaktadır" dedi.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
2016 yılının son Meclis toplan-

tısını yaptı. ATB Yönetim Kurulu 
başkanı Faik Yavuz 2016 yılını de-
ğerlendirdiği konuşmasında “ tüm 
olumsuzluklara karşın, Türkiye’de 
siyasi partileriyle ve demokrasisiyle 
çalışan parlamentosu, işleyen bir eko-
nomisi, çalışan kurum ve kuruluşla-
rıyla dimdik ayaktadır” dedi.

15 Temmuz kanlı darbe girişimi
Konuşmasını iki ayrı bölüm ha-

linde sunan ATB Başkanı Yavuz ilk 
olarak 2016 yılında yaşanan siyasi 
gelişmeleri değerlendirdi. Ülkemiz 

15 Temmuz gecesi ve sonrasında ta-
rihimizin en şanssız günlerini  yaşa-
dığına işaret eden Yavuz, “ Türkiye; 
tarihinde böyle bir vahşeti, bugüne 
kadar hiç yaşamamıştır. Üzerinde 
Silahlı Kuvvetlerimizin üniformaları 
bulunan,  çete mensupları, verdiği-
miz vergilerle alınan tankı, tüfeği, 
uçağı vatandaşlarımıza hedef gözet-
meksizin yönelterek, kan döktüler. 
Bu  çetenin darbe girişiminde, 248 
vatandaşımız şehit olurken, binin 
üzerinde vatandaşımız da yaralandı. 
On binlerce çete mensubu ise yaka-
lanarak tutuklandı. Şimdi yargı sü-
reci başlayacak ve ülkemize bu kanlı 

kalkışmayı yapanlar Türk Adaleti 
önünde hesap vereceklerdir” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye 15 Temmuz ve sonra-
sında  bu çeteyle yoğun bir mücadele 
içine girerken, sınırları dışında da bö-
lücü ve dinci terör örgütlerine karşı 
sürdürdüğü savaşı sınır ötesine taşıdı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke bütün-
lüğünü ve sınır güvenliğini sağlamak 
üzere, Suriye’de başta bölücü terör 
örgütleri ve radikal dinci örgütler ol-
mak üzere birçok cephede mücadele-
ye başladı. Bu çatışmalar tüm yoğun-
luğu ile sürüyor.  Yüce Allah’tan tüm 
askerlerimizi korumasını ve sağ- sa-
lim evlerine,  sevdiklerine dönmesini 
nasip etmesini diliyorum. 

Türkiye, Suriye’de beşinci yılını 
dolduran, iç savaşın sonlandırılması 
için siyasi ağırlığını da koyarak, barış 
yolunda önemli adımlar atarak, Rus-
ya ve İran’la ortak bir protokole imza 
atmıştır. 

Türkiye’nin, huzura kavuşabil-
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mesi, büyük şehirlerinde bombaların 
patlamaması için, çevresindeki bu sa-
vaşların sona ermesi ve komşularıyla 
tam bir barış ortamına girmesi gerek-
mektedir. Dilerim 2017 yılı, bizlere 
özlediğimiz barış ve huzur ortamını 
sağlar.”

2016 Yılında ekonomi ve 
2017 beklentileri
Konuşmasının ikinci kısmında 

2016 yılı ekonomik gelişmelerine 
yer veren Yavuz “2016 yılında yaşa-
nan  tüm bu siyasi çalkantılar eko-
nomimiz üzerinde de olumsuz etki-
sini göstermiştir. İşsizlik, ihracatta 
ve ithalatta yaşanan düşüş, döviz fi-
yatlarındaki ani ve hızlı yükseliş, bü-
yümenin yüzde 4’ün altına düşmesi, 
enflasyonda yıl sonu tahmini olan 
yüzde 7.5 seviyesinde tutulamaması, 
istihdamda yaşanan gerileme ve sa-
nayi üretimindeki düşüş gibi temel 
veriler ekonomik dengelerin ne kadar 
hassas bir nokta olduğunu göster-
mektedir” dedi.

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm bu olumsuz tabloya karşın,  

Türkiye’de işleyen bir ekonomi, siyasi 
partileriyle ve demokrasisiyle çalışan 
parlamentosu,  çalışan kurum ve ku-
ruluşlarıyla dimdik ayaktadır.

İşte bu nedenledir ki;/ 2016’dan 
2017’ye geçerken geleceğe daha bü-
yük umutlarla bakıyoruz. 

2017 yılı bütçesi 645.1 milyar lira 
gider, 598.6 milyar lira gelirle bağlan-
mıştır. Bütçede; 46.9 milyar liralık bir 
açık öngörülmektedir. Gelirin 511.1 
milyar liralık kısmı vergilerden, 13 
milyar liralık kısmı ise özelleştirme 
gelirlerinden sağlanacaktır.

Bu bütçede özel sektör yatırım-
larına ayrılan kaynak yüzde 30 ar-
tışla 78 milyar liraya yükseltilmiştir. 
Kamu yatırımları içinde en yüksek 
payı Ulaştırma yatırımları almıştır. 
Tarım sektörü yatırımlarına 13.7 
milyar lira ayrılmıştır.

Uygulamaya konulan KOBİ des-
tek paketleri,/ hibe ve kredi destek-
leri, tarıma verilen destekler, 2017 
yılının bir derlenip toparlanma yılı 

olacağına olan inancımızı kuvvetlen-
dirmektedir.”

2017’den daha umutluyuz 
Türkiye’de, güçlü likidite yapısıy-

la bankalarımız, borcu kolayca çevi-
rebilmektedir. iç talep ve şirketlerin 
kârlılıklarının, özellikle 2016’nın 
son çeyreğinden itibaren artıyor ol-
ması, Avrupa Birliği ülkelerindeki 
ekonomilerin durağandan büyüme-
ye geçmesi, Türk Ekonomisi üzerin-
deki riskleri azaltmaktadır, şeklinde 
konuşan Yavuz, Merkez Bankası’nın 
değerlendirme Raporu’na atıfta bulu-
narak sözlerini şöyle sürdürdü:   

“ Merkez Bankası tarafından ya-
yınlanan Finansal İstikrar Raporun-
da, 2016’da artan küresel oynaklık 
ve yaşanan farklı şoklara rağmen 
Türkiye’nin güçlü ekonomik temel-
lerinin desteğiyle, finansal sistemin 
sağlıklı görünümünü korumaya de-
vam ettiği ifade edilmektedir.

2017 yılında daha umutluyuz. 
Çünkü;

- Türk bankaları, borçlarını çe-
virebilmektedir. Ancak, yüzde 13-
15 seviyesinde olan tasarrufların 
yüzde 20-25’lere yükselmesi gerek-
mektedir. Çünkü çok tasarruf, çok 
yatırım, çok istihdam ve çok üre-
tim demektir.

- Cari açıkta 2012’den bu yana 
görülen iyileşme, turizm ve dış tica-
retle ilgili gelişmelerle durakladı ama 

2017’yi kurtarmaya yönelik tedbirler 
sayesinde iyileşme devam edecektir. 
Cari açığın kapatılmasında turizm 
gelirleri önemli bir yer tutmaktadır.

- Türkiye’nin,  en önemli dış 
pazarı olan AB Ülkelerinde büyü-
me düşük de olsa devam ediyor.  
Rusya’ya ihracatta toparlanma, 
enerji fiyatlarının ılımlı seyri ve 
TL’nin değer kaybıyla artan reka-
bet gücü, cari açıktaki azalmayı 
destekleyecektir.

- Dövizdeki yüksek artış şirketle-
ri tahmin edildiği kadar büyük riske 
sokmuyor./ Çünkü borçlar uzun va-
deli, temeller sağlam.

- Kredi büyüme oranlarında 
ılımlı seyir devam ediyor. Faizler-
deki düşüş ve makro ihtiyati ted-
birlerdeki gevşeme yönlü adımlar, 
konut ve ihtiyaç kredilerinde artı-
şa sebep olmaktadır. Nitekim, son 
aylarda konut satışında yaşanan 
gelişmeler bu tespitleri doğrula-
maktadır.

- Jeopolitik gelişmeler, küresel 
büyümedeki durgunluk ve yurt içi 
gelişmelerin etkisiyle zayıflayan eko-
nomik faaliyet yerini büyümeye bıra-
kacaktır. 2017 bu açıdan daha olum-
lu geçecektir.

- Hane halkının tasarruf terci-
hinde TL’nin önceliği devam et-
mektedir.  Sayın Cumhurbaşkanı-
nın başlatmış olduğu TL ile ticaret 
olumlu bir etki yaratmıştır. 
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- Rusya’ya ihracatta toparlanma, 
enerji fiyatlarının düşük seyri ve tu-
rizmdeki ivme, cari açığı ve finans-
man ihtiyacını azaltacaktır.

- Bankaların likidite pozisyonu 
güçlü olması, hane halkı tasarrufla-
rında artış eğiliminin devam etme-
si sonucu, finansal sistemin sağlıklı 
görünümünü korumaktadır.

Yavuz konuşmasını şöyle tamamladı:
“2016 yılı tüm acı olaylarıyla dev-

rini tamamlamıştır. Yaşanan bunca 
üzücü ve  acı olaydan çıkarabileceği-
miz gerek bireysel, gerekse toplumsal 
bir çok ders ve tecrübe olduğu gibi, 
sonuçları itibariyle de bir çok hayır 
vardır.

Yaşadığımız bu olaylar bir taraf-
tan insanımızın ve ülkemizin bütün 
zerrelerine sinmiş olan habis ve pato-
lojik yapıların fark edilip temizlenme 
sürecini başlattı, diğer taraftan başta 
birbirimizi olmak üzere,  vatanımızı,  
bayrağımızı ve bizi biz yapan ortak 
değerlerimizi sevmeyi ve korumayı 
bir kez daha hatırlatıp yaşattı.  İşte 
bu nedenlerle,  2017 yılında umutlu 
olmak, geleceğimize daha bir umutla 
bakmak,  bu ülkeye kanıyla, canıyla 
can verenler olarak hepimizin hakkı-
dır. Huzurlu ve barış dolu Sağlıklı bir 
yıl diliyorum"

Genel Sekreter Ömeroğlu, 
bütçeyi değerlendirdi
ATB Başkanı Yavuz’un ardın-

da söz alan Genel Sekreter Ömer Ş. 
Ömeroğlu, ATB’nin  2016  çalışma-
larını anlatarak, 2017 bütçesi ve çalış-
ma programı hakkında Meclis Üye-
lerini bilgilendirdi. ATB’nin 2016 
yılında başarılı bir çalışma sergiledi-
ğini ifade eden Ömeroğlu, ATB’nin 
Akreditasyon Belgesi A+ seviyesine 
yükseltildiğini belirterek , “Borsamız 
Akreditasyon faaliyetleri çerçevesinde 
2016 yılında yapmayı taahhüt ettiği 
çalışmaları %98,22 oranında gerçek-
leştirme başarısını göstermiştir” dedi. 

Ömeroğlu, ATB’nin 2017 yılı 
Bütçesini 2016 yıl sonu tahmini ger-
çekleşmeleri dikkate alınarak yüzde 
9,22 oranında artırılarak 10.250.000 
TL olarak bağlandığını ifade etti.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun annesi Sol-

maz Hisarcıklıoğlu (81) toprağa verildi. 
Hisarcıklıoğlu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde, cuma namazını 

müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene, oğlu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yakınları, CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hu-
lusi Akar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyük Birlik Partisi 
(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Cemil Çi-
çek ve Bülent Arınç'ın yanı sıra oda/borsa başkanları, iş ve siyaset dünya-
sından çok sayıda kişi katıldı.

Solmaz Hisarcıklıoğlu'nun cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri 
Mezarlığı'na defnedildi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz'da yayınladığı mesajda 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Hisarcıklıoğlu ailesine ATB camiası adına 
başsağlığı dileğinde bulundu.

TOBB camiasının acı günü
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) ku-
ruluşunun 90 yılını, Meslek Ko-

miteleri, Meclis Üyeleriyle düzenlediği 
müşterek toplantıda kutladı. Müşte-
rek toplantının açılışında bir konuşma 
yapan ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, “Borsamızın bugünlere 
gelmesinde emeği geçenlere teşek-
kür ediyor, ebediyete intikal edenler 
Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Konuşmasında, ATB’nin kurulu-
şun 1907 yılına kadar gittiğine dikkat 
çeken ATB Başkanı Yavuz sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“ Ankara Ticaret Borsası’nın kuru-
luş tüzüğü, 3 Nisan 1907 tarih ve 32 
sayılı Danıştay kararı ile onaylanmış, 
26 Eylül 1910 tarihinde de Ankara 
Ticaret Borsası’nın faaliyetlerine izin 
vermiştir. Ancak aradan geçen süre 
içinde çalışmalarını tam anlamıyla 
sürdüremeyen Ankara Ticaret Borsası, 
19 Şubat 1925 yılında Cumhurbaş-

ATB 90. kuruluş 
yılına iş başında girdi

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz'un 
açış konuşmasıyla başlayan 90. Yıl Meclis 
Toplantısında KGF Genel Müdürü İsmet 
Gergerli ile TOBB Başkan Danışmanı 
Çağlayan Dündar iş dünyasını ilgilendiren 
önemli açıklamalarda bulundular.
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kanı Atatürk ve dönemin Bakanlar 
Kurulu’nun imzaladığı kararname ile 
Zahire Borsası olarak faaliyete geçmiş-
tir. 

Borsamız, 12 Şubat 1927 Cumar-
tesi günü saat 16.00’da ilk toplantı-
sını gerçekleştirmiş, 26 Şubat 1927 
Cumartesi günü yaptığı 3.toplantısı 
sonunda,  küşat edilerek resmen faali-
yetine başlamıştır. 

 Bir avuç girişimcinin yaktığı me-
şale, her geçen gün biraz daha gürleş-
miş ve bugün 90 yıllık bir büyük bir 
kuruluş haline gelmiştir.

Borsamızı, kuran ve bugüne ka-
dar getirenlere şükranlarımızı sunu-
yor, ebediyete intikal etmiş olanlara 
Allah’tan rahmet diliyoruz.”

200 yıllık Anayasa 
geleneğimiz var
Konuşmasının ikinci kısmında 16 

Nisan’da yapılacak Anayasa Referan-
duma ayıran Yavuz, “ülkemiz 16 Ni-
san 2017 günü sandık başına giderek, 
18 maddelik Anayasa değişikliğini oy-
layacaktır. Sonuç ne çakırsa çıksın ül-
kemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Yavuz sözlerine şöyle devam etti: 
“200 yılı aşan bir anayasa gelene-

ğimiz var.  1808’de Sened-i İttifak ile 
başlayan süreç daha sonra, 1839’da 
Tanzimat Fermanı, 1856’da Islahat 
Fermanı, 1876’da Kanun-i Esasi, 
1908’de Kanun-i Esasi’nin yenilenme-
si, 1921’de Teşkilat-ı Esasiye, 1924’te 
Teşkilat-ı Esasiye’nin yenilenmesi, 
1961  ve 1982 Anayasalarıyla bugün-
lere gelmiş bulunuyoruz. 

Yürürlükte bulunan 1982 Anaya-
sası, zaman içinde çok önemli değişik-
liklere uğramıştır.  Bugüne kadar, 177 
maddelik 1982 Anayasası’nın 113 
maddesi değişmiş bulunmaktadır. İlki 
1987, sonuncusu Mart 2011 olmak 
üzere, tam 17 kez küçük ya da büyük 
anayasa değişikliği gerçekleştirilmiştir.

Bu tablo bize şunu göstermekte-
dir. Ortalama olarak her 23 yılda bir 
anayasa yapmışız. Yukarıda da belirt-
tiğimiz gibi, sonuncu anayasamız olan 

1982 Anayasası’nı  gerek toplumsal 
gelişmeler, gerekse iktidarların arzu-
larına istinaden, 177 maddesinden 
113’ü değiştirmişiz. 16 Nisan’da ya-
pılacak referandum değişikliklerin ka-
bulü halinde,  yönetim sistemimizde 
köklü değişikliklere gidilecektir. Yeni 
devlet yapılanmasıyla birlikte, ülke-
mizin hedeflenen gelişmişlik düzeyine 
ulaşması tek dileğimizdir.”

Konuşmasının son kısmında, 2017 
yılı ile birlikte, başta KOBİ’ler olmak 
üzere sanayi, ticaret ve esnaflarımıza 
yönelikte destek kredileri yoğun bir 
şekilde verilmeye başlandığına işaret 
eden bu konuda,   en önemli görevi  
Başkanlığını yürüttüğü Kredi Ga-
ranti Fonu üstlendiğine dikkat çeken 
Yavuz, bu konuda açıklama yapmak 
üzere Kredi Garanti Fonu(KGF) Ge-
nel Müdürü İsmet Gergerli’nin ATB 
Meclis toplantısına katıldığını belirtti.  

Gergerli’nin sözleri
Kredi Garanti Fonu (KGF) AŞ 

Genel Müdürü İsmet Gergerli, ATB 
Meclis toplantısında yaptığı konuşma-
da,  kredi garanti kurumlarına sağla-
nan Hazine desteğine ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararının büyük yenilikler ge-
tirdiğine dikkati çekerek, “KOBİ’lerin 
finansmana erişiminde çok önemli bir 
sayfa açtık.” dedi.

Gergerli, Resmi Gazete yayımla-

narak yürürlüğe giren, “Kredi Ga-
ranti Kurumlarına Sağlanan Hazine 
Desteği”ne ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararı hakkında açıklamalarda bulun-
du.

KGF’nin 1991’de kurulduğunu 
hatırlatan Gergerli, Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 
üçte bir ortakları olduğunu belirtti.

Gergerli, KOBİ’lerin daha kolay 
ve maliyetsiz finansmana erişiminde 
örnek olduklarını ve KGF teminatı-
nın, bankalar nezdinde çok değerli 
olduğunu dile getirerek, “Bankalar 
mevduat toplar, üzerine risk primini 
koyar, sermayesinin getirisini hesap-
lar, karını koyar ve kredi maliyetini 
çıkartır. KGF teminatı olduğunda ise 
risk primi ve sermaye getirileri mali-
yetlerini ortadan kaldırıyoruz. Bunu 
Türkiye’de, sanayinin ve yatırımların 
gelişmesi için yapıyoruz.” diye konuş-
tu.

Yenilikler çok önemli
Gergerli, Bakanlar Kurulu kararı-

nın önemli yenilikler getirdiğine dik-
kati çeken Gergerli, böylece KOBİ’le-
rin finansmana erişiminde çok önemli 
bir sayfa açtıklarını vurgulayarak söz-
lerini şöyle sürdürdü:.

 “Hazinemiz, 20 milyar liralık bir 
limit açıyor, biz bu limiti Türk sana-



yicisine ve KOBİ’sine tahsis edeceğiz. 
KOBİ’lerin kefalet üst limiti, 1,5-2,5 
milyon liradan 3 milyon dolara çıka-
rıldı. Destekten yararlanıcı tanımına 
‘KOBİ tanımı dışında kalan diğer 
işletmeler’ de eklendi. Tanım dışında 
kalan diğer işletmelerin kefalet üst li-
miti de 50 milyon dolar oldu.” 

Vergi ve SGK borcu olanlar da 
yararlanabilecek
Gergerli, bankacılık sistemini daha 

fazla işin içine çekerek, onların deste-
ğini alan bir yapı kurduklarını belirte-
rek, Kredi onay komitelerinin kaldırı-
lacağına, tahsis işlemlerinin reyting ve 
portföy garanti sistemleriyle sonuçlan-

dırılacağına işaret etti.  Gergerli, ocak 
ayında ortalama 35-40 gün olan tahsis 
sürelerini 7 güne indirdiklerini, yeni 
yapıyla birlikte ise sürenin 1-2 güne 
düşeceğini söyledi.

Gergerli sözlerine şöyle devam etti:
“İhracatın finansmanının, Türk 

ekonomisi için çok önemli olduğunun 
altını çizen Gergerli, “Eximbank’a 
yüzde 100 teminat vererek ihracatçı 
KOBİ’lerin finansmana erişimini ko-
laylaştıracağız. Banka aracılığıyla kul-
lanılacak Eximbank kredilerinde ise 
mevcutta yüzde 75 olan kefalet limiti, 
KOBİ ve KOBİ tanımı dışında kalan 
ihracatçı yararlanıcılar için yüzde 85 
olarak uygulanacak. 

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) prim borcu olanların, daha 
önce sistemden yararlanamıyordu, 
ancak yeni düzenlemeyle onlara da bir 
kapı açıldı. Bu düzenleme ile birlik-
te borcun kurum tarafından Hazine 
desteğiyle kefalet sağlanacak kredinin 
yüzde 20’sini aşmaması şartıyla ve ön-
celikli olarak ödenmesi halinde, vergi 
ve SGK borcu olan firmalara da kefa-
let sağlama yolu açıldı.”

KAPAK

10



 KOBİ’ler kredi limitin 
yüzde 24’ünü kullanıyor
Açılmalarının son bölümünde, 

vadelerin de yeniden tanımlandığını 
bildiren Gergerli, işletme kredilerinde 
5, yatırım kredilerinde ise 10 yıla ka-
dar vadenin imkan dahiline alındığına 
dikkat çekti.

Gergerli, ocak ayında toplam risk 
bakiyelerinin 2,4 milyar lira iken, 
ekim ayında 4,6 milyar liraya ulaştı-
ğını kaydetti. Bu rakamın KGF için 
önemli bir artış olduğunu, ancak ye-
terli görmediklerini vurgulayan Ger-
gerli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’de bankacılık sektörü, 
yaklaşık 1,5 trilyon liralık kredi limit-
leri kullandırıyor. Bunun sadece 400 
milyar lirası, yani bankacılık sektörü-
nün yaklaşık yüzde 24’ü KOBİ’lere 
kullandırılan krediler. Rakamın ye-
terli olmadığını düşünüyoruz, çünkü 
KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin ge-
lişmesinde çok önemli bir dinamik. 
Bunun bankacılık sektöründeki payı-
nın da artırılması gerekir. Onun için 
KGF’nin imkanlarının artırılması çok 
önemliydi. Başbakan’ımızın büyük 
desteğiyle bu imkan sağlandı. Biz de 
bu olanakları Türkiye ekonomisinin 
gelişmesine daha iyi kaynak olarak 
sunmaya çalışacağız.”

İkinci konuşmacı Dündar
ATB Müşterek Meclis toplantısı-

nın ikinci kısmında ise TOBB Başkan 
Danışmanı Çağlayan Dündar, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
başlattığı istihdam seferberliği kap-
samında özel sektör temsilcilerine 
Türkiye'nin geleceği için en az artı bir 
istihdam sağlamaları çağrısında hare-
ketle, İŞKUR ve TOBB’nin birlikte 
yürüttükleri, “İstihdam Seferberliği ile 
yapılan çalışmaları ve gelinin noktayı 
anlattı.

Dündar, en az bir istihdam için 
hükümetin önemli adımlar attığına 
dikkat çekerek, “Bugüne kadar istih-
damda en önemli sıkıntılardan biri 
istihdam üzerindeki vergi ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) primi gibi 
maddi yüklerdi. OECD hesaplarına 

göre Türkiye'de istihdam yükü yüz-
de 38,3. Yani bir işverenin brüt üc-
ret maliyetinin yüzde 38'ini vergi ve 
prim yükleri oluşturuyor. Bu nokta-
da hükümetimiz devrim niteliğinde 
tarihi bir karar alarak yeni istihdam-
da bu yükü sıfırlıyor. Bu kapsamda 

tüm işverenlere bu yılın sonuna kadar 
özel bir imkan sunuluyor. İşverenler 
1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe 
aldıkları her çalışan için bu teşvikler-
den yararlanabilecek. Örnek vermek 
gerekirse normalde asgari ücretin top-
lam maliyeti 2 bin 178 lira. Bunun 
773 lirası devlete vergi ve prim olarak 
ödeniyor. Çalışanın eline net bin 405 
lira kalıyor. Şimdi devletimiz diyor ki 
'Bu 773 lirayı biz karşılıyoruz.' Dola-
yısıyla maliyetiniz 2 bin 178 liradan 
bin 404 liraya düşüyor. Yani işverenin 
istihdam maliyeti bir anda yüzde 35 
azaltılmış oluyor" şeklinde konuştu. 

TOBB başkan Danışmanı Çağla-
yan Dündar konuşmasının son bölü-
münde Mesleki Yeterlilik konusunda 
yapılan çalışmaları, verilen eğitim 
programlarını anlatarak, bu eğitimler 
sonucu alınan belgelerin tüm dünyada 
geçerli olduğuna dikkat çekti.

90. Yıl yemeği
ATB Meslek Komiteleri üyeleri ile 

Meclis Üyeleri daha sonra, personelle 
birlikte 90. Yıl yemeğinde bir araya 
geldi. Yemeğe ayrıca, çok sayıda misa-
fir de iştirak etti.
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Ankara Ticaret Borsası’nın (ATB) 
kuruluş tüzüğü, 3 Nisan 1907 

tarih ve 32 sayılı Danıştay kararı ile 
onaylanmıştır. 19 Nisan 1907 tarih ve 
1 nolu  Ticaret ve Nafia vekaleti onayı 
ile Ankara Valiliği’ne tesis ve işlem tali-
matı verilmiştir. 

Ankara Valiliği, bunun üzerine 26 
Eylül 1910 tarihinde Ankara ticaret 
Borsası’nın faaliyetlerine izin vermiştir. 
Ancak aradan geçen süre içinde çalış-
malarını tam anlamıyla sürdüremeyen 
Ankara Ticaret Borsası 19 Şubat 1925 
yılında Cumhurbaşkanı Atatürk ve dö-
nemin Bakanlar Kurulu’nun imzaladı-
ğı kararname ile Zahire Borsası olarak 
faaliyete geçmiştir. 

ATB, 12 Şubat 1927 Cumarte-
si günü saat 16.00’da ilk toplantısını 
gerçekleştirmiştir.  Borsa encümenin,  
ilk kararları içeren defterinde yer alan 
kararlara bakıldığında 1 nolu toplantı 
tutanağında  Çolakzade Sabri Bey’in 
başkanlık görevine, Gedikzade Ali 
Efendi’nin Başkan Vekilliğine, Vefik 
Hayri Bey’in de Sandık Amirliğine 
seçildikleri yer almaktadır.  Yine aynı 
tutaknakta  , zahirelerin borsa dışında 

satışını önlemek üzere iki kolcunun 
bulundurulmasına da karar verildiği  
görülmektedir. 

Ankara Ticaret Borsası, Borsa 
Encümenin 26 Şubat 1927 Cumar-
tesi günü yaptığı 3.toplantısı sonun-
da,  küşat edilerek resmen faaliyetine 
başlamıştır. Borsa encümeni kuruluş 
toplantılarını, Ankara’da İstasyon böl-

gesindeki ve eski Toprak Mahsulleri 
Ofisi’ne yakın ahşap bir binada yap-
mıştır. Zaman içinde yıkılan bu bina-
nın Toprak Mahsulleri Ofisi’ne yakın 
olması nedeniyle seçildiği ifade edil-
mektedir.

İlk Meslek Grupları
ATB’nin küşat edildiği, Vali Mua-

vini Ahmet Kınık başkanlığında yapı-
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Atatürk’ün imzaladığı 
ATB’nin Kuruluş Kararnamesi

lan toplantıda, beş meslek gurubunu 
tespit ve tayin edilmiştir. Tutulan zapta 
göre Zahire Borsasında oluşturulan ilk 
beş meslek grubu şu şekildedir:

-  Hububat ve Bakliyat
-  Tiftik-Yapağı
-  Hamderi ve Avderileri
-  Sade, zeytin ve nebati yağlar, zey-

tin tanesi ve peynir
-  Un ve kepek olarak belirlenmiş-

tir. 
26 Şubat 1927 tarihi itibariyle 

Borsanın üye sayısı 13 adedi birinci 
derece, 1 adedi ikinci derece, 1 adedi 
de üçüncü derece olmak üzere toplam 
15’tir.

Kuruluş tüzüğü ile ülkemizdeki 
birçok ticaret borsasının da kuruluşu-
na öncülük eden ATB, bu tarihten iti-
baren hızlı bir gelişme sürecine girmiş-
tir.  Ulus’ta şimdiki Cihan Palas Oteli’ 
nin yanındaki bir binaya taşınan ATB, 
Canlı Hayvanları kotasına alınınca 
Akköprü’de eski Et Balık Kurumu’ 
nun yanındaki bir binaya, daha sonra 
da Çıkrıkçılar Yokuşundaki Hüdaverdi 
Han’da tutulan dairede hizmetini sür-
dürmüştür. 

1976 yılında “Anafartalar Caddesi, 
Şan Sokaktaki merkez binasında hiz-
met vermeye başlayan Ankara Ticaret 
Borsası, 2014 yılında yapımı tamam-
lanan yeni hizmet binasına taşınmış 
ve o tarihte bu yana da burada çağdaş 
borsacılığın gereklerini yerine getirerek 
hizmetlerini sürdürmektedir. 

ATB, Ankara ekonomisiyle bir-
likte, ülke ekonomisine de önemli alt 
yapı tesisleri kazandırarak örnek bir 
çalışma sergilemiştir. Cevat Bingöler 
Canlı Hayvan Borsası, ATB Et Kom-
binası, ATB İş Merkezi, ATB Et Borsa-
sı, Ahiboz Hububat Depolama, Kantar 
ve Tam Yetkili ve Sınıflandırıcı Lisansa 
sahip Uluslararası Akreditasyon Belgeli 
Laboratuar  tesisleri ve ATB Hububat 
ve Yağlı Tohumlar Satış Salonu,İskitler 
Şube Müdürlüğü, Toptancı Hal Şube 
Müdürlüğü ile Şereflikoçhisar temsil-
ciliğiyle ile çağdaş anlamda borsacılık 
yapmaktadır. 

T.C. Başbakanlık 
Kalem-i Mahsusa Müdüriyeti
a ded: 1701

Bismihi 
Kararname

Ankara’da küşadına lüzum görülen Ticaret ve Zahire Borsası hakkında 
Ticaret Vekalet-i Celilesinin 18.02.1341 tarih ve Ticaret Müdüriyeti 
37/10347 numerolu tezkeresi ile merbut-u talimatname,  İcra Vekilleri 
Heyetinin 19.02.1341 tarihli ictimaında led’et-tezekkür kambiyo ve esham 
ve tahvilat muamelatıyla iştigal etmemek üzere borsalar hakkındaki 2 mart 
1302 tarihli Nizamnameye tevfikan Ankara’da Zahire Borsası Küşadı ve 
sureti merbut talimatnamenin tatbiki karargir olmuştur.19.02.1341 

Türkiye Reisi Cumhuru
Gazi Mustafa Kemal
(imza)

Başvekil Vekili ve  Maliye Vekili Hariciye Vekili Dahiliye Vekili
Müdafa-i Milliye Vekili M. Abdülhalik Bey Şükrü Kaya Bey M. Recep Bey
Ali Fethi Bey
(imza)  (imza) (imza)                  İmza)

Bahriye Vekili Adliye Vekili Sıhhiye ve Mua. İçt. Vekili
İhsanBey Mahmut Esat Bey Mazhar Bey
(İmza) (İmza) (İmza)

Ticaret Vekili Nafia Vekili Maarif Vekili Ziraat Vekili
Ali Cenal Bey Fevzi Bey Şükrü Saraçoğlu Hasan Fehmi  
    Bey
 (imza) (imza) (imza) (İmza)

KAPAK
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 
ülkelerde bulunan küçük ölçekli 

çiftçiler ve kooperatifler arasındaki 
ticareti geliştirmeye yönelik atılan 
adımlar tanıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Ekonomik ve Ticari İşbirli-
ği Daimi Komitesi (İSEDAK), İİT 
Araştırma ve Eğitim Merkezi (SES-
RIC) ve Ankara Ticaret Borsasının 

"İslam Ülkeleri Ortak Pazarı ve Borsası Projesinin 
Tanıtımı ve Geliştirilmesi Çalıştayı" Ankara'da 
yapıldı.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 
ülkelerdeki küçük ölçekli çiftçiler ve kooperatifler 
arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalarda 
önemli adımlar atıldı.

(ATB) katkılarıyla gerçekleştirilen ve 
üç gün sürecek "İslam Ülkeleri Ortak 
Pazarı ve Borsası Projesinin Tanıtımı 
ve Geliştirilmesi Çalıştayı" Ankara'da 
bir otelde yapıldı.

İİT üyesi ülkelerdeki küçük öl-
çekli işletmeler, aile çiftçileri ve ko-
operatifler arasında veri tabanı, bilgi 
ağı ve web sayfasının kurulmasını ön-
gören proje kapsamında atılan adım-

ların anlatıldığı çalıştayda, web por-
talının (www.icpcem.com) tanıtım 
ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar 
da ele alındı. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı ile ATB arasında söz 
konusu portalın tanıtımı ve gelişti-
rilmesine yönelik iş birliği protokolü 
imzalandı.

"İslam ülkeleri arasındaki 
ticaret yeterli değil"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan 

Yardımcısı Mehmet Daniş, çalıştayda 
İslam ülkeleri arasındaki ticarete iliş-
kin bilgiler verdi.

Ticaretin üretimden daha önemli 
bir noktaya geldiğine işaret eden Da-
niş, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin 
yeterli olmadığına dikkati çekti. Da-
niş, "İslam ülkelerinin kendi araların-

ATB İslam devletleriyle 
ticarette köprü olacak
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daki ticaret hacmi bugün itibarıyla 
132 milyar dolar. Yani dünya tarımsal 
ihracatının yüzde 11'ine tekabül edi-
yor. Nüfus anlamında bakıldığında 
ise yüzde 21'lik bir nüfusu kapsıyo-
ruz. Buna rağmen aynı oranda ticare-
timizin olmadığını görüyoruz." dedi.

E-ticaret sektörünün dünya gene-
linde büyüdüğünü söyleyen Daniş, 
"Bizim de yeni kurallarına uygun 
şekilde ticaretimizi geliştirmemiz 
gerekmektedir. Bunun için de ha-
zırlanan bu projenin İslam ülkeleri 
arasında hızla yayılması gerektiğini 
düşünüyorum." değerlendirmesinde 
bulundu.

Daniş, ticareti artırmanın yolu-
nun ticaret yapanların birbirlerini 
daha iyi tanımasından, ticaret yapılan 
yolların güçlendirilmesinden geçtiği-
ni belirtti.

