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Bu sayımızda!
Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm kurum ve kuruluşla-

rıyla yeniden yapılandırılıyor. Eli kanlı canilerin silahlı kuvvetler, polis, 
üniversite ve kamu kurum ve kuruluşları içindeki uzantıları temizlenmeye 
çalışılıyor. Bu yorucu ve zor bir süreç. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Gözden 
kaçanlar, perde gerisinde olanların tespiti zaman alıyor. Ancak şunu görüyo-
ruz ki bu da bize moral ve güç veriyor. Her ne olursa olsun bu kararlı adımlar 
Türkiye çok kısa süre içinde selamete çıkartacaktır. 

15 Temmuz’un yıl dönümünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği liderli-
ğinde Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişa-
re Komitesi Türkiye kanadı olan; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Memur 
Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK- İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Türkiye Kamu Çalışanları Sendika-
ları Konfederasyonu’nun (Türkiye KAMU-SEN)  imzasını taşıyan ve 81 ilde 
aynı anda açıklanan ortak bildiri bu mücadelede varılmak istenen noktayı 
çok iyi işaret ediyor. 

Ankara’daki STK’lar adına ortak bildiriyi Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Faik Yavuz açıkladı. ATB Meclis Başkanı ve Üyelerinin de katıldığı 
toplantıda bildiri tüm katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

Sayın okuyucularımız,

Başta 15 Temmuz bildirisi olmak üzere sizlere dolu dolu bir dergi hazırla-
dık. Dergimizin ilk bölümünde ATB olarak dönem içinde gerçekleştirdiği-
miz etkinliklere yer verdik. Dönem içinde Ankara Vergi Dairesi başkanlığıyla 
düzenlediği iki ayrı toplantıda vergi yapılandırmaları hakkında üyelerimizi 
bilgilendirdik. Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve çalışma ar-
kadaşları üyelerimizi getirilen yapılandırmalar hakkında aydınlattı. Lisanslı 
depoculuk konusunda Borsamızın başlattığı projenin SWOT Analizi toplan-
tısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Tam gün süren toplantıya çok sayıda 
ilgili katıldı. TOBB Genel Kurulu’da Mayıs ayının son haftası içinde yapıldı. 
Başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere Başbakan Sayın Yıldırım 
ve Hükümetimizin bakanları genel kurul çalışmalarına katıldılar. ATB ‘nin 
TOBB Genel Kurul Delegeleri de tam kadro genel kurula katıldılar. 

ATB’nin İslam ülkeleriyle yapılacak ticaret köprü görevi göreceği, büyük proje-
nin son adımı da atıldı ve projeyi hayata geçirilmek üzere çalışmalara başlan-
dı. Projeye son imzaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Çelik’in 
katılımıyla Antalya’da atıldı.

Dergimizin ikinci kısmında ise daha çok bilgilendirmeyi amaçladık. Rapor 
konumuzu deri sektörüne ayırdık. Ülke olarak Güney Kore Cumhuriyetini 
sizlere tanıtmayı amaçladık. 

Bir sonraki sayımızda buluşana kadar sağlıklı ve aydınlık günler diliyoruz.

Yayın Kurulu
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Fa ik YA VUZ 
YönetimKuruluBaşkanı

Başkandan
15 Temmuz 
Kalkışması, El Ele 
Verilerek Atlatıldı

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 gecesi ve sonra-
sında Cumhuriyet tarihimizin en şanssız 

günlerini yaşamıştır. Üzerinde Silahlı Kuvvetle-
rimizin üniformaları bulunan,  çete mensupla-
rı, bu ülkenin insanlarının verdiği vergilerle alı-
nan tankı, tüfeği, uçağı hedef gözetmeksizin, 
vatandaşlarımıza yönelterek, can aldılar, kan 
döktüler. Bu terör örgütünün darbe girişimin-
de, ne yazık ki, 249 vatandaşımız şehit olurken, 
iki binin  üzerinde vatandaşımız da yaralanmış-
tır.

Türkiye bu zor günleri, el ele vererek aşmayı, 
açılan yaraları sarmayı çok kısa süre içinde ta-
mamlamıştır. Çünkü; vatandaşlarımız nezdin-
de itibar görmeyen bu kalkışmaya ilk büyük 
tepkiyi iş dünyası vermiştir.

Biz de; Ankara Ticaret Borsası olarak, kalkış-
manın sabahında, tüm müdürlüklerimizle ve 
temsilciliklerimizle,  Et Borsası, Ahiboz Hubu-
bat Borsası ve Hizmet Binasındaki tüm birim-

lerimiz ile hizmet vermeye başlayan ATB, bu 
çabasıyla darbe destekçilerinin karşısına dikil-
miş, üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’yle tam bir uyum içinde çalışmalarını 
sürdürmüştür. 

Elbette ki; aradan geçen bir yıl içinde Türk 
Hür Teşebbüs Camiasının en üst yasal kuruluşu 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin mü-
kemmel zamanlamasıyla, tüccarımıza, sanayi-
cimize, turizmcimize, ihracatçımıza, esnafımı-
za ve sanatkarımıza birkaç gün içinde verilen 
teşvik ve desteklerle çok sıkıntılı süreç yara 
alınmadan atlatılmıştır. 

Bu alçakça girişim bize şunu göstermiştir;

- Türkiye Cumhuriyeti tüm kurum ve kuru-
luşlarıyla, böylesine hain saldırılar karşısında 
tek ses ve tek yürükle karşı çıkma refleksini 
göstermiştir. 

- Türkiye Cumhuriyeti’ni meydana getiren 
toplumun tüm kesimleri bu hainliğe anında 
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tepki vermiş ve bu canilerin heveslerini kur-
saklarında bırakmıştır.

- Türkiye Cumhuriyeti, Meclisiyle, Siyasi 
Partileriyle, güvenlik güçleriyle, demokrasiye 
sahip çıkmış, Anayasa’sından aldığı güçle ha-
inlerin tepesine çelik bir yumruk indirmiştir. 

- Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin eko-
nomik gücünü oluşturan özel sektörü, tücca-
rıyla, sanayicisiyle, esnafıyla ve sanatkarıyla 
ülkesine sonuna kadar sahip çıkmıştır.  

Böylesine kanlı bir kalkışmayı planlayan ve 
uygulamaya koyanları hedefleri elbette ki, çağ-
daş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni 
yıkmaktı. Ama, başta sağ duyulu vatandaşları-
mız olmak üzere, siyasi partileriyle, iş dünya-
sıyla ve ülkesini seven güvenlik güçlerinin el 
ele vermesiyle bu hayalleri boşa çıktı. 

Tehlike henüz geçmiş değildir. Çünkü ara-
dan geçen süre içinde çete artıkları yapılan 
operasyonlarla tek tek ele geçirilmektedir. Ül-
kemizin tüm yönetim kadrolarına sızarak, hain 

hedeflerine ulaşmak isteyenlerin bir kısmı bu 
kaçınılamaz sonuç karşısında, çareyi kaçmak-
ta bulmuşlardır.

O günlerden bu güne geldiğimizde, bu 
çete kalıntılarını temizlemek üzere, yürütü-
len mücadele aralıksız ve soluksuz bir şekilde 
sürdürülmektedir.  On binlerce çete mensubu 
yakalanarak tutuklanmıştır. Elbette ki, yapılan 
çalışmaların sonuna gelinmemiştir. Mücadele 
ilk günkü karar ve azimle devam etmelidir.

 Başlayan yargı sürecinde, suçluların ifa-
delerine yansıyan sözlerine bakıldığında 
Türkiye’nin ne kadar büyük bir tehlikenin 
eşiğinde döndüğünü çok daha iyi anlıyoruz. 
Bizleri bu büyük tehlikenin eşiğinde kurtaran 
ve canilerin kurşunları altında can veren 249 
şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, tedavileri 
devam eden gazilerimize acil şifalar ve O kanlı 
gecede canilere gövdelerini siper eden tüm 
vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyo-
ruz.

Başkandan



Türkiye’nin sivil toplumunu tem-
sil eden; Türkiye-AB Karma İs-

tişare Komitesi Türkiye kanadı olan; 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 
Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(MEMUR-SEN), HAK- İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-

"Gücümüz  milli irade,
hedef büyük Türkiye"

Sivil Toplum Kuruluşları adına hazırlanan ve ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından kamuoyuna 
açıklanan bildiride "Üzerine basarak bir kez daha ifade 
ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak 15 Temmuz’u asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa 
ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. 
Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz" denildi.

STK'ların 15 Temmuz Bildirisi ATB'de okundu

rasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Ça-
lışanları Sendikaları Konfederasyonu 
(Türkiye KAMU-SEN) ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adı-
na hazırlanan ortak bildiri Ankara Ti-
caret Borsası’nda (ATB)  açıklandı. 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz tarafında okunan bildiride “15 
Temmuz’u asla unutmayacağız, unut-
turmayacağız” denilerek “Gücümüz 
milli irade, hedef büyük Türkiye” vur-

gusu yapıldı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 

Yavuz, Ankara sanayi Odası Başkanı 
(ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Başkan Yardımcısı Mehmet Deryal’ın 
katılımıyla yapılan açıklama, 81 ilde 
aynı saatte okundu. 

Sivil Toplum Kuruluşları adına 
hazırlanan ve ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz tarafından kamu-
oyuna açıklanan bildirinin tam metni 
şöyledir:

“Tarihimizin en zor günlerinden 
biri olan 15 Temmuz’un yıldönümüne 
giriyoruz.

İki hafta boyunca, farklı etkinlik-
lerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin 
tamamında15 Temmuz ruhunu canlı 
tutacağız. 15 Temmuz’u unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız.
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15 Temmuz’un Türkiye için bir mi-
lat olduğuna inanıyoruz.

Çünkü bu alçak girişim, darbenin 
ötesinde bir işgal girişimiydi. 

15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu 
yana ülkemizin karşılaştığı en büyük 
tehlikeydi.

O gece Fetullahçı terör 
örgütü,“devleti” ele geçirmeye,milleti 
tahakküm altına almaya kalkıştı. Dar-
be girişiminin asıl amacı; ülkemizi 
tarihimizde görülmemiş bir kaosa sü-
rüklemek, kardeş kavgası başlatmak, 
Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.

Darbe teşebbüsünün nihai amacı; 
Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa 
kalkamayacak duruma düşürmekti.

Allah’a şükürler olsun Milletimiz, 
cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fit-
neyi durdurdu.

Milletimiz demokrasimize ve özgür-
lüğümüze kasteden bu saldırı karşısın-
da dik durdu, canı pahasına değerlerini 
savundu. Bu masadaki kuruluşlarının 
tamamı da, ilk andan itibaren, devleti-
mizin ve milletimizin yanında yer aldı. 
Darbe girişimine karşı net tavır göster-
diler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak 

üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, 
siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil top-
lum kuruluşlarımız ve medyamızın 
kararlı duruşuyla bir destan yazdık. 
Haince planlanmış darbe girişimini sa-
vuşturan milletimizin önünde saygıyla 
eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye en zor de-
mokrasi sınavını büyük başarıyla ver-
miştir.

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuv-
vete teslim olmayacak kadar güçlü ol-
duğunu herkese gösterdik. Milletimiz 
darbeye karşı durarak şunu açık şekil-
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de ilan etmiştir.“Türkiye Cumhuriyeti 
devletini Milletin iradesi dışındaki hiç-
bir güç yönetemez.”

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavır-
dır. Elbette bunun için büyük bir bedel 
ödedik.

Darbe girişimine karşı verdiğimiz 
bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit 
edildi.

2301 vatandaşımız gazi oldu. Şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet diliyo-
ruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz.  
Milletimiz onları daima minnetle ve 
rahmetle anacaktır. Dünyada çok az 
millet, demokrasisi için bu bedeli öde-
yebilir. Siyasi görüşü fark etmeksizin 
Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 
Temmuz ruhu demokrasinin sigorta-
sıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin 
yaşanmaması için FETÖ ile mücadele 
her alanda etkin ve kararlı şekilde sür-
dürülmelidir.

Yargı kurumları, darbecilere ve on-
ların destekçilerine hak ettikleri en ağır 
cezayı vermeli, milletimizin vicdanını 
rahatlatmalıdır.”

Zorlu süreç aşıldı
Bildirinin ikinci kısmında 15 Tem-

muz sonrası ekonomide yaşanan geliş-
melere de yer verilerek şu görüşlere yer 
verildi:

“En az 15 Temmuz kadar, darbe gi-
rişiminden sonrası da, ülkemiz açısın-
dan zorlu bir süreç oldu.Darbe girişimi 
sonrası toplumumuz büyük bir travma 
yaşadı.FETÖ, yalan haberlerle yurt dı-
şında ülkemiz aleyhine karalama kam-
panyaları yürüttü.

Ekonomimiz de bu saldırıdan 
olumsuz etkilendi. Allah’a şükür, birlik 
ve beraberliğimiz sayesinde bunların 
hepsini de kısa sürede atlattık.Hükü-
metimizin bizlerle istişare içinde aldı-
ğı önlem ve yaptığı reformlarla hızla 
toparlandık.Daha darbe girişiminin 
üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide 
yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık.İstih-
dam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı 
ayında tam 1 milyon 200 bin insanımı-
za yeni istihdam sağladık. İhracatımızı 
rekor düzeyde arttırmaya başladık.Ya-
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bancı yatırımcıların güvenini yeniden 
kazandık. Çok açık ifade ediyoruz ki 
Türkiye, dünyanın en zor stres testin-
den başarı ile çıkmıştır.

Emin olun bizim son bir yılda yaşa-
dıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir 
daha ayağa kalkamazdı.Ama biz dim-
dik ayaktayız.  Böyle bir coğrafyada, en 
zor koşullar altında hiç kimsenin yapa-
mayacağını yaptık.Ama rehavete ka-
pılmayacağız.Yapacak daha çok işimiz, 
büyük hedeflerimiz var. 15 Temmuz 
sonrası toparlanma sürecini tamamla-
dık. 

Şimdi yeni bir atılım sürecini baş-
latmamız gerekiyor. Ayağımızdaki 
prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. 
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni 
rekorlar kırmalıyız.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini 
daha da arttırmalı, demokratik kaza-
nımlarımızı güçlendirerek daha ileriye 
taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak 
akılla ve istişare içinde, yeni bir reform 
süreci başlatmalıyız.

Dost ülkelere çağrı
 15 Temmuz bildirisinin son kıs-

mında ise; Türkiye’nin dostları olan ül-

kelere seslenilerek “aldığı yaraları saran 
milletimiz, bu büyük demokrasi sına-
vının birinci yılında bütün dostlarını 
yanında görmeyi arzulamaktadır” de-
nilerek “ Dostlarımızı iftira kampanya-
larına değil, gerçeklere kulak vermeye, 
buna göre tavır almaya davet ediyoruz.  
FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik 
devletlerin de ciddi desteklerini bekli-
yoruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe 
ve terör bir insanlık suçudur. Ancak 
birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek 
inşa edebiliriz” 

Açıklama; bizler ülkemiz ve mille-
timiz için şimdi daha büyük bir azimle 
çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedefleri-
ne taşıyacağız.

Üzerine basarak bir kez daha ifade 
ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu 
olarak 15 Temmuz’u asla unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız.

Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler 
bize ışık olacak.

Biz bu ülkenin geleceğinden umut-
luyuz. 

Gücümüz milli irade, hedefimiz 
büyük Türkiye” şeklinde tamamlandı.

Kimler katıldı ?

ATB’de yapılan 15 Temmuz bildirisini açıklama toplantısına ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Ankara sanayi Odası Başka-

nı (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Mehmet 
Deryal ile birlikte Şereflikoçhisar Ticaret Odası başkanı Yasin Tekin, Çu-
buk Ticaret Borsası Başkanı Veli Demir, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
ATB Meclis üyeleriyle basın mensupları katıldı.
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Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 
Ankara Ticaret Borsası (ATB)  

üyelerini bilgilendirme amacıyla 
düzenlenen toplantıların ikincisi 
yapıldı. ATB Meclis Başkanı Erol 

Gemalmaz’ın açış konuşmasıyla baş-
layan bilgilendirme toplantısında 27 
Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren, 7020 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-

landırılması ile Bazı Kanunlarda ve 
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. 
Toplantıya, Ankara Vergi Dairesi 

ATB'de vergi toplantıları

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı düzenlediği iki ayrı 
toplantıyla ATB üyelerini bilgilendirdi
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Başkanı İlhan Karayılan ve Ankara 
vergi Dairesi yetkilileri ile ATB üye-
leri katıldı.

Gemalmaz’ın sözleri
ATB Meclis başkanı Erol Ge-

malmaz bilgilendirme toplantısında 
yaptığı konuşmada “bu yeni önemli 
fırsatın çok iyi değerlendirmesi ge-
rektiğine inanıyoruz” dedi. Gemal-
maz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği gibi; ilk toplantımızda 
6736 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla 
getirilen kolaylıklardan bahsetmiş, 
bundan yaralanmak isteyen vatan-
daşlarımızı ve siz sayın üyelerimizi 
bilgilendirmiştik.

Bu kapsamdan, çok sayıda vatan-
daşımız yararlanmış ve devletimize 
karşı olan yükümlüklerini yerine ge-
tirmişlerdir

Bugün sizlere, 27 Mayıs 2017 
tarihli Resmi Gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe giren, 7020 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili 
açıklamalarda bulunulacaktır.

7020 sayılı yasayla özellikle sizleri 
yakından ilgilendiren aidat borçları-
nın ödenmesine ilişkin düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Buna göre, 31 Mart 2017 tarihi 
itibariyle ödenmesi gerektiği halde 
ödenmemiş aidat borcu bulunan üye-
lerimizin kanunun tanıdığı bu hak-
tan yararlanabilmeleri için, aidat asıl-
larının ödenmemiş kısmının birinci 
taksitini 31 Ağustos 2017 tarihine 
kadar ödediklerinde, aylık dönemler 
halinde azami 6 eşit taksitte ödeye-
bilecekler ve bu borçlarına gecikme 
zammı tahakkuku yapılmayacaktır.

Üyelerimizin kanunun tanıdığı 
bu haktan yararlanabilmeleri için, 31 
Temmuz 2017 tarihine kadar başvu-
ru yapmaları gerekmektedir. Bunun-
la birlikte, bu kapsamda ödenmesi 
gereken tutarların öngörülen süre ve 
şekilde kısmen veya tamamen öden-

memesi halinde, ödenmemiş alacak 
asılları ile bunlara ilişkin gecikme 
zamlarının tahsili ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yapılacaktır.

Taksitli ödeme yapmak isteme-
yen üyeler, başvuru dilekçelerinde 
belirtilmek kaydıyla, ilk taksit ödeme 

süresi 31 Ağustos 2017 sonuna kadar 
aidat borcu aslının tamamını yatıra-
rak bu kanun hükmünden yararlana-
bileceklerdir.

Kanunun tanıdığı bu imkândan 
yararlanmak isteyen borçluların be-
lirtilen şartları yerine getirmelerinin 

Bilgilendirme toplantısı öncesinde, Ankara Vergi Dairesi Başka-
nı İlhan Karayılan ile birlikte Grup Müdürleri Yüksel Çelebi, 

Ersin Eroğlu, Müdürler Suna Sema Önal ile Zeki Yeğen ATB Et 
Borsası’nı ziyaret ederek uygulamalar ve çalışmalar hakkında bilgi 
aldılar.  ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu tarafından  bilgi-
lendirilen Ankara Vergi Dairesi Başkanı ve beraberindeki çalışma 
arkadaşları daha sonra ATB’de düzenlenen toplantıya iştirak ettiler. 

ATB Et Borsası'na ziyaret



yanı sıra dava açmamaları, açılmış 
davalardan vazgeçmeleri ve kanun 
yollarına başvurmamaları şarttır.

