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Bu sayımızda!
Bugün yeryüzünde yaşayan milyarlarca insan, belki de bir daha hiç 
yaşamayacakları bir virüs salgını nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. 
İnsan sağlığını ölümle tehdit eden Korona Salgını, önce hayatları etkiledi, 
daha sonra da sosyal hayatı ve ekonomileri yerle bir etti. 

Ülkemiz de bu salgına diğer tüm ülkeler gibi hazırlıksız yakalandı. Ancak, 
sağlık alt yapısının güçlü olması, peşinden de Türk Halkının salgına karşı 
olan duyarlılığı ile sıkıntılar,  ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelere 
nazaran çok daha az can kaybıyla atlatıldı. Şu günlerde salgının ikinci 
aşamasını yaşıyoruz. 

Evet, salgının sağlık ve sosyal boyutunu inanarak ve mücadeleyle şu ana 
kadar başarıyla götürdük. İşinin ekonomi boyutu ise daralan dünya 
ekonomileri nedeniyle daha zor geçiyor. Salgının ilk günlerinden itibaren 
gerek hükümetimiz, gerekse özel sektör kuruluşlarının aldığı tedbirlerle 
sıkıntılı sürecin daha az kalıcı bir hasarla atlatılmasına çalışılıyor. 
Dergimizin iç sayfalarında bu konuda yapılan çalışmaların kronolojik bir 
sıralamasını bulacaksınız. 

Sayın okuyucularımız,

Bu sayımızın bizim açımızdan en önemli gelişmesi, 2020 hububat sezonu 
başında açılışını gerçekleştirdiğimiz ATB Şereflikoçhisar Borsa Satış Salonu 
oldu. Pandemiye rağmen kısa bir sürede tamamlanan tesis, çiftçi ve tüccara 
doğru rekabet ortamında, ürünlerini oluşan gerçek fiyatlarla ve 24 saat 
içerisinde ödeme garantisiyle satış olanağı sağlayacak. Ayrıca, böylesi tesislerin 
bölge üreticilerine kattığı moral ve motivasyonun da önemi büyük oldu.

Başkanımız, Sayın Faik Yavuzun da açılışta belirttiği gibi, bu tesisin gerçek 
sahibi, bölge üreticilerimizdir. Tesisimizin bölge halkına hayırlı uğurlu 
olasını dileriz.

Çiftçi, tüccar ve sanayicilerimizin karşılaştığı sorunlar ve çözüm 
önerileri, bunlar için gerçekleştirilen, sanal ortama taşınan toplantı ve 
organizasyonların yoğunlukta olduğu bir sayı sunduk sizlere. Önümüzdeki 
birkaç sayıda da “yeni normal” olarak nitelendirdiğimiz, uzaktan iletişim 
yöntemleriyle yapılan organizasyonların ağırlıkta olacağını ön görmek yanlış 
olmaz. 

Bu sayımızın başarı hikayesini, Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Gümüş’e ayırdık. Girişimcilik başarısı ve öngörü yeteneği ilham verici.

Meslek raporumuzu çok önemli bir besin olan sarımsağa ayırdık. 
Ülke raporunda ise sizi, iklim ve ekonomi olarak bize çok benzeyen, 
futbolcularıyla ünlü bir ülke olan Portekiz’e götürüyoruz.

Bir sonraki sayımızda buluşuncaya kadar sağlıklı ve aydınlık günler dileriz.
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Fa ik YA VUZ 
YönetimKuruluBaşkanı

Başkandan
Yeni 
normallerimiz

2020’ye girdiğimizden beri hiçbir şey normal 
gitmiyor. Sadece Türkiye’de değil sanki bir 
düğmeye basılmış gibi başta Ortadoğu olmak 
üzere dünyanın hiçbir yerinde normal bir seyirden 
bahsetmek mümkün değil. 

Bu anormal gidişatın en büyük kesişim kümesi 
ise mart ayından beri gündemimizin ilk maddesi 
olan Koranavirüs. Küresel pazarla bağlantısı 
bulunup da dünya üzerinde virüsün etkilemediği, 
daralmasına neden olmadığı tek ülke kalmadı. 
Başta gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler 
olmak üzere, her gün başka bir ülkenin rekor 
daralma ve işsizlik oranlarını paylaştığına tanık 
oluyoruz.

Koronavirüsün yarattığı ekonomik ve sosyal 
etkileri bertaraf etmek adına Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde tüm oda ve 
borsalar elini taşın altına koydu. Kamu ve özel 
sektörü bir araya getirerek çözüm için gecesini 
gündüzüne kattı. 

Oda/borsalar, üyelerinden topladıkları istek 
ve önerileri tek tek değerlendirmeye alarak üst 
kurumumuz olan TOBB ile istişare etti. TOBB 
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, gece 
gündüz süren toplantılar sonucunda ortaya çıkan 
doneleri, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a sundu. En nihayetinde ülkemizin 
imkanları dahilinde bir yol haritası belirlenerek 
esnafımıza, tüccarımıza, çiftçimize, sanayicimize, 
işçimize kısacası toplumun tüm paydaşlarını 
kapsayacak şekilde destek programları peş peşe 
açıklandı.

“Biz bize yeteriz” kampanyasına, yine TOBB 
başta olmak üzere 365 oda/borsa imkanları 
dahilinde katkıda bulundu. Sanayicilerden esnafa, 
işadamlarından işçisine toplumun her kesimi 
dayanışma ve birlik içinde seferber oldu. 

Gösterilen çaba, harcanan mesai daha 
önce eşini benzerini yaşamadığımız bu durum 
karşısında, bazen yeterli bazen yetersiz, bazen 
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adil bazen adaletsiz gibi yorumlarla maruz kaldı. 
Dünya genelinde yüzbinlerce kişinin hayatını 
kaybettiği, milyonlarca kişinin işsiz kaldığı bir 
buhran döneminden geçmekteyiz. Belki de 
asırlar sonra bile konuşulacak ders çıkarılacak bu 
dönemin etkileri ancak yıllar sonra tam olarak 
anlaşılacak. 

Bu salgın bir şekilde hayatımıza girdiği gibi 
çıkacak. Giderken de mutlaka bir hasar bırakacak. 
Bu saatten sonra yapılabilecek en doğru 
şey çerçevenin tamamını görüp, hatalarıyla 
doğrularıyla yaşanan süreçten ders çıkarmak 
olacaktır.

*** 

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşadığımız 
hayat da kısmen değişti. Dijitalleşme hız kazandı. 
Online alışveriş 6-7 senede ancak gelebileceği 
seviyeye 2 ay içerisinde geldi. 

Bir araya gelmeden toplantı yapmaya başladık. 
Zoom ve benzeri uygulamalarla farklı şehirlerden 
hatta ülkelerden onlarca insanla, video konferans 
yöntemiyle toplandık. 

Halihazırda yaptığımız işlerin büyük bir kısmını 
evden de yürütebileceğimizi fark ettik. Evden 
çalışma modelini benimseyen bazı firmalar 
işçilerini hiç işe çağırmamak için hazırlık yapıyor. 
Belki salgın sayesinde ülkenin akaryakıt ve araç 
ihtiyacı azalacak, dışa bağımlılık azalacak, trafik 
ve çevre sorunları azalacak.

Başkandan

***

Dergimizin yayınladığı tarih itibariyle bakacak 
olursak; koronavirüs, başta Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın olağan üstü çabası olmak 
üzere tüm sağlık çalışanlarının büyük fedakârlık 
ve özverili çalışmaları sonucunda günlük vaka 
sayımızı binin altına indirmeyi başarmıştık. Ancak 
devam eden hayat, “Evde kal” sloganına uymadı. 
Bununla birlikte bastıran rehavet ve normallerin 
üstünde seyreden sıcaklar maskelerin inmesine, 
kuralların gevşetilmesine neden oldu. Kaçınılmaz 
sonuç olarak vakalar tekrardan yükselmeye 
başladı. 

Bu durumun nedenleri tartışmaya açık olmakla 
birlikte bizi asıl endişelendiren sonuçlarıdır. 
Bize bir vatandaş olarak düşen görev, uyarılara 
ve kurallara harfiyen uymaktır. Bu, canla başla 
çalışan sağlık görevlilerimize bir borç ve daha da 
önemlisi doğabilecek birçok sağlık sorunu hatta 
can kayıplarının önlenebilmesi için bize düşen en 
büyük sorumluluktur. 

Değerli Üyelerimiz, 

Onca olumsuz gelişmeye rağmen, ATB 
Şereflikoçhisar Borsa Satış Salonu’nun inşaatını 
tamamlayarak 2020 hububat sezonunda üretici 
ve tüccarın hizmetine sunduk. Kantarıyla, 
laboratuvarıyla, tüccar ofisleriyle, tamamı 
elektronik borsa satış salonuyla modern 
borsacılığa güzel bir örnek oluşturan tesis, başta 
bölge halkı olmak üzere ülkemize hayırlı olsun. 
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ATB Başkanı Yavuz:
Buranın sahibi sizlersiniz

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Şereflikoçhisar Borsa Satış 

Salonu, kapılarını üretici ve tüccara 
açtı. İlk seans törenle gerçekleştirildi. 
İlk ürün satışını gerçekleştiren çiftçi 
Elvan Ekmen’e ATB tarafından altın 
hediye edildi.

“Buranın sahibi sizlersiniz”

Törenin açılış konuşmasını 
yapan ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, “Korona lanetinden 
önce Tarım Bakanımızla, Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanımız, 
Valimiz, Kaymakamımız ve Belediye 
Başkanımızla beraber bir açılış hazır-

ATB Başkanı Faik Yavuz; “Dünya yeniden kuruluyor. 
Kartlar da yeniden karılıyor. İş, tamamen elektronik ve 
dijitalleşmeye doğru gidiyor. Salgın süresince Türkiye, 
tarım ve hayvancılık bakımından inanın kendi 
kendisine yetti ve hiç kimseye muhtaç olmadan bu işi 
götürdü. Şimdi dünyaya bakıyoruz. Dünyanın da 
bundan sonra tarım ve hayvancılığa çok önem vereceğini 
ve bu sektörlerin ön plana çıkartacağı kuşkusuz. Türkiye 
bugün içinde bulunduğumuz tesislerde başlayacak olan 
önümüzdeki dönemde bir üs olma adayıdır.

ATB Şereflikoçhisar Borsa Satış Salonu hizmete girdi



layacaktık. Ancak, pandemiden dola-
yı erteledik” dedi. 

ATB Başkanı Faik Yavuz; “Bu bir 
açılış değil. Bu, ilk ürünün alım-satı-
mının yapılacağı, bir sistemin baş-
langıcı diye düşünüyoruz” ifadelerini 
kullandı.

ATB Başkanı Yavuz tesisin yapıl-
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ma sürecini anlatarak, özellikle 
Kaymakam Sedat Yıldırım'a teşekkür 
etti; “14 yıl önce ben bu projeyi düşü-
nüyordum. O günkü Başkanımızla 
konuştuk, ancak burada bir ortam 
sağlanamadı. Onun içinde işlem bu 
zamana kadar uzadı. Yine bir sene 
önce buraya karar verdiğimizde o 
zamanki Belediye Başkanımız Ferda 

Bey’den buranın yerini tahsis edil-
mesini istemiştik. Daha sonra bir 
kısım arsanın hazineye ait olduğu 
ortaya çıkınca hazineye başvurduk. 
O arada Kaymakam Sedat Yıldırım 
aradı. Sayesinde o arsayı da aldık. Biz 
de bunun üzerine söz verdik bir sene 
içinde bu yatırımı yapıp Koçhisar’a 
kazandıracağız diye. Bir seneyi geçti 
ama salgından dolayı biraz aksadı. 
Nihayet bugün siftah edip başlaya-
cağız. 

Çevre düzenlememizi ve alt yapı-
mızın tümünü Belediye Başkanımız 
yaptı. Burada kendisine ve Büyük 
Şehir Belediye Başkanı Sayın Mansur 
Yavaş’a ayrıca teşekkür etmek isterim.  
Bu şunun göstergesi; buranın mülki 
amiri, Belediye Başkanı, Ticaret 
Odası Başkanı, Ziraat Odası Başkanı 
biraraya geldikleri zaman yapamaya-
cakları bir şey yok. Ancak çekişme 
olursa hiçbir şey yapılmaz. Ben bunu 
Koçhisar’da son zamanlarda görüyo-
rum, çokta mutlu oluyorum. Cidden 
çok güzel bir diyalog.
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Dünyada ve ülkemizde ürün alış-
verişinin evrim geçirdiğini söyleyen 
ATB Başkanı Faik Yavuz; “Dünya 
yeniden kuruluyor. Kartlar da yeni-
den karılıyor. İş, tamamen elekt-
ronik ve dijitalleşmeye doğru gidi-
yor. Salgın süresince Türkiye, tarım 
ve hayvancılık bakımından inanın 
kendi kendisine yetti ve hiç kimseye 
muhtaç olmadan bu işi götürdü. 
Şimdi dünyaya bakıyoruz. Dünyanın 
da bundan sonra tarım ve hayvan-
cılığa çok önem vereceğini ve bu 
sektörlerin ön plana çıkartacağı kuş-
kusuz. Türkiye bugün içinde bulun-
duğumuz tesislerde başlayacak olan 
önümüzdeki dönemde bir üs olma 
adayıdır. 

