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Başkandan

Radikal kararlarla 
ithalata bağımlılık        
3 yılda bitirilebilir

Türkiye de hayvancılık sektörü gündemden düşmüyor. 
Buna sevinmeli mi, yoksa üzülmeli mi, tam olarak bir 

değerlendirme yapmakta zorlanıyorum. Sevinmeliyiz, çünkü 
yılların birikimi olan sorunlar artık kamuoyunun gözü önünde 
tartışılıyor ve çözüm önerileri gündeme geliyor. Üzülmeliyiz, 
çünkü Türkiye tarımda ve hayvancılıkta kendi kendine yeten 
bir ülke olduğu halde, vatandaşına ucuz et yedirebilmek için 
ithalat yapmak zorunda kalıyor. 

Çözüm bu kadar zor mu ? 

Yazımızın başlığında da belirttiğimiz gibi radikal kararlarla 
ithalata bağımlılık üç sene içinde bitirilebilir. Bunun için net ka-
rarlar alınmalı ve süratle uygulamaya geçilmelidir. 

Öncelikle şu gerçeği göz önünde bulundurmalıyız. Konuya 
taraf olanlara baktığımızda; üretici, besici, toptancı ve kasap-
lar olduğunu görüyoruz. Damızlık üreticisi, besi hayvanı gel-
mesine karşı çıkıyor kendi hayvanını satabilmek için. Besici, 
materyali daha ucuza alabilmek için ithalat istiyor. Toptancı 
hayvan olmadığı için et temin edemediği gerekçesiyle arzın 
artmasını istiyor. Kasaplar ise ucuz alırsa ucuz satacağını ve 
daha çok kazanabileceğini hesaplıyor.

Sektörün içinden gelen biri olarak, ülkemizin 5’te biri olan 
ülkelerden hayvan ithal etmeyi içime sindiremiyorum. Hatta 
neredeyse Avrupa’da hayvan bırakmadık, dünyanın en büyük 
ithalatçılarından birisi olduk. Niye biz üretemiyoruz. Bunun 
aslında temelden radikal kararlarla çözüme ulaştırmak lazım. 

Sorunun çözümünün altında yapan temel meseleleri şu 
başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilkini geçtiğimiz gün-

lerde sayın Bakan açıkladı. Biz 450 bin biliyorduk ama her 
yıl ülkemizde 750 bin buzağı ölüyor. Bizim yıllık yaptığımız 
canlı hayvan ithalatı ise bunun yarısı kadar. Bu kadar yetiş-
miş mühendisimiz, teknik elemanımız varken, her yıl 750 bin 
buzağımızı doğumunda kaybetmek gerçek çok acı bir tablo. 

İkincisi ülkemizde hayvanlar daha düve iken kesiliyor. 
Senede 900 bine yakın düve kesiyoruz. Peki niye kesiyoruz? 
İnsanlar geçimini sağlayabilmek için, hayvanlarını erken kes-
mek zorunda kalıyor. Çünkü, ölçek sorunu var ve  geçinemi-
yorlar. Geçinebilmeleri için ellerindeki hayvanları satıyorlar. 
Buna kesinlikle yasaklarla engel olamıyoruz. Senelerdir düve 
kesimi, dişi kuzu kesimi yasaktır. Engelleyebildik mi hayır ? 
Oysa bunun da çok net bir çözümü var. Dişi düve doğurganlık 
yaşına gelene kadar, yiyeceği yem kadar teşvik verilmesi ge-
rekiyor. O zaman köylü düvesini kesmeyecek, onun da doğur-
masını bekleyecek, karşılığında para kazanacaktır. 

Benzer bir konu da dişi kuzularda yaşanıyor. Her bir dişi 
kuzuya 26 lira destek veriliyor, bu parayla ne yapılabilir ki? Bir 
kuzunun veya koyunun değeri 450-500 liraysa hiç olmazsa 
bunun yüzde 25-30’unu vermeliyiz ki insanlar kesmesin. Bu  
süreçte doğal olarak hayvan varlığı da arttırılacaktır.

Bugün besilik hayvan ithal ediliyor ülkemizde. Mevcut 
koşullarda ESK canlı ithal hayvanını kilosunu 15.5 liradan 
satıyor. Ancak bunu satarken besicilere, “Ben sana bu şansı 
tanıyorsam ve üç sene sonra da ithalatı keseceksem, ithal et-
tiğin hayvanın yüzde 20’si kadar damızlık getir ki, 15 ay sonra 
doğursun, kendi ihtiyacın olan kısmını her sene kademeli ola-
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rak kapat. Kısacası devletin sağladığı bir avantajı, sektörün 
ve ülkenin menfaati için kullanmak gerekiyor.

Çözümün bir başka unsuru ise yerli ve ithal hayvan ara-
sındaki fiyat farkının dengelenmesi. Bugün ithal hayvan 15.5 
TL, yerli hayvan 22 TL. bizim amacımız da insanları yerli üre-
timden el çektirmemek değil mi? Eğer sırf ithalat yaparsak, 
bu koşullarda yerli üretimi bitiririz. O zaman “ithal ürünü 15.5 
değil, 17.5 liraya veririz, bunun yanı sıra yerli hayvanı alıp 
besleyen besicilere de 2 lira prim verirseniz sorun önemli öl-
çüde aşılmış olur, böylece et fiyatı iki liralık bant içinde gidip 
gelir ve fiyat istikrarı da sağlanmış olur.

Bundan kamu dahil kimsenin zarar görmeyeceği gibi, 
haksız rekabeti de önlemiş olunur. Oysa ithalat yapan çok 
para kazanıyor, yerli üretimle besi yapan az kazanıyor.  Bizim 
önerimizle, fiyatlar 17.5 lirada dengede tutulabilir.

Kırsal alanda genç kalmadı. Zaten 6 hayvanla bir genci 
köyde tutamazsınız. Bugün eskiden çoban dediğimiz, yeni 
tabiriyle sürü yöneticisi dediğimiz insanlara aylık 2 bin 500 
lira maaş verilmesine rağmen, yine de bulunamıyor. Gençler, 
bu maaşa köyde kalmak yerine, bin 400 liraya şehirde güven-
lik veya temizlik işinde çalışmayı tercih ediyorlar. Bu arada 
en büyük sorunlardan birisi de şehirdeki yaşam standardını 
köylerde sağlayamamaktır. Oysa belirli merkezlerde, aynı 
şartları sağlayacak sosyal donatı alanları kurulursa, gençler 
tatil günlerinde veya işlerini bitirince oturup eğlenebilecekleri 
yerler olursa, daha kolay köyde kalırlar.

Haberleşmenin bu kadar geliştiği, televizyon ve interne-
tin en küçük yerleşim birimlerine kadar girdiği bir dönemde, 
gençleri köyde tutamazsınız. Bunun tarımda gelişmiş ülkeler-
de çok güzel örnekleri var.

Ayrıca hayvancılık işletmelerinde ölçek sorununun mut-
laka çözülmesi lazım.  Örneğin Kars’ta 7-8 kişilik bir aile en 
az 20 hayvanla geçinebilir. İşte o zaman onlara düşük faizli, 
uzun vadeli kredi desteği sağlayarak 20 hayvan verebiliriz. Ki 
bu noktada hibeye kesinlikle karşı olduğumu belirtmek istiyo-
rum. Bunu sağlarsanız zaten insanlar her sene 1 hayvanını 
satarak kredi borcunu ödeyebilirler.

Tabii ki bu tek başına sorunu çözmez ama işin sosyal 
boyutunu da düşünmek gerekiyor.  Bunun yanı sıra mutlaka 

Organize Hayvancılık Bölgeleri kurulması gerekiyor. Ancak 
bunu yaparken, dar alanda çok sayıda işletme değil, geniş 
alanda az işletme olması gerekiyor Örneğin, Ankara’dan 
Aksaray’a kadar bitkisel üretimi düşük verimli olan arazile-
rin, mutlaka Organize Hayvancılık bölgesi olarak ilan edilip, 
altyapısı oluşturularak, hayvancılık yapılması sağlanabilir. Bir 
de mera alanlarının hızla hayvancılık sektörüne tahsis edil-
mesi gerekiyor.

Aslında ülkemizde son zamanlarda yem bitkisi üretimine  
teşvikler veriliyor ama bu da yeterli olmuyor. Bugün 1 kg etin 
maliyetinin yüzde 65’ini yem oluşturuyor. Eğer bunu yüzde 
35’e düşürebilirsek, et fiyatında 5-6 liralık indirim sağlarız. 

Finansmana ulaşmada da sorunlar yaşanıyor. İnsanlar-
dan ısrarla teminat istiyoruz. Bir hayvancının en büyük temi-
natı ahırı ve hayvanıdır. Bunları teminat olarak kabul ederek 
finansmana ulaşım sağlamalıyız. Kredilendirmede tek banka 
yetmiyorsa, sistemi tüm bankalara açıp rekabet ortamını sağ-
lanmalıdır.

Hayvan ıslahı da önemli bir konudur.  Şu anda etçi, sütçü 
ırkların yanı sıra çok verimli olmayan ırklarımız da var. Oysa 
bunlar, belirli bir doğum sayısından sonra embriyo transferi ya-
pılarak istediğimiz özellik kazandırılabilir. 

Son olarak ülkemizde, piyasayı düzenleyecek bir kuruma 
ihtiyaç var, ama gelin görün ki mevcut piyasa düzenleyicisi 
olan Et ve Süt Kurumu (ESK) bu işlevini yerine getiremiyor. 
ESK’nın regülasyon görevi var ama bugün gelinen noktada 
piyasanın en büyük oyuncusu yine regülasyonla görevlen-
dirilen ESK. Yani hem oyuncu olacaksın, hem hakem olup 
karar vereceksin, bu olmaz. Hollanda’da olduğu gibi; üretici, 
sanayici, besici, tüccar ve devletin temsilcisinin yer aldığı ya-
pılar kurulabilir. Hatta Türkiye’de kurulacak yapıya tüketiciler 
de eklenebilir. Fiyatlar düşünce arzı çekersiniz, yükselince 
piyasaya sürerek dengeyi sağlarsınız. Bir baz fiyat belirlenip, 
onun alt ve üst sınırları da ortaya koyularak, fiyatların bunun 
dışına çıkması engellenebilir.

Bunları çok hızlı yapmalıyız. Bunları gerçekleştirdiğimiz 
takdirde, 3 sene gibi kısa sürede sonuç alabilir, ithalata ba-
ğımlılığı bitirebiliriz. Ancak bu gidişat bizi ithalata daha ba-
ğımlı hale getirecektir. 

Başkandan



Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yö-
netim Kurulu ve Meclis üyeleri, 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz başkanlığında, Gıda Tarım 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba'yı ziyaret etti. 

Ziyarette ATB’nin faaliyetleri 
hakkında geniş açıklamalarda bulu-
nan Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz, 
“ATB olarak tüm alt yapı yatırımla-
rımızı tamamlayarak çağdaş anlamda 
borsacılık yapan bir kuruluş haline 
geldik” dedi. 

Çağdaş borsacılık için, gerekli 
altyapı yatırımları bitirilmeli !..

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba; "En kısa 
zamanda borsanızı ziyaret ederek, tesislerinizi yerinde 
görmek isterim. Bunun için geniş bir zaman ayırarak 
sizlerle birlikte olacağım. Hayvancılık Kongrelerinin 
üçüncüsünü en kısa zamanda yapalım. Biz bakanlık 
olarak her türlü desteği sağlarız. Sorun önemlidir ve 
bu sorunun çözümü için bilim çevrelerini, konuya 
taraf olan kurum ve kuruluşları bir araya getirerek 
yeni bir çalışmanın zaman geçirilmeden yapılmasında              
büyük yarar vardır” dedi.

ATB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri  Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Eşref  Fakıbaba'yı ziyaret etti
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ATB yönetimine seçildikleri ilk 
günden itibaren 7 büyük projeyi ger-
çekleştirmek üzere çalışmalara başla-
dıklarını belirten Yavuz, özetle şunla-
rı söyledi:

“Borsamız, ülkemizin ilk canlı 
hayvan borsasını kurmuştur. Ruh-
sat numaramız birdir. Daha sonra 
aynı yerde AB standartlarında bir 
kombina yaptık. Ankara’nın ve çevre 
illerimizin tüm kesimlerini gerçek-

leştirecek alt yapıya sahiptir. Daha 
sonra üyelerimiz için ATB İş Merke-
zini gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın 
ikinci etabını ise ATB Et Borsası, 
ATB Ahiboz Lisansı Depoları ve Satış 
salonu ile sürdürdük. En son olarak 
da hizmet binamızı gerçekleştirdik.

ATB, ülkemizde et fiyatlarının re-
ferans alındığı önemli bir fonksiyonu 
ifa etmektedir. Ahiboz tesislerimizde 
ise, tamamen bilgisayar sistemiyle do-

natılmış bir depolama silolarıyla satış 
salonu inşa ettik. İki sezondur Elekt-
ronik Ürün Senedi ile çağdaş borsacı-
lık yapmaktayız. Üyelerimiz tarafın-
dan gerçekleştirilen yatay depolarla 
birlikte bu bölgede 250 bin tonluk 
bir depolama alanı oluşturduk. Artık, 
üreticimiz de tüccarımızda büroların-
dan alım-satım yapabilmektedir. 

Et Borsamız da AB standartların-
da tamamen hijyenik koşulların uy-
gulandığı satış salonu ve soğuk hava 
depolarıyla önemli bir ihtiyaca cevap 
vermektedir.”

Konuşmasında, ATB’nin alt yapı 
yatırımlarını gerçekleştirirken, üni-
versitelerimizle de iş birliği yaparak 
iki büyük Hayvancılık Kongresi ger-
çekleştirdiğine işaret eden Yavuz, “bu 
kongrelerimizde üniversitelerimizi, 
bürokratları ve taraf olan kuruluşları 
bir araya getirerek önemli kararların 
alındığı bir platform şeklinde yapıl-
maktadır. Dileğimiz bu çalışmaları-
mızın sürdürülebilmesi için sizlerin 
desteğinin sürmesidir” şeklinde ko-
nuştu.
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Bakan Fakıbaba’nın sözleri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Eşref Fakıbaba’ da yaptığı ko-
nuşmada, ATB’nin çalışmalarından 
etkilendiğini belirterek, “Tüm gü-
cümüzle sizlerin yanında olacağız. 
Bunun için, üzerimize ne düşüyorsa 
yapmaya hazırız” dedi.

ATB’nin alt yapı çalışmaları ile 
ülkemiz borsacılığına örnek teşkil 
ettiğini belirten Bakan Fakıbaba, “di-
ğer borsalarımızda sizlerin çalışması-
nı izlemeli ve çağdaş borsacılık için 
gerekli alt yapı yatırımlarını zaman 
geçirmeden tamlamalıdır” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“En kısa zamanda borsanızı ziya-
ret ederek, tesislerinizi yerinde gör-
mek isterim. Bunun için geniş bir 
zaman ayırarak sizlerle birlikte ola-
cağım. Hayvancılık Kongrelerinin 
üçüncüsünü en kısa zamanda yapa-
lım. Biz bakanlık olarak her türlü 
desteği sağlarız. Sorun önemlidir ve 
bu sorunun çözümü için bilim çev-
relerini, konuya taraf olan kurum ve 
kuruluşları bir araya getirerek yeni 
bir çalışmanın zaman geçirilmeden 
yapılmasında büyük yarar vardır.”

Bakan Fakıbaba, ATB ile Şanlı-
urfa Ticaret Borası’nın kardeş borsa 
olmasından dolayı ayrıca büyük bir 
memnuniyet duyduğunu belirterek, 
“Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın özel-
likle lisanslı depoculuk konusunda, 
ATB’nin tecrübelerinden yararlan-
masında büyük yarar vardır” dedi. 

Ziyarete kimler katıldı ?
ATB Yönetim Kurulu Başkanı 

Faik Yavuz başkanlığında gerçekleş-
tirilen ziyarete, ATB Meclis Başkan 
Yardımcısı Hayri Gülten, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Kemal Coşgun, 
Abdülhüda Kılıç ve Celal Yıldırım, 
Meclis Üyeleri Ahmet Atalay, Fetul-
lah Şevgin, Bilal Lök, Hasan Ersan, 
Yahya Şahin, Lütfü Morkoç, Adem 
Uyanık, Cevat Şenbaba ile ATB 
Genel Sekreteri Eyüp Ş. Ömeroğlu 
katıldı.

Ak Parti Genel başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ankara Tica-
ret Borsası’nı ziyaret ederek, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 

Yavuz’dan ATB’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ziyarette yaptığı kısa de-

ğerlendirmede, “ Bilindiği gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yö-
netim Kurulu Üyeliği yıllarımda Ankara Ticaret Borsası’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı  Sayın Faik Yavuz’la birlikte çalışma fırsatı bulmuştum. 
ATB’nin çalışmalarını her zaman yakından izliyor ve takdir ediyorum.  
Yaptığı alt yapı yatırımları ile ülkemize örnek bir borsa olmuştur. Bugün 
de çalışmaların geldiği son nokta hakkında Sayın Yavuz’dan ve arkadaşla-
rından bilgi aldık” dedi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da yaptığı konuşmada,  
“Sayın Genel Başkan Yardımcımıza ATB’nin çalışmaları hakkında bilgi 
verdik. Çok yararlı bir görüşme oldu” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanı Karacan’ın ziyaretine ATB Meclis Başkanı 
Erol Gemalmaz ile ATB Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Harun Karacan 
ATB’yi ziyaret etti

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ile TOBB 
Yönetim Kurulunda birlikte çalıştıklarını belirten 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan 
ziyarette yaptığı kısa değerlendirmede "ATB'nin 
çalışmalarını yakından biliyor ve memnuniyetle 
takip ediyoruz" dedi.



HABER

8

Kırsal Kalkınma Yatırım Program-
ları Destekleme Projesi (KKYDP) 

Kapsamında, Tarıma Dayalı Eko-
nomik Yatırımların Desteklenmesi 
Programı 12. Etap toplantısı Ankara 
Ticaret Borsası’nda (ATB) yapıldı.  
Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltil-
mesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı 
sanayi entegrasyonunun sağlanması 
amacıyla küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin desteklenmesi,  gelir kaynak-
larının oluşturulmasına ilişkin usul ve 
esasları belirleyen tebliğ çerçevesinde 
yapılacak desteklemelerin anlatıldığı 
toplantının açılışında bir konuşma ya-

"Yüzde 50'si sizden 
Yüzde 50'si devletten"

Kırsal Kalkınma Yatırım Programları Destekleme Projesi 
(KKYDP), 12. Etap Proje Tanıtımı ATB'de yapıldı
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pan ATB Başkanı Faik Yavuz, “tarım 
ve gıda stratejik öneme sahip sektörler 
arasında ilk sıraya yükselmiştir” dedi. 
Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Bülent Korkmaz da yaptığı 
konuşmada, geçekleştirilen yatırımlar-
la Ankara’nın 22 üründe ilk üç sırada 
yer aldığını ifade ederek bunun dokuz 
tanesi üretim birinciliğidir şeklinde 
konuştu. 

13  Eylül 2017 tarihinde Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gi-
ren tebliğ ile “kırsal alanda ekonomik 
ve sosyal gelişmeyi sağlamak, gerçek ve 
tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine 
yönelik yatırımların desteklenmesi” 
amaçlanıyor.

Yavuz’un sözleri
ATB Başkanı Faik Yavuz toplantı-

nın başlangıcında yaptığı konuşmada, 
tarım ve gıda sektörlerinin stratejik 
sektörler içinde ilk sırada yer aldığını 
belirterek “günümüzde savaşlar artık 
gıda ve tarım nedeniyle çıkmaktadır” 
dedi.

Gıda ve tarımın neden olduğu sa-
vaşlara ilişkin örnekler vererek sözleri-
ni sürdüren ATB Başkanı Yavuz sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Tarım ve gıda insanlar için vaz-
geçilmezdir. Bu nedenle, Türkiye’nin 
önemi daha da artmaktadır. Türkiye 
birçok üründe stratejik üretimi ger-
çekleştirmektedir. Ancak bu yeterli 
değildir. Dünyada yoğun bir rekabet 
ortamı vardır. Bu nedenle biz de üreti-
mimizi hem kalite, hem verimlik açı-

sında geliştirmek, dünya standartları 
seviyesine çıkarmalıyız. Ürettiğimizi 
de pazarlayabilmeliyiz. Ürettiğimizi 
pazarlayabilmek için tarım ile sanayi-
nin entegrasyonunu sağlamak zorun-
dayız. Yani dünyanın istediği kalitede 
üretim yapmalı ve yine dünyanın iste-
diği standartlarda sunabilmeliyiz.

a)  Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç 
bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b)  Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ko-
nusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş 
hayvan kesim kapasiteli mezbaha,

c) Soğuk hava deposu,
ç)  Çelik silo,
d)  Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depo-

lanması,
e)  Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
i)  Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
g) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin 

geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi 
yatırımları.

Yatırım konuları
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İşte bu toplantı ile müteşebbislere 
sağlanan destekler uzmanlar tarafın-
dan bilgilerinize sunulacak. Sizlerde 
tek isteğimiz bu desteklerden sonuna 
kadar yararlanmanız ve dünya stan-
dartlarında üretim gerçekleştirmeniz-
dir.”

Korkmaz’ın konuşması
Ankara Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık İl Müdürü Bülent Korkmaz da 
yaptığı konuşmada, “Ankara’nın üret-
tiği ürünlerden 22’si ilk üç sırada yer 
almaktadır” dedi. Ankara’nın tarım 
ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten Korkmaz, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Bugün gerçekleştirdiğimiz top-
lantı ile 12. Kez sizlerle birlikte olu-
yoruz. Amacımız, devletimizin sizlere 
verdiği destekleri anlatmak ve sizlerin 
bu desteklerden sonuna kadar yarar-
lanmanızdır. 

Ankara bilindiğinin tersine aynı 
zamanda bir tarım ve hayvancılık ken-
tidir. Şehrimizin sınırları içinde 100 
işletme tarım ve hayvancılıkla uğraşır-
ken, 30 bin işletme de sadece hayvan-
cılık alanında faaliyet göstermektedir.

Ankara’nın üretim yelpazesi için-
de yer alan 22 ürün ilk üç sırada yer 
almaktadır. Bunlardan dokuz tanesi 
ise ilk sıradadır. Bu sene sonunda bu 

ürün sayımızı 10’a çıkartacağız. Des-
teklerimizle faaliyete geçen işletmeleri 
ülkemizi ziyaret eden yabancı heyetle-
re de gösteriyoruz. Gerçekten yaptık-
larımız büyük bir heyecan yaratıyor. 

Şimdi burada sunumu yapaca-
ğımız yeni desteklerle daha ileri bir 
etaba geçeceğiz. Çünkü, sadece üret-
mek yetmiyor. Üretimi sofraya kadar 
heba etmeden, kalitesini bozmadan 
ulaştırmak ayrı bir önem taşıyor. Bu 
da tarım ile sanayinin entegrasyonu-
nu sağlamakla mümkün olmaktadır. 
Devlet olarak sadece Ankara’da verilen 
desteklerin tutarı 2 milyar liraya ulaş-
maktadır. Bu desteklemelerle; tarım, 
hayvancılık ve gıda yatırımlarımızı 
çeşitlendirmek, çağın gerektirdiği tek-
nolojiyle sağlamak, üretimde gelişmiş 
ülkeler düzeyine ulaşmak mümkün 
olacaktır. Hepinizi, projelerinizle bir-
likte  11 Aralık 2017 tarihine kadar 
bekliyoruz” 

Dehşet’in açıklamaları
Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve 
Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet 
Dehşet’te toplantıda yaptığı konuş-
mada desteklemelerin neli kapsadığını 
ve desteklemelerde aranılacak şartlar 
hakkında açıklamalarda bulundu. 

Başvurular
•  Hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihin-

den itibaren 90 gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.
•  Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri gi-

rişine kapatılır. 
•  Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.
•  Başvurular www.tarim.gov.tr adresinde bulunan KKYDP online 

başvuru butonundan elektronik olarak yapılacaktır.
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Dehşet, açıklamalarında şu nokta-
lara temas etti:

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı Kapsamında 
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımla-
rın Desteklenmesi Hakkında, kırsal 
alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, 
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi 
entegrasyonunun sağlanması için kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerin destek-
lenmesi, tarımsal pazarlama altyapı-
sının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alterna-
tif gelir kaynaklarının oluşturulması, 
yürütülmekte olan kırsal kalkınma 
çalışmalarının etkinliklerinin artırıl-
ması ve kırsal toplumda belirli bir ka-
pasitenin oluşturulmasına ilişkin usul 
ve esasları belirleyen 13.09.2017 tarih 
ve 30179 sayılı Tebliğ (Tebliğ No: 
2017/22) Resmi Gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir.

Ankara ilindeki yatırımlar ve 
destekler
Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve 
Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet 
Dehşet, Ankara ilinde yapılacak olan 
yatırımlar ve destekler konusunda 
şunları söyledi:

“Hibeye esas proje tutarının yüzde 
50’sine hibe yoluyla destek verilmek-
tedir. Diğer yüzde 50’lik kısmı ise 
başvuru sahipleri kendi kaynakların-
dan temin edeceklerdir. Hibeye esas 
proje tutarının alt limiti 30 bin liradır. 
Bu limitin altındaki başvurular kabul 
edilmeyecektir. Proje bütçesi KDV 
hariç tutularak yapılacaktır. Destek 
miktarları;

-  Yatırım niteliği yeni tesis olan baş-
vurularda 2 milyon TL.

-  Yatırım niteliği kapasite artırımı 
veya teknoloji yenileme olan baş-
vurularda 1.5 milyon TL.

- Yatırım niteliği tamamlama olan 
başvurularda 1.750 bin TL.

-  Kırsal ekonomik alt yapı yatırım 
konularından, çiftlik faaliyetleri-
nin geliştirilmesine yönelik altya-
pı sistemleri, bilişim sistemleri ve 
eğitim yatırımları 500 bin TL. üst 
limitine geçmeyecektir.  
Yatırım kapsamı içindeki iller
Program çerçevesinde Ankara, Af-

yonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aydın, 
Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, 
Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, 
Hatay, İsparta, Mersin, Kars, Kas-
tamonu, Konya, Kütahya, Malatya, 
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, 
Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, 
Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, 
Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan .

Toplantıda yapılan açıklamaların 
ardından katılımcıların soruları An-
kara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü elemanları tarafından ce-
vaplandırıldı. 
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YÖREX'te ATB Standı 
büyük bir ilgi gördü !

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, 
TOBB’un desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Mer-

kezinde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın 
(YÖREX) açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 
ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve protokol üye-
lerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma 
Bakanı Lütfü Elvan ve TOBB Başkanı M.Rifat Hi-
sarcıklıoğlu tarafından ziyaret edilen Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Standına yoğun ziyaretçi akını yaşanı-
yor. Ankara’daki ilçe oda ve borsalarının ürünlerinin 
sergilendiği ATB Standı geçtiğimiz yıl da büyük bir 
ilgi görmüştü.

“Sizin oranın nesi meşhur” sloganıyla coğrafi 
ürünlerin sergilendiği YÖREX’e bu yıl 70 ilden 120 
oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı olmak üzere 400’ün 
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üzerinde kurum ve kuruluş ürünleri-
ni sergiliyor.

200 bin kişinin ziyaret etmesi 
beklenen YÖREX’in önümüzdeki 
yıllarda uluslararası nitelik kazanması 
için Kalkınma Bakanlığı tarafından 
desteklendiği belirtiliyor. 

ATB Başkanı Faik Yavuz, 
Ankara’nın yöresel ürünlerinin sergi-
lendiği ATB Standının bu yılda yo-
ğun bir ilgi gördüğüne dikkat çeke-
rek, Anadolu'nun çok sayıda yöresel 
ürüne sahip olduğunu ifade etti.

ATB Başkanı Yavuz, "Biz coğrafi 
ürünlerimizi ortaya çıkarıp dünya-
ya tanıtmak zorundayız. Dünyada 
bunun örnekleri var. Siz ürünlerini-
zi tanıtmazsanız insanlar gelip sizin 
ürününüzü bulup çıkarmaz. Ne yap-
mak lazım, bunları tanıtacak zemin-
leri hazırlamamız gerekiyor. Böyle 
bir zemini de YÖREX sağlamaktadır. 
Fuarın uluslararası nitelik kazanması 
girişimlerini de yerinde ve olumlu 
buluyorum” dedi.
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Türk Gıda sektörü, dünya 
çapında bir noktaya ulaştı

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yö-
netim Kurulu Üyesi Murat Ba-

şar, 7-11 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Almanya’nın Köln şehrinde düzenle-
nen Anuga Dünya Gıda Fuarı izle-
nimlerini dengimize değerlendirdi. 
Başar, “Yüzden fazla ülkeden 7 bini 
aşkın firmanın katıldığı böylesine 
önemli bir fuarda firmalarımızın gör-
düğü ilgi memnuniyet verici olmuş-
tur” dedi.

Fuarda Türkiye’yi 500’e yakın fir-
manın temsil ettiğine dikkat çeken 
Başar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anuga Dünya Gıda Fuarı, gıda 
sektöründe faaliyet gösteren firmala-
rın buluştuğu çok büyük bir platform-

ATB Yönetim Kurulu Üyesi 
Başar Anuga Fuarı izlenimlerini dergimize değerlendirdi
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dur. Bu yıl 5-9 Ekim tarihleri arasında 
Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleş-
tirilen fuara 500’e yakın Türk gıda fir-
ması da iştirak etmiştir. Memnuniyet-
le söyleyebilirim ki, Türk firmaları bu 
fuarda büyük bir ilgi görmüştür. Yedi 
bini aşkın firmanın katıldığı fuarda 
Türk firmaları önemli ihracat bağ-
lantıları gerçekleştirmiş ve önemli iş-
birliği görüşmelerinde bulunmuştur. 
Görüşüme göre; Anuga Türkiye için 
çok yararlı olmuştur.”

Anuga Dünya Gıda Fuarı’ni ziya-
ret  eden ATB yönetim Kurulu Üyesi 
Abdülhüda Kılıç da yaptığı kısa de-
ğerlendirmede, “ Türkiye böyle fu-
arlara daha geniş bir katılımla iştirak 
etmeli ve gıda sektörümüzü zengin-
liklerini tüm dünya yakından tanıma-
lıdır” şeklinde konuştu.  

World Food izlenimleri
İstanbul’da kapılarını 25. kez zi-

yaretçilerine açan WorldFood Ulus-
lararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji-
leri Fuarı izlenimlerini de dergimize 
değerlendiren Başar, “ 400’e yakın 
firmanın katılımıyla gerçekleştirilen 
fuarda  30’a yakın yabancı ülke firma-
sının da yer alması ayrıca memnuni-
yet vericidir” şeklinde konuştu. 

Altı büyük salonda gerçekleştiri-
len fuarda, baharat, bakliyat, bebek 
gıdaları, bitkisel yağlar, doğal ürünler, 
konserve, soslar, zeytinyağı ve zeytin, 
bisküvi, çikolata, şekerleme, gıda bi-
leşenleri, helva, kek, börek, kurabi-
ye, kurutulmuş meyve, kuruyemiş, 
makarna, pastane ürünleri, reçel bal, 
pekmez, çay ve kahve ürünleri, enerji 
içecekleri, meyve suyu, alkollü içe-
cekler, süt ve süt ürünleri, et ve ta-
vuk ürünleri, eniz ürünleri yaş sebze 
ve meyve, dondurulmuş gıdalar ile 
soğuk zincir lojistiği gibi sektörler-
de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
firmaları rağbet ettiği WordFood İs-
tanbul fuarına Afganistan, Arnavut-
luk, Cezayir,Arjantin, Bulgaristan, 
Çin, Hindistan İran, Pakistan, Peru 
Moldova, Tunus, Meksika, Güney 
Kore, Sri Lanka, ABD, Katar, Suudi 
Arabistan,KKTC gibi ülkelerden çok 
sayıda firma  iştirak etmişti.
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ATB öğrencileri
bu yıl da unutmadı

Ankara Ticaret Borsası tarafından 
her yıl olduğu gibi bu yılda, adı 

Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Or-
taokulu olarak değiştirilen Şereflikoç-
hisar Yatılı Bölge Okulunu öğrencileri 
tarafından kullanılmak üzere kışlık 
giysi, çeşitli kırtasiye ile temel ihtiyaç 
maddelerinden oluşan yardım malze-
meleri okul yönetimine teslim edildi. 

31 kalem muhtelif eğitim ve kır-
tasiye malzemesi, 200 adet kışlık bot 
ve ayakkabı, giyim eşyası ile nevresim 
ve  banyo havlusundan oluşan yardım 
malzemeleri ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Başkan Yardımcısı Şemsettin 
Aktuğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mu-

Öğrencilere, eğitim, ayakkabı ve kişisel ihtiyaç 
maddeleri yardımı yapıldı

16
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rat Başar ve Abdülhüda Kılıç ile ATB 
Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu 
tarafından, , İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Uğur Atılgan, Şehit Figen Gördüm 
Yatılı bölge Okulu Müdürü Şükrü Alı-
cı ile öğrencilerin katıldığı bir törenle 
okul yöneticilerine teslim edildi. ATB 
heyeti ayrıca okulda ATB tarafından 
yaptırılan kapalı devre kamera sistemi-
nin işleyişi hakkında da yöneticilerden 
bilgi aldı.

Aktuğlu’nun sözleri
ATB Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Şemsettin Aktuğlu, öğrencilere 
hitaben yaptığı konuşmada, “geleceği-
mizin teminatı olan çocuklarımızın en 
iyi şekilde eğitim ve öğretim görmeleri 
için biz üzerimize düşen görevleri dün 
olduğu gibi bugün de yapmaya devam 
edeceğiz” dedi. Aktuğlu, öğrencilerin  
çağın gerektirdiği tüm donanımları 
kapsayan iyi bir eğitim görmeleri ge-
rektiğine işaret etti.  

ATB Genel Sekreteri Ömeroğlu’da 
öğrencilere yaptığı konuşmada da, 
araştırmacı olmalarını isteyerek, “ye-
nilikler peşinde koşan bireyler olarak 
hayatın içinde yer almalarını belirtti. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü  Uğur 
Atılgan da, yapılan yardımlarla, öğren-
cilerin ihtiyaçlarının çok önemli bir kıs-
mının karşılandığını belirtti. Atılgan, 
“Ankara Ticaret Borsası’nın yıllardır 
süren bu yardım geleneği ile okulumuz 
öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanmak-
tadır. sizlerin şahsında Yönetim Kuru-
luna, Meclis Üyeleri ile  ATB camiasına 
teşekkür ediyoruz” dedi. 

Belediye Başkanı Polat’a ziyaret
ATB Heyeti okulda düzenlenen 

tören sonrası Şereflikoçhisar Belediye 
Başkanı Ferda Polat’ı da makamın-
da ziyaret etti. Başkan Polat burada 
ATB heyetine çalışmalar hakkında 
bilgi vererek, “İlçemizin önemli bir 
potansiyeli olan Tuz gölümüzü, tu-
rizmin içinde değerlendirmek üzere 
geliştirdiğimiz projeleri önümüzdeki 
yıl hizmete sokacağız. Bu amaçla, tu-
rizm yollarının kesiştiği bu noktada, 
yapacağımız tesisle önemli bir ihtiyaca 
cevap vereceğiz” dedi. Polat,  ATB’nin 
yapmış olduğu yardımları da memnu-
niyetle karşıladıkları ifade etti.
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Sektörün denetimi vergi 
açısından önem arzediyor

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İl-
han Karayılan, Grup Müdürü 

Yüksel Çelebi  ile müdür ve  çalışan-
lardan oluşan bir heyet Ankara Tica-
ret Borsası (ATB) Et Borsası’nı ziyaret 

ederek, ATB Genel Sekreteri Eyüp Ş. 
Ömeroğlu’ndan çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar. 

Günün ilk saatlerinde gerçekleş-
tirilen ziyarette, ATB Et Borsası’nın 

işleyişi hakkında bilgi alan Ankara 
Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, 
“yapılan çalışmalar sektörün denetimi 
ve vergi kanunları açısından önem arz 
etmektedir” dedi.

ATB Genel Sekreteri Ömeroğlu, 
Et Borsası’nın “kayıt dışı ekonominin 
önlenmesinde önemli bir fonksiyonu 
yerine getirdiğini belirterek “ bu kapı-
dan kayıt dış ve sağlık raporu olmadan 

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Et 
Borsası’nın işleyişi hakkında bilgi aldı

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ticaret borsalarının 
fonksiyonu ve önemi yerinde tespit ederek gördüklerini belirten Ankara 
Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “ ayrıca, sektörün denetimi 
konusunda ufkumuz açıldı. Yapılan uygulamayı gördükten sonra biz 
de üzerimize düşenleri gözden geçireceğiz" dedi.



HABER

ne bir gram et girebilir, ne de çıkartı-
labilir” dedi.

Ekonomide kayıt dışılığın ön-
lenmesinde ticaret borsalarının çok 
önemli bir fonksiyonu ifa ettiğine dik-
kat çeken Ömeroğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

Ankara ticaret Borsası Et Borsası 
kapıların hergün saat 04.30’da açmak-
tadır. Soğuk zincir içinde borsaya inti-
kal ettirilen etler, her iki yanda mevcut 
23 körüklü kapıdan, cinsi ve tartıları 
tespit edilerek satış salonuna alınmak-
tadır. Alıcı ve satıcının bir araya gel-
diği satış salonunda işlemler süratle 
tamamlanmakta ve yine aynı şekilde 
cins ve kiloları belirlenerek, yine ka-
yıt altında salondan çıkartılmaktadır. 
Burada kurulan sistem, tamamen 
elektronik bir işleyişe sahiptir. Kilo-
su, cinsi ve firması belli olmayan et-
lerin satış salonuna girmesi mümkün 
değildir. Çünkü sistem kendi içinde 
böyle bir otokontrole sahiptir. Satı-
şı yapılan etlerin kayıtları aynı anda, 
borsamızın tescil servisinde, bilgisayar 
sistemi üzerinden anında kayıt altına 
alınır. Burada her tüccara ait bir kota 
sistemi mevcuttur ve bu kota ikinci bir 
otokontrol sağlamaktadır. Kalan etler 
yine aynı sistem içinde kayıt altına alı-
narak soğuk hava depolarına indirilir 
ve ertesi gün yine tartıları ve cinsleri 
kontrol edilerek et satış salonuna alın-
maktadır. Borsaya gelen sağlıklı etler 
en fazla iki seansta satılmaktadır”

ATB olarak böylesine büyük ve 
önemli bir tesisi Türkiye ekonomisine 
kazandırdıkları için mutluluk duy-
duklarını söyleyen Ömeroğlu sözlerini 
şöyle tamamladı: 

“Ankara’ya, Küçükbaş et; Ankara 
ve ilçeleri Şereflikoçhisar, Bala, Polat-
lı, Haymana, Ayaş, Ankara dışından 
ise Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, 
Konya, Balıkesir, Kırşehir ve Samsun,  
büyükbaş et ise yine Ankara ve ilçeleri 
Kazan, Çubuk, Sincan ve Akyurt, Po-
latlı Ankara dışından ise Tokat, Amas-
ya, Kayseri, Kırşehir,  Samsun, Adana, 
Mersin, Aydın ve Afyon gibi illerimiz-
den gelmektedir. 

 Ankara’nın günlük et tüketiminin 
300 ton civarındadır. Ankara Ticaret 
Borsası olarak günde 100-110 tonu 
ATB Et Borsasında alınıp-satılmakta-
dır. ATB’de günlük et ihtiyacının ya-
rıya yakın kısmı, ortalama 150 ton et 
tescil edilerek kayıt altına alınmakta-
dır. Burada işlem gören etlerin dışında 
kalan kısmı ise bizim bilgimiz dışında 
işlem görmektedir. Ankara Ticaret 
Borsası’nda toptan et ticareti yapan 
tüccarlar hizmet almaktadır. Bunun 
yanı sıra günlük üretimlerinde et kul-
lanan kasaplar ve lokantacılar, market 
zincirleri gibi esnaflarda yararlanmak-
tadır.”

Başkan Karayılan’ın sözleri
Ankara Vergi Dairesi başkanı İlhan 

Karayılan da ziyaret sonrası yaptığı 
kısa değerlendirmede, yapılan çalış-

maları memnuniyetle izlediklerini 
belirterek, “sektörün denetimi vergi 
kanunları açısından önem arz etmek-
tedir” dedi. 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele 
kapsamında ticaret borsalarının fonk-
siyonu ve önemi yerinde tespit ederek 
gördüklerini belirten Ankara Vergi 
Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “ 
ayrıca, sektörün denetimi konusunda 
ufkumuz açıldı. Yapılan uygulamayı 
gördükten sonra biz de üzerimize dü-
şenleri gözden geçireceğiz. ATB’nin 
uygulaması hem sağlıklı ve güvenilir 
gıda anlamında, hem de kayıt dışılığın 
önlenmesinde güzel bir örnektir. Bu 
uygulamayı gelir idaresi üst yönetimi 
ile paylaşacağız. Tanıtımı ve yaygınlaş-
tırılması için elimizden geleni yapaca-
ğız” şeklinde konuştu.  
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Şanlıurfa Ticaret Borsası’na 
Yetkili Sınıflandırıcı Sistemi

İlk eğitim çalışmaları  28-
30 Eylül 2017 tarihlerinde 
Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. 
ATB  Yetkili Sınıflandırıcı 
Laboratuarı Yöneticisi Handan 
Kavakoğlu ve Kimyasal Analiz 
Bölüm Sorumlusu Yasemin 
Okur tarafından  gerçekleştirilen  
çalışmalar, Şanlıurfa GAP 
Lidaş'ta yapıldı ve yetkili 
Sınıflandırıcı lisans alma sürecinin 
ön değerlendirmesi  ile kimyasal 
analizlerle ilgili uygulamalı 
eğitimleri  verildi.
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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhu-
riyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen 
Rekabetçi Sektörler programı dahilin-
de Şanlıurfa Ticaret Borsası' nın yü-
rüttüğü 'Şanlıurfa Hububat Borsası ve 
Lisanslı Depoculuk Projesi' çerçeve-
sinde Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuarı 
kurulması çalışmaları devam ediyor. 
ATB adına , Yetkili Sınıflandırıcı La-
boratuar Yöneticisi Handan Kavakoğ-
lu, Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu 
Yasemin Okur, Fiziksel Analiz Bölüm 
Sorumlusu Esra Kaya tarafından sür-
dürülen çalışmalarda önemli adımlar 
atıldı.

Bu kapsamda ilk eğitim çalışma-
ları  28-30 Eylül 2017 tarihlerinde 
Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. ATB  Yet-
kili Sınıflandırıcı Laboratuarı Yöneti-
cisi Handan Kavakoğlu ve Kimyasal 
Analiz Bölüm Sorumlusu Yasemin 
Okur tarafından  gerçekleştirilen  ça-
lışmalar, Şanlıurfa GAP Lidaş'ta yapıl-
dı ve yetkili Sınıflandırıcı lisans alma 
sürecinin ön değerlendirmesi  ile kim-
yasal analizlerle ilgili uygulamalı eği-
timleri  verildi.

İkinci çalışma ATB’de yapıldı

Proje kapsamında ikinci çalışma, 
17-18-19 Ekim 2017 tarihleri arasın-
da ise Şanlıurfa Ticaret Borsası perso-
neli Pelin Dölek Ekinci ve Mahmut 
Toprak’ın katılımıyla ATB’de gerçek-
leştirildi.

Söz konusu ikinci eğitimde, TS 
EN ISO/IEC 17025:2005 Standar-
dı Temel Eğitimi, TS EN ISO/IEC 
17025:2005 Dokümantasyon Eği-
timi, TS EN ISO/IEC 17025:2005 
Kuruluş İçi Kalite Eğitimi ve Ölçüm-
lerin İzlenebilirliği, Ölçüm Belirsizliği, 
Metod Validasyonu  İç  Kalite Kont-
rol, Dış Kalite Kontrolü gibi konula-
rında çalışmalar yapılırken,. Ahiboz 
Hububat Teknolojileri Laboratuarın 
da teknik şartların uygulamasına dair 
eğitimin yanı sıra fiziksel analizlerle 
ilgili uygulamalı analiz çalışmaları da 
gerçekleştirildi.

HABER
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Şanlıurfa Ticaret Borsası 
heyeti, ATB Ahiboz 
tesislerini ziyaret etti

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve beraberinde ki he-
yet, ATB Ahiboz tesislerini ziyaret etti. Hububat ve Bakliyat Borsasında 
incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet li-
sanslı depoculuk, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar ve elektronik ürün se-
nedi uygulamalarımız hakkında bilgi aldı.

ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu'nun ve 
Genel Sekreter Eyüp Ş. Ömeroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıda, Şanlıurfa Ticaret Borsası kendi Lisanslı depolarında da ben-
zer uygulamaların geliştirilmesi konusunda destek ve bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'nın, ATB’ye yaptığı 
ziyarete, Şanlıurfa TB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Satış, Genel Sekreter 
Mehmet Durmuş, Proje Koordinatörü Turan Binici, Lisanslı Depo Şir-
keti Yön. Kur. Başkanı Emin Aydın, Takım lideri Adrian Ciobanu, Aişe 
Akpınar ve ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu  
ile Genel Sekreter Eyüp Ş. Ömeroğlu katıldı.
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Türkiye'de israfın korkunç boyutu: 
214 milyar lira çöpe gitti

Dünyadaki gıda israfı her geçen 
gün artarken 2050 yılına kadar 

dünya nüfusunun 9 milyar olacağı 
tahmin ediliyor. Nüfusu beslemek 
için ise gıda üretiminin yüzde 60-70 
artması gerekiyor. Türkiye'de sofrala-
ra gelene kadar gerçekleşen sebzede 
toplam kayıp, yılda 2,4 milyon ton-
ken, meyvede ise 880 bin ton. Günde 
4,9 milyon adet ekmek çöpe gidiyor. 
Bu israfın ülkemize ekonomik kaybı 
ise 214 milyar lira. Bu para ile 171 
bin okul yada 11 bin hastane yapıla-
bileceği kaydediliyor.

11 bin hastane ya da 171 bin 
okul yapılabilirdi
Yapılan hesaplamalara göre;  ül-

kemizde yılda 214 milyar liralık gıda 
israfı yapılıyor. İsraf sonucunda yaşa-
nan bu ekonomik kayıp ile Türkiye 
yılda; toplam 2 milyon 739 bin ders-
likli 171 bin okulu, toplam 3 milyon 
379 bin yataklı 11 bin 263 hastaneyi 
veya 68 milyon vatandaşa yıllık 3bin 
147 lira sürekli 'vatandaşlık geliri' 
verilmesi kadar kaynağını israf ettiği 
kaydedildi. Türkiye'de özellikle lüks 

Gıda israfının Türkiye 
ve dünyaya faturası 
ağır. Dünyada her 
yıl 800 milyar dolar 
Türkiye’de ise 214 milyar 
lira çöpe gidiyor. Lüks 
semtlerdeki restoranlarda 
100 kilonun üzerinde 
et, tabakta kalıyor. 
Türkiye’de bu israfa 171 
bin okul yapılabiliyor.

restaurantlar ve herşey dahil otellerde 
gıda israfının faturası artıyor.

100 kilonun üzerinde et 
tüketilmeden atılıyor
İstanbul'un lüks semtlerinde bir 

et lokantasında minumum günlük 
100 kilonun üzerinde et, bir başka 
lüks restauranta ise minumum 50 
kilonun üzerinde makarna ve ekmek 
çöpe gidiyor. İstanbul genelinde 20 
bin civarında lokantanın olduğunu 
belirten Istanbul lokantacılar Odası 
Başkanı, “Lokantalarda tencerede ve 
tabakta fazla kalan gıda var. Her bir 
lokantada 100 lira üzerinden 2 mil-
yon liralık israf olsa ayda 240 milyon 
liraya tekabül eder” dedi.
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Her şey dahil otellerde israf 
5 kat
Türkiye'de israfın büyük bir kıs-

mının herşey dahil otellerde sunulan 
açık büfelerde yaşandığına dikkat çe-
ken uzmanlar şunları kaydetti: “Her 
şey dahil otellerde lokantaların beş 
katı israf yapılıyor. Sunulan açık bü-
felerde turist, tabaklarını dolduruyor 
ama bunları yiyemediği için yarıdan 
fazlası masada kalıyor. 

Her şey dahil bizim kültürümü-
ze göre değil. Bizde bu durumun bir 
düzene konulması lazım. Bu konuda 
insanları bilinçlendirmek lazım. Tü-
ketici bilinci gerekiyor, işletme bilinci 
gerekiyor.”

BM Türkiye'yi örnek gösteriyor
Dünya Gıda Örgütü (FAO), ül-

kemizde ekmek israfına yönelik yapı-
lan kampanya'yı dünyada israf konu-
sundaki çalışmalara katkıda bulunan 
“Örnek Uygulama” olarak gösterdi. 
Türkiye'nin bu konudaki deneyim-
leri Uluslararası platformda düzen-
lenen FAO, IFAD, D-8, G-20 gibi 
toplantılarda paylaşıldığı kaydedildi. 
Ülkemizde yürütülen israfı önleyici 
çalışmalar, uluslararası toplumlar ta-
rafından da takdirle karşılanıyor.

842 milyon yetersiz besleniyor
Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü 

(FAO) 'nun 2014 Raporu'nda her yıl 
1,3 milyar ton gıda israf edilirken bu 
israfın yarısı 900 bin aç insanı doyur-
maya yetiyor. Dünyada yaklaşık 842 
milyon insan kronik olarak yetersiz 
besleniyor. Her gün 5 yaşın altındaki 
20 bin çocuk açlık ya da yetersiz bes-
lenme sonucu hayatını kaybediyor.

Fransa israfı yasakladı
Avrupa yılda 22 milyon ton yi-

yeceği çöpe atıyor. Fransa hükümeti 
yaşanan bu israfı önlemek adına gıda 
maddelerinin çöpe atılmasını yasak-
ladı. Karar gereğince son kullanma 
tarihi geçen gıda mamüllerinin hibe 
edilmesi ya da yeniden değerlendi-
rilmesi mecburi. Satılmayan gıda 
maddeleri, ihtiyaç sahiplerine hibe 
ediliyor. 

Ekmek, sebze ve meyveyle doyuyoruz

Kişi başına yıllık tüketimimiz buğdayda 182,9, domateste 118,6 kilog-
ramı buluyor.

Türkiye’de yıllık kişi başına Avrupa ülkelerinin 3 katına yakın 140 kilog-
ram ekmek tüketiliyor.

Buğday ve domatesi 52,3 kilogramla patates, 43,3 kilogramla karpuz, 
36,2 kilogramla et, 30 kilogramla yoğurt, 26,3 kilogramla üzüm, 26,2 ki-
logramla şeker, 25 kilogramla içme sütü izliyor.

Tüketim, biberde 23,7, elmada 23, kuru soğanda 21, salatalıkta ve 
kavunda 19, peynirde 16,5, portakalda 15,8, mısırda 13,1, yumurtada 11, 
pirinçte 9,5, ayranda 9, patlıcanda 8,8, lahanada 8,4, su ürünlerinde 7,8, 
taze fasulyede 7,1, mandalinada 6,9, şeftalide 6,6, muzda 5,6, havuçta 
5,2, nohutta 5,2, zeytinde 4,2, çayda 3,5, dondurmada 3, zeytinyağında 
1,9, tereyağında 1,5, balda 1,1 kilogramı buluyor.

Palm yağı, soya, muz, pamuk, ayçiçeği gibi birkaç istisna hariç hemen 
bütün ürünlerde önemli bir üretim açığı yok.



Erol Gemalmaz
Meclis Başkanı

Türkiye ve AB 
ilişkileri
yeniden 
yapılandırılmalı

Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz hiç bu kadar 
inişli-çıkışlı bir dönem geçirmemişti. 16 Nisan 

Referandumu öncesi başlayan gerginlik en tepe noktasına 
kadar ulaşmış durumda. Bunda AB'nin zengin ülkelerinin 
Türkiye'ye karşı takmış olduğu olumsuz tutumun büyük 
bir payı var. 

Türkiye'ye karşı her zaman çifte standartla yaklaşan 
AB'nin zenginleri, yine aynı tutumlarını sürdürmek 
isteyince, bu kez sert bir tepkiyle karşılaştılar. Türkiye'ye 
karşı sömürge ülke muamelesi yapan AB'nin zenginleri, 
özellikle de Almanya'nın tutumunu anlamakta gerçekten 
zorluk çekiyoruz. 

Türkiye ile ticaretinde önemli bir yer tutan Almanya, 
ülkesindeki gurbetçilerimize takındığı tavırda endişe verici 
boyutlara ulaşmış durumda.

Geçmiş yıllarda bölücü terör örgütünün militanlarına 
kucak açan Almanya şimdi de ülkemizde 15 Temmuz 
Hain Kalkışmasını yapan bir terör örgütü olan FETÖ'ye 
kucak açıyor. 

Türkiye'nin defalarca istediği, suçluları iade etmediği 
gibi Türkiye'yi çeşitli nedenlerle itham eden Almanya'nın 
tutumunun diğer zengin AB ülkeleri tarafından da 
desteklenmesi krizin derinleşmesine neden oluyor.

Elbette ki, sorunlar sadece AB ülkeleriyle yaşanmıyor. 
ABD ile de kriz hergeçen gün derinleşiyor. Suriye'de ve 
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün uzantılarına 
yapılan ağır silah yardımları ve lojistik destekler affedilir 
gibi değil. 

Türkiye'yi her zaman güvenilir bir müttefik olarak 
gördüklerini ifade edenlerin, bu anlaşılmaz tutumunu 
sağduyuyla karşılamak mümkün değildir ? Türkiye'yi 
yanlızlaştırmak için büyük bir çaba içinde olan bu "sözde 
dostlara" daha ne kadar katlanmak zorunda kalacağımız 
tartışma konusudur.

Türkiye'nin böylesine sözde dostların şerrinden 
koruyacak tek yol vardır. O da her yönden güçlü bir 
Türkiye'dir. Dostlarına güven veren, düşmanlarını 
korkutan bir Türkiye'yi yaratmak zorundayız. Bu sadece 
ülkemiz için değil dünya barışı içinde gereklidir !

Bu vesileyle yakın bir zaman içinde gireceğimiz 2018 
yılının bu ilişkilerin yeniden olumlu bir sürece girilmesine 
neden olmasını diliyorum.

YORUM
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Bitkisel üretimin bir önceki yıla 
göre artacağı tahmin edildi 

Bitkisel Üretim 2017 tahmini 

Üretim miktarları, 2017 yılının 
ikinci tahmininde bir önce-

ki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerde %3,2, sebzelerde %1,9, 
meyvelerde %10,7 oranında artış 
gösterdi. Üretim miktarlarının 2017 
yılında yaklaşık olarak tahıllar ve di-
ğer bitkisel ürünlerde 67,4 milyon 
ton, sebzelerde 30,9 milyon ton ve 
meyvelerde 21 milyon ton olarak ger-
çekleşeceği tahmin edildi.

Tahıl üretiminin 2017 yılında bir 
önceki yıla göre artacağı tahmin edildi 

Tahıl ürünleri üretim miktarları-
nın 2017 yılında bir önceki yıla göre 
%3,3 oranında artarak yaklaşık 36,4 
milyon ton olacağı tahmin edildi.
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Bir önceki yıla göre buğday üre-
timinin %4,9 oranında artarak 21,6 
milyon ton, arpa üretiminin %9 ora-
nında artarak 7,3 milyon ton, çavdar 
üretiminin %6,7 oranında artarak 
320 bin ton, yulaf üretiminin %11,1 
oranında artarak 250 bin ton olması 
öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerin-
den yemeklik baklanın %8,1 oranın-
da artarak yaklaşık 7 bin ton, kırmızı 
mercimeğin  %15,9 oranında artarak 
400 bin ton, yumru bitkilerden pa-
tatesin ise %1,1 oranında artarak 4,8 
milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretimi-
nin %15,2 oranında azalış göstererek 
140 bin ton olması öngörüldü.

Tütün üretiminin %7,8 oranın-
da artarak 80 bin ton, şeker pancarı 
üretiminin ise %1,8 oranında artarak 
yaklaşık 19,9 milyon ton olarak ger-
çekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2017 yılında 
bir önceki yıla göre artacağı tahmin 
edildi. Sebze ürünleri üretim miktarı-
nın 2017 yılında bir önceki yıla göre 
%1,9 oranında artarak yaklaşık 30,9 
milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebze ürünleri alt gruplarında 
üretim miktarları incelendiğinde, 

Bitkisel üretim, 2016,2017
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yumru ve kök sebzelerin %0,5 ora-
nında  azalacağı, meyvesi için yetiş-
tirilen sebzelerde %2,2, başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer sebzelerde 
ise %3,5 oranında artış olacağı öngö-
rüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürün-
lerinden domateste %1,6, karpuzda 
%3,1, salçalık kapya biberde %16 
oranında artış olurken, kuru soğanda 
%1,7, kavunda %1,1, sivri biberde 
%3,2 oranında azalış olacağı tahmin 
edildi.     

Meyve üretiminin 2017 yılında 
bir önceki yıla göre artacağı tahmin 
edildi. Meyve ürünlerinin üretim 

Meyveler içinde önemli ürünlerin 
üretim miktarlarına bakıldığında, bir 
önceki yıla göre elmada %11,7, şefta-
lide %13,3, greyfurtta %2,7, kayısı-
da %34,9 oranında artış, kirazda ise 
%0,9 oranında azalış olacağı öngö-
rüldü.

Turunçgil meyvelerinden manda-
linanın %16 oranında artacağı, sert 
kabuklu meyvelerden antep fıstığının 
ise %54,1 oranında azalacağı tahmin 
edildi. 

Üzüm üretiminde %5, muz da ise 
%14,4 oranında artış olacağı öngö-
rüldü.

miktarının 2017 yılında bir önce-
ki yıla göre %10,7 oranında artarak 
yaklaşık 21 milyon ton olacağı tah-
min edildi.

Türkiye'nin hayvan varlığı
Büyükbaş hayvan sayısı 2017’nin Haziran 
ayında 14,9 milyon baş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına 
ilişkin "Hayvansal Üretim İstatistikleri" bülteni-
ni yayımladı.

Büyükbaş hayvan sayısı haziran ayı sonu iti-
bariyle 14 milyon 817 bin baş, toplam küçük-
baş hayvan sayısı ise 44 milyon 573 bin baş 
oldu.

Koyun sayısı 33 milyon 562 bin baş, keçi sayı-
sı da 11 milyon 11 bin baş olarak gerçekleşti.

Kümes hayvanı sayısı 2017’nin Haziran ayın-
da 351 milyon adet oldu.

Et tavuğu sayısı, 2017 Haziran ayı sonu iti-
bariyle 230 milyon 820 bin olurken, yumurta 
tavuğu sayısı 114 milyon 963 bin oldu. Hindi 
sayısı 3 milyon 534 bin, ördek sayısı 529 bin, 
kaz sayısı da 924 bin olarak gerçekleşti.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ba-

kanlığın 2018 bütçesinin yüzde 67'si 
olan 14 milyar 514 milyon lirasının 
tarımsal destekleme olarak çiftçilere 
ayrıldığını belirterek "Birçok tarımsal 
ürünün anavatanı olan ülkemizde, 
tarım sektörünü geliştirmek ve vatan-
daşlarımızın gıda güvenliğini garanti 
altına almak için önemli çalışmalar 
yürüttük, yürütmeye de devam ediyo-
ruz." dedi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakan-
lığının 2018 yılı bütçesine ilişkin su-
num yaptı. Fakıbaba'nın konuşması, 
ana başlıklarıyla şöyle:

Gelecekte tarım ve gıda çok daha 
önemli olacak
"İnsanoğlunun varlığını sürdürme-

sini sağlayan tarım ve gıda üretimi, ar-
tık sadece günümüzün değil geleceğin 
de meselesi haline gelmiştir. Özellikle 
sanayi devriminden sonra dünyada; 
şehirler büyüdü, endüstri gelişti, nüfus 
hızla arttı, küresel ısınmanın olumsuz 
etkileri artık kendini iyiden iyiye gös-
termeye başladı. Bütün bu gelişmelere 
mukabil, su ve toprak kaynaklarının 
önemi ve korunması gereği de giderek 
artmaya başladı. 

Bu dönemde maalesef insanoğlu 
hızla gelişmenin ve modernleşmenin 
peşine düşerken, gıdasını sağlayan 
toprağını ihmal etti. Dünyada toplam 
toprak alanı 13 milyar hektardır ve bu 
alanın sadece 5 milyar hektarlık kısmı 
tarım alanıdır.

Bu alanın da 1,5 milyar hektarlık 
bölümü işlenen tarım alanı olarak kul-
lanılıyor. 2050 yılında dünya nüfusu 
10 milyara dayanacak. Oluşacak bu 
nüfusu besleyebilmek içinse tarımsal 
üretimimizi %  60 artırmamız gereki-
yor. Bugün 39 ülkede gıdaya, 80 ülke-
de suya erişimde sorun yaşanıyor. 800 
milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 
Dünyada her 25 dakikada bir kişi aç-
lık sınırının altına düşüyor. Gelecekte 
ise kuraklık nedeniyle 2030 yılına ka-
dar 700 milyon insanın yaşadığı yeri 
terk edeceği tahmin ediliyor.

Tarımsal hasılamız 161 milyar 
liraya ulaştı
Üretmek ve paylaşmak gibi iki 

önemli hikmeti içinde barındıran 
Anadolu, tarımla kültürü birlikte har-
manlamış bir coğrafyadır.

Birçok tarımsal ürünün anavata-
nı olan ülkemizde, tarım sektörünü 
geliştirmek ve vatandaşlarımızın gıda 
güvenliğini garanti altına almak için 
önemli çalışmalar yürüttük, yürütme-
ye de devam ediyoruz.

24 milyon hektar tarım alanımız, 
14,6 milyon hektar mera varlığımız, 
3 milyonun üzerinde çiftçimizle bu-
gün; 121 milyon ton bitkisel üretim, 
23 milyon ton hayvansal üretim, 161 
milyar lira tarımsal hasıla, 16,3 milyar 
dolar tarımsal ihracat gerçekleştiriyo-
ruz.

Son 15 yılda üreticilerimize 103 
milyar lira destek verdik
2016'da doğal afetlerin bazı ürün-

lere olumsuz etkisi sebebiyle %  2,6'lık 
küçülme gösteren tarım sektörü; 2017 
yılında büyüme sürecine tekrar girdi 
ve ilk 6 aylık süreçte %  3,6 büyüme 
sağlandı.

Hükümetlerimiz, tarım sektörü-
nün büyümesi ve gelişmesi için daima 
çiftçimizin yanında yer aldı, devletin 
tüm imkânlarını seferber etti.

2017 yılsonu dikkate alındığında, 
son 15 yılda üreticilerimize toplam 
103 milyar lira nakit hibe destek sağla-
dık. Özellikle girdilere yönelik mazot, 
gübre, tohum ve yem bitkisi destek-

Son 15 yılda üreticilere 103 
milyar lira destek verildi

Fakıbaba, Bakanlığının 2018 Bütçesini, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda açıkladı
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lerimiz devam ediyor. Mazot desteği-
ni başlatan hükümet olarak şimdi de 
yeni bir uygulamayı bu yıl başlattık.

Ürün bazında mazot maliyetinin 
yarısını destek olarak üreticilerimize 
ödeyeceğiz. 2018 yılında ise çiftçile-
rimize toplam 14,5 milyar lira nakit 
tarımsal destek vereceğiz.

192 ovayı koruma altına aldık
Çiftçiyi kalkındırmanın ve üretimi 

artırmanın en önemli unsuru esasen 
toprağı korumak, ona gereken saygıyı 
göstermektir.

Topraklarımız nasıl şehitlerimizin 
kanlarıyla yoğrularak vatan oluyorsa, 
çiftçilerimizin alın teriyle yoğrularak 
da bereketleniyor.

Arazi toplulaştırma çalışmalarına 
büyük önem veriyoruz. Toplulaştır-
manın ilk başladığı 1961'den bu yana 
6,1 milyon hektar alanda arazi top-
lulaştırması tamamlandı. Bunun 5,6 
milyon hektarı son 15 yılda tamam-
landı. 1,8 milyon hektar alanda top-
lulaştırma çalışmaları devam ediyor. 
2023 yılına kadar 14 milyon hektar 
arazinin tamamında toplulaştırmayı 
tamamlayacağız.

941 Havzada 21 ürüne 
destek veriyoruz
Bitkisel üretimimizi artıran birçok 

projeyi hayata geçirdik;
Milli Tarım Projesi kapsamında, 

bitkisel üretimde 2017 yılında Havza 
Bazlı Üretimi Destekleme Modeline 
geçtik.

Model kapsamında 941 tarım hav-
zasında 21 ürün destekleniyor (Buğ-
day ve yem bitkileri tüm havzalarda 
destekleniyor).

Hayvancılığa 25 milyar lira 
destek verdik
Hayvancılık konusunda da önemli 

çalışmalar yaptık, büyük mesafeler kat 
ettik. Son 15 yılda hayvancılığa yakla-
şık 25 milyar lira destek verdik.

Hayvancılığı 2010 yılında sıfır 
faizli kredi kapsamına aldık. Karma 
yemde % 8 olan KDV'yi 2016 yılında 
kaldırdık.

Yem bitkilerine sağladığımız des-
tek de artarak devam ediyor. Son 15 
yılda 4,5 milyar lira destek ödedik. Bu 
destek sayesinde yem bitkileri üretim 
alanı 1,1 milyon hektardan 2,6 mil-
yon hektara yükseldi.

Hayvan ıslahında en önemli araç 
olan suni tohumlama çalışmalarına 
önem verdik.

Suni tohumlama sayısını yılda 624 
bin adetten,  3 milyon 632 bin adede 
çıkardık. Ana olmadan dana olmaz, 
dana olmadan et ve süt olmaz.

Bu sebeple, hayvancılıkta yerli üre-
timin geliştirilmesi için 2017 yılında 
"Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destek-
leme Modelini" oluşturduk.

Model kapsamında; kalkınma böl-
gesi kapsamındaki 41 ilde; ahır-Ağıl 
inşaatına % 50, damızlık boğa, koç ve 
teke alımına % 80 hibe veriyoruz.

30 il Mera Yetiştirici Bölgesi olarak 
belirlendi. Bu illerde; et sığırcılığına 
uygun 200 başa kadar düve alımına % 
30 hibe, programlı aşıları yapılmış 4 
aylık her buzağı için ise 750 lira destek 
veriyoruz.

40 il Damızlık Düve Üretim Mer-
kezi olarak belirlendi. Bu illerde; en az 
500 baş kapasiteli damızlık gebe düve 
üretim merkezleri kuruluyor. İnşaat 
yatırımlarına, alet-ekipman ve damız-
lık düve alımına % 50 hibe veriyoruz.

40 il Damızlık Koç-Teke Üretim 
Merkezi olarak belirlendi. Bu iller-
de; en az 500 baş kapasiteli damızlık 
koç-teke üretim merkezleri kuruluyor. 
Ağıl yapımına, alet-ekipman ve erkek 
damızlık hayvan alımına % 50 hibe 
veriyoruz.

15 il Damızlık Manda Üretim 
Merkezi olarak belirlendi. Bu illerde; 
en az 150 baş kapasiteli damızlık man-
da üretim merkezleri kuruluyor. Ahır 
yapımına, alet-ekipman ve manda dü-
vesi alımına % 50 hibe veriyoruz.

2010 yılından bugüne Trakya'nın 
şap hastalığından ariliği sağlanmıştır.

Şimdi, bu arilik statüsünü 
Türkiye'nin tamamına yaymak için 
aşılama seferberliğini başlattık.

Ayrıca, arıcılık, kaz ve hindi yetiş-
tiriciliği ile ipekböcekçiliğinin gelişti-
rilmesi için bu kapsamdaki yatırımları 
destekliyoruz.

Hayvancılık alanındaki piyasa re-
gülatörümüz Et ve Süt Kurumumuz 
önemli çalışmalar yürütüyor. ESK, 
2017'nin ilk 6 ayında üreticilerimiz-
den 48 bin büyükbaş, 16 bin küçük-
baş hayvan alımı yaparak 18 bin ton 
kırmızı et üretti. 16 bin ton da satış 
gerçekleştirdi. 

ESK süt sektörünü regüle etmek, 
oluşan arz fazlası sütü değerlendirmek 
ve üreticilerimize destek olmak için ilk 
kez Mart 2016'da çiğ süt alımına baş-
ladı. Bu kapsamda 2017 yılının ilk 8 
ayında üretici birlikleri ve kooperatif-
ler aracılığıyla yağsız süt tozu yaptırıl-
mak üzere 548 bin ton çiğ süt alındı.

Sığır varlığı yüzde 50 artışla 14,7 
milyon başa yükseldi
Hayvancılığa yönelik bir kısmını 

sayamadığım bu önemli çalışmalar so-
nucunda son 15 yılda; Sığır sayısı % 
50 artışla 9,9 milyon baştan 14,7 mil-
yon başa, Küçükbaş sayısı % 40 artışla 
32 milyon baştan 45 milyon başa, Süt 
üretimimiz % 120 artışla 8,4 milyon 
tondan 18,5 milyon tona, 

Kırmızı et üretimimiz % 180 ar-
tışla 421 bin tondan 1,2 milyon tona, 
Tavuk eti üretimimiz % 170 artışla 
696 bin tondan 1,9 milyon tona, Yu-
murta üretimimiz % 57 artışla 11,5 
milyar adetten 18,1 milyar adede, Bal 
üretimimiz % 42 artışla 75 bin ton-
dan 106 bin tona çıktı.

Tarımsal destek bütçemiz 
14 milyar 514 milyon lira
Son olarak Bakanlığımız 2018 

bütçe rakamları hakkında sizlere bilgi 
vermek istiyorum.

Bakanlığımızın 2018 yılı bütçe-
si 21 milyar 676 milyon 673 bin lira 
olarak öngörülmüştür.

Bunun 14 milyar 514 milyon li-
rası, yani bütçemizin % 67'si tarımsal 
desteklemeler olarak çiftçimize, üreti-
cimize ayrılmıştır.
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Küçük aile çiftçiliğinin desteklen-
mesini öneren Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü, şehirleşmenin 
küçük ölçekli milyonlarca aile çiftliği 
için büyük zorlukları beraberinde ge-
tirdiğini bildirdi.

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün (FAO) açıkladığı Gıda 
ve Tarımın Durumu 2017 Raporu'na 
göre, gelişmekte olan ülkeler için kal-
kınmanın yolu kırsaldan geçiyor. Ge-
lişmekte olan ülkelerde ekonomik 
büyümenin anahtarı uzun yıllar yok-
sulluğun sebebi olarak görülen kırsal 
bölgeler olduğu belirtilen raporda 
küçük aile çiftçiliğinin desteklenmesi 
isteniyor...

 Gelişmekte olan ülkelerde gele-
cek yıllarda, işgücüne katılmaya hazır 

Büyümenin yolu 
kırsaldan geçiyor



HABER

31

milyonlarca genç insanın yoksulluk-
tan kurtulmak için kırsal bölgeleri 
terk etmesine gerek olmadığı belir-
tilen raporda: "Ancak daha genç ve 
kalabalık bir gezegenin beslenmesi 
ve istihdamına yardım etmek için 
kırsal bölgelerin potansiyellerini 
ortaya çıkaracak çok geniş ve köklü 
dönüşümler gerekiyor" bilgisine yer 
verildi.

 Kırsal bölgelerin, gıda üretimi 
ile ilgili sabitlenmiş ekonomik büyü-
me için geniş bir potansiyel olduğu 
vurgulanan raporda özetle şu görüş-
lere yer verildi: "Dünyadaki yoksul 
ve aç insanların çoğunluğu bu böl-
gelerde yaşarken, 2030 kalkınma 
gündeminin başarıya ulaşması çoğu 
zaman ihmal edilen bu potansiyelin 
ortaya çıkarılmasına bağlı olacak. 
Bunu yapmak; geçimlik tarımda dü-
şük verimlilik, birçok yerde sınırlı 
endüstrileşme, hızlı nüfus artışı ve 
şehirleşmeden oluşan oldukça zorlu 
bir bileşimin üstesinden gelmeyi ge-
rektiriyor. Bunların hepsi gelişmekte 
olan milletlerin kendini besleme ve 
yurttaşlarını istihdam etme konula-
rında büyük zorluklar oluşturuyor."

Şehirlerin gıda talebi ve 
kırsala etkileri
Gıda ve Tarımın Durumu rapo-

runda; kırsal ekonomilerde ihtiyaç 
duyulan dönüşümlerin, gıda sis-
temlerini çeşitlendirmek ve çiftlik 
dışı tarıma bağlı faaliyetlerde yeni 
ekonomik fırsatlar yaratmak için 
kentsel bölgelerde artan gıda tale-
bini harekete geçirilebileceği ifade 
ediliyor.Raporda: " Bu; işleyen veya 
arıtan, paketleyen veya taşıyan ve 
gıdayı depolayan, pazarlayan veya 
satan işletmelerin yanı sıra tohum, 
araç gereç ve gübre veya sulama 
veya diğer hizmetlere dair üretim 
girdilerini arz eden işyerlerini içe-
riyor. Kentlerdeki gıda pazarların-
dan gelen giderek artan talebin şu 
an ulusal gıda arzının yüzde 70'ine 
kadarını tüketiyor. Bu geniş kırsal 
nüfusa sahip ülkeler için bile geçer-
li." bilgisine yer verildi.

n  Kırsal dönüşüm 1990'lardan bu yana gerçekleşiyor; bu tarihten itiba-
ren kırsalda yaşayan 750 milyon ilave insan günlük kişi başı 3,1 Ame-
rikan Doları olan makul yoksulluk sınırının üstünde gelire sahip. 

n 1960'ta gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yüzde 22'si (460 
milyon insan) şehirlerde ve kasabalarda yaşarken bu oran 2015'te 
yüzde 49'a (3 milyar insan) yükseldi.

n  Gelişmekte olan ülkelerin kırsal nüfusu 1960 (1,6 milyar insan) ile 
2015 (3,1 milyar insan) arasında yaklaşık 1,5 milyar arttı. 

n  Güney Asya'da 1 milyon ve Sahra Altı Afrika'da 2,2 milyon genç 
insan 2010 ile 2015 yılları arasında iş piyasasına girdi. 

n  Nüfusu 5-10 milyon arasında olan büyük şehirler ve nüfusu 10 mil-
yondan fazla olan mega kentlerin sakinleri dünyanın kent nüfusunun 
sadece yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. 

n  Gelişmekte olan ülkelerde çoğu kentsel alan görece küçüktür. 
Kentsel nüfusun yaklaşık yüzde 50'si bu da 1,45 milyar insan de-
mek nüfusu 500 binden düşük şehir ve kasabalarda yaşıyor.

n  Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yarısı nüfusu 500 binden az şehirler-
de veya onu çevreleyen kırsal alanlarda yaşamaktadır. 

n Küresel olarak küçük kentsel alanlar günümüzde kentsel gıda tale-
binin yaklaşık yüzde 60'nı teşkil ediyor. 

n  2030 yılına gelindiğinde dünyanın az gelişmiş bölgelerindeki kentsel 
nüfus 4 milyar olacak. Bu kent sakinlerinin yüzde 80'i Afrika, Asya ve 
Latin Amerika'da yaşıyor olacak.

n  2030'da dünya kent nüfusunun çoğunluğu 1 milyondan düşük 
nüfuslu şehirlerde bulunacak; bunlardan yüzde 80'i 500 binden 
düşük nüfuslu şehirlerde yaşayacak.

n  Sahra Altı Afrika'daki kentsel gıda pazarının değeri 2010-2030 yılları 
arasında büyük ihtimalle 4 kat artarak 313 milyon Amerikan doların-
dan 1 trilyon Amerikan dolarına ulaşacak.

n Doğu ve Güney Afrika'da gıda pazarından alışveriş yapan şehirli 
tüketicilerin payı şimdiden yüzde 52 ve bunun 2040 yılında yüzde 
67'ye yükselmesi bekleniyor.

Temel veriler:
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Küçük aile çiftçiliği 
desteklenmeli
Şehirleşmenin bir taraftan tarım 

için "altın bir fırsat" sağlarken diğer 
taraftan küçük ölçekli milyonlarca 
aile çiftçileri için büyük zorlukları 
da beraberinde getirdiği belirtilen 
Raporda,daha fazla kar getiren pa-
zarlar gıda üretiminin büyük ticari 
çiftliklerde yoğunlaşmasına; tedarik 
zincirlerinin büyük işleyiciler ve pe-
rakendeciler tarafından kontrol edil-
mesine ve küçük çiftlik sahiplerinin 
dışarıda bırakılmasına yol açabilece-
ği uyarısı yapılıyor. 

Küçük aile çiftçiliğinin önemi-
ne değinilen raporda, "Destekleyi-
ci kamu politikaları ve yatırımları; 
dönüştürücü ve adil büyümenin bir 
motoru olarak kentsel talebi dizgin-
lemenin anahtarı olacaktır. Küçük 
ölçekli aile çiftçilerinin pazara katı-
lımını garanti altına alacak tedbirler 
bu politikalarda çok sıkı şekilde yer 
almalıdır." görüşü dile getirildi.

Üç eylem planı önerisi  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün (FAO) Gıda ve Tarımın 
Durumu 2017 Raporu'nda önerilen 3 
eylem planı ise şöyle:

"Birincisi; küçük ölçekli üreticilerin 
kentsel gıda talebini karşılamaya tama-
men katılabilmelerini garanti altına ala-
cak birtakım politikaların devreye sokul-
masını içeriyor. Arazi kullanım haklarını 
güçlendirecek, tedarik sözleşmelerinde 
eşitliği sağlayacak veya krediye erişimi 
iyileştirecek tedbirler başlıca birkaç seçe-
neği oluşturuyor.   

İkincisi; kırsal ve kentsel pazarları bir-
birine bağlayacak gerekli altyapının oluş-
turulması. Birçok gelişmekte olan ülkede 
kırsal yollar, elektrik nakil hatları şebeke-
leri, depolama imkanları ve soğuk taşıma 
sistemlerinin eksikliği; kentlerdeki taze 
sebze, meyve, et ve süt ürünlerine talebi 
çiftçilerin avantajlarına çevirmelerine bü-
yük bir engel teşkil ediyor.

Üçüncüsü ise, mega kentlerin kır-

sal-şehirsel ekonomilere daha iyi bağ-
lanmalarını değil, aynı zamanda daha 
küçük, kentsel alanların dışında daha 
yayılmış bir örgüyü kapsıyor. Rapor 
küçük kentsel merkezlerin daha fazla 
gözden kaçmış gıda pazarlarını temsil 
ettiğinin altını çiziyor. Gelişmekte olan 
ülkelerde kent sakinlerinin yarısı 500 
binden daha düşük nüfuslu şehir ve 
kasabalarda yaşıyor. 

Kırsalın stratejik önemi 
Rapor; canlı gıda sistemleri inşa 

etmek ve özellikle küçük ve orta öl-
çekli şehirler gibi kentsel alanlara bağlı 
tarımsal sanayileri desteklemek için 
kırsal bölgelere politika desteği ve ya-
tırımı hedeflemenin stratejik bir hamle 
olacağını vurguluyor; öyle bir girişimin 
neden kırsal bölgelerde istihdam yara-
tacağı, daha fazla insanın yerinde kal-
masını sağlayacağı ve insanların gelişi-
mine katkıda bulunacağının önemine 
dikkat çekiyor.rapora göre, dönüştü-
rülen kırsal ekonomiler insanların yer 
değiştirmesine yol açan tüm baskıları 
çözen her derde deva bir ilaç olmaya-
cak, ancak ihtiyaç duyulan işlerin ço-
ğunu üretecek ve göçü, bir zorunluluk 
olmaktan çıkarıp bir seçeneğe dönüş-
türmeye katkıda bulunacak. 

Küçük şehir ve kasabaların 
kırsal için önemi
FAO Genel Direktörü General 

José Graziano da Silva raporun önsü-
zünde "Bu durum politika yapıcılar ve 
planlamacılar tarafından çok sık ihmal 
edilmiştir: Küçük şehirlerin ve kasaba-
ların bölgesel ağları kırsal insanlar için 
referans noktasıdır—bu ağlar, burada-
ki insanların tohumlarını satın aldığı, 
çocuklarını okula gönderdiği, sağlık 
ve diğer hizmetlere ulaştığı yerlerdir." 
diye yazdı.

FAO Genel Direktörü "Politika ya-
pıcılar; küçük şehirlerin ve kasabaların 
kırsal-şehir bağlantısına aracılık etmek 
ve küçük ölçekli çiftçilere ürünlerini 
pazarlamak ve ekonomik büyümenin 
faydalarından pay almaları için daha 
fazla fırsatlar sağlamada harekete geçi-
rici olumlu bir rolleri olduğunu kabul 
etmeli." diye ekledi.
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Desteklenmesi Programı

I P A R D
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IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve 
potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla 
oluşturulan, Avrupa Birliği (AB) ye Katılım Öncesi 
Mali işletmelerin ilgili topluluk standartlarına yük-
seltilmesi amacı ile TKDK Kamu Tüzel Kişiliği ve 
Avrupa Birliği(AB) Komisyonunca gerçekleştirilen 
karşılıksız bir kredidir. IPARD hibe Programının 
Kapsamları üç ana başlık altında değerlendiril-
mektedir. 

Bunlar;
1. Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırıl-

ması ve Topluluk Standartlarına ulaştırılmasına 
yönelik yatırımlar ve tedbirler kapsamında; süt 
üreten tarımsal işletmeler ve et üreten tarımsal  iş-
letmelerin desteklenmesi.

2. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi, Pa-
zarlanması, Yeniden yapılandırılması ve Topluluk 
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırım ted-
biri kapsamında: süt ve süt ürünlerinin işlenmesi 
ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve 
pazarlanması meyve ve sebze ürünlerinin işlen-
mesi ve pazarlanması ile su ürünlerinin işlenmesi 
ve pazarlanmasının desteklenmesi

3. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin çeşitlendiril-
mesi ve geliştirilmesini, Çiftlik faaliyetlerinin çe-
şitlendirilmesi ve geliştirilmesini, Yerel Ürünler ve 

Mikro İşletmelerin ekonomik olarak gelişmelerini, 
Kırsal Turizmin geliştirilmesini ve Kültür Balıkçılığı-
nın geliştirilmesini ve desteklenmesi, gibi konuları 
içine almaktadır.  IPARD hibe programının hedef-
leri şöyle belirlenmiştir.
•  Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyo-

nuna katkı sağlanması,
•  Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre 

ve diğer standartların AB standartlarına ulaş-
masının teşvik edilmesi

•  Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına kat-
kı sağlanması,

•  Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre 
tedbirlerinin uygulanması için
hazırlık faaliyetlerinin yapılandırılması.
Elbette ki, İPARD Hibe projelerinden herkesin 

yararlanması mümkün değildir. Bu amaçla yapılan 
çalışmalar sonucu belirlenen başvurular şöyle tas-
nif edilmiştir:

1.Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği 
temsil ve imzalama yetkili kişi) başvuru sunulduğu 
tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından 
gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel 
kişilik ise bir daimi çalışanı;
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Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya 
Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzman-
lık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, dokto-
ra diplomasına sahip olmalıdır, Veya; Tarım veya 
ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına 
dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet 
dökümü,veya;Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl 
kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

Bu şartları taşıyan kişiler İPARD Hibe Program-
larına başvurabilmektedir. Ancak, aşağıda belirti-
len durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, 
diğer tüm koşullar sağlansa dahi destek almak 
amacıyla başvuru hakkını kaybetmektedir.
-  Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kara-

rı alınanlar, malvarlığı veya işlerinin yönetimi 
atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edi-
lenler,

-  Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarın-
ca, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü 
bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirme-
yenler,

-   Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, do-
landırıcılık, hileli iflas, sahtecilik,

 ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zim-
met, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hü-
küm giymiş olanlar

-    Başvuru aşamasında, proje uygulama ve uygu-
lama sonrası dönemde TKDK tarafından kara 
listeye alınanlar,

-   3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı-
na giren suçlardan ve organize suçlardan dola-
yı hükümlü bulunanlar.
IPARD hibe projelerinde destek miktarı
nasıl belirlenir?

-   Faydalanıcı tarafından, alt ve üst sınırlar içeri-
sinde kalmak kaydı ile; bildirilen uygun harcama 
tutarının %50’sini Kamu Katkısı temsil eder .

-  Destek miktarı, Tarımsal İşletmelerin Yeniden 
Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına 
ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ve tedbirler 
kapsamında (101) diğer tedbirler ve alt tedbir-
ler için %50 yi geçemez. Ancak,101 tedbiri için 
destek miktarı aşağıdakilere göre destek mikta-
rı artar veya azalır;

*  Başvuru sahibi başvuru sunulduğu tarihte 40 
yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu 
tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı 
%55 dir.

*  Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırım-
lar için Kamu Katkısı %60 dir.

*  Başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan 
genç çiftçilerin (gerçek kişi durumunda kendisi, 
tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve im-
zalamaya yetkili kişi) sahip olduğu dağlık alan-
lardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için 
Kamu Katkısı %65 dir.
Yapım işleri, Makine-ekipman alımı,  Hizmet 

Alımı, Görünürlük Harcamaları gibi harcama ka-
lemleri uygun harcama tutarı olarak değerlendiril-
mektedir. 

Bunların yanı sıra;
-  Çerçeve Anlaşmanın 26. maddesinde yer aldığı 

şekilde vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve 
yükleri ve/veya eş etkiye sahip vergiler

-  Mülkiyetin kiracılara geçip geçmediğine bakıl-
maksızın arazi ve mevcut binaların alımı, kira-
lanması veya finansal kiralanması;

-   Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
-   İşletme maliyetleri;
-   İkinci el makine ve ekipman;
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-   Banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer 
ücretler;

-   Diğer salt mali harcamaların yanı sıra IPARD 
Avro hesabıyla ilgili her türlü para birimi dönü-
şüm masrafları, harçlar ve kur kayıpları;

-   Ayni katkılar;
-   Zirai üretim haklarının, hayvanlar, yıllık bitkilerin 

satın alınması ve bunların ekilmesi;
-   Bakım, amortisman ve kira giderleri;
-   Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu 

idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani 
Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle 
genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygu-
lama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam 
edilen personelin maaşları. gibi harcamalar 
IPARD Programı kapsamını dışındadır.
Desteklenen sektörler yatırım limitleri ve destek 

oranları
Başvuru koşulları
1. Tarımsal İşletme ise, aşağıdaki sistemlere 

kayıtlı olmalıdır.
i. Çiftçi kayıt sistemi
ii. Hayvan kayıt sistemi
iii. Ulusal vergi sistemi
2.Yatırım aşağıda belirtilen illerde uygulanma-

lıdır.
3. Tarımsal İşletmeler Alt Tedbirlere Göre İse 

Şu Kriterleri Sağlamalıdır ;
101. Tarımsal işletmelerin topluluk standartları-

na yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılması ted-
biri için :

1.101.1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatı-
rım Alt Tedbiri İçin :

a) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal 
İşletme ise,
•  En az 10, en fazla 120 süt ineği kapasitesine, 

veya
•  En az 50, en fazla 500 süt veren koyun kapasi-

tesine, veya
•  En az 50, en fazla 500 süt veren keçi kapasite-

sine, sahip olmalıdır.
** Yaşayabilirlik Eşiğinin Hemen Altındaki 10 süt 

ineği kapasitesinden daha az kapasiteye sahip 

işletmeler;7,8,9 baş süt ineği kapasitesine sa-
hip olan tarımsal işletmeler yatırımın sonunda-
en az 10 baş süt ineği kapasitesine ulaşacağına 
ilişkin taahhütname sunmalıdır.
2.101.2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatı-

rım Alt Tedbiri İçin :
a) Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Ta-

rımsal İşletme (Bütçe Kalemi 1) ise,
1- En az 30, en fazla 250 baş sığır kapasitesine 

veya
2- En az 100, en fazla 300 baş koyun kapasite-

sine veya
3- En az 100, en fazla 300 baş keçi kapasitesi-

ne sahip olmalıdır.
b) Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Ta-

rımsal İşletme (Bütçe Kalemi 2) ise
1- En az 5.000, en fazla 50.000 broiler/dönem 

kapasitesine veya
2-En az 1.000, en fazla 8.000 hindi/dönem ka-

pasitesine sahip olmalıdır.
103 Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenme-

si Ve Pazarlanmasının Geliştirilmesi Ve Topluluk 
Standartlarına Yükseltilmesine Yönelik Yatırımlar 
İçin:

1.103.1 Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Ve 
Pazarlanması Alt Tedbiri İçin :

a) Süt işleyen üretici örgütleri için :
Günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işle-

me kapasitesine sahip olmalıdır.
* Günlük 25 tondan fazla kurulu işleme kapasi-

tesine sahip olan işletme ise , yatırımın sonunda 
işleme tesisinin tamamında, ilgili AB hijyen stan-
dartlarını vesüt işleyen işletmeler tarafından uygu-
lanabilir yapısal gereklilikleri sağlayacağına dair 
taahhütname sunmalıdır. Başvuru kabul edilirse 
söz konusu taahhüt yatırım sonunda belgelendiril-
meli ve son ödeme talep paketi ile birlikte başvu-
runun yapıldığı İl Koordinatörlüğüne sunulmalıdır.

*Günlük 10 ton/gün’den daha az kurulu işleme 
kapasitesine sahip olan işletmeler ise, yatırım so-
nunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasite-
sine sahip olacağını ve “Çevre İzin Belgesi” veya 
“Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ni temin edeceğini 
taahhüt etmek koşuluyla başvuruda bulunabilir. 
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Başvuru kabul edilirse söz konusu taahhüt yatırım 
sonunda belgelendirilmeli ve son ödeme talep pa-
keti ile birlikte başvurunun yapıldığı İl Koordinatör-
lüğüne sunulmalıdır.

b)Süt Toplayan üretici örgütleri için :
1.Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasite-

sine sahip olmalıdır.
2.1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ya da 1581 

sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa 
göre kurulmuş olmalıdır.

3 .Üretici Örgütü bir yıldan fazla süre mevcut ve 
faaliyette olmalıdır.

4. Yatırımın sonunda süt toplama merkezinin 
tamamında AB hijyen standartları sağlanmalıdır.

2.103.2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pa-
zarlanması Alt Tedbiri İçin :

Bütçe Kalemi 1 (Kırmızı Et İşleme ve Pazarla-
ma)

a)Kesimhane ise;
I. Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, 

en fazla 250 sığır ve 2.000 koyun/keçi cinsi hayvan 
kesim kapasitesine, ya da

II. Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, gün-
lük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasite-
sine, ya da

III. Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiri-
yorsa, günlük en az 290, en fazla 4.000 hayvan 
kesim kapasitesine sahip olmalı,

b)Et İşleme tesisi ise;
Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton günlük 

kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
c)Kombina ise;
- Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvur-

ması durumunda, kesimhane ve et
işleme için istenen şartlara aynı anda sahip ol-

malıdır.
Bütçe Kalemi 2 (Kanatlı Eti İşleme ve Pazarla-

ma)
Kesimhane ise;
Saatte en az 1.000 tavuk, en fazla 5.000 tavuk 

kesim kapasitesine, ya da saatte en az 100 hindi, 
en fazla 1.000 hindi kesim kapasitesine sahip ol-
malı,

Et İşleme Tesisi ise;
Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton kurulu et 

işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
Kombina ise;
- Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvur-

ması durumunda, kesimhane ve etişleme için iste-
nen şartlara aynı anda sahip olmalıdır.
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3.103.3 Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlen-
mesi Ve Pazarlanması Alt Tedbiri İçin:

Destek için başvuran işletme;
1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme tanımı içinde 

yer almalı; yıllık çalışan sayısı 250 kişiyi
aşmamalı ve yıllık ciro ve/veya yıllık bilanço 

miktarı 40 milyon TL’yi aşmamalı.
2.Mevcut işletmeler için başvuru aşamasında 

ve yatırımın sonunda, yeni işletmeler için ise ya-
tırımın sonunda soğuk hava depo kapasitesinin 
10.000 metreküpü aşmaması gerekmektedir.

4.103.4 Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazar-
lanması Alt Tedbiri İçin:

Destek için başvuran İşletme :
• En az 100 ton/yıl, en fazla 800 ton/yıl yumu-

şakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapa-
sitesine sahip olmalıdır, VEYA

• En az 300 ton/yıl, en fazla 1000 ton/yıl su 
ürünleri, yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş

su ürünleri dahil (taze, taze dondurulmuş, işle-
nen tiplerden birinde ya da karışık tiplerde) üretim 
kapasitesine sahip olmalıdır.

* İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri 
ve kültür balıkçılığı ürünleri, bu ürünlerin atıklarının 

işleme ve pazarlamaları istisna olmak üzere, uy-
gun değildir.

302 yerel ürünler ve mikro işletmelerin gelişti-
rilmesi tedbiri için sağlanması gereken işletme ko-
şulları:

1.302.1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendiril-
mesi Ve Geliştirilmesi Alt Tedbiri İçin:

1.Süs bitkileri yetiştiriciliği söz konusu olduğun-
da, proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 
h.a açık alan üretiminin büyüklüğü ise en fazla 2 
ha olmalıdır.

2.Tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri için 
başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine ka-
yıtlı veya Gerçek kişi ise çiftçinin hane halkından 
olduğunu gösteren ‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi”ne kayıtlı olmalı ve hane halkının birine ait 
çiftçi kayıt belgesi olmalı, (arıcılık söz konusu oldu-
ğunda bu belge aranmaz)

3.Arıcılıkla ilgili olarak ana arı üretimi söz ko-
nusu ise, başvuru sahibi geçerli ana arı üretim izni 
belgesine sahip olmalı

Not: Arıcılık söz konusu olduğunda, proje kap-
samında faydalanıcı, en az 50, en fazla 500 kova-
na sahip olmalıdır.

38
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2.302.2 Yerel Ürünlerin Ve Mikro İşletmelerin 
Geliştirilmesi Alt Tedbiri İçin:

50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık 
cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan 
mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamın-
da olmalıdır.

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilme-
si Kapsamında belirtilen illerde;

a) Desteklenecek Uygun Geleneksel El sanat-
ları aşağıda tanımlanmıştır.

Geleneksel El Sanatları: Ortaya çıktığı toplu-
mun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel 
özelliklerini yansıtan, el tezgâhlarında bir yardımcı 
araç kullanılarak yapılan işleri ifade eder.

Bu tedbir kapsamında yukarıdaki tanımda be-
lirtilen el sanatlarına yönelik yatırımlar destekle-
necektir. El sanatı tanımı ve kapsamına girmeyen 
faaliyetlere yönelik yatırımlar destek kapsamında 
değildir.

b) Desteklenecek Uygun Yerel Tarım (gıda ve 
gıda olmayan) ürünleri .

Yerel Tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri: 
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itiba-
riyle üretimi bir yöre, alan, bölge ile özdeşleşmiş bir 
tarım (gıda ve gıda olmayan) ürününü ifade eder.

Bu tedbir kapsamında, yerel tarım (gıda ve gıda 
olmayan) ürünlerinin satış amaçlı üretimi, işlen-
mesi ve paketlenmesine yönelik yatırımlar des-
teklenecektir.Yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) 
ürünlerinin bitkisel veya hayvansal üretimi ile ilgili 
yatırımlar destek kapsamında değildir.

3.302.3 Kırsal Turizm Alt Tedbiri İçin:
1.50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık 

cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan 
mikro yada küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletme-
ler kapsamında olmalıdır.

2.Mevcut işletmeler yukarıda belirtilen il sınırları 
içinde olmalıdır. Yatırım ise bu illerin kırsal alanla-
rında (nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim birim-
leri) uygulanmalıdır.

3.Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 
Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.

HABER

4.Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 
25 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip olmalıdır.

5.Yeni işletmelerin inşa edilebileceği tarım alan-
ları veya mevcut işletmelerin genişletileceği/ büyü-
tüleceği tarım alanlarının, Tarım Arazilerinin Ko-
runması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikler ve 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir.

Eğer yatırım korunan bir alanda yapılacak ise 
(Sit Alanları, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Özel 
Çevre Koruma Bölgesi gibi), ilgili Kanun ve Yönet-
meliklere göre izinlendirilmiş olmalıdır.

4.302.4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 
Alt Tedbiri İçin:

1.Mevcut işletme ise, 1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanunu ile gerekli üretim ve kayıt belgelerine sa-
hip olmalıdır.

2.Yetiştiricilik işletmesi yılda 10 tona kadar ku-
rulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya 
10-200 ton/yıl kurulu üretim kapasitesine sahip kü-
çük ölçekli işletme olmalıdır.

3. Başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine 
kayıtlı olmalı veya sadece gerçek kişi olması duru-
munda ise başvuru sahibi ile aynı adreste ikamet 
eden kişiye ait Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı oldu-
ğunu gösteren belgeye sahip olmalıdır.Bu belge 
kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten sonra 
alınmışsa geçerlidir.

I. Sadece gerçek kişilerde; Kültür Balıkçılığının 
Geliştirilmesi kapsamında başvuruda bulunaca-
ğı ekonomik aktivite ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 
veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki verilen 
kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından düzen-
lenen en az 60 saatlik bir eğitim programına dair 
sertifikaya sahip olmalıdır ya da /kalfa/çıraklık/usta 
öğreticilik belgesi sunmalıdır.

II. Tüzel kişilerde, mesleki yeterlilik ile ilgili baş-
vuru şartını sağlayan bir daimi çalışanı, başvuru 
teslim ve sözleşme imzalama aşmasında halen 
aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.

IPARD başvurusunda bulunmak isteyen ve 
yukarıda belirtilen şartları taşıyan üreticilerden is-
tenen gerekli belgeler için program ile ilgili olarak 
yayınlanan 26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan tebliği incelemeleri 
gerekmektir. 



Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine 
dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest reka-

bet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem göre-
ceği Borsanın kuruluşuna, faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin 
denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetme-
lik; borsanın kuruluşuna, faaliyete geçmesine, organlarına, 
üyeliğe, işlem ve faaliyetlerine, Bakanlık ile Borsanın görev, 
yetki ve sorumluluklarına ve Borsaca yapılacak diğer faali-
yetlere ilişkin hükümleri kapsıyor.

Yönetmelik ile elektronik ürün senetleri ile elektronik 
ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, 
serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde 
işlem göreceği Borsanın kuruluşuna, faaliyetlerine ve bu fa-
aliyetlerin denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmek-
tedir. Bu yönetmelik TOBB kanunun 53 üncü maddesine 
dayanılarak düzenlenmektedir. Borsa, Bakanlık ve Sermaye 
Piyasası Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı 
ile verilen izinle anonim şirket statüsünde kurulmuştur. Bu 
kapsamda kurucu, pay sahibi, yönetim kurulu üyeleri ve 
genel müdürün sahip olması gereken genel şartlar, faaliyet 
izinlerinin verilmesi, borsanın faaliyet ilke ve esasları, yö-
netim kuruluna Bakanlıkça ve Sermaye Piyasası Kurulunca 
birer üye atanır. Bu hususa ilişkin düzenlemenin esas söz-
leşmede yer alması zorunludur. Bakanlıkça yönetim kurulu 
üyeliğine Bakanlık mensupları arasından atama yapılacağı, 
borsa üyeliği, işlem ve takas esasları hükümler düzenlen-
mektedir. 

Anonim şirket statüsü
Yönetmeliğe göre Ürün İhtisas Borsası, Bakanlık ve Ser-

maye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
Kararı ile verilen izinle anonim şirket statüsünde kurulacak.

Borsa kurucularının, pay sahiplerinin, yönetim ku-
rulu üyelerinin ve genel müdürün; kendileri veya sınırsız 
sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas veya iflasın 
ertelenmesi kararı verilmemiş ve konkordato ilân edilme-
miş olması, Sermaye Piyasası Kanununa aykırılıktan dolayı 
hükümlülüklerinin bulunmaması, Türk Ceza Kanunu kap-
samında kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha 
fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, 

Ürün İhtisas Borsası 
Yönetmeliği yayımlandı

bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi 
kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan mal-
varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya 
haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması gereke-
cek.

Kuruluşu yapılan Borsa, Bakanlıktan faaliyet izni alma-
dan borsacılık işlemlerinde bulunamayacak.

Borsa Yönetimi
Borsa yönetim kuruluna Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

ve Sermaye Piyasası Kurulunca birer üye atanacak. Yönetim 
kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilecek. Genel kurul-
ca seçilen üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, 
yönetim kurulu, gerekli nitelik ve şartları haiz birini, geçi-
ci olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun 
onayına sunacak. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğun-
luğu ile toplanacak ve kararlarını toplantıda hazır bulunan 
üyelerin çoğunluğu ile alacak. Borsada, yönetim kuruluna 
verilen görevlerin yerine getirilmesinde yönetim kuruluna 
yardımcı olmak üzere işin niteliğinin gerektirdiği sayıda ko-
mite kurulabilecek. Borsada işlemler, borsanın gözetiminde 
ve rekabet koşulları altında elektronik ortamda eşleştirme 
yöntemiyle yapılacak. Elektronik ürün senetleri ve vadeli 
işlem sözleşmelerinin alım satım işlemlerinin Borsada kont-
rolü ve tescili zorunlu olacak.

Borsanın gelirleri
Borsanın gelirleri, borsa üyelerinden tahsil olunan üye-

lik kayıt ücreti, yıllık aidatlar, borsa tescil ücretleri, yapılan 
hizmetler karşılığı alınan ücretler, menkul, gayrimenkul ser-
maye iradı, şirket karları ve döviz gelirleri, belge ve yayın 
gelirleri, bağışlar ve yardımlardan oluşacak.

Borsa tarafından; gerçekleştirilen işlemler üzerinden, 
Borsa üyesi ve işlem türü esas alınarak yönetim kurulu tara-
fından belirlenen ve Bakanlık tarafından onaylanan miktar 
veya oranda borsa garanti fonu payı alınacak.

Borsa tarafından, elektronik ürün senedi alım satım 
değeri üzerinden en çok onbinde beş oranında tescil ücreti 
alınacak.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu uyarınca 
Borsada işlem gören elektronik ürün senedi alım satımın-
dan tahsil edilecek borsa tescil ücretlerinin yüzde onu ile 
Borsada işlem gören elektronik ürün senedi alım satım be-
delinin binde yarımı, Borsa veya takas merkezi tarafından 
aylık olarak lisanslı depoculuk tazmin fonuna aktarılacak.

HABER
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Ülke Kimlik Kartı

Resmi Adı : Karadağ Cumhuriyeti

Yüzölçümü : 99.601 km²

Nüfus : 623.000

Dili : Karadağca 

Bölgesel Diller : Sırpça, Makedonca, Boşnakça, Hırvatça. 

Başkent : Podgorica

Para Birimi : Euro

Başlıca Kentler : Ulcinj, Bar, Zabljak, Budva, Kotor

İdari Yapı : Cumhuriyet

Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da bir 
ülkedir. Doğusunda Arnavutluk 

ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batı-
sında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve 
güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. 
Başkenti, Podgorica'dır (eski Titog-
rad).

Siyasi ve İdari Yapı

Karadağ dağılan Yugoslavya'yı 
oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. 
Karadağ, 2003 yılında Sırbistan-Ka-
radağ olarak daha esnek bir federas-

Karadağ
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yonda yer almış, daha sonra 21 Mayıs 
2006'da yapılan referandum ile bu 
federasyondan bağımsızlık kararını 
almış, 3 Haziran 2006’da bağımsızlı-
ğını ilan etmiştir. 

Karadağ bugün Cumhuriyet ida-
resine sahiptir. Seçimler dört yılda bir 
yapılmaktadır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı
Karadağ'ın nüfusu 2016 yılı tah-

minlerine göre 623.000'dir. Toplam 
nüfusun % 49,4’ünü erkek nüfus, % 
50,6’sını kadın nüfus oluşturmakta, 
doğum oranı Avrupa ülkeleri genelinde 
olduğu gibi gittikçe azalmaktadır. Nü-
fusun % 64’ü şehirlerde yaşamaktadır.

Nüfusun % 45'ini Karadağlılar, 
% 29'unu Sırplar, % 9'unu Boşnak-
lar ve % 5 'ini Arnavutlar oluştur-
maktadır. 

Dini açıdan nüfusun % 72'si Or-
todokslar, % 19'u Müslümanlar ve 
% 3,4’ü Katolikler ve % 5,6’sı diğer 
inançlardan meydana gelmektedir.

Karadağ'da 263.000 civarında 
işgücü bulunmakta olup, bunun % 
5,3'ü tarımda, % 17,9'u sanayide, 
% 76,8'i hizmetler sektöründe çalış-
maktadır. Ülke ’de % 19 düzeyinde 
işsizlik mevcuttur ve 15-24 yaş arası 
işsizlerin toplam işsizlerin içerisin-
deki payı % 41’dir. Bu oranla dünya 
sıralamasında 11. sırada yer almakta-
dır.

Doğal Kaynaklar ve Çevre
Karadağ'ın doğal kaynakları ara-

sında ormanlar, boksit ve hidroelekt-
rik enerji en önemlileridir. 

Orman arazilerinin değeri, ko-
runması, organizasyonu, çeşitliliği, 
yönetimi ve çevre üzerindeki etki-
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leri açısından Karadağ ormanları 
Avrupa'nın en iyi ormanları arasında 
yer almaktadır.

Ekonomik Yapı
Oldukça küçük bir ülke olan 

Karadağ’ın ekonomik yapısı, turizm 
de dahil olmak üzere hizmet sektörü 
ağırlıklıdır. Alüminyum başta olmak 
üzere birkaç ürün dışında imalat sek-
törü ön planda değildir. Tarım sektö-
rü de hizmetler sektörünün gerisinde 
kalmaktadır.

Karadağ, Milosevic döneminde 
ekonomisini federal kontrolden ve 
Sırbistan'dan ayırarak kendi merkez 
bankasını oluşturmuştur. Resmi para 
birimi olarak Yugoslav Dinarı yerine 
önce Alman Markını daha sonra da 
Avro'yu benimsemiş, kendi gümrük 
tarifelerini oluşturup, kendi bütçesini 
kendisi idare etmeye başlamıştır.

Sırbistan ile olan politik bağların 
çözülmesi ile birlikte 2006 yılında 
Karadağ ve Sırbistan pek çok ulusla-

rarası mali kurumdaki ortak üyelikle-
rini de ayırmışlardır.

Karadağ daha sonra 18 Ocak 
2007'de Dünya Bankası ve IMF'ye 
üye olmuştur. Ekim 2007 'de Dünya 
Ticaret Örgütü'ne girmiş, AB ile üye-
lik anlaşması imzalamıştır. Karadağ 
15 Aralık 2008'de de AB’ye üyelik 
başvurusunu yapmıştır.

Ülkedeki işsizlik ve bölgesel eşit-
sizlik kalkınmada anahtar olan poli-
tik ve ekonomik problemlerdir.

Ekonomik Performans
Karadağ'ın 2016 yılı gayri safi 

milli hasılasının cari fiyatlarla 4,2 
milyon dolar, reel büyüme oranının 
ise % 5,1 olarak gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir.
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2016 GSYİH'nın % 8,3'ünü ta-
rım, % 21,2'sini sanayi, % 70,5'ini 
hizmetler sektörü oluşturmaktadır. 
GSYİH içindeki en büyük payı % 
11,5 ile genel ticaret almaktadır. Ar-
dından sırasıyla; tarım, avcılık, or-
mancılık ve balıkçılık % 8,1, kamu 
yönetimi ve savunma % 7,3, konak-
lama ve gıda % 6,6,  gayrimenkul fa-
aliyetleri % 6,5, finans ve sigortacılık 
% 4,7 ve enformasyon ve iletişim % 
4,2 oranlarıyla  gelmektedir.

Karadağ, önde gelen sanayi ku-
ruluşu olan alüminyum kompleksini 
ve mali sektörün önemli bir kısmını 
özelleştirmiştir. Alüminyum sektö-
ründeki yeni yapılanma Avro Bölge-
si ve Balkan pazarına olan ihracatın 
artırmasına katkıda bulunmuştur. Bu 
durum ekonomideki pozitif büyü-
meye katkı sağlamaktadır.

Turizm sektörü doğrudan yabancı 
yatırım çekmeye başlamıştır. Ülkenin 
GSYİH'sının % 10 kadarını oluş-
turan turizm gelirlerinin alternatif  
destinasyon arayan turistlerin ülkeye 
yönelmeleriyle 2017'de daha da arta-
cağı beklenmektedir.

Karadağ Hükümeti 2013 yılında 
KDV oranını % 17’den % 19’a, ge-
lir vergisi oranını da % 9’dan % 15’e 
yükseltmiştir.

Enflasyon
Karadağ'da tüketici fiyatları enf-

lasyon oranı ortalamasının 2016 yı-

lında % 0,5, 2017 yılında da % 1,3 
olacağı IMF tarafından tahmin edil-
mektedir.  2017'de petrol fiyatlarının 
% 27 oranında artacağı öngörüsü 
ile ülkede gıda ve ham madde fiyat-
larının artacağı tahmin ediliyorsa da 
küresel mal fiyatlarında fazla bir ar-
tış beklenmediğinden enflasyonun 
2018'de değişmeyeceği düşünül-
mektedir. Karadağ para birimi olarak 
Avro kullandığı için enflasyonun ül-
keyi çok etkilemesi aza 

Hayat Standardı ve İşsizlik
Karadağ'daki mevcut işgücünün  

263.000'in üzerinde olduğu tahmin 
edilmektedir. Ülkedeki işsizlik oranı 
% 19 civarındadır. Çalışan işgücü-
nün % 5,3’ü tarım, % 17,9’u sanayi, 
% 76,8’i hizmetler sektöründe çalış-
maktadır.

Kişi başına düşen reel milli gelirin 
2016 yılı için 6.809 dolar civarında 
olduğu ancak satın alma gücü pari-
tesine göre kişi başına düşen milli ge-
lirin 17.000 doların üzerinde olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Ülkede yoksulluk sınırı altında 
olanlar toplam nüfusun % 5-10'unu 
oluşturmaktadır.

Üyesi Olduğu Uluslararası 
Kuruluşlar
Karadağ 2006 yılında bağımsızlı-

ğını ilan etmiş yeni bir Balkan ülke-
sidir.

Karadağ'ın üyesi olduğu uluslara-
rası kuruluşlar; UN (United Nations), 
IAEA (International Atomic Energy 
Agency), WTO (World Trade Organi-
zation), WHO (World Health Orga-
nization), ILO (International Labour 
Organization), INTERPOL (Interna-
tional Criminal Police Organization), 
IMF (International Monetary Fund 
), WB (World Bank Group), FAO 
(Food and Agriculture Organization).

Türkiye ve Karadağ arasındaki 
karşılıklı ticaret hacmi 2008 yılında 
en yüksek seviyesine ulaşmış olması-
na rağmen yine de 50 milyon doların 
üzerine çıkamamıştır.

Türkiye ile Ticaret
2016 yılı itibariyle Karadağ'a olan 

toplam ihracatımız % 35,3 artışla 
51,8 milyon dolar, Karadağ'dan olan 
ithalatımız ise rekor artışla 23,4mil-
yon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
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Yıl İhracat
İhracat

Değişim
%

İthalat
İthalat

Değişim
%

Hacim Denge

2006 7.752 - 762 - 8.514 6.991
2007 19.861 156,2 157 -79,4 20.017 19.704
2008 48.494 144,2 1.339 754,4 49.832 47.155
2009 26.483 -45,4 5.845 336,7 32.329 20.638
2010 27.179 2,6 6.214 6,3 33.393 20.965
2011 26.966 -0,8 14.588 134,8 41.554 12.379
2012 29.131 8,0 17.936 22,9 47.067 11.196
2013 29.140 0,1 11.515 -35,8 40.655 17.625
2014 35.040 20,2 7.373 -36 42.413 27.667
2015 38.297 9,3 8.001 8,5 46.299 30.296
2016 51.807 35,3 23.364 192,0 75.170 28.443
2016 (1-6) 27.651 30,1 21.503 845,5 49.155 6.148
2017 (1-6) 28.176 1,9 10.992 -48,9 39.168 17.184

Kaynak: TÜİK, ITC-Trade Map

Türkiye- Karadağ Dış Ticaretinin Seyri (1 000 $)Türkiye- Karadağ Serbest 
Ticaret Anlaşması
Karadağ ile bir serbest ticaret ala-

nı kurulmasına dair sürdürülen mü-
zakereler sonunda Türkiye-Karadağ 
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 26 
Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da 
imzalanmış, 1 Mart 2010 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu An-
laşma metni 14 Ocak 2010 tarihli 
ve 27462 (Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye-Karadağ Yatırım 
İlişkileri
Türkiye Cunmhuriyeti Merkez 

Bankası verilerine göre Karadağ’daki 
doğrudan Türk yatırım stoku 2005-
2016 dönemi sonunda 48 milyon 
Avro’dur. Yine aynı veriler dikkate 
alındığında, Karadağlı firmaların 
Türkiye’de herhangi bir yatırımları 
bulunmamakta olup, ülkemizde 7 
adet Karadağ sermayeli firma faali-
yet göstermektedir. Karadağ Merkez 
Bankası verilerine göre ise Türkiye’ye 
para transferi görülmektedir. Bunlar 
Türk firmalarının Türkiye’ye gönder-
miş oldukları paralar olarak değerlen-
dirilmektedir.

Önümüzdeki dönemde Karadağ’da 
gerçekleştirilen özelleştirme sürecine 
Türk firmalarının da etkin olarak ka-
tılmaları hedeflenmektedir.

T.C. Podgorica Ticaret Müşavir-
liği tarafından Türk firmaları için 
önerilen potansiyel yatırım alanları 
aşağıda belirtilmektedir:

*  Turizm (Yaz ve Kış turizmi)
*  Enerji (HES ve yenilenebilir enerji 

teknolojileri)
*  Büyükbaş/küçükbaş hayvancılık ve 

ürünlerinin üretimi
*  Tarım (özellikle organik tarım)
*  Gıda ürünleri üretimi (özellikle süt 

ve süt ürünleri)
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*  Orman ve Ormancılık ürünleri iş-
letmesi (her türlü mobilya imalatı)

*  Tekstil (hazır giyim ve döşemelik)
*  Ayakkabı üretimi

Anılan STA ile ihracatçılarımıza, 
Karadağ pazarında Avrupa Birliği ihra-
catçıları ile eşit rekabet imkânı sağlan-
mıştır. Sanayi mallarında, Karadağ-AB 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasında dü-
zenlenen tercihli rejim Türkiye-Karadağ 
STA’sına aynen yansıtılmıştır. Bu çer-
çevede, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte; Karadağ menşeli tüm sanayi 
mallarının Türkiye’ye ithalatında uygu-
lanan gümrük vergileri sıfırlanmıştır.

Buna mukabil, Anlaşma eki listede 
yer alan Türkiye menşeli sanayi ürünle-
rinin Karadağ’a ithalatında uygulanan 
gümrük vergileri üç ve beş yıllık geçiş 
süreci içeren iki indirim takvimi kapsa-
mında sıfırlanacak olup, anılan listelerin 
dışında kalan ürünlerin gümrük vergi-
leri ise STA’nın yürürlüğe girdiği tarihte 
kaldırılmıştır.

Bu kapsamda, Anlaşma eki tablo-
larda yer alan Türkiye menşeli sanayi 
ürünlerinin Karadağ’a ithalatında uygu-
lanan gümrük vergilerinin 1 Mart 2010 

tarihinden başlamak üzere en geç 1 
Ocak 2015 tarihinde sıfırlanması öngö-
rülmüştür. Anlaşmada ayrıca, ülkemiz 
menşeli sanayi mallarına Karadağ tara-
fınca AB’ye tanınan tavizlerin gerisinde 
bir tercihli rejim uygulanmayacağı da 
hükme bağlanmıştır.

Anlaşmanın tarım ürünlerine iliş-
kin bölümünde, seçilmiş birkaç tarım 
ürününde taviz değişimi konusunda 

mutabakata varılmış, taraflar birbirleri-
ne sınırsız miktarda veya tarife konten-
janları dâhilinde vergiden muaf olarak 
veya MFN vergi indirimi şeklinde ta-
vizler tanımıştır. Bu kapsamda, Karadağ 
tarafından ülkemize mercimekte sınırsız 
tarife kontenjanı, kuru kayısıda ise kota 
dâhilinde taviz tanınmış, ülkemiz tara-
fından Karadağ’a ise şarap, reçel ve ma-
karnada kota dâhilinde taviz verilmiştir.

Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları
Demir/çelikten inşaat ve aksamı
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları
Çamaşır yıkama makineleri
Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber 
optik kablolar
Turunçgiller (taze/kurutulmuş)
Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları
Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar
Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. İşler için makine, cihaz
Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler)
Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)
Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası
Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler
Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları

İşlenmemiş alüminyum
Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, 
çekilmiş)
Alaşımlı çelikten çubuk, profil, içi boş sondaj çubukları
Yakmaya mahsus ağaçlar; yonga, talaş, döküntü, kırıntı vb
Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar
Demir/çelikten diğer eşya
Kaplamalık ve kontrplak için yapraklar; kalın >6mm.
Alüminyum döküntü ve hurdaları
Bitki ve bitki kısımları (parfümeride, eczacılıkta vs. Kullanılan)
Kauçuk, plastik eşya imal ve işleme makine ve cihazları
Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm
Koyun ve kuzuların ham derileri
Kara taşıtları için aksam, parçaları
Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, kaplar
Sentetik devamsız liften iplik (dikiş hariç) (toptan)
Taklit mücevherci eşyası

Türkiye’nin Karadağ’a İhracatında Başlıca Ürünler Türkiye’nin Karadağ’dan İthalatında Başlıca Ürünler
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BOSNA HERSEK
Firma Adı: Eurostring doo
Adres: Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 
Yetkili Kişi: Faruk Imamovic
Tel: +387.61.576096; 
e-mail: eurostring.bh@gmail.com
Dondurulmuş endüstriyel ahudu-

du satıcısı olan firmanın ürünlerini 
Ülkemize de ihraç etmek istediği 
bildirilmiştir. Firmanın sunduğu 
çeşitlerin; polka, sılker, vilamet, tula-
min ve fertordı olduğu ve ayrıca ihraç 
ürünlerinden ahududuya ek olarak, 
büyük miktarda kestane (setiva) ve ev 
yapımı kaliteli patates kızartmasının da 
bulunduğu belirtilmiştir.

HİNDİSTAN
Firma Adı: SaiSmith Trading 

Company
Adres: Spine Citi Mall, Plot no.03, 

Sector no.09, Spine Road, Moshi Prad-
hikaran, PCMC Pune, Maharashtra, In-
dia 411019, 

Yetkili Kişi: Nilesh Bhosale / Owner
Tel: +91.899.9672320; 
e-mail: nilesh.bhosale@saismith-

trading.com ;
web: www.saismithtrading.com
İşlenmiş gıdalar, organik işlenmiş 

gıdalar ve baharatlar, organik palmiye 
şekeri, organik muz cipsleri, zerdeçal, 
ham tapyoka, tapyoka cipsi, tapyoka 
nişastası, Hint doğal balı, her çeşit 
baharat, acı kırmızıbiber ve toz biber 
vb. ürünler üreticisi ve komisyoncusu 
olduğu belirtilen firmanın ürünlerini 
ülkemize de ihraç etmek istediği 
bildirilmiştir.

Firma Adı: SaiSmith Trading 
Company

Adres: Spine Citi Mall, Plot no.03, 
Sector no.09, Spine Road, Moshi Prad-
hikaran, PCMC Pune, Maharashtra, In-
dia 411019, 

Yetkili Kişi: Nilesh Bhosale / Owner
Tel: +91.899.9672320; Faks:.. ; e-
mail: nilesh.bhosale@saismithtra-

ding.com
web: www.saismithtrading.com
İşlenmiş gıdalar, organik işlenmiş 

gıdalar ve baharatlar, organik palmiye 
şekeri, organik muz cipsleri, zerdeçal, 
ham tapyoka, tapyoka cipsi, tapyoka 
nişastası, Hint doğal balı, her çeşit 
baharat, acı kırmızıbiber ve toz biber 
vb. ürünler üreticisi ve komisyoncusu 
olduğu belirtilen firmanın ürünlerini 
ülkemize de ihraç etmek istediği 
bildirilmiştir.

İSRAİL
Firma Adı: TRES PEZOS LTD. 

(Member of Federation of Israeli 
Chambers of Commerce) Adres: FE-
DERATION OF ISRAELI CHAM-
BERS OF COMMERCE 84 Hahash-
monaim St. Tel Aviv 67132, Israel, ,

Yetkili Kişi: Naama Myers / Busi-
ness Development Executive - Interna-
tional Relations Division

Tel: +972.3.5631017; 
Faks:+972.3.5619027 ; 
e-mail: naamam@chamber.org.il 
web: www.chamber.org.il
İsrail Ticaret Odaları Federasyo-

nu tarafından, üyeleri olan Tres Pezos 
Ltd, Şirketinin, taze tarım ürünleri ve 
glütensiz gıda maddeleri üreticileri 
ve tedarikçileri ile işbirliği yapmak 
istediği bildirilmiştir. 1994 yılında ku-
rulan ve sağlıklı gıda ürünleri ithala-
tı konusunda uzmanlaştığı belirtilen 
Şirketin; Latin Amerika, Avrupa, Asya 
ve daha pek çok ülkeden hammadde ve 
gıda ürünleri ithal ettiği ve İsrail’de 
sahibi bulunduğu yaklaşık 700 m2’lik 
fabrikada Meksika mutfağı ürünleri 
ve diğer gıda ürünlerini ürettiği belir-
tilmektedir. Tres Pezos Ltd, Şirketinin 
ilk etapta en az 1.2 ton taze jalapeno 
biberi ithal etmek istediği ve daha son-

İŞBİRLİĞİ
TEKLİFLERİ

ra da GMP sertifikası ve Koşer belgesi 
bulunan, glütensiz ürünler (örneğin: 
mısır unu, yulaf unu, pirinç unu, tap-
yoka unu, badem unu, kinoa unu, sor-
gum unu, tatlı patates unu, tef unu vb.) 
üreticileri ve ihracatçıları ile temas 
kurmak istediği belirtilmiştir.

İTALYA
Firma Adı: PASTIFICIO RISCOS-

SA F.LLI MASTROMAURO S.p.
Yetkili Kişi: Nunzio Mastromauro
Tel: +39.080.3582 111; 
Faks:+39.080.3582 244 ; 
e-mail: nunzio.mastromauro@ris-

cossa.it 
web: www.riscossa.it
İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin 

hazırladığı Ağustos 2017 Bülteninde; 
makarna, irmik, un, bisküvi ve salça 
gibi gıda ürünleri üreticisi olan PAS-
TIFICIO RISCOSSA F.LLI MASTRO-
MAURO S.p.A Firmasının, ürünlerini 
ülkemize de satmak istediği ve gıda 
ithalatçıları ile temas kurmak istediği 
bildirilmektedir.

RUSYA
Firma Adı: LIBERTY Limited Lia-

bility Company
Adres: Office 4-12, Dekabristov st. 

56, Achinsk, Krasnoyarskiy kray, Rus-
sian Federation 662150, ,

Yetkili Kişi: Konovalenko Vyac-
heslav Vasilyevich / CEO

e-mail: iambosowski@gmail.com 
web: libertyrussia.com
Rusya‘nın Ankara Büyükelçiliği 

Ticaret Temsilciliği tarafından; tarım-
sal sanayi kompleksleri yapan buna 
ek olarak, kimya sanayi, ağaç işleri 
endüstrisi ve kağıt hamuru ve kağıt 
işletmelerini direkt acenteliğini yapan 
LIBERTY Ltd. şirketinin, Hayvan yemi 
için hububat, tohum ve tahıl, et ve et 
ürünleri, süt ürünleri, yumurta, yemek-
lik yağlar ve katı yağlar, şeker, çikolata 
ve şekerleme, un, makarna, tohum, ke-
reste, gübreler ve tarım kimyasal mad-
deleri, endüstriyel kimyasallar, kağıt ve 
karton, plastik ve kauçuk, gıda mad-
deleri (mantar, bal, fındık, yağ, çilek) 
toplanması ve tedarikini yaptığı ve ih-
racat amacıyla güvenilir ortak aradığı 
bildirilmiştir.

SLOVAKYA
Firma Adı: s52 a.s.
Adres: Hlavna 104, 94601 Kame-
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nicna, 
Yetkili Kişi: Miroslav Martvon / 

Distribution Manager
Tel: +420.731.388 708; 
e-mail: sales@s52.sk 
web:http://s52.sk/en/products
Damıtma yöntemiyle meyve özü, 

aroması ve alkol üreten firmanın 
ürünlerini Ülkemizde de satmak ama-
cıyla ithalatçılar, dağıtımcılar ve ay-
rıca işbirliği yapabileceği üreticiler 
aradığı bildirilmiştir.

TUNUS
Firma Adı: A&G Trading SARL
Adres: Avenue de la République , 

8024 Tazarka - Nabeul, ,
Yetkili Kişi: Amir BELHADJ
Tel: +216.98.226 444; 
Faks:+216.72.225 307  
e-mail: belhadjghassen@yahoo.fr 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği tarafından, A&G Trading 
SARL firmasının, kâğıt (GTİP Kodu: 
482021), Antepfıstığı ve kurutulmuş 
sebze ithal etmek istediği bildirilmiştir.

UKRAYNA
Firma Adı: Stojaniv Peat Briquet-

ting Plant Ltd.
Adres: Stojaniv, Radekhiv district, 

Lviv region, Ukraine, 80220, , Yetkili 
Kişi: Oleg Pokhodenko / Manager
Tel: +380.50.321 51 80; 
Faks:+380.56.372 64 75 ; 
e-mail: office@torfdom.com 
web: www.torfdom.com
Ukrayna‘nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından; Ukrayna, limanları 
üzerinden Avrupa, Asya ya da Afrika'ya 
ihraç amacıyla çıkarılan turba hac-
minde artış, öğütülmüş turbanın 
ihracatı için farklı kaplarda paketlen-
mesi, tarım için kompost, alt tabaka 
ve turba karışımlarının üretimi ve 
ürünlerin farklı kutulara paketlenmesi, 
tarımda ve teknik sıvılarda kullanılan 
humik bileşiklerin ekstraktlarının (hu-
mik ve fulvik asitlerin potasyum ve 
sodyum tuzları) üretimini, sıvı ve granül 
organo-mineral gübrelerin humatları 
bazında üretim, mantar üretimi için 
bir kapak tabakası (örtü tabakası) 
üretimi, yakacak turba briket veya pelet 
üretimi için teknolojik bir hat inşaatı 
vb. projeleri için yatırımcılar aradığı 
bildirilmiştir.

Firma Adı: UKRAINA - Private-
lease Agricultural Company

Adres: 08440, Velyka Karatul, 
Pereyaslav-Khmelnitsky district, Kiev 
reg., , Yetkili Kişi: Olga Gorieva

e-mail: olga.gorieva@gmail.com
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından, tahıl türü tarım ürünleri 
üreticisi ve ihracatçısı olan UKRAINA 
firmasının ürünlerini Ülkemize de ihraç 
etmek istediği bildirilmiştir. 9.000 hek-
tardan fazla araziyi işlediği ifade edilen 
firmanın başlıca ürünlerinin sarı mısır 
(yellow corn - HS Code 1005), buğday 
(wheat - HS Code 1001), ayçiçeği (sun-
flower seeds - HS Code 1206), soya 
fasulyesi ve kolza olduğu belirtilmiştir. 
Firmanın ürünlerinin sevkiyatının, Kiev 
Bölgesinden geçen Dnipro nehrinden 
2500-3000 ton kapasiteli nehir-deniz 
gemileriyle yapılabildiğinden navlun 
maliyetinin görece uygun ölçülerde 
olduğu vurgulanmıştır.

Firma Adı: SONATA-TORG
Adres: Ukraine, 08130, Kievskaya 

obl. Kievo-Svyatoshinsky area, village 
Chaika, Valentina Chaika street, 16, ,

Yetkili Kişi: Sotchenkova Olga 
/ The head of sales department of the 
company

Tel: +380.44.593-31-01; 
e-mail: osotchenkova@oliveline.

com.ua 
web: http://oliveline.com.ua/en/

brands/like/
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından, tatlılar üreten Sonata-
Torg firmasının, ürünlerinin ülkemizde 
de satılmasını sağlamak amacıyla 
dağıtımcılar aradığı bildirilmiştir. 
Çilek, kiraz, vanilya, kayısı, ya-
ban mersini ve kızılcık tadında olan 
tatlıların, çıtır gofret külahı içinde 
LIKE markasıyla satışa sunulduğu ve 
çikolata kaplı olduğu belirtilmiştir.

KOSOVA
Firma Adı: KEMAL NAZIM
Yetkili Kişi: Kemal Nazım
e-mail: kemalnazimmk@gmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan 

Girişimciler Programı kapsamında 
her yıl düzenlenen etkinliklerden 
birisine Makedonya’dan katılan iş 
adamı Kemal Nazım, Birliğimize 
başvurarak, Makedonya, Kosova ve 

Türkiye’den ortaklarıyla, Kosova’nın 
Shtime Bölgesi’nde demir cevheri 
madeni ocağı işletmeye başladıklarını 
bildirmiştir. Ocaktaki hematıt demir 
cevheri rezervinin 1 milyon ton 
olduğunu ve aylık üretim kapasite-
sinin 10.000 ton (10mm - 35mm arası 
granülasyon) olduğunu belirten Kemal 
Nazım, Türkiye’den demir cevheri ti-
caretiyle veya işletmesiyle ilgilenen 
şirketlerle temasa geçmek istediklerini 
bildirmiştir.

Firma Adı: Clover Groupe
Adres: Ukraine, Lviv, Kulparkivs-

ka str., 130А/24, 79021, 
Yetkili Kişi: Juriy Magirovsky
Tel: +380.632.867323; 
e-mail: clover.groupe@gmail.com 
web: http://clover- groupe.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından, Clover Groupe Şirketinin, 
darı, buğday, arpa, kolza tohumları, 
bezelye, ayçiçeği tohumu, buğday, 
yulaf, çavdar, ayçiçeği yağı, kolza yağı, 
soya fasulyesi, şeker, buğday unu, süt 
tozu, ayçiçeği balı, çam tomruğu, meşe 
kereste, pellet vb. ürünlerini ülkemize 
de satmak istediği bildirilmiştir.

Firma Adı: KRUPYANIY TIK LLC
Adres: 11, Inzheneriv av., Kropyv-

nytsky, 25014 Ukraine, 
Yetkili Kişi: Sokolenko Sergii / 

Head of Marketing and Sales Depart-
ment 

Tel: +380.522.35 90 50; 
Faks:+380.522.35 90 50
e- mail:tradeinvestkr@gmail.com 
web: http://khlibodar.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği 

tarafından darı, bezelye, buğday, arpa, 
mısır gevreği ve buğday unu vb. ürünler 
ihracatı yapan KRUPYANIY TIK LLC 
Şirketinin ürünlerini [HCDCS (Harmo-
nized commodity description and cod-
ing system) Kodu: 11031990 – millet, 
07131090 - polished peas, 11031190 
- wheat groats, 11031930 - peeled bar-
ley, 11031930 - pearl barley, 11031390 
- corn grits (groats), 11010015 - wheat 
flour] ülkemize de satmak istediği 
bildirilmiştir.



Borsamız muamelat servisi 

çalışanlarından değerli mesai 

arkadaşımız 

Ufuk
ÇAĞLAYAN

hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhum kardeşimize Yüce Allah'tan 

rahmet, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

ANKARA TİCARET BORSASI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI



ANKARALI SAĞLIKLI ET YİYECEK

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

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

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

ULUSAL VE ULUSLARARASI BELGELERİMİZ

ANKARA TİCARET BORSASI
ET TEŞHİR VE SATIŞ SALONU HİZMETİNİZDE