Borsa aidat borçları nedeniyle icra 
işlemlerinin başlatılmış olması duru-
munda taksitlendirme için başvuran 
üyelerin icra işlemleri durdurulacak-
tır. Bu kapsamda mahkeme icra mas-
rafları ile vekalet ücretini ilk taksit 
tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.

7020 sayılı Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılması ile Bazı Ka-
nunlarda ve Bir Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile getirilen kolaylıklar 
bu kadar değildir.  Toplantımıza iş-
tirak eden Ankara Vergi Dairesi yet-
kilileri diğer konularda bizleri bilgi-
lendirecek ve izlenecek yol hakkında 
açıklamalarda bulunacaklardır. 

ATB Üyelerinin, bu önemli fır-
satları  değerlendireceklerine inanı-
yorum.

Bize bu fırsatı veren Ankara Vergi 
Dairesi Başkanı Sayın İlhan Karayı-
lan ve değerli çalışma arkadaşlarına 
şahsım ve ATB Üyeleri adına teşek-
kür ediyorum. 

Karayılan’ın sözleri
Ankara Vergi Dairesi Başkanı İl-

han Karayılan da toplantıda yaptığı 

konuşmada, 27 Mayıs 2017 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe giren, 7020 sayılı Bazı Alacakla-
rın Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmün-
de Kararnamede Değişiklik yapıldı-
ğına dikkat çekerek, “bu kaçırılmaya-
cak bir fırsattır” dedi.

Ülkemizin peş peşe yaşadığı hain 
saldırılara gereken cevapların verildiği-
ni belirten Karayılan, bu süreç içinde 
ekonomide bazı sıkıntılar yaşandığını, 
özellikle de turizm gibi hizmet yoğun 
sektörlerin bundan etkilendiğine dik-
kat çekerek, 7020 sayılı yasa ile sıkın-
tıya düşen sektörlere ve bazı kamu ala-
caklarına ödeme kolaylığı getirildiğini 
ifade etti. 

Yapılandırmanın 30 Haziran’da 
sona ereceğini belirten Karayılan söz-
lerine şöyle devam etti:

“30 Haziran’da yapılandırma sü-
resi sona erecek ve süre uzatması söz 
konusu olmayacaktır. Vergi ödemeleri 
31 Temmuz, SGK ödemeleri  ise 31 
Ağustos tarihine kadar ilk taksitlerin 
ödemesi yapılacaktır. 

Yasa ile borç yükü hafifletilmiş, 
ödeme kolaylığı getirilmiştir. Bu 
önemli bir katkı sağlamaktadır.  Ka-
nun ile kesinleştiği halde ödemesi ge-
cikmiş borçlarda Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi oranında güncelleme yapıla-
caktır.Peşin ödemede yüzde 50 indi-
rim sağlanmaktadır. Vergi aslına bağlı 
olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının yüzde 50’si silinmektedir. 
Yapılandırılan borçlara kredi katıyla 
ödeme kolaylığı da sağlanmıştır. 

31 mart 2017 tarihinden evvel ve-
rilen askerlik para cezası, seçim para 
cezası, nüfus para cezası, trafiek idari 
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para cezası, karayolları taşıma idari 
para cezası, otoyollar ve köprülerden 
ihlalli geçiş para cezası ve RTÜK ta-
rafından verilen para cezaları yapılan-
dırma kapsamına alınmıştır. 

Yapılandırılan borçların 6,9,12 
veya 18 eşit taksitle ödenmesi seçi-
lebilecektir. Daha öncede belirttiğim 
gibi peşin ödemelere büyük indirim 

imkanı sağlanmıştır.” 
Hatırlatma Toplantısı

Ankara vergi Dairesi Başkanlığı’nın 
6736 Sayılı Kanunun 1. ve 2. Tak-
sitini Hatırlatma Toplantısı” ATB’de 
yapıldı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 
Ankara Ticaret Borsası (ATB)  üye-
lerini bilgilendirme toplantısı dü-

zenledi. ATB Meclis Başkanı Erol 
Gemalmaz’ın açış konuşmasıyla başla-
yan bilgilendirme toplantısında, 6736 
sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yapı-
landırılmasına İlişkin Kanunda yapı-
lan yeni düzenlemeler anlatıldı.  Top-
lantıya, Ankara Vergi Dairesi Başkanı 
İlhan Karayılan ve Ankara vergi Dai-
resi yetkilileri ile ATB üyeleri katıldı.

11
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Lisanslı Depoculuk Projesi'nin 
SWOT Analizi Toplantısı yapıldı

ATB'de düzenlenen toplatıya 
çok sayıda kurum ve kuruluşun 
temsilcileri katılarak Lisanslı 
Depoculuk konusunda sistemin 
yapısal ve ekonomik analizi 
konusunda bilgi aldılar.

Ankara Ticaret Borsası (ATB), On 
dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 
ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümü 
işbirliğince ‘Buğday ve Arpa Ticare-
tinde Lisanslı Depoculuk Sistemi-
nin Yapısal ve Ekonomik Analizi ve 
Depolarda Kapasite Optimizasyonu’ 
konulu AR-GE proje kapsamında li-
sanslı depoculuğun güçlü, zayıf yön-
leri, fırsatlar ve tehditlerini belirle-
mek amacıyla GZFT (Güçlü, Zayıf, 
Fırsat, Tehdit) analizi yapılmıştır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı, TMO, Ticaret Borsaları, lisanslı 
depolar, bankalar, ilgili oda,dernek, 
birlik ve özel sektör temsilcilerinin 
katıldığı çalıştayda açış konuşması 
yapan ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş. 
Ömeroğlu, projenin, lisanslı depo-
culuk konusunda yapılan ilk proje 
olduğunu ve projeden elde edilecek 
sonuçların sektör için faydalı olacağı-
nı söyledi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Dairesi Başkanı Hakan Çalış’ 
ta çalıştayda yaptığı konuşmada, ba-
kanlığın lisanslı depoculuk konusun-
daki teşvikleri anlatarak, şu ana kadar 
lisanslı depo kuruluş izni alan şirket 
sayısının seksen, lisans alan şirket sa-
yısının da yirmi altı adet olduğunu 
belirtti. Bir  milyon doksan bin ton 
kapasiteye ulaşan lisanslı depoların, 
bir milyon 68 bin tonluk kısmının 

hububat, 17 bin tonluk kısmının pa-
muk ve 5 bin tonluk kısmının ise zey-
tin lisanslı depolarından oluştuğuna 
dikkat çekti. 2019 yılı sonu itibariyle 
ülkemizdeki lisanslı depo kapasitesi-
nin 7 milyon 251 bin tona ulaşacağı-
nı ifade eden Çalış, “2020’li  yıllarda, 
kapasitemiz 10 milyon tona ulaşacak 
ve kapasite düzeyimiz optimum nok-
tayı yakalamış olacağız” dedi.  

Konuşmasının ikinci kısmında 
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Ürün İhtisas Borsalarının kurulması 
için gerekli düzenlemelerin yapıldı-
ğını belirten Çalış sözlerini şöyle ta-
mamladı: “bilindiği gibi ülkemizde 
belli bir ürün standardı yoktu. Bunun 
için bir rehber hazırlanıyor. Bu reh-
ber doğrultusunda yapılacak depolara 
izinler verilecektir. Daha önce yapılan 
depolarında bu çerçeveye çekeceğiz ge-
rekli düzenlemeleri yaptıracağız. 

Biz uygulanabilir şeyleri yapmak 
istiyoruz.  Bu yıl bitmeden TTK çer-
çevesinde yapılacak düzenlemelerle 
birlikte 2018 yılı hasat sezonunda ilk 
gongu vuracağımıza inanıyoruz. ELÜs 
uygulamaları bu çerçevede daha da 
yaygınlaştırılacaktır.”

Moderetörlük görevini yapan 19 
Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ta-
rım Ekonomisi Bölümü Yrd.Doç. Dr. 
Kerem Hazneci,  GZFT (Güçlü, Za-
yıf, Fırsat, Tehdit) analizini nasıl yapı-
lacağı konusunda kısa bilgi verdikten 
sonra katılımcıların lisanslı depoculuk 
ile ilgili genel görüşleri alındı. Öğle-
den sonraki oturumun ilk bölümün-
de güçlü ve zayıf yönler belirlenirken 
ikinci bölümde fırsatlar ve tehditler ele 
alındı.

Güçlü yönler olarak 5300 sa-
yılı kanun ve ilgili yönetmelik ve 
tebliğler,lisanslı depoya konulan ürü-
nün standardize edilmiş olması,modern 
depolar ve muhafaza imkanı konuları, 
zayıf yönlerde bürokratik işlemlerin 
çiftçi bazında caydırıcı oluşu, yetkili 
sınıflandırıcı laboratuvar ve çalışanla-
rı ile ilgili görev,yetki,istihdam sosyal 
haklar vb mevzuat olmayışı konusu, 
fırsatlar olarak ekonomide kayıt dışı-
lığın önlenmesi, mudi finansal mali-
yetlerinin düşmesi konuları, tehditler 
olarak çeşit sayısının fazlalığı, birbi-
rine benzer farklı kalitedeki çeşitler, 
ELÜS'ün Tazmin Fonunda karşılığı-
nın olmaması,Tazmin fonundaki te-
minat tutarının belli olmaması konu-
larına değinildi.

Çalıştayda elde edilen bilgiler doğ-
rultusunda hazırlanacak olan  SWOT 
Analizi Sonuç Raporu daha sonra ilan 
edilecek.
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Ankara Ticaret Borsası, Tarla Bitki-
leri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Tarım Ekonomisi Bölümü ve Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ta-
rım Ekonomisi Bölümü ile yürütülen 
“Türkiye’de Buğday ve Arpa Ticaretin-
de Lisanslı Depoculuk Sisteminin Ya-
pısal ve Ekonomik Analizi, Depolarda 
Kapasite Optimizasyonu” konulu pro-
jenin çalışmalarına Polatlı,ve Çorum 
ziyaretleriyle devam edildi. 

Proje kapsamında, Polatlı Ticaret 
Odası Başkanı Yahya Toplu,  TMO 
TOBB-Lidaş Polatlı Şube Müdürü 
Mustafa Tirelioğlu ile  görüşmeler ya-
pan heyet üyeleri, mudiler ve bankalarla 
mülakat ve anket çalışmaları gerçekleş-
tirdi. 

Çorum’a gerçekleştirilen ziyarette 
ise, Çorum Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Bektaş,  Tiryaki 
Lidaş Çorum Şube Müdürü Emrah 

Kılıçaslan’la yapılan görüşmelerin ar-
dında eksper, laboratuvar, mudiler ve 
bankalar ile mülakat ve anket çalışma-
ları yapıldı.

Öte yandan, Proje çalışmaları 
kapsamında  Ankara'da da, TMO 
Alım Muhafaza Daire Başkanı Hacı 
Baran, TMO Ürün Teknolojisi ve 
Laboratuvar Şube Müdürü Hidayet 
Fodul, TMO TOBB-Lidaş Ahiboz 

Şube Müdürü Mehmet Tekin ile de 
görüşmeler yapılarak, çalışmalar de-
ğerlendirildi.

Ziyaretlere ve yapılan çalışmalara, 
Ankara Ticaret Borsası AR-GE Biri-
minden Handan Kavakoğlu, Yasemin 
Okur, Esra Kaya ile Tarla Bitkileri Mer-
kez Araştırma Enstitüsünden Sevinç 
Karabak, Rahmi Taşçı, Merve Bolat ve 
Aliye Pehlivan katıldı.

Lisanslı Depoculuk Projesi
tanıtım ziyaretleri sürüyor
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TOBB’un 73. Genel Kurulu 
Ankara’da  gerçekleştirildi. TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel 
Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada 
“ Zaman, daha güçlü Türkiye için, da-
yanışma içinde olma ve geleceğe odak-
lanma zamanı. Türkiye’nin yarınını, 
bugününden çok daha güzel yapma 
zamanıdır” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde iki 
gün süren Genel kurulu’un ilk gününe  
Başbakan Binali Yıldırım,  CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, -Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
katıldı.  TOBB ETÜ Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen Genel Kurul’un ikin-
ci gününe ise  Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB de-
legeleri, camianın temsilcileri ve çok 
sayıda basın mensubu iştirak etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşması
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada, "Her yerde yüksek 
faizden şikayet var mı, var. Bunu dillen-
diren bir başbakan, bir cumhurbaşkanı 
olarak hep gündemimde tuttum, hala 
da gündemimde. Gündemimde olma-
ya da devam edecek. Çünkü faizi, hep 
söylüyorum, çok açık net söylüyorum, 
yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak 
görüyorum. Burada kar amaçlı bir faiz 
mantığı yok, sömürü aracı olarak bir 
faiz mantığı var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TOBB'un çatısı altında Türkiye'nin 
gelişmesi, kalkınması, büyümesi için 
gayret gösteren, ter döken, emek veren 
herkese teşekkür etti. Erdoğan, Genel 
Kurulda 81 ilden seçimle göreve gelen 
oda ve borsa başkanlarından meclis 
üyelerine kadar iş dünyasının seçkin 
temsilcilerinin yer aldığını bildirdi.

 İş dünyasının aynı zamanda bu-
lundukları şehirlerin kanaat önderleri, 
sivil toplum temsilcileri olduğuna işa-
ret eden Erdoğan, "Temsil ettiği geniş 
iş, fikir ve dünya görüşü yelpazesiyle bu 
salon, aslında Türkiye'nin yelpazesidir. 
İş dünyamızın lokomotifliği, itici gücü, 
emeği ve desteği olmadan hedefimize 
ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, 

"Yarına odaklandık,
geleceğe yürüyoruz"

TOBB'nin 73. Genel Kurulu yapıldı
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istihdam oluşturan, ihracat yapan, hep 
daha iyisine ulaşmak için gayret gös-
teren sizlerin azmi, heyecanı, enerjisi 
bizim için en büyük güç kaynağıdır." 
ifadesini kullandı.

Geçmiş dönemin muhasebesinin 
yapılmasının yanı sıra geleceğe ilişkin 
beklentilerin tartışıldığı Genel Kuru-
lun, 2019 ve 2023 projeksiyonlarına da 
ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı. 

"İş dünyamızın temsilcileriyle 
sürekli istişarede bulunuyoruz" 
Tek terdi üretmek, kendisiyle bir-

likte ülkesini geliştirmek, büyütmek, 
kalkındırmak olan herkesin yanında 
yer almaya devam edeceklerini belirten 
Erdoğan, "Bunun da böyle bilinmesini 
istiyorum. Ülkemizde çalışmak, üret-
mek, kazanmak isteyen hiç kimseye 
engel olmadığımız gibi tam tersine her 
türlü desteği sağlıyoruz. Tüm bu çalış-
malarda iş dünyamızın temsilcileriyle 
sürekli istişarede bulunuyoruz. Şu bir 
gerçektir, TOBB, asli görevlerine ne ka-
dar odaklanırsa o kadar başarılı olmuş-
tur." dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahilik 
sisteminin günümüzdeki mümessilleri 
olan oda ve borsaların, kendi üyeleri 
arasında tesis ettiği dayanışma güçlen-
dikçe, bu kurumların itibarının da art-
tığına dikkat çekti.

"Amacımız Türkiye'yi küresel 
düzeyde bir güce kavuşturmaktır"
Erdoğan, Türkiye'nin net ticaret ve 

cari fazla veren bir ülke haline gelmeden 
hedeflerine ulaşamayacağına işaret ede-
rek, şunları söyledi:

 "Bunun için 2035 yılında üretim 
gücümüzü küresel değer zincirinin üst 
seviyelerine çıkartmak mecburiyetin-
deyiz. Endüstri 4.0 adıyla ifade edilen 
teknoloji yoğun üretim yapısına geçer-
ken, insanlarımızı yeni ihtiyaçları uy-
gun alanlarda hizmet vermek üzere ha-
zırlamalıyız. Bu da geleceğin istihdam 
alanları için şimdiden hazırlık yapma-
mızı gerektiriyor. Kadınlarımızın halen 
yüzde 33 düzeyine yaklaşan iş gücüne 
katılma oranlarını yüzde 50'ye, top-
lam iş gücüne katılım oranını ise yüzde 

59'un üzerine yükselterek sosyal politi-
kalarımızı da destekleyeceğiz. Tüm bu 
çalışmalarla amacımız, Türkiye'yi böl-
gesel bir güç olmanın yanında küresel 
düzeyde bilgiye dayalı dayalı bir güce 
kavuşturmaktır." 

Geleceğin bilgi temelli ekonomi 
üzerine kurulacağını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti: 

"Bunun için dijital dönüşümü, 
kurumsal kaliteyi, nitelikli iş gücünü 
yakalamış bir altyapıyı süratle tesis et-
meliyiz. Ekonomik atılımlarımızı yeni 
yatırım fırsatlarıyla birleştirerek, bili-
şim, enerji, ulaştırma, lojistik ve tica-
ret alanlarında ülkemizi küresel cazibe 
merkezi haline getirmeliyiz. İstanbul ve 
Ankara başta olmak üzere şehirlerimizi 
yenilik ve verimlilik temelinde yeni-
den ele almalı, cesur dönüşüm proje-
lerini hayata geçirmeliyiz. Ben bugün 
TOBB'un bu genel kurulunda bir 
teklifim var. Bunu her yerde yapıyo-
rum. Çünkü buna doğrusu hasretim. 
Bu milletin bir evladı olarak hasretim. 
Diyorum ki gelin şu yüzde 100 yerli 
üretim olan otomobilimizi Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği camiası içe-
risinden çıkartalım."

Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım, TOBB 

Genel Kurulu’nun ilk günü yaptığı ko-
nuşmada, iş dünyasına hitaben, "Hain 

darbe girişiminin hemen arkasından 
ekonomi çarklarının durmasına izin 
vermediniz. Tarihe geçecek bir duruş 
ortaya koydunuz. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin daha fazla üretmek 
için çabaladığını ve risk aldığını, elini 
taşın altına koymaktan çekinmediğini 
görmek bizleri mutlu etmiştir." ifadesi-
ni kullandı.

"27 bin KOBİ'ye 5 milyar 
liranın üzerinde 
imkan sağlandı"
Başbakan Yıldırım, iş dünyasıyla 

birlikte KOBİ'ler için "nefes kredisi" 
sağladıklarını anımsatarak, şöyle dedi:

"Bu imkan kapsamında kısa sürede 
27 bin KOBİ'ye 5 milyar liranın üze-
rinde imkan sağlanmıştır. Hükümet 
olarak her zaman istişareye önem ve-
riyoruz. Sizlerle buluşmamızda birlik 
ve beraberliğimizi tazeliyoruz. Hem 
bakanlık yaptığım dönemde hem de 
başbakanlığım süresinde daima üre-
ten, istihdam oluşturan, katma değer 
sağlayan sanayi sektörümüze, hizmet 
sektörümüze ve ticaret erbabımıza des-
tek oldum, yanlarında yer aldım. Sizler 
sanayicinin, esnafın, iş dünyasının ihti-
yaçlarını yaşayarak biliyorsunuz. Bir so-
run gördüğünüzde bu sorunu iletmekle 
kalmayınız, ülkemizin değerine değer 
katmak için çözüm önerilerini de biz-
lerle paylaşmalısınız. Sizden gelen her 
öneri, eleştiri ve fikri çok ciddiye aldık 
ve gereğini de yaptık. Ortak akıla her 
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zaman çok önem verdik ve bu sayede 
çok mesafeler aldık."

Sanayici ve iş adamlarının çalışma 
şartlarını iyileştirmeyi, her platformda 
müteşebbisleri desteklemeyi amaçla-
dıklarını ifade eden Yıldırım, dışarıda 
ve içeride Türkiye için çalışan iş alemine 
öz güven kazandırdıklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri
Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenle-
nen, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve 
Plaket Takdim Töreni'nde, kendisin-
den önce konuşan Başbakan Binali 
Yıldırım'ın sözlerini hatırlatarak, "Eğer 
her şey çok iyiyse, iş insanlarımız kaza-
nıyorsa, vergilerini ve sigorta primlerini 
niye ödeyemiyorlar?" diye sordu.

Konuşmasında, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu zor şartlardan çıkmasının 
yollarını, stratejilerini anlatacağını be-
lirten Kılıçdaroğlu, Türkiye bölgesinde 
güçlü, saygın bir ülke olması için yeni 
bir stratejiye ihtiyaç olduğunu ifade 
etti.

Bakan Tüfenkci’nin konuşması
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci de, "7 Haziran'da demokrasi-
yi kesintiye uğratmaya çalışanlar, 17-25 
Aralık'ta yargı darbesi yapmaya çalışan-
lar, 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesi-
ni gerçekleştirenler karşısında susanlar, 
Türkiye'nin demokrasi mücadelesini 
anlayamazlar. Onun için biz sonuna 
kadar demokrasi diye yola çıktık ve 
bundan da asla vazgeçmeyiz." dedi.

Kara lekemiz yok
Üniversitelerde özgürlüğü savun-

duklarını belirten Tüfenkci, ülke top-
raklarının nice ilim ve bilim adamları 
yetiştirdiğini dile getirdi. Ülke tarihi ve 
medeniyetiyle övündüklerini söyleyen 
Tüfenkci, "Biz bizden önceki devletler-
le, Osmanlıyla da Selçukluyla da övü-
nüyoruz. Onun için bizim kara lekemiz 
yok. Kara lekesi olanlar utansın." ifade-
sini kullandı.

Tüfenkci, sanayinin yerli ve mil-
li olması için çalıştıklarını anlattı. Bu 
konuda önemli destekler sunduklarını 
belirten Tüfenkci, bugün gelinen nok-

tada gurur verici tablolarla karşılaşıl-
dığını ancak bunun yeterli olmadığını 
ve destek vermeye devam edeceklerini 
söyledi.

Hisarcıklıoğlu’nun konuşması şöyle:
TOBB’un 73. Genel Kurulu’nda 

bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu,  “ Zaman, daha 
güçlü Türkiye için, dayanışma içinde 
olma ve geleceğe odaklanma zamanı. 
Türkiye’nin yarınını, bugününden çok 
daha güzel yapma zamanıdır” dedi.

Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Gerçekten de, olağandışı pek 
çok olayın yaşandığı bir dönemdeyiz. 
İngiltere’nin AB’den çıkış kararı Bre-
xit, Avrupa’da artan terör olayları, yine 
Avrupa’daki aşırı uç siyasetin yükselişi, 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki baş-
kanlık seçimi, dünya gündemine dam-
gasını vurdu.

Küresel ekonomi, hala kriz öncesi 

seviyelere ulaşamadı. Üstelik giderek 
büyüyen korumacılık tehlikesiyle karşı 
karşıyayız. Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki yeni yönetim, Avrupa’daki 
seçimlerde yükselen popülizm; koru-
macılık yanlısı politikaların artacağı 
sinyalini veriyor. Korumacılık, geliş-
mekte olan ülkelerin aleyhinedir ve 
küresel gelirin adil dağılmasını engeller. 

Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
kararlı duruşu ve liderliğiyle başardık. 
Milletimiz, elinde bayrak, dilinde tek-
birle, dünya tarihine geçen bir direniş 
sergiledi. Meclisimiz, siyasi partilerimiz, 
medyamız tek vücut oldu. Vatanperver 
emniyet güçlerimiz ve askerlerimiz, bu 
hain güruha canları pahasına direndi. 
Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyor, gazileri-
mizi minnetle anıyoruz.

 Biz, darbe girişimine karşı ilk ha-
rekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek 
örgütüyüz. Daha Anadolu’nun dört bir 

ATB tam kadro Genel Kurul’a katıldı

TOBB'un 73. Genel Kuruluna borsamızdan, TOBB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi ve  ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz , Meclis 

Başkanı Erol Gemalmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Hayri Gülten, Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Murat Başar, Celal Yıldırım, Abdülhüda Kılıç, Meclis Üyeleri, 
Mustafa Bakiler, Bilal Lök, Celal Demirer, Hasan Ersan, Cevat Şenbaba, 
Birol Mermer, Necati Alakuşu, Yahya Şahin, Fethullah Şevgin ile Genel 
Sekreter  Eyüp Ş. Ömeroğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara ka-
tıldı. 
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köşesinden gelmiş, reel sektörün asli 
temsilcilerini, alkışlamak istiyorum.  

Darbeye karşı koyduk, önüne geç-
tik. Ama sonrasında işimiz bitmedi. 3 
alanda faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. 
Bunlardan ilki, etkili bir ekonomi dip-
lomasisi yürütmekti. Resmi diplomasi 
sürecine, özel sektörün azami desteğini 
sağladık. Zira dünyada eşi benzeri ol-
mayan bir etki alanımız var. Atlantik ile 
Pasifik arasında, yani Avrupa’dan Çin’e 
kadar, tüm küresel iş örgütlerinin yöne-
tim kurullarında, etkin bir şekilde yer 
alıyoruz. Bunu başaran, dünyadaki tek 
meslek örgütüyüz.”

 Sözlerinin ikinci kısmında geçtiği-
miz dönemin ekonomik faaliyetlerine 
yer veren  Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöy-
le devam etti:

“7 Şubat’ta, sizin başkanlığınızda 
“TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”nı 
yaptık. Size sıkıntılarımızı ilettik, öne-
rilerimizi sunduk. İş dünyamız en çok, 
istihdam üzerindeki mali yüklerden 
şikâyet ederdi. Siz orada meseleye el 
koydunuz. İstihdama yönelik tarihi 
desteklerin çıkmasını sağladınız. Böy-
lece Türkiye, istihdamı teşvikte, dün-
ya çapında örnek bir adım attı. Biz 

de sizden aldığımız destekle, Türkiye 
genelinde “İstihdam Seferberliği”ni 
başlattık. Ülke çapında bu işi tanıttık, 
yaygınlaştırdık ve takip ettik. Bu görevi 
üstlendik. Allah’a şükürler olsun bu ca-
mia verdiği sözü yerine getiriyor. Mayıs 
itibariyle toplam istihdam artışı 1 mil-
yonu geçti. “Bu iş olur” dedik ve çok 
şükür “bu iş oldu”. Milyonlara iş, mil-
yonlara aş oldu. İstihdamla büyüyen 
Türkiye oldu. İnşallah 2017 sonuna 
kadar hedefimize ulaşacağız

Yeşil Pasaport 
Konuşmasının son kısmında iş 

dünyasının taleplerini dile getiren Hi-
sarcıklıoğlu, özellikle yeşil pasaport 
konusunda gerekli adımların ivedilikle 
atılmasını istedi. 

Hisarcıklıoğlu, “Yeşil pasaportu da 
genel kurullarımızda devamlı günde-
me biz getirdik. Buna yönelik mevzuat 
nihayet çıktı. Ama üzülerek gördük ki, 
reel sektörün asli temsilcileri kapsama 
alınmamış. İstihdamın, üretimin, yatı-
rımın liderliğini yapanlar dışlanmış. Bu 
konunun yeniden ele alınmasını bekli-
yoruz. İstihdam görevini üstlenenler bu 
insanlar, finansman için tüm kaynakla-
rını seferber eden bu insanlar, üretim-

yatırım söz konusu olduğunda, sadece 
elini değil, gövdesini taşın altına koyan 
bu insanlar. Oda-Borsa Başkanları, Yö-
netimleri ve Meclis üyelerimiz de yeşil 
pasaportu fazlasıyla hak ediyorlar” şek-
linde konuştu. 

Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle ta-
mamladı: 

“Son yıllarda KDV sisteminde ciddi 
sıkıntılar yaşamaya başladık. Özel sek-
tör olarak Maliye’den yüz milyarlarca 
alacağımız var. Malımızı vadeli satıyo-
ruz. Ama parasını almadığımız malın 
KDV’sini peşinen ödüyoruz. Biriken 
ve alamadığımız KDV yüzünden, kredi 
kullanmaya mecbur kalıp, banka kapı-
larında bekliyoruz. Sağ olsun, Maliye 
Bakanımız bu konuda kapsamlı bir 
çalışma başlattı. Bunun sonuçlanması-
nı bekliyoruz. Yine eski dönemlerden 
miras kalan bir yükümüz var: Peşin 
vergi. Geçmişte, enflasyon yüksekti, 
kamu maliyesi hep açık verirdi. Devlet 
vergiyi peşinen toplamak zorundaydı. 
Çok şükür, Sizinle bu sıkıntıların hepsi 
geride kaldı. Ama geçici vergi hala du-
ruyor. Artık 90’ların bu kötü mirasını 
kaldıralım ve sizin liderliğinizde tarihe 
gömelim.”
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İç Anadolu Bölgesi İstişare
Toplantısı TOBB'de yapıldı
İç Anadolu Bölge Toplantısı Türki-

ye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
(TOBB) TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Bölge’deki oda ve 
borsaların başkanları ve genel sekre-
terlerini biraraya getiren etkinlikte 
istişarede bulunuldu.

melere ilişkin geniş bir sunum yapı-
lırken, Hisarcıklıoğlu son dönemde 
özel sektör için neler istediklerine, 
nelerin hayata geçtiğine ve değişti-
ğine dair bilgilendirmede bulundu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 6 
ayda 1 milyon 200 bin istihdam ra-
kamına ulaştıklarının altını çizdi.

Büyüme rakamlarının sevindirici 
olduğuna işaret eden TOBB Başkanı, 
yıl sonuna kadar da bu yüksek büyü-
menin devam edeceğine inandıkları-
nı bildirdi. Hisarcıklıoğlu, yatırımları 
artırmaların gerektiğini de sözlerine 
ekledi.  

Toplantıda ayrıca meclis üyeleri 
arasında yapılan anket sonuçları de-
ğerlendirildi. Toplantıya TOBB Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi ve An-
kara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz ile Genel Sekreter 
Eyüp Ş. Ömeroğlu katıldılar.

Özellikle son 6 ayda gerçekleşti-
rilen faaliyetlere ilişkin bilgilendir-
melerde bunulan toplantıda TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda 
ve borsaların üyeleri için yapılan ça-
lışmaların iyi anlatılması gerektiğinin 
üzerinde durdu.

Toplantıda ekonomideki geliş-
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
2017 yılı hububat alımlarına 

başladı.  ATB’nin Ahiboz  Hububat, 
Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Lisans-
lı Depoculuk Tesisleri’nde başlayan 
sezon alımları, 30 bin tonluk çelik 
silolarının yanı sıra ATB Üyeleri ta-
rafından yapımı tamamlan 86 adet 
yatay depoda gerçekleştiriliyor. Alım-
ların yapıldığı Ahiboz tesislerinde bu 
yıl işlem rekorun kırılacağı belirtildi. 

2017 yılı hububat alımları çiftçi-
lerin isteklerine göre ürünlerini sa-
tış salonunda doğrudan satabileceği 
gibi, lisanslı depoda muhafaza ederek 
ürünlerini “elektronik ürün senedi-
ne” dönüştürebiliyorlar.

Doğrudan satış işlemleri,  gün 
içinde seanslar halinde sürekli tekrar-
lanacak ve her gün elektronik ürün 
senetlerinin alınıp satıldığı ayrı bir 
seans düzenlenecek.  

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) geçtiğimiz sezonda olduğu 
gibi bu sezonda alımlara katılacak. 

21

2017 yılı hububat alımları 
Ahiboz tesislerinde başladı

TMO, alımlarını bu yıl Ahiboz'da bu-
lunan lisanslı depolar üzerinden yapa-
cak. 

Üreticiler, ürünlerini bu lisanslı 
depolara bırakmak suretiyle alacakları 
elektronik ürün senetlerini, açıklanan 
fiyatlar üzerinden 2017-2018 yılında 
da  TMO'ya satabilecekler. Ürünler, 
bu yıl da fiziksel analizlerin yanında 

kimyasal analiz değerlerine göre 
fiyatlandırılacak ve kalitesine göre 
sınıflandırılarak depolanacak.

Bilindiği gibi, ATB'nin Şeref-
likoçhisar temsilciliğinde hububat 
alımlarına 26 Haziran 2017 tari-
hinden başlanmıştı. ATB’nin Şe-
reflikoçhisar temsilciliğinde sezon 
yoğunluğu devam ediyor. 
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ATB ve Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü ile birlikte yürü-
tülen, "İslam Ülkeleri Ürünleri Or-
tak Pazarı ve Ortak Ticaret Borsası" 
projesinin tanıtımı ve imza töreni 
Antalya’da yapıldı

Ankara Ticaret Borsası (ATB) ile 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
tarafından birlikte yürütülen, "İslam 
Ülkeleri Ürünleri Ortak Pazarı ve 
Ortak Ticaret Borsası" projesinin ta-
nıtımı ve imza töreni Antalya’da ya-
pıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik’in katılımıyla, Tarım 
Reformu Genel Müdürü Abdullah 
Burak Keser ve ATB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Faik Yavuz tarafından 
imzalanan ikili anlaşmanın ardından 
projenin amaç ve kapsamı hakkında 
katılımcılara bilgi verildi.

ATB’nin İslam Ülkeleri Ürünleri 
Ortak Pazarı ve Ortak Ticaret Borsa-
sı projesinin tanıtımı ve imza töreni, 
Antalya’da yapılan Türkiye Afrika Ta-
rım İş Forumu içinde gerçekleştirildi.

İşbirliği protokolü; proje faaliyet-
leri neticesi ortaya çıkarılan, İslam 
İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülke-
lerdeki üreticilerin ürettiği ağırlık-
lı olarak tarım ürünlerine ulusal ve 
uluslararası düzeyde rekabetçi nite-
liklere haiz, işletilebilir şekilde varlı-
ğını ve sürekliliğini sağlayacak, piya-
sanın gerektirdiği yenilik, gelişim ve 
genişlemenin yapılmasını ilgili taraf-
ların işbirliğinde idamesi, işletilmesi, 
sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması ile geliştirilmesi, tanıtım 
ve kullanımının yaygınlaştırılmasına 
ilişkin hususları kapsıyor.

Yavuz’un sözleri

Protokolün imza töreni sonrası 
bir değerlendirme yapan ATB Yö-
netim Kurulu başkanı Yavuz şunları 
söyledi:

“ Günümüzde başkanlığını Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yaptığı, İslam 
İşbirliği Teşkilatı, 4 kıtada 57 ülkenin 
biraraya gelmesiyle yaklaşık yarım 
asır önce kurulmuştur. İslam İşbirli-
ği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler'den 
sonra dünyanın en büyük uluslararası 
kuruluşu statüsündedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, 
gelişmişlik düzeyi itibariyle, daha çok 

ATB İslam Ülkeleriyle
ticarette köprü olacak

küçük işletmelere sahiptir. Küçük 
ölçekli işletmeler ve üretici örgütleri 
iç ve dış pazarlarda birbirlerini yete-
rince tanımamakta ve bundan dolayı 
birlikte iş yapma fırsatlarına yeterince 
erişememektedir. 

İslam Ülkeleri arasında, işbirliği 
ve dayanışmanın kurulması ve güç-
lendirilmesi, İslam toplumunun or-
tak zorluklar karşısında kaynaklarını 
bir araya getirerek, deneyimlerinin, 
çabalarının ve en iyi uygulamaları-
nın arttırılması, kişilerin, malların, 
sermayenin ve bilginin kolay hare-
ketinin sağlanması ve bununla ilgili 
engellerin azaltılarak, mobilitenin ve 
bağların güçlendirilmesi, geliştirilme-
si günümüzde büyük önem taşımak-
tadır.
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Şereflikoçhisar Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulu öğrencileri Ankara 

Ticaret Borsası’nın (ATB) davetlisi 
olarak Ankara’ya geldiler. 

Okul Müdürü Şükrü Alıcı ve öğ-
retmenleriyle birlikte Ankara’ya gelen 
öğrenciler ilk olarak Anıt Kabir’i zi-
yaret ettiler. Daha sonra ATB Hizmet 

Binasına gelen öğrencilere burada 
ATB’nin faaliyetleri anlatıldı. Öğren-
ciler daha sonra öğle yemeğini yediler 
ve sinemaya  giderek Ankara turlarını 
tamamladılar. 

Ziyaret sonrası bir değerlendirme 
yapan Okul Müdürü Şükrü Alıcı, 
ATB’nin her zaman yardım ve des-

teklerini gördüklerini ifade ederek, 
“gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle, öğ-
rencilerimize hem Ankara’yı tanıt-
ma fırsatı bulduk hem de güzel bir 
gün geçirdik. Bize bu fırsatı sağlayan 
ATB’ye ve başta değerli başkanı Faik 
Yavuz olmak üzere, tüm yöneticileri-
ne teşekkür ederiz” dedi.

Şereflikoçhisar

YİBO öğrencileri ATB'de
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Hükümlülerin katılımıyla 
fidanlar toprakla buluştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 

ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü iş 
birliğinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Esenboğa Külliyesi'nde, denetimli ser-
bestlikten yararlanan mahkumlar, öğ-
renciler ve akademisyenlerle 2 bin 600 
sedir ve çam fidanı dikti. 

Fidan dikim törenine ATB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı şemsittin Ak-
tuğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Başar da iştirak etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, 
fidan dikimi dolayısıyla düzenlenen tö-
rende, ağaçlandırmanın bir vatan borcu 
olduğunu belirtti. Fidan dikilen yerin 
20 yıl sonra güzel bir orman olacağı-
nı dile getiren Uçar, "Bu ağaçlandırma 
projesini tüm Türkiye sathına yaymak 
gibi bir zorunluluğumuz var. Vatandaş 
devlet iş birliğinde bu vatan borcumuzu 
da en güzel şekilde yapalım. Denetimli 
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serbestlik kapsamındaki kardeşlerimiz 
bu faaliyeti bir zorunluluk şeklinde de-
ğil, bir ibadet aşkıyla yapmaktalar." diye 
konuştu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdü-
rü Enis Yavuz Yıldırım da denetimli 
serbestlik sisteminin Türk Ceza İnfaz 
Sisteminin ayrılmaz bir parçası haline 
geldiğini vurguladı. Denetimli serbestlik 
içerisinde 323 bin 328 kişinin bulundu-
ğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 432 bin 239 
dosya denetimli serbestlik kapsamı içe-
risinde takip ediliyor. Denetimli serbest-
lik kişilerin sadece imza attığı bir şeyden 
ibaret değildir. İçerisinde bireysel görüş-
me, grup görüşmeleri, rehabilitasyon fa-
aliyetleri, topluma yararlı faaliyetleri de 
ihya eden son derece önemli iyileştirme 
mekanizmasıdır. Bununla birlikte 2 bin 
469 hükümlümüz 2017 yılının 3 ayı 
içerisinde 102 bin 62 fidanın dikimini 
gerçekleştirmişleridir. Önümüzdeki dö-
nemde de 3 milyon 200 bin metrekare-
lik bir alanda fidan dikimi gerçekleştire-
cekler."

Rektör Prof. Dr. Metin Doğan ise 
külliye için ayrılan geniş alanın yarısının 
ağaçlandırılmasının hedeflendiğini ve 
bu doğrultuda bugüne kadar yaklaşık 
30 bin fidan dikiminin gerçekleştirildi-
ğini aktararak "Bu alana 100 bin ağaç 
dikmeyi planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol 
üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve hü-
kümlüler fidanları toprakla buluşturdu.