Borsada arz ve talebin çakışa-
rak gerçek fiyatın oluştuğunu belir-
ten ATB Başkanı Yavuz; “Buraya 
tertemiz bir tesis yaptık. Buranın 
sahibi ne ben, ne Ankara Ticaret 
Borsası, ne Kaymakam ne Belediye 
Başkanı. Buranın sahibi sizlersiniz. 
Sizler buraya sahip çıkarsanız, sizler 
burada işlem görürseniz burada bir 
pazar oluşturursanız ki tarım ürün-

leri piyasasının oluşması çok kolay 
değil. Ancak, gerçek fiyat burada 
oluşur. Nedir bir ürünün gerçek fiya-
tı? Arz ve talebin çakıştığı noktadır. 
Onun dışındaki fiyatların hiçbiri 
anlamlı ve gerçekçi değildir. Onun 
için burayı biz kurduk. Biz bura-
nın Şereflikoçhisar ekonomisine çok 
büyük katkı sağlayacağını düşünü-
yoruz. 

ATB Başkanı Yavuz emeği geçen 
herkese teşekkür etti; Ben Ankara 
Ticaret Borsası Meclisi’ne, Ankara 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’na, 
Genel Sekreter, Genel Sekreter 
Yardımcısı olmak üzere tüm perso-
nellerime ve bu işin düğmesine basan 
Kaymakama, Belediye Başkanına, bir 
önceki Belediye Başkanımız da dahil, 
Ticaret Odası Başkanı, Ziraat Odası 
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Başkanına hepsine ayrı ayrı teşek-
kür ederim, sizlere hayırlı ve uğurlu 
olsun” dedi.

Şereflikoçhisar Belediye 
Başkanı Memiş Çelik;         

“Bu tesis İlçemiz adına, İlçemiz 
halkı adına küçümsenmeyecek 
büyük bir yatırım. Bu yatırımın 
baş mimarı kıymetli hemşerim ATB 
Başkanıma huzurlarınızda şükranla-
rımı arz ediyorum. Bunun yanında 
ATB Yönetim Kurulu ve Meclisi’ne 
de teşekkür ediyorum. 

Kıymetli bir eser Ankara’nın ilçe-
sine kazandırıldı. Tesisin İlçemize 
faydasının olacağına da inanıyo-
rum. Değerli çiftçilerimizin ürün-
leri, değer kaybetmeden güzel bir 
ortamda, garanti altına alınarak 
çiftçilerimize fayda sağlayacak. 
Güzel bir yatırım. Tekrar emeği 
geçenlere teşekkür ederim. Birlik, 
beraber olunca gerçekten güzel 
hizmetler oluyor. Bu hizmetlerin 
başlangıcı olması dileğiyle inşallah 

Şereflikoçhisar’ımıza daha güzel 
hizmetlerin bundan sonra artarak 
devam edeceğine umuyorum. Hem 
çiftçilerimize hem esnaflarımıza 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu.

Şereflikoçhisar Kaymakamı 
Sedat Yıldırım;

“Bu yatırımı yapan hemşerimiz 
Ankara Ticaret Borsası Başkanımıza 
ve emeği geçen herkese İlçem adına, 
halkım adına, üreticilerimiz adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. 105 gün-
dür mücadele ettiğimiz korona virüs 
salgınından sonra İlçemiz için bu 
yatırım bir başlangıç olur. Bundan 
sonra hep birlikte Kaymakamıyla, 
Belediye Başkanıyla, Borsamızla, 
STK’larımızla inşallah İlçemiz için 
bereket getireceğine inanıyorum 
bu yatırımın. Bundan sonra arkası 
arkasına ilçemiz ve arkadaşlarımız 
için inşallah iyi şeyler olur temenni 
ve duasıyla bu güzide tesisi İlçemize, 
milletimize ve Ülkemize ve eko-
nomimize hayırlı uğurlu olması 

temenni ediyor, emeği geçenleri de 
kutluyorum” dedi.

İlk seans gerçekleştirildi

Konuşmalardan sonra tesiste ilk 
seans gerçekleştirildi. Başkan Faik 
Yavuz ve beraberindekiler, tesiste 
alım – satım seansının gerçekleşme-
sini uygulamalı olarak izledi.

Ürünün satışı için ATB Başkanı 
Faik Yavuz ile Kaymakam Sedat 
Yıldırım düğmeye basarak ilk seansı 
başlattı. Daha sonra ürün, sırayla 
tüccarların önünde bulunan bant 
sisteminden geçti. Ürün, bitiş nok-
tasına vardığı andan itibaren de 3 
dakikalık bir zamanda tüccarlar 
tarafından ürünün özelliklerine göre 
fiyat verildi.

“Verilen sürenin bitiminde en 
çok fiyat veren tüccar ürünü alır” 
kuralı ile seans sonunda ürüne ver-
diği 2099 liralık yüksek bir fiyat 
ile Kan Tarım’dan İzzet Kan, Elvan 
Ekmen’in ürününü almış oldu.
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Başkanı Faik Yavuz, Türk sana-

yisinin ve sanayicilerin sorunlarının 
ele alındığı video konferans toplan-
tısına katıldı. Toplantı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
katılımıyla, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan 
Varank’ın sanayiye verdiği öneme 
dikkat çekerek, “Milli teknoloji ham-
lesiyle ülkemizi bir üst lige çıkartma 
vizyonu, bu kritik dönemde bizlerin 
çalışma şevkini artırıyor. Geleceğe 
umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.

Türkiye’nin prestij projesi hali-
ne gelen Türkiye’nin Otomobili 
Girişimin’de de Bakan Varank ile 
birlikte çalıştıklarını anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, “Ülkemiz pek çok 
sıkıntıyla karşılaşmasına rağmen, bu 
projenin temel atma noktası gelme-
sinde, Sayın Bakanımızın sağladığı 
destek çok önemli ve değerliydi” 
ifadelerini kullandı.

Hükümetin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
aldığı önlemlerle, bu çalkantılı süre-
cin de geride kalmasını bekledikle-
rini belirten Hisarcıklıoğlu, “Elbette 
burada, bizlere, özel sektöre de görev 
ve sorumluluk düşüyor. Üretim 
ve istihdam kapasitemizi mutlaka 
korumalıyız. Risklere değil, fırsatlara 
odaklanmalıyız. Enseyi karartmadan 
temkinli ama kararlı bir şekilde iler-
lemeye devam etmeliyiz” dedi.

Bakan Varank ile sanayicilerin 
sorunları istişare edildi
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ATB Et Borsası, salgınla 
mücadelede hijyen 
kurallarına yenisini ekledi

Yeni tip koronavirüs’ün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 
Ankara Ticaret Borsası (ATB) tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

Ankara’da, AB standartlarında 
et teşhir ve satışının gerçek-

leştirildiği, Ankara’nın et ihtiyacı-
nın %50’sinin karşılandığı ATB Et 
Borsası, salgınla mücadele kapsamın-
da bugüne kadar alınan tedbirlere ek 
olarak termal kamera sistemini de 
ekledi.  

ATB Et Borsası hijyen 
sisteminin işleyişi

ATB Et Borsası’nda ticaretin sağ-
lıklı ve hijyen koşullarında sürdü-
rülmesi amacıyla başlatılan termal 
kamera sisteminde, Borsa binasına 
giriş yapan tüm kişilerin ateşleri ölçü-
lerek kayıt altına alınıyor. Sistem, 
ateşi 37,5 ve daha yüksek olan kişileri 
alarm vererek uyarıyor ve sonraki aşa-
maya geçmesini engelliyor. 

Daha sonra maske, eldiven, galoş, 
bone ve tek kullanımlık önlük giyen 
tüccarlar turnike sistemine girerek 
ellerini yıkıyor. 

Tüccarlar son olarak, otomasyon 
sistemiyle çalışan ve elleri dezenfekte 
etmeyi mecburi hale getiren sistem-
den geçiyor. 

Bütün hijyen gereksinimlerini 
yerine getiren kişilere, turnike oto-
matik olarak yeşile dönüyor ve içeri 
geçiş hakkı veriyor.

10
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Hayvancılık Sektör Meclisi 
Toplantısı, TOBB Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik 
Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Sektör Meclislerinin 
2006 yılından beri aktif olarak çalış-
tığını ifade eden Yavuz; “TOBB için 
sektör meclislerinin önemi büyüktür.  
Meclisler, kamu, özel sektör ve sek-
törel sivil toplum kuruluşlarını yasal 
bir zeminde biraraya getiren bir plat-
formdur. Türkiye’de meclisler kadar 
kapsamlı benzeri bir yapı bulunma-
maktadır. Ayrıca, meclisler tarafın-
dan hazırlanan görüşler kamunun 
mevzuat hazırlama sürecine büyük 
katkı sağlamaktadır. Meclisler artık, 
kamunun da yakından tanıdığı, faa-
liyetlerine davet ettiği ya da görüşle-
rine yer verdiği yapılardır” dedi.

Pandemi sürecinin daha önce eşi 
benzeri görülmemiş bir durum oldu-
ğunu belirten ATB Başkanı Yavuz; 
“Bizler de TOBB olarak sürecin 
başından beri Oda Borsalarımız ve 
Sektör Meclislerimizden gelen talep-
leri derleyerek Başkanımız M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu önderliğinde ilgili 
Bakanlıklara ilettik. Krizin başlangı-
cında Hükümetimize 70 maddelik 
bir öneri paketi sunmuştuk.

Bunların tamamı neredeyse haya-
ta geçirildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız sağ 
olsun, sayın Bakanlardan Allah razı 
olsun, ilettiğimiz sorunlar tek tek 
çözüldü, birkaç tane konu kaldı.

Ticaret Bakanımız, Hazine ve 
Maliye Bakanımız ile yaptığımız top-
lantılarda sektörlerin yaşadığı sorunla-
rı ve çözüm önerilerini birebir ilettik.

Normalleşme sürecinde de üze-
rimize düşen görevleri sürdürmeye 
devam ederek sizlerden gelen talep 
ve önerileri ilgili kurumlara iletece-
ğimizden hiçbir şüpheniz olmasın” 
ifadelerini kullandı.

"Normalleşme 
sürecinde de üzerimize 
düşen görevleri 
sürdürmeye devam 
edeceğiz."

11
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Sermaye 

Piyasası Meclisi, Meclisten sorum-
lu TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz başkanlı-
ğında Meclis Başkanlık Divanını seç-
mek ve sektörün genel değerlendir-
mesini yapmak üzere video konferans 
yöntemiyle bir araya geldi.

Türkiye Sermaye Piyasası 
Meclisi Yavuz Başkanlığında 
biraraya geldi

Yapılan Meclis Başkan Divanı 
seçiminde Meclis Başkanlığına 
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda 
Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Sudi Aydemir, Meclis Başkan 
Yardımcılığına ise Tacirler Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Murat Tacir oy 
birliği ile seçildi. Meclis Başkanı 
Aydemir ve Başkan Yardımcısı Tacir, 
üyelere teşekkür ederek sektörü daha 
ileriye götürmek için yapılacak her 
çalışmaya severek katkı vereceklerini 
ifade ettiler.

ATB Başkanı Faik Yavuz yap-
tığı açılış konuşmasında, Türkiye 
Sektör Meclislerinin 2006 yılından 
beri faaliyet gösterdiğini hatırlata-
rak, meclislerin kamu, özel sektör ve 
sektörel sivil toplum kuruluşlarını 
yasal bir zeminde buluşturan plat-
form olduğunu vurguladı. Pandemi 
sürecinde Oda-Borsalardan ve Sektör 
Meclislerinden TOBB’a iletilen her 
sorunun ilgili Bakanlıklar nezdinde 
takibinin sağlandığını belirten Yavuz, 
sürecin dinamik olduğunu bu zor 
günlerin birlik içinde atlatılacağına 
vurgu yaptı.

Meclis Başkanı Sudi Aydemir, 
Türkiye Sermaye Piyasası Meclisinin 
bugüne kadarki çalışmaları hakkında 
kısa bir bilgilendirmede bulunarak, 
yeni dönemde Meclis Üyelerinin 
katılımıyla birlikte daha güzel çalış-
maların yapılması temennisini üye-
lerle paylaştı.
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 

Ticaret Borsaları Konseyi, 
TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında, Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) 

Başkanı Faik Yavuz’un da 
katılımıyla video konferans 

yoluyla toplandı.
Tarım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli'nin 
de katıldığı toplantıda, 
gündemdeki konular ve 

ekonomide hayata geçirilen 
destekler ile tedbirler 

kapsamında gelinen noktaya 
ilişkin değerlendirmelerde 

bulunuldu. İhtiyaç duyulan 
yeni adımlar istişare edildi.