"Platformla iş birliği ve 
dayanışma artacak"
ATB Yönetim Kurulu Başkanı 

Faik Yavuz da söz konusu platformla 
İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin 
gelişmesinin yanı sıra dayanışmanın 

da artacağını vurguladı. İslam ülke-
lerinin potansiyeline vurgu yapan 
Yavuz, "Aynı anda dört ayrı mevsi-
mi yaşan ülkelere sahibiz. Her türlü 
ürünü, her mevsimde üretecek bir 
potansiyelimiz var. Bu potansiyeli or-
taya koymamız gerekiyor" dedi.

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hızla küreselleşen ve rekabetin 

hızla arttığı dünyamızda mevcut pi-
yasa koşullarında güçlü olmanın yolu 
işbirliğinden geçmektedir. Tarımsal 
üretimde ve gıda arzında sürdürüle-
bilir rekabetçi bir yapıya sahip olmak 
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için küçük ölçekli işletmeler, aile çift-
çileri, kooperatifler ve gelirini üretici 
olan ortaklarıyla paylaşan örgütler, 
günümüz Dünyasının rekabetçi pi-
yasa koşullarına ayak uydurmak zo-
rundadır.

İkinci dünya savaşının yaralarını 
sarmak amacıyla Avrupa ülkelerinin 
oluşturduğu ekonomik güç olan kö-
mür birliği, demir-çelik birliği gibi 
yapılanmalar daha sonra Avrupa 
Ekonomik İşbirliği olarak şekillen-
miş, günümüzde ise Avrupa Birliği 
gibi büyük bir organizasyon olarak 
karşımıza çıkmıştır.

AB ekonomik bir güç olmanın 
yanında, büyük siyasi gücü olarak da 
üye ülkelerin çıkarlarını korumakta-
dır. Bugün burada çalışmalarını yapa-
cağımız İslam Ülkeleri Ortak Pazarı 
ve Borsası  da yakın bir gelecekte İs-
lam Ülkeleri arasında kalıcı bir işbir-
liğini temellerini oluşturacağı  inan-
cındayım.İslam ülkeleri her ürünün 
üretilebileceği ve pazarlanabileceği 
geniş bir coğrafyaya ve yüksek bir ti-
cari potansiyele sahiptir.

Koç’un sözleri
İSEDAK Koordinasyon Ofisi Di-

rektörü Selçuk Koç ise farklı alanlar-
dan uzmanları çalışma gruplarında 
bir araya getirdiklerini belirterek, 
"Ortak bir anlayış ortaya koymak, 
İslam ülkeleri arasındaki politikaları 
yakınlaştırmak istiyoruz." diye ko-
nuştu.

Tanıtım standları gezildi
Yapılan konuşmalar ve ardından 

imzalanan işbirliği protokolünden 
sonra, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz ve çalıştaya katılan İslam ülke-
lerinin temsilcileri ülkemizdeki üre-
tim kooperatifleri ve birliklerin ta-
nıtım standlarını gezerek ilgililerden 
bilgi aldılar. 

ATB Ahiboz Hububat ve 
Bakliyat Borsasına ziyaret
Çalıştaya katılmak üzere ülkemi-

ze gelen yabancı konuklar çalıştayın 
ikinci günü Ahiboz Hububat ve Bak-
liyat Borsasını ziyaret ettiler. Burada 
kantar, analiz laboratuarı ve satış salo-
nunun işleyişi hakkında ATB Genel 
sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu’dan bilgi 
alan katılımcılar düzenlenen seansı 
izlediler ve sistem hakkında sorulara 
yönelttiler. 
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Kredi Garanti Fonu(KGF) yö-
netim Kurulu Başkanı Faik Ya-

vuz, mevzuatta yapılan değişiklikle, 
KGF’nin finansman desteği konu-
sunda çok daha iyi noktaya geldiğini 
belirterek, sadece iki günlük zaman 
diliminde 8 milyar liraya yakın kredi 
talebinin onaylandığını söyledi.

31Ekim 2016 tarihinden itiba-
ren 66 bin 644 firmaya yönelik, 18.5 
milyar lira kefaletle 21 milyar 900 
milyon liralık krediye aracılık ettikle-
rini vurgulayan Faik Yavuz,sadece 18-

KGF ve ATB Başkanı Yavuz, Dünya Gazetesi'nde 
yayınlanan Ankara Sohbetleri'nin konuğu oldu

“Maliyetler düştü, bankalar faiz 
indiriminde daha agresif olmalı”

Bugün, KOBİ’lerin öncelikli ilk sorunun finansmana 
erişim olduğunu söyleyebilirim. Kırılgan yapının 
etkisiyle zaman zaman bankalar frene bastığında 
ister istemez KOBİ’ler teminat sıkıntısına düşüyor. 
Bankalar olaya kendi açılarından bakıyor ve 
kaliteli teminat arıyor. Kaliteli teminat da ne yazık 
ki KOBİ’lerin portföylerinde yok. KOBİ’lerin bu 
sorunlarını çözmek üzere kurulan KGF de en çok 
ihtiyaç duyulan dönemlerde devreye giriyor.



“Ürettiğini satabilen, satabildiği 
kadar üreten bir yapı oluşturmamız ge-
rekiyor. Bunu da inşallah bizim özem 
sektörümüz başarır. Bunun örnekleri 
var. 2002 sonrasında dünyadaki finans 
hareketlerine baktığımızda Türkiye’ye 
büyük bir para akımı oldu ve o ara-
da da çok büyüdü. Ancak ne zaman 
dünyada kriz başladıysa ister istemez 
büyüme oranı düştü. Bizim büyümeye 
de ihtiyacımız var, en az yüzde 6.5-7 
büyümemiz lazım istihdam sorunu 
çözmek için”

Önceki dönemlerde büyümenin 
başkasının tasarrufuyla gerçekleştiğini 
kaydeden Faik Yavuz, artık devlet des-
teğiyle ve devlete fazla yük olmadan 
büyümeye katkı sağlayacaklarını dü-
şündüklerini bildirdi.

KGF olarak İslam Kalkınma Ban-
kası, Avrupa Yatırım Fonu gibi ulus-

19 Mart tarihlerine karşılık gelen hafta 
sonunda 16 bin firmanın 8 milyar li-
raya yakın kredi talebinin onaylandığı 
bilgisini verdi.

Yeni dönemde bankaların kredi 
maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığı-
na değinen Yavuz, “Eskiden bankalar 
maliyet hesaplarken, aldıkları mevdu-
atı paçal yaparlar ve bunun üzerinde 
bir karşılık ayırırlardı. Ayrıca, Sermaye 
Yeterlilik Rasyosunu göz önünde bu-
lundururlardı. Şimdi bunun için karşı-
lık ayırmıyorlar ve maliyetleri düşüyor” 
dedi.

KGF kefaletinin birinci sınıf te-
minat sayıldığına değinen Faik Yavuz, 
artık firma sahipleri ile bankaların kar-
şılıklı oturup faiz pazarlığı yapması ge-
rektiğini bildirdi.

Bu süreçte, bankaların faiz indiri-
minde daha agresif davranmaları ge-
rektiğinin altını çizen Yavuz, bankalar 
yönüyle herhangi bir riskin kalmadı-
ğını, Hazine’nin verdiği yetkiyle ta-
kibe düşme oranında yetkinin yüzde 
7’ye çıktığını ifade etti.  Risk payının 
da düştüğünü vurgulayan Faik Yavuz, 
bütün bu unsurlar göz önünde bulun-
durulduğunda, bankaların faizi 3 puan 
civarında düşürmesini beklediğini bil-
dirdi.

Hazine destekli kredilere yönelik 
firmalardan büyük talep olduğu gibi, 
bankaların da bu konuda çok iştahlı 
davrandığını ifade eden Yavuz, “Piya-
salarda bir daralma olmakla birlikte, 
dünya ekonomisinde de genelde bir 
daralma gözleniyor. 2017 yılında 
piyasaya böyle bir paranın 

pompalanması, ekonomiyi ciddi ölçü-
de canlandıracaktır. Kaldıraç etkisiyle 
25 milyar liralık kaynağın tamamının 
250 milyar liralık krediye dönüşmesiyle 
birlikte bankacılık sistemindeki KOBİ 
kredilerinin yaklaşık yüzde 60’ına ara-
cılık etmiş olacağız. Bu konuda başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere Baş-
bakanımız, bakanlarımız ve Hazine’ye 
teşekkür ediyoruz. Buna gerçekten 
ihtiyaç vardı, KGF Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak benim de beklemedi-
ğim bir şekilde limit 250 milyar liraya 
yükseltildi. Bu ortamda gerçekten çok 
büyük para” ifadelerini kullandı.

Verilen desteklerin kısa sürede yatı-
rım ve istihdama dönüşeceğini anlatan 
Faik Yavuz, “Bizim işadamımız yatı-
rımcıdır ama elinde imkan olmadan 
yatırım yapma şansı da yoktur. Şimdi 
böyle bir imkan yaratıldı, mutlaka iş-
letmelerini büyüteceklerdir. Yeni yatı-
rımlara gireceklerdir, dolayısıyla 
istihdam sorunu da halledilmiş 
olacaktır” dedi.

Yeni dönemde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile birlikte ih-
racata yönelik de çok önemli 
desteklerin yürürlüğe girdi-
ğinin altını çizen Yavuz, şu 
aktarımda bulundu:

Piyasalar 
Ocak 

Ayından 
itibaren 

canlanmaya 
başladı
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lar arası kuruluşlarla işbirliği yaparak 
fon elde etmeye de çalıştıkları bilgisini 
veren Faik Yavuz, 30 Mart’tan sonra 
sermayelerinin 320 milyon liraya yük-
seleceğini ve daha güçlü bir yapıya ka-
vuşacaklarını söyledi.

Temettü dağıtmayan ve kar amacı 
gütmeyen bir kuruluş olduklarına vur-
gu yapan Yavuz, “Bunun için şirket ne 
kadar büyürse, ne kadar fon yaratabilir-
se, Hazine’ye olan ihtiyaç da azalacak-
tır. Biz komisyon oranlarımızın Güney 
Kore örneğinde olduğu gibi binde 3 
olmasını talep etmiştik. Yetkililerimiz 
farklı uygun gördüler” şeklinde konuş-
tu.

Faik Yavuz, mevcut desteklerin yatı-
rıma ve istihdama dönüşmesinin görül-
mesiyle birlikte, talep gelmesi halinde 
siyasilerin 250 milyar liralık kredi limi-
tini daha da yükseltebileceğini belirtti.

Faik Yavuz, 10 Mart 2017’de Res-
mi Gazete’de yayınlanan Kredi Garanti 
Kurumlarına Sağlanan Hazine Deste-
ğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 
ile KGF kefaletine ilişkin yapılan deği-
şiklikler hakkında da bilgiler verdi.

Temel olarak Hazine kaynağının 2 
milyar liradan 25 milyar liraya yüksel-
tildiğini belirten Yavuz, böylece kaldı-
raç etkisiyle kefalet hacminin 20 milyar 
liradan 250 milyar  liraya yükseldiğini 
kaydetti. Kararla birlikte daha önce 3 
milyon dolar olan KOBİ limitinin 12 
milyon lira olarak belirlendiğini söyle-
yen Yavuz, KOBİ dışındaki şirketlerin 
limitinin ise 50 milyon dolar iken 200 
milyon lira olarak değiştirildiğini söyle-
di.

Bakanlar Kurulu Kararı ile birlik-
te kefalet komisyonlarında da önemli 
değişiklikler yapıldığını aktaran Yavuz, 
daha önce yüzde 0.5 ile yüzde 2 ara-
sında değişen kefalet komisyonunun 
yüzde 0.03’e indirildiğini, Hazine ko-
misyonunun ise kaldırıldığını belirtti. 
İzleyen yıllarda daha önce alınan ko-
misyonun ise artık alınmayacağının 
altını çizen Faik Yavuz, artık başvuru 
ücretinin de alınmayacağını dile getir-
di. Bir yeniliğin de işletme kredilerinde 

getirildiğine değinen Yavuz, bu çerçe-
vede artık işletme kredilerinde 1 yıl geri 
ödemesiz dönemin olacağını vurguladı.

Bakanlar Kurulu Kararı ile birlik-
te KOBİ’lerde kefalet limitinin yüzde 
85’ten yüzde 90’a yükseltildiğini an-
latan Yavuz, KOBİ dışı işletmelerin 
limitinin ise yüzde 75’ten yüzde 85’e 

çıkarıldığını kaydetti. Faik Yavuz, vergi 
ve SGK borcu olmadığına ilişkin alı-
nan yazının geçerlilik  süresinin de 30 
günden 90 güne çıkarıldığını, leasing 
firmaları ile ticaretin finansmanı kapsa-
mında finansman şirketlerinin de ortak 
olmaları şartıyla sistemden yararlanabi-
leceğini sözlerine ekledi.  
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10 Mart 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan Kredi Garanti Kurum-
larına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile KGF kefaletine ilişkin yapılan değişik-
likler şöyle:

                            ESKİ                       YENİ
Hazine kaynağı              2 milyar lira               25 milyar lira
Kefalet hacmi                  20 milyar lira              250 milyar lira
KOBİ limiti                      3 milyon dolar             12 milyon lira
KOBİ dışı limiti               50 milyon dolar          200 milyon lira
Kefalet komisyonu  yüzde 0.5-yüzde 2       yüzde 0.03
Hazine komisyonu           var                              yok
İzleyen yıl komisyonu      var                            yok
Başvuru ücreti                 var                             yok
İşl.krd.ödemesiz dönem   yok                            var
KOBİ kefalet oranı          yüzde 85                  yüzde 90
KOBİ dışı kefalet oranı   yüzde 75                 yüzde 85
Vergi, SGk borcu yok     30 gün                   90 gün
yazısı geçerlilik süresi    

Getirilen yenilikler
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Ekonomi Şurası’nda 
istihdama destek sözü

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Türkiye Ekonomi 

Şurası Ankara’da yapıldı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baş-
bakan Binali Yıldırım ve ekonomiyle 
ilgili bakanların katılımıyla gerçek-
leştirilen şurada bir konuşma yapan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu istihdam çağrısını yinelerken, 
“Dışarısı kötüleşirken içeride safları 
sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parla-
sın ki masa başından ahkam kesen 
reyting şirketleri de mahcup olsun, 
utansınlar” dedi.

Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşma-
da, PKK ve DAEŞ gibi terör örgüt-
lerinden sonra FETÖ'nün "hain" 
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darbe girişiminin de ülkeye pek çok 
büyük sıkıntı yaşattığını dile getirir-
ken,  "Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde ve milletimizin basiretli duru-
şuyla bunların hepsini aşacak güce ve 
azme sahip olduğumuzu gösterdik" 
şeklinde konuştu.

Artık 2017'ye baktıklarına dikka-
ti çeken Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm 
çalkantılara rağmen özel sektörün 
son bir yılda 155 milyar liralık ma-
kine ve teçhizat yatırımı yaptığını, 
141 milyar dolarlık mal ihracatı ger-
çekleştirdiğini, turizm, denizcilik ve 
müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar 
dolarlık döviz geliri elde edildiğini 
kaydetti.

Vergi indirimleri isabetli bir 
adım oldu
Yaşanan olumlu gelişmelere rağ-

men sıkıntılar da bulunduğunun 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, sözlerine 
şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin yüzde 
80'i iç tüketimden kaynaklanıyor. 
Dünya ekonomisi ve küresel ticaret 
uzun bir süredir yavaşlamış durum-
da. Böyle bir ortamda iç piyasamızı 
canlı tutmak daha önemli hale gel-
di. Unutmayalım ki ekonomi bileşik 
kaplar gibidir. İstihdam için üretim, 
üretim için de iç tüketim şart. İleride 
daha büyük atılımlar yapabilmek için 
bugün eldekini muhafaza etme za-
manıdır. Şimdi iç piyasayı canlı tut-

ma zamanıdır. Hükümetimizin beyaz 
eşya, mobilya ve konut sektörlerinde-
ki vergi indirimleri bu açıdan isabetli 
bir adım olmuştur."

Hisarcıklıoğlu, döviz kurlarında 
yaşanan hızlı yükselmenin firmalarda 
ve piyasada sıkıntılara neden olduğu-
nun altını çizerek, "Kredi faizlerinin 
makul seviyelere inmesi beklenirken 
Merkez Bankasının likiditeyi kısması 
ve faizleri yükseltmesi üzerimizdeki 
yükü de artırdı." değerlendirmesinde 
bulundu.

İçeride ve dışarıda zorluklar ya-
şandığı bir dönemde özel sektör 
olarak devleti yanlarında görmek 
istediklerini belirten Hisarcıklıoğ-
lu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın şuraya katılımının bü-
rokrasinin çarklarını işletmek ve özel 
sektörün sürdürdüğü mücadelenin 
önemini göstermek açısından önemli 
olduğunu vurguladı.

 En az artı bir istihdam
Son dönemde Hükümetin istih-

damı, ticareti ve sanayiyi destekleme 
yönünde yeni adımlar attığını hatır-
latan Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda 
vergisini düzenli ödeyenlere yönelik 
vergi indiriminin de gündemde oldu-
ğunu ifade etti.

İş dünyasının moralini ve şevkini 
artıran tüm bu desteklerin ekonomi-
ye ve yatırımlara yeniden ivme kazan-

dıracağına inandığının altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, bu anlamda TOBB 
olarak son dönemde yaptıkları çalış-
malar hakkında bilgi verdi. 

Türkiye'nin 15 Temmuz'daki 
darbe girişimi sonrasında nasıl milli 
bir mücadeleye giriştiyse özel sek-
törün de 2017'de istihdam yarışı 
yapması gerektiğini belirten Hisar-
cıklıoğlu, özel sektör temsilcilerine 
"Türkiye'nin geleceğine en az artı bir 
istihdam sağlamaları" çağrısında bu-
lundu.

Güven ve istikrar vurgusu
Türkiye'nin son yıllarda elde etti-

ği tüm kazanımların temelinde güven 
ve istikrar yattığını anlatan Hisarcık-
lıoğlu, güven ve istikrar olmadığında 
nasıl krizler yaşandığının görüldüğü-
nü söyledi.

Hisarcıklıoğlu, terör örgütlerini 
kullanarak saldıran odakların Türkiye 
ekonomisini zor duruma düşürmek 
istediklerine de işaret ederek, sözleri-
ni şöyle tamamladı:

"Buradan çok açık söylüyorum. 
Ne yaparsanız yapın, nasıl saldırırsa-
nız saldırın asla başaramayacaksınız. 
Biz bir oldukça, el ele omuz omuza 
verdikçe bizi yenemeyeceksiniz. Siz 
her saldırdığınızda Türk iş dünyası 
olarak ülkemizin geleceği için daha 
çok çalışacak ve üreteceğiz. Devleti-
mizin yanında milletimizin emrinde 
olacağız." 
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ise konuşmasında, "Yaşadıkla-
rımız ve ortaya çıkan hakikatler bize, 
FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör ör-
gütlerinin başını tamamen ezmeden 
güvenle ve tam kapasiteyle yolumuza 
devam etmekte zorlanacağımızı gös-
teriyor" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin son 14 yılda 
3 kat büyümesi de, yapılan istişarele-
rin büyük katkısı bulunduğunu vur-
gulayarak, bugün ve bundan sonra 
yapılacak iş birliğinin 2023 hedefleri 
doğrultusundaki yürüyüşü hızlandı-
racağının altını çizdi.

İş dünyasının, TOBB çatısı al-
tında temsil edilen kuruluşların, 
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 
gösterdikleri sağlam duruş dolayısıyla 
takdiri hak ettiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin 
ülkemizin her yerinden olduğu gibi iş 
dünyasından da temizlenmesi husu-
sunda daha fazla hassasiyet gösterme-
nizi özellikle milletim adına bekliyo-
rum. Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan 
hakikatler bize, Türkiye'nin FETÖ, 
DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin 
başını tamamen ezmeden güven-
le ve tam kapasiteyle yoluna devam 
etmekte zorlanacağımızı gösteriyor. 
Bu bakımdan sadece kendiniz için 
değil ülkeniz, milletiniz, özellikle de 
gelecek nesiller için yürütülen mü-
cadeleye destek vermeniz şarttır. Ül-
kemizin ve milletimizin müreffeh, 
huzurlu, güçlü geleceği için bugüne 
kadar yaptıklarınız için her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 
Artık şu gerçeği 80 milyon vatanda-
şımızın tamamının gördüğüne ina-
nıyorum, Türkiye sınırları içinde ve 
dışında yaşanan gelişmeler sebebiyle 
tarihinin en kritik mücadelelerinden 
birini veriyor."

Ekonomik terör
Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika ile ilişkisini fiilen kesmeye yö-
nelik Suriye ve Irak'ta bir terör kori-

dorunun inşa edilmeye çalışıldığına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

"Bunun için tüm terör örgütleri 
kullanılıyor, gizli veya açık destek-
leniyor. Aynı terör örgütleri malum 
merkezlerden aldıkları güçle ülkemiz-
de de eyleme yönlendiriliyor. Bölücü 
terör örgütünün 6-7 Ekim olayların-
da, çukur eylemlerinde ortaya koy-
duğu strateji kendi aklı da değildir, 
kendi imkanlarının ürünü de değil-
dir. Yine DEAŞ'ın ülkemizde yaptığı 
veya yapmaya çalıştığı eylemlerin de 
akılla, mantıkla izah edilebilecek bir 
tarafı yoktur. Türkiye'nin yakın ta-
rihte gördüğü en büyük ihanet olan 
15 Temmuz darbe girişiminin ardın-
dan, 'çalışma arkadaşlarımızın hepsi 
hapiste', bu tür serzenişte bulunan-
ların niyetleri de gayet açıktır. Ülke-
mizin güvenliğinden öte istiklalini ve 
istikbalini hedef alan bu saldırıların 
tamamı da ekonomi ayağıyla birlikte 
yürütülmüştür."

"Birileri sırf kaptanı 
sevmedikleri için ..."
Milletin tüm oyunları gördüğünü 

ifade eden Erdoğan, "Onun için ben 
'Rabia' diyorum. Ne var bu Rabia'da? 
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet vardır. Biz bunun etrafında 

bütünleştik ve böyle yürüyoruz." diye 
konuştu.

Başbakan Yıldırım’ın sözleri
Başbakan Binali Yıldırım da, 

TOBB üyelerine hitaben, "Her bir 
üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 mil-
yon yeni iş alanı, yeni aş anlamına 
geliyor. İşte bugün burada Cumhur-
başkanımız da ifade etti, en az bir. Bu 
sayıyı artırdığımız zaman iki olunca 
3 milyondan bahsediyoruz. Siz eko-
nomiyi büyütmek için, insanlarımıza 
yeni iş alanı oluşturmak için bir adım 
attığınızda biz de iki adım atacağız. 
Bu yükü sadece size taşıtmayacağız." 
dedi.

Yıldırım, Türkiye ekonomisinin, 
son 15 yılda büyümesiyle adeta bir 
destan yazdığını, 2016'nın son ayla-
rında dünyadaki belirsizlikle beraber 
yaşanan kurdaki dalgalanmayla yine 
bazı çevreler ve dış ekonomik lobile-
rin Türkiye ekonomisi üzerinde bir 
takım oyunlar oynamak için harekete 
geçtiklerini söyledi.

Değerlendirme kuruluşlarının 
ekonomiyi değerlendirmekten ziyade 
Türkiye'deki istikrar ve güveni sekte-
ye uğratmak, ülkenin gelişmesini ge-
ciktirmek için her türlü gayreti gös-
terdiklerini vurguladı.

Kimler katıldı?
TOBB tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası’na, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkın-
ma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve TOBB oda ve bor-
sa başkanları ile diğer kuruluşların başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler'de gerçekleştirildi. 
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Ankara’daki oda ve borsaların  yönetim kurulu başkanla-
rının katılımıyla  hazırlanan Ankara’nın sorunları rapo-

ru Ekonomi şurasında sunuldu. ATO Başkanı Gürsel Baran 
tarafından açıklanan raporda sorunlar beş ana başlık altında 
değerlendirildi. Raporda yer alan görüşler şöyle:

ULAŞIM
Bir sanayi, ticaret ve tarım kenti olan Ankara’da üreti-

len ürünlerin limanlara taşınmasını sağlayacak demiryolu 
hatları yapılmalıdır. Ankara'dan yapılan ihracata navlun 
desteği gereklidir.  Havaalanı ve fuar alanlarının raylı sistem 
ile birbirine bağlanması, il ekonomisine canlılık kazandı-
racaktır. Diğer taraftan Temelli sanayi havzasında bulunan 
organize sanayi bölgelerinin ana ulaşım arterlerine ve diğer 
organize sanayi bölgelerine yol bağlantılarının gerçekleşti-
rilmesi gereklidir. 

SANAYİ
Ankara, orta ve ileri teknoloji üretiminde diğer illerden 

açık ara öndedir. Ankara ileri teknoloji üssü haline getirile-
cek şekilde yeniden konumlandırılmalıdır. 

Ankara mevcut teşvik sisteminde birinci bölgede yer al-
maktadır. İlin merkez ilçeleri ve dış ilçeleri arasındaki mesa-
fenin çok geniş olması, ilçeler arasındaki sosyal ve ekonomik 
gelişmişliklerin ciddi farklılıklar arz etmesi sebebiyle bütün 
ilçelerin aynı teşvik kapsamında değerlendirilmesi ciddi so-
run teşkil etmektedir. Üretimin desteklenmesi noktasında 
Sincan'da kurulu bir tesisle Haymana ve Şereflikoçhisar'da 
kurulu bir tesisin aynı şartlarda rekabet etmesi mümkün de-
ğildir. Ayrıca il sınırına yakın ilçelerimizdeki sanayi tesisleri 
komşu illere çok daha fazla teşvik tahsis edildiğinden dolayı 
haksız rekabete maruz kalmaktadır. Örneğin Şereflikoçhi-
sar ile Aksaray arasındaki kısa mesafe düşünüldüğünde ya-
tırımların Aksaray'a kayması kaçınılmaz olacaktır. Bu teşvik 
modeliyle Ankara'da sanayinin gelişmesi mümkün değildir. 
Teşvik sisteminin mutlaka bölgesel, sektörel ve ilin özgün 
şartları göze alınarak yapılması gerekmektedir.

TARIM 
Ankara'nın yarısı tarım alanıdır. Şehrimiz 150 kilomet-

relik alan içerisinde Beypazarı, Ayaş gibi ilçelerde sebze, Çu-
buk ve Kalecik ilçelerinde meyvecilik, Polatlı, Şereflikoçhi-
sar, Haymana ve Bala ilçelerinde de buğday yetiştiriciliğinin 
yapıldığı 13üründe marka olmuş bir tarım kentidir. Tarım 
arazilerinin yüzde 15’i sulanabilir durumdadır. Sulu tarım 
alanlarının genişletilmesi için gerekli altyapı yatırımları ya-
pılmalıdır. Jeotermal kaynak sularının örtü altı tarım üre-
timinde etkin şekilde kullanılması değerlendirilmeli ve bu 
alanda çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

Lisanslı depoculukla ilgili yasal düzenlemelerin ardın-
dan çağdaş borsacılık yolunda önemli gelişmeler yaşanmak-
tadır. Ancak, çok sayıda, değişik özellik gösteren ürünlerin 
depolanmasında zorluklar çıkmaktadır. Bu durum, ülke-
mizde henüz uygulamaya geçmiş olan lisanslı depoculuk 

işletmelerinde atıl kapasite oluşturmaktadır. Tarımda ge-
lişmiş ülkelerde olduğu gibi az sayıda ve yüksek standartta 
ürün çeşitlemesine gidilmelidir. Ürün çeşitliliğinin azaltıl-
ması, verimli yüksek, kaliteli tohum kullanılması önem ar-
zetmektedir. Bu amaçla havza bazlıtohum ve prim desteği 
verilerek, standartlara uygun, yüksek kaliteli ve verimli üre-
tim desteklenmelidir.

Ayaş, Beypazarı ve Polatlı yaş meyve sebze üretim hav-
zası için gümrükleme altyapısının kurulmasıyla yaş meyve 
sebze ihracatı artacaktır.

TURİZM
Ankara "yaşanabilir kentler" sıralamasında birinci seçil-

mektedir. Bu özelliğini de yıllardır korumaktadır. Ankara 
yapımı devam eden şehir hastaneleriyle birlikte Türkiye, 
Ortadoğu ve Balkanların önemli bir sağlık şehri dolayısıy-
la sağlık turizmi merkezi haline gelecektir. Ankara'nın bu 
özelliğiyle tanıtımına başlanması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra yine Ankara'nın çok önemli bir po-
tansiyeli de jeotermal kaynaklarıdır. Jeotermal kaynakların, 
sağlık turizminde kullanılması amacıyla teşvik edilmesi 
önem taşımaktadır. Bunun için yatırım teşvikleri uygulan-
malı ve tanıtım için ilave kaynak tahsis edilmelidir.

İl sınırları içerisinde 52 adet müze bulunmaktadır. 
Dünyadaki marka şehirler, başkentler müzeleri marifetiyle 
önemli gelirler elde etmektedir. Başkent Ankara'da bulunan 
son derece önemli müzelerimizin Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından özel kapsama alınarak, tanıtımı gerçekleşti-
rilmelidir. Polatlı ilçesinin Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği 
topraklarda yer alması ve FrigyaMedeniyeti'nin başkenti 
olması nedeniyle kültürel turizm programlarına dâhil edil-
mesi gerekmektedir.

Ankara'nın sağlık hizmetleriyle, turizm potansiyeliyle, 
fuar ve kongre merkezleriyle turizm şehri olarak da marka 
haline gelmesi için kolay ve doğrudan ulaşım sağlanması 
olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu itibarla,  Ankara'nın 
dünyanın önemli bölgelerine yurtdışına doğrudan uçuşla-
rın artırılması gerekmektedir

TİCARET
Ticaretin alışveriş merkezlerinde yoğunlaşması, ulaşım 

ve diğer avantajları nedeniyle alışveriş merkezlerinin tercih 
edilmesi, Kızılay bölgesinde ticaret ve sosyal hayatı olum-
suz yönde etkilemektedir. Kızılay'ın Ankara'nın gerek tu-
rist gerekse yerli halkı için cazibe merkezi haline getirilmesi 
için yeni bir projeye ihtiyaç vardır. Bu açıdan Güvenpark'ın 
arkasındaki kalan bölgedeki Saraçoğlu Mahallesi biçilmiş 
kaftandır. 1944 yılında inşa edilen Saraçoğlu Evleri'nin 
mevcut mimari dokusu korunarak New York'taki Chelsa 
veya İstanbul'daki Akaretler gibi sergi salonları, kütüpha-
neler, müzeler, restoranlar, kafeler başta olmak üzere sosyal 
mekanlar açılarak Kızılay tekrar cazibe merkezi haline ge-
tirilebilir.

Ankara'nın sorunları ve çözüm önerileri



Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

İstihdamda 
kayıtdışı çalışan
yabancılar
sorun oluyor

Türkiye'nin güneyinde haritalar yeniden çizilirken, Suriye 
ve Irak dramı tüm ağırlığıyla adeta içimizde yaşanıyor. 

Irak' ta yönetim şu an için üç parçalı bir hale gelmiş durum-
da. Benzer bir gelişme de Suriye'de yaşanıyor. 

Suriye'de beş yılı aşan savaşın Türkiye'ye bilançosu bir hayli 
ağır. Resmi makamların açıklamalarına göre Suriyeli sığın-
macılar için devletin harcadığı para 25 milyar doları aşmış 
durumda. Sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bu rakam 
30 milyar dolara yaklaştı. Bu Türkiye için çok büyük bir ra-
kam. İş ve aş peşinde koşan 5 milyona yakın işsizin bulunduğu 
ülkemizde bu parayla en az 300 bin gencimize istihdam sağ-
layacak yatırım yapabilirdik. 

Aslında Türkiye'de işsizlik probleminin varlık nedeni çok 
iyi değerlendirilmelidir. Bugün, başta Türk Cumhuriyetlerin-
den çocuk bakmak üzere birçok sektörde kayıt dışı çalışan 1.5 
milyon insanın olduğu ifade ediliyor. Buna kayıt dışı çalışan  
800 bin civarındaki Suriyeli sığınmacıları da eklediğinizde, 
ortaya gerçekten inanması çok güç bir istihdam imkanı çıktı-
ğını görürüz.

Hükümetimizin istihdamı artırmak yönünde almış oldu-
ğu kararlara bakıldığında, kayıtdışı çalışan işçilerin yerine 
kendi işsizlerimizi istihdam etsek, sıkıntıları önemli ölçüde 
aşabiliriz. 

Her iş yerine ilave bir çalışanın daha istihdam edilmesine 
yönelik desteklemelerin, kayıtdışı çalışanların engellenmesinde 
kullanılması bile sıkıntıların daha kısa sürede aşılmasına im-
kan sağlayacağı muhakkaktır.

Türkiye, istihdamını artırmak için daha çok çalışan fabri-
kaya, daha fazla işyerine ihtiyaç duymaktadır. Bunun yolu da 
ucuz, kaliteli ve dünya pazarlarıyla rekabet edebilecek ürünler 
üretmesinden ve ihraç etmesinden geçmektedir.

 Gerçekten çözülmesi çok güç bir problemle karşı karşıya-
yız. İş ve aş bekleyen beş milyon işsizimize karşılık, kayıt dışı 
çalışan ve ülkemizde değişik sektörlerde hizmet veren iki 48 
milyonu aşan bir işgücü bulunuyor. 

Dünyanın bir başka ülkesinde buna benzer bir durum var 
mıdır, bilemiyorum ama ülkemiz bu fasit daireyi kırmalı ve 
geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza iş ve aş sağlamalı-
dır. 

YORUM
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik ve Azerbaycan 

Tarım Bakanı Haydar Asadov’un baş-
kanlığında Azerbaycan’ın Başkenti 
Bakü’de Azerbaycan - Türkiye Tarım 
Forumu gerçekleştirildi. Söz konusu 
Forumda, TOBB’u; Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi ve ATB Başkanı Faik 
Yavuz temsil etti.

Söz konusu Forumunda bir ko-
nuşma yapan Yavuz, Bakanlık bünye-
sinde dış pazarlara yönelik çalışmalar 
yapan bir birim oluşturulduğunu ve 
bugüne kadar gerçekleştirilen tüm 
organizasyonlara TOBB olarak des-
tek verildiği hatırlattı. Yavuz, daha 
önce gerçekleştirilen Gürcistan, 
İran, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti 
Tarım İş Forumları’nda olduğu gibi 
bugün de Azerbaycan’daki Tarım İş 
Forumu’nda TOBB olarak Bakanlık 
ile birlikte olmaktan mutluluk du-
yulduğunu dile getirdi.

Yavuz: Azerbaycan ile tarımsal 
alanda geniş işbirliği yapabiliriz

Azerbaycan ile özellikle eğitim, 
teknoloji ve finansman alanında iş-
birliğine gidilmesi gerektiğini kay-
deden Yavuz, lisanslı depoculuk ve 
borsa yapılanması alanında da işbir-
liğinin önemine dikkat çekti.

Yavuz konuşmasının sonunda, 
bundan 25 sene önce Hocalı’da soy-
kırıma uğrayan Azerilerin acısını 
paylaştığını ve 15 Temmuz şehitleri 
ile birlikte tüm terör kurbanlarına 
Allah’tan rahmet dilediğini söyledi.
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Çiftçilere Sulama Yatırımları Desteklemeleri Ve 
Sulama Eğitimi toplantısı ATB'de yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından yürütülen Kırsal 

Kalkınma Yatırımlarının Desteklen-
mesi Programı Çerçevesinde Bireysel 
Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 
konusunda çiftçileri bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenen bilgilendirme 
toplantıları devam ediyor. Birçok ilçe-
de gerçekleştirilen toplantıların sonun-
cusu Ankara Ticaret Borsası Toplantı 
Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplan-
tıya İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın 
yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Veysal 
Çetin, şube ve ilçe müdürleri, mahalle 
muhtarları, çiftçiler ve teknik personel 
katıldı. 

Toplantının açılışında bir konuş-
ma yapan İl Müdürü Bülent Kork-
maz, suyun tarım için olmazsa ol-
maz bir ihtiyaç olduğunu, ancak su 
kaynaklarının da sınırsız olmadığını 
vurgulayarak, "Mevcut su kaynakla-
rını tarımda maksimum verimi elde 
edecek şekilde kullanmamız gerekiyor. 
Bunun da yolu tarla içerisinde doğru 
sulama tekniklerinin kullanılması ve 
doğru modellerin uygulanmasından 
geçiyor" dedi. 

Artan gıda ihtiyacını da göz önün-
de bulundurarak çiftçilerimizin birim 
alandan daha fazla verim elde edebil-
mesi amacıyla projeler hayata geçirdi-
ğini kaydeden İl Müdürü Korkmaz, 
bu kapsamda Tarla İçi Damlama Su-
lama Sistemi Kurulması, Tarla İçi Yağ-
murlama Sulama Sistemi Kurulması, 
Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama 

Ankara daha kaliteli ürün 
yetiştiren bir şehir olacak

Sistemi Kurulması, Lineer Sistem, 
Center Pivot Sistem, Tamburlu Sis-
tem Yağmurlama Sulama Makinesi 
Alınması ve Güneş Enerjili Sulama 
Sistemleri Kurulması konularında % 
50 oranında hibe desteği sağladığını 
belirtti. 

Başkent Ankara'da 12,3 milyon 
dekar tarım alanının ancak 1,2 mil-
yon dekarlık kısmının sulanabildiğini 
kaydeden İl Müdürü Korkmaz, amaç-
larının bu desteklemelerle sulanan 
alanları daha da artırmak olduğunu 
dile getirerek, Ankaralı çiftçilerin des-
teklemelerden en azami şekilde fayda-
lanmalarını arzu ettiklerini söyledi. İl 
Müdürü Korkmaz, çiftçilere her türlü 
teknik desteği sağlayacaklarını belirte-
rek, çiftçilerden başvurularını yapma-

larını isteyerek şunları söyledi: "Hede-
fimiz üreticilerimizin daha kaliteli ve 
verimli üretim yapmalarını sağlayarak 
hem Ankara ekonomisine hem de ülke 
ekonomisine daha fazla katkı yapma-
larını sağlamaktır. Dünyaya daha fazla 
tarımsal ürün ihraç eden, daha kaliteli 
ürün üreten bir ülke, bir şehir olma 
yolunda hızlı adımlar atıyoruz."

İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın ko-
nuşmasının ardından söz alan Kırsal 
Kalkınma ve Örgütlenme Şube Mü-
dürü Mehmet Dehşet, Bireysel Sula-
ma Destekleri konusunda çiftçilerin 
yapması gerekenler ve başvuru şartları 
konularında katılımcılara bilgiler ver-
di. Toplantı teknik personelin, yönel-
tilen soruları cevaplandırmasıyla sona 
erdi. 
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Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
çalışmalarının yürütülmesinden 

sorumlu olan Akreditasyon Kurulu, 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Halim Mete başkanlığında 
toplandı.

Toplantıda, 2016 yılı içerisinde 
gerçekleştirilen, 12. Dönem Oda/
Borsaların Belgelendirme Denetimleri 
ile 4.-6. ve 9. Dönem Oda/Borsaların 
Belge Yenileme Denetimlerine ilişkin 
sonuç raporları değerlendirilerek Oda/
Borsaların akreditasyonları hakkında 
karara varıldı. Böylece, Akredite Oda/
Borsa sayısı 250’ye ulaştı.

Toplantıda ayrıca, 13. Dönem 
Akreditasyon Sürecinde yer alan 28 
Oda/Borsanın da eğitim çalışmalarına 
başlanılması yönünde karar alındı. 13. 
Dönem Oda/Borsaların ilk eğitimi 
6-7 Şubat 2017 tarihlerinde TOBB’da 
gerçekleştirildi.

Ayrıca Akreditasyon Kurulu top-
lantısında ATB, Akreditasyon Stan-
dardının kriterleri ve sıralaması dik-
kate alınarak hazırlanan yıllık faaliyet 
raporu ve bütçe çalışmaları sunumu 
yapıldı. 

Akreditasyon Kurulu aşağıdaki 
üyelerden oluşuyor: 

TOBB Başkan Yardımcısı Halim 
METE (Başkan), Burdur Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz 
BAŞAR, Kayseri Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan Yrd. Celal HAS-

TOBB Akreditasyon 
Kurulu toplandı

NALÇACI, Kızıltepe Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞAHİN, Muş Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih CEN-
GİZ, Ankara Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Eyüp Şenol ÖMEROĞLU, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Ge-

nel Sekreteri Süleyman KARABÜK, 
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Caner URHAN, Çorlu Ti-
caret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 
İbrahim KARAGÖZ ve TOBB Reel 
Sektör ARGE ve Uygulama Dairesi 
Başkanı O. Fatih SOYSAL.

Akreditasyon Kurulu toplantısında ATB, Akreditasyon 
Standardının kriterleri ve sıralaması dikkate alınarak 
hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve bütçe çalışmaları 
sunumu yapıldı. 
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Ankara Ticaret Borsası (ATB), Tarla 
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü-

sü Tarım Ekonomisi ve  Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Eko-
nomisi Bölümü işbirliğince yürütülen  
'Türkiye’de buğday ve arpa ticaretinde 
lisanslı depoculuk sisteminin yapısal ve 
ekonomik analizi, depolarda kapasite op-
timizasyonu' konulu projenin  ilk anket 
çalışması Kırıkkale'de yapıldı.

Bu amaçla, GK Tarım Ürünleri ve Li-
sanslı depoculuk ile mudiler ve bankalar 
anket çalışması kapsamında ziyaret edildi.

Gaziantep Ziyareti
Projenin tanıtımı amacıyla ikinci çalış-

ma Gaziantep’te gerçekleştirildi. Gaziantep 
Ticaret Borsası,Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü,Tiryaki 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
San.A.Ş.,mudiler ve bankalar ile mülakat 
ve anket çalışması yapıldı.

Kırıkkale'deki ziyarete ATB’den Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin 
Aktuğlu katılırken, Kırıkkale ve Gazian-
tep’teki çalışmalara ATB- AR-GE Birimin-
den Handan Kavakoğlu, Yasemin Okur 
ve Esra Kaya ile Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsünden Sevinç Karabak, 
Rahmi Taşçı, Merve Bolat iştirak etti.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Ahi-
boz Hububat Teknolojileri Labo-

ratuarı, TÜRKAK tarafından TS EN 
ISO/IEC 17025 standardı kapsamın-
da gerçekleştirilen akreditasyon göze-
tim denetimi başarıyla tamamladı.

Denetime TÜRKAK adına Baş-
denetçi Dr. Vehbi Özaydın, Teknik 
Denetçi Meliha Kocabey, laboratuar 
adına Handan Kavakoğlu, Yasemin 
Okur, Esra Kaya, Ersin Soysal, Emre 
Akyüz, Yasin Okur, Abbas Özdemir 
katıldı.

Ayrıca, ATB Genel Sekreteri Eyüp 
Şenol Ömeroğlu açılış ve kapanış top-
lantılarına iştirak etti.

ATB’nin Projesi’ni tanıtım çalışmalarına başlandı

ATB Hububat Teknolojileri Laboratuvarı
Akreditasyon Gözetim Denetiminden geçti
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Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği ta-

rafından tarım sektöründe üreticilere 
verilecek düşük faizli kredi desteği ile 
ilgili uygulama esasları belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının, Ziraat Bankası AŞ ve Ta-
rım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal 
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım 
ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına 
İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.

Tebliğ, tarımsal üreticilerin fi-
nansman ihtiyaçlarının uygun ko-
şullarda karşılanması amacıyla gerçek 
veya tüzel kişi üreticilere, tarımsal 
amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşlet-
meleri Genel Müdürlüğüne, Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifle-
rince düşük faizli yatırım ve işletme 

Tarımsal üretime 
düşük faizli kredi

kredisi kullandırılmasıyla ilgili usul 
ve esasları kapsıyor.

Hayvan alımlarına kredi
Söz konusu tebliğ ile damızlık 

süt sığırı ile damızlık etçi ve kombi-
ne sığır yetiştiriciliğinde, kurulu veya 
kurulacak işletmelere ilişkin yatırım 
kredileri, manda, jersey ve yurt içinde 
doğmuş holstein ırkı damızlık belge-
li süt sığırı alımlarını, etçi ırklar olan 
angus, hereford, şarole ve limuzin ırkı 
ile kombine ırklar olan montbeliard, 
Brown swiss ve simental damızlık 
belgeli hayvan alımlarında bu kredi 
kullanılabilecek.

Yenilenebilir enerji kredi 
kapsamında
Ayrıca barınak yapımı ve tadila-

tı, süt sağım ünitesi, soğutma tankı, 
yem hazırlama ünitesi, balya maki-

nesi, çayır biçme ve silaj makinesi, 
gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve 
alet-ekipman alımı, kendi elektrik 
ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kay-
naklarından üretmek için gerekli tesis 
ve alet-ekipman alımı, kurulu işlet-
melerin münferit alet, ekipman alım-
ları ve diğer yatırım giderleri de kredi 
kapsamında yer alıyor.

Arıcılar da düşük faizli krediden 
faydalanabilecek
Asgari 50 arılı kovanı ile üretim 

yapan üreticiler de arılı kovan, po-
len kapanlı yeni kovan, elektrikli çit 
sistemi, bal süzme makinesi, polen 
kurutma ve temizleme, kek hazırla-
ma makineleri alımı için düşük faizli 
kredi kullanabilecek.

Arıcılar arasında 200 ve daha fazla 
sayıda arılı kovanı bulunan ve gezgin-
ci arıcılık yapan üreticilerin jeneratör, 



HABER

güneş enerji sistemi, arıcı barakası 
veya karavanı alımında, Bombus arısı 
sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, 
raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman 
alımı ile diğer yatırım giderlerinde de 
krediden yararlanılabilecek.

Kredi olanaklarından faydalana-
bilecek diğer alanlar ise şöyle;

Kanatlı üretimi
Kanatlı üretimi yapacak işletme-

lerin düşük faizli yatırım ve işletme 
kredisi kullandırılabilmesi için asga-
ri etlik piliç yetiştiriciliğinde 10 bin 
adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğin-
de 7 bin 500 adet, kaz, ördek, bıldır-
cın yetiştiriciliğinde 2 bin 500 adet, 
devekuşu yetiştiriciliğinde 50 adet ve 
üzeri kapasitelerde işletme kurulması 
veya kurulu işletmelerin en az bu ka-
pasitelere çıkarılması gerekecek. Da-

30
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mızlık kanatlı üretimi ve yetiştiricili-
ği, hindi besiciliği yapan üreticiler de 
söz konusu krediye başvurabilecek.

Su ürünleri
Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği 

ve avcılığı, kontrollü örtü altı tarım, 
yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan 
üretimi ve bunların kullanımı, süs 
bitkisi üretimi, iyi tarım uygulama-
ları, organik tarım faaliyetleri, çok 
yıllık yem bitkisi üretimi gerçekleşti-
ren üreticiler de söz konusu krediden 
yararlanabilecek.

Traktör alımı
Tarımsal mekanizasyon ve traktör-

ler için de düşük faizli yatırım kredisi 
kullanılabilecek, modern basınçlı su-
lama sistemleri konusundaki kredi ta-
lepleri karar kapsamında ele alınacak.

Parçalı tarım arazilerinin 
birleştirilmesi
Dağınık ve parçalı arazilerin bir-

leştirilmesi suretiyle tarımsal işletme-
lerin ekonomik ölçeğe kavuşturulma-
sının sağlanmasına yönelik olarak, 
hisseli tarım arazilerindeki hisseleri-
nin satın alınması ya da bitişik tarım 
arazilerinin satın alınmasına yönelik 
kredi talepleri banka ve Tarım Kre-
di Kooperatifleri Merkez Birliğinin 
kendi iç mevzuatı paralelinde olmak 
kaydıyla bu kapsamda değerlendirile-
bilecek.

Öte yandan tarımsal amaçlı ko-
operatiflerin uyguladıkları en az 30 
ortaklı olan üretim projeleri için de 
bu kredi kullanılabilecek.

Sözleşmeli üretim modeli kapsa-
mında, üreticilerin tarımsal ve hay-
vansal girdilerini temin etmek ve 
ürün almayı garanti etmek suretiyle 
tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tü-
zel kişilere, söz konusu üretim finans-
manı amacıyla kredi açılabilecek. 

Stratejik bitkisel ürünler
Üreticilerin stratejik bitkisel üre-

tim konusunda faiz indirimli kredi 
kullanabilmeleri için, aspir, yağlık 
ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pa-
muk, soya, susam, yağlık zeytin ve 
tıbbi aromatik bitkilerden "kekik, 
biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, 
keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, 

ıhlamur, safran ve jojoba" üretimini 
yapması gerekecek.

Örtü altı üretim
Ayrı ayrı veya tek ünite olarak 

toplam 500 metrekare ve üzeri örtü 
altı alanında bitkisel üretim yapan 
üreticiler, örtü altı kayıt sistemine ka-
yıt olmaları durumunda düşük faizli 
yatırım ve işletme kredisinden yarar-
landırılacak.

Karar kapsamındaki yatırım ve iş-
letme kredisi başvuruları, bankaya ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğine yapılacak.

Kredi kullanmak suretiyle yapılan 
yatırımlardan sigortaya konu olabi-
lecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin 
kredi tutarı üzerinden sigorta ettiril-
mesi zorunlu kılındı.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, Erzurum'u 

hayvansal ürünler noktasında üs ya-
pacaklarını belirterek, "İnşallah yemi 
de uygun fiyata Erzurumlu üreticimi-
ze Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Erzurum'u hayvansal 
ürünler noktasında üs yapacaklarını 
belirterek, "İnşallah yemi de uygun 
fiyata Erzurumlu üreticimize verdiği-
miz zaman burada çok yaygın şekilde 
hayvan üretimi verdiğimiz zaman bu-
rada çok yaygın şekilde hayvan üreti-
mi gerçekleştirmiş olacağız" dedi. 

3 bin liralık hayvana bin 
liralık destek bakanlıktan

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, Atatürk Üniversi-
tesi (AÜ) Veteriner Fakültesine bağlı 
Hayvan Hastanesi açılışında yaptığı 
konuşmada, tarım ve hayvancılığın 
stratejik bir sektör olduğunu bildirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik, hayvancılık yapan va-
tandaşlara mera vereceklerini belirte-
rek, "Ben hayvancılık yaparım diyen 
vatandaşa da ne kadar, kaç baş hay-
van barındırıyorsa o kadar genişlikte 
merayı tahsis edeceğiz." dedi. 

Bakan Çelik, hayvancılık yapan 
vatandaşların bazı sıkıntılar nedeniy-
le başka yere giderek asgari ücretle ça-
lışmaya başladığına dikkati çekti.

Olumsuzluklara karşın vatandaş-
ların göç etmesini önlemek amacıyla 
bu tür hayvan hastaneleri yaptıkla-
rına değinen Çelik, şu görüşlere yer 
verdi:

 "Mera varlığımızın onda biri 
Erzurum'da. Yani burada hayvancılık 
yapmayacağız da nerede yapacağız? 
Onun için burası yetiştirici bölge 
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Hayvancılık 
yatırımlarında 
uygulanacak hibe 
oranları belli oldu

Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi için 3 yıllık dönemde uygu-
lanacak hibe oranları tespit edildi.

Bakanlar Kurulu'nun, Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine 
İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2017-
2019 yıllarında uygulanacak karara göre, kırsal alanlarda istihdamın ge-
liştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiya-
cının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık 
faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari mo-
dern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların 
desteklenmesi amaçlanıyor.

Karar;
- Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli da-

mızlık manda düve üretimi işletmesi kurması veya mevcut işletmelerin 
kapasitesini bu seviyeye çıkarması ve bu işletmelerin rehabilitasyon ya-
tırımlarını,

- Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye 
sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya ka-
pasitelerini 500 baş olacak şekilde artırmasını, bu işletmelerin rehabili-
tasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden koç-teke alımı yapacak yetişti-
ricilerini,

- Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin bin adet damızlık kaz ile bin adet ticari 
hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlarını,

- Gerçek ve tüzel kişi üreticilerinin 30 kovanla yapacakları arıcılık yatı-
rımlarını ve

- Tüzel kişiliklerin ipekböceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları 
kapsıyor. 

Buna göre;
- Kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, alet ve ekipman alımı) 

için yüzde 75,
- Arıcılık (alet, ekipman ve boş kovan alımı) için yüzde 60,
- ipekböcekçiliği (besleme evi yapımı, alet ve ekipman alımı, dut bahçesi 

tesisi) için yüzde 100,
- Koç-teke ve manda (yeni inşaat yapımı, rehabilitasyon ve kapasite artı-

rımı, makine, alet ve ekipmanla hayvan alımı) için yüzde 50 hibe des-
teği uygulanacak.

olacak. Burada hayvan yetişecek. Ye-
tiştirmek için düşük verimli ırklardan 
çıkmamız gerekiyor. Gerek daha ve-
rimli ırklara geçişle ilgili gerekse de 
hayvan alımlarına güçlü destekleme-
ler yapıyoruz. Yani üç bin liralık bir 
hayvan mı alıyorsunuz? Bunun bin 
lirasını biz bakanlık olarak destek 
olarak vereceğiz. Bu, 30 yetiştirici ili-
mize has bir düzenleme. Ayrıca düve 
merkezleri, koç - teke merkezleri gibi 
yerlerde de yüzde 50 hibe desteği ve-
riyoruz. Bu bölgede 750 lira buzağı 
desteği veriyoruz. Yani veriyoruz da 
veriyoruz."

 Tarım ve hayvancılık yapan va-
tandaşlara alet ve ekipman desteğinde 
de bulunduklarını hatırlatan Çelik, 
vatandaşların bu desteklerle köylerin-
deki meralara sahip çıkmasını istedi.

Mera desteği yapılacak
Çelik, "Hayvancılık yapan vatan-

daşlarımıza mera da vereceğiz. Ben 
hayvancılık yaparım diyen vatandaşa, 
ne kadar, kaç baş hayvan barındırı-
yorsa o kadar genişlikte merayı tah-
sis edeceğiz. Böylece hayvancılıktaki 
yem sorununa da parmak basmış bu-
lunuyoruz. İnşallah yemi de uygun 
fiyata Erzurumlu üreticimize verdiği-
miz zaman burada çok yaygın şekilde 
hayvan üretimi gerçekleştirilmesi-
nin yanı sıra bölge ülkeler nezdinde 
Erzurum'u hayvansal ürünler nokta-
sında üs yapacağız. Gelecek açısından 
övüneceğimiz bu hizmetlere imza 
atmanın mutluluğunu yaşayacağız." 
ifadesini kullandı.

 Çelik, bakanlık olarak bu güne 
kadar 52 hayvan hastanesine ruhsat 
verdiklerini bildirdi.

 Bu hastanelerde hayvanlar için 
152 poliklinik, 5 bin 520 muayene-
hanenin bulunduğunu aktaran Çelik, 
"Ama buna rağmen buzağı ölümleri-
ni önlemekte o kadar başarılı değiliz. 
İnşallah bu olumsuzlukların önüne 
geçeceğiz. Hastaneler sadece sağlık 
hizmeti vermeyecek. Değerli hocala-
rımız sayesinde hayvancılık konusun-
daki farkındalığa da çok büyük katkı 
sağlayacak." diye konuştu.
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Ankara Vergi Dairesi 
Başkanı İlhan Karayılan 
ATB’yi ziyaret etti
Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan başkanlığında, grup mü-

dürlerinden oluşan bir heyet Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti. Ziyarette, Başkan İlhan Karayı-
lan ve Grup Müdürleri ne ATB’nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 

800 bin hektar 
alan sulamaya 
açılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) , 2019 yı-
lına kadar 800 bin hektar alanı 

sulamaya açmayı hedefliyor. DSİ, bu 
amaçla  hedeflere ulaşana kadar olan 
süreyi "modern sulamada hamle yılı" 
olarak ilan etti.

Türkiye'nin ekonomik anlamda 
sulanabilir arazisinin 85 milyon dekar 
olduğunu, 63 milyon dekar arazinin 
sulamaya açıldığını dile getiren DSİ 
yetkilileri, "Bu arazileri sulamak için 
ülkemizde tüketilen toplam su mikta-
rının yüzde 73'üne karşılık gelen bir 
su kütlesi harcanmaktadır. Tarımsal 
amaçlı bu su tüketiminin 2023 yılına 
kadar yüzde 64'e düşürülmesi plan-
lanmaktadır" şeklinde konuştular.

Sulu tarıma geçilmesiyle üretimi 
yapılabilen tarım ürünü çeşitliliğinin 
arttığını kaydeden yetkililer, "DSİ 
Genel Müdürlüğünce geliştirilen su-
lamalar ürün çeşitliliğine de etki yap-
maktadır. Sulanan alandaki bitki dese-
nindeki gelişmeler incelendiğinde en 
dikkati çekici nokta, sulamadan önce 
kuru tarım yapılan alanlarda hububat 
ağırlıklı ekim yapılırken, sulamadan 
sonra ürün çeşitliliği meydana gel-
mesidir. Son yıl verilerine göre, DSİ 
tarafından geliştirilen sulamalarda 
bitki deseni yüzde 15 pamuk, yüzde 
19 hububat, yüzde 23 mısır, yüzde 7 
şeker pancarı, yüzde 6 sebze, yüzde 1 
bakliyat, yüzde 6 meyve, yüzde 3 na-
renciye, yüzde 3 ayçiçeği, yüzde 4 yem 
bitkisi, yüzde 3 bağ ve yüzde 10 diğer 
ürünler şeklinde gelişmiştir. DSİ ta-
rafından işletmeye açılan sulamalarda 
üretim değeri sulamadan önceki duru-
ma göre 6 kat artmıştır. Sulama ora-
nındaki her yüzde 1'lik artış ise 313 
milyon lira daha fazla üretim değeri 
anlamına geliyor" şeklinde görüşlerini 
ifade ettiler.
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Tarım insanlık için her çağda 
önemli olmuştur. Tarımında önemli 
bir bölümünü yaş meyve ve sebzeler 
oluşturmaktadır. Yaş meyve ve seb-
ze sektörü, insanlığın temel ihtiyacı 
olan bitkisel üretimi kapsamaktadır 
ve dünyadaki insan yaşamını doğru-
dan ilgilendirmektedir. İnsan beslen-
mesindeki önemi, ekonomik faaliyet 
olarak üretim ve ticareti yaş meyve 
ve sebze sektörünü günümüzde de 
insanlık uğraşları içinde vazgeçilmez 
kılmaktadır. 

Türkiye, üretime müsait verimli 
ve geniş tarım alanları, değişik böl-
gelerin ekolojik farklılıkları sayesinde 
meyve ve sebzelerinin iyi koşullarda 
ve kaliteli olarak yetişebildiği dün-
yadaki nadir ülkelerden birisidir. 
Dünyanın bir çok ülkesiyle karşılaş-
tırıldığında ülkemizde hemen hemen 
her mevsimde ve her bölgede meyve 
ve sebze üretimi söz konusudur. Tür-
kiye birçok meyve türünde dünyada 
en büyük üretici konumdadır ve yaş 
meyve ve sebze ihracatının önemli 
kalemlerinden biridir. Yaş ve meyve 

sebze sektörünün doğrudan ilgili ol-
duğu gıda ve tarım sektörü, küresel 
ve ulusal krizlerden en az sektörler-
den olması nedeniyle de önemli bir 
avantaja sahiptir. 

Üretim hacmi ve ürün çeşitliliği 
bakımından Türkiye’nin en önemli 
tarımsal üretim merkezlerinden biri 

olan TR63 Bölgesi (Hatay, Kahra-
manmaraş, Osmaniye) hem kişi başı 
bitkisel üretim değerinde hem bölge 
bazında hem de tek tek iller bazında 
Türkiye ortalamalarından daha yük-
sek değerlere sahiptir. Yaş meyve ve 
sebze sektörü, üretim sürecine girdi 
sağlayan kanallar, ürün üretimi sü-
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reci, ürünlerin pazara hazırlanması, 
muhafazası, işlenmesi, soğuk zincirde 
dağıtımı ve gıda sektörüne girdi ol-
ması yönleriyle ekonomik faaliyetler-
den birisi olarak karşımıza çıkmakta-
dır. 

Yaş Sebze Meyve Sektör Tanımı
Yaş sebze meyve sektörü; tarım 

sektörü içerisindeki en önemli alt 
sektörlerden biridir. Yaş sebze meyve 
sektörü, meyve ve sebzelerin tarımsal 
faaliyetlerle yetiştirilmesi ve yetişti-
rilen ürünlerin doğal bozunum sü-
resinin tamamlanmasından önce ve 
üzerlerinde asli yapılarını değiştirici 
bir işlem yapılmadan nihai tüketicile-
re ya da işleme tesislerine ulaştırılma-
sı faaliyetlerini içerir. Yaş sebze meyve 
kategorisine, yumru kökler (patates, 
yer elması vb.) ve ağaçta yetişen ka-
buklu yemişler (fındık, ceviz, fıstık, 
vb.) haricinde bilinen bütün meyve 
ve sebze türleri girmektedir.

Yaş meyve ve sebze sektörü, insan-
lığın temel ihtiyacı olan bitkisel kar-
bonhidrat, protein ve vitaminlere sa-
hip besinlerin üretilmesi ve tüketime 
sunulması gibi insanlık için hayati bir 
işlevi yerine getirir. Yaş meyve ve seb-
ze sektörü dünyadaki tüm insanları 
doğrudan ilgilendiren ve yaşamları-
na doğrudan etki eden bir sektördür. 
Türkiye, üretime müsait verimli ve 
geniş tarım alanları, değişik bölge-
lerin ekolojik farklılıkları sayesinde 
meyve ve sebzelerinin iyi koşullarda 
ve kaliteli olarak yetişebildiği nadir 
ülkelerden biridir. 

Dünya Yaş Meyve Sebze Üretimi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) verilerine göre; dün-
yada 57,2 

milyon hektar alanda, 1,1 mil-
yar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. 
Domates yaklaşık 162 milyon tonluk 
üretimi ile dünyada en çok yetiştiri-
len yaş sebzedir. Domatesi sırasıyla 
karpuz (105 milyon ton), kuru soğan 
(83 milyon ton), lahana (70 milyon 
ton), hıyar ve kornişon (65 milyon 
ton) izlemektedir. FAO’nun verileri-
ne göre; dünyada toplam 56,5 mil-

yon hektar arazide yaş meyve üretimi 
yapılmıştır. Söz konusu alanda yetiş-
tirilen toplam yaş meyve 637 milyon 
ton olup, yaklaşık 102 milyon tonluk 
üretim miktarı ile muz, dünyada en 
çok yetiştirilen üründür. Muzu sıra-
sıyla elma (76,3 milyon ton),portakal 
(68,2 milyon ton), üzüm (67 milyon 
ton) ve mango (42,1 milyon ton) iz-
lemektedir

.
Dünyada toplam 4,8 milyon hek-

tar alanda domates ekimi yapılmak-
tadır. Domates üretiminde dünyada 
önde gelen ülkeler sırasıyla Çin Halk 
Cumhuriyeti (50 milyon ton), Hin-
distan (17,5 milyon ton), ABD (13,2 
milyon ton), Türkiye (11,3 milyon 
ton) ve Mısır’dır (8,6 milyon ton) 
FAO’nun 2012 yılı verilerine göre; 
dünyada toplam 56,5 milyon hektar 
arazide yaş meyve üretimi yapılmıştır. 
Söz konusu alanda yetiştirilen toplam 
yaş meyve 637 milyon ton olup, yak-
laşık 102 milyon tonluk üretim mik-
tarı ile muz, dünyada en çok yetişti-
rilen üründür. Muzu sırasıyla elma 
(76,3 milyon ton), portakal (68,2 
milyon ton), üzüm (67 milyon ton) 
ve mango (42,1 milyon ton) izlemek-
tedir.

Çin dünya domates üretiminin 
yaklaşık üçte birini gerçekleştirmek-
te olup, Türkiye’nin dünya domates 

üretiminden aldığı pay %7 düzeyin-
dedir. Dünyada en çok üretilen ikinci 
sebze karpuz olup; 3,6 milyon hektar 
alanda ekimi yapılan karpuzun 2012 
yılı itibarıyla üretimi 105,4 milyon 
tondur. Dünyada önemli karpuz üre-
ticisi ülkeler Çin (70 milyon ton), 
Türkiye (4 milyon ton), İran (3,8 
milyon ton), Brezilya (2 milyon ton) 
ve Mısır’dır (1,9 milyon ton). Çin 
dünya üretiminin %66’sını gerçek-
leştirmekte olup, Türkiye’nin dünya 
karpuz üretiminden aldığı pay %3,8 
düzeyindedir.

Çin 574 milyon tonluk üretimi 
ile dünyada en fazla yaş sebze üreten 
ülke konumundadır. Çin dünya yaş 
sebze üretiminden %52 oranında 
pay almaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla 
Hindistan (109 milyon ton) ve ABD 
(36 milyon ton) izlemektedir. Türki-
ye 28 milyon tonluk üretimi ile dün-
ya sıralamasında dördüncü sırada yer 
almakta ve dünya yaş sebze üretimin-
den %2,5 oranında pay almaktadır. 
Dünyada yaklaşık 4,8 milyon hektar 
alanda 76,3 milyon ton elma üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Çin, 37 milyon 
tonluk üretimiyle dünya üretiminden 
% 48,4 pay almaktadır. Bu ülkeyi sı-
rasıyla ABD (4,1 milyon ton, %5,4 
pay), Türkiye (2,9 milyon ton, %3,8 
pay), Polonya (2,9 milyon ton, %3,8 
pay) ve Hindistan (2,2 milyon ton, 
%2,9 pay) izlemektedir. Dünyada 
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6.500 dolayında elma çeşidi üretil-
mekte olup; en verimli çeşitler Star-
king, Golden, Starkrimson, Granny 
Smith ve Amasya olarak sayılabilir. 
Dünyada en çok üretilen yaş meyve 
olan muzu en çok Asya ülkelerinde 
üretilmekte; bu kıtayı sırasıyla Güney 
Amerika, Orta ve Kuzey Amerika, 
Afrika, Okyanusya ve Avrupa ülkeleri 
izlemektedir. 2012 yılı verilerine göre 
dünyada muz üretimi yaklaşık 102 
milyon tondur. Hindistan muz üre-
timinde ilk sırada yer almakta; 24,8 
milyon tonluk üretimiyle dünya üre-
timinin yaklaşık %24,4’ünü gerçek-
leştirmektedir. Bu ülkeyi 10,5 milyon 
tonluk üretim ve % 10,3’lük pay ile 
Çin izlemektedir. Üçüncü sırada Fi-
lipinler yer almakta, 9,2 milyon ton-
luk  üretimiyle dünya üretimden %9 
pay almaktadır. Ekvador ise dördün-
cü sırada gelmekte olup, 7 milyon 
tonluk üretimiyle toplam üretimden 
%6,9’luk pay almaktadır.

Dünya Yaş Meyve Sebze Ticareti
Dünyada toplam yaş meyve ihra-

catı 61,8 milyar dolar düzeyindedir. 
Önde  gelen ihracatçı ülkeler İspanya 
(7,4 milyar $), ABD (6,2 milyar $), 
Şili (4 milyar $), Hollanda (3,8 milyar 
$) ve İtalya’dır (3,3 milyar $). Türkiye 
1,7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle 
2012 yılı itibarıyla dünya yaş meyve 
ihracatından % 2,7’lik pay almakta ve 
12’inci sırada yer almaktadır.

Dünya yaş sebze ihracatı 31,7 
milyar dolar olmuştur. Hollanda 5,2 
milyar dolarlık ihracatı ile dünya ih-
racatından % 17,1’lik pay almakta, 
bu ülkeyi İspanya (4,2 milyar 

dolar), Meksika (3,9 milyar do-
lar), Çin (2,9 milyar dolar) ve ABD 
(2,1 milyar dolar) izlemektedir. Ülke-
miz 611 milyon dolarlık ihracatıyla 
dünya meyve ihracatından % 1,9’luk 
pay almakta ve 12’nci sırada yer al-
maktadır.

Dünyada ihracatı en çok yapılan 
yaş meyve muz olmuştur. Söz konusu 
ürünün ihracatı yaklaşık olarak 8,7 
milyar dolar dolayında gerçekleşmiş; 
muzun yaş meyve 

ihracatındaki payı %14,3 olmuş-
tur. Muz ihracatında Ekvador 2,1 
milyar dolarlık ihracat ve %22,8 pay 
ile dünya lideri konumunda olup; bu 
ülkeyi 1,3 milyar dolar ve %14,1’lik 
pay ile Belçika, 822 milyon dolar ve 
%9 pay ile Kolombiya, 707 milyon 
dolar ve %7,7 pay ile Kosta Rika ve 
648 milyon dolar ve %7,1’lik payla 
Filipinler izlemektedir.

Dünya yaş meyve ihracatında 
ikinci sırada 7,1 milyar dolarlık ih-
racat hacmiyle üzüm gelmektedir. 
Şili 1,4 milyar dolarlık üzüm ihraca-
tı ile dünya lideri konumunda olup, 
dünya üzüm ihracatından %20,8 
pay almaktadır. Bu ülkeyi ABD (974 
milyon dolar, %13,7 pay), ve İtalya 



(769 milyon dolar, %10,8 pay) izle-
mektedir.

Elma 7,1 milyar dolarlık ihracat 
ve %11,5’lik pay ile dünya yaş mey-
ve ihracatında üçüncü sırada yer al-
maktadır. ABD 1,1 milyar dolarlık 
ihracatı ile dünya elma ihracatında 
birinci sırada olup, ihracattan 
aldığı pay %15,2 düzeyin-
dedir. ABD’yi sırasıyla Çin 
(960 milyon dolar, %13,5 
pay), İtalya (937 mil-
yon dolar, %13,2), Şili 
(719 milyon dolar ve 
%10,1 pay) ve Fran-
sa (691 milyon dolar, 
%9,7 pay) izlemektedir.

Dünyada ihracatı en fazla 
yapılan yaş sebze domates olmuş, 
bu ürünün ihracatı 7,9 milyar dolar 
dolayında gerçekleşmiş ve dünya yaş 
sebze ihracatındaki payı %24,8 

olmuştur. Domates ihracatında 
Hollanda 1,8 milyar dolarlık ihracat 
ve %23 pay ile  dünya lideri konu-
munda olup bu ülkeyi 1,7 milyar do-
lar ve %21,4’lük pay ile Meksika, 1,2 
milyar dolar ve %15,1 pay ile İspan-
ya, 402 milyon dolar ve %5,1 pay ile 
Fas izlemektedir. 

Ülkemiz önde gelen ihracatçı-
lardan biri olup, 401 milyon dolar-
lık domates ihracatı gerçekleştirerek 
dünyada 5’inci sırada yer almıştır.

39

RAPOR

Dünya yaş sebze ihracatında ikinci sı-
rada 4,3 milyar dolarlık ihracat mik-
tarıyla biber gelmektedir. Hollanda 
1,1 milyar dolarlık biber ihracatı ile 
dünya lideri konumunda olup, dün-
ya biber ihracatından %26,9 pay al-
maktadır. Hollanda’yı İspanya (802 
milyon dolar, %18,8 pay) ve 

Meksika (785 milyon dolar, 
%18,5 pay) izlemektedir. Türkiye 
2012 yılında gerçekleştirdiği 75 mil-
yon dolarlık biber ihracatıyla 9’uncu 
sırada yer almıştır.

Soğan 2,6 milyar dolarlık ihracat 
ve %8,2’lik pay ile dünya yaş sebze 
ihracatında üçüncü sırada yer almak-
tadır. Hollanda 490 milyon dolarlık 
ihracatı ile dünya soğan ihracatında 
birinci sırada olup, ihracattan aldığı 
pay %18,8 düzeyindedir. Bu ülkeyi 
sırasıyla Meksika (326 milyon dolar, 
%12,5 pay), Hindistan (295 milyon 
dolar, %11,3 pay), Çin (293 milyon 
dolar ve %11,3 pay) ve ABD (222 
milyon dolar, %8,5 pay) izlemekte-
dir.

Türkiye’de Yaş Sebze Meyve 
Sektörü
Türkiye’de yaklaşık 24 milyon 

hektar tarım alanının %3,4’lük kıs-
mında sebze tarımı, 

%13,5’lik kısmında ise mey-
ve tarımı yapılmaktadır (Tablo 5). 
Türkiye’de sebze ve meyve tarımı en-
tansif tarım olarak değerlendirilmek-
tedir. Ayrıca emek yoğun, işletme 
maliyeti yüksek olan bir üretim gru-
bu olup birim alana en yüksek geliri 
getiren tarımsal üretimdir. Üretim-
den tüketime kadar olan süreç içinde 
alt yapı eksikliği olduğu durumda ve-
rim ve kalite ile birlikte gelir de aza-
labilmektedir. 

TÜİK verilerine göre 2014 yılın-
da ülkemizin toplam meyve ve seb-



ze üretimi 45,4 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun 16,8 mil-
yon tonu meyve üretiminden, 28,5 
milyon tonu ise sebze üretiminden 
kaynaklanmıştır. 2014 yılı itibarıyla 
Türkiye’nin sebze üretim kompo-
zisyonuna bakıldığında domates, 
hıyar, biber, patlıcan ve karpuz gibi 
ürünlerin de dahil olduğu meyvesi 
için yetiştirilen sebze grubunun top-
lam sebze üretiminin büyük kısmını 
oluşturduğu görülmektedir. Nitekim 
11,8 milyon tonluk üretim hacmiyle 
domates ülkemizde en çok yetiştiri-
len sebze olup, toplam sebze üreti-
minden %41,4 pay almaktadır. Bu 
ürünü 3,8 milyon tonluk üretimle 
karpuz izlemektedir. Yumru ve kök 
sebze grubundan olan kuru soğan 
1,7 milyon tonluk üretimiyle toplam 
sebze üretiminden %6,2 pay almak-
tadır.

Türkiye’nin meyve üretim kom-
pozisyonuna bakıldığında ilk sı-
rada 4,1 milyon tonluk üretim ve 
%24,75’lik payla üzümsü meyveler 
grubu gelmektedir. Elma ise 2,4 mil-
yon ton üretim ve %14,6’lık pay ile 
üzümden sonra en çok üretilen ikinci 
meyve konumundadır.

Türkiye birçok meyve türünde 

dünyada en büyük üretici konum-
dadır (Tablo 8). Bunların başında 
fındık %64’lük pay ile ilk sırada gel-
mektedir. Bunu %26’lık pay ile incir, 
%21’lik pay ile kiraz izlemektedir.

Türkiye’nin Yaş Sebze Meyve 
Sektörü Dış Ticaret Verileri

Türkiye’nin taze sebze meyve ih-
racatı 2014 yılında 2,3 milyar dolar 
dolayında gerçekleşmiştir.2014 yı-
lında ihraç edilen en fazla yaş mey-
ve-sebze ürünü 430 milyon dolarla 
domatestir. Bu ürünü sırasıyla man-
darin (369 milyon dolar), limon (286 
milyon dolar), üzüm (203 milyon 
dolar) ve portakal (190 milyon dolar) 
izlemektedir. 

2014 yılında en fazla Rusya 
Federasyonu’na yaş sebze meyve 
ihracatı gerçekleştirilmiştir. Rus-
ya Federasyonu toplam ihracatın 
miktar olarak %38’ni, değer olarak 
%39’unu oluşturmaktadır. Rusya 
Federasyonu’nu Irak, Ukrayna ve Al-
manya izlemektedir.2014 yılında en 
fazla Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerine yaş sebze meyve ihracatı 
gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu ülkeleri toplam ihra-
catın miktar olarak %53’ünü, değer 
olarak %51’ini oluşturmaktadır. Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu’nu değer 
olarak %27 ile Avrupa Birliği Ülkele-
ri izlemektedir. 

Tarım çok karlı ve dinamik bir 
sektördür. Son küresel kriz içinde 
bile, otomotiv, giyim, inşaat gibi 
birçok sektörlerde büyük şirketler sı-
kıntılar yaşayıp iflas etme noktasına 
gelirken, krizden en az etkilenen sek-
törler arasında gıda ve tarım sektörü 
yer almıştır. Buna bağlı olarak sanayi, 
inşaat, ulaşım, turizm gibi birçok ta-
rım dışı sektörden tarıma doğru bir 
yönelme başlamıştır. 

Bu durum, tarımın gücünü ve 
dengeli yapısını göstermesi bakımın-
dan önemlidir.

Tarım insanlık için çok önem-
li görevler yerine getirmektedir ve 
vazgeçilebilecek bir sektör değildir. 
Bu gerçeğin altının çizilmesi, tarım 
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sektöründe çalışanların mesleğe sa-
hip çıkmaları açısından da önem arz 
etmektedir.

Tarımın en karlı dallarından birisi 
olan sebze meyve yetiştiriciliği hem 
açıkta üretim, hem örtü altı yetişti-
riciliği, hem de mantarcılıkta olduğu 
gibi tamamen kapalı üretim sistem-
leri ile sürekli gelişme içindedir. Ül-
kemizde nüfus artışına paralel olarak 
sebze ve meyvelere olan talep giderek 
artmaktadır ve buna paralel olarak 
sebze meyve fiyatları da tüm dünyada 
sürekli artış eğilimi göstermektedir. 
Bu boyutları ile sebzecilik ve meyve-
cilik her geçen gün geleneksel yapı-
sını yitirmekte ve endüstriyel bir gö-
rünüm kazanmaktadır. Bu bağlamda 
sebze ve meyve üretimlerini girdi 
sağlayan kanalları, üretimi, ürünle-
rin pazara hazırlanması, muhafazası, 
işlenmesi, soğuk zincirde dağıtımı ile 
bir bütün olarak değerlendirmek ge-
rekmektedir.

Sektörün sorunları ve çözüm 
önerileri

TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın Yaş Sebze Meyve Sektör 

Raporu’nda aşağıda belirtilen  sorun-
lar ve çözüm önerileri, yaş sebze mey-
ve sektörünün gelişimi için önemli-
dir.
-  Meyve alanları hedef pazarların 

tüketici eğilimlerine göre belirle-
nen güncel çeşitlerle yapılandırıl-
ması

-  Coğrafi işaretleme, markalaşma 
ve tanıtım faaliyetlerine önem ve-
rilmesi
Meyveciliğin gelecek yıllarda şid-

detini artırması beklenen kuraklık 
sorunu dikkate alınarak planlanması
-  Yaşlanmış ve verimden düşmüş 

bahçelerin çağdaş meyvecilik ilke-
lerine uygun olarak yenilenmesi

-  Standardizasyona ve ambalajla-
maya önem verilmesi, soğuk hava 
depolarının yaygınlaştırılması ve 
kapasitelerinin artırılması

- Fındık, kayısı, antepfıstığı, incir 
gibi türlerde aflatoksin riskine 
karşı kurutma makinelerinden 
yararlanılması

-  Çoğu küçük ölçekli işletmelere 
sahip olan meyve üreticilerinin 

örgütlenmesinin desteklenmesi
-  Kalıntı analiz laboratuarlarının 

sayılarının artırılması
-  Rekabet şansının yükseltilebilme-

si için destek ve kredi miktarları-
nın artırılması
Sebze yetiştiriciliğinde pazar ola-

naklarının artırılması, küçük çiftçile-
rin desteklenmesi, üreticilerin koope-
ratifleşmeye yönlendirilmesi
-  Sebzecilikte en önemli sorun pa-

zarlama sorununun çözülmesine 
yönelik önlemlerin alınması

-  Dış pazarlarda tercih edilen yerel 
ürünlerin ıslah yoluyla kaliteleri 
artırılması.

Kaynakça:
- Ekonomi Bakanlığı (2014) Yaş 

Meyve Sebze Sektör Raporu.
- TÜİK (2015) Bitkisel Üretim İs-

tatistikleri Veritabanı.
- TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Odası Yaş Sebze Meyve Sektör Raporu 
(2014)
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Ülke Kimlik Kartı

Yüzölçümü : 603 700 km2

Nüfus : 45,8 milyon
Dili : Ukraynaca (Resmi), Rusça 
Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti
Dini Yapısı : Katolik ve Ortodoks, Rus Ortodoks
Başkent : Kiev
Para Birimi : Grivna
Başlıca Kentler : Kiev (2 602 000), Kharkiv (1 470 000),  
   Dnipropetrovsk (1 065 000), Odessa 
   (1 029 000), Donetsk (1 016 000)
İdari Yapı : 24 Bölge ve 1 özerk bölge (Kırım).

Ukrayna eski Sovyetler 
Birliği'ni oluşturan onbeş cumhu-
riyet içinde Rusya Federasyonu ve 
Kazakistan'ın ardından yüzölçümü 
en büyük üçüncü ülkedir. 

Kuzeyde Beyaz Rusya, doğu ve 
kuzeydoğuda Rusya Federasyonu, 
kuzeybatıda Polonya, batıda Slovak 
Cumhuriyeti ve güneybatıda Ma-
caristan, Romanya ve Moldova ile 
sınır komşusudur. Güneyinde Kara-
deniz ve Azak Denizi bulunmakta-
dır.
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Ukrayna’nın %70’i alçak, %25’i 
yüksek ve %5’i dağlık arazidir. Uk-
rayna topraklarının %55’i ekilebilir 
arazidir.

Ukrayna’da Ocak ayındaki orta-
lama hava sıcaklığı; kuzey doğuda 
–8°C, güney batıda –2°C; Kırımın 
güney kıyılarında +4°C’dir. Tem-
muz ayındaki ortalama hava sıcak-
lığı ise; kuzey batıda +18°C, Kırı-
mın güney kıyılarında +24°C’dir. 
Yıllar itibariyle en yüksek hava sı-
caklığı 36°C ila 42°C arasında, en 
düşük hava sıcaklığı ise -30°C ila 
-40°C arasında değişmektedir. Don 
olmayan günlerin sayısı kuzeyde 
160, güneyde ise 250 gün kadardır.

Ülkede uzunluğu 100 km. den 
fazla 100 den fazla akarsu vardır. 
Bunların en büyükleri, Dinyeper, 
Dinyester, Güney Bug, Siverski 
Donets ve Tisa’dır. Bu nehirlerin 
hemen hepsi Karadeniz ve Azak 
Denizi’ne dökülür. Dinyeper gibi 
gemilerin yüzebileceği büyük ne-
hirler ulaşım açısından çok önem-
lidir. Dinyeper nehrinin uzunluğu, 
981 km.’si Ukrayna içinde olmak 
üzere toplam 2.300 km. dir.

Ukrayna’da irili ufaklı 3.000 
den fazla tabii göl mevcuttur. Bun-
lar genellikle Polissia, Kırım ve Ka-
radeniz kıyılarına yakın bölgelerde 
bulunmaktadır. Ayrıca 22.000 civa-
rında da suni gölet bulunmaktadır.

Ülke, Yarı Başkanlık tipi Cum-
huriyet rejimi ile yönetilmektedir. 

ÜLKE

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kuru-
lu ve Parlamento, ülke yönetiminde 
söz sahibi olan üç temel organdır.

 Nüfus ve İşgücü Yapısı
Toplam nüfusu 42,9 milyondur. 

Nüfusun %73'ü Ukraynalı, %22'si 
Rus, %5'i ise Beyaz Rus, Yahudi, 

Kırım Tatarları (toplam nüfusun 
%0,5'i veya 250,000 kişi), Kazan 
Tatarı, Moldovalı, Polonyalı, Ma-
car, Romen, Rum, Alman, Bulgar 
ve Ermeni'dir. 

En büyük şehirleri başkent Kiev 
(3,6 milyon), Donetsk (2 milyon), 

Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

İhracat 39,7 51,4 68,4 68,7 63,3 53,9 37,2

İthalat 45,4 60,7 82,6 84,6 76,9 54,3 36,4

Hacim 86,1 112,1 151 153,3 140,2 108,2 73,6

Denge - 5,7 - 9,3 -14,2 -15,9 -13,6 -0,4 0,8

Kaynak: Trademap

 Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)

Yıllar 2013 2014
DÜNYA TOPLAMI 63.320,5 53.913,3
Rusya Fed. 15.077,3 9.799,1
Türkiye 3.805,5 3.561,4
Mısır 2.720,6 2.862,1
Çin 2.726,7 2.674,1
Polonya 2.547,8 2.645,0
İtalya 2.360,1 2.471,0
Hindistan 1.974,6 1.817,4
Beyaz Rusya 1.983,7 1.617,1
Almanya 1.603,7 1.590,6
Macaristan 1.557,0 1.510,2
İspanya 987,7 1.166,6
Hollanda 1.041,3 1.106,1
Kazakistan 2.120,1 1.073,2
Suudi Arabistan 782,1 1.031,4
Çek Cum. 823,7 772,6
Moldova 903,3 743,8
Irak 767,8 710,6
İran 793,9 703,4
Slovakya 752,7 670,6
Polonya 889,8 668,0

 Kaynak: TradeMap

Ülkeler İtibarı ile İhracat (Milyon Dolar)
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Dnipropetrovsk (1,8 milyon), Khar-
kiv (1,7 milyon), Odessa (1,5 mil-
yon), Lviv (1,5 milyon)’dir.

Ukrayna’da okuma yazma oranı 
%99,7 olup, nüfusun % 11’i üniver-
site veya yüksek okul mezunudur. 
Ukrayna’da yaklaşık 1.000 adet 
üniversite ve yüksek okul bulun-
maktadır.

Dış Ticaret
2015 yılı rakamlarına göre 

Ukrayna'nın toplam ihracatı 37,2 
milyar dolar, ithalatı ise 36,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı rakamlarına göre 
Ukrayna'nın ihracatı 53,9 milyar 
dolar, Ukrayna'nın ithalatı 54,3 mil-
yar dolar olmuştur.

2012 yılı rakamları değerlendi-
rildiğinde Ukrayna’nın toplam dış 
ticaret hacminin 153,3 milyar dola-
ra ulaştığı görülmektedir. Buna göre 
Ukrayna’nın ihracatı 2012 yılında 
68,7 milyar dolar, ithalatı ise 84,6 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılı rakamlarına göre Uk-
rayna ihracatı 69,4 milyar dolar it-
halatı ise 83,2 milyar dolar olmuş, 

Yıllar 2013 2014
DÜNYA TOPLAMI 76.986,0 54.381,4
Rusya Fed. 23.244,0 12.678,7
Çin 7.903,2 5.408,9
Almanya 6.772,7 5.360,1
Beyaz Rusya 3.605,3 3.971,1
Polonya 4.074,1 3.067,3
ABD 2.770,4 1.931,9
İtalya 2.087,3 1.509,5
Macaristan 1.400,6 1.463,9
Türkiye 1.852,9 1.298,2
Fransa 1.730,6 1.267,3
Litvanya 966,7 1.032,2
Romanya 897,2 847,3
Hollanda 1.062,3 763,6
İngiltere 1.132,4 691,7
Çek Cum. 999,4 687,7
Hindistan 838,6 656,4
Japonya 985,0 612,6
İspanya 863,4 607,3
Avusturya 968,6 606,3
Norveç 362,0 587,7

 Kaynak: TradeMap

Ülkeler İtibarı ile İthalat (Milyon Dolar)
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dış ticaret açığı ise 13,8 milyar do-
lar seviyesine ulaşmıştır.

2009 yılına kadar istikrarlı bir 
şekilde artan Ukrayna’nın dış ti-
careti, küresel kriz nedeniyle 2009 
yılında büyük daralma yaşamıştır. 
2009 yılında bir önceki yıla göre 
ülkenin ihracatı % 41, ithalatı % 47 
oranında küçülmüştür. Tahminlere 
göre Ukrayna’nın ancak 2015 yılın-
da 2008 yılı rakamlarına ulaşacağı 
beklenmektedir.

Ukrayna’nın 2013 yılı dış ticaret 
rakamlarına göre 63,3 milyar dolar-
lık ihracat, 68,7 milyar dolarlık it-
halat rakamına ulaşılmış, toplamda 
132 milyar dolarlık bir dış ticaret 
hacminin yanı sıra 5,4 milyar dolar-
lık dış ticaret açığı verilmiştir.

Türkiye ile Ticaret
2015 yılı verileri incelendiğinde 

Türkiye Ukrayna dış ticaret hac-
minin 4,6 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiği görülmektedir. Bu dö-
nemde Türkiye'nin ihracatı 1,2 mil-
yar dolar, Türkiye'nin Ukrayna'dan 
ithalatı ise 3,5 milyar dolara ulaş-
mıştır.

2014 yılı değerlerine göre 
Türkiye'nin Ukrayna'ya ihracatı 1,7 
milyar dolar bu ülkeden ithalatı ise 
4,2 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşmiştir.

2013 yılı dış ticaret değerlerine 
göre Türkiye’nin Ukrayna’ya ih-
racatı 2,2 milyar dolar, toplam dış 
ticaret hacmi ise 6,7 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı 
dönemde Türkiye’nin Ukrayna’dan 
ithalatı 4,6 milyar dolar olmuştur.

2012 yılında Türkiye-Ukray-
na arasındaki dış ticaret hacmi 6,2 
milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 
Türkiye’nin ihracatı ise 1,8 mil-
yar dolar olmuştur. Bu dönemde 
Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı 
bir önceki yıla artış göstererek 1,83 
milyar dolar olmuş ithalat ise bu dö-
nemde düşüş göstererek 4,3 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 
yılında Türkiye’nin verdiği dış ti-
caret açığı ise önceki yıla göre % 

16’lık bir düşüş göstererek 2,5 mil-
yar dolar olmuştur.

2011 yılında ise Türkiye-Ukray-
na arasındaki ticaret hacmi 6,5 mil-
yar dolar seviyesini aşarken ithalat 
bu dönemde 4.8 milyar dolar, ihra-
cat 1,7 milyar dolar olmuştu. İtha-
latın ihracatı karşılama oranı % 35 
seviyelerindeydi.

Pazar ile İlgili Bilgiler
Ukrayna pazarına ilgi du-

yan firmalarımızın bu dönemde 
Ukrayna’daki dağıtım ağlarını 
gözden geçirmeleri ve güçlen-
dirmeleri, gelişen pazarda yerle-
rini sağlamlaştırmaları açısından 
önem taşımaktadır. Yine firma-
larımızın pazardaki konumlarını 

Yıllar İhracat İthalat İkili Ticaret Hacmi İkili Ticaret Dengesi
2006 1.121 3.059 4.180 -1.938
2007 1.481 4.519 6.000 -3.038
2008 2.188 6.106 8.294 -3.919
2009 1.033 3.157 4.190 -2.123
2010 1.262 3.830 5.092 -2.568
2011 1.731 4.811 6.542 -3.080
2012 1.830 4.392 6.223 -2.562
2013 2.191 4.515 6.706 -2.324
2014 1.730 4.272 6.002 2.542
2015 1.121 3.448 4.569 -2.326

Türkiye-Ukrayna Ticaretinde 10 Yıllık Dönem (Milyon Dolar)



iyi tespit ederek, marka ya da 
ürünü rakiplerinden farklı kıla-
cak çalışmalarla mallarını pazara 
sunmaları, malın katma değerini 
yükseltecektir.

Ukrayna’da tüm sektörler gö-
zönüne alındığında ticaret yapan 
firmaların genelde işletme ser-
mayesinin düşük olduğu orta-
ya çıkmaktadır. Ukrayna içinde 
faaliyet gösteren toptancıların 
tercihi gümrüklenmiş malları al-
mak, yani bir başka deyişle ihra-
catçının kendi bulunduğu yerde 
ithalat işlemleri ile uğraşmadan 
ithal ürünlere erişmektir. Ayrı-

ca, toptancılar ve ithal mal satan 
Ukrayna firmaları, işletme ser-
mayeleri az olduğu için, diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında, kü-
çük partiler halinde mal almak-
tadırlar.

İhracatı amaçlayan firmaların 
Ticaret Müşavirliği’nden aldık-
ları adreslere ürünlerini tanıtıcı 
Ruşca ya da Ukraynaca bir mek-
tup göndermeleri ve bu mektubu 
yine aynı dillerde hazırlanmış 
kataloglarla desteklemeleri ilk 
irtibatın kurulmasında büyük 
önem taşımaktadır. Ukrayna’da 
resmi dil Ukraynaca olmakla bir-

likte ticari işlemlerde ve günlük 
hayatta Rusca kullanılmaktadır. 
İngilizce dilinin ticari iletişimde 
yeri pek bulunmamaktadır. Fir-
maların yaptıkları sözleşmelerde 
geçerli olan dil Ukraynaca ya da 
Rusçadır. Herhangibir uyuşmaz-
lık durumunda diğer dillerde ya-
zılan sözleşmelerin bir hükmü 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
sözleşmelerin Ukraynaca veya 
Rusça metinlerinin çok iyi ince-
lenmesi gerekmektedir.

İhracatçı firmaların 
Ukrayna’da yerleşik firmalarla 
irtibat ile eşzamanlı olarak ya-
pabilecekleri diğer bir faaliyet 
ise ürünleri ile ilgili milli katılım 
organizasyonu düzenlenen veya 
bireysel olarak Ukrayna’daki 
uluslararası fuarlara katılmaktır. 
Fuarlara katılım esnasında irti-
bat kurulan firmalar fuar stan-
dına davet edilerek ya da yerel 
firmalar ziyaret edilerek ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi mümkün 
bulunmaktadır. Ancak, fuarlara 
katılımdan sonra veya firmalara 

Türkiye’nin Ukrayna’ya 
ihracatında başlıca ürünler 

n	 Turunçgiller (taze/kurutulmuş)
n	 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç 

giyim eşyası (örme)
n	 Diğer örme mensucat
n	 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme)
n	 Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, 

ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort
n	 Pamuklu mensucat 
n	 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat
n	 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edi-

len yağlar
n	 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler
n	 Kadın ve kız çocuk için kombinezon, jüp veya jü-

pon, slip ve külot, gecelik, pijama, lizöz, bornoz vb

Türkiye’nin Ukrayna’dan 
ithalatında başlıca ürünler

n	 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller
n	 Soya fasulyesi
n	 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve 

hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş kütle
n	 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
n	 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri 

(genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) 
n	 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların 

fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)
n	 Ferro alyajlar
n	 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, 

külçe, blok veya diğer ilk şekillerde)
n	 Demir cevherleri ve konsantreleri
n	 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm

ÜLKE
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e-posta yoluyla ürün bilgisi gön-
derildikten sonra Ukrayna firma-
larından hemen cevap alınama-
yabilmektedir. Bu konuda biraz 
sabırlı olunmasında yarar vardır.

İhracatçı firmaların ilk ihracat 
bağlantıları esnasında genelde 
küçük deneme miktarları ile pa-
zara girmeleri, ticaret ortakla-
rının güvenilirliğini sınama ve 
pazarı daha iyi tanıyıp, malı ve 
satış şartlarını buna göre değiş-
tirme imkanı verecektir.

Ukrayna’da ticaret yapan 
firmaların önemli bir bölümü 
akreditif kullanmak istememek-
tedirler. Bu nedenle ithalatçının 
güvenilirliği önem kazanmak-
tadır. Ticaret Müşavirliği’nce, 
Müşavirliğe başvuran ihracatçı 
firmaların ihracat yapacakları 
firmaların bulundukları bölge-
deki Ticaret ve Sanayi Odası’na 
üye olup olmadıkları, ilgili Oda-
lar nezdinde araştırılmaktadır. 
Ancak, Ukrayna’da Odalara 
üyelik zorunluluğu bulunmadı-
ğından Odaların üye sayıları çok 
düşüktür. Ayrıca Odaların üye-

leri arasında da ticari teamüllere 
uygun hareket etmeyen firmalar 
olabilmektedir.

Ukrayna pazarında kalıcı ol-
mak isteyen ihracatçıların bel-
li bir kaliteden ödün vermeden 
malı Ukrayna’da alıcılara teslim 
edebilmeleri rakiplerinin önünde 
yer almalarını sağlayacaktır. Bu 
nedenle, firmaların burada bir 
depo ve tanıtım mağazası ku-
rarak ve göreceli olarak küçük 
miktarlarda alım yapan yerel 
toptancıların ya da perakendeci 
firmaların stok ve gümrükleme 
maliyetlerinin de bir kısmını 
üstlenerek, malları pazarlama-
ları uygun bir yöntem olacaktır. 
Rekabet nedeniyle karşılaşıl-
ması muhtemel sorunları en aza 
indirmek amacıyla özelikle aynı 
mal grupları yerine birbirini ta-
mamlayan mal gruplarını üretip 
satan ihracatçıların Ukrayna’da 
ortak depo ve tanıtım mağazası 
kurmaları işletme maliyetlerini 
önemli oranda azaltacaktır.

Ukrayna’da iş görüşmelerinin 
somut bir amacı olmalıdır. Bir 
başka deyişle yalnızca tanışmak 

amacı ile iş görüşmesi yapılması 
yerine, görüşmenin amacı iş ile 
ilgili somut bir teklif getirilmesi 
olmalıdır. Görüşmelerde verile-
bilecek en iyi hediye ise gelinen 
ülkeye özgü bir hediyelik eşya 
olabilir.

Türkiye'den yapılan ithalatta 
ve Türkiye'ye yapılan ihracatta 
ucuz olması nedeniyle çoğun-
lukla denizyolu olmak üzere ka-
rayolu ve uçak kargosu da kulla-
nılmaktadır.

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak-

ları: Ukrayna 1993’ten bu yana 
buluşlar, endüstriyel dizaynlar, 
tohumlar, sığır yetiştiriciliği vb. 
üzerine patentlerle ilgili yasal 
düzenlemeler yanında markalar, 
telif hakları ve düzenlemeleri 
yapmıştır.

Paris ve Madrid Birliklerine 
üye olan Ukrayna, Patent İşbir-
liği Anlaşması ile Evrensel Telif 
Hakları Konvansiyonuna taraf-
tır. Edebi ve Sanatsal Eserlerin 
korunmasına dair Bern Konvan-
siyonunu da onaylamıştır.
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AFGANİSTAN
FİRMA ADI: Afgani̇stan İslam 

Cumhuri̇yeti̇ İstanbul Başkonsolosluğu 
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 Cumhuriyeti Ti-

caret Ataşeliğinden alınan 29.08.2016 
tarihli yazıda, Afganistan Ticaret 
Bakanlığı’ndan gelen bir mektuba 
atıfta bulunularak; Afganistan’daki 
Çam Fıstığı Ticareti Birliği’nin el-
lerinde bulunan 20.000 - 30.000 ton 
arası çam fıstığına müşteri aradıkları 
bildirilmektedir. Yazıda, ilgilenen kişi 
ve kuruluşların Ticaret Ataşeliğine 
başvurabilecekleri belirtilmiştir.

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

ALMANYA
FİRMA ADI: Textrade Ltd - Sca-

tron 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 aksesuarları 
üzerine faaliyet gösteren İsveç 
kökenli tedarikçi firmanın ürünlerini 
Türkiye’ye de satmak istediği ve bu 

amaçla toptancı ve ithalatçı firmalar ile 
bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir. 
Firmanın Dünyaca tanınmış, tümü 
Avrupa markalı ve uygun fiyatlı 
ürünlerini dünyada birçok ülkeye ih-
raç ettiği bildirilmiştir. Türkiye içi 
ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren 
girişimcilerin Hüseyin 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 derisi 
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@highgrrotecho-

verseas.com
Yetkili Kişi: Mr. Jaydeep Pancholi
Buğday unu, taze atta (Fresh Atta), 

maida un (maida flour), rafine Hint 
yağı, fıstık yağı, fıstık ezmesi, yer fıstığı 
(ham), kırmızı soğan, suji unu vb. gıda 
maddeleri, sarı mısır, buğday kepeği, 
yeşil darı, buğday, soya yemek, beyaz 
darı, pamuk tohum küspesi vb. yem ve 
gıda hammaddeleri ile kimyon tohumu, 
zerdeçal, kırmızıbiber, kişniş, çemen, 
kakule, karabiber, çörek otu, dereotu 
tohumu vb. Hint baharatları ihracatçısı 
olan firmanın ürünlerini Türkiye’ye de 
satmak istediği bildirilmiştir.

İŞBİRLİĞİ
TEKLİFLERİ

IRAK

FİRMA ADI: Irak Cumhuriyeti Bü-
yükelçiliği Ticaret Ataşeliği

Turan Emeksiz Sokak, No: 11, Gazi-
osmanpaşa, Ankara

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

Ataşeliği tarafından Irak Hurma Üretim 
ve Pazarlama Şirketinin ürünlerini reka-
betçi fiyatlarla Türkiye’ye satmak istedi-
ği bildirilmiştir. Büyükelçilik yazısında, 
teklif edilen hurmanın ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip 
ve mükemmel nitelikte olduğu belirtilmek-
tedir.

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 firmasının ülkemize 
elma, armut, ayva, erik, kiraz, tatlı ki-
raz, kayısı, şeftali, ceviz, fındık, çilek 
ve yabani çilek, ahududu, böğürtlen, 
dut, yaban mersini, hanımeli, üvez, si-
yah kuş kirazı, kuşburnu, frenk üzümü, 
bektaşi üzümü, kurutulmuş meyveler, 
elma cipsi, dondurulmuş meyveler ve 
çilek, reçel, reçel, reçel, meyve püresi 
ve bu tür meyvelerin fidanlarından sat-
mak istediği bildirilmiştir.

ZAMBiA

FİRMA ADI: Thomax Monday 
Mwımanzı 

TEL: +260 (954) 35721
e-posta: thomaxmm@gmail.com
Yetkili Kişi: Thomax Monday Mwi-

manzi
T .C. Lusaka Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği tarafından, Zambiya’da yer-
leşik Thomax Monday Mwimanzi’nin 
Başkent Lusaka’daki 288 hektarlık ve 
Zambiya’nın kuzeyinde Tanganyika Gölü 
yakınındaki 180 hektarlık arazilerine alıcı 
ya da tarım veya kereste üretimi alanında 
ortak/yatırımcı aradığı bildirilmiştir.



Borsamız Meclis Üyesi ve Hesapları 

İnceleme Komisyonu Başkanı 

Sayın Ahmet ATALAY'ın 

değerli annesi 

Habibe 
ATALAY

vefat etmiştir.
Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

ANKARA TİCARET BORSASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 

değerli annesi 

Solmaz 
HİSARCIKLIOĞLU

vefat etmiştir.
Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, 

ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

ANKARA TİCARET BORSASI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞIVEFAT VE BAŞSAĞLIĞI



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