Koruma Kurulu Başkanlığı'ndan
ATB'ye teşekkür plaketi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı Ankara 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma-

lara yaptığı katkıdan dolayı Ankara Ticaret Borsası’nı (ATB) temsilen 
çalışmalara katılan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başar’a, bir teşekkür 
plaketi sundu. 

Bilindiği gibi; Ankara Ticaret Borsası, Suçun önlenmesi ve toplu-
mun korunması amacıyla, suça sürüklenen çocuklar ile suç mağdurları 
ve iyi halli hükümlüler için yapılan eğitim v e iyileştirme çalışmalarına 
büyük bir destek sağlıyor. 



Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

15 Temmuz 
bir başka 
ülkenin başına 
gelseydi

15 Temmuz’un yıldönümü yaşadığımız bu günlerde,  
nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğümüzü bir kez 

daha anlıyoruz. Ve şunu açıkça itiraf etmek gerekir ki, 
bizim yaşadığımız felaketi bir başka ülke yaşasaydı, bugün 
kanlı iç çatışmaların içinde bin parçaya bölünmüş halde 
olurdu. Nitekim çevremizde son yıllarda yaşadığımız 
örneklere bakılırsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar 
güçlü temeller üstünde yükseldiğine bir kez daha şahit 
oluyoruz. 

Evet, 15 Temmuz kanlı kalkışmasının tek bir hedefi 
vardı: O da Türkiye Cumhuriyeti’nin yıkmak ve yerine 
din esasına dayalı bir devlet kurmaktı. Bunun içinde 
yıllar süren hain bir planı aşama aşama devreye sokmuşlar 
ve 15 Temmuz’da hedeflerinin nihai sonucu olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yıkmayı hedeflemişlerdi. 

Önce yürekli vatandaşlarımızın canları bahasına 
meydanlara çıkması daha sonra da hain çetecilerin 
karşısına dikilen silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet 
güçlerimizin çabasıyla bu hain plan yerle bir edildi. Ne 
yazık ki, tüm bunlar yaşanırken 249 vatan evladımızı 
şehit verdik, iki binden fazla da evladımız yaralandı. 
Hayatına kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerin ve 
milletimize başsağlığı, diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti,  ne kadar güçlü bir ülke 
olduğunu dosta, düşmana bir kez daha göstermiştir. Son 
yıllarda benzer olayları yaşayan, Tunus, Libya, Mısır ve 
Suriye’nin ne hallere düştüğünü çok acı bir şekilde yaşadık 
ve gördük. Benzer bir plan ülkemiz için de uygulanmak 
istenmişti. Hainler şunu unutmuşlardı, “Türk Milleti 
böyle ucuz oyunlara asla papuç bırakmazdı.” 

Bu ülkenin vatandaşları Kurtuluş savaşında yedi düvele 
karşı, yedi cephede milletçe savaşmış ve bugünkü ülkesini 
kurmuştu. Kanla canla kurulan bu ülkenin, daha önce de 
farklı şekillerde tezgahlanan kanlı oyunların pençesinden 
sağduyulu ve vefakar vatandaşları sayesinde kurtulmayı 
bilmiştir. 

Dileğimiz böylesine hain, kanlı planlarla ülkemizin bir 
daha karşılaşmaması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet 
yaşamasıdır.

YORUM
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Hergün 8 futbol sahası kadar
tarım toprağını kaybediyoruz

Ülkemizde  2000'li yılların başın-
dan bugüne 2 milyon 420 bin 

futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı 
kaybolurken, her gün 8 futbol sahası 
tarım alanımız yok olmuştur. Tüm bu 
kayıplar sonrası 12 Aralık 2016 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararıyla 49 ilde 141 
ovanın tarımsal sit alanı ilan edilmesini 
tarım sektörü için çok önemli görmek-
teyiz."

Türkiye'nin karasal alanının 
yüzde 30,8'inde tarım yapılıyor
Türkiye İstatistik Kurumunun 

(TÜİK) 2016 verilerinden yapılan 
derlemeye göre, Türkiye'nin karasal 
büyüklüğünün (769 milyon 632 bin 
dekar) yüzde 30,8'i tarım alanlarından 
oluşuyor.

Toplam 237 milyon 625 bin 724 
dekar büyüklüğündeki tarım alanının 
196 milyon 243 bin 701 dekarında 
(yaklaşık yüzde 82,5) tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünler yetiştiriliyor. Geçen 
yıl bu alanın 155 milyon 743 bin 717 
dekarı ekildi, 40 milyon 499 bin 984 
dekarı ise nadasa bırakıldı.
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Öte yandan, 8 milyon 41 bin 419 
dekar alanı sebze bahçeleri, 33 milyon 
292 bin 166 dekar alanı meyveler, içe-
cek ve baharat bitkileri, 48 bin 438 de-
kar alanı da süs bitkileri oluşturdu.

En büyük tarım alanına 
sahip kent Konya
Türkiye'nin en büyük tarım alanına 

sahip kentleri sırasıyla Konya, Ankara 
ve Şanlıurfa.

"Tahıl ambarı" olarak da bilinen 
Konya, 19 milyon 600 bin 279 dekar 
tarım alanına sahip. Bu alanın geçen yıl 
13 milyon 957 bin 372 dekarına tahıl 
ekildi, 4 milyon 980 bin 662 dekar alan 
nadasa bırakıldı. Konya'daki tarım ala-
nının 232 bin 786 dekarını sebze bah-
çeleri, 428 bin 517 dekarını meyveler, 
içecek ve baharat bitkileri, 942 dekarını 
da süs bitkileri alanı oluşturdu.

Tek başına Konya'nın sahip olduğu 
tarım alanı Türkiye'nin toplam tarım 
alanının yüzde 8,2'sine karşılık geldi. 
12 milyon 56 bin 242 dekar tarım alanı-
na sahip Ankara, Türkiye'nin en büyük 
tarım alanına sahip ikinci ili. Başkent 
Ankara'nın tarım alanlarının 8 milyon 
127 bin 408 dekarında tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünler ekildi, 3 milyon 175 bin 
394 dekar alan ise nadasa bırakıldı, 426 
bin 622 dekar alanda sebze ekildi. Mey-
veler, içecek ve baharat bitkileri alanı da 
326 bin 499 dekar olarak hesaplandı. 
Ankara'daki tarım alanlarının 319 deka-
rını süs bitkileri alanı oluşturdu.

Tarım alanı büyüklüğünde üçün-
cü sırada yer alan Şanlıurfa'da ise 11 
milyon 543 bin 201 dekar tarım alanı 
bulunuyor. Bu alanın 8 milyon 392 bin 
152 dekarında tahıl ve diğer bitkisel 
ürünler ekildi, 1 milyon 544 bin 997 
dekar alan nadasa bırakıldı. Şanlıurfa'da 
196 bin 550 dekar sebze bahçeleri, 1 
milyon 409 bin 477 dekar meyveler, 
içecek ve baharat bitkileri, 25 dekar da 
süs bitkileri alanı bulunuyor.

Sivas (7,9 milyon dekar), Yozgat 
(6 milyon dekar), Kayseri (5,9 milyon 
dekar), Diyarbakır (5,9 milyon dekar), 
Eskişehir (5,7 milyon dekar) ve Çorum 
(5,3 milyon dekar) da tarım alanı bü-
yük iller arasında yer alıyor.

En küçük tarım alanına sahip iller 
ise 107 bin 163 dekar alanla Yalova, 
281 bin 824 dekar alanla Ardahan ve 
307 bin 595 dekar alanla Artvin oldu.

Erezyon birinci etken
Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer 

kabuğunu üzerindeki toprakların, başta 
akarsular olmak üzere türlü dış etken-
lerle aşındırılıp, yerinden koparılması, 
bir yerden başka bir yere taşınması ve 
biriktirilmesi olayıdır. 

Tarımda kullanılan alanların yüzde 
70'i özelliklerini kaybederek dünya ge-
nelinde toplam kara üzerinde yüzde 30 
civarında çölleşmeye sebep olmuştur. 
Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme 
tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmak-
tadır. Bu çerçevede Birleşmiş Millet-

ler Çevre Programı tarafından yapılan 
hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve 
erozyonun önüne geçebilmek için yılda 
42 milyar dolar harcanması gerektiği 
bulunmuştur.

Doğal şartlarda gerçekleştiğinde 
kaybedilen verimli topraklar, doğal 
döngü çerçevesinde telafi edilebilmek-
tedir... Erozyon bilinçsizlik ve insan 
etkisiyle telafi edilemez boyutlara ulaşa-
bilmektedir. Erozyonun etkisi sebebiyle 
kaybedilen verimli topraklar tarımsal 
üretim kapasitesinin düşmesine sebep 
olmaktadır. Erozyonun oluşması doğal 
faktörler ile gerçekleşmekte ancak eroz-
yonun telafi edilemez zararlara sebep 
olması, insanların bu faktörleri hızlan-
dırmasıyla gerçekleşmektedir.

Erozyon çeşitlerinden olan su eroz-
yonu en etkili erozyondur. Bu erozyon-
da yağmur damlalarının aşındırmasının 
yanında yüzey akışa geçen sularında 
önemli bir etkisi bulunmaktadır. Diğer 
bir erozyon çeşidi olan rüzgar erozyonu 
ise rüzgarın etkisiyle gerçekleşen aşınım 
ve taşınım olayıdır.

Erozyonun verimli toprakların kay-
bına yol açmasının yanında peri baca-
larının oluşumuna yol açması, doğal 
bir güzelliğin meydana gelerek turizm 
bölgeleri oluşturmasına ve bir tezat 
oluşturmasına neden olmaktadır. Uzun 
yıllar sonunda özel erozyon çeşitlerin-
den olan korunmuş sütun erozyonu bu 
oluşumlara sebep vermektedir.
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Erozyon oluşumunun nedenleri 
bazı doğal unsurlardır. Diğer bir söy-
lemle erozyon tabiatın kuruluşundan 
bu güne kadar gerçekleşen ve tabii bir 
olaydır. Doğal yolla gerçekleşen bu 
erozyon tabiat tarafından toprak olu-
şumu ile dengelenebilmektedir. Ancak 
doğal yolla gerçekleşen erozyon insanla-
rın etkisiyle tabiatın karşılayamayacağı 
oranda artabilmektedir. Bu şekildeki 
erozyona "hızlandırılmış erozyon" de-
nilir. Erozyonun tanımından da an-
laşılacağı gibi erozyonun en önemli 
nedeni, toprağın aşınıp taşınmasına 
etki edebilecek faktörlerin etkisinin 
arttırılmasıdır. Bitki örtüsü yönünden 
zayıf toprakların taşınımı oldukça ko-
laydır. Rüzgâr,yüzey akışa geçmiş yağış 
ve sulama suları, yerçekiminin eğim ile 
birleşerek toprağı taşıyabilmesi bitki 
örtüsünün varlığı ile yakından ilgilidir. 
Bitki örtüsü topraktaki eğime rağmen 
toprak parçalarının önünde set oluştu-
rarak taşınımını engelleyebilir. Rüzgârın 
ve yağmur damlalarının etkisini azal-
tarak aşınımı ve taşınımı yavaşlatabilir. 
Erozyonun en önemli sebeplerinden bir 
tanesi de bilgisizliktir. Özellikle tarım 
yapılan arazilerde, bilinçli olunmadan 
erozyonun artması sağlanmaktadır. 

 Tarımsal arazilerde anızların ya-
kılması kısa vadeli ürün artışına sebep 
olur. Bunun sonucunda yeterli bilgi sa-
hibi olmayan çiftçi anızları yakarak top-
rak yapısı ve toprakta yaşayan canlılara 
zarar vererek dolaylı yollarla erozyona 
sebep olabileceği gibi. Eğim yönünde 
tarlasını sürerek toprağın yerçekimi, su 
veya rüzgarın etkisiyle taşınımına sebep 
olabilir. Orman yangınları da doğal 
bitki örtüsü ve yaşayan organizmaların 
yok olması ile erozyonun artışına sebep 
olmaktadır.  

Özellikle dağlık alanlardaki orman-
ların yanarak yok olması erozyonu daha 
fazla etkiler.  Erozyon yağışın dışında 
mevcut akarsu, dere veya göller ile de 
gerçekleşebilir. Örneğin akarsular, su-
yun aşındırma gücü sayesinde toprağı 
aşındırarak bir başka yere taşıyabilirler. 
Yoğun yağışlar sonrasında taşkınların 
olması ile de toprak taşınabilir. Suyun 
aşındırma gücü oldukça fazladır. Örnek 

olarak deniz tabanındaki taşların büyük 
bir kısmı yuvarlak şekillidir. Bunun se-
bebi taşların yeterince sert olmaması de-
ğil, suyun aşındırma gücünün oldukça 
yüksek olmasıdır. Toprağın bünyesi de 
erozyonun başlıca nedeni olabilmekte-
dir. Kumsallarda rahatlıkla görebildi-
ğimiz kum bünyeli topraklar erozyona 
dayanıksızlıkları nedeniyle erozyona 
neden olabilir

Erozyonun gerçekleşmesinde top-
rak özelliklerinin de önemli bir etkisi 
vardır. Toprak oluşumuna etki eden 
faktörler, toprak özelliklerini de etkile-
yerek, erozyon gerçekleşme olasılığını 
artırır. Toprak oluşumunun erozyona 
etkileri 5 farklı şekilde olur.

Zaman, Toprak oluşumunda etkili 
olan faktörlerden bir tanesi zamandır.  
Her bir toprağın oluşması için aynı 
miktarda zamana ihtiyaç duyulmaz. 
Bazı topraklar daha uzun zamanda olu-
şurken bazıları için daha kısa zaman 
yeterli olur. Örnek olarak yumuşak ana 
materyalden daha kısa sürede toprak 
oluşur. Erozyona uğrayan topraklarda 
toprak derinliği azaldıkça oluşum hızı 
artar. Böyle topraklardan toprağın de-
rinliğinin artması, aşınım hızı ve olu-
şum hızı arasındaki dengeye bağlıdır. 

İklim, Toprak oluşumunda etkili 
olan ikinci önemli faktör ise iklim fak-
törüdür.  İklim olayları toprağın oluşma 
hızını etkilediği gibi aşınımı ve oluşacak 
toprak çeşidini de etkileyebilmektedir. 

Topografya ve drenaj, İklim etki-
si dışında topografya ve drenajın da 

önemli etkisi bulunmaktadır. Toprak-
taki eğim, yükselti vb. tüm faktörler, 
gerek yağışların, gerekse yer çekiminin 
etkisiyle o bölgenin topraklarının ta-
şınımı üzerinde etkili faktörlerdir. Bu 
taşınım toprağın alt katmanlarının 
aşınması ve toprak oluşumunu etkileye-
ceği gibi toprağın derinliği ve erozyona 
uğramasını da doğrudan etkileyecektir. 
Tüm bu etmenler topografya ve drena-
jın erozyona etkisini göstermektedir.

Canlılar, Doğada toprağın oluşumu, 
aşınımı ve erozyona etkisi olan önem-
li faktörlerden bir tanesi de canlılardır.  
Mikro ve makro organizmalar toprak 
oluşumunda, salgıları veya hareketleri 
ile toprak oluşumunu hızlandırmak-
tadır. Toprak oluşumunun hızlanma-
sı ile toprak derinliği artmaktadır. Bu 
çerçevede toprak oluşumu ve erozyona 
dolaylı olarak etkisi bulunan canlıların 
varlıkları erozyon ile mücadelede önem-
li bir yer tutmaktadır. Örnek olarak ta-
rımda anızların yakılarak yok edilmesi, 
toprakta yaşayan mikroorganizmaların 
ölmesine neden olarak toprak oluşu-
muna engel olmaktadır. Sonuç olarak 
bitkiler besin maddelerinden yararlana-
mayarak ölürler ve toprakların çorakla-
şarak erozyonun önü açılmaktadır.

Ana materyal, Toprağın oluştuğu 
bölgedeki ana materyal, toprağın çeşidi-
ni ve erozyona dayanımını etkileyen bir 
diğer önemli faktördür. Diğer bir değiş-
le ana materyal, oluşacak olan toprağın 
özelliklerini oldukça önemli bir şekilde 
etkilemektedir. 
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2017 yılında uygulanacak tarım des-
tekleri açıklandı. Destekler, bitkisel 

üretimde havzaya göre gerçekleştirilir-
ken, hayvancılıkta bölgeye göre fark-
lılaştırıldı. 2017 desteklerinde bitkisel 
üretimde pamuk ilk sırayı alırken, hay-
vancılıkta hastalıklardan ari işletmelere 
verilen destekler artırıldı.

Geçen yıla göre bir çok destek ka-
leminde artış yapılmazken, ürün ve 
havza dikkate alınarak mazot ve gübre 
desteği belirlendi. 2017 üretim yılında 
belirlenen desteklerin büyük bölümü 
çiftçilere 2018'de verilecek.

Mazot desteği
Bu yıl farklılaştırılarak uygulanan 

mazot desteğinde aslan payını pamuk 
ve çeltik alacak. Pamuk ve çeltikte çift-
çilere dekar başına 36 lira mazot deste-
ği verilecek. Dekar başına 4 lira güb-
re desteği ile birlikte pamuk ve çeltik 
üreticisine dekar başına toplam 40 lira 

destek ödenecek.

Ayçiçeği, soya, dane mısır ve pata-
tes için çiftçilere dekar başına 17 lira 
mazot ve 4 lira gübre desteği ödemesi 
yapılacak. Buğday, arpa, çavdar, yulaf 
ve tritikale üretenlere dekar başına 13 

lira mazot, 4 lira gübre olmak üzere 17 
lira destek verilecek. Aspir, nohut, mer-
cimek ve kuru fasulye'de dekar başına 
11 lira mazot 4 lira gübre, fındık,yem 
bitkileri, çay, soğan, kanola ve havza 
modeli kapsamındaki 21 ürünün dı-
şındaki diğer ürünlere ise dekar başına 

Tarım ve hayvancılık 
desteklerinde yeni dönem
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9 lira mazot 4 lira gübre olmak üzere 
13 lira ödeme yapılacak. Tarlasını ek-
meyip nadasa bırakanlara ise dekar ba-
şına 5 lira mazot desteği ödenecek.

Toprak desteği 40 lira
Alan bazlı destek kapsamında ge-

çen yıl önce kaldırılan sonra tekrar 
uygulanan toprak analiz desteğinde de 
farklı bir uygulama olacak. Asgari 50 
dekar ve üzeri tarım arazilerinde her 50 
dekar araziye kadar bir toprak analizi 
için toprak analiz laboratuarlarına 40 
lira ödeme yapılacak.

Fındığa dekar başına 170 lira
Alan bazlı destekler kapsamında 

fındık üreticilerine yapılan alan bazlık 
destek tutarı artırılmadı. Geçen yıl ol-
duğu gibi 2017 üretim yılı için dekar 
başına 170 lira ödeme yapılacak.

Bitkisel üretim yapan küçük aile 
işletmelerine ise geçen yıl olduğu gibi 
dekar başına 100 lira destek verilecek.

17 üründen sadece 2'sinde 
destek primi arttı
Mazot desteğinde olduğu gibi 

primde de pamuk öne çıkıyor. Tarım 
Havzaları Üretim ve Destekleme Mo-
deli kapsamında fark ödemesi (prim) 
yapılan 17 ürün var. Bu ürünlerin 
15'inde destek miktarı geçen yılla aynı 
kalırken, sadece pamukta 5 kuruş, 
mısırda ise 1 kuruşluk artış sağlandı. 
Pamuk primi kilogram başına 75 ku-
ruştan 80 kuruşa, dane mısırın des-
tekleme primi ise, 2 kuruştan 3 ku-
ruşa çıkarıldı. Yağlık ayçiçeği desteği 
kilogram başına geçen yıl olduğu gibi 
40 kuruş, soya fasulyesine 60, kanola-
ya 50, aspire 55, buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, tritikaleye 5, çeltikte 10, kuru 
fasulye, nohut, mercimeğe 30, çaya 
13 ve zeytinyağına da kilogram başına 
80 kuruş destekleme primi ödenecek. 
Pamuk desteği almak için yurt içinde 
üretilip sertifikalandırılan tohum kul-
lanma şartı aranacak.

Su ve havzaya göre 
destek verilecek
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve 

su kısıtı olduğu Bakanlıkça tespit edi-
len havzalarda sulu tarım parsellerinde 

2017 yılında ekilen nohut, mercimek 
ürünlerine ilave yüzde 50 destek öde-
necek. Damlama sulama ile sulanan 
alanlar hariç dane mısıra destekleme 
ödemesi yapılmayacak. Tarım Havza-
ları Üretim ve Destekleme Modeli kap-
samında desteklenen ürünlerin havzası 
dışında yetiştirilmesi durumunda bu 
ürünlere mazot.gübre ve fark ödemesi 
desteği ödenmeyecek.

Hayvancılık destekleri
Bu yıl hayvancılık desteklerinde de 

önemli değişikliklere gidildi. Geçen yıl 
programlı aşıları tamamlanmak kay-
dıyla 4 ay ve üzeri buzağılara ve ma-
laklara 350 lira destek verilirken, bu 
yıl buzağılara 350 lira destek verilecek. 
Fakat, malak desteği 150 lira olarak 
uygulanacak. Malak başına 200 lira 
düşüş olacak. Soy kütüğüne kayıtlı bu-
zağılara 500 lira, soy kütüğüne kayıtlı 
malaklara 400 lira, yurt içinde üretilen 
ve döl kontrolü kapsamında testlerini 
tamamlamış boğaların buzağıları ile 
Bakanlıktan izinli olarak üretilen emb-

riyolardan doğan buzağılara ilave 50 
lira ödenecek.

Anaç mandalara 250 lira, soy kütü-
ğüne kayıtlı anaç mandalara 400 lira, 
Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak 
belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bay-
burt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, 
Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamo-
nu, Kayseri, Kırşehir, Malatya. Muş, 
Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, To-
kat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat'taki 
yetiştiricilere buzağı ve malak başına 
200 ilave destek ödenecek. Bu illerde 
buzağı başına 750 lira destek verilmiş 
olacak.

Süt desteği Bakanlıkça 
belirlenecek
İnek, koyun, keçi ve manda yetiş-

tiriciliği yaparak çiğ süt üretenlere ya-
pılacak destekleme primi Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
belirlenecek. Yine, ürettiği çiğ sütü üre-
tici örgütleri aracılığıyla süt tozu üre-
timinde değerlendiren yetiştiriciler de 

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ (TL/da)
ÜRÜNLER MAZOT GÜBRE TOPLAM
Fındık, Yem Bitkileri, Çay, Soğan, Kanola 9 4 13
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Trikale, 13 4 17
Çeltik, Pamuk 36 4 40 
Ayçiçeği, Soya, Dane Mısır, Patates 17 4 21
Aspir, Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye 11 4 15
Nadas 5 -- 5
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desteklemeden yararlandırılacak. Süt 
kalitesinin desteklenmesi amacıyla süt 
içeriğinin tespiti analizine bakanlıkça 
belirlenecek birim ve faaliyet üzerinden 
ödeme yapılacak. Et ve Süt Kurumu 
sütte regülasyon görevini sürdürecek.

Koyun-keçi ve çoban 
desteği artmadı
Damızlık koyun keçi yetiştiricili-

ği yapan ve yetiştirici birliklerine üye 
olan ve hayvanları bakanlık kayıt sis-
temlerine kayıtlı olan yetiştiricilere 
anaç hayvan başına 25 lira destek ve-
rilecek. Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç 
tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme 
yapılacak. Tiftik keçisi yetiştiriciliğini 
desteklemek amacıyla tiftik üreten ve 
bunu Tiftik Birlik'e satanlara kilogram 
başına 27 lira destek ödenecek. Çoban 
istihdamı kapsamında 250 küçükbaş 
ve üzeri anaç hayvan varlığına sahip iş-
letmelere yılda bir kez 5 bin lira destek 
ödemesi yapılacak.

Arıcılık destekleri
Çiftçi Kayıt Sistemi ve Örtüaltı Ka-

yıt Sistemine kayıtlı alanlarda kullanılan 
Bombus arısı için koloni başına geçen 

yıl olduğu gibi 60 lira destek ödenecek.
Arı yetiştiriciliği yapan ve Merkez Bir-
liği düzeyinde örgütlenmiş,bakanlık 
kayıt sistemlerine kayıtlı üreticilere arılı 
kovan başına 10 lira,ana arı için 15 lira 
ve damızlık ana arı için 40 lira destek 
ödemesi yapılacak.

Düve alım desteği

Bakanlıkça "Yetiştirici Bölgesi" 
olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça 
belirlenecek (mera, iklim yapısı, yetiş-

tirici kültürü ve bölge yetiştiriciliğine 
uygun ırklarla yapılacak) diğer iller-
de 200 başa kadar düve alımına. Ba-
kanlıkça belirlenecek düve bedelinin 
yüzde 30’u kadar destekleme ödemesi 
yapılacak

Çiftçi örgütlerini 
güçlendirme kesintisi

Önceki yıllarda hayvancılık destek-
leri üretici örgütleri üzerinden verilir-
ken ilk kez 2016'da üreticilere doğru-

HAYVANCILIK DESTEKLERİ (TL/Baş)
4 Ay Üzeri Buzağı 350.-
Soy Kütüğü 500.-
Döl Kontrolü/Embiryo İlave 50 .-
Yetiştirici Bölgesi İlleri İlave 200.-
Anaç Manda 250.-
Manda Soy Kütüğü 400.-
Malak 150.-
Malak Soy Kütüğü 400.-
Hasatlıktan Ari İşletme 400.-
Onaylı Süt Çiftliği 470.-
Bombus Arısı Kolonisi Koloni 60.-
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dan destek ödemesi yapılarak üretici 
örgütlerine toplam destek üzerinden 
pay verilmeye başlandı. 2017 üretim 
yılında da bu uygulama devam ede-
cek. Hayvancılık desteklerinden "çiftçi 
örgütlerini güçlendirme" adı altında 
kesinti yapılarak birliklere verilecek. 
Buna göre koyun keçi desteğinin yüz-
de 8'i kesilerek il birliklerine verilecek. 
İl birlikleri için yapılan kesintinin 
yüzde 10'u Merkez Birliği'ne ödene-
cek.Buzağı malak,- manda desteğinin 
yüzde 3'ü il-ilçe birliklerine, bu bede-
lin içinden yüzde 5'i merkez birliğine 
ödenecek.

Arıcılık desteğinin yüzde 2'si il 7 
ilçe birliklerine, bu bedelin içinden 
yüzde 60'ı Merkez Birliği'ne ödene-
cek. Süt primi ödemesinde üretici veya 
yetiştirici birliği üzerinden yapılan des-
teklemelerde yüzde 3'ü il/ilçe üretici, il 
yetiştirici birliklerine bu bedelin için-
den yüzde 5'i Merkez Birliğine aktarı-
lacak. Süt primi ödemesinde koopera-
tifl er üzerinden yapılan desteklemede 
ise, desteğin yüzde 3'ü kooperatif üst 
birliği veya bölge birliğine, bu bedelin 
içinden yüzde 25'i merkez birliğine 
ödenecek.

Organik, iyi tarım, 
tohumculuk ve fidan destekleri
Resmi Gazete’de yayınlanan 2017 

Yılında Yapılacak Tarımsal Destek-
lemelere İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı’na göre, organik tarım, tohum, 
fide, fidan ve diğer desteklerde 2016 
yılına oranla ciddi bir değişiklik ya-
pılmazken, iyi tarım uygulamalarında 
sertifikaya göre destek verilecek. Tarım 
danışmanlığı desteği ise 30 bin liradan 
35 bin liraya çıkarıldı.

Bitkisel üretimde 2017 yılı üretim-
leri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Orga-
nik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak 
organik tarım yapan çiftçilere geçiş iki 
süreci ve üzeri üretimlerine alan bazlı 
destekleme ödemesi yapılacak. Buna 
göre 1. kategori kapsamında acur, ahu-
dudu, alıç, altınçilek, altıntop, armut, 
avokado, ayva, badem, bakla, balkaba-
ğı, bamya, barbunya fasulye, barbunya 
fasulye (kuru), bergamot, biber, bö-

Yem Bitkileri Üretim Destekleri
Yonca (kuru) 35 TL/da/yıl
Yonca (sulu) 60 TL/da/yıl
Korunga 45 TL/da/yıl
Tek yıllıklar 40/da/yıl
Silajlık tek yıllıklar 40/da/yıl
Silajlık mısır (sulu) 90/da/yıl
Silajlık mısır (kuru) 45/da/yıl
Yapay çayır-mera 150/da/yıl

Fark Ödemesi (prim) Destekleri
Ürün Destek (Krş/kg)
Yağlık ayçiçeği 40
Kütlü pamuk 80
Soya fasulyesi 60
Kanola 50
Aspir 55
Dane mısır 3
Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale 5
Çeltik 10
Kuru asulye, nohut, mercimek 30
Zeytinyağı 80
Çay 13

ğürtlen, brokoli, ceviz, çay, çilek, dere-
otu, domates, dut, elma, enginar, erik, 
fasulye (kuru), fasulye, fındık, gilaburu, 
hıyar, ıspanak, iğde, incir, kabak, kuşü-
zümü, karnabahar, karpuz, kavun, kayı-
sı, kereviz, kestane, kızılcık, kiraz, kivi, 
kuşkonmaz, kuzukulağı, lahana, limon, 
mandalina, mantar, marul, maydanoz, 
meyve fidanı, sebze fideleri, muşmula, 
muz, nane, nar, nektarin, örtü altı fide-
cilik, palamut, patlıcan, pazı, pepino, 
pırasa, portakal, roka, sarımsak, semi-
zotu, soğan, şalgam, şeftali, tere, trab-
zon hurması, turp, turunç, üvez, üzüm, 
üzüm kurutmalık, üzüm sofralık, vişne, 
yenidünya, yerelması, zerdali üretimi 
yapanlara dekara 100 lira ödeme yapı-
lacak.

Sertifikasına göre 
iyi tarım desteği
Adaçayı, anason, antep fıstığı, bibe-

riye, civanperçemi, çemen, çörekotu, 
defne, ebegümeci, fesleğen (reyhan), 
hünnap, kekik, ısırganotu, kantaron, 

kimyon, kişniş, kuşburnu, melissa, 
mercanköşk, rezene, safran, şerbetçio-
tu, tarçın, zahter, zencefil ve zeytinin 
yer aldığı 2. kategoride dekar başına 30 
lira organik üretim desteği verilecek.

Ayçiçeği, bakla (kuru), bezelye, 
börülce, çeltik, gül, kenevir lif, keten 
lif, mercimek, mürdümük, nohut, pa-
muk, sarımsak (kuru), soğan (kuru), 
soya, susam, tütün, yerfıstığı olarak 
kabul edilen 3.kategori üretime dekar 
başına 30 lira, 1.2. ve 3 kategori dışın-
da kalan diğer ürünlerin organik üreti-
mine ise 4.kategori üretim kapsamında 
dekara 10 lira destek ödenecek. Orga-
nik hayvancılık desteği kapsamında 
arılı kovan başına 10 lira destek veri-
lecek. İyi tarım desteğinde bu yıl farklı 
bir uygulamaya geçilecek.

İyi tarım uygulaması kapsamında 
bireysel sertifika alanlara daha yüksek, 
grup sertifikası alanlara daha düşük 
destek verilecek. Buna göre, meyve 
sebze üretiminde bireysel sertifika sa-
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hiplerine dekar başına 50 lira, grup 
olarak sertifikası olanlara dekara 40 
lira ödenecek. Süs bitkileri ve tıbbi 
aromatik bitkilerde bireysel sertifi-
kası olanlara dekara 100 lira, grup 
sertifikasına 80 lira ödeme yapılacak. 
İyi tarım uygulamalarında en yüksek 
destek örtüaltı üretime sağlanıyor. 
Örtüaltı üretimde iyi tarım uygula-
malarına bireysel ve grup sertifikası 
olanlara dekara 150 lira destek öde-
nirken çeltik üretiminde bireysel ve 
grup sertifikasına aynı destek, dekara 
10 lira verilecek. Su ürünlerinde ise 
alabalık, çipura, levrekte 250 bin ki-
loya kadar kilogram başına 25 kuruş 
destek ödemesi yapılacak.

Biyolojik ve biyoteknik 
mücadeleye 5 liralık artış
Bitkisel üretimde zararlı organiz-

malara karşı mücadele ve kimyasal 
ilaç kullanımının azaltılması amacıy-
la verilen biyolojik ve biyoteknik des-
teğinde açık alanda üretim yapanlar 
için geçen yıla göre dekar başına 5 
lira artış sağlandı. Geçen yıl olduğu 
gibi biyoteknik mücadele desteği 
dekar başına 110 lira, biyolojik mü-
cadele desteği 350 lira olmak üzere 
örtüaltı mücadelede paket toplamı 
460 lira olarak uygulanacak. Açık 
alanda üretim yapanlara biyoteknik 
mücadele desteği olarak dekara 45 
lira, biyolojik mücadele desteği de-
kara 35 lira olmak üzere toplam 80 
lira destek verilecek.

Fidan desteği sadeleştirildi
Yurt içi sertifikalı fidan desteğin-

de geçmiş yıllara göre sadeleşmeye 
gidildi. Daha önce, bodur, yarı bo-
dur sanayiye yönelik çeşitler olmak 
üzere toplam 10 ayrı kalemde verilen 
fidan ve fide desteği kategori olarak 
yarı yarıya azaltıldı ve destek miktar-
larında da bazı değişiklikler yapıldı. 
2017 Destekleme Kararnamesine 
göre, bodur, yarı bodur meyve tür-
leri ile bahçe tesis edecekler standart 
fidan kullandıklarında dekar başına 
100 lira, sertifikalı fidan kullanırlarsa 
dekar başına 400 lira destek alacak. 
Çilekte sadece sertifikalı fide des-
teklenecek ve dekar başına 400 lira 

ödenecek. Bağ ve nar hariç diğer meyve 
fidanları ile bahçe tesis edenlere standart 
fi dan kullanımına dekar başına 100 lira, 
sertifikalı 280 lira destek ödemesi yapıla-
cak. Zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu 
için verilen dekar başına destek geçen yıl 
olduğu gibi 2017’de de 100 lira olacak. 
Geçen yıl olduğu gibi 2017’de de sertifi-
kalı ve aşılı fi dan üretenlere fi dan başına 
1 lira, aşısız fidan üretenlere fidan başına 
50 kuruş destek ödemesi yapılacak.

Tarım danışmanı desteği 
5 bin lira arttı
Geçen yıl tartışma konusu olan Ta-

rımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği 
kapsamında ziraat odaları ve üretici ör-
gütlerinin tarım danışmanı istihdam 
desteğinde bu yıl artış yapıldı. 2016 yılı 
destekleme kararnamesinde önce en fazla 
2 danışman istihdamı ve her danışman 
için yıllık 20 bin lira olarak belirlenen 
destek, tepkiler üzerine en fazla 5 da-
nışman ve danışman başına 30 bin lira 
destek ödenmesi şeklinde değiştirildi. 
2017 üretim yılında Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Desteği kapsamında ziraat 
odaları ve üretici örgütlerinin en fazla 5 
tarım danışmanı istihdamında danışman 
başına yıllık 35 bin lira destek ödenecek.

Tohumculuk 
desteklerinde artış yok
Bu yıl uygulanacak yurt içi sertifikalı 

tohum üretim ve kullanım desteklerinde 
geçen yıla göre herhangi bir değişiklik ya-
pılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2017 üre-

tim yılında, yurt içi sertifikalı tohum 
kullananlara buğday ve arpada dekar 
başına 8.5 lira, yonca ve yer fıstığında 
15 Lira, tritikale, yulaf ve çavdar için 
6 Lira, çeltikte 8 lira, nohut, kuru fa-
sulye, mercimek, soya fasulyesinde 20 
lira, susam, kanola ve aspirde 4 Lira, 
patateste 80 lira, korunga, fiğ, yem 
bezelyesinde ise dekara 10 lira destek 
ödenecek.

Tohum desteklerinde 
“Orijinal” değişiklik

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim 
desteğinde de geçen yıla göre artış ya-
pılmadı. Arpa, çavdar, tritikale ve yu-
lafta kilogram başına 8 kuruş, buğday 
ve patateste 10 kuruş, çeltikte 25 ku-
ruş, soyada 35,aspir,kuru fasulye, no-
hut ve mercimekte 50 kuruş,susamda 
60 kuruş, fiğ, korunga, yem bezelyesi 
için 75 kuruş,yer fıstığında 80 kuruş, 
kanola için 1 lira 20 kuruş,yoncada 
ise sertifikalı tohum üretimi için 2 lira 
destek verilecek. Geçen yıl sertifikalı 
tohum kullanım desteğinde “orijinal ve 
üstü tohumluk” kullananlara yüzde 50 
daha fazla destek verilirken 2017’de bu 
destek kaldırılıyor. Sertifikalı tohum 
üretim desteğinde ise, geçen yıl orijinal 
ve üstü tohumluk üretimi yapanlara 
yüzde 50 ile yüzde 2 bin oranında ilave 
destek sağlanırken, bu yıl sadece yüzde 
100 ilave destek verilecek.
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Deri ve deri ürünleri imalatı sa-
nayi başta eti için kesilen hay-

vanlardan elde edilen ham deriler 
olmak üzere her türlü hayvanın de-
rileri ve kürklerinin imalatı ile bu de-
rilerden valiz, çanta, sandık, eldiven, 
kemer, koşum takımları gibi aksesu-
arların imalatlarını ve deri ve kürkten 
giyim ürünleri ile ayakkabı imalatla-
rını gerçekleştirmektedir. Deri ve deri 
ürünleri imalatı sanayi; tabaklama ve 
deri işleme, saraciye ürünleri, deri gi-
yim eşyası, kürkten eşya ve ayakkabı 
sektörüne kadar geniş bir üretim ala-
nında faaliyet göstermektedir. Deri ve 
deri ürünleri imalatı sanayi daha çok 
el emeğine dayanan ancak yüksek uz-
manlık gerektiren bir sanayi koludur. 
Sanayide kaliteli hammadde temini 
ayrı bir önem taşımaktadır. Tabak-
lama ve deri işleme sektöründe atık 
yönetimi de ayrı bir öneme sahip bu-
lunmaktadır.

Yıllar itibariyle deri miktarı

Ülkemizde yıllar itibariyle deri 
miktarı sayısında inişli çıkışlı bir gra-
fik izlenmektedir. Koyun deri miktarı 
1991yılında 8.664 milyon adetle en 
yüksek seviyesine ulaşmıştır. Üretim 
yıllar içinde gerileme göstermiş ve 
2015 yılında 5.088 milyon adet 
düzeyine kadar gerilemiştir. Koyun 
deri miktarı 3.859 milyon adet-
le 2003 yılında en düşük düzeyde 
gerçekleşmiştir.

Keçi deri üretimi de 1.433 milyon 
ile 1998 yılında en yüksek seviyesine 
çıkmıştır. 2015 yılında 1.995 milyon 
adet ile tüm zamanların en yüksek 
üretimi sağlanmıştır.

Sığır derisinin üretiminde de inişli 
çıkışlı bir seyir gözlemlenmektedir. 
1900 yıllarda iki milyon adet ci-
varında seyreden üretim 2015 
yılında 3.765 adetle en üst sevi-
yeye yükselmiştir. Yine aynı grup-
ta değerlendirilen Manda derisi 
üretiminde de geçtiğimiz yıl 1.391 
adetle en düşük düzeye gerilemiştir. 

Bilindiği gibi ülkemizde Kurban 
Bayramında da önemli ölçüde kesim 
yapılmaktadır. İlk tespitlere göre bu 
yılki Kurban Bayramında 1.2 mil-
yonu büyükbaş, 3 milyon 780 bini 
küçükbaş olmak üzere 4 milyon 980 
bin baş civarında kurbanlık hayvanın 
kesimi yapılmıştır.

Sektörün Gelişimi ve 
Temel Göstergeleri

Deri ve deri ürünleri imalatı sana-
yi temel ekonomik göstergeleri farklı 
eğilimler sergilemektedir. Sanayide 

faaliyet gösteren girişim sayısı 2006 
yılında 10.712 iken, bu sayı 2012 
yılında 8.713’e inmiştir. Sektörde 
genel bir konsolidasyon yaşandığı 
görülmektedir. İstihdam göstergesi 
olarak kullanılan ücretli çalışan sa-
yısı ise 2006 yılında 59.731 iken, 
2012 yılında 71.076’ya yükselmiştir. 
Üretim değeri aynı dönemde 
büyüyerek 2012 yılında 8,56 mil-
yar TL’ye ulaşmıştır. Yaratılan katma 
değerde de artış sağlanmıştır. 2006 
yılında yaratılan katma değer 956 
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milyon TL iken, 2012 yılında 1,63 
milyar TL’ye kadar yükselmiştir. Deri 
ve deri ürünleri imalatı sanayi her yıl 
benzer ölçeklerde yatırım yapmak-
tadır. 2011, 398 milyon TL ile en 
yüksek yatırım yapılan yıl olmuştur. 
2012 yılında ise yatırımlar 325 mil-
yon TL olarak gerçekleşmiştir.

Deri ve deri ürünleri imalatı sana-
yinde girişim sayısı olarak en yüksek 
paya ayakkabı alt sektörü yüzde 58,1 
payı ile sahip bulunmaktadır. Üretim 
değeri olarak en yüksek payı yüzde 
46,7 oranı ile ayakkabı alt sektör 
grubu sahiptir. Deri ve deri ürünleri 
imalatı sanayinde en yüksek katma 
değeri ise yüzde 50,4 payı ile yine 
ayakkabı alt sektörü yaratmaktadır.

2006-2012 yılları döneminde 
girişim sayısının imalat sanayinin 
geneli içindeki payı sınırlı ölçüde 
gerilemiştir. İstihdam içindeki payı 
da sınırlı ölçüde gerileyerek 2006 
yılında yüzde 2,52 iken, 2012 yılın-
da yüzde 2,28’e düşmüştür. Üretim 
değeri olarak payı ise kademeli olarak 
gerilemektedir. 2006 yılında yüzde 
1,42 olan üretimdeki payı, 2012 yı-
lında ise yüzde 1,15 olmuştur. Yaratı-
lan katma değer içindeki payı da 2006 
yılında yüzde 1,28 iken, 2012 yılında 
ise yüzde 1,22 olarak gerçekleşmiştir. 
Katma değer payının göreceli olarak 
korunduğu görülmektedir.

Deri ve ilgili ürünleri imalatı 
sanayinde üretim 2005-2013 yıl-
ları arasında yüzde 16,7 artmıştır. 
Ayakkabı imalatı yüzde 32,9 ve de-
rinin tabaklanması üretimi yüzde 2,3 
artmıştır. Buna karşın giyim eşyası 
üretimi yüzde 21,3 gerilemiştir. 
Kürkten giyim eşyası ile özellikle 
saraciye üretiminde ise önemli bir 
gerileme ortaya çıkmıştır. Deri ve 
ilgili ürünleri imalatı sanayinde kişi 
başı üretim ile ölçülen verimlilik 
2005-2013 döneminde yüzde 7,9 
gerilemiştir.

Deri ve deri ürünleri imalat sa-

nayinde dış ticaret göstergeleri için 
iki ayrı veri kaynağı kullanılmakta-
dır. İlki Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)’in dış ticaret verileridir. 
İkincisi ise İstanbul Tekstil ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği’nin 
(İTKİB) ihracat kayıt verileridir. 
İTKİB verileri özel fatura ile yapı-

lan ihracat satışlarını da göstermekte 
olup TÜİK verilerine göre sektör 
için daha yüksek ve doğru bilgileri 
içermektedir.

Deri ve deri ürünleri imalatı sana-
yinin toplam ihracat verileri İTKİB 
verilerine göre 2006 yılında 1,18 
milyar dolar iken, 2013 yılında 1,90 
milyar dolara yükselmiştir. Böylece 
deri ve deri ürünleri imalatı sanayi 
ihracatının Türkiye’nin toplam ihra-
catı içindeki payı 2006 yılında yüzde 
1,38 iken, 2013 yılında yüzde 1,25 
olmuştur. En yüksek ihracat ayakkabı 
grubunda olmaktadır. 2013 yılında 
ayakkabı ihracatı 730,1 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Kürk giyim 
eşyası ihracatı 340,9 milyon dolar ile 
ikinci sırada yer almaktadır.

Deri giyim eşyası 276,3 milyon 
dolar, saraciye ürünleri ihracatı ise 
239,9 milyon dolar olmuştur. Tabak-
hanelerden yarı işlenmiş ve işlenmiş-
bitmiş deri ihracatı ise 191,2 milyon 
dolardır.Deri ve deri ürünleri imalat 
sanayinin ithalatı içinde en büyük 
payı ayakkabılar almaktadır. Ayak-
kabı ithalatı yıllar itibariyle önemli 
bir artış göstermiş ve 2013 yılında 
980,2 milyon dolara yükselmiştir. 
İthalat diğer alt ürün gruplarında 
ise bazı ürünlerde kademeli ve sınır-
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lı olarak artmıştır. Saraciye ürünleri 
ithalatı 2013 yılında 432,4 milyon 
dolar ile ikinci büyük ithalat gru-
bunu oluşturmaktadır. Tabaklanmış 
ve işlenmiş deri ithalatı ise 2013 
yılında 394,6 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Deri giyim eşyası ve 
kürk giyim eşyası ithalatı ise sınırlı 
kalmaktadır.

Türkiye’nin deri ve deri ürünleri 
imalatı sanayinde ihracat pazarla-
rı oldukça çeşitlilik göstermektedir. 
Sektörün en önemli pazarı Rusya 
olmaya devam etmektedir. Mev-
cut AB ülkeleri ile yakın ve komşu 
ülke pazarlarına ilave olarak Çin ve 
Uzak Doğu ülkeleri giderekgelişme 
göstermektedir. Irak deri ve deri 
ürünleri sanayi için önemli bir ih-
racat pazarı haline gelmiştir. Sektör 
için S.Arabistan, BAE, Ukrayna, 
Bulgaristan, Kırgızistan ve Kaza-
kistan gibi diğer yakın ve komşu 
ülkeler de önemli pazarlar olmayı 
sürdürmektedir. ABD’ye ihracat yılar 
itibariyle gerilemiştir.

Deri ve deri ürünleri imala-
tı sanayinde alınan marka tescilleri 

markalaşma eğilimini göstermesi 
açısından önemlidir. Deri ve deri 
ürünleri imalatı sanayinde alınan 
marka tescilleri yıllar itibariyle dalga-
lanma göstermektedir. 2000 yılında 
716 adet yerli marka tescilli yapılır-
ken, bu sayı 2005 yılında 2.060’a 
çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda alı-
nan marka tescilleri sayısı gerilemiştir. 
2013 yılında ise tekrar 1.919’a kadar 
yükselmiştir.

Türk deri ve deri ürünleri 
sektörü, 1980 ve 1990’lı yıllarda 
hızla büyümüş, 2000’li yıllarda or-
taya çıkan rekabet koşulları ile bir-
likte sektör bir dönüşüm sürecine 
girmiş olup imalat altyapısını ve 
ihracatta rekabet gücünü koruma-
ya odaklanmıştır. Türkiye’de deri 
ve deri ürünleri sektörü üretimi 
Deri Organize Sanayi Bölgelerinde 
toplulaşmaktadır. Özellikle deri-
nin tabaklanması ve işlenmesine 
yönelik faaliyet gösteren işletmeler 
bu bölgelerde yer almaktadır. Deri 
tabaklama ve işleme yapan üretici fir-
maların sayısında 2005 yılından bu 
yana önemli bir gerileme yaşanırken, 

büyük firmalar ayakta kalmayı 
başarmaktadır.

Türkiye deri sektörü uzun yılların 
bilgi ve tecrübe birikimi ile kurulu 
üretim kapasitesi ve nitelikli işgücüne 
dayalı rekabet üstünlüklerine sahip 
bulunmaktadır. Bunlara ilave ola-
rak son dönemde tasarım, moda ve 
marka kapasitesinde de önemli iler-
lemeler yaşanmaktadır. Avrupa’nın 
ikinci büyük kurulu kapasitesine sa-
hip deri sanayi, önemli bir dönüşüm 
süreci içinde bulunmaktadır. Bu 
dönüşüm süreci içinde sermaye ya-
pısı zayıf, ölçek sorunu olan, kalite 
fiyat dengesini yakalayamayan fir-
malar sektörden çekilirken, sektör 
rekabet gücünü arttırmak için yüksek 
katma değerli ve kaliteli üretime, za-
manında üretim ve teslimata, tasarım 
kapasitesini geliştirmeye, modaya 
uygun ürünlere ve markalaşmaya 
yönelmektedir. Dünya markaları-
na yönelik nitelikli tedarikçilik ve 
bütünleşme önemli olacaktır. Sektör 
bu dönüşüm ve önceliklerinin farkın-
dadır ve işletmeler bu konuda yoğun 
bir çaba içinde bulunmaktadır.
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Deri ve deri ürünleri sanayinin 
nihai ürünlerinin yurtiçinde tüketimi 
TÜİK’in yıllık hanehalkı tüketim 
harcamaları anketleri verileri kulla-
nılarak yaklaşık olarak hesaplanmak-
tadır. Buna göre deri ve kürk giyim 
eşyası, saraciye ve ayakkabı tüketim 
harcamaları 2013 yılı için 6,45 milyar 
TL olarak hesaplanmaktadır. Deri ve 
deri ürünleri imalatı sanayinin nihai 
ürünlerinin yurtiçi tüketimini etkile-
yen önemli bir talep unsuru, yabancı-
ların Türkiye’de yaptıkları perakende 
harcamalarıdır. TÜİK yabancıların 
Türkiye’de yaptıkları alışveriş harca-
maları verilerini de yayımlamaktadır. 
Buna göre 2013 yılında toplam giyim 
ve ayakkabı harcamaları 3,43 milyar 
dolar olmuştur. Bunun 854 milyon 
doları deri, süet ve ayakkabılar, 105 
milyon doları ise kıymetli kürkler 
alışverişi olarak öngörülmektedir.

Dünya Deri ve Deri 
Ürünleri İmalatı

Sanayi ve Türkiye’nin Konu-
mu Deri sektörünün yarattığı çevre 
kirliliği nedeniyle ham deri üretimi 
ve işleme faaliyetleri 1990’lı yılla-

rın ikinci yarısından itibaren gelişen 
ülkelere kaymaya başlamış olup bu 
eğilim yeni aşamaları ile sürmektedir. 
Çin, Hindistan ve Pakistan gele-
neksel üreticilerin önünde yeni ra-
kip üreticiler haline gelmiştir. Çin, 
Hindistan, Pakistan, Rusya ve Orta 
Doğu pazarının orta düşük ve orta 
gelir segmentine yönelik üretimlerini 
sürdürmektedir. Bununla birlikte 
Çin ve Hindistan’da son yıllarda or-
taya çıkan üretim maliyetlerindeki 
artış, bu ülkeleri kapasite yatırımı ye-
rine kalite ve moda-marka yatırımla-
rına yöneltmeye başlamıştır.

Gelişmiş ülkelerin ve özellikle Av-
rupalı ülkelerin pazarlarında ise ka-
liteli, yüksek katma değerli ve çevre 
normlarına uygun üretilmiş moda ve 
markalı ürünlere talep devam etmek-
tedir. Üretimde Zig deride Türkiye 
ile birlikte Çin, Hindistan, Pakistan, 
İtalya, Güney Kore ve İspanya, Kürk 
süette Türkiye’nin yanı sıra Çin, 
İtalya, Uruguay, Güney Kore ve Ar-
jantin, Kıymetli kürkte Yunanistan, 
Çin, Hong Kong, Kanada, Alman-

ya, Finlandiya ve ABD öne çıkan 
ülkelerdir.

Üretimde özellikle İtalya ve 
İspanya’daki ham deri tabaklama 
ve işleme kapasitesi ile işlerinin 
çevre koşulları ve artan üretim ma-
liyetleri ile ülke dışına ve Romanya, 
Bulgaristan ve Türkiye gibi yakın 
ülkelere kayma olasılığı artmaktadır. 
Asya Pasifik bölgesinde ise Çin ve 
Hindistan’da üretimin giderek pahalı 
hale gelmesi ile birlikte Vietnam ve 
Endonezya gibi yeni üretim alanları, 
İran ve Moğolistan gibi alternatifler 
ile ayrıca Afrika’da Tunus, Sudan, 
Nijerya ve Güney Afrika gibi yeni 
bölgesel üretim ve ihracat merkezleri 
alternatifleri ortaya çıkmaktadır.

Dünya deri sektöründe öncelikli 
bir diğer konu hammadde tedariki 
ve güvenliği haline gelmiştir. Ham-
madde erişilebilirliği sınırlanmakta 
ve hammadde fiyatları artmaktadır. 
Bazı ülkeler deri hammaddesi ihra-
catına yasaklar ve sınırlamalar getir-
mektedir.

Günümüzde ham deri koruma-



cılığı oranı yüzde 54’e yükselmiştir. 
Bu eğilimin önümüzdeki dönemde 
de sürmesi ve orta vadede deri ham-
maddesi fiyatlarının yüksek kalması 
beklenmektedir.

Dünya deri ve deri ürünleri 
imalatı sanayi ihracatı 2005 yı-
lında 135,6 milyar dolar iken, 
2008 yılında 176,1 milyar 
dolara yükselmiştir. Ancak 
sektör ihracatı küresel krizden 
olumsuz etkilenmiş ve 2009 
yılında 149,9 milyar dolara 
gerilemiştir. İhracat izleyen üç 
yılda yeniden artarak 2012 yı-
lında 225,1 milyar dolara kadar 
yükselmiştir.

İhracat artışı 2013 yılında 
da sürmüş ve toplam dünya ihraca-
tı 239,9 milyar dolara yükselmiştir. 
Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi 
ihracatının toplam dünya ihracatı 
içindeki payı ise yüzde 2005 yılında 
yüzde 1,29 iken, 2013 yılında yüzde 
1,31 olarak gerçekleşmiştir.Deri ve 
deri ürünleri imalatı sanayi ihraca-
tının alt sektörler itibariyle dağılımı 
değerlendirildiğinde ise 2013 yılı iti-
bariyle en yüksek ihracat 122,9 milyar 
dolar ile ayakkabıda gerçekleşmiştir. 

maktadır. Vietnam son yıllarda ihra-
catta önemli bir gelişme göstererek 
13,12 milyar dolar ihracatı ile 
üçüncü sıraya yükselmiştir. Fransa 
9,85 milyar dolar, Almanya 7,93, 
Belçika 6,63 ve Hindistan 6,0 milyar 
dolar ile bu üç ülkeyi izlemektedir. 
Türkiye ise 1,9 milyar dolar ihracatı 
ile on altıncı sırada yer almaktadır.

Dünya deri ve deri ürünleri itha-
latında ilk sırayı 38,74 milyar dolar 
ile ABD almaktadır. Almanya ikinci, 
İtalya ise üçüncü büyük ithalatçıdır. 
Bu ilk üç ülkeyi Japonya, Fransa ve 
İngiltere izlemektedir. Çin önemli 
bir pazar haline gelmiştir. 2013 yılın-
da deri ve deri ürünleri ithalatı 8,6 
milyar dolar olmuştur. 

Rusya 5,9 milyar dolarlık ithala-
tı ile büyük pazarlardan bir olmayı 
sürdürmektedir. Hollanda, İspanya 
ve Belçika Avrupa’daki diğer önemli 
pazarlardır. İlk on beş büyük pazar 
içinde yer alan diğer gelişmiş ülkeler 

ise Güney Kore, Kanada, İsviçre 
ve Avustralya’dır.Türkiye deri 

ve deri ürünleri ihracatında 
2013 yılında 1,9 milyar do-
lar ihracatı ile dünya deri ve 
deri ürünleri ihracatı içinden 
yüzde 0,79 pay alırken, ih-
racatta on altıncı sırada yer 
almaktadır. Türk deri ve deri 
ürünleri imalatı sanayi ihraca-
tının dünya ihracatı içindeki 
payı 2005 yılında bu yana 
hemen hemen aynı kalmıştır. 

2005 yılında yüzde 0,81 olan 
pay, 2013 yılında yüzde 0,79 olarak 
gerçekleşmiştir.

Alt sektörlerin dünya ihracatı 
içindeki payları değerlendirildiğinde 
kürk giyim eşyası ihracatı azalan pa-
yına rağmen yüzde 7,75 ile en yüksek 
paya sahip alt sektördür. Deri giyim 
eşyaları ise 2013 yılında dünya ihra-
catı içinde yüzde 7,08 pay almıştır. 
Ham ve işlenmiş kürkler yüzde 1,38 
payı ile üçüncü en yüksek paya sahip 
alt sektördür.
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Saraciye ürünlerinde ihracat 68,3 
milyar dolar olmuştur ve en yüksek 
ihracat yapılan ikinci alt sektördür. 
Yarı işlenmiş ve işlenmiş deri ihra-
catı ise 23,7 milyar dolar olmuştur. 
Kürkten eşya ile deri giyim eşyası ih-
racatı ise 4,4 milyar dolar ve 3,9 mil-
yar dolar ile daha sınırlı kalmaktadır.

Dünya deri ve deri ürünleri ih-
racatında 2013 yılında Çin 82,69 
milyar dolar ile en çok ihracat 
gerçekleştiren ülkedir. İtalya 24,74 
milyar dolar ile ikinci sırada yer al-
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Ülke Kimlik Kartı

Resmi Adı : Kore Cumhuriyeti
Yüzölçümü : 99.601 km²
Nüfus : 49,039,986
Dili : Korece 
Başkent : Seul
Para Birimi : Won
Başlıca Kentler : Cheju-do, Cholla-bukto (North Cholla), 
Cholla-namdo (South Cholla), Ch'ungch'ong-bukto (North 
Ch'ungch'ong), Ch'ungch'ong-namdo (South Ch'ungch'ong), 
Kangwon-do, Kyonggi-do, Kyongsang-bukto (North Kyongsang), 
Kyongsang-namdo (South Kyongsang)
İdari Yapı : Cumhuriyet

G. Kore Güney Asya’da Kore Yarım 
Adasının güney yarısında yer al-

makta olup, doğusunda Japon Denizi, 
batısında ise Sarı Deniz bulunmaktadır. 
Geniş bir alana sahip olan G. Kore’nin 
yaklaşık %70’i dağlarla kaplanmıştır. 
Ülkenin en yüksek noktası 1950 m 
yüksekliğindeki Halla-san dağıdır.