TOBB Ticaret Borsaları Konseyi 
Bakan Pakdemirli ile toplandı
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti 
Fonu ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz, video konferans yoluy-
la yapılan KGF Bilgilendirme 
Seminerine (Webinar) katıldı. Sanal 
ortamdaki seminerde KGF Başkanı 
Yavuz ve KGF Genel Müdürü 
Kasım Akdeniz bilgilendirmelerde 
bulundu.

Seminerin açılış konuşması-
nı yapan Yavuz, salgın hastalıktan 
hayatını kaybeden vatandaşlarımı-
za Allah’tan rahmet ve hastalıktan 
etkilenen vatandaşlarımıza da geç-
miş olsun dilekleriyle başladı.

Yavuz salgının aynı zaman-
da ekonomiye de büyük zararları 
olduğunu ifade ederek, KGF des-
teklerinin hem miktarının arttığına 
hem de krediye ulaşma konusunda 
KOBİ’lere büyük kolaylıklar sağ-
landığına dikkat çekti. “Vergi borcu 

KGF bilgilendirme semineri 
sanal ortamda gerçekleştirildi

ve SGK prim borcu yoktur belge-
lerinin aranmaması sağlandı” dedi.

“Salgının başlamasından itiba-
ren büyük bir özveriyle çalışan, 
desteklerini hiçbir zaman esir-
gemeyen, özellikle sorunlarımızı 
hükümet kanallarına iletme nok-
tasında bize çok yardımcı olan ve 
bugün burada bize bu tanıtımı 
yapma imkânı sağlayan TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
çok teşekkür ederim.” 

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle Kredi 
Garanti Fonu (KGF) limitinin 500 
milyar liraya çıkarıldığını belirte-
rek, "Şu ana kadar 120 bin firma-
mıza 108 milyar liralık finansman 
tahsis edilmiş durumda. Bunların 
yüzde 96'sı da KOBİ. KGF'ye gelen 
iş, ertesi sabaha bankanın emrinde. 
Hiçbir bekleme süresi yok." dedi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuş-

mada, salgın sürecinde kendilerine 
düşen görevin dayanışma ruhunu 
güçlendirmek ve topyekun müca-
dele etmek olduğunu söyledi.

İllerdeki odalardan ve borsalar-
dan kendilerine gelen sıkıntıları 
yetkili mercilere ilettiklerini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, "Amacımız, üretim 
ve ticaret kapasitemizi hayatta tut-
mak, firmalarımızı, girişimcileri-
mizi yaşatmak. Böylece bu süreç 
geride kaldığında yeniden ayağa 
kalkıp çalışmaya devam etmek. Ele 
aldığımız konuların başında finans-
mana erişim geliyor. TOBB Nefes 
Kredisi ile ilgili çalışmamız esasında 
aybaşında bitmişti ama bankaları-
mız, diğer kredi paketleri yüzünden 
epey artan iş yükleri nedeniyle bir 
türlü bunu başlatamıyorlardı.

Nihayet bu sabah bunu hayata 
geçirdik." diye konuştu.

TOBB'un, odaların ve borsa-
ların tüm kaynaklarının firmala-
rın kullanımı için tahsis edildiğini 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu:

"Bu sefer ki Nefes Kredisi'nde 
en düşük faiz oranı olacak, yıllık 
yüzde 7,5. Ayrıca bu yıl firmalar ne 
anapara ne faiz, hiçbir ödeme yap-
mayacaklar. Bu süreçte KGF çok 
önemli hale geldi. Son 13 yılda bu 
uygulama 7'nci hayata geçirdiğimiz 
kredi oldu. Üyelerimiz ne zaman 
zorda kalsa TOBB tüm kaynak-
larını üyelerimize aktarmaktadır. 
Hükümet, bu süreçte 250 milyar 
lira kefalet desteğini 500 milyar 
liraya çıkardı. Şu ana kadar 120 
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bin firmamıza 108 milyar liralık 
finansman tahsis edilmiş durumda. 
Bunların yüzde 96'sı da KOBİ. 
Elbette tüm rakamlar aynı zamanda 
büyük bir iş yükü de demek.

Bizzat şahidim, gece gündüz 
çalışıyorlar. Gece iş bitmeden kimse 
çalışmasını bitirmiyor. KGF'ye 
gelen iş, ertesi sabaha bankanın 
emrinde. Hiçbir bekleme süresi 
yok. Bu vesileyle tüm KGF çalı-
şanlarına emekleri ve gayretleri için 
teşekkür ediyorum."

KGF Genel Müdürü Akdeniz 
de Kovid-19 sürecinde çok yoğun 
çalışma içine girdiklerini belirterek, 
salgının dünyanın bu zamana kadar 
karşılaşmadığı sonuçlar yarattığını 
söyledi.

Türkiye'deki reel sektörün üre-
tim ve istihdam kapasitesine hasar 
vermeden bu sürecin atlatılması-
nın en önemli amaçları olduğunu 
vurgulayan Akdeniz, "Bu da nakit 
akışını sağlamak anlamına geliyor. 
KGF kefaletiyle başta kamu ban-
kalarımız ve tüm bankacılık sek-

törünün sağladığı krediler yoluyla 
nakit akışında herhangi bir prob-
lem olmadan bu dönemi atlatma-
ya çalışmak önemli. İkinci amaç 
da istihdam kapasitesine herhan-
gi bir hasar vermeden bu dönemi 
atlatmaktı. Başta Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak olmak üzere 
bütün Hazine yönetimimiz, tüm 
bankacılık sektörü, odalarımız 

yoğun çalıştık." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, bu süreçte ekonomik 
hasarı en az seviyede tutmak için 
çok sayıda destek paketi oluştur-
duklarına dikkati çekerek, KGF ola-
rak, Hazine ve Maliye Bakanlığının 
verdiği teminatlar yoluyla kefaletle-
ri verebildiklerini ve paketler oluş-
turabildiklerini anlattı.



HABER

Meclis ve Yönetim kurulu 
toplantıları sanal ortama taşındı

16

Yeni tip Koronavirüs 
(Covid-19) tedbirleri 
kapsamında, Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) olağan 
Meclis ve Yönetim Kurulu 
Toplantıları da sanal ortama 
taşındı.

Toplantıların ana gündem 
maddesi, pandemi 
dolayısıyla oluşan 

mağduriyetler ve bu 
mağduriyetleri gidermek 
amacıyla atılan adımlar 

oluşturdu. 
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Dijital Tarım Pazarı arz 
ve talebi dengeleyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılı-
mıyla gerçekleştirilen Dijital Tarım 
Pazarı tanıtım toplantısına video 
konferans yöntemiyle katıldı. 

Bu projeyle kapsamında bir 
taşla iki kuş vurduklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Sözleşmeli tarım 
modelinin uygulandığı 'Dijital 
Pazar'da alıcı ile satıcı daha yolun 
başında bir araya gelerek baştan anla-
şıyorlar. Herkes sorumluluğunu bili-
yor. Yani bu mekanizmayla piyasa-
da belirsizlik azalıyor, herkes önünü 
görebiliyor, planlama yapabiliyor. Bu 
pazarın ileride daha da gelişmesi ile 
arz ve talebin daha da dengelenerek 
tarım ürünlerindeki dönemsel fiyat 
dalgalanmalarının önüne geçeceğine 
inanıyorum" dedi.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dijital 
Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım 
ekosisteminin verimliliğini artırarak 
piyasada arz ve talebin dengelenme-
sini sağlayacak bir proje olduğunu 
bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşma-
da, tüm dünyada "yerli üretim" ve 
"kendi kendine yeten ülke olma" 
tartışmalarının yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını sürecinde yeniden 
alevlendiğini ifade ederek, tarımda 
yeterlilik, yerli ve milli üretim ile gıda 
güvenliği gibi kavramların bu süreçte 
daha da önem kazandığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, 
tüm dünyada "yerli üretim" ve "kendi 
kendine yeten ülke olma" tartışmalarının 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
sürecinde yeniden alevlendiğini ifade 
ederek, tarımda yeterlilik, yerli ve 
milli üretim ile gıda güvenliği gibi 
kavramların bu süreçte daha da önem 
kazandığını söyledi.
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Tarım ve gıdanın gelecek yıllarda 
hiçbir zaman olmadığı kadar önem-
li olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, 
"Çok şükür ülkemiz bugün, daha 
önce eşi benzeri görülmemiş bir 
tehdite karşı dimdik ayakta kalma-
yı başarabilmiştir. Sağlık alanında 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca’nın yöne-
timinde başarılı bir süreç yürütü-
lüyor. Dünyada ölüm oranları en 
düşük ülkelerden bir tanesiyiz." diye 
konuştu.

Birçok ülke salgına gereken ceva-
bı veremiyorken, Türkiye'nin "eko-
nomiyi nasıl tekrar normale dön-
dürürüz" diye tartışmaya başlayan 
ülkelerden biri olduğuna dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, ülkenin adeta 
kenetlendiğini, herkesin elinden ne 
geliyorsa yaptığını ve yapmaya da 

devam ettiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi 
alanında çok önemli adımları haya-
ta geçirdiğini vurgulayarak, şöyle 
konuştu:

"Merkez Bankamız, hazinemiz 
ve kamu bankalarımız ile piyasala-
rın likidite ihtiyacını karşılamakta-
dır. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
dış ticarette inovasyon yaptı, temas-
sız ticareti devreye soktu. Sınırların 
kapandığı bir dönemde bile ihraca-
tımıza bu sayede devam edebiliyo-
ruz. Bakanımız Pakdemirli, salgının 
henüz ilk günlerinde televizyona 
çıkarak hem üreticiye hem tüketici-
ye güven verdi. Şüphesiz ki Dijital 
Tarım Pazarı da ülkemizin tarım 
ekosisteminin verimliliğini artırarak 
piyasada arz ve talebin dengelenme-
sini sağlayacak bir proje."

"Tarımda ihracatçı bir ülkeyiz"

Bugün Türkiye'nin 275 milyar 
liralık tarımsal hasılayla ile Avrupa'da 
birinci, dünyada da ilk 10'un içinde 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
12,7 milyar dolarlık ithalata karşı 
yapılan 18 milyar dolarlık tarımsal 
ihracatla Türkiye'nin bu konuda net 
ihracatçı bir ülke konumunda oldu-
ğunu kaydetti.

Tarım ve hayvancılık sektörleri-
nin 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası 
veren sektörler haline geldiğine işaret 
etti.

Sözleşmeli tarım Türkiye'de 
yaygınlaşıyor

Sözleşmeli tarımın, gelişmiş ülke-
lerin tarımsal üretimde kullandığı 
en önemli sistemlerden biri oldu-
ğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
ABD'nin yaklaşık yüzde 40'ı, Avrupa 
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Birliği'nin ise yaklaşık yüzde 50'sinin 
sözleşmeli üretim yaptığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de de söz-
leşmeli tarım sisteminin söz konusu 
oranlara yaklaştığını dile getirerek, 
"Tarım Şurası'nın kapanış töreninde 
de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan 60 
maddelik 'Sonuç Bildirgesi'nin en 
önemli maddelerinden biri de sözleş-
meli tarımın yaygınlaştırılmasıydı." 
şeklinde konuştu.

TOBB olarak bu çalışmala-
rın içinde yer almaktan büyük bir 
memnuniyet duyduklarını belir-
ten Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım 
Pazarı'nın daha hızlı büyümesi için 
113 ticaret borsası ve ürün ihtisas 
borsasıyla birlikte çalışmaya devam 
edeceklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
ise konuşmasında, ''Dijital Tarım 
Pazarı'' uygulamasıyla daha planlı ve 
öngörülebilir bir üretim yapısı olu-

şacağını ve küçük üreticilerin pazara 
erişiminin kolaylaşacağını belirterek, 
"Dijital Tarım Pazarı'nın alıcı ve satı-
cıyı online bir araya getirerek, tarım-
sal üretim ve ticarete önemli bir ivme 
kazandıracağına inanıyoruz." dedi.

Pekcan, burada yaptığı konuş-
mada, gıda arz güvenliğinin ve sür-
dürülebilirliğinin sağlık ile refah 
açısından önem taşıdığını ifade ede-
rek, "Tarımsal üretimdeki altyapı-
nın güçlendirilmesi, ülkemizin tarım 
ürünleri ihtiyacının karşılanmasının 
yanında tarımsal ihracatının artırıl-
masına da katkı sağlamaktadır." diye 
konuştu.

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle sağlıklı ve güvenilir 
tarım ürünlerine ulaşımın ve tarımda 
kendi kendine yeter bir ülke olmanın 
öneminin ortaya çıktığına dikkati 
çeken Pekcan, bu nedenle "Dijital 
Tarım Pazarı" gibi bir uygulamanın 
hayata geçirilmesinden memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak da, fahiş fiyat artışı ve stok-
çuluk yapan fırsatçılara seslenerek, 
"Şu Kovid-19 süreci, yoğunluk, soka-
ğa çıkma yasakları geçsin, normalleş-
me süreci başlasın, bakanlığım adına 
çok daha sert adımlar atacağız." dedi.

Albayrak, Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 
Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) 
tanıtım toplantısına video konferans 
yöntemiyle bağlanarak bir konuşma 
yaptı. Uzun süredir gıda fiyatların-
daki oynaklığın önüne geçecek, gıda 
enflasyonunu gündemden çıkaracak 
yapısal adımlar üzerinde çalıştıkları-
na işaret eden Albayrak, bu kapsam-
da bazı adımların Gıda Komitesi'nde 
hayata geçirildiğini söyledi. Albayrak, 
bu sürecin başında tarladan sofraya 
uzanan zincirin hakkaniyetli kurul-
ması konseptinin yer aldığını aktara-
rak, "Bugün karşı karşıya kaldığımız 
Kovid-19 salgını gıda arz güvenli-
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ğinin, bu zincirin güvenliğinin ne 
kadar önemli olduğunu Türkiye'ye 
ve dünyaya gösterdi. Ticaretin sekte-
ye uğradığı, ülkelerin kendi imkanla-
rıyla ayakta kalmaya çalıştığı küresel 
kriz dönemlerinde önemli meselenin 
gıda arz güvenliği olduğunu dünya 
gördü." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de, Dijital Tarım Pazarı 
(DİTAP) ile tohumdan çatala kadar 
olan zincirin izlenebileceğini belirte-
rek, "Çiftçimiz ürünlerine rahatlık-
la pazar bulabilecek, tüketicimiz ve 
esnafımız aradığı kalite ve standartta 
ürünü tedarik edebilecek." dedi.

Pakdemirli, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı 
online programla DİTAP'ın tanıtı-
mını yaptı.

Sistemin önemine işaret eden 
Pakdemirli, "Devreye aldığımız 
DİTAP ile çiftçimiz ürünlerine 
rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketi-
cimiz ve esnafımız aradığı kalite ve 
standartta ürünü tedarik edebilecek." 
diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle dünyanın 
zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati 
çeken Pakdemirli, Türkiye'nin sal-
gına karşı aldığı tedbirler ve güçlü 
altyapısı sayesinde, bu süreci başa-
rılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. 
Pakdemirli, salgın sürecinde gıda sek-
törünün kapasitesini artırarak üreti-
me devam eden tek alan olduğunu 
belirterek şöyle konuştu:

"Bizim bu dönemde tarım ve gıda 
için yeni şeyler ortaya koymamız ve 
en önemlisi salgın sonrasına hazırlan-
mamız gerekiyor. Bu zorlu süreçten 
güçlü çıkarsak ülkemizin dünyadaki 
yeri ve konumu şimdikinden daha 
farklı olacaktır. Bu sıkıntıdan güçlü 
bir şekilde çıkabilmemiz de etkin 
tarım politikaları sayesinde olacak."

Soru cevaplar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sorular üzerine, 

platformda perakendeci, toptancı, üretici, küçük üretici gibi 
tüm kesimlerin bir araya getirilmesini amaçladıklarını ancak 
küçük üreticinin de sesinin burada daha büyük çıkmasını sağ-
layacaklarını söyledi.

Tarımsal desteklerin gelecek yıldan başlamak üzere 
küçük aile işletmelerine biraz daha fazla verilebilmesi konu-
sunda bakanlığının ilgili birimlerinin çalıştığına işaret eden 
Pakdemirli, "Bir süre sonra da tarımsal desteklerimizin söz-
leşmeli üretim sahibi olan çiftçilere doğru evrilmesini doğal 
olarak bu süreçte beklememiz lazım. Bu zaman ve süreç 
meselesi ama buraya doğru evrileceğiz. Sözleşmeli üretim 
varsa, tarımsal destekleri özelikle küçük aile işletmelerini 
destekler şekilde arkalarında olacağız." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise bu platformu tüm pay-
daşlarla etkin ve verimli şekilde kullanmak için gayret sarf 
edeceklerini aktararak, "Tarım ürünleri ihracatında zaten 
Tarım ve Orman Bakanlığımızla ortak çalışmamız var. Gerekli 
prosedürleri beraber aşıyoruz. Tarım ürünleri üretiminin 
artmasıyla ihracatın artmasına yönelik çalışma yapmaya da 
gayret ediyoruz." diye konuştu.
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KOBİ’ler İçin Kırsal 
Kalkınma Destekleri 
Bilgilendirme Semineri video 
konferans ile gerçekleştirildi
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“KOBİ’ler İçin Kırsal Kalkınma 
Destekleri Bilgilendirme 

Semineri”, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ev sahip-
liğinde, Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz 
başkanlığında gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan 
ATB Başkanı Yavuz, “TOBB ola-
rak, Türkiye Ürün İhtisas Borsası 
- TÜRİB’in ve Dijital Tarım 
Pazarı - DİTAP’ın hayata geçme-

sini sağlayarak, TKDK ile Oda-
Borsalarımızın üyelerimize ücretsiz 
proje yazma desteği uygulamasını 
hayata geçirdik. Yine coğrafi işa-
retler konusunda bakanlığımız ile 
yakın çalışıyoruz” dedi.

ATB Başkanı Yavuz, tarımın 
Türkiye için ne kadar önemli bir 
unsur olduğunu vurgulayarak, 
“Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgını aslında bize 
bazı kavramların önemini bir kez 
daha gösterdi. Bugün tüm dünyada 

Ülkemiz bugün 275 
Milyar TL tarımsal 
hasıla ile Avrupa’da 
birinci, dünyada ilk 
10 ülke arasında ve 
18 milyar dolarlık 
ihracat rakamı ile 
net bir ihracatçı ülke 
konumunda.
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yerli üretim ve kendi kendine yeten 
ülke olma tartışmaları yeniden 
alevlenmiş durumda. Türkiye bu 
konuda avantajlı ülkelerin başında 
geliyor.

Ülkemiz bugün 275 Milyar TL 
tarımsal hasıla ile Avrupa’da birinci, 
dünyada ilk 10 ülke arasında ve 18 
milyar dolarlık ihracat rakamı ile 
net bir ihracatçı ülke konumunda.

Sahip olduğumuz bu avantajı 
geliştirmek için tarımsal üretimde-
ki verimi artırmalı, tarım ve gıda 
sektörlerine daha fazla yatırım yap-
malıyız. Teşvik ve hibeler, bu yatı-
rımların yapılmasını kolaylaştıran, 
istihdamı artıran, üreticinin ürettiği 
ürüne pazar bulmasını sağlayan çok 
önemli unsurlar” şeklinde konuştu.

Yavuz, TKDK’nın kırsal kal-
kınma desteklerine dikkat çeke-
rek, “Bugün baktığımızda Kırsal 
Kalkınma Destekleriyle yaklaşık 
200 bin kişiye istihdam sağlanmış 
durumda. Aynı zamanda son iki 
yılda Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 
855 Milyon TL hibe desteği verildi. 
Bu destekler sayesinde Kırsalda 1,8 
Milyar TL’lik yatırım yapılmış oldu. 
Yine AB ile Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilen IPARD 
fonları ile bugüne kadar yaklaşık 
4,2 milyar TL hibe verildi.

Tüm bu rakamlara baktığı-
mızda gerek ulusal gerek ulusla-
rarası kaynaklar ülkemizde kırsal 
kalkınmanın gelişmesi açısından 
büyük önem arz ediyor. Bugün 
Tarım ve Orman Bakanlığımız ve 
TKDK ile birlikte düzenlediği-
miz Bilgilendirme Seminerimizde; 
Tarım ve Hayvancılık Sektörlerine 
yatırım yapmak isteyen üyelerimiz 
ve üreticilerimiz ile birlikte, Bu 
desteklerden nasıl faydalanırız? Bu 

desteklerle nasıl yatırım yapabiliriz? 
Sorularının cevaplarını bulmaya 
çalışacağız” dedi. 

ATB Başkanı Yavuz ile Tarım ve 
Orman Bakanlığı Yönetim Otoritesi 
Başkanı Dr. Osman Yıldız’ın açılış 
konuşmalarının ardından, Tarım 
ve Orman Bakanlığı Proje Genel 
Koordinatörü Salih Arıkan, TKDK 
desteklerini anlattığı bir sunum 
gerçekleştirdi.
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Gölbaşı Kaymakamı Tülay 
Baydar Bilgihan, Ankara 
Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz’u ziyaret etti.
ATB Genel Sekreteri Eyüp 
Ş. Ömeroğlu ve ATB 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Gül Kara'nın da katıldığı 
görüşmede, ATB’nin Gölbaşı 
ilçesine bağlı Ahiboz 
Mahallesi’nde bulunan 
tesisleriyle ilgili görüş alışverişi 
yapıldı.
Kaymakam Bilgihan ATB 
Başkanı Yavuz'a, Gölbaşı 
yöresine ait, el yapımı bıçak 
hediye etti.

Gölbaşı 
Kaymakamı 
Tülay Baydar 
Bilgihan, 
ATB Başkanı 
Yavuz`u ziyaret 
etti...
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TOBB Hayvancılık Meclisi 
yeni başkanını seçti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Hayvancılık Meclisi, 
Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 
Yavuz başkanlığında topladı. Seçimli 
toplantıda, Türkiye Hayvancılık 
Meclisinin Başkan ve Başkan 
Yardımcısı seçildi.

Yapılan seçimlerde Meclis 
Başkanlığına Şahbazlar A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, 
Meclis Başkan Yardımcılığına ise, 
Arpaç Hayvancılık A.Ş. Genel 
Müdürü Yılmaz Arpaç, seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren ATB Başkanı Yavuz, 
sektör meclislerinin iş yapmanın bir 
parçası haline geldiğini vurgulaya-
rak, konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi; “bildiğiniz gibi Türkiye Sektör 
Meclisleri 2006 yılından beri aktif 
olarak çalışıyor. Her dönem aramıza, 
meclis çalışmalarına katkı vermek 
üzere yeni üyeler katılıyor, meclisle-
rimiz yeni üyelerimizle zenginleşiyor, 
çalışmaları hız kazanıyor. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğimiz için 
sektör meclisleri çok önemli bir 
mekanizma. 

Kırmızı et üreticilerinden, itha-
latçılara, kanatlı hayvan yetiştiricile-
rimizden, yumurtacılara, yem üreti-
cilerinden sektörel derneklere kadar 
hayvancılık sektörünün tüm paydaş-
ları burada temsil ediliyor.

Meclisin yeni dönem çalışmala-
rında da, bu sektörel çeşitlilikten 
alacağımız güçle, bir yandan kamuya 
özel sektör vizyonunu yansıtırken, 
öte yandan yürütülecek katma değer-
li projelerle hayvancılık sektörümü-
zün katma değerini artıracağız” dedi.

Daha önce eşi benzeri görülme-
miş bir duruma şahitlik ediyoruz

Pandemi sürecinin çalışma dina-
mikleri ve düzenini de değiştirdi-
ğine işaret eden Yavuz, bu dönü-
şümün bir yansıması olarak dijital 
ortamda yapılacak olan Türkiye 
Hayvancılık Meclisinin Başkan ve 
Başkan Yardımcısının seçimine işaret 
etti; “sektörel konularımızı, sıkın-
tılarımızı, taleplerimizi de işte bu 
dijital dönüşüm sayesinde, elektronik 
ortamda yaptığımız toplantılarda ele 

aldık ve sorunları tespit etmeye, siz-
lerle görüşmeye devam ediyoruz. 

Bugün Türkiye Hayvancılık 
Meclisinin Başkan ve Başkan 
Yardımcısının seçimini de işte bu 
dijital dönüşüm sayesinde, elekt-
ronik ortamda gerçekleştireceğiz. 
Geçtiğimiz dönemde meclis çatısı 
altında katkı sağlayan tüm üyele-
re emekleri için teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle yeni çalışma döneminin 
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu.
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TOGG Mühendislik, Tasarım 
ve Üretim Tesisleri İnşaatına 

Başlama Töreni, Bursa’nın Gemlik 
ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

Erdoğan, projenin bu aşamaya 
ulaşmasında emeği ve katkısı olan 
herkesi tebrik ederek, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve yönetimine, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına, projeye 
yüreğini koyan babayiğitlere, gecesini 
gündüzüne katarak projenin bugün-

lere gelmesini sağlayan TOGG ekibi-
ne teşekkürlerini sundu. Bu alandaki 
büyük beklentileri hayata geçirecek-
lerine inandığını belirten Erdoğan, 
sözlerini "İnşallah bizler de projenin 
tüm saflarında yanınızda olmaya, siz-
leri desteklemeye devam edeceğiz. 
Mevla’m yolumuzu, bahtımızı açık 
etsin" diyerek tamamladı.

TOBB ve TOGG Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ise törende yaptı-
ğı konuşmada, yerli otomobilde 
15 yılda 22 milyar liralık yatırım 
yapacaklarını belirterek, "2032'ye 

kadar 1 milyon adet aracı üretip 
halkımıza sunmuş olacağız" dedi. 
Hisarcıklıoğlu, TOGG Mühendislik, 
Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına 
Başlama Töreni'nde yaptığı konuş-
mada, bugün Türkiye'nin yarım asır-
lık otomobil hayaline dev bir adım 
daha attıklarını söyledi.

Koronavirüse rağmen işlerini 
aksatmadan sürdürdüklerini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, başarılı bir sınav 
verilen salgın süreci sonrası ekono-
mide de normalleşme adımlarını ardı 
ardına attıklarını ifade etti.

Türkiye’nin otomobili 
için yola çıkıldı



HABER

ATB Başkanı Yavuz, TSE 59. 
Genel Kurulu`na katıldı
Türk Standardları Enstitüsü 

(TSE) 59. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) 
Başkanı Faik Yavuz’un da katılımıyla 
gerçekleştirildi.

TSE Başkanı Adem Şahin yaptı-
ğı açılış konuşmasında, Türkiye'nin 
kısa sürede aldığı önlemlerle yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele sürecini başarılı bir şekilde 
yürüttüğünü söyledi.

Bu süreçte, başta kişisel ve toplum-
sal hijyen olmak üzere gündelik haya-
ta etki eden birçok unsurun hayati 
öneminin öğrenildiğine dikkati çeken 
Şahin, yeni alışkanlıklar edinmeye ve 
kurumsal uygulamalar sergilenmeye 
başlandığını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank:

Bakan Varank, burada yaptığı 
konuşmada, Enstitünün, Bakanlıkça 
yürütülen özel sektör yatırımları, 
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin 
teşviki gibi çalışmaların sacayakların-
dan birini oluşturduğunu söyledi.

TSE'nin Türk sanayisinin stan-
dartlara uygun ürünlerle küresel 
pazarlara girmesini sağlamanın yanı 
sıra uluslararası standartların hazır-
lanması sürecinde etkinliğini artırdı-
ğını ifade eden Varank, Enstitünün 

sertifikasyon, muayene-gözetim ve 
test hizmetlerini de verdiğini dile 
getirdi. 

Yapılan özverili çalışmalar saye-
sinde, piyasanın ihtiyaç duyduğu 
alanlarda geliştirilen hızlı alternatifle-
re işaret eden Varank, yıkanabilir bez 
maske standardı ile imalat sanayisin-
de çalışanların sağlığı ve üretimde 
devamlılığı sağlamak için alınması 
gereken önlemlere ilişkin kılavuzun 
hazırlandığını kaydetti.
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İbrahim Öztürk
Meclis Başkanı

Ayasofya’nın 
Cami 
Oluşu ve 
Sektörlere 
Etkisi

Sözlerime ünlü şairimiz Yahya Kemal’in 1922 yılında yazdığı 
bir makalede şöyle diyor:

“BU DEVLETİN İKİ MANEVİ TEMELİ VARDIR:
Birincisi FATİH’İN AYASOFYA MİNARESİNDEN 
OKUTTUĞU EZAN Kİ HALA OKUNUYOR…
İkincisi SELİM’İN HIRKA-İ SAADET ÖNÜNDE 
OKUTTUĞU KUR’AN Kİ HALA OKUNUYOR…”
Bugün Ayasofya Cami, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca 
şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya’nın 
dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret 
devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir.
 Bedir’den Malazgirt’e, Niğbolu’dan Çanakkale’ye kadar 
tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın 
adı, Alparslan’dan Fatih’e ve Abdülhamit’e kadar ecdadın 
tamamına vefamızın gereğidir.
Bu denli önemli olayın elbet ülkemiz adına bazı sektörler 
göz önünde olacaktır. Özellikle İslam coğrafyasının Dünya 
ticaretindeki öncelikleri arasında yer alan Helal Gıda Üretimi 
önem kazanacaktır. Bu sertifikası olan işletmelerimiz İslam 
Coğrafyasında çok daha rahat ticaret yapabilecekler. Yine onunla 
bağlantılı İslami Bankacılık (Katılım Bankacılığı) gün geçtikçe 
büyüyen hatta mevcut Pazar payı %5’lerden 2023 yılında 
%15’lere doğru büyümesi planlanan devlet bankalarının da 
katılması ile yaklaşık 180 Milyar Dolarlık Aktif Büyüklüğe 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tabi dünya petrol ticaretinden 
gelecek payda düşünüldüğünde çok daha hızlı büyüyen bir sektör 
olacağını atlamamız gerekir.
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ artık açıldı. 
Vatanımıza, Milletimize , Ülkemize ve tüm İslam Coğrafyasına 
hayırlı, uğurlu,  mübarek olması temenni ederim.  
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•	 Perakende,	AVM,	Demir	Çelik,	Otomotiv,	 Lojistik-	
Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, 
Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon sek-
törleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, 
KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek

•	 KGF	desteği	25	milyar	liradan	50	milyar	liraya	çıkar-
tılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave 
kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve 
teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik 
verilecek.

•	 Kovid-19	salgınıyla	ilgili	tedbirlerden	etkilendiği	için	

nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz 
ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman 
desteği sağlanacak.

•	 Kamu	 bankaları	 ve	 bazı	 özel	 bankalar	 tarafından	
vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi 
ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.

•	 İhracatçıya	stok	finansmanı	desteği	verilecek.

•	 Reeskont	kredisi	geri	ödemelerine	90	güne	kadar	vade	
uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taah-
hüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 
240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.

TOBB öncülüğünde ülkemizin pandemi sürecinden daha güçlü 
çıkabilmesi için alınan tedbirler, atılan adımlar ve sağlanan 
desteklerin dergimizin yayınlandığı tarih ve kronolojik sıra itibariyle 
güncel listesi şu şekildedir:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla, İş dünyası 
ile oda/borsa üyelerinden gelen talepler toplanarak, ilgili Bakanlık 
ve Kurumlara iletildi. Yetkili makamların da uzun istişareleri ve 
çalışmaları sonucunda bir yol haritası belirledi. 

HABER

İş dünyasının pandemi hamleleri
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•	 KOSGEB’in	30	Haziran’a	tahakkuk	edecek	alacakları	
2021 yılına ertelenecek.

•	 Çalıştırılamayan	 personelin	 brüt	 maaşının	 %60’ına	
kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa 
Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandı-
rılacak.

•	 Bu	dönemde	çalışılamayan	mesainin	telafisi	için	tanı-
nan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.

•	 Esnek	 ve	 uzaktan	 çalışma	modelleri	 daha	 etkin	hale	
getirilecek.

•	 İcra	ve	iflas	takipleri	30	Nisan'a	kadar	durdurulacak.

•	 Nisan,	Mayıs	ve	Haziran	aylarında	temerrüde	düşen	
firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşüle-
cek.

•	 Konaklama	vergisi	Kasım	ayına	kadar	uygulanmaya-
cak.

•	 Otel	 kiralamalarına	 ilişkin	 irtifak	 hakkı	 bedelleri	 ve	
hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları 
için 6 ay süreyle ertelenecek.

•	 Havayolu	 yolcu	 taşımacılığında	 KDV	 oranı	
30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek

•	 Faaliyetleri	 zorunlu	 olarak	 durdurulan	 iş	 yerleri	 için	
kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeye-
cek.

•	 Teknoparklardaki	 kuluçka	 firmalarından	 ve	 ticari	
işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

•	 Geri	kazanım	payı	(GEKAP)	beyannameleri	altı	ayda	
bir verilecek.

•	 Kapıkule	Sınır	Kapısı’nda	(öncesinde	Habur’da	başla-
tılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner 
değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli 
kapılarına da yaygınlaştırılacak.

•	 Mart	ayı	KDV	ve	BA/BS	beyannameleri	ve	ödemeleri	
1 ay ertelendi.

•	 Mart,	Nisan,	Mayıs	aylarına	ilişkin	6	aylık	Muhtasar	ve	
KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave 



30

HABER

sektörleri (Mobilya, Madencilik, 
İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç 
Kiralama, Matbaacılık, Sağlık 
Hizmetleri) de kapsayacak şekilde 
genişletildi.

•	 Otopark	 Yönetmeliği’nin	 yürür-
lük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

•	 Kamu	 bankaları	 öncülüğünde	
“İş’e Devam Kredi Desteği” açık-
landı. 6 ay anapara ve faiz ödeme-
siz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık 
%7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 
26 Mart 2020 tarihi itibariyle 
başlayacak

•	 Kısa	 Çalışma	 Ödeneği’nden	
yararlanma şartları iyileştiril-
di. 600 gün sigorta primi şartı 
450 güne, son 120 günlük prim 
ödeme şartı 60 güne indirildi*

•	 1	 Mart	 2020	 ile	 30	 Haziran	
2020’ye kadar işyeri kira bede-
linin ödenememesi, kira sözleş-
mesinin feshi ve tahliye sebebi 
oluşturmayacak*

•	 Turizm	sektöründe	1	Nisan	2020	
tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi 
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arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil 
ödemeleri 6 ay ertelendi*

•	 Konaklama	Vergisi,	1	Ocak	2021	tarihine	ertelendi*

•	 24	 Mart	 2020	 öncesine	 ait	 ödenmeyen	 kredi/çek/
senet/kredi	 kartı	 borçları,	 31	 Aralık	 2020	 tarihine	
kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlen-
meyecek*

•	 Telafi	çalışma	süresi	2	aydan	4	aya	çıkartıldı*

•	 Kısa	 Çalışma	Ödeneği	 başvurusu	 için	 istenen	 belge	
sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü

•	 Mikro	 ve	 küçük	 ölçekli	 işletmeler	 için	 geçerli	 olan	
“Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli 
(cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de 
dahil edildi

•	 Tarım	ve	Orman	Bakanlığı,	27	Mart	itibariyle	yakla-
şık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak

•	 Tarım	 ve	Orman	 Bakanlığı	 öncülüğünde	 geleneksel	
hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye 
kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin 
TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek

•	 Haziran	 ayında	Oda	 ve	Borsalara	 ödenmesi	 gereken	
yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” 
ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine 
ertelendi.

•	 İşletmelerin	 çeklerini	 ödeyebilmeleri	 için,	 tüm	 sek-

törlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve 
faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 
2020’de uygulamaya alınacak.

•	 Kamu	 bankaları	 tarafından	 açıklanan	 “İşe	 Devam	
Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katı-
labileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi 
Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. Bu 
kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul 
edilmeye başlanacak.

•	 Mevsimlik	 tarım	 işçilerinin	 salgın	 hastalığa	 karşı	
barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol 
edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileşti-
rilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolay-
laştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme 
yapıldı

•	 Tarım	 Kredi	 Kooperatifleri’ne	 Nisan	 ve	 Mayıs’ta	
ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle 
ertelendi

•	 Banka	 şubelerinin	 kredi	 uygulamalarından	 kaynaklı	
sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet 
hattı oluşturuldu

•	 Kredi	Garanti	Fonu’nun	kefalet	kapasitesi	500	milyar	
TL’ye çıkarıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine kadar kul-
landırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK 
prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak
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•	 11	 Mart	 2020	 tarihi	 itibariyle,	
ticari taşımacılık yapan firmaların 
yetki belgelerinde kayıtlı olan ve 
muayene süreleri geçen araçların 
(tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki 
belgelerinden düşüm işlemleri 
ertelendi

•	 Gelir	 İdaresi	 Başkanlığı	 interak-
tif vergi dairesi internet adresin-
de, “mücbir sebep durum sorgu 
ekranı” açıldı, işletmeler internet 
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üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp 
faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek 

•	 Mersin	limanı’nda	ardiye	ücretleri	düşürüldü

•	 Kamu	 kurumları	 tarafından	 gerçekleştirilen	 ihaleler	
için, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle söz-
leşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre 
uzatımı verilmesi” veya “sözleşmenin feshedilmesi” 
mümkün hale geldi

•	 Taşımacılığın	hızlandırılması	ve	hammadde	 tedariki-
nin aksamaması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 

“Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı PCR testi 
yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı 
Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi,

•	 Turizm	 sektöründe,	 iş	 sözleşmeleri	 askıda	 olan	 çalı-
şanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler 
“kısa çalışma ödeneği” kapsamına alındı

•	 Kısa	çalışma	ödeneği	kapsamında	olan	çalışanın	kısa	
çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki farkı ödemek 
isteyen işverenler, SGK bildirimini “0 gün” yaparak 
aradaki farkı sorun olmadan ödeyebilecek
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•	 Kısa	 çalışma	 kapsamında	 bulunan	 işyerlerinde	 çalış-
masını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği 
ödenmeye devam edecek

•	 Muayene	süresi	gelen	tüm	araçlar	 için	araç	muayene	
süreleri için 3 ay ertelendi

•	 Pandemi	hastanesi	olarak	ilan	edilen	özel	hastanelere,	
SGK tarafından ödenecek tutarlar yükseltildi

•	 SGK	 ve	 Muhtasar	 beyannameleri	 birleştirmesi,	 1	
Temmuz 2020’ye ertelendi

•	 Tarım	ve	Orman	Bakanlığı	tarafından	21	ilde	“Bitkisel	
Üretimin Geliştirilmesi” programı kapsamında tohum 
hibe desteği açıklandı

•	 Egzoz	 gazı	 emisyon	 ölçüm	 işlemleri,	 üç	 ay	 süreyle	
ertelendi

•	 KOSGEB’in	 kredi	 destek	 programları	 kapsamında	
bankalardan kredi kullanan işletmelerin 30 Haziran’a 
kadar olan borçları, 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelend

•	 Eximbank	kredileri	 için	Kredi	Garanti	Fonu	kefaleti	
kullanılabilecek

•	 Kısa	 çalışma	 ödeneği	 başvuruları	 için	 uygunluk	 tes-
pitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin 
beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesi gerçek-
leştirilecek

•	 İşveren	 tarafından	ücretsiz	 izine	 ayrılan	 çalışanlar	 ile	
15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona 
erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayan-
lara 3 ay süreyle günlük 39,24 TL ödeme yapılacak

•	 Sendikalar	ve	toplu	iş	sözleşmesi	kanunu	kapsamında	
yürütülen yetki ve toplu sözleşme prosedürleri 3 ay 
süreyle uzatılacak

•	 Yeni	koronavirüs	(COVID-19)	salgını	ile	ilgili	zorla-
yıcı sebepler kapsamında;

o Devlete ait ormanlarda ve mesire yerlerinde, 
orman izinleri ile bunlardan tahsil edilecek bedel-
ler, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek

o Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden 
ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisiller 3 ay 
ertelenebilecek

o Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edil-
mesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 
ay ertelenecek

•	 Faaliyetleri	 durdurulan	 veya	 faaliyette	 bulunmayan	
işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre 
temizlik vergilerinin faaliyette bulunmayan dönemle-
re isabet eden kısmı alınmayacak

•	 Faaliyetleri	 durdurulan	 veya	 faaliyette	 bulunmayan	
işletmelerin su giderleri 3 ay süreyle ertelenebilecek

•	 Lisanslı	 depoların	 2020	 yılı	 içinde	 geçerlilik	 süresi	
dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatıla-
cak

•	 Tüm	gemi,	deniz	araçları,	gemi	adamları	ve	şirketlerin	
belgeleri 3 ay süreyle uzatılacak

•	 Denizde	 Can	 ve	 Mal	 Koruma	 Hakkında	 Kanun	
kapsamında yapılacak denetlemeler 1 Ağustos 2020 
tarihine kadar ertelenecek

•	 30	Nisan	2020	günü	sonuna	kadar	verilmesi	gereken	
2019 hesap dönemine ait “Kurumlar Vergisi” beyan-
namelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler 
üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 
Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatıldı

•	 Seyahat	Acentaları	Birliği’ne	ödenen	yıllık	aidat,	2020	
yılında alınmayacak

•	 Her	 türlü	 iş	 sözleşmesi	 17	 Nisan	 2020	 tarihinden	
itibaren üç ay süreyle İş Kanunu’nun 25 inci maddesi-
nin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belirtilen 
sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek

•	 Sermaye	 şirketlerinde	 30	 Eylül	 2020	 tarihine	 kadar	
2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine 
kadarının dağıtımına karar verilebilecek. Bu kapsam-
da;

o Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtı-
ma konu edilemeyecek.

o Madde kapsamına giren sermaye şirketlerine iliş-
kin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları 
belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili olacak

•	 Üretici,	 tedarikçi	 ve	 perakende	 işletmeler	 tarafından	
satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak ve serbest 
rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara 
ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak. 
Bu kapsamda;

o Yukarıdaki hususlara yönelik düzenlemeler yap-
mak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulu-
narak idari para cezası uygulamak üzere 13 üye-
den oluşan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” 
oluşturulacak

o Kurul üyeleri içerisinde “Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği” temsilcisi de yer alacak

•	 17	 Nisan	 2020	 tarihinden	 itibaren,	 3	 aylık	 süreyi	
geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen 
ücretsiz izine ayırabilecek, bu durum işçiye haklı 
nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek
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FAO’nun Gıda Fiyat Endeksi 
17 aylık periyodun en düşük 
seviyesine geriledi.
2020-2021 için yapılan ilk tah-

minler, tahıl üretimi, kullanımı 
stoklanması ve ticaretinde rekor hası-
lalara işaret ediyor 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün son raporlarına göre 
küresel emtia fiyatları, COVID-
19 nedeniyle düşen talep ve küre-
sel anlamda rekor üretim nedeniyle, 
Mayıs ayında dördüncü ayda düşüş 
eğilimi gösteriyor.

Küresel ticaret liginde en çok 
işlem gören ürünler üzerinden hazır-
lanan FAO Gıda Fiyat Endeksi, 
Mayıs ayında ortalama 162.5 puan-
la, bir önceki ayın yüzde 1,9 altında 
seyretti. Bu oran, gıda fiyatlarında 
Aralık 2018’den bu yana en düşük 
değerlere işaret ediyor. 

Düşüş, FAO’nun Süt Ürünleri 
Fiyat Endeksi’nde de devam etti. 

Mevsimsel faktörlerin de etkisi ve 
düşün ithalat talebi nedeniyle süt ve 
tereyağında fiyatlar küresel ölçekte 
Nisan ayına göre yüzde 7.3 oranında 
geriledi. Bu rakam geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre yüzde 19.6 ora-
nını işaret ediyor.  Süt tozlarındaki 
düşüş ise Çin’de ısınmaya başlanan 
ekonomi ve kısmen artan talep nede-
niyle daha düşük seviyede gerçekleşti.

Endekste fiyat artışı yaşanan tek 
başlık ise ‘şeker’de oldu. Uluslararası 
ham petrol fiyatlarındaki toparlan-
ma, Hindistan ve Tayland’da öngö-
rülenden düşük gerçekleşen hasat 
nedeniyle fiyatlarda yüzde 7.4 artış 
gözlendi.  Tahıl fiyatlarındaki geri-
leme de sürüyor. Endekste yer alan 
tahıl fiyatları Nisan ayına göre yüzde 
1.0 oranında geriledi. 

Buğdayda ise geniş çaplı küre-
sel arz ve iç pazarlardaki daralma 

nedeniyle fiyat düşüşü devam etti. 
ABD’deki mısır fiyatlarındaki düşüş 
de sürüyor. Fiyatlar bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 16 daha 
aşağı seviyede.

Tahıl üretiminde yeni rekor

FAO’nun, bugün yayınladığı 
Tahıl Arz ve Talep Özeti, küresel 
anlamda tahıl üretiminde yeni rekor-
ları ortaya koydu. Buna göre küresel 
tahıl üretimi 2019-2020 dönemine 
göre yüzde 2.6 artarak 2.780 milyon 
tonluk yeni bir rekora doğru ilerliyor.

Halihazırda ekilmiş olan bitkile-
rin durumu ve hala ekilmesi beklenen 
ürünler üzerinden yapılan FAO’nun 
öngörüsüne	 göre	 2020/2021	 için	
sezonun geri kalan bölümünde tahıl-
da küresel arz-talep için rahat bir 
dönem bekleniyor. 
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Gıda ve bakliyat sektöründe 
hızla büyüyen ve bugün 55 

ülkeye ihracat gerçekleştiren 
Yayla Agro, sektöre kazandırdığı 
yenilikçi ürünleri ile öncü bir rol 
üstlenmiştir. 

Dünyada söz sahibi olmanın 
yolunu; farklılaşma ve yüksek 
katma değerli üründe görü-
müştür. Sağlıklı bir gelecek için 
üretmeye devam eden şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Gümüş, girişimci kimliği ile öne 
çıkarken Yayla Agro’yu bir dünya 
şirketi haline getirmek için gece 
gündüz demeden aralıksız çalış-
maktadır. 
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Hasan Gümüş
Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı 

Başarı

hikayesi...
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İlkokuldan itibaren her yaz çalıştı, iş dünyasının 
kurallarını sahada öğrendi… 

Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Gümüş, 1973 yılında Kayseri’de 
doğdu. Babasının nakliyat işi dolayısıy-
la ailesi 1988 yılında Mersin’e taşındı. 
Kayseri Lisesi’nde 1,5 yıl yatılı okuduktan 
sonra liseyi Mersin’de tamamladı. 1990 
yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nü kazanınca üniversite eğitimi 
için Ankara’ya gitti. 1996 yılında Hacettepe 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra yüksek lisansını Trakya 
Üniversitesi’nde Tarım Ekonomisi üzerine 
tamamladı. İlkokuldan itibaren her yaz 
çalışan Hasan Gümüş, edindiği tecrübeler 
ve girişimci kimliği ile Yayla Agro’yu bir 
dünya şirketi yapma vizyonuyla çalışmala-
rını sürdürüyor. İş hayatının yanı sıra Sivil 
Toplum Örgütleri’nde de görevler üstle-
nen Gümüş, DEİK Malezya İş Konseyi 
Başkanlığını da yürütüyor. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

Ankara’da kurulan Yayla Agro’nun
başarı hikayesi dünyaya yayılıyor

Hasan Gümüş, üniversiteden mezun 
olduktan sonra Kayserili bir ailenin çocu-
ğu olarak genlerine işlemiş olan ticaret 
ile ilgileniyor ve yeni iş fırsatları için araş-
tırmalar yapıyordu. Çocukluğundan beri 
çalışma hayatının içinde yer aldı ve üni-
versiteden mezun olduktan sonra ailesi-
nin nakliye işlerinin yanı sıra Nevşehir’de 
satın aldığı ponza sahasını 1,5 yıl işletti. 

Hacettepe Üniversitesi’nin ardından Trakya 
Üniversitesi’nde Tarım Ekonomisi okudu ve bu 
alanda yatırım yapmak için uygun bir fırsat kolla-
maya başladı. Üniversiteden bir arkadaşından aldığı 
duyumla beklediği fırsat ayağına geldi. Ankara’daki 
Gimat Gıda Toptancılar Sitesi’ndeki küçük bir işlet-
me satışa çıkmıştı. Sadece 2 saat süren pazarlık 
sonunda şirketin anahtarları cebindeydi. Böylece 
1983 yılında Durukan Gıda ismiyle başlayıp bugün 
7 kıtada 55 ülkeye yayılan Yayla Agro’nun marka 
yolculuğu başlamış oldu.

Henüz 25 yaşında olan Hasan Gümüş’ün şirketi 
küçük, makinaları eski ama hedefleri büyüktü. 
Toplam 144 metrekarelik bir alanda sınırlı bir bütçe 
ile alınan şirket, sadece bir paketleme makinası ve 

İş dünyasının 
kurallarını 
sahada
öğrendi
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8-10 personel ile üretim yapıyordu. Gümüş, önce 
pazarı öğrendi, hammaddeyi tanıdı, dağıtım ağını 
genişletti, ambalaja ve pazarlamaya yatırım yaptı. 
O dönemlerde Türkiye’de paketli bakliyat yok dene-
cek kadar azdı ama Yayla, geleceğin ve büyümenin 
bu alanda olduğunu gördüğünden paketlemeye 
yöneldi, yatırımlarını bu yönde yaptı. Aldığı işletme 
eğitiminin yanı sıra genç bakış açısı ve inovatif 
yaklaşımı ile Yayla markasını sadece Türkiye’nin 
değil sektöründe dünyanın en büyükleri arasına 
taşıdı. Yayla Agro, bugün sektöründe büyük üretim 
kapasitesine sahip, organize perakendenin yüzde 
40’lık bir bölümünü yöneten, 55 ülkeye ihracat 
yapan önemli bir şirket haline geldi. Türkiye’nin 
büyük sanayi kuruluşları ve ihracat şampiyonları 
arasına adını yazdırmayı başardı. 100 tonluk üre-
tim kapasitesi ile girdiği pazarda bugün yılda 400 
bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmış durumda. 
Türkiye’deki dört fabrikasında üretim yapan şirket, 
yaklaşık 700 kişiyi istihdam etmektedir. 

Yayla Agro, 55 ülkeye ihracat yapıyor… 

Yayla Agro, yurtiçi pazarında 65 ilde bayilik 
ve 81 ilde ulusal mağazalar dahil olmak üzere 
40 binden fazla perakende noktasında ürünlerini 
müşterilerinin beğenisine sunuyor. İlk ihracatını 
2007 yılında yapan Yayla Agro, bugün ürünlerini 55 
ülkeye ihraç eder hale geldi. Yurtdışındaki ofisleri 
aracılığıyla dünyayı da yakından izliyor. Her yıl 
istikrarlı bir şekilde büyüyerek Türk damak tadını 
dünyaya tanıtmayı görev edindi. Yayla Agro, deği-
şen tüketim alışkanlıklarına uygun, inovatif ürün-
lerle, “Daha iyi bir gelecek inşa etmek” mottosuyla 
büyümeye devam ediyor. 

Türkiye’nin büyük sanayi şirketleri 
arasına girdi…

Yayla Agro her yıl çift haneli büyüme perfor-
mansı ile Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşları 
ve ihracatçıları arasına girmeyi başardı. İstanbul 
Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 233. sırada yer 
alan şirket, Fortune 500 Türkiye listesinde 214. 
sırada bulunuyor. Capital 500’de listelenen Yayla, 
2018 yılı rakamlarını içeren TİM 1000 İhracatçı 
Listesinde ise 453. sırada yer aldı. 

Ankara’ya değer katıyor…

Yayla Agro’nun kurulduğu ve başarı öyküsüne 
tanıklık eden Ankara, şirket için ayrı bir yere sahip 
olmayı sürdürüyor. Ankara’nın yanı sıra Mersin, 

Balıkesir ve Çankırı’da fabrikası bulunan Yayla 
Agro’nun Genel Merkezi de yine Ankara’da. 

Geniş ürün yelpazesinde inovatif ürünler 
dikkat çekiyor...

Yayla Agro, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun 
olarak; temel gıda kalemleri ve özelinde de bak-
liyat, şeker ürünleri konusunda geniş bir yelpa-
zede üretim gerçekleştiriyor. Temel gıda ürün-
lerinden pirinç, bulgur, bakliyat ve haşlanmış 
bakliyat ürünleri ile “Yemek Hazır” grubu olarak 
adlandırdığı pratik, sağlıklı, katkısız ve koruyu-
cusuz ev yemekleri üretiyor. Yayla Agro’nun tüm 
bu ürünleri; Yayla, Yayla Gurme, Yayla Gurme 
Fit, Yayla Profesyonel, Yayla Pilaki, Yemek Hazır, 
Yayla Haşlanmış, LeGurme, A’la Çiftçi, İri DANEM, 
Yunus markalarıyla raflarda yerini alıyor. 

Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Gümüş, günümüzün değişen yaşam koşulların-
da tüketicinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin de hızla 
değiştiğini belirterek, “Yemek Hazır ürün serimizi, 
2019 yılında ‘geleceğin geleneksel lezzetlerini 
üretiyoruz’ sloganıyla pazara sunduk. Yemek Hazır 
serimiz zamanı az olan ancak sağlıklı beslen-
mek isteyen herkese hitap ediyor. Tüketicilerimizin 
hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz hedefiyle yola çıka-
rak, sağlıklı ve pratik ürünleri, katkısız ve koruyu-
cusuz şekilde, geleneksel yöntemlerle tüketilebi-
lecek ürünler ortaya çıkardık. 2 dakika içerisinde 
pratik şekilde hazırlanan, vitamin, mineral ve 
protein değerlerinde eksilme olmayan ürünleri 
insanlarımız keyifle tüketebiliyor. Ürünler, yaklaşık 
3 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıktı. Ar-Ge 
merkezinde başlayan üretim çalışmalarımız şuan 
5 bin metrekare arazi üzerinde devam ediyor. 
Önümüzdeki yıl Niğde’de 220 bin metrekare alan 
üzerinde daha yüksek kapasiteli üretim için yatı-
rım yapmayı planlıyoruz. Yemek Hazır serimizde 
yer alan sağlıklı ürünleri Legurme Markamızla 
da Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 30’dan fazla 
ülkesine ihraç ediyoruz. Bizim, ‘geleceğin gele-
neksel ürünlerini üretip dünyaya tanıtmak’ gibi 
bir misyonumuz da var. Sadece Türkiye’ye değil 
dünyanın her yerine geleneksel ürünlerimizi ulaş-
tırarak hem kültür ihracatı yapmak hem de ülke-
mize döviz girdisi sağlama gayreti içerisindeyiz. 
Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu ürünleri 100 
ülkeye ihraç etmek” dedi.
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1. SARIMSAK ÜRETİMİMİZ

Sarımsak, soğangiller familyasından bir sebze olup, 
ülkemizin her tarafında yetiştirilebilmektedir. Birçok yiye-
ceğin içine katılarak aroma veren sarımsağın önemi, sağlık 
açısından faydaları nedeniyle her geçen gün artmaktadır. 
Yaş olarak tüketilebilmekle birlikte, kuru tüketimi, sak-
lanabilmesi ve tüm yıl boyu kullanılabilmesi nedeniyle 
daha yaygındır. Sarımsak dendiğinde akla ilk gelen il 
Kastamonu olmasına karşın, son yıllarda artan sarımsak 

üretimi ile Gaziantep ilimiz dikkat çekmektedir. TUİK 
verilerine göre Gaziantep 2018 yılında sarımsak üretimin-
de Kastamonu’yu geçmiştir.

Türkiye’de yaklaşık 130 bin dekarı kuru, 20 bin dekarı 
taze olmak üzere 150 bin dekarı aşan alanda sarımsak üre-
timi yapılmaktadır. 2018 yılında kuru sarımsakta dekara 
ortalama verim 882 kg olarak gerçekleşmiştir. Sarımsak 
veriminin en yüksek olduğu iller 1.397 kg ile Konya, 
1.374 kg ile Edirne ve 1.192 kg ile Kahramanmaraş 
olmuştur.

İLLER 2014 2015 2016 2017 2018

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar %

Gaziantep 10.683 11,74 11.007 11,60 14.048 12,87 20.626 16,93 20.726 17,61
Kastamonu 19.871 21,84 23.328 24,59 24.024 22,01 25.968 21,32 20.540 17,45
Kahramanmaraş 11.682 12,84 12.324 12,99 12.646 11,58 13.683 11,23 15.848 13,47
Aksaray 5.628 6,18 6.545 6,90 8.141 7,46 9.705 7,97 12.128 10,31
Tokat 3.640 4,00 4.985 5,25 6.108 5,60 7.460 6,12 7.477 6,35
Konya 2.233 2,45 2.576 2,72 3.187 2,92 6.936 5,69 4.627 3,93
Adıyaman 3.209 3,53 2.898 3,05 6.043 5,54 5.493 4,51 4.615 3,92
Balıkesir 5.291 5,81 5.600 5,90 6.608 6,05 4.231 3,47 4.250 3,61
Hatay 4.164 4,58 3.272 3,45 3.207 2,94 2.893 2,38 3.072 2,61
Karaman 5.773 6,34 3.418 3,60 3.023 2,77 2.785 2,29 2.756 2,34
Kütahya 959 1,05 992 1,05 3.184 2,92 2.671 2,19 2.338 1,99
Antalya 1.217 1,34 1.584 1,67 1.633 1,50 2.015 1,65 1.917 1,63
Şanlıurfa 1.107 1,22 1.238 1,30 1.163 1,07 1.391 1,14 1.437 1,22
Uşak 1.091 1,20 1.000 1,05 1.068 0,98 1.135 0,93 1.295 1,10
Edirne 940 1,03 690 0,73 939 0,86 1.239 1,02 1.239 1,05
Diğer İller 13.512 14,85 13.410 14,14 14.139 12,95 13.574 11,14 13.423 11,41
Toplam 91.000 100,00 94.867 100,00 109.161 100,00 121.805 100,00 117.688 100,00

Yaş Sarımsak 25.089 27,57* 24.356 25,67* 25.987 23,81* 26.328 21,61* 25.519 21,68*
Taze + Kuru 116.089 119.223 135.148 148.133 143.207

Kaynak, TUİK (* Kuru sarımsağa oranı)

Çizelge-1 Kuru Sarımsak Üretimi (Ton)

Grafik-1 İllere Göre Kuru Sarımsak Üretimi (2018) Sarımsak üretim alanlarında bir artış olduğu görül-
mektedir. Son beş yılın verisi incelendiğinde, Gaziantep 
ve Aksaray’daki sarımsak üretim alanlarında önemli artış 
meydana geldiği görülmektedir. Kişi başı sarımsak tüketi-
mimiz 1.5-2 kg arasında değişmektedir.

2. DÜNYA SARIMSAK ÜRETİMİ

Dünya sarımsak üretimi 2017 yılında 28 milyon ton 
olmuştur. Üretimin yaklaşık %80’i Çin tarafından ger-
çekleştirilmektedir. Çin’de 2017 yılında 22 milyon ton 
sarımsak üretilmiştir. Çin’den sonra en fazla sarımsak 
üreten ülke Hindistan olup, dünya üretimindeki payı %6 
düzeyindedir.
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İLLER 2014 2015 2016 2017 2018

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar %

Kastamonu 20.550 16,15 24.000 18,61 24.530 17,35 26.515 17,40 25.750 16,72
Gaziantep 11.076 8,71 10.971 8,51 13.596 9,62 21.416 14,05 21.516 13,97
Kahramanmaraş 15.070 11,84 15.377 11,93 16.275 11,51 13.423 8,81 15.375 9,99
Aksaray 8.454 6,64 9.459 7,34 10.979 7,77 12.290 8,06 15.315 9,95
Balıkesir 9.897 7,78 9.824 7,62 9.845 6,96 8.359 5,48 8.300 5,39
Tokat 5.585 4,39 5.705 4,42 6.710 4,75 8.215 5,39 8.225 5,34
Adıyaman 4.631 3,64 4.210 3,27 6.187 4,38 7.313 4,80 6.415 4,17
Şanlıurfa 3.888 3,06 3.872 3,00 3.825 2,71 4.373 2,87 4.500 2,92
Hatay 5.424 4,26 4.479 3,47 4.407 3,12 3.695 2,42 3.870 2,51
Konya 1.894 1,49 1.897 1,47 2.279 1,61 4.620 3,03 3.772 2,45
Karaman 3.995 3,14 3.955 3,07 3.620 2,56 3.630 2,38 3.630 2,36
Kütahya 2.026 1,59 2.070 1,61 4.812 3,40 3.951 2,59 3.515 2,28
Antalya 2.127 1,67 2.082 1,61 2.341 1,66 2.994 1,96 2.957 1,92
Edirne 1.440 1,13 1.193 0,93 1.158 0,82 1.549 1,02 1.549 1,01
Uşak 1.491 1,17 1.434 1,11 1.459 1,03 1.459 0,96 1.439 0,93
Diğer İller 29.682 23,33 28.408 22,03 29.339 20,75 28.615 18,77 27.848 18,09
Toplam 127.230 100,00 128.936 100,00 141.362 100,00 152.417 100,00 153.976 100,00

Kaynak, TUİK

Çizelge-2 Sarımsak Üretim Alanı (da)

Üretim ton 1961 1980 2000 2010 2015 2016 2017 2017%

Çin 3.455.337 2.379.640 7.486.112 18.548.669 21.802.788 21.635.005 22.216.965 78,88
Hindistan 130.000 216.000 524.600 833.970 1.425.000 1.617.000 1.693.000 6,01
Bangladeş 33.600 37.484 40.000 164.392 345.725 381.851 425.401 1,51
Güney Kore 32.608 252.768 474.388 271.560 266.272 275.549 293.686 1,04
İspanya 135.800 211.500 162.833 136.561 178.416 209.795 274.712 0,98
Mısır 61.000 199.111 266.555 244.626 290.894 272.769 274.668 0,98
Rusya - - 178.530 213.483 254.877 262.211 258.455 0,92
ABD 13.063 89.629 253.150 170.190 185.460 204.780 232.000 0,82
Özbekistan - - 0 45.700 165.762 195.137 214.263 0,76
Myanmar 16.000 26.010 80.900 206.000 209.125 212.909 203.674 0,72
Ukrayna - - 127.000 157.400 176.470 187.960 185.830 0,66
Etiyopya 0 0 45.000 128.441 118.767 138.664 151.684 0,54
Türkiye 35.800 97.500 102.000 98.170 119.223 135.148 148.133 0,53
Arjantin 31.800 95.000 149.186 142.620 146.061 146.749 147.437 0,52
Diğer 355.689 647.155 1.177.154 1.213.032 1.320.453 1.375.734 1.444.146 5,13
Gen.Toplam 4.300.697 4.251.797 11.067.408 22.574.814 27.005.293 27.251.261 28.164.054 100,00

Kaynak; FAOStat

Çizelge-3 Dünya Sarımsak Üretimi (Ton)

2017 yılında dünyada 1.6 milyon hektar alanda sarım-
sak üretimi gerçekleştirilmiştir. Sarımsak ekimi yapılan 

alanların 820 bin hektarı, toplam sarımsak ekim alanının 
%52’si Çin’de bulunmaktadır.
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Dünya sarımsak verimi ortalaması 2017 yılında dekara 
1.785 kg olmuştur. Aynı yıl verimin en yüksek olduğu 
ülkeler	3.115	kg/da	 ile	Özbekistan,	3.497	kg/da	 ile	Çin,	
2.179	kg/da	ile	Mısır	olmuştur.	2017	yılında	Türkiye’nin	
dekara sarımsak verimi ise 890 kg olarak gerçekleşmiştir.

Üretim ha 1961 1980 2000 2010 2015 2016 2017 2017%

Çin 563.868 277.265 559.833 804.144 839.943 815.814 820.101 51,98
Hindistan 35.000 59.300 124.600 164.860 262.000 281.000 321.000 20,35
Bangladeş 9.700 12.437 13.355 37.055 57.049 60.776 66.259 4,20
Myanmar 7.400 8.648 18.616 29.137 28.177 28.682 27.674 1,75
Rusya - - 25.730 26.793 28.425 28.292 27.445 1,74
İspanya 18.900 33.800 22.741 14.850 19.996 24.317 26.630 1,69
Güney Kore 7.404 37.080 44.941 22.414 20.638 20.759 21.643 1,37
Ukrayna - - 23.400 19.500 20.800 21.000 21.500 1,36
Türkiye 9.200 15.200 13.517 11.467 13.234 15.158 16.652 1,06
Arjantin 8.000 18.700 15.500 14.895 15.298 15.379 15.460 0,98
Etiyopya 0 0 5.000 10.690 11.846 15.381 15.243 0,97
ABD 1.457 6.151 14.080 9.250 10.200 12.180 13.360 0,85
Özbekistan - - 0 2.600 5.000 5.918 6.878 0,44
Mısır 5.041 6.906 12.521 9.674 12.589 12.875 12.607 0,80
Diğer 105.268 143.923 186.947 159.783 154.997 160.364 165.328 10,48
Genel Toplam 771.238 619.410 1.080.781 1.337.112 1.500.192 1.517.895 1.577.780 100,00

Kaynak; FAOStat

Çizelge-4 Dünya Sarımsak Üretim Alanları (ha)

Ülke 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2018%

Rusya 17.171 20.000 101.000 24,75

Suriye 664 273 8.570 63.987 15,68

KKTC 13.415 4.207 2.510 21.094 44.235 25.113 10,84
Polonya 20.800 38.800 9,51

Hollanda 566 36.000 8,82

Ukrayna 12.686 47.500 33.600 8,23

Irak 1.295 5.630 2.040 22.756 290 5,58

Gürcistan 860 116 193.395 581.107 22.028 0 5,40
İtalya 21.500 5,27

Diğer Ülkeler 15.144 19.100 234.170 170.555 24.207 4.314 5,93
Toplam 47.156 25.382 448.664 871.666 408.113 29.717 100,00

Kaynak, TUİK (*(Ocak-Ağustos)

Çizelge-5 Sarımsak İhracatımız (Kg)

3. SARIMSAK DIŞ TİCARETİMİZ

Sarımsak dış ticaretimiz, üretim miktarı göz önüne 
alındığında oldukça düşük denilebilecek bir düzey- dedir. 
2018 yılında sarımsak ihracatının %25’i Rusya’ya, %16’sı 
Suriye’ye, %11’i KKTC’ye gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl 
408 ton sarımsak ihracatı karşılığında 526 bin $ ihracat 
geliri elde edilmiştir.

Sarımsak ithalatımız, üretim miktarımız göz önüne 
alındığında, sanılanın aksine önemsiz denebilecek 
düzeydedir. 2019 yılının ilk sekiz ayında ithal edilen 
sarımsak miktarı 1.500 ton kadardır. Bu ithalatın kar-

şılığında 950 bin $ ödenmiştir. En fazla ithalat Çin’den 
yapılmakla birlikte, 2019 yılının ilk sekiz aylık verile-
rine göre, İran en fazla sarımsak ithalatı yapılan ülke 
olmuştur.
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4. DÜNYA SARIMSAK DIŞ TİCARETİ

Dünyada en fazla sarımsak ihracatı yapan ülke, top-
lam sarımsak ihracatının %78’ini gerçekleştiren Çin’dir. 
İspanya 2016 yılında 162 bin ton sarımsak ihracatı ile 
ikinci sırada yer almaktadır.

Dünya sarımsak ihracatı 3.6 milyar dolarlık bir büyük-
lüğe sahiptir. Çin 2016 yılında 2.6 milyar dolarlık sarım-
sak ihracatı gerçekleştirmiştir.

Dünyada en fazla sarımsak ithalatı yapan ülke, top-
lam sarımsak ithalatının %22’sini gerçekleştiren En- 
donezya’dır. Endonezya 2016 yılında 444 bin ton sarımsak 
ithal etmiştir.

2016 yılında dünya sarımsak ithalatı 3.3 milyar dolar-
lık bir büyüklüğe ulaşmıştır.

En fazla sarımsak ithal eden ülke olan Endonezya 2016 
yılında yaptığı sarımsak ithalatı için 436 milyon dolar öde-
miştir. Dünya sarımsak ithalatının %9’unu gerçekleştiren 
Brezilya bu ithalat için 329 milyon dolar ödemiştir.

2019 YILI İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları bazında sarım-
sakta fiyat artışı, Eylül 2019’da bir önceki aya göre % 
42,58 olarak gerçekleşmiştir. Hasattan itibaren sarımsak 
fiyatlarında haftalık periyodlarda hızlı bir artış gözlem-
lenmiştir. Dolu zararı bu artışta en önemli etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dolu zararına bağlı olarak oluşan 
rekolte düşüklüğü nedeniyle görülen fiyat artışları yanında 
sarımsak ürünü üzerinde yapılan spekülasyonlar da fiyat 
artışında etkin bir rol oynamıştır. Sarımsakta görülen 
anormal fiyat artışı üreticiyi memnun etmekle birlikte 
tüketici sarımsağı pazardan tane ile almak zorunda kal-
mıştır.

Her yıl üretim sezonu başında yüksek fiyatla pazar-
da alıcı bulan sarımsak, 2-3 aylık dönem içerisinde 
düşerek değer fiyatına ulaşırken, 2019 yılı piyasa 
fiyatı için şimdiden üç haneli rakamlar telaffuz 
edilmeye başlanmıştır. Bu aşırı fiyat beklentisinin 
gerçekliği tartışılır durumdadır. Rekolte düşüklüğü-
ne bağlı olduğu zikredilen sarımsak fiyat artışlarının, 

Ülke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018%

Çin 2.701.985 2.651.223 2.509.666 405.244 416.457 465.980 99,12
İran 3.697 878.144 0,88
Gürcistan 92.600 0
Mısır 60 3.127 9.860 100.000 0
Toplam 2.701.985 2.651.283 2.512.793 415.104 420.154 1.536.724 100,00

Kaynak, TUİK (*(Ocak-Ağustos)

Çizelge-6 Sarımsak İthalatımız (Kg)

süreç içerisinde yapılacak spekülasyonlarla daha da yükse-
lip yükselmeyeceği zaman içinde ortaya çıkacaktır.

Devlet; fiyatı yükselen her tarımsal üründe yaptığı gibi 
sarımsakta görülen fiyat artışının ithalatla sonlandırılma-
sı yolunu seçmiştir. Kuru sarımsak ithalatında gümrük 
vergisi	 önce	 3.000	 ABD	 Dolar/Ton	 olarak	 belirlenmiş	
daha sonra Ticaret Bakanlığı’nca, 5 Ekim 2019 tarihli 
Resmi Gazetede; “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 
Tebliğ	(Tebliğ	No:2006/1)’de	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	
Tebliğ” yayımlanarak ithal kuru sarımsağa uygulanan 
gümrük	vergisi	3.000	Dolar/Ton’dan,	2.000	Dolar/Ton’a	
çekilmiştir. Diğer sarımsaklar için uygulanan gümrük 
vergisi	 ise	4.000	Dolar/Ton’dan	3.000	ABD	Dolar/Ton’a	
düşürülmüştür.

ÖZET

•	 Yıllık	sarımsak	üretimimiz	140	bin	tonu	geçmiştir.	Bu	
üretimin yaklaşık %25’lik kısmı taze olarak tüketil-
mektedir.

•	 Sarımsak	 dendiğinde	 akla	 ilk	 gelen	 il	 Kastamonu	
olmasına karşın, 2018 yılında en fazla sarım- sak üre-
timi Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.

•	 Türkiye’de	yaklaşık	130	bin	dekarı	kuru,	20	bin	dekarı	
taze olmak üzere 150 bin dekarı aşan alanda sarımsak 
üretimi yapılmaktadır.

•	 2018	 yılında	
kuru sarım-
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sakta dekara ortalama verim 882 kg olmuştur.

•	 Kişi	başı	sarımsak	tüketimimiz	1.5-2	kg	arasında	değiş-
mektedir.

•	 Dünyada	 2017	 yılında	 1.6	milyon	 hektar	 alanda	 28	
milyon ton sarımsak üretilmiştir. Üretimin yaklaşık 
%80’i Çin tarafından gerçekleştirilmektedir.

•	 Dünya	sarımsak	verimi	ortalaması	2017	yılında	dekara	
1.785 kg olmuştur.

•	 2018	 yılında	 408	 ton	 sarımsak	 ihracatı	 karşılığında	
526 bin $ ihracat geliri elde edilmiştir.

•	 2019	yılının	ilk	sekiz	ayında	1.500	ton	sarımsak	ithala-
tı 950 bin $ ödenmiştir. İran en fazla sarımsak ithalatı 
yapılan ülke olmuştur.

•	 Dünyada	 en	 fazla	 sarımsak	 ihracatı	 yapan	 ülke,	 1.5	
milyon ton ile toplam sarımsak ihracatının %78’ini 
gerçekleştiren Çin’dir.

•	 Dünyada	en	fazla	sarımsak	ithalatı	yapan	ülke,	444	bin	
ton ile toplam sarımsak ithalatının %22’sini gerçekleş-
tiren Endonezya’dır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sertifikalı tohumların ekilmesinin sağlanması: Bu saye-
de hastalıklardan korunacak ve daha sağlıklı tohum üreti-
mi sağlanacaktır.

“Sarımsak üretici belgesi” ya da “çiftçi belgesi” veril-
mesi: Çiftçi kayıt sisteminin tam olarak işlemesi kontrol 
sisteminin düzenli olması ve güvenirliğin artması açısın-
dan önemli görülmektedir. Sarımsak üretici belgesinin 

verilmesi ile fiyat artışı olduğunda her isteyenin sarımsak 
üreticisi olması engellenecektir.

Üretim miktarının kayıt altına alınması: Bu sayede 
kayıt dışı üretimin önlenmesinin önü açılacak, sarım- 
sağının üretiminin planlı ve kontrollü olmasına katkı 
sağlayacaktır.

Sarımsak üreticilerine devlet desteği sağlanması: 
Tarımsal yatırımlar için hibe verilmesi, sarımsak tarı- 
mında iyi tarım ve organik tarım uygulamalarının başlatıl-
ması, fiyat istikrarının sağlanması gibi uygulamalar verim 
ve kaliteni artması için önemlidir.

Sarımsak borsasının kurulması: Fiyat istikrarsızlığı 
pazarlamanın önündeki engellerden birisidir. Üreticiler 
bir yıl yüksek fiyatla ürününü satabiliyorken diğer yıl hiç 
satamamaktadır. Üretim alanları ve miktarlarındaki den-
gesiz artış ve azalışlar sarımsak üreticilerini zor duruma 
düşürmektedir. Fiyat istikrarının sağlanması ve pazarlama-
nın kolaylaşması için üretim planlamasının yapılması ve 
sarımsak borsasının kurulması beklenmektedir.

Örgütlülüğün sağlanması: Aile işletmelerinin üret-
tikleri ürünlerin pazarda fiyatı belirleyebilir miktarda ol- 
maması, bu işletmelerin yapısal olarak değişimden ziyade 
birleşerek güçlü hale gelmelerini zorunlu kılmaktadır. 
Böylece fiyat dalgalanmalarına ve fiyat politikalarına karşı 
dirençli yapıya sahip aile işletmeleri etkin hale getirilecek, 
yeni pazar arayışlarına da olanak sağlanacaktır. Aile işlet-
melerinin örgütlenmesi; pazarlama kooperatifleri, girdi 
kooperatifleri ya da üretici birlikleri şeklinde olabilir. 
Böylece üretim maliyetleri düşürülerek, piyasa fiyatların-
dan üyelerin etkilenmeleri en aza indirgenecektir. Küçük 
aile işletmeleri için ürünlerini pazarlama kanalları oluştu-
rulması, danışmanlık, eğitim, depolama-nakliye hizmetