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Bu sayımızda!
Türkiye gerçekleştirdiği yerel yönetim seçimlerinin ardından dört yıl 
sürecek olan bir “seçimsiz döneme” girdi. Uzunca bir süre sadece ülke 
sorunlarının ele alınacağı bir dönem olacak bu.

Ülkemizde uzunca bir süredir ertelenen, ekonomik ve sosyal sorunların 
ele alınacağı, çözümü için reform paketlerinin açıklanacağı sürece 
girmiş bulunuyoruz.

Ekonomide ağır dönen çarkların hızlandırılması gerekiyor. Daha 
çok üreten ve daha çok ihracat yapan bir ülke durumuna gelmeliyiz. 
Sosyal sorunların temelinde de ekonomideki daralma yatıyor.

***

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu işte 
böyle yoğun sorunların tartışıldığı bir ortamda gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 
Hükümetimizin ekonomi kurmayları, tam kadro olarak genel kurulu 
baştan sona izlediler ve notlar aldılar.

TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması tam 
anlamıyla “Türkiye Performansı” gibiydi. Temel sorunları ve çözüm 
önerilerini kapsayan konuşmanın geniş bir özetini dergimizin iç 
sayfalarında bulacaksınız.

ATB Genel Kurul Delegeleri ile Meclis Üyelerimizin tam kadro 
katıldığı Genel Kurul’un ilk günü, üç delegemizin 20. Yıl Onur 
Plaketi almaları bizlere ayrıca gurur verdi.

***

ATB için sıcak yaz günleri ayrı bir önem taşıyor. Bu yıldan itibaren 
tarım ürünleri fiyatlarının belirlenmesinde “referans borsa” olma 
yolunda önemli adımlar attık. Bundan böyle Ahiboz’da bulunan 
hububat depolama tesislerimizi kendimiz işleteceğiz.  Üretici ve 
tüccarımızın buluşacağı bu ortak platformda, Ankara’yı bir “hububat 
terminali” haline getirmeyi hedefledik.

Bu konuda, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gelişmelere de dergimizde 
geniş şekilde yer verdik.

Sayın Okuyucularımız,

15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılını da geride bıraktık. 
Bir daha böyle hain kalkışmalara uğramadan, çağdaş bir ülke olarak 
yolumuza devam etmek azim ve kararlılığındayız.

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle hoşça kalın.
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Fa ik YA VUZ 
YönetimKuruluBaşkanı

Başkandan
Hain Kalkışma ve 
Türkiyenin Gündemi

15 Temmuz hain kalkışmasının ardından tam 3 
yıl geçti. 15 Temmuz gecesi, kanlı kalkışmayı 

planlayan ve uygulamaya koyanların hedefleri elbette 
ki, çağdaş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni 
yıkmaktı. Ama, başta sağ duyulu vatandaşlarımız ol-
mak üzere, siyasi partileriyle, iş dünyasıyla ve ülkesini 
seven güvenlik güçlerinin el ele vermesiyle bu hayal-
leri boşa çıktı. 

Aradan geçen süre içinde çete artıkları yapılan 
operasyonlarla tek tek ele geçirilmektedir. Ülkemizin 
tüm yönetim kadrolarına sızarak, hain hedeflerine 
ulaşmak isteyenlerin bir kısmı bu kaçınılamaz sonuç 
karşısında, çareyi ülkemizden kaçmakta bulmuşlardır.

Yargı sürecinde, suçluların ifadelerin yansıyan sözle-
rine bakıldığında Türkiye’nin ne kadar büyük bir tehli-
kenin eşiğinde döndüğünü çok daha iyi anlıyoruz. 

Ülkemize bu kanlı kalkışmayı yapanlar, elbette 
ki, Türk Adaleti önünde hak ettikleri cezayı almışlar 

ve almaya devam ediyorlar. Dileğimiz ülkemizin bir 
daha böylesine menfur saldırılara uğramamasıdır.”

Tüm Şehitlerimizi Allah’tan rahmetle, gazilerimizi 
minnetle anıyoruz.

***

Türkiye 4 yıllık seçimsiz sürecin içerisine girdi.  
Fakat seçim çalışmalarının uzaması ve bir genel seçim 
havasına bürünmesi, yaşanılan ekonomik baskıları 
biraz daha derinleştirdi ve atılacak adımları geciktir-
di. Aynı zamanda, iç siyasette yaşanan çalkantılı süreç 
boyunca çevremizde olup bitenlere de istediğimiz ka-
dar odaklanamadık. S-400, F-35, Akdeniz’de petrol 
arama çalışmaları, Suriye ve Suriyeliler, İran’ın zen-
ginleştirilmiş uranyum sınırını aşmış olması, ABD ve 
Rusya ile ilişkiler, Trump’ ın yaptırımları… Listeyi 
uzatmak mümkün.

Önümüzde bu kadar dosya varken, yapmamız ge-
reken şey, toplumun tüm paydaşlarıyla omuz omuza 
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verip, bu sorunlara çözüm bulmaktır. İktidar-muha-
lefet, kamu-özel tek ses olmazsak önümüzdeki süreç 
çok daha zor geçecek gibi görünüyor.

***

Önümüzdeki dönemde tarım sektörü çok önemli 
bir sektör haline gelecek. Dünyanın toprakları azalı-
yor, ekim alanları daralıyor. Bunun en büyük neden-
lerinden birisi de artık çiftçilerimizin eskisi kadar ka-
zanamaması.  Ancak bu hep böyle gideceği anlamını 
taşımıyor. Eğer önümüzdeki dönemde çiftçilerimiz 
ürün yetiştirmekten vazgeçmeye devam ederse açlık-
la karşı karşıya gelebiliriz. Bu sadece Türkiye olarak 
değil dünyada da böyle. Bu nedenle tarım sektörünü 
çok ciddiye alıp, üretimi artıracak tedbirleri en kısa 
zamanda hayata geçirmeliyiz. 

Türkiye, özellikle de Ankara öyle bir konumda-
ki, kuzeyimizde üretimi arttırmaya müsait genişle-
meye müsait alanlar var. Güneyimizde de hiç üre-
timi olmayan ülkeler var. Bizim yapmamız gereken 
bu iki coğrafya arasında köprü vazifesi görmek. Bu 
köprünün bacakları da elbette ki lisanslı depolar-
dır. Özellikle hububat ve bakliyatta lisanslı depolar 
üreticimize ve tüccarımıza büyük imkanlar sunuyor. 

Başkandan

Lisanslı depolar sayesinde tonlarca ürün elektronik 
ürün senedi halinde, Türkiye’deki tüm tüccarları, 
yine Türkiye’nin herhangi bir yerindeki çiftçiyle alış-
veriş yapabilmesine olanak sağlıyor. 

Lisanslı depoların bir diğer faydası da ülkemizin 
üretim konusunda bir veri tabanı oluşturmasına sağ-
ladığı katkıdır. Arz ne kadar olmuş, talep ne kadar 
olmuş, bunlar nerede kesişmiş sorularının yanıtı 
lisanslı depolardadır. Bu veriler, Üretici açısından, 
elindeki verilere göre önünü görüp elindeki ürünü 
gerçek fiyatından satabilme imkânı sağlar. Ülke açı-
sından ise önümüzdeki seneyi planlayıp ithalata ba-
ğımlılığı azaltacağı gibi ihracat kapılarını da aralar.

 Bu sebeple benim çiftçilerimize tavsiyem, ihti-
yacınız doğrultusunda satışınızı yapın, satmadığı-
nız ürünü lisanslı depoya koyun, elektronik ürün 
senedinizi alın ve bu senet üzerinden ticaretinizi 
yapın. Unutmayın ki sizin ürününüzün değerinin 
oluşmasında, yine sizin davranışlarınız etkin rol oy-
nayacaktır.

Önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Kurban 
Bayramı’nızı tebrik eder, sağlıkla nice bayramlar di-
lerim.



KAPAK

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 75’inci 

Genel Kurulu Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılı-
mıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (ETÜ) Salonu’nda ger-
çekleştirildi. 

Genel Kurula, Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Meclis Başkanı 
İbrahim Öztürk, ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ATB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şemsettin Aktuğlu, ATB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Kemal 
Coşgun, ATB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Murat Başar, Hasan Ersan, 
Şakir Çetin, Mustafa Altınışık, ATB 
Meclis Üyeleri ve TOBB Genel 

5

Hisarcıklıoğlu:
Birliğimiz ebedi, 
gündemimiz ekonomi

TOBB 75. Genel Kurulu Ankara'da yapıldı



KAPAK

Kurul Delegeleri Yahya Şahin, 
Fetullah Şevgin, Celal Yıldırım, 
Adem Uyanık, Abdülhüda Kılıç, 
Musa Şansever, Mustafa Göğebakan 
Cengiz Karstarlı, Genel Sekreter 
Eyüp Şenol Ömeroğlu ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Gül Kara katıldı.

TOBB 75. Genel Kurulu’nda bir 
konuşma yapan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘birliğimiz 
ebedi, gündemimiz ekono-
mi’ temasına vurgu yaparak, 
iş dünyasının önümüzdeki 
süreçte gündemin ekonomi 
olmasını istediğini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
icracı ve reformcu iş 
yapma tarzıyla eko-
nomide yeniden 
atılıma geçece-
ğimize inanı-
yoruz. Hiçbir e n g e l , 
aşamayaca- ğımız kadar 
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büyük, hiçbir 
duvar yıkamaya-
cağımız kadar güçlü 
değil. Gün, elbir-
liğiyle ayağa kalkıp 
koşma günü” ifadesini 
kullandı. 

Yaklaşık 1 senedir genel ve 
mahalli seçimlerle devam eden seçim 
sürecinin geride kaldığını hatırlatan 
TOBB Başkanı, “Önümüzde 4 yıllık 
seçimsiz bir dönem var. Bu fırsatı iyi 
değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat 
dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sür-
sün, Türkiye reformlarla büyüsün” 
dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan çiftçiye müjde:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan yaptığı konuşmada, çiftçiye 
müjde vererek, hububat alım fiyatla-
rını açıkladı. Erdoğan ton başına bin 
50 liradan alınan ekmeklik buğday 
fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla bin 
350 lira olduğunu söyledi.
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Kaliteli buğdayın yüzde 4 primle 
ton başına bin 400 liranın üzerinden 
alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Arpa yüzde 33 artışla bin 
100 liradan alınacak. Buğday tarımı 
için 200 lira destek ödemesi yapıla-
cak.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin geleceğine ilişkin her 
konuda, iş dünyamızla istişare etme-
ye özel önem verdik”

Ekonomi başta olmak üzere 
Türkiye’nin geleceğine ilişkin her 
konuda iş dünyasıyla istişare etmeye 
özel önem verdiklerini, aldıkları tüm 
kararların, ortak aklın, ortak ihtiyaç-
ların ve ortak vicdanın ürünü olma-
sı için gayret gösterdiklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 
fırsatta iş dünyasının çatı kuruluş-
larının genel kurullarına, ekonomi 
şûralarına, ödül törenlerine ve diğer 
etkinliklerine katılmaya özen göster-
diğini kaydetti.

“Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet 
gösteren 365 oda ve borsamız büyük 
ve güçlü Türkiye davamızın ete kemi-
ğe büründürülmesinde lokomotif 
görevi ifa etti” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Oda ve 
borsalarımız kendilerini çağın yeni-
liklerine uydurarak, dijitalleşmeyi 
hızlandırarak, hem verdikleri hizmet-
lerin kalitesini yükselttiler, hem de 
daha derinlemesine analizler yapma 
imkânına kavuştular.”

“Türk malı ibaresi artık dünyanın 
dört bir yanında kalitenin sembolü 
hâline gelmişse, bu başarının altın-
da sizlerin imzası vardır” şeklinde 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin ulaştığı iftihar verici 
seviyede birer Alperen ruhuyla dün-
yada ayak bırakmayan girişimcilerin 
büyük emeği ve katkısı bulunduğunu 
bildirdi.

8 kategoride ödül 
Konuşmanın ardından 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile TOBB tarafından 8 kategoride 
düzenlenen proje yarışmasında birin-
ci olan oda ve borsaların yöneticileri-
ne ödüllerini verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu 
nedeniyle, Türkiye’nin dört bir yanından gelen oda ve borsalar 
Ankara’da buluştu.

Organizasyonun birinci gününde oda/ borsalar tarafından TOBB 
İkiz Kuleler bahçesinde kurulan stantlarda, oda ve borsalar yörelerine 
ait ürünleri tanıttı. Ankara Ticaret Borsası’nın (ATB) standı yoğun 
ilgi gördü. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte diğer stantları gezerek yöresel ürünleri 
tattılar.

Daha sonra, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa baş-
kanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı 
duruşunda bulundular. 

10. ve 20. Yıl Onur Plaketleri
Meslekte 10. Ve 20. Yılını başarıyla dolduran Oda/ borsa delege-

lerine Meslekte 10. ve 20. Yıl Onur Plaketleri verildi. ATB Meclis 
Üyeleri Fetullah Şevgin, Celal Yıldırım ve Ahmet Atalay da meslekte 
20. Yıl Onur Plaketlerini aldılar.

Şevgin, Atalay ve Yıldırım'a 
20. Yıl Onur Plaketi
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Yavuz: Gençlere iş bulmak 
için yatırım yapmalıyız
Kredi Garanti Fonu (KGF) garan-

törlüğünde sağlanan destekler 
ve İstihdam Seferberliği 2019 bilgi-
lendirme toplantısı, Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) ev sahipliğinde yapıl-
dı. ATB Meclis Üyeleri, ATB Komite 
Üyeleri, TOBB İl Kadın ve Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği top-
lantıda, KGF Genel Müdürü İsmet 
Gergerli ve TOBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş, teşvik 
ve paketlerle ilgili geniş kapsamlı 
sunum yaptılar.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, yaptığı konuşmada şu 
görüşlere yer verdi:

Dünyada yaşanan finansal sıkış-
maya dikkat çeken Yavuz, bu sıkış-
madan Türkiye’nin soyutlanmasının 
mümkün olmadığını belirterek, bun-

"KGF destekleri" ve "İstihdam Seferberliği 2019" sunumlarına yoğun ilgi
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dan tek çıkış yolunun üretim ve ihra-
cat olduğuna dikkat çekti.

“2002’den sonra başlayan finan-
sal bolluk, Trump hükümetinin içe 
dönüş politikasıyla tam tersi bir yöne 
döndü. Bu finansal sıkışıklığı aşabil-
memiz için yapmamız gereken şey 
büyümektir. Çünkü bizim her sene 
1-1,5 milyon kişi istihdam piyasasına 
katılan gencimiz var. Bunlara iş bul-
mamız gerekiyor. İş bulmamız için 
yatırım yapmamız gerekiyor. Tabi 
bunun içinde para bulmamız gerekli. 

İşçi çıkartarak tasarruf yapılmaz
Tasarruf yapmanın önemine deği-

nen Yavuz, “işçi çıkartarak tasarruf 
yapılmaz” dedi. “Bu gibi dönemler-
de, biz daha fazla işçi alarak ve gelir-
lerini arttırarak üretimlerimizi arttır-
malıyız. Bu sayede maaş ödediğimiz 
işçilerimiz, bize müşteri olarak geri 
dönebilecektir. Özellikle de ihracata 
yönelmeliyiz.

Hükümetin sağladığı destekle-
re işaret eden ATB Başkanı Yavuz, 
“2019 yılının başından beri 50 mil-
yar lira KGF destekli kredi verildi. 
Aynı zamanda da sizin en büyük 
maliyet kaleminiz olan işçi gideri-
nizi bir süre yine devlet üstleniyor. 
Kendiniz için, işiniz için, geleceğiniz 
için sizde istihdam sağlayın” dedi.

KGF Genel Müdürü İsmet 
Gergerli sağlanan kredi destekle-
riyle ilgili bir sunum yaptı:

Kredi Garanti Fonu’nun 28 yıldır 
hizmet veren bir şirket olduğunu 

belirten Gergerli, “işletmelere daha 
kolay ve ucuz fon sağlamak için eli-
mizden geleni yapıyoruz” dedi. Son 
iki yılda yaklaşık 660 bin işletmeye, 
toplamda 330 milyarlık kefalet sağ-
landığını belirten Gergerli, başvuran 
işletmelere 24 saat içinde olumlu 
ya da olumsuz dönüş sağlandığını 
söyledi.

Kamuoyunda KGF tarafından 
sağlanan kredilerin, “devletin sırtına 
bir yük, batak” olarak yaygın bir kanı 
olduğunu dile getiren KGF Genel 
Müdürü, Aslında bunların gerçeği 
kesinlikle yansıtmadığını, ödenme-
yen kredi miktarının sadece %1.4 
olduğunu belirterek, geri ödeme per-
formansının bankalardan çok daha 
iyi olduğunu söyledi.

TOBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş 
“İstihdam Seferberliği 2019” teş-
vikleriyle ilgili geniş kapsamlı bir 
sunum yaptı:

İstihdam seferberliğinin yeni 

olmadığını hatırlatan Delibaş, 
2017’de 1,4 milyon kişiye iş sağlan-
dığını, bununla beraber Türkiye’nin, 
Avrupa’da en çok istihdam sağlayan 
2. ülkesi olduğunu söyledi.

Delibaş konuşmasında şu 
görüşlere yer verdi

“Türkiye genç bir nüfusa sahip. 
Biz bu nüfusu iyi eğitip, iş sahibi 
yapabilirsek önümüzde kimse dura-
maz. Ancak biz büyüyemez bu genç-
lerimize iş bulamazsak, sonuçları her-
kes biliyor. 

Bunun için biz TOBB olarak tek-
nik bir çalışma yaparak, iş dünyamızı 
istihdam konusunda heyecanlan-
dırmak istedik. Hükümetimiz sağ 
olsun bu konuda bizi çok destekle-
di. Bunun sonucunda ana hatlarıyla 
‘İstihdam Seferberliği 2019’ ortaya 
çıktı” dedi.

Cengiz Delibaş, teşvikle ilgili 
teknik bilgileri açıkladığı geniş bir 
sunum yaptı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından ATO 
Congresium'da düzenlenen 12. 
Çalışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında konu-
şan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, toplantının ülke, millet ve 
özellikle çalışanlar için hayırlara vesi-
le olmasını dileyerek, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ile ekibini, "Daha par-
lak bir gelecek için çalışmak" günde-
miyle düzenledikleri bu toplantı için 
tebrik etti.

Bu toplantıların 1947'den beri 
devam etmesini önemli gördü-

ATB Başkanı Yavuz, 12. Çalışma 
Meclisi toplantısına katıldı

ğünü belirten Erdoğan, aynı şekil-
de Uluslararası Çalışma Örgütünün 
(ILO) de bu yıl 100. kuruluş yıl dönü-
müne ulaşmasının takdire şayan oldu-
ğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ILO'nun, dünyanın her yerinde istih-
dam ve istihdam şartlarıyla ilgili farkın-
dalık oluşturma, standartlar belirleme 
ve bunların uygulanması konusunda 
dikkate değer faaliyetler yürüttüğü-
nü anımsattı. Erdoğan, Türkiye'de de 
çocuk işçiliği, kadın istihdamı, genç 
istihdamı, kayıt dışı istidamla mücade-
le, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulara 
eğilen ILO'ya çalışma hayatına yaptığı 
katkılar için teşekkür etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Gelecek, 
bilgi temelli ekonomi üzerine kurula-
caktır’ vizyonuyla ‘milli teknoloji ham-
lesi ve dijital Türkiye’ olarak tanımla-
nan bir süreci yürüttüklerini söyledi.

Bu hamlede Bakanlığın hem çalış-
ma hayatını hem de çalışanları bu yeni 
döneme hazırlamayı amaçladığını dile 
getiren Selçuk, her yıl yapılan İşgücü 
Piyasası Araştırmaları doğrultusunda iş 
gücü piyasasının taleplerini ve eğilim-
lerini inceleyerek aktif işgücü program-
larını güncellediklerini ve daha yeni-
likçi uygulamaları hayata geçirdiklerini 
bildirdi.

Bu yılbaşında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlanan 
istihdam seferberliğinde işverenlerin 
2,5 milyon ilave istihdam sözü verdiği-
ni hatırlatan Selçuk, "Biz de Bakanlık 
olarak işverenlerimizin verdiği bu sözü 
desteklemek adına kapsamlı bir teşvik 
paketi sunduk. 18 ayrı teşvik uygula-
mamızla 1,7 milyonu aşkın işverenimi-
ze, 11 milyona yakın sigortalımıza hali 
hazırda katkı veriyoruz" diye konuştu.

Bütün bu uygulamaların sonucu 
olarak, 2002'de özel sektörde 24 bin 
kişinin işe yerleştirildiğini, 2018'de 
bu sayının 50 kat artarak 1 milyon 
240 bine çıktığını aktaran Selçuk, bu 
sayının yaklaşık yüzde 35'ini kadın-
ların, yüzde 35'ini gençlerin ve yüzde 
17'sini üniversite mezunlarının oluş-
turmasının bir iftihar vesilesi olduğunu 
belirtti.
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Ankara Uluslararası Fuarcılık ve 
Kongre A.Ş. Yönetim Kurulu 

toplantısı, kongre merkezi inşaat ala-
nında, Ankara Valisi Vasip Şahin'in 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Ankara Uluslararası 
Fuarcılık ve Kongre A.Ş. Yönetim 
Kurulu üyesi ve Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Sanayi 
Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir de katıldı.

Toplantı öncesinde, Ankara Oda 
ve Borsa Başkanları ve temsilcile-
ri Ankara Büyük Şehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre 
A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı, kongre 
merkezi inşaat alanında gerçekleştirildi

13
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Türkçe Konuşan Girişimciler ATB’nin konuğu oldu

Ankara Ticaret Borsası (ATB), 21. Türkçe Konuşan 
Girişimciler Programı kapsamında 16 farklı ülkeden 

gelen yaklaşık 50 katılımcıyla akşam yemeğinde buluştu. 
Törende bir konuşma yapan ATB Meclis Başkanı 

İbrahim Öztürk, Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı’nın öneminden bahsederek, “karşılıklı işbirliği-
miz ve ticaretimiz devam etsin istiyoruz” dedi.

ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk şöyle devam 
etti:

“Sizleri kardeş olarak görüyoruz ve ticaret savaşlarının 
iyice kızıştığı bir ortamda, dünya ekonomisinin parla-
yan yıldızı olan Asya ülkelerinin birbirine destek olması 
gerektiğine inanıyorum. Daha ileri günlere ve seviyelere 
beraber çıkabiliriz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz.” 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da, katı-
lımcılara yatırım çağrısı yaparak, “Türkiye iş yapma 
kolaylığı bakımından 17 sıra birden iyileşti. Daha da 
iyileşecek hedefimiz yirmili rakamlar. Önümüzde 4 
yıllık seçimsiz bir dönem var bu fırsatı değerlendirin. 
Türkiye ile ortaklık kurun, mal alın, mal satın. Türkiye 
dünyanın göbeğinde olan bir ülke. Bizde bir laf vardır 
her yol Türkiye’den geçer diye. Hem kendi aranızda hem 
bizimle ticaret yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz” şeklin-
de konuştu.
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Yavuz: Tarımda yeni politikalar 
geliştirmeye ihtiyaç var
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz, Türkiye Un 
Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 
Uluslararası Kongre ve Sergisi’ne 
katıldı. Yavuz burada yaptığı konuş-
mada tarımda yeni politikaların 
geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğuna 
işaret ederek, “Tarımsal destekleme 
üzerine yapılan tartışmaların, sadece 
bütçeden aktarılacak pay etrafında 
gelişmesi ana meselenin konuşmasını 
engelliyor. Tarım sektöründe çalışan-
ların katma değeri Türkiye'de bin 

15

TUSAF 15. Kongresi Antalya'da yapıldı

HABER



16

HABER

800 dolar düzeyinde kalırken, bu 
rakam Danimarka'da 52 bin 800 
dolar, Japonya'da 30 bin 620 dolar, 
Macaristan'da 4 bin 860 dolar düze-
yinde" dedi. 

ATB Başkanı Faik Yavuz, tarım 
sektörünün stratejik bir sektör oldu-
ğunu belirterek, tarımsal üretimin 
değerinin bütün dünyada arttığını 
söyledi. Yavuz, Türkiye'nin milli geli-
rinin 230 milyar dolardan 784 mil-
yar dolara çıktığını kaydederek, 15 
yıl önce tarımsal üretimin milli gelir 
içerisindeki payı yüzde 10,2 iken 
geçen yıl yüzde 5,7'ye düştüğünü 
aktardı.

Nüfus ve gelir artmasına rağmen 
milli gelir içerisinde tarımsal üreti-
min payının azaldığını aktaran Yavuz, 
"Son 30 yılda tarımın milli gelirden 
aldığı payı koruyabilseydik 150 milyar 
dolar değerinde bir ilave tarım ürünü 
üretmiş olacaktık. Bu, daha az ithalat, 
daha fazla ihracat, gıdanın sofraya 
daha ucuza gelmesi, bolluk, bereket 
demek." diye konuştu.

"Stratejiye ihtiyaç var"
Yavuz, Türkiye'nin çevre coğ-

rafyasında yaklaşık 2 milyarlık bir 
nüfus bulunduğunu kaydederek, "Bu 
2 milyarlık nüfus yaklaşık 500 milyar 
dolarlık tarım, gıda ve hayvancılık 
ürünleri ithal ediyor. Çevremizde 
müthiş bir pazar var. Verimli üre-
tebilsek satabileceğimiz müthiş bir 
pazar bulunuyor." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılıkta bütün 
dünyadaki fiyat artışlarının diğer 
ürünlerin artışına göre yüksek oldu-
ğunu dile getiren Yavuz, şu ifadeleri 
kullandı:

"Peki ne yapmalıyız? Tarımda 
yeni politikaların geliştirilmesine 
ihtiyaç var. Sizin de ham maddeniz 
olan tarımsal ürünleri, ferdi gelir 
sübvansiyonları ve destek alımlarıy-
la ayakta tutmak mümkün değil. 
Tarımsal destekleme üzerine yapılan 
tartışmaların, sadece bütçeden akta-
rılacak pay etrafında gelişmesi ana 
meselenin konuşmasını engelliyor. 

Verilen desteğin tarımdaki verimliliği 
nasıl etkilediğini tartışmak ana mese-
le olmalıdır."

Yavuz, tarım sektöründe çalışan-
ların katma değerinin Türkiye'de bin 
800 dolar düzeyinde kalırken, bu 
rakamın Danimarka'da 52 bin 800 
dolar, Japonya'da 30 bin 620 dolar, 
Macaristan'da da 4 bin 860 dolar 
düzeyinde olduğu bilgisini verdi.

Faik Yavuz, "Un sektörünün 
rekabet gücünü artırmak için kamu, 
yatırımları doğru yönlendirilmek, 
girdi maliyetlerini azaltacak önlemler 
almalı ve tarımsal üretim teşvik edil-
melidir." dedi.

Türkiye'de ekilmeyen alanları 
tarımsal üretim için değerlendirmek 
üzere bir stratejiye ihtiyaçlarının 
bulunduğunu dile getiren Yavuz, tarı-
mın sorunlarının çözülmesi halinde 
köylerden kentlere göç eğiliminin de 
tersine döneceğini aktardı.

Diğer konuşmacılar
TUSAF Başkanı Eren Günhan 

Ulusoy ise sektörün hacmine bakıl-
dığında Türkiye'nin 68 ilinde faaliyet 
gösteren 535 aktif un sanayicisinin, 
25 milyar liralık gayrisafi hasıla üret-
tiğini, sektörün aktif büyüklüğünün 
25 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Tarım, orman ve balıkçılık sek-
törünün 2018'de toplam hasılasının 
213 milyar lira olduğunu hatırla-
tan Ulusoy, "Türkiye'nin 2014-2018 
dönemindeki 5 yılda gerçekleştirdiği 
74 milyar dolarlık bitkisel ürünler 
ihracatının tam 5 milyar dolarını 
da un sanayicileri gerçekleştirmiştir." 
dedi.

Ulusoy, 2016'ya kadar hızla yük-
selen un ihracatının 3,5 milyon ton-
luk zirvesinden 2018'de 3,3 milyon 
tona düştüğünü kaydederek, her ne 
kadar büyük tonaj kayıpları yokmuş 
gibi gözükse de büyük kayıpları yeni 
pazarlarla kapattıklarını bildirdi.

Uluslararası Operasyonel 
Değirmenciler Birliği (IAOM) 
Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Hole 

de, Birlik'in temel hedefinin dünya 
çağındaki değirmencilere eğitim-
ler vermek olduğunu belirterek, 
dünya genelinde Kuzey Amerika'da, 
Güneydoğu Asya'da, Dubai'de, 
Hindistan'da, Orta Doğu'da yap-
tıkları ve yapacakları çalışmalardan 
bahsetti.

Kansas Devlet Üniversitesi Tahıl 
Bilimi ve Endüstrisi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Gordon Smith, tarım tek-
nolojileri ve değirmencilik üzerine 
önemli çalışmalar yaptıklarını belir-
terek, ABD'de benzerlerinin bulun-
madığını, eğitim ve gıda sektörü açı-
sından önemli bir rol üstlendiklerini 
söyledi.

Buğday ve lisanlı depoculuk 
masaya yatırılacak
Bu yıl 15'incisi düzenlenen etkin-

likte, tarım ve depoculuktan global 
ticaret ve buğday konularına kadar 
pek çok konu masaya yatırılacak.

Geçen yıl 3,5 milyon ton un 
ihracatından 1,1 milyar dolar gelir 
elde ederek bu alanda 6 yıldır dünya 
şampiyonu olan sektörün temsilcile-
ri, etkinlikte istişarelerde bulunarak 
daha fazla ihracat için neler yapabi-
lecekleri konusunda fikir alışverişi 
yapacak.

Kongre kapsamında iki gün 
boyunca, "Tarım ve Teknoloji", 
Tarım Politikaları ve Dış Ticaret", 
"Lisanslı Depoculuk", Ekonomi 
Politikaları ve Finans Piyasaları", 
"Global Ticaret ve Buğday", 
"Karadeniz Buğday Piyasaları Türev 
İşlemleri", "Blokchainin Yükselişi-
Buğday Ticaretine ve Finansmanına 
Etkileri" başlıklı oturumlar gerçek-
leştirilecek.

Kongreye ATB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, 
ATB Meclis Üyeleri Adem Uyanık, 
Müştak Önder, Fetullah Şevgin, 
ATB Genel Sekreter Yardımcısı Gül 
Kara ve ATB Yetkili Sınıflandırıcı 
Yöneticisi Handan Kavakoğlu da 
katıldı.



İbrahim Öztürk
Meclis Başkanı

Yumurta 
Üreticileri 
Uçurumun 
Kenarında

Irak hükümeti Türkiye’den yumurta ithalatını durdurunca 
hem ülkemiz hem de Irak ekonomik olarak çok ciddi zarar 

gördü. Irak yumurta ihtiyacının %20’sini üretebilirken geriye 
kalan ihtiyacının büyük bölümünü ülkemizden karşılıyordu. 
Ülkemizden ithal ettikleri yumurtanın 1 box (360 adet) fiyatı  
yaklaşık 26-28 dolar iken yasaktan sonra bu ihtiyaçlarını 
diğer ülkelerden 48-50 dolar fiyatla karşılayarak hem kendi 
vatandaşlarına hem de bizim ülkemize ekonomik olarak zarar 
verdiler.

   Ülkemizde yapılan yumurta üretimi Irak hükümetinin 
talepleriyle birlikte yaklaşık günlük 60 milyon/adet ve aylık 1.8 
milyar/adet seviyesine ulaşmıştı. Irak hükümetinin aldığı bu 
Siyasi kararla uygulanan yasak ülkemizde iç piyasada %25 - 
%30 civarında bir fazlalık oluşmasına neden oldu. Yumurta 
üreticisi 1 koli yumurtayı 12-13 TL maliyetle üretirken 6-7 
TL fiyatla satmak zorunda kaldı. Üretici yumurta başı 20 
kuruşa yakın zarar ediyor. Bu yapılan üretimin kapasitesi ile 
hesap edildiğinde çok kısa sürede iflasların artacağını tahmin 
edebiliriz.

  Yumurta üretimi ülkemizde plansız büyüme sebebiyle sık 
sık maliyet/fiyat dengesizlikleri yaşıyor ve bu sebeple yüksek 
maliyetlerle yetişmiş yüksek verimlerdeki yumurta tavuğu 
sürüleri kesimhanelerde çok düşük bedellerle kestiriliyor. 
Kesimhanelerde sıra alamayan bazı işletmeler ise sürüleri 
kümeslerde açlıktan ölmeye terk ediyor.

  Sektördeki bütün bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için, 
belli bir maliyet/fiyat istikrarı yakalayabilmek ve yumurta 
üretimini sürdürülebilir hale getirebilmek için kontrollü ve 
planlı bir üretime geçmek zorunluluk haline gelmiştir.

17

GÖRÜŞ



18

HABER

TOBB Ankara Genç Girişimciler 
İl Kurul Toplantısı yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Ankara Genç 
Girişimciler İl Kurul Toplantısı, 
TOBB Genel Kurul Sayman Üyesi 
ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz’un katılımıyla, Ankara Ticaret 
Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçek-
leştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan 
ATB Başkanı Yavuz, “girişimci kurul-
larımızı geçtiğimiz şubat ayında oluş-
turduk. Kurul Başkanlarımızın ve il 
icra komitesi üyelerimizin seçimini 
gerçekleştirdik. Ankara kurulumu-
zun yeni başkanı Hakan Tarhan kar-
deşime, yönetimine ve siz değerli 
kurul üyelerine yeni dönemde başa-
rılar dilerim” dedi.

ATB Başkanı Yavuz sözlerini 
şöyle sürdürdü:

Başta koordinatörümüz Ankara 
Ticaret Odası olmak üzere Ankara’daki 
tüm oda ve borsalar olarak yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi isterim. 

TOBB olarak Genç Girişimci 
Kurullarını bundan 10 yıl önce iki 
amaçla kurduk. Birincisi girişimci 
sayısını artırmak. Kendi işini yapan 
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genç girişimcileri desteklemek. Çünkü 
girişimcilik zenginlik demektir.

Kurullarımız 81 ilde bu amaçla 
her yıl yüzlerce başarılı faaliyet düzen-
liyorlar. Kurullarımız Türkiye’de 
girişimcilik teriminin yaygınlaşması 
noktasında çok katkı verdi. Gençler 
bugün girişimciliği bir kariyer seçe-
neği olarak görüyorsa; bunda kurul-
larımızın payı büyüktür. 

Dünya bir platform devrimini 
yaşıyor:
Türkiye’nin iktisadi geleceğinde 

girişimciliğin önemiyle ilgili birkaç 
tespit yapmak isterim. Geleceğimizi 
kurgularken önce küresel eğilimleri 
anlamalıyız. Dünya büyük bir hızla 
değişiyor. Bugün hayatımızın mer-
kezinde olan birçok teknoloji bun-
dan 10 yıl önce icat edilmemişti. 
Dünyanın en büyük şirketleri listesin-
de eskiden finans ve enerji şirketleri 
ağırlıklı olurdu. Artık küresel devler 
listesinde mazisi 10-15 yılı bulmayan 
teknoloji girişimlerini görüyoruz. 
Google, Facebook, Amazon, Apple 
ve Microsoft’un toplam değeri 3,5 
trilyon doların üzerinde.

 Dünya bir platform devrimini 
yaşıyor. Bu devirde artık araba sahibi 
olmadan dünyanın en büyük taşıma 
şirketi; Otel sahibi olmadan dün-
yanın en büyük konaklama şirketi; 
Ürün envanteri tutmadan dünyanın 
en büyük perakendecisi olmak müm-
kün.

21’nci Yüzyıl’da başarılı olmak 
için ya teknoloji işi yapmalıyız ya da 
işimize teknolojiyi entegre etmeliyiz. 
Eskiden girişimci olmak şimdiki gibi 
kolay değildi. İş kurarken ihtiyacın 
olan bilgiye erişmek zordu. Şimdi 
bilgi her yerde. Yeter ki sen doğru 
soruyu sor. 

Eskiden sermaye olmadan iş 
kurulamazdı. İşe yeni başlayan bir 
girişimcinin bankadan kredi alması 
mümkün değildi. Şimdi kamu des-
tekleri var. O da olmazsa melek yatı-
rımcılar var. Sermaye sahibi insanlar 
da yatırım yapacak iş fikirleri arı-
yorlar. Doğru iş fikri, iyi bir ekip 

ve çalışma azmi varsa sermaye artık 
sorun değil. Bir diğer önemli eğilim, 
dünya devleri eskiden sadece geliş-
miş ülkelerden çıkardı. Şimdi durum 
değişti. ÜNİKORN dedikleri, mil-
yar dolarlık değerlere ulaşan şirketler 
Endonezya’dan Arjantin’e her ülke-
den çıkabiliyor. 

İsrail, Finlandiya ve Singapur’un 
ÜNİKORNları var. Böyle bir dünya-
da hem genç hem de girişimci oldu-
ğunuz için çok şanslısınız. Önceki 
nesillerden çok daha fazla imkana 
ve fırsata sahipsiniz. Güzel bir söz 
var. Fırsatın kazası olmaz. Bunu iyi 
değerlendirmelisiniz. 

Ankara Genç Girişimciler 
Kurulu’ndan beklentimiz büyük. 
Türkiye’nin başkentindesiniz. Hem 
nüfus hem de ekonomik büyüklük 
olarak Türkiye’nin 2’nci şehrindesi-
niz. Ankara, milyar dolarlık değer-
lemelere ulaşabilecek şirketlere ev 
sahipliği yapabilecek bir kent. Bu 
şehrin avantajları saymakla bitmez. 
Öncelikle Türkiye’nin en başarılı tek-
noparkları, En yüksek katma değeri 
üreten sektörleri ve dünya çapında 
üniversiteleri Ankara’da yer alıyor.

ATO’nun girişimleriyle Ankara’da 
yurtdışındaki birçok önemli merkeze 
direk uçuş var. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği yanı başınızda. Daha 
önce de söylediğim gibi şehirdeki oda 

ve borsalar arkanızda. Siz başarıları-
nızla geri kalan 80 ile örnek olma-
lısınız. Bugün kurulun önümüzdeki 
dönem faaliyetleri konusunda istişare 
yapacaksınız. Umuyorum toplantı 
sonunda kısa-orta ve uzun vadeli 
önceliklerinizle ilgili iyi bir çerçeve 
çıkarabilirsiniz” dedi.

Kendinize güvenin:
Genç girişimcilere tavsiyelerde 

bulunan ATB Başkanı Yavuz, “artık 
devir değişti. Bizim saatlerce kütüp-
hanelerde, ansiklopedilerden, kitap-
lardan yaptığımız araştırmalar artık 
1 tane flash diskin içine sığıyor. Biz 
2012 yılında silikon vadisini gez-
dik. Bizi gezdirmesi için orada çalı-
şan Türkleri görevlendirmişler. Bize 
orada yaptıkları çalışmalardan bah-
settiler ve 20 yıl sonraki teknolojileri 
anlattılar. Biz bunları yavaş yavaş 
görmeye de başladık. Sadece sili-
kon vadisi değil. Japonya’da Toyota, 
Kore’de Hyundai fabrikalarını gez-
dik. Her yerde bizim gençlerimiz. 
Bulundukları yerin en parlak zekâları 
olmuşlar” ifadesini kullandı.

Yavuz, genç girişimcilere kendine 
güvenin çok önemli olduğunu hatır-
latarak başarılı olmanın en önemli 
unsurlarını saydı: “Dürüst olun, işi-
nizi sevin, işinize konsantre olun ve 
güvenli, istikrarlı büyüyün” dedi.
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ATB Ahiboz Lisanslı 
Depolarını artık kendisi işletiyor

Ülkemizin en büyük depolama kapasitesine ve 
fiziki alanına sahip ATB Ahiboz Hububat ve 
Bakliyat Ticaret Merkezi

Ankara Ticaret Borsası (ATB), Ankara Ahiboz’da bulu-
nan depolarında, lisanslı depo işletmeciliğini kendi 

şirketi olan ‘ATB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
A.Ş.’ bünyesinde sürdürecek.

Türkiye’de modern borsacılık faaliyetlerinin öncüsü 
olarak gösterilen ATB, bu sezondan itibaren sermayesi-
nin tamamı kendisine ait ‘ATB Tarım Ürünleri Lisanslı 

•  Devlet tarafından lisanslanmış kantarları,
•  Uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarı,
•  Ürünün elektronik senede dönüştürüldüğü lisanslı depoları,
•  Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yanı sıra bölgenin en büyük 

alıcı tacirlerinin alım yapmak üzere açık bulundurduğu 
210 bin ton kapasiteli depoları,

•  Alıcının, satıcının ve çalışanın ihtiyaçlarının karşılandığı 
sosyal donatıları

•  Ürün fiyatlarının rekabet ortamında oluşmasını sağlayan, 
oluşan fiyatların anında yansıtıldığı, ülkede oluşan fiyat-
ların takibinin yapılabildiği ürün ve fiyat ekranına sahip,

•  Seanslara uzaktan erişimi mümkün kılan ve satışa sunulan 
tüm ürünlerin cins ve kalitesinin görülerek fiyatlandırma 
yapabilen, dokunmatik tüccar ekranları,

•  İçinde her türlü teknolojik donanıma sahip tüccar ofisleri 
bulunan elektronik satış salonu

•  Ankara Ticaret Borsası’nın tüm birikim, imkân ve güvence-
siyle üreticimizin ve tüccarımızın hizmetine sunulmuştur.

Depoculuk A.Ş.’ de uzman personeli ve Ankara Ticaret 
Borsası güvencesiyle, üretici ve tüccarın hizmetinde ola-
cak. 

ATB, Ahiboz lisanslı depolarının lisans devir işlem-
lerini tamamlayarak, yeni sezona hazır hale getirdi. 
Ankara’da, hububat alım sezonu başladığı andan itibaren, 
TMO ile Borsa üyesi, tüccar ve üreticiler alım yapacak.

20



ATB Ahiboz’da 
üretici ve tüccarla buluştu
Ankara Ticaret Borsası (ATB) 

Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz, ATB Yönetim Kurulu ve Mec-
lis Üyeleri, ATB bünyesinde bulu-
nan, ATB Tarım Ürünleri Lisans-
lı Depoculuk A.Ş.’nin ve hububat 
sezonunun açılışı dolayısıyla, çiftçi 
ve tüccarla bir araya geldi. Toplan-
tıda bir konuşma yapan ATB Baş-
kanı Yavuz, tarımın günümüzde en 
önemli sektörlerden birisi olduğunu 
vurgulayarak, üreticilere üretimden 
vazgeçmeyin çağrısında bulundu.

ATB Başkanı Yavuz, yaptığı 
konuşmada şu görüşlere yer verdi:

“Önümüzdeki dönemde tarım 
sektörü çok önemli bir sektör hali-
ne gelecektir. Dünyanın toprakları 
azalıyor, ekim alanları daralıyor. Tabi 
çiftçiler eskisi kadar kazanamıyor. 
Doğrudur. Ancak bu hep böyle gide-
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ceği anlamını taşımıyor. Eğer önü-
müzdeki dönemde siz bu toprakları 
ekmezseniz açlıkla karşı karşıya gele-
ceğiz. Bu sadece Türkiye olarak değil 
dünyada da böyle. Bu nedenle tarım 
sektörünü çok ciddiye alıp, üretimi 
artıracak tedbirleri en kısa zamanda 
almalıyız. 

Türkiye, özellikle de Ankara öyle 
bir konumdaki, kuzeyimizde üreti-
mi arttırmaya müsait genişlemeye 
müsait alanlar var. Güneyimizde de 
hiç üretimi olmayan ülkeler var. Biz 
bu ikisinin arasında köprü görevi 
görebiliriz. Esasında lisanslı depolar 
ve ürün ihtisas borsaları bunun için 
var. Biz ürün ihtisas borsanı kur-
duk. Bu şu anlama geliyor; siz yarın 
ürününüzü elektronik ürün senedi-
ne dönüştürdüğünüz zaman, sadece 
buraya gelen tüccara değil, Edirne’de-
ki tüccara da Adana’daki tüccara da 

ulaşabileceksiniz. Bütün Türkiye’ye 
malınızı satabileceksiniz.

Bu sebeple ihtiyacınız doğrultu-
sunda satışınızı yapın, satmadığınız 
ürünü lisanslı depoya koyun, elektro-
nik ürün senedinizi alın ve bu senet 
üzerinden ticaretinizi yapın. Unut-
mayın ki sizin ürününüzün değerinin 
oluşmasında, yine sizin davranışları-
nız etkin rol oynayacaktır.

Türkiye’de ne kadar üretiyoruz ne 
kadar tüketiyoruz, piyasanın belir-
lenmesi için arz ve talebin çakışacağı 
bir noktanın olması lazım. İşte arz ve 
talep burada çakışacak. Aynı zaman-
da bir veri tabanı oluşacak. Bu veri 
tabanı sayesinde siz de üreteceğiniz 
ürünü ne kadar üreteceksiniz. Ne 
kadara satacaksanız bunu belirleye-
bileceksiniz.

Biz ATB olarak her türlü altyapıyı 
hazırladık. Lisanslı Depolarsa lisans-

lı depolar, laboratuvarsa uluslararası 
akredite olmuş tek laboratuvar bizde. 
Satış salonumuz son teknolojiyle 
donatılmış adeta uzay üssü gibi her 
şey gördüğünüz gibi elektronik. 

Ben size, ürünlerinizi lisanslı 
depolarımıza getirmeniz konusunda 
çağrı yapıyorum. Devlet desteklerin-
den ve teşviklerinden faydalanmanızı 
öneriyorum. Eksiklerimiz varsa da 
görüşür konuşur en kısa zamanda 
bunları sizlerin hizmetinize sunarız.”

 ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol 
Ömeroğlu da lisanslı deponun tüc-
car ve üreticiler açısından avantaj-
larından bahsederek, devletin cazip 
destek ve teşviklerinden faydalanın 
çağrısında bulundu. Lisanslı depocu-
luğu bir mal bankacılığına benzeten 
Ömeroğlu, “Nasıl ki bir bankaya 
para yatırdığınızda bunun karşılı-
ğında bir belge alıyorsunuz. Paranız 
güvende garantili bir şekilde orada 
duruyor ve siz bunun karşılığında 
belli bir miktar kar sağlıyorsanız aynı 
şey lisanslı depoculuk için de geçer-
lidir. Tabi bizim depomuz hububat 
üzerine” dedi. 

ATB Genel Sekreteri Eyüp Şenol 
Ömeroğlu konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Ürünleriniz bize geldiğinde, 
Ticaret Bakanlığı’nın lisanslamış 
olduğu ve sürekli denetlenen kantar-
larda tartılıyor. Ardından yine bakan-
lık tarafından belirlenmiş olan usule 
göre numuneler alınıyor. Yine bakan-
lık tarafından lisans verilen ve denet-
lenen laboratuvarlarda tahlili yapılı-
yor. Depolanmak istenilen ürünler 
elektronik ürün senedine dönüştü-
rülüyor. Bu senet devletin kuruluşu 
olan ‘Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda 
muhafaza ediliyor. Bu saatten sonra 
ürünleriniz emniyette, siz de cebi-
nizdeki senedi istediğiniz gibi alıp 
satabiliyorsunuz. Eskisi gibi çuvala 
doldur, kamyondan indir sorunu-
nuz kalmıyor. Sistem sizi Türkiye’nin 
her yerindeki alıcılarla buluşmanızı 
sağlıyor. Çevredeki 3 tüccara muh-
taç olmuyorsunuz. Türkiye’deki tüm 
tüccarlar sizin müşteriniz.

HABER
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ATB Ahiboz Laboratuvarı
tetkikleri başarıyla tamamlandı 
ATB Ahiboz Hububat 

Teknolojileri Laboratuvarı, 
TÜRKAK tarafından yapılan, TS 
EN ISO/IEC 17025:2017 ‘ye geçiş 
gözetim tetkiki başarıyla tamamlandı. 
Denetim, TÜRKAK Baş Denetçisi 
Semih Özakar ve TÜRKAK Teknik 
Denetçisi Zeliha Yıldırım tarafın-
dan yapıldı. Denetime ayrıca, ATB 
Ahiboz Hububat Teknolojileri 
Laboratuvarı Yetkili Sınıflandırıcı 
Yöneticisi Handan Kavakoğlu, 
Laboratuvar Müdür Yardımcısı ve 
Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu 
Yasemin Okur, Fiziksel Analiz Bölüm 
Sorumlusu Esra Kaya, Numune 
Alma Kabul Personeli Ersin Soysal, 

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, ATB 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ’yi ziyaret etti

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İç Ticaret 
Genel Müdürü Adnan Yakın ve İç Ticaret Genel 

Müdür Yardımcısı Hakan Çalış, Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u ATB Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ Ahiboz Tesisleri’nde 
ziyaret etti.

ATB Başkanı Yavuz, Uçarmak ve beraberindeki heye-
te, uluslararası akredite laboratuvarı, çağdaş borsacılığa 
örnek satış salonunu ve lisanslı depoları gezdirerek, 
bunların işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi. Uçarmak 
da ATB Başkanı Yavuz’u tebrik ederek çağdaş borsacılığa 
örnek böyle tesislerin ülke faydasına olduğunu belirtti.

Raporlama Personeli Yasin Okur, 
Kimyasal Analiz Teknik Personeli 

İzel Ekin Demirbaş ve Fiziksel Analiz 
Teknik Personeli Kübra Şahin katıldı.
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Hububat Ticaretinde Lisanslı 
Depoculuk Sisteminin Yapısal 

ve Ekonomik Analizi ve Depolarda 
Kapasite Optimizasyonu Projesi’nin 
kapanış toplantısı Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi. 

ATB, Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
beraber tamamladığı projenin 
kapanış toplantısına Polatlı Ticaret 
Borsası Başkanı Yahya Toplu, 
Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı 
Osman Sarı, Ankara İl Tarım Müdür 
Yardımcısı Veysel Çetin ve TMO 

Lisanslı Depoculuk Araştırması 
Kapanış Toplantısı ATB 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi
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Ürün Teknolojileri Laboratuvar Şube 
Müdürü Hidayet Fodul da katıldı.

Toplantıda, proje boyunca tespit 
edilen sorunlar tek tek ele alınarak, 
katılımcılara faydalı olacak çıktılar 
açıklandı. Sonuçlar ve öneriler geniş 
bir sunumla katılımcılara sunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan ATB Genel Sekreteri Eyüp 
Şenol Ömeroğlu, şu görüşlere yer 
verdi:

Projenin, giderek kendini gös-
termeye başlayan lisanslı depoculuk 
sisteminin yaşadığı sorunlar ve bun-
ların çözümlerini hedeflediğini belir-
ten Ömeroğlu, lisanslı depoculuk 
sistemin en önemli sorununun halka 
ulaştırılması olduğunu belirtti.

Lisanslı depoculuğun üretici ve 
tüccar açısından hızlı finansman, 
güvenli ve kolay yatırım bir aracı 
olduğunu dile getiren ATB Genel 
Sekreteri, “lisanslı depoculuk nere-
sinden yaklaşırsanız yaklaşın hem 
önemli hem de büyük faydaları olan 
bir sistemdir. Lisanslı depoculuk özü 

itibariyle, tarım piyasasını düzenle-
me enstrümanlarından bir tanesidir” 
dedi.

Elektronik Ürün Senedi’nin 
(ELÜS) üreticinin hayatını kolay-
laştırdığını dile getiren Ömeroğlu, 
“cebinizdeki banknot kadar kıymetli 
olan, garantisi olan bir sistemdir. 
Çiftçilerimiz ELÜS sayesinde tar-
lasını, traktörünü ipotek etmekten 
kurtuldu” şeklinde konuştu.

Lisanslı depoculuğun en temel 
şartının emanet edilen ürünü oldu-
ğu gibi korumak olduğu belirten 
Ömeroğlu, “ürünü aldığınız gibi 
koruyacaksınız, koruduğunuz gibi de 
teslim edeceksiniz. Bir başka ifadeyle 
ürünü karıştırmayacaksınız. Bizim 
ülkemiz dünyada en fazla ürün çeşit-
liliği olan ülkelerden bir tanesi. Bu 
da tabi lisanslı depoculuk sisteminde 
âtıl kapasitelere neden olmakta. Bu 
projeye başlama nedenlerimizden bir 
tanesi de bu durum” dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) Toprak ve Su Kaynakları 

Araştırmaları Daire Başkanı Dr. 
Bülent Sönmez’in konuşması:

Lisanslı depoculuk sisteminin 
özel sektörle entegre olması gerektiği-
ni dile getiren Sönmez, “günümüzde 
tarım sektörünü çok yakından ilgi-
lendiren üç önemli sektör var. Enerji, 
su ve gıda bu kollar özel sektör katkı-
sı olmadan düşünülemez” dedi. 

Dr. Bülent Sönmez şöyle devam 
etti:

Lisanslı depoculuk sistemi hem 
tarımsal çerçeveden hem ticari çer-
çeveden biyo ekonominin en önem-
li aktörlerinden birisidir. Lisanslı 
depoculuk özellikle yenilenebilir bir 
enerjiyle desteklenirse çok özel bir 
konuma geliyor. 

Günümüzdeki mevcut kaynakla-
rımız çerçevesinde TAGEM bu atı-
lımları destekliyor. Üniversitelerimiz 
ve borsalarımız iş birliğiyle de bu 
çalışmaların devam etmesini arzu 
ediyorum.

Ticaret Borsalarımıza ve üniver-
sitelerimize bu projeye katkılarından 
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dolayı teşekkür ediyorum.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan’ın konuşması:

Akademisyenlerin dolu dolu çalış-
ma ve araştırma yapmakla beraber 
gerçek hayatta bazı şeylere uzak oldu-
ğunu dile getiren Prof. Dr. Ceyhan, 
“akademisyenlerin gerçek hayattaki 
insanlara, insanlarında akademisyen-
lere yakınlaşmasıyla kesinlikle bir 
çözüm bulacağımıza inanıyorum” 
dedi.

Prof. Dr. Ceyhan konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’ye has birkaç saptama 
yapmak istiyorum. Cumhuriyet 
döneminden sonra Türkiye 1929 
ekonomik buhranıyla birlikte, karma 
ekonomik sistemi benimsemiş duru-
ma geldi. Karma ekonomik siste-
minin Türkiye’ye getirdiği şey ise, 
dikkat edin toplantı ve seminerlerde, 
kesin bir çözüm yoktur. Her zaman 

karma her zaman arayadır. Karma 
ekonomik sistem bu şekilde üzerimi-
ze sinmiş durumdadır. 

Türkiye bir süreç toplumu değil. 
Ancak lisanslı depoculuk sistemi 
bir süreçtir. Süreç uzadığı zaman 
ise bizim enerjimiz, motivasyonu-
muz düşüyor. Ancak lisanslı depo-
culuğun ihtiyacı olan tek şey zaman-
dır. Zaman verildiği taktirde lisanslı 
depoculuk gelişerek yoluna devam 
edecektir.

Lisanslı depoculukta birçok pay-
daş var ve bu paydaşlar iletişim konu-
sunda tam olarak aynı dili konuşa-
mıyor. Özellikle ürün sınıflandırması 
konusunda çok farklı görüşler oldu-
ğunu görmekteyiz.

Türkiye’nin en önemli sıkıntı-
sı piyasaları izleyememesidir. Bizim 
derhal vakit kaybetmeden en azından 
hububatla ilgili bir izleme sistemi 
yaratmamız, hatta erken uyarı sistemi 
kurmamız gerekir.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Tarım Ekonomisi 
Bölümünden Sevinç Karabak’ın 
konuşması: 

Temel problemin yeterli ve stan-
dart miktarda ürün bulunamaması 
nedeniyle lisanslı depolarda optimi-
zasyonun sağlanamaması olduğunu 
belirten Karabak, “buradan yola çık-
tık ve iki soru belirledik. Bunlardan 
birincisi, üreticilerde çeşit ve birlikte-
lik sağlanması yoluyla standart ürün 
kalitesine ulaşılabilir mi? Diğeri ise, 
lisanslı depoculuk sistemi etkin mi?

Sevinç Karabak daha sonra konuy-
la ilgili detaylı bir sunum yaptı. Proje 
çıktıları ve detayları kitapçık halinde 
paylaşılacak.

Karabak’ın sunumunun ardından 
görüş ve öneriler kısmına geçildi. 
Katılımcılar sektörde karşılaştıkları 
sorunları ve çözüm önerilerini dile 
getirdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi 
Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Özdebir, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu 
iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ATB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, , ATB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altınışık, Ankara 
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Atıf Can Aktay, TOBB 
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, ATB Genel Sekreteri 
Eyüp Şenol Ömeroğlu, ATB Genel Sekreter Yardımcısı 
Gül Kara, TOBB Özel Kalem Müdürü Gökçer Doğan 
ve Ahmet Akpınar katıldı.

Başkanlar 
ATB’nin iftar 
yemeğinde 
bir araya
geldiler..
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ATB 'nin geleneksel iftar yemeği

ATB Mayıs Ayı Meclis 
Toplantısı’nın ardından, 

geleneksel iftar yemeği 
verildi.

ATB Hizmet 
Binasında verilen yemeğe, 

ATB Meclis Üyeleri, 
ATB Meslek Komiteleri 

üyeleri ile ATB personeli 
katıldı.
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ATB Başkanı Yavuz, Polatlı TOBB 
Fen Lisesi açılış törenine katıldı
Polatlı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Fen Lisesi’nin 
açılış töreni, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz’un katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Kurdele kesiminin ardından 
öğrencilerle toplu fotoğraf çektiren 
Hisarcıklıoğlu ve Yavuz daha sonra 
sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet 
etti.

Öğrencilere kitap hediye eden 
Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ 
hakkında da bilgi vererek, ileriki 
yıllarda kendilerini bu üniversitede 
görmek istediğini dile getirdi. 
Hisarcıklıoğlu İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri ile Okul Müdürü’ne Dede 
Korkut Kitabı hediye etti. Ziyarette 
Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim 
Tunçer ile Eski Tarım ve Hayvancılık 
Bakanları Mehdi Eker ve Kudbettin 

ATB Başkanı Yavuz, Polatlı’da iki önemli organizasyona katıldı

Arzu da Hisarcıklıoğlu’na eşlik etti. 
Polatlı Ticaret Borsası Başkanı 

Yahya Toplu da, TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na destekleri için 
teşekkür ederken, “Sayın Başkanımız 
ne zaman arasak her zaman yanımızda 
oldu. Polatlı’ya desteğini hiç eksik 

etmedi. Tüm hemşerilerim adına 
kendisine şükranlarımı iletiyorum” 
dedi.

Öğrenciler de Hisarcıklıoğlu'na 
bir sürpriz yaparak, sınıf tahtasına 
kendisine teşekkür ettiklerini 
yazdılar.



HABER

30

ATB Başkanı 
Yavuz, 
'Borsanın 
Yıldızları Ödül Töreni ve 
Geleneksel İftar Yemeği'ne katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz, Polatlı Ticaret Borsası’nın 
düzenlediği “Borsanın Yıldızları 
Ödül Töreni ve Geleneksel İftar 
Yemeği”ne katıldı.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, Polatlı Ticaret 
Borsası’nın akredite bir borsa 
olduğunu hatırlatarak, “Binasıyla, 
elektronik satış salonuyla, akredite 
laboratuvarlıyla, lisanslı deposuyla, 
kantarı ve sosyal tesisleriyle üyesine 5 
yıldız hizmet sunuyor” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Polatlı Ticaret 
Borsası Başkanı Yahya Toplu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen törende 
yaptığı konuşmada, Anadolu’da tarım 
ve hayvancılığın yıldızı, özellikle de 
ürettiği kaliteli buğdayla herkesin 
gururu olan Polatlı’ya hayırlı işler 
için geldiklerini vurguladı. Kadir 
Gecesi ve Ramazan ayı için dua ve 
dileklerini ileten TOBB Başkanı, 
“Bu vesileyle, bizlerin huzuru için, 
kahramanca mücadele veren, emniyet 
güçlerimizi, askerimizi, polisimizi de 
minnetle anıyorum. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa 
diliyorum” dedi.

Polatlı Ticaret Borsası’nın 

çalışmalarını öven ve burasının 
Türkiye’nin örnek borsalarından birisi 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Bugün bizlere ev sahipliği yapan 
Polatlı Ticaret Borsamıza, Yahya 
kardeşime, yönetimine ve meclisine 
huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Yahya Kardeşimle, TOBB Genel 
İdare Kurulu’nda ve TOBB Ticaret 
Borsaları Konseyinde birlikte 
çalışıyoruz. Sizleri orada en iyi şekilde 
temsil ediyor. Yine Yahya Kardeşimin 
tecrübelerinden TMO-TOBB 
Lisanslı Depoculuk iştirakimizde 
yararlanıyoruz. Ülkemizde lisanslı 
depoculuğun gelişmesi için canla 
başla çalışıyor” diye konuştu.
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik 

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı 
ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ev 
sahipliğinde düzenlenen ‘Ankara’nın 
Enleri’ ödül töreni ve iftar yemeğine 
katıldı.

Programa, ATB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Kemal Coşgun, ATB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Şakir Çetin 
ve Murat Başar da katıldı.

Programda bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu görüşle-
re yer verdi:

Türkiye'yi başka türlü durdura-
mayacaklarını düşünen iç ve dış çev-

reler umutlarımıza saldırıyor, döviz 
kurunu harekete geçiriyor, hiçbir 
tehdit ve gizli ambargo bizi durdura-
maz, bu oyunu bozmakta kararlıyız. 
Bu vatanın havasını soluyup, suyu-
nu içtiğimiz müddetçe şehidimiz 
ve gazimiz eksik olmayacaktır. Her 
fırsatta tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet diyoruz. Rabia'mıza 
sıkı sıkıya sahip çıkmazsak bizi bu 
topraklardan geriye en küçük bir iz 
bırakmamacasına jiletle kazır gibi 
kazırlar. 82 milyon hep beraber, bir 
olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, 
hep birlikte Türkiye olacağız.

Cumhuriyetle yaşıt olan Ankara 
Ticaret Odamız bugün 157 bin üye-
siyle ülkemizin ekonomide en önem-
li temsilcileri arasında yer alıyor. 
Bugün de odamız 'Sen Kazan Ülken 

Kazansın' anlayışıyla girişimcilerimi-
ze öncülük etmeyi sürdürüyor. İş 
dünyamızla birlikte istihdam sefer-
berliği başlattık. Bu yıl için hedefimiz 
2,5 milyon istihdama ulaşmaktır. 
ATO'nun bize sözü yıl sonuna kadar 
220 bin istihdam. Şu an itibarıyla 60 
bin istihdamı sağlamış durumda. Yıl 
sonu itibarıyla 220 bin istihdamı sağ-
lamış olmasını temenni ediyorum. 
Yılın ilk üç ayında olumlu yönde 
fakat yetersiz bir istihdam artışı sağ-
lamayı başardık. İlerleyen yıllarda 
çok ciddi bir artış bekliyoruz. Devlet 
olarak istihdam konusunda çeşitli ve 
geniş kapsamlı teşvikler veriyoruz. 
Tüm iş adamlarımızı bu teşviklerden 
faydalanmaya davet ediyorum.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise 
yaptığı konuşmada, “Devletimizden 

Ankara'nın ‘En’leri 
ödüllerini aldı



isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız 
eşit olsun, gerisini biz hallederiz. 
Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler 
arasına sokarız" dedi. 

Başkent iş dünyası için gurur 
gününü yaşadıklarını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a iş dünyasına verdi-
ği destekten ötürü teşekkür etti. 
Yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Bakanların, Türkiye 
Ekonomi Şûrası, Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şûrası ve Genel Kurul'da 
TOBB'u yalnız bırakmadığına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, ülke ve camia 
adına şükranlarını sundu.

Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız 
elbette var ama hepsini aşacak irade 
ve imkana sahibiz. El ele verdiğimiz-
de, hepsini aşabileceğimizi biliyoruz. 
Devletimizden isteğimiz rakipleri-
mizle şartlarımız eşit olsun, gerisi-
ni biz hallederiz. Ülkemizi yine en 
güçlü ekonomiler arasına sokarız." 
diye konuştu.

Tören kapsamında ödüllendiri-
lenleri kutlayan ve başarı dileyen 
Hisarcıklıoğlu, Ankara'nın bundan 
sonra da yeni başarı hikayeleri yaza-
cağını kaydetti.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise 
başkentin, artık "memur şehri" kim-
liğinden sıyrılıp ticaret ve sanayi kenti 
haline geldiğine işaret etti. Üye fir-
maları arasında, dünyaya örnek çalış-
malar yürüten şirketler bulunduğuna 
dikkati çeken Baran, "ODTÜ mezu-
nu 3 mühendis tarafından kurulan 
ve Yönetim Kurulu Üyemizin de 
ortağı olduğu firma, dünyada ilk 
kez Türkiye'de kullanılan İlaç Takip 
Sistemi'ni hayata geçirdi. Birleşmiş 
Milletler tarafından dünyanın en iyi 

5 sağlık projesinden biri olarak seçi-
len İlaç Sağlık Sistemi'ni yurtdışına 
ihraç ederek, döviz girdisi de sağla-
yan üyemiz, halen 50 ülkeye yazılım 
ihraç etmek için çalışmalar yapıyor” 
ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurumlar 
Vergisi En'leri", "İhracatın En'leri", 
"İstihdamın En'leri" ve "Ankara'ya 
Değer Katanlar" kategorilerinde 
ödülleri sahiplerine takdim etti.
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ATB’ye ziyaretler...

Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan’ın ziyareti
Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt 
Tandoğan, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti. Vali 
Yardımcısı Tandoğan ziyaretinde, Ankara Ticaret 
Borsası’nın, İstihdam Seferberliği 2019 teşvikleri 
konusunda çalışmalarını yakından izlediklerini 
belirterek, “yoğun ve özverili çalışmalarınız için 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Ahmet Aydın ve İsmet Gergerli ATB'yi ziyaret etti
Adıyaman Millet Vekili Ahmet Aydın ve Kredi 
Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet 
Gergerli, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti. 
Ziyarette ATB Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Başar da bulundu.

TKDK yetkilileri, ATB Başkanı Yavuz'a destekleri anlattı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman 

ve TKDK Destek Hizmetleri Birim Amiri 
Mustafa Deniz, Ankara Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.
Görüşmede ATB Başkanı Yavuz’a, TKDK’nın 

destek programları hakkında bilgi verildi. 

Ankara Ticaret Borsası’na ziyaretler sürüyor. Genel ekonomik durum ve borsa 
faaliyetlerinin de ele alındığı ziyaretler şöyle:
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Zonguldak TSO'dan ATB'ye ziyaret
Zonguldak 

Ticaret ve Sanayi 
Odası (ZTSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir ve 

ZTSO Genel Sekreteri 
Muharrem Sarıkaya 

Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Yönetim 

Kurul Başkanı 
Faik Yavuz’u ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, ATB'yi ziyaret etti
Beypazarı Kaymakamı      
Can Aksoy, İlçe Tarım 
Müdürü Yavuz Ekici           
ve Beypazarı Ticaret                           
Odası Başkanı Ahmet 
Göçmen’den oluşan 
heyet, Ankara Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu            
Başkanı Faik Yavuz’u        
ziyaret etti.



ICC 65. Genel Kurulu yapıldı
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 

Türkiye Milli Komitesi 65. Ola-
ğan Genel Kurulu, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi.

Genel Kurula, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Tica-
ret Borsası (ATB) Meclis Başkanı, 
ICC Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Öztürk ve ATB Yönetim Kurulu Baş-
kanı, ICC Yönetim Kurulu Üyesi Faik 
Yavuz da katıldı. 

Hisarcıklıoğlu, 12-14 Haziran 
2019 tarihlerinde Brezilya’nın Rio 
de Janeiro kentinde düzenlenen ICC 
11. Dünya Odalar Kongresi bünye-
sindeki Dünya Odalar Yarışmasında 
finale kalan Gaziantep Sanayi Odası, 
Konya Sanayi Odası ve İstanbul Tica-
ret Odası ile birincilik alan Gaziantep 
Ticaret Odası’nı başarılarından ötürü 
kutlayarak, plaket verdi. 

Söz konusu yarışmada; Gaziantep 
Ticaret Odası, En Sıradışı Proje Kate-

gorisinde ‘Suriye Masası Projesiyle; 
Gaziantep Sanayi Odası, En İyi Eği-
tim Projesi kategorisinde ‘Mesleki Eği-
tim Merkezi Projesiyle’; Konya Sanayi 
Odası, En iyi KOBİ ve Girişimci-
lik Geliştirme Projesi kategorisinde 
‘Bölgesel İnovasyon Merkezi Proje-
siyle’, İstanbul Ticaret Odası da En 
iyi KOBİ ve Girişimcilik Geliştirme 
Projesi kategorisinde, ‘Bilgiyi Ticari-
leştirme Merkezi Projesiyle’ yarışmıştı.
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Bitkisel üretimin bir önceki yıla 
göre artacağı tahmin edildi
TÜİK Bitkisel Üretim 

1.Tahminine 2019 yılında bit-
kisel üretimin bir önceki yıla göre 
artacağı tahmin edildi

Üretim miktarları, 2019 yılının 
ilk tahmininde bir önceki yıla göre 
tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 
%5,4, sebzelerde %2,7, meyveler, 
içecek ve baharat bitkilerinde %5,8 
oranında artış gösterdi. Üretim mik-
tarlarının 2019 yılında yaklaşık ola-
rak tahıllar ve diğer bitkisel ürün-
lerde 67,9 milyon ton, sebzelerde 
30,8 milyon ton, meyveler, içecek ve 
baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton 
olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 

Tahıl üretiminin 2019 yılında 
bir önceki yıla göre artacağı tah-
min edildi

Tahıl ürünleri üretim miktarları-
nın 2019 yılında bir önceki yıla göre 
%1,1 oranında artarak yaklaşık 34,8 
milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre buğday üreti-
minin %2,5 oranında azalarak 19,5 
milyon ton, arpa üretiminin %7,1 
oranında artarak 7,5 milyon ton, 
çavdar üretiminin değişim gösterme-
yerek 320 bin ton, yulaf üretiminin 
%1,9 oranında artarak 265 bin ton 
olacağı öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerin-
den yemeklik baklanın %1,6 oranın-
da artarak yaklaşık 6 bin ton, kırmızı 
mercimeğin %22,6 oranında arta-
rak 380 bin ton, yumru bitkilerden 

patatesin ise %9,9 oranında artarak 
5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretimi-
nin %14,3 oranında artarak 160 bin 
ton olacağı öngörüldü.

Tütün üretiminin %12,7 oranın-
da azalarak 70 bin ton, şeker pancarı 
üretiminin ise %11,4 oranında arta-
rak yaklaşık 21 milyon ton olarak 
gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2019 yılında 
bir önceki yıla göre artacağı tah-
min edildi

Sebze ürünleri üretim miktarının 
2019 yılında bir önceki yıla göre 
%2,7 artarak yaklaşık 30,8 milyon 
ton olacağı tahmin edildi.

Sebze ürünleri alt gruplarında 
üretim miktarları incelendiğinde, 
yumru ve kök sebzelerde %14,1, 

meyvesi için yetiştirilen sebzelerde 
%1, başka yerde sınıflandırılmamış 
diğer sebzelerde ise %3,6 oranında 
artış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürün-
lerinden domateste %2,9, kuru 
soğanda %23,8, hıyarda %2 oranın-
da artış, karpuzda %3,4, sivri biberde 
%1,4, patlıcanda %3,3 oranında aza-
lış olacağı tahmin edildi. 

Meyve üretiminin 2019 yılında 
bir önceki yıla göre artacağı tah-
min edildi

Meyveler, içecek ve baharat bitki-
leri üretim miktarının 2019 yılında 
bir önceki yıla göre %5,8 oranında 
artarak yaklaşık 23,6 milyon ton ola-
cağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin 
üretim miktarlarına bakıldığında, bir 
önceki yıla göre elmada %6,8, şefta-
lide %5,5, kirazda %6, çilekte %4,3 
oranında artış, yenidünyada ise %8,2 
oranında azalış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden manda-
linanın %6,1 oranında artacağı, sert 
kabuklu meyvelerden antep fıstığının 
ise %58,3 oranında azalacağı tahmin 
edildi.

İncir üretiminde %7,3, muz da 
ise %18,1 oranında artış olacağı 
öngörüldü.
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Tropik meyve yetiştiriciliği, tro-
pik iklim kuşağı ile subtropik 

iklim kuşağında yer alan mikrok-
lima özelliklere sahip bazı ülke-
lerde yapılmaktadır. Tropikal iklim 
meyvelerini bu kuşağın dışında 
yetiştirmek çok güçtür. Bunun için 
seralar gibi özel koruma tesisleri-
ne ihtiyaç vardır. Anadolu genel 
anlamıyla orta iklim kuşağında 
bulunmaktadır. Fakat yeryüzünün 
topografik yapısının farklı oluşu çok 
çeşitli iklim bölgelerinin oluşumu-
na yol açmıştır. Ülkemizde sadece 
uygun ekolojiye sahip olan Akdeniz 
Bölgesinde ancak Antalya, Mersin 
ve Hatay’ın bazı mikroklima özelli-
ği gösteren bölgelerinde yetiştirilme 
şansı bulunmaktadır.

Tropik meyve yetiştiriciliği 
günümüzde Antalya ve Mersin ille-
rimizin sadece belirli alanlarında 
yapılabilmektedir. Tropik meyveler-
den ülkemizde ekonomik anlam-
da yetiştiriciliği yapılan meyve tür-
lerinin başında muz gelmektedir. 
Son yıllarda üreticilerimizin alter-
natif meyve üretimine olan ilgisi-
nin artmasıyla, farklı tropik meyve 
türlerinin yetiştiriciliği yapılmaya 
başlanmıştır. Bu ilginin artmasında 
insanların beslenme ve sağlık açısın-
dan daha fazla bilinçlenmeleri etkili 
olmuştur.

Tropik meyvelerin büyük çoğun-
luğu özellikle C vitamini bakımın-
dan zengin olmalarının yanında, 
birçoğunun antioksidan içeriğinin 
yüksek olması, bu meyve türlerine 
olan talebin gün geçtikçe artmasını 
sağlamaktadır. Antalya ve çevresi 
turizm açısından önemli bir potan-
siyele sahip olmakla birlikte tarımın 
da başkenti olarak sayılmaktadır.

Tropik meyvelerin üretimi ve 
tüketimi açısından Antalya ilinde 
son yıllarda önemli ilerlemeler 
kaydedilmiş ve özellikle süper-
marketlerde ve hatta bazı semt 
pazarlarında da bu meyveler 
yerini almıştır. Ülkemiz koşul-
larında tropik meyvelerden muz 
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dışında uygun 
bölge koşulla-
rında yetiştirile-
bilen ve bilimsel 
olarak da çalışılan 
meyve türlerinden biri 
papayadır. Bunun dışın-
da mango, pasiflora, lon-
gan, guava, litchi, pitaya gibi 
meyve türlerinin de yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Papaya
Papaya da muz yetiştiriciliğinde 

olduğu gibi gerek tropik ve gerek-
se subtropik iklim kuşağında yer 
alan birçok ülkede ekonomik ola-
rak yetiştirilme şansına sahip bir 
türdür. Papaya yetiştiriciliği dün-
yada Brezilya, Nijerya, Hindistan, 
Meksika ve Endonezya gibi ülke-
lerde yoğunlaşmıştır. Dikimden 
hemen sonra meyveye yatması, 
tohumla çoğaltılması, tohumlarının 
uygun koşullarda uzun süre muha-
faza edilebilmesi, değişik iklim ve 
toprak koşullarına kolaylıkla adapte 
olabilmesi, papayanın yetiştiricilik 
talebini arttıran en önemli faktör-
lerdir. Meyveler başlangıçta yeşil, 
olgunlaşma başladığında ise meyve 
sarıya, portakal rengine veya bazı 
çeşitlerde ise kırmızıya dönebilmek-
tedir. Meyvesi sulu, tatlı ve kavu-
nu anımsatan bir aromaya sahiptir. 
Papaya yetiştiriciliği için optimal 
sıcaklık 21°C ile 33°C 
arasında değiş-
m e k t e d i r . 

Sıcaklığın, 12-14°C’nin altına düş-
mesi meyvelerin büyüme ve geliş-
mesini geciktirmektedir. Sıcaklığın 
-0.5ºC’nin altına düşmesi ise papa-
ya bitkilerinde soğuk zararına neden 
olmaktadır. Ayrıca sıcaklığın uzun 
süre -0.5ºC’nin altında kalması ise 
bitkilerin tamamen ölmesine neden 
olmaktadır.

Longan
Yarı tropikal her dem yeşil bir 

ağaçtır. Güneydoğu Asya’da deniz-
den 500 metre yüksekliğindeki yer-
lere kadar yetişir. Tropik meyveler 
içerisinde subtropik iklim koşulla-
rına adaptasyonu en yüksek meyve-
lerden biridir. Ağaçlar 10 metre boy 
yapabilirler. Kurak iklime toleranslı 
bir ağaçtır. Küçük ağaçların C’den 
sonra zarar görmektedir.°C, büyük 
ağaçlar -3°dalları -1 Kumlu killi 
topraklar ile hafif asitli, organik 

maddece zengin top-
raklarda iyi gelişir.
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Pitaya
Pitaya Güney Amerika’nın 

doğal bir bitkisidir. Tropik iklim 
koşullarında açıkta, subtropik 
iklim koşullarında ise örtü altında 
yetiştirilmektedir. Sarılıcı bir kak-
tüs formundadır. Pitaya özellikle 
C vitamini ile fosfor ve kalsiyum 
mineralleri bakımından zengin bir 
meyve türüdür. Bu özelliklerinden 
dolayı taze meyve olarak tüketil-
mesinin yanında tatlı, meyve suyu 
olarak ayrıca meyve salatalarında 
da değerlendirilmektedir. Sindirime 
faydalıdır ve düzgün tüketildiğin-
de astım ve öksürüğe iyi gelme-
sinin yanında kolesterol seviyesini 
ve kan basıncını düşürücü etkisi 
bulunmaktadır. Uzun süreli dondu-
rucu sıcaklıklarda pitaya bitkilerin-
de soğuk zararı olmaktadır. Pitaya 
genellikle çelikle çoğaltılmaktadır. 

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
(BATEM) ve Akdeniz Üniversitesi 
işbirliğinde, İl Özel İdaresi deste-
ği ile yürütülmüş olan “Değişik 
Tropik Meyve Türlerinin Antalya 
Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde 
Araştırmalar” konulu proje proje 
çalışması sonucunda elde edilen 
verilere göre; denenen türlerin böl-
geye adaptasyon açısından uygunlu-
ğu sırasıyla pasiflora, pitaya, guava, 
longan, litchi ve mango olarak 
belirlenmiş- tir.Ayrıca verim, kalite, 
tüketici talebi, raf ömrü, tanınırlık 

ve ekonomik getiri göz önüne alın-
dığında ise pitaya, mango, pasiflora 
ve litchi türlerinin de ön plana çık-
tığı görülmüştür.

Mango
Dünyada hem tropik ve hem 

de subtropik iklim kuşağında yetiş-
tirilen önemli meyve türlerinden 
birisidir. Mango yaprağını dökmez 
(her dem yeşil), orta büyükte ağaç-
lar meydana getirir. Uzun ömürlü 
bir bitkidir. Gençlik kısırlığı peri-
yodu tohumdan yetiştirilen ağaç-
larda daha uzundur. Meyve iriliği 
50 g’dan 2 kg’a kadar değişiklik 
göstermektedir. Meyve rengi ağaç 
üzerindeyken koyu yeşil renkli olup, 
olgunlaştığı zaman renk açık yeşil ve 
sarıya dönmektedir. Bazı çeşitlerde 
meyve zemin rengi kırmızı renkte 
olup, olgunlaşmaya kadar kırmızı 
renk korunmaktadır. Meyve tutu-
mundan olgunlaşmaya kadar geçen 
süre sıcaklığa bağlı olarak 3-6 ay 
arasında değişir. Sıcak koşullarda 
meyve büyümesi daha iyi olur. Bu 
sebeple Mango türü ile bahçe tesi-
sinde soğuk ve rüzgâra açık olmayan 
alanların tercih edilmesi uygun ola-
caktır. Meyve karbonhidrat, protein, 
yağ, mineraller, vitamin (özellikle A 
(beta karaten), B1 ve B2 vitaminleri 
ve C vitamini (askorbik asit) bakı-
mından zengindir.

Pasiflora
Tropik iklim meyvesi olmasına 

rağmen subtropik iklim koşulların-
da da başarılı bir şekilde yetiştiril-
mektedir. Pasiflora meyvesinin sarı 
ve mor olmak üzere iki farklı tipi 
vardır. Özellikle mor tipler subt-
ropik iklim koşullarına iyi adapte 
olmuştur. Pasiflora meyvesi özellikle 
Fe minerali bakımından çok zengin 
bir meyve türüdür. Bunun yanında 
P, K ve Ca mineralleri ile A, C vita-
minleri açısından zengin bir mey-
vedir. İçerdiği ‘Passiflorine’ glikosi-
di yatıştırıcı ve sakinleştirici olarak 
kullanılmaktadır. Avrupa’da özellikle 
eczacılık alanında kullanılmaktadır. 
Ekonomik anlamda her iki tip pasif-

lora (sarı ve mor) bitkisi tropiklerde 
yetiştirilmektedir. Bunun yanında 
mor tipler subtropik iklim koşul-
larına da iyi uyum sağlamışlardır. 
Üretim genellikle tohumla yapıl-
maktadır. Bunun yanında pasiflora 
bitkisinin asma formunda bir yapıya 
sahip olması sebebiyle çelik ile üre-
tim de yapılmaktadır. Tropik iklime 
sahip ekolojilerde yıl boyu çiçeklen-
me olmakta ve iki belirgin meyve 
üretim sezonu gerçekleşmektedir.
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Guava
Anavatanı Amerika’nın tropik 

iklime sahip bölgeleri olup, hem tro-
pik ve hem de subtropik iklim koşul-
larına iyi adapte olmuş bir meyve 
türüdür. Guava meyvesinin C vita-
mini içeriği diğer tropik meyvelere 
kıyasla çok yüksektir. 228 mg askor-
bik asit/ 100 ml ile mükemmel bir 
C vitamini kaynağıdır. Ayrıca guava 
A vitamini, K, P, Mg bakımından da 
oldukça zengin bir meyve türüdür. 
Bu özelliklerinde dolayı daha çok 
taze olarak tüketilmektedir. Guava 
yetiştiriciliği için optimal sı- C ara-
sında değişmektedir. Sıcaklığın -2 
ve -3ºC’nin altına düşmesi halinde 
genç guava bitkilerinde soğuk zararı 
olurken, olgun guava bitkileri ise -3 
ve -4ºC’de kısa periyodlar da zarar 
görmezler. Guava tohumla çoğaltı-
labilmekte, fakat tohumla üretilen 
bitkilerde meyveye yatma süresi uza-
maktadır. Ticari çeşitler daha çok 
vegetatif yollarla (hava daldırması, 
çelikle ve aşı) üretilirler. Bölgemizde 
Guavanın sürekli çiçeklenme eği-
liminde olduğu ve ağırlıklı olarak 
meyvelerin hasadının bahar ve yaz 
dönemlerinde yapıldığı gözlenmiştir

Litchi
Subtropik koşullara adaptasyonu 

yüksek olan tropik iklim meyve 
türüdür. Ağacın yatay dalla-

rı6-8 metre yüksekliğe 
kadar büyüyebilir. 

Her dem yeşil bir 
türdür. Yağışlı ve 
homojen bir hava 
nemine sahip 
tropik ülkelerde 
iyi yetişir, hafif 
donlara dayanır. 
Tohumdan elde 

edilen fidanın aşı-
lanması ile üretilir. 

Çiçeklenme Kasım 
ayında başlar. Meyve ise 

Mart ayı başında olgunlaşmaya 
başlar.

Pomelo
Yeni tanıştığımız tropikal mey-

velerden biri olan Pomelo’nun diğer 
İsimleri; Çin Greyfurdu, Shaddock, 
Ağaç Kavunu, Şadokdur. Armuta 
benzeyen bir görünümü olan pome-
lo meyvesi turunçgiller familyasın-
dandır. Pomelo meyvesi yenen bir 
bitki türüdür. Kalın ve sert kabuğu 
ile bilinir. Genelde bir süre sak-
landıktan sonra ya da hamur işle-
rinin içine katılarak tüketilir. Bazı 
kültürlerde meyve çayı yapımın-
da kullanılır. Ağaç kavunlarının en 
çok yetiştiği yerler Akdeniz çevre-
si, Hindistan’ın bazı bölgeleri ve 
Güney ile Orta Amerika’dır. Ağaç 
kavunu yavaş büyüyen bir ağaçtır. 
3 yaşına geldiğinde meyve vermeye 
başlar. Meyvesinin boyu eninden 
büyük genelde 12-15 
cm arasındadır. 
Kabuğu kalın, 
sert ve koku-
ludur. Dış 
kabuğu üze-
rinde pürüz 
ve çıkıntılar 
bulunur.

Pomelonun Faydalarını şöyle 
sıralamak mümkündür:

Pomelo meyvesi kılcal damarları 
kuvvetlendirir, ağaç kavunu safrayı 
yok eder, safradan kaynaklanan kus-
mayı önler, kabızlığı giderir, mide 
ve ciğerlerin hararetini keser, mide 
ve kalbi kuvvetlendirir, kalp çar-
pıntısını giderir, sıtmaya iyi gelir, 
ağaç kavununu veya yaprağını kok-
lamak baş ağrısını geçirir, ferahlatır, 
yaprakları hazmı kolaylaştırır, nefesi 
rahatlatır, yaprağı ezilerek suyu balla 
karıştırılıp günde üç kez birer çorba 
kaşığı yenirse mesane iltihabına iyi 
gelir, çekirdekleri ezilip aç karnı-
na su ile içilirse bağırsak kurtla-
rını düşürür çekirdeğinin kabuğu 
dövülüp akrep sokan yere konursa 
şifalı gelir çekirdeklerinin külü diş 
diplerine ve ödemlere sürülürse fay-
dalı gelir,  kabuğu çiğnenirse ağız 
kokusunu giderir,  kabuğunun suyu 
ile yaralar pansuman yapılırsa şifalı 
gelir, yılan sokmada suyunu içmek 
iyi gelir.
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Ananas
Pürüzsüz bir 

cilt için, demir, 
güçlü saç tırnak 
için kalsiyum, 
sağlıklı cilt ve göz 
için, vitamin A, 
hücrelerin çoğal-
masını sağladığı için, 
vitamin B ve ciltteki 
kollagen oluşumu için 
vitamin C içerir. İdrar 
sökücüdür. Selüliti azaltır.

Protein sindiren ve zayıflama-
yı sağlayan enzim olan bromelain 
sayesinde sadece sindirme yardımcı 
olmakla kalmaz, vücutta meydana 
gelebilecek olan iltihapları ve şiş-
kinlikleri de etkili bir biçimde azal-
tır. Mide ve bağırsakları temizler. 
Oldukça doyurucudur. 

Etin sindirilmesinde yardım-
cı olur. İçerdiği protein mayası, 
yemekleri proteinleri etkili bir şekil-
de çözümler. Mide ve bağırsakları 
hareketlendirir. Stresin giderilmesi 
ve bağışıklık sisteminin güçlendiril-
mesine yardımcı olur.

Kan dolaşımını hızlandırarak 
hem tansiyonu, hem de kandaki yağ 
oranını düşürür. Vücutta yağ biri-
kimi önler. Nezleye karşı birebirdir. 
Boğaz ağrısı ve öksürüğü giderir.

Beyne giden kan yollarını temiz-
ler ve beynin kan dolaşımını arttı-
rır. Yapısında bulunan bromelain 
enziminin CCS molekülünü içer-
diği ve bunun da kansere karşı 
insan vücudunun bağışıklık sistemi-
ni harekete geçirdiği kanıtlanmış-
tır. Ayrıca vücuttaki proteinleri 
ayrıştıran ve sindiren bir enzim 
olduğundan hazmı kolaylaştırır, 
mide asidini düzenler. Kemik 
ve eklemlerdeki kireçlenmeyi 
önler. Alerjilere karşı korun-
ma sağlar.

Altın portakal 
Turunçgiller için-

de küçük mücevher ola-
rak adlandırılır. Kumkuat 

Çincede Altın Portakal manasına 
gelir. "Gold Orange".

Dünyada kabuğu ile beraber 
yeniden tek narenciye çeşididir. A, 
B1, B2, B3 ve Kalsiyum da ihtiva 
eder. C vitamini bakımından zen-
gin olan Kamkat kabuğu ile bera-
ber yenildiğinde Domuz grimi, Kuş 
gribi ve diğer gribal enfeksiyon-
lardan korur ve iyileştirir. Kamkat 
sinir sisteminin düzenli çalışmasını 
sağlar. Reçel ve marmeladı yapılır. 
Çok değişik bir aroması vardır. 
Dünya restoranlarında tatlı 
ve salatalarda en gözde 
yeri alır.

Zencefil
Yüzeydeki kan damar-

larının genişlemesine sebep 
olur, bu nedenle ilk önce 
terletir ve ateşi 

düşürüp rahatlatır. Zencefil suyu 
özellikle soğuk algınlığına yakala-
nılacağı hissedilirse sık sık içilmeli.

Sinüs iltihabı ve balgam atıl-
masına yardım eder. Astımı önler. 
Nefes darlığı ve astımda bir miktar 
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balın içine toz biber ve zen-
cefil konur, yıkanmamış 
Amerikan bezine sürülüp 
göğse sarılır. İştah açıcıdır, 
ishali keser, kusmayı önler. 
Hazımsızlığı, barsak gaz-
larını, karın ağrısını, kara-
ciğer tıkanıklılığını, kara-
ciğer rahatsızlıklarını, mide 
üşütmelerini, ağrıyı, sızıyı ve 
unutkanlığı giderir.

Bronşite iyi gelir. Soğuk 
algınlığını, bedeni ve zihni 
zafiyeti giderir. Yatıştırıcıdır. 
Mide için ve kuvvet verici olarak, 
10 gr toz zencefil 500 gr süzme bal 
ile karıştırıp yenilir. Zencefil yağı-
nın da hazmı kolaylaştırıcı ve gaz 
söktürücü etkisi vardır. Diş ağrısını 
geçirir. Zencefil sirkede kaynatıp bir 
yudum ağızda tutulur.

Zencefil, havlıcan, Şam fıstığı, 
bal yeteri kadar alınarak macun 
yapılır ve birer ceviz büyüklüğünde 
günde üç defa yutulursa bel, bacak 
ağrıları ve romatizmaya iyi gelir. 
Fıstıkla beraber yenilirse benzer 
etkiyi gösterir. İyi bir afrodizyaktır.

Kivi 
A ve C vitaminleri ile potasyum 

açısından çok zengin bir meyve olan 
kivi, ayrıca kalsiyum, demir ve mag-
nezyum gibi mineraller açısın-

dan da zengin-

dir. 
Bes l ey i c i 
değeri yüksek 
bir besindir. 

Lif açısından da zengin bir besin 
olan kivi bağırsakları çalıştırarak 
sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı 
önler. Vücudu ve bağışıklık siste-
mini güçlendirir. Nezle ve grip gibi 
soğuk algınlıklarına iyi gelir. Nefes 
açıcı etkisi ile astımlara faydalıdır. 

Başta göğüs kanseri olmak üzere, 
kanser oluşumuna ve ilerlemesine 
karşı koruyucudur. Kan basıncısı-
nı dengeler. Tansiyonu ve kandaki 

kolesterol oranını 
dü şü r ü r. 
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Karaciğeri çalıştırır ve kanı temizler. 
Kansızlığa ve mide rahatsızlıklarına 
iyi gelir. Yaşanmanın ciltteki belirti-
lerini azaltır.

Hindistan Cevizi
Hindistan cevizi çok besleyi-

ci, güçlendirici ve şişmanlatıcı bir 
besindir. Yüksek oranda fakat kolay-
ca sindirilebilen yağ içerir. Vücut bu 
yağdan diğer yağlara nazaran daha 
kolay yararlanır.

Bu yağ hem fiziksel hem de kim-
yasal özelliği bakımından tereyağı 
çok benzer. Hindistan cevizi bütün 
amino asitleri içeren yüksek kalitede 
protein içeriğine sahiptir. Potasyum, 
sodyum, magnezyum ve sülfür 
açısından da zengin bir besindir. 
Kurutulmuş Hindistan cevizin ener-
ji değeri oldukça yüksektir. Kuru 
hindistan cevizi midedeki fazla asit 
problemlerinin tedavisinde de etki-
lidir ve hastada rahatlama sağlar.

Hindistan cevizi özü sindirim 
sistemi rahatsızlıklarının tedavisin-
de oldukça etkilidir. Hazımsızlık, 
kolit mide ülseri, ishal, kusma 
gaz, dizanteri gibi rahatsızlık-
lara karşı da oldukça değerli bir 
besindir. Kusmaya yatıştırmak için 
diğer metotlar başarısız kaldığında 
Hindistan cevizi kullanılabilir.



Ülke Kimlik Kartı

Kapladığı alan açısından dünya-
nın beşinci büyük ülkesi olan 

Brezilya, kuzeyden güneye 4.320 
km, doğudan batıya 4.326 km’dir. 
Ülkenin, yaklaşık yüzde doksan gibi 
büyük bir kısmı, Ekvator ile tropi-
kal Oğlak dönencesinde yer almak-
tadır. Atlantik Okyanusu ile çevri-
li Brezilya’nın İspanyolca konuşan 
Güney Amerika ülkeleri ile 12.000 
km’lik sınırı vardır. Şili ve Ekvator 
haricinde Güney Amerika ülkelerinin 
hepsi ile sınır komşusudur. Amerika 
kıtasının %21’ini, Latin Amerika’nın 
%47,7’sinin kaplayan Brezilya’nın 
arazi yapısında  güneyin son ucun-
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ÜLKE

da Porto Alegre’den kuzeydoğudaki 
Natal’a kadar sahil hattını yakından 
izleyen sıradağlarından sonra kıvrım-
larını açan Brezilya yaylası ile egemen 
engebeler mevcuttur. Esas düz arazi 
bölgeleri, sahilleri ve Amazon ovaları 
ve Paraguay Çöküntüsü (Mato Gros-
so Pantanal)’dür. Ülkenin en yüksek 
noktası Amazon bölgesinin en kuze-
yinde yer alan 3.014 m yükseklikteki 
Pico da Neblina’dır.

Siyasi ve İdari Yapı

Brezilya,  “Başkanlık” sistemiyle 
yönetilen “Federal Cumhuriyet”tir. 
26 eyalet ve bir federal başkentten 
oluşan idari yapıda, her eyaletin fede-

ral meclisi ve iç yönetimi bulunmak-
tadır. Toplam 5.560 belediye var-
dır. Eyalet valilerinin federal meclis 
ve senatörler üzerinde güçlü etkisi 
bulunmaktadır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Dünyanın en kalabalık beşinci 
ülkesi olan Brezilya’nın 2015 yılı 
itibarıyla nüfusu yaklaşık 204,5 mil-
yon kişiden oluşmaktadır. Demog-
rafik yoğunluk sahil boyunca uza-
nan dar bir kıyı şeridinde yoğun-
laşmıştır. Kıyı kesimlerindeki nüfus 
yoğunluğunu iç kesimlere kaydırmak 
için Başkentin Rio de Janeiro’dan 
Brasilia’ya taşınması, karayolları ağı-

nın genişletilmesi, ülkenin iç taraf-
larında yeni kalkınma merkezlerinin 
oluşturulması, Itaipu ve Tucurui gibi 
büyük ölçekte hidroelektrik projeleri 
gibi teşvik önlemleri alınmıştır.

Büyük ve gelişmiş tarım, maden-
cilik, üretim ve hizmetler sektörlerine 
sahip olan Brezilya ekonomisi, tüm 
diğer Güney Amerika ülkelerinden 
ileridedir ve varlığını dünya pazarla-
rına doğru genişletmektedir.

Brezilya, Latin Amerika ve Kara-
yipler bölgesindeki en büyük ve ürün 
çeşitliliği en fazla olan sanayi merke-
zidir. 1990’lı yıllardaki liberalizasyon 
çabalarının sonucunda özellikle oto-
motiv sanayi ve altyapı modernizas-
yonunda özelleştirme ve doğrudan 
yabancı yatırımlar sayesinde önemli 
gelişmeler sağlamıştır.

Tarım ve Hayvancılık

Brezilya, zengin tarımsal kay-
naklara sahiptir. Ülkenin iki tane 
önemli tarım bölgesi bulunmaktadır. 
Ülkenin güney kısmının yarısından 
oluşan ilk bölge, daha çok yağış 
almaktadır; yarı ılıman bir iklime, 
daha verimli topraklara, daha ileri 
teknoloji ve girdi kullanımına, yeterli 
altyapıya ve daha deneyimli çiftçilere 
sahiptir. Brezilya hububatının, yağlı 
tohumlarının ve ihraç ürünlerinin 
çoğu bu bölgede üretilmektedir.
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İkinci tarım bölgesi ise, kurak 
kuzeydoğu bölgesinde ve Amazon 
havzasında yer almaktadır. Bu böl-
gede yağış dağılımı düzenli değil-
dir; bölge verimli topraklara, yeterli 
altyapıya ve kalkınma sermayesine 
sahip değildir. Bu bölge, çoğunlukla 
kendine yetmek için üretim yapıyor 
olsa da, orman ürünleri, kakao ve 
tropikal meyve ihracatçıları için gide-
rek önemli olmaya başlamaktadır. 
Zengin savana otlaklarına sahip olan 
orta batıda ise, sadece seyrek ağaçlar 
bulunmaktadır ve bu bölge, hızlı 
ve kapsamlı bir tarımsal genişleme 
yaşamaktadır.

Brezilya tarım sektörü çeşit açı-
sından çok zengindir ve ülke gıda 
konusunda büyük ölçüde kendi ken-
dine yetebilmektedir. Brezilya dün-
yanın en büyük kahve, şekerpanca-
rı, portakal suyu, tropikal meyveler, 
dondurulmuş nektar üreticisidir ve 
dünyanın en büyük sığır yatırımcı-
larındandır.

Brezilya’nın ürettiği ve ihraç ettiği 
başlıca ürünler, kakao, soya fasulyesi, 

tütün, ağaç ürünleri, kümes hayvan-
ları, domuz eti, mısır ve pamuktur. 
Çiftlik hayvanları üretimi ülkenin 
pek çok kesiminde önemlidir. Kümes 

hayvanları, domuz eti ve süt endüst-
risi hızla büyümekte ve tüketici ter-
cihlerindeki değişimlere çabuk cevap 
vermektedir.
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Dünya tarım ve gıda sanayi ürün-
leri dış ticaretinde fazla veren ülke-
lerin başında Brezilya gelmektedir. 
Ülkenin dış ticaret rakamları ince-
lendiğinde, net bir tarım ve gıda 
sanayi ürünleri ihracatçısı olduğunu 
söylemek mümkündür.

Brezilya tarım ve gıda ürünleri 
pazarında yoğun bir rekabet bulun-
maktadır. Gıda sanayiinde faaliyet 
gösteren çokuluslu şirketlerin büyük 
çoğunluğunun Brezilya pazarında yer 
aldığı görülmektedir. Yerli üreticiler 
de alanlarında oldukça başarılı olup, 
hem iç piyasada hem de dünya piya-
salarında etkin bir biçimde faaliyetle-
rini sürdürmektedirler.

Modern teknolojilere giriş yapıla-
rak, tarımda makinalaşma oranı yük-
selmiş, gübreleme, sulama metodları 
yaygınlaşmıştır. Tarım ve canlı hay-
van üretiminde artış, ekonominin 
istikrara kavuşmasına ve fakir kesi-
min hayat standartlarının yükselme-
sine katkı sağlamıştır. Bilhassa ulaşım 
gibi altyapı eksikliği tarımsal ürünle-

Brezilya dünyanın;
1. şeker üreticisi ve ihracatçısı,

1. kahve üreticisi ve ihracatçısı,

1. portakal suyu üreticisi ve ihracatçısı,

1. alkol üreticisi ve ihracatçısı,

1. et ihracatçısı ve 2. üreticisi,

1. tavuk eti ihracatçısı ve 3. kanatlı hayvan eti üreticisi

2. soya fasülyesi üreticisi ve ihracatçısı,

2. tütün üreticisi ve 1. ihracatçısı,

2. şekerli mamuller üreticisi,

3. ananas üreticisi,

4. mısır üreticisi,

5. kakao üreticisi,

5. süt üreticisi,

5. bira üreticisi,

5. çikolata üreticisidir.
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rin arzını olumsuz etkileyen faktörler 
olarak göze çarpmaktadır.

Türkiye ile Ticaret

Brezilya ile ülke-
miz arasında kurula-
cak yakın ekonomik 
işbirliği, Brezilya ile 
birlikte Arjantin, 
Paraguay, Uruguay 
ve Venezüella’nın üye 
oldukları MERCO-
SUR (Güney Ortak 
Pazarı) ile ortaya çıka-
cak geniş pazardan Türk 
firmalarının da yararlan-
masına yol açacaktır. Diğer 
yandan Brezilya’lı firmalar Tür-
kiye üzerinden komşu ve yakın ülke 
pazarlarına girme şansına sahip ola-
bileceklerdir.

Türkiye-Brezilya ekonomik ilişki-
leri, özellikle aynı konularda iş yapan 
firmaların, işadamı derneklerinin ve 
kurumların işbirliğine giderek ortak 
üretim ve pazarlama yapmaları halin-
de büyük bir potansiyel taşımak-
tadır. Genel olarak Brezilya tarafı 
Türkiye ile işbirliği yapmak açısın-
dan konuya olumlu yaklaşmaktadır. 
Türk işadamlarının Brezilya’yı daha 
iyi tanıyıp, aktif bir şekilde konuya 
eğilmeleri, ülkeler arasındaki tica-
ret hacminin artmasında ve Türkiye 
açısından negatif olan dengenin 
düzeltilmesinde büyük rol 
oynayacaktır.

İthalata ilişkin kapalı yapısı ve 
özellikle iç piyasayı korumak için 
yüksek gümrük duvarları olan 
Brezilya’ya ihracatımızı artırabilmek 
için; Latin Amerika eylem planı çer-
çevesinde hükümetler arası ikili iliş-
kileri artırmaya yönelik anlaşmaların 
yapılmasının, alım-satım heyetleri 
ve fuarlara katılımın yanında, başta 
turizm olmak üzere, kültürel etkin-
liklerin artırılmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

Brezilya’daki federatif yapı nedeni 
ile Brezilya’nın dış ticarete ilişkin 

hükümet düze-
yindeki 

politikasının yanı 
sıra her eyaletin sanayi ve tarım alt 
yapısına göre değişen farklı öncelik-
leri ve uygulamaları olabildiği göz-
lemlenmiştir. Özellikle sektörel birlik 
ve derneklerin, sanayi odalarının, 
dış ticaret odalarının lobi güçlerinin 
olduğu, bu nedenle iki ülke arasın-
da gerçekleştirilecek ticarete ilişkin 
işbirliklerinde belirleyici rol oynaya-
bilecekleri düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; Brezilya Pazarında 
bazı geleneksel ihraç ürünlerimizin 
pazarda iyi bilindiği, çoğu ürünü-
müzün de Avrupalı firmalar tarafın-
dan toptan alınıp, perakende ola-
rak pazara girdiği gözlemlenmiştir. 
Ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra 

AB ülkelerine göre fiyat avanta-
jının olduğu, Brezilya’lı itha-

latçı firmalara anlatılma-
sı gerekmektedir. Bu 
nedenle ihracatçıları-
mızın Brezilya paza-
rında aktif olmaları 
ve ürünlerini potan-
siyel müşterilere bire 
bir her açıdan tanıt-
maları gerekmekte-
dir. Türkiye ve Bre-
zilya firmaları çeşitli 
konularda deneyim-

lerini paylaşarak güçlü 
bir ortaklık kurabilecek 
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Yıl İhracat İthalat Hacim Denge

2008 318.027 1.423.868 1.741.895 -1.105.840

2009 388.244 1.105.890 1.494.134 -717.646

2010 614.551 1.347.525 1.962.076 -732.974

2011 883.471 2.074.354 2.957.825 -1.190.883

2012 1.002.759 1.770.094 2.772.854 -767.335

2013 936.096 1.408.806 2.344.902 -472.710

2014 794.186 1.728.745 2.522.932 -934.559

2015 458.367 1.792.241 2.250.608 -1.333.875

2016 333.741 1.788.012 2.121.754 -1.454.271

2017 384.904 2.544.928 2.929.832 -2.160.024

2018 489.891 3.257.706 3.747.597 -2.767.815

2018 / (1-3 ) 116.703 628.679 745.382 -511.976

2019 / (1-3 ) 110.951 553.837 664.788 -442.886

Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr)

kapasiteye sahiptirler. Firmalarımızın 
Brezilya’yı gelecek 50 yıl içindeki 
BRICs ekonomileri içinde yer alaca-
ğını göz önüne alarak değerlendirme-
lerinde fayda görülmektedir. 

Brezilya'da uluslararası alanda 
rekabet gücüne sahip olan birçok 
büyük mimarlık, inşaat ve mühen-
dislik şirketi bulunmaktadır. Yaban-
cı müteahhitlik firmalarının Brezil-
ya’daki projelerden iş alabilmeleri 
için Brezilyalı bir firma ile ortaklık 
yapmasının yararlı olacağı değerlen-
dirilmektedir. Brezilya piyasasının 
koşullarını bilen ve tecrübe sahibi bir 
firma ile ortaklık yapılması, yapılan 
işlerin kolaylaşmasını sağlayabileceği 
gibi diğer iş fırsatlarının takibini de 
kolaylaştıracaktır.

Ayrıca Brezilyalı firmalar ile bu 
piyasada kurulan ortaklıklar, Orta-
doğu ülkelerinde yapılacak işlerde de 
ortak çalışmayı beraberinde getirecek 
ve diğer pazarlarda da rekabet gücü-
müzün artmasına katkı sağlayabile-
cektir.
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