Siyasi ve İdari Yapı
Demokratik Cumhuriyet ile yö-

netilen G. Kore’de 290 temsilciden 
oluşan Meclis, yasaların uygulanma-
sından ve uygulamaların gözetimin-
den sorumlu olup, buna bütçe uygu-

Güney Kore
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lamaları da dahildir. 
G. Kore’de 9 il and 7 büyükşehir 

belediyesi mevcut olup, idari yapı bu şe-
hirler çerçevesinde geliştirilmiştir. Bun-
ların dışında, daha küçük bir yapıya 
sahip, sayıları 230’u bulan belediyeler 
mevcuttur.

Nüfus artış hızı ülkenin ekonomik 
refahının artması doğrultusunda gittik-
çe düşmektedir. 2008-2012 döneminde 
%0,6 olan nüfus artışının 2013-2017 
döneminde 0,1’e düşmesi beklenmek-
tedir. 

Güney Kore etnik farklılığın çok az 
olduğu bir ülkedir. Dil ve kültürün çok 
önemli birleştirici unsur olduğu ülkede 
ciddi etnik problemler mevcut değildir. 
Ülkede sayıları 20000 civarında olduğu 
tahmin edilen Çin kökenli nüfus dışın-
da önemli bir etnik grup bulunmamak-
tadır.

Ekonomik Performans
1980’lerin sonuna kadar imalat sa-

nayi GSYİH içinde yükselen bir paya 
sahipti. Buna karşın tarım, orman-
cılık ve balıkçılığın GSYİH içindeki 
payı düşmeye devam etmiştir. Fakat 
1988’den beri tarım, ormancılık ve ba-
lıkçılığın payı düşmeye devam ederken 
imalat sanayiinin payı 2012 yılında 
%39 civarında kalmıştır.

Güney Kore ekonomisi önemli öl-
çüde uluslararası ticarete büyük oranda 
bağlı olmasıdır. Her ikisi de önemli ih-
raç ülkeleri olan ABD ve Japonya’nın 
aksine Güney Kore’nin 2001 yılındaki 
ekonomik performansı yeniden sağlıklı 
bir yapıya oturmuştur. Güney Kore'nin 
bölgesel benzer ülkeler olan Tayvan ve 
Singapur gibi ülkelerde 2001 yılın-
da önemli keskin düşüşler olmasına 
rağmen Güney Kore’de reel GSYİH 
%3,3 oranında büyümüştür. Ardından 
Çin’deki Kore mallarına talebin artma-
sına ve 2002 dünya futbol şampiyonası-
nın etkisiyle artan iç talebe bağlı olarak 
2002 yılında reel GSYİH büyüme ora-
nı %7 olarak gerçekleşmiştir. 2002 yı-
lındaki yapay iç talep artışının düşmesi 
ile 2003 yılında büyüme yavaşlamış ve 
%3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılın-
da hız kazanan büyüme yine dış faktör-

lerin sürükleyici etkisi sayesinde meyda-
na gelmiş ve %5 olarak gerçekleşmiştir. 
2005 yılında %4,4 olarak gerçekleşen 
reel büyüme 2006 yılında %5,3 düze-
yine çıkmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında 
%5,4 ve %2,3 düzeylerinde olan reel 
büyüme küresel krizin etkisiyle 2009 yı-
lında %0,1 oranında büyüme şeklinde 
gerçekleşmiş olup,  2010 yılında ise G. 
Kore’nin büyüme oranı %6,2 olarak, 
2011 yılında ise büyüme reel olarak 
%3,6 olarak açıklanmıştır. 2012 yılında 
%2,7 olarak gerçekleşen büyüme oranı 
2013 yılında %3,7olmuştur. 2014 yı-
lında GSYİH’ın reel büyüme oranı  % 
3,3 iken 2015 yılında %3,2 civarında 
kaydedilmiştir.İşsizlik oranı 2015 yılın-
da % 3,1 seviyesinde olmuştur.

Dış Ticaret
Mal ticaretinin yönü; son yıllarda 

eski Doğu Avrupa ülkeleri ile gelişmek-
te olan ülkelerin dünya pazarlarının ge-
nişlemesine yol açmış olması nedeniyle, 
önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişim-
lerin en büyük etkisi Güney Kore’nin 

Çin ile ticaret bağlarının gelişmesinde 
gözlenmiştir. 2003 yılından itibaren 
Çin, Güney Kore’nin en önemli pazarı 
konumuna gelmiş olup 2014 yılında da 
hem Güney Kore’nin ihracatında hem 
ithalatında ilk sırada yer almıştır. Ayrı-
ca ASEAN (Association of South-East 
Asian Nations) üyesi ülkelerdeki pazar-
lar da giderek büyümekte ve daha önem 
kazanmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde G. Kore’nin 
ihracatında otomotiv, petrol ürünleri 
ve gemilerin ön planda olacağı, dünya 
petrol fiyatlarının artmasıyla imalat sa-
nayinde hammadde ithalatın artacağı 
öngörülmektedir.

İhracatında Başlıca Ürünler
Güney Kore’nin ihracatının kom-

pozisyonu zaman içinde değişiklik gös-
termiştir. Yakın geçmişte önemli ihraç 
ürünleri olan giyim, ayakkabı ve basit 
montaj sanayii ürünlerinde artık dur-
gunluk veya daralma yaşanmaktadır. 
Ucuz işgücü G.Kore’de artık pek bulun-
mamakta ve bu faktörden kaynaklanan 

Temel Ekonomik Veriler
Kişi Başına Milli Gelir 28.180 ABD Doları
Büyüme Hızı % 2,6
İşsizlik Oranı % 3,1
Enflasyon Oranı % 1,1
Döviz Rezervleri 362,5 milyar ABD Doları
Dış Borç 400,4 milyar ABD Doları
İhracat 495,5 milyar ABD Doları
İthalat 405,7 milyar ABD Doları
Dış Ticaret fazlası 89,8 milyar ABD Doları
Cari işlemler fazlası 66 milyar ABD Doları

ÜLKE
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rekabet avantajı olmadığından fabrikala-
rın birçoğu Güney Doğu Asya’da başka 
ülkelere taşınmış durumdadır. Sermaye 
yoğun ve gelişmiş mühendislik ve tek-
noloji ürünleri artık G.Kore için daha 
önemli ve rekabetçi ihraç ürünleri ko-
numuna gelmiştir. Örneğin Samsung 
elektronik kendi alanında kısa süre 
içinde dünya liderleri arasında yer almış 
olup ABD ve Japonya'daki muadilleri 
olan Motorola, Sony gibi firmalarla ara-
sındaki açığı kapatarak teknoloji ve satış 
açısından aynı seviyelere ulaşmış bulun-
maktadır. Binek otomobil sektöründe 
de benzer bir durum yaşanmaktadır. Bu 
alanda da nich bir pazar yakalamış ve 
ucuz ve kullanışsız araçlardan uzaklaşı-
larak daha iyi kaliteli araç üretilebilmek-
te ve satabilmektedir.

2016 yılı itibariyle ülkenin ihraca-
tındaki başlıca ürünler petrol yağları, 

Güney Kore Dış Ticareti (Milyar ABD Doları)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

İhracat 466 555 549 560 573 526 495
İthalat 425 524 520 516 526 436 406
Kaynak: trademap

n Elektronik entegre devreler
n Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 
n Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edi-

len yağlar
n Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük ge-

mileri, mavnalar 
n Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 
n Kara taşıtları için aksam, parçaları
n Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve 

aletler
n Strik hidrokarbonlar
n Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinç-

ler vb.
n Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazları
n Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların ak-

sam ve parçaları
n Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elekt-

rik kristaller
n Elektrik akümülatörleri, separatörleri
n Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. 

Den geniş)
n Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 
n Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 
Kaynak: Trademap

n Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar) 

n Elektronik entegre devreler
n Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
n Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 
n Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar
n Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel 

göstergesinin imalatı iç
n Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları
n Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, to-

pak vb. Katı yakıtlar 
n Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 
n Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik 

kristaller 
n Demir cevherleri ve konsantreleri
n Kara taşıtları için aksam, parçaları
n Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 

ilaçlar (dozlandırılmış) 
n İşlenmemiş alüminyum
n Bakır cevherleri ve konsantreleri
n İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik 

iletkenleri; fiber optik
n Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 

600mm.

İhraç ettiği başlıca ürünler İthal ettiği başlıca ürünler

nezya gibi petrol üreticisi ülkelerin fiyat 
politikası nedeniyle arz kesintilerine git-
mesinin sonuçları karşısında ekonomiyi 
hassaslaştırmaktadır.

Dış Ticaret Politikası
DTÖ Uruguay Raundu sonrası, 

gümrük oranlarında ve uygulamaların-
da önemli düzenlemelere gidilmiştir. 
Ortalama gümrük oranı %6,8 dur. Bu 
düşük ortalamaya rağmen çeşitli gıda ve 
balıkçılık ürünlerinde gümrük oranları 
çok yüksek seviyelerde tutulmaktadır. 
G. Kore birçok tarım ürününe %30-
100 arasında gümrük tarife oranı uy-

elektronik devreler, petrol gazları ve te-
lefonlardır.

İthalatında Başlıca Ürünler
Enerjide ithalata bağımlılık eko-

nominde göze çarpan bir özelliktir. 
Enerji talebinin karşılanmasında dışa 
bağımlılığın sürekli artarak hat safha-
lara ulaşmış olduğu gözlenmektedir. 
Bunun dışında ayrıca Güney Kore di-
ğer enerji kaynakları olan sıvılaştırılmış 
doğal gaz, kok kömürü ve rafine petrol 
ürünlerinde de önemli bir ithalatçı ko-
numundadır. Ham petrol ithalatındaki 
artış S.Arabistan, İran, Kuveyt ve Endo-
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gulamaktadır. Güney Kore’nin tarım 
ürünleri bakımından gümrük vergisi 
ortalaması % 53.5’dir. Tarife kotasına 
tabi ürünler bakımından, kota aşımını 
müteakip tabi olunan vergiler % 100 se-
viyesine ulaşmaktadır. G. Kore, Dünya 
Ticaret Örgütü kurallarına göre kağıt, 
oyuncak, çelik, mobilya, yarı iletkenler 
ve çiftlik aletleri gibi birçok sektördeki 
ürünlerin tarifelerini sıfıra indirme sü-
reci içindedir.

Ayrıca, Güney Kore, DTÖ Tarım 
Anlaşması çerçevesinde başvurma hak-
kına sahip olduğu özel korunma ön-
lemlerini (special safeguards-SSG), dü-
zenli olarak uygulayan ülkeler arasında 
yer almaktadır.

Güney Kore, 2004-2013 yıllarını 
kapsayan on yıllık bir süre zarfında ta-
rımsal bir reform süreci gerçekleştirile-
ceğini resmen açıklamış bulunmaktadır.

Değerlendirmenin başında da belir-
tildiği üzere, Güney Kore sanayi ürünle-
ri pazarı liberal bir görünüm arzetmek-
tedir. Sanayi ürünleri tarife ortalaması, 
% 6.5 seviyesindedir. Buna mukabil, 
bahse konu tarifelerin ayakkabılar ile 
tekstil ve konfeksiyonda sırasıyla % 
10.1 ve % 9.8 ile tavana ulaştığını vur-
gulamak yerinde olacaktır. Keza, hali-
hazırda inşaat malzemeleri ve kompre-
sörler bakımından gümrük vergileri, % 
8 düzeyinde bulunmaktadır. Yine, deri 
eşyalar, cam mamulleri ve minerallerde 
vergi % 8’dir.

Bu ürünler dışında kalan sanayi ka-
lemlerinde vergilerin düşük düzeylerde 
olduğu müşahede edilmiştir. Zira, ver-
giler, kimyasallarda % 5, demir çelik 
ürünlerinde % 2; mermer ve granitte % 
3’e tekabül etmektedir.

Bilgi teknolojileri anlaşmasına 
(ITA) göre çeşitli teknoloji ürünlerinde 
gümrük oranlarının sıfırlanması plan-
lanmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çer-
çevesinde yürütülen Doha Kalkınma 
Gündemi Çok Taraflı Ticaret Müza-
kerelerine büyük önem verdiğini her 
fırsatta vurgulayan Güney Kore, bir 
yandan da yoğun bir bölgeselleşme 
politikası yürütmektedir. Halihazırda, 

Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti (Milyon Dolar)

İthalat

ÜLKELER 2013 2014 2015 2016

TOPLAM 515,561 525,564 436,548 406,060

Çin 83,037 90,072 90,237 86,962

Japonya 60,016 53,776 45,854 47,454

ABD 41,764 45,532 44,215 43,396

Almanya 19,333 21,286 20,952 18,917

Tayvan 14,631 15,690 16,654 16,402

S. Arabistan 37,665 36,724 19,573 15,723

Avustralya 20,768 20,441 16,451 15,165

Vietnam 7,170 7,989 9,803 12,495

Katar 25,873 25,728 16,476 10,074

Rusya Fed. 11,496 15,675 11,313 8,633

Endonezya 13,188 12,271 8,853 8,281

Malezya 11,097 11,101 8,615 7,505

Kuveyt 18,749 16,907 8,964 7,250

B.A.E. 18,124 16,196 8,614 6,941

Singapur 10,366 11,307 7,944 6,806

İhracat

ÜLKELER 2013 2014 2015 2016

TOPLAM 559,649 573,091 526,901 495,466

Çin 145,837 145,328 137,140 124,433

ABD 62,330 70,598 70,130 66,758

Hong Kong 27,762 27,276 30,421 32,780

Vietnam 21,088 22,333 27,773 32,651

Japonya 34,694 32,248 25,596 24,357

Singapur 22,280 23,906 15,022 12,459

Hindistan 15,702 15,103 12,007 12,221

Tayvan 11,385 12,785 12,031 11,599

Meksika 9,727 10,850 10,892 9,726

Avustralya 7,437 8,054 7,495 7,728

S. Arabistan 8,590 7,588 7,739 7,532

Filipinler 9,564 10,309 10,839 7,489

Endonezya 8,783 10,047 8,332 7,277

İngiltere 4,815 6,062 7,854 6,922

Malezya 11,574 11,417 7,875 6,603
Kaynak:  Trademap
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Şili, Singapur, EFTA, ASEAN, Hin-
distan ile yürürlükte bulunan STA’ları 
mevcuttur. 2007 yılının Nisan ayında 
imzalanan Kore-ABD STA’sı her iki 
ülke parlamentolarının onayından ge-
çerek 2012 yılının mart ayında yürür-
lüğe girmiştir. Diğer taraftan, Kanada, 
Meksika, Körfez İşbirliği Konseyi Ülke-
leri, Peru, Avustralya, Yeni Zelanda ve 
Kolombiya ile STA müzakereleri halen 
devam etmektedir.

Dünyanın onbeşinci büyük ekono-
misi haline gelmiş bulunmakla beraber, 
coğrafi elverişsizlikler sebebi ile tarım 
sektörünün azami ölçüde hassas adde-
dildiği Güney Kore pazarına yönelik it-
halat korumaları, tarım ve sanayi ürün-
leri açısından önemli farklılıklar arzeden 
iki ayrı yapıya sahip bulunmaktadır.

Bu cümleden olmakla, sanayi ürün-
leri için geçerli tarife oranları ile ithalata 
matuf diğer uygulamalar nispeten ser-
best bir piyasaya işaret ederken, tarım 
ürünleri ithalatı karmaşık ve korumacı 
prosedürlere tabidir.

G. Kore bütün ithal ve yerel üretim 
mallara %10 KDV uygulamaktadır. 
Bazı lüks mallara ve dayanıklı tüketim 
mallarına da %10-20 arasında özel ver-
gi uygulanmaktadır. Tarifeler ve vergiler 
mallar gümrükten çıktıktan sonra Won 
cinsinden 15 gün içinde ödenmelidir.

 İthalat Rejimi
1997’den günümüze ithalat ve ihra-

cat işlemleri basitleştirilmektedir. Eski-
den uygulanan ithalat lisansları ve izin-
leri (I/L) ile döviz kuru ödemeleri için 
lisans uygulamaları kaldırılmıştır. Dü-
zenli olarak MOCIE tarafından yayın-
lanan ‘negative list’ (ithalat ve ihracatına 
özel önlemler getirilen mallar) dışındaki 
ürünlerde prosedürler ithalatçı için de 
ihracatçı için de kolaydır.

I/L sistemi, gümrük beyannamesi 
(ithalat deklarasyonu) şekline dönüştü-
rülmüştür. Hatasız bir şekilde doldurul-
muş beyanname, malların gümrüklere 
ya da gümrüksüz bölgelerdeki depolara 
girebilmesi için yeterlidir. Bu uygulama 
riskli ürünler, sağlık, temizlik, ilaç ve 
çevreyle ilgili konularda bu kolaylıkta 
uygulanmamaktadır.

İthalat deklarasyonu, gemi limana 
gelmeden önce ya da malların gümrüğü 
ödenmemiş mallar bölümüne alın-
masının hemen öncesinde de dol-
durulabilmektedir. İki durumda da 
talep kabul edildiğinde mallar serbest 
kalmaktadır. Mal sahibi, alıcı ya da 
ikisinden biri tarafından belirlenmiş 
gümrük aracısı dışında kimse bu bil-
diriyi yapıp malları gümrüğe alamaz.

İthalat deklarasyonunda malların 
açıklamaları olmalıdır (miktarı, değe-
ri ve diğer gerekli bilgiler). Bu forma 
bazı dokümanların iliştirilmesi gere-
kir. Bunlar:

• İthalat lisansı (ithalatı izne bağlı 
ürünlerde)

• Ticari fatura ya da proforma fa-
tura

• Fiyat bildirimi
• Konşimento
• Paketleme listesi
• Menşe Şehadatnamesi
• Özel durumlarda istenebilecek 

çeşitli belgeler
Malların gümrüklerden çekilebil-

mesi için, gerekli belgeler ve gümrük 
beyannamesiyle birlikte gümrük ver-
gilerinin ödenmesi gerekir. Çıkışların 
teminatla yapıldığı durumlarda 15 
gün içerisinde ödemelerin yapılması 
gerekmektedir.

Malların gümrükten çıkışı erte-
lenmek istenirse, mallar gümrüksüz 
depolarda giriş tarihinden itibaren 
2 yıla kadar tutulabilir. Depolardaki 
ürünler bu süre zarfında ihraç edile-
bilirler (gümrük vergileri ödenmez), 
ülkeye alınabilirler (giriş tarihindeki 
oranlara göre gümrük ödenir). Ayrı-
ca mallar gümrüklerdeyken tahribe 
uğrarlarsa gümrük vergileri ödenme-
mektedir. Bozulabilir mallar, patlayı-
cılar, canlı hayvanlar, bitkiler güm-
rüksüz depolarda bekletilemez fakat 
özel imkanlarla donatılmış bölgeler 
veya depolar varsa buralarda bekleti-
lebilir.

Sağlık ve güvenlikle ilgili mallarda 
ekstra sertifikalar ve standartlar ge-
rekmektedir. Bu tür ürünlerde güm-
rük işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için belli makamlardan izinler alın-

Türkiye – Güney Kore Dış Ticaret Göstergeleri 
(ABD Doları, 1000)

Yıl İhracat $/Bin İthalat $/Bin Hacim $/Bin Denge $/Bin
2003 57.928 1.312.442 1.370.370 -1.254.514
2004 79.623 2.572.537 2.652.160 -2.492.914
2005 99.771 3.485.389 3.585.160 -3.385.618
2006 155.966 3.556.269 3.712.235 -3.400.303
2007 152.311 4.369.903 4.522.214 -4.217.593
2008 271.254 4.091.711 4.362.966 -3.820.457
2009 234.822 3.118.214 3.353.036 -2.883.391
2010 304.301 4.764.057 5.068.357 -4.459.756
2011 528.507 6.298.483 6.826.990 -5.769.976
2012 527.578 5.660.093 6.187.671 -5.132.515
2013 460.050 6.088.318 6.548.368 -5.628.267
2014 470.464 7.548.319 8.018.782 -7.077.855
2015 568.635 7.057.439 7.626.074 -6.488.803
2016 518.976 6.384.206 6.903.182 -5.865.229
2016/(1-1 ) 22.219 523.952 546.171 -501.733
2017/(1-1 ) 35.580 409.596 445.177 -374.016
Kaynak : TUIK
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ması gerekmektedir.
Tarım ürünleri ithalatında, sağlık 

mülahazaları ile uygulanan son dere-
ce katı bir denetim ve karantina süreci 
mevcuttur. Mezkur uygulamalar nede-
niyle Güney Kore’ye mesela yaş meyve 
ihracatı belirli bazı ülkeler haricinde 
neredeyse imkansız hale gelmektedir. 
Anılan denetim ve karantina süreçle-
rinin tatbiki neticesinde alınan tek tip 
olmayan sağlık sertifikalarının, gümrük 
işlemleri esnasında ibraz edilmesi gerek-
mektedir.

Yukarıda maruz genel bilgilere ilave 
olarak, gıda güvenliği ve kalitesine dair 
işler şu şekilde yürütülmektedir;

Gıda güvenliği, eczacılık ürünleri 
ve kozmetiklere dair denetimler, Sağlık 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (The Mi-
nistry of Health and Welfare (MHW)) 
ve bu Bakanlığın altında faaliyet gösteren 
Kore Gıda ve İlaç İdaresi (Korea Food 
and Drug Administration (KFDA)) ta-
rafından yapılmaktadır. KFDA, Gıda, 
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakan-
lığına da (The Ministry of Food Agricul-
ture Forestry and Fisheries (MIFAFF)) 
hizmet vermekte olan özerk bir devlet 
kuruluşu statüsünü haiz bulunmaktadır. 
Halihazırda, KFDA, et, süt ve yumurta 
hariç tüm yerli ve ithal ürünlerin gü-
venliğini denetlemektedir. Sofralık tuz 
da bu kapsamda mütalaa edilmektedir. 
KFDA tarafından yapılan denetimlerde, 
20,000 won standart ücret ve yapılan 
testlerin niteliğine göre, 8,000 won ile 
500,000 won arasında ekstra bir ücret 
sözkonusu olmakta ve bahsekonu test-
ler, ortalama 5 gün sürmektedir (1 ABD 
doları= 1,130 Kore wonu).

Bu minvalde, belirtilmesi gereken 
en önemli husus; paketleme, Kore di-
linde ayrıntılı etiketleme ve örnekleye-
rek denetleme gereklerinin son derece 
katı kurallar ihtiva ettiğidir. Etiketlerde-
ki yazım hataları sevkiyatın durmasına 
neden olmakta, bunların düzeltilmesine 
izin verilmemekte ve ürünler ihracatçı-
ya iade edilmektedir.

Herhangi bir gıdayı ithal etmak iste-
yen tüccar, fiili ithalat tarihinden 5 gün 
önce KFDA’in Bölge Müdürlüğüne, 

standart bir rapor formatındaki, “Gıda 
İthalat ve Satış İşlemi Raporu”nu , şah-
sen veya elektronik ortamda sunmak 
yükümlülüğündedir. Talep üzerine, bu 
raporun hazırlanmasında ve sunulma-
sında KFDA tarafından teknik destek 
de sağlanmaktadır.

Et, süt ve yumurtanın sağlık ve eti-
ket kontrolleri ise, MIFAFF tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu bahis altında 
belirtilmesi gereken husus; Bakanlık al-
tında faaliyet gösteren, Ulusal Veteriner-
lik Araştırma ve Karantina Servisi’nin 
(The National Veterinary Research and 
Quarantine Service (NVRQS)), süt 
mamullerinin güvenliği bakımından 
yapmakta olduğu testlerin çokluğu ve 
sıklığının ihracatçı firmaları zorlayıcı 
mahiyet taşıdığıdır. Özellikle, peynirle-
re yönelik testler, uluslararası normların 
ötesine geçmektedir. Esasen, peynirler 
15 günde test edilmekte, bu da haliyle 
ürünlerin kalitesinin bozulmasına dahi 
neden olabilmektedir.

İhracat Rejimi
Kendi kendine yeterliliğin sağlan-

ması amacıyla, G. Kore bazı ürünlerin 
ihracatında kısıtlama (örn. Pirinç) ge-
tirebilmektedir. Yine DTÖ Tarım An-
laşması çerçevesinde bazı tarım ürün-
lerinin ihracatında (bazı meyveler ve 
sebzeler, çiçek, kimçi, ginseng ve canlı 

hayvanlar) ihracat teşvikleri uygulan-
maktadır.

Tarife Dışı Engeller
G. Kore hükümeti gümrük tarife-

lerinde çeşitli ayarlamalarla yerel pazarı 
korumaya çalışmaktadır. Uygulamaya 
göre her altı ayda belli mallarda gümrük 
oranları %40 aşağı ya da yukarı oyna-
nabilmektedir. Yapılacak ayarlamalar 
4 rakamlı GTİP numarasına göre du-
yurulmaktadır. Bu tür ayarlamaların 
yapılabileceği kalemler ise 26 adetle sı-
nırlıdır.

Devlet herhangi bir malın ithalatın-
da bir yılda %50’den fazla artış olması 
halinde belli prosedürler dahilinde çeşit-
li önlemler alabilmektadir. Kısıtlamalar 
getirilmeden önce malı ithal eden bü-
yük şirketlerle görüşülerek kendilerini 
yeni uygulamaya göre ayarlamaları için 
uyarı yapılmaktadır. Genelde uygulama 
başlamadan 6 ay önce uygulamadan 
etkilenecek olan kişiler konu hakkında 
bilgilendirilmektedir.

İthali ve ihracı yasak ve 
ön izne bağlı mallar
Yasaklı ya da sınırlı mallar Ticaret 

Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOCIE) 
tarafından yıllık ticaret planı çerçevesin-
de yayınlanmaktadır. Sınırlandırılmış 
ürünler silahlar, çeşitli ilaçlar, soyları tü-
kenen türler vb.’dir.
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BOSNA HERSEK
Firma Adı: Eurooweb doo
Adres: Tuzla, Bosnia and Herzego-

vina, 
Yetkili Kişi: Adem Gibic
Tel: +387.62.539 526; 
e-mail: eurooweb@gmail.com ; 

web:
Eurooweb doo Şirketinin gıda 

endüstrisinde, özellikle un, yağ ve 
ahududu ihracatı alanında işbirliği 
yapmak istediği bildirilmiştir. Şirketin 
ayrıca, ticaret arabuluculuğu ve bunun 
yanı sıra pazar araştırması, fiyatlan-
dırma, belge toplama ve tercüme hiz-
metleri de sunduğu belirtilmiştir.

BULGARİSTAN
Firma Adı: FARGO GROUP EX-

PORT JSC
Adres: P.O. Box: 1000, Sofia - Bul-

garia, ,
Yetkili Kişi: Mrs. Teodora Chavda-

rova / Sales Manager
e-mail: chavdarova@fargogroup-

export.com ; 
web:http://fargogroup- export.com
Bulgaristan’ın Ankara 

Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik 
İlişkiler Ofisi tarafından, tüm çiftlik 
hayvanları için granül yem ve buğday, 
darı, ayçiçeği, soya, buğday kepeği 
ve arpa tedarikçisi ve ihracatçısı olan 
Fargo Group Export JSC şirketinin 
ürünlerinin Türkiye’de tanıtım, 
temsilciliğini yapabilecek firmalarla 
bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.

Firma Adı: FARGO GROUP EX-
PORT JSC

Adres: P.O. Box: 1000, Sofia - Bul-
garia, 

Yetkili Kişi: Mrs. Teodora Chavda-
rova / Sales Manager

e-mail: chavdarova@fargogroup-
export.com ; 

web:http://fargogroup- export.com
Bulgaristan’ın Ankara 

Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik 
İlişkiler Ofisi tarafından, tüm çiftlik 
hayvanları için granül yem ve buğday, 
darı, ayçiçeği, soya, buğday kepeği 
ve arpa tedarikçisi ve ihracatçısı olan 
Fargo Group Export JSC şirketinin 
ürünlerinin Türkiye’de tanıtım, 
temsilciliğini yapabilecek firmalarla 
bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.

İRAN
Firma Adı: KARTAL TEJARAT 

(Kartal Ticaret) Adres: Iran, ,
Yetkili Kişi: Hojjat Mohammadpo-

ur
e-mail: kartal.t.m90@gmail.com 
Firmanın Türkiye’ye organik gübre 

satmak istediği bildirilmiştir. Hojjat 
Mohammadpour ile Türkçe iletişim ku-
rulabilir.

KAZAKİSTAN
Firma Adı: Quantum i7 LLC
Adres: Republic of Kazakhstan , 

050009 Almaty, Rozybakiyev street, 
70, , Yetkili Kişi: Pavel Kim / Director

e-mail: pavelkim@yahoo.com ; 
web:

Piyasa analizi, ticari aracılık, iş 
ortağı arama, Kazakistan pazarın-
da ve Orta Asya’da ithalat, ihracat, 
satış temsilciliği, temsilcilik arayan 
yabancı şirketlere uygun şirket bu-
lunması vb. hizmetler sunan firma-
nın, Kazakistan’dan bitkisel yağ, 
karabuğday vb. ithal etmek isteyebi-
lecek şirketlere tedarikçi olabileceği 
bildirilmiştir. Tedarikin doğrudan 
üreticiden sağlanacağı, teslimatın 40 
ton\'dan başladığı, bitkisel yağ fiya-
tının litre başına KDV dahil 1 USD, 

İŞBİRLİĞİ
TEKLİFLERİ

karabuğdayın kg başına KDV dahil 
0,61 USD olacağı belirtilmiştir.

Firma Adı: Quantum i7 LLC
Adres: Republic of Kazakhstan , 

050009 Almaty, Rozybakiyev street, 
70, 

Yetkili Kişi: Pavel Kim / Director
e-mail: pavelkim@yahoo.com ; 

web:
Piyasa analizi, ticari aracılık, iş 

ortağı arama, Kazakistan pazarın-
da ve Orta Asya’da ithalat, ihracat, 
satış temsilciliği, temsilcilik arayan 
yabancı şirketlere uygun şirket bu-
lunması vb. hizmetler sunan firma-
nın, Kazakistan’dan bitkisel yağ, 
karabuğday vb. ithal etmek isteyebi-
lecek şirketlere tedarikçi olabileceği 
bildirilmiştir. Tedarikin doğrudan 
üreticiden sağlanacağı, teslimatın 40 
ton'dan başladığı, bitkisel yağ fiya-
tının litre başına KDV dahil 1 USD, 
karabuğdayın kg başına KDV dahil 
0,61 USD olacağı belirtilmiştir.

 KIRGIZİSTAN
Firma Adı: Chayan LLC
Adres: Bishkek / Kyrgyzstan, ,
Yetkili Kişi: Ulukman Bapaev
e-mail: ulukman@gmail.com; 
TOBB Türkçe Konuşan 

Girişimciler Programı kapsamında her 
yıl düzenlenen etkinliklerden birisine 
Kırgızistan’dan katılan iş adamı Uluk-
man Bapaev Birliğimize başvurup, 
Kırgızistan’dan kuruyemiş ihracatına 
başladıklarını ve ürünlerini Ülkemize 
de ihraç etmek istediklerini bildirmiştir. 
Ulukman Bapaev, ürün çeşitlerinin ce-
viz (kırık ve kelebek), badem, fıstık, 
yer fıstığı, kurutulmuş erik, kurutulmuş 
kayısı, kurutulmuş üzüm (siyah, kah-
verengi, sarı) olduğunu 5’er kg’lık 2 
adet vakumlu torbadan oluşan kolilerle 
ihraç edildiğini bildirmiştir.

KKTC
Firma Adı: NECDET ERGÜN
Yetkili Kişi: NECDET ERGÜN / 

Economist / Entrepreneur / Business 
Developer 

e-mail: necdet1969@gmail.com ; 
web:

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı kapsamında her yıl 
düzenlenen etkinliklerden birisine Ku-
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zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ka-
tılan girişimci Necdet Ergün; çözüm 
ortaklarından birisinden ayçiçeği yağı 
ve mısır yağı talebi aldığını ve tedarik 
edebilecek firmalarla bağlantı kurmak 
istediğini bildirmiştir. Necdet Ergün, 
aylık 10 bin Ton ayçiçeği yağı ve 5 
bin Ton mısır yağı alımı yapılacağını, 
ödeme şeklinin L/C olacağını, ayçiçeği 
yağı için 750 USD ve mısır yağı için 
780 USD fiyatlı teklifler beklediğini 
belirtmiştir.

TUNUS
Firma Adı: Etablissement Lamari
Adres: 8/14 Souk des Chechias – 

Tunis, ,
Yetkili Kişi: Ali LAMARI
Tel: +216.58.216 915; 
 e-mail: bilel_lamari@hotmail.fr ; 
web: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ti-

caret Müşavirliği tarafından Etablis-
sement Lamari firmasının ülkemizden 
merinos yünü (GTİP No: 5107.10) al-
mak istediği bildirilmiştir.

RUSYA
Firma Adı: JOINT WATER COM-

PANY LLC
Adres: 357361, Russian Federa-

tion, Stavropolskiy kraiy, Predgorniy 
raion, v. Vinsady, Cherkesskoe shosse 
2-nd km., ,

Yetkili Kişi: Mikhail Rakhim / Ex-
port manager

Tel: +7.8793.39-96-42 / 39-4; 
Faks:+7.8793.97-62-81 ; 
e-mail:export7@ovkwaters.ru ; 
web: www.ovkwaters.ru
Rusya Federasyonu Ticaret 

Temsilciliği tarafından; maden suyu 
ve meyve suyu gibi alkolsüz içecekler 
üreticisi olan JOINT WATER COM-
PANY LLC Şirketi’nin ürünlerini 
Türkiye piyasasına da sunmak istediği 
ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ortak 
aradığı bildirilmiştir. Şirketin fabrika 
ve su kuyularının Rusya’nın en eski ve 
en ünlü sağlık merkezlerinden biri olan 
Kafkas Mineralnye Vody Bölgesi’nin 
özel korunan çevre dostu tatil beldesin-
de bulunduğu, üretilen tüm ürünlerin 
gerekli belgelere, izinlere ve ödüllere 
sahip olduğu belirtilmiştir.

Firma Adı: RUSSOLOD LLC
Adres: 414050, Russian Federation, 

Astrakhan, Mostostroiteley 4th proezd, 
6, office 15, , Yetkili Kişi: Alexey L. 
Kamin / General Director

Tel: +7.903.401-93-90; 
e-mail: Kamin2409@gmail.com ; 
Rusya Federasyonu Ticaret 

Temsilciliği tarafından; meyan kökü 
(HS code: 1211909800) satıcısı olan 
RUSSOLOD LLC Şirketi’nin ürünlerini 
Türkiye piyasasına da sunmak istediği 
bildirilmiştir.

SLOVENYA
Firma Adı: FEJSAL İMERİ
Yetkili Kişi: Fejsal imeri
Tel: +386.70.208 527; 
e-mail: fejsal81@hotmail.com ; 
Slovenya’dan Birliğimize başvuran 

Fejsal İmeri, soğuk sıkılmış kaliteli 
kabak çekirdeği yağı ve ceviz yağı ile 
kara üvez meyve suyu ürettiklerini ve 
ürünlerini Türkiye’ye satmak istedik-
lerini bildirmiştir. Türkçe bilen Fejsal 
İmeri, kabak çekirdeği yağının prostat 
hastalarına şifa olduğunu belirtmiştir.

UKRAYNA
Firma Adı: AUGUST-KIY LTD
Adres: 9 Lugova St., Kyiv, Ukrai-

ne, 04074, ,
Tel: +380.44.496-1-496; 
Faks:+380.44.496-1-496 ; e-mail: 

august@august-kiy.kiev.ua ;
web: www.august-kiy.kiev.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından August-Kiy LTD şirketinin 
ülkemize çeşitli tahıllar, buğday ve mı-
sır unu, şeker ve mısır, bezelye gibi ta-
hıllardan oluşan 15 çeşit ürün satmak 
istediği bildirilmiştir.

Firma Adı: Maritime Inter Service 
LTD

Adres: Mariupol, Ukraine Admiral 
Lunin ave., 89, 26, ,

Yetkili Kişi: Diana Mysenko
Tel: +380.67.464 33 43; 
mail: mysenko.d@miservice.com.

ua ; web:http://miservice.com.ua/en
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından Maritime Inter Service LTD 
şirketinin ülkemize buğday, ayçiçeği, 
süpürge darısı, arpa, soya fasulyesi, 
çavdar, kolza, bezelye, yulaf, keten, 
hardal, mısır, akdarı, karabuğday, 
yağ çeşitleri, un, vb. satmak istediği 

bildirilmiştir.
Firma Adı: Maritime Inter Service 

LTD
Adres: Mariupol, Ukraine Admiral 

Lunin ave., 89, 26, ,
Yetkili Kişi: Diana Mysenko
Tel: +380.67.464 33 43; 
mail: mysenko.d@miservice.com.

ua ; 
web:http://miservice.com.ua/en
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından Maritime Inter Service LTD 
şirketinin ülkemize buğday, ayçiçeği, 
süpürge darısı, arpa, soya fasulyesi, 
çavdar, kolza, bezelye, yulaf, keten, 
hardal, mısır, akdarı, karabuğday, 
yağ çeşitleri, un, vb. satmak istediği 
bildirilmiştir.

Firma Adı: Agrarian Fund
Adres: 1 Grinchenko Str, Kyiv, Uk-

raine, 01001, ,
Tel: +380.44.277 27 00; 
Faks:+380.44.277 27 07 ; 
e- mail: info@agrofond.gov.ua; 

web: http://agrofond.gov.ua/
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından AGRARIAN FUND adlı 
devlet kuruluşunun ülkemize buğday 
unu, karabuğday ve yulaf gevreği sat-
mak istediği bildirilmiştir.

 YUNANİSTAN
Firma Adı: MODEL LINE
Adres: parasiyou 16 Gulcine 

69100, GREECE, ,
Yetkili Kişi: Cevat Demir
Cep Tel: +30.697.4835530; 
e-mail: modelshoes@hotmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan 

Girişimciler Programı kapsamında her 
yıl düzenlenen etkinliklerden birisine 
Yunanistan’dan katılan iş adamı Cevat 
Demir, Yunanistan’dan kendisine 10 
model klasik merdane ayakkabı talebin-
de bulunulduğunu ve söz konusu talebi 
Türkiye'den temin ederek karşılamak 
istediğini bildirmiştir. Cevat Demir, 
5 yıl devamlı ayni model ayakkabılar 
istenildiğini ifade etmiştir. Ayakkabı-
da aranan özellikler şunlardır: 1- deri 
antik, 2- numaralar 40-45 olarak (3 
numara daha ilave edebilme), 4- fiyatı 
35-40 TL arası, 5- Aylık sipariş miktarı 
yaklaşık 1000 çift.



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

ATAKÖY RUHUNUN
ANKARA’DAKİ YANSIMASI
Eryaman’ın en güzel projesi Ataköy Konutları’nda ev sahibi 

olmanız için inanılmaz bir fırsat. Siz de hemen Ataköy 

Konutları tanıtım ofisi ile irtibata geçerek 133 eşsiz daire 

arasından 2+1, 3+1, 4+1 ayrıcalıkları yakalayın.

T : (0312) 278 52 02 • 0533 612 55 47 • 0549 742 39 60 • Ataköy Konutları Yeni Batı Mah. Necip Fazıl Caddesi No: 4A-B Susuz/Ankara
info@dogukaradeniz.com.tr



  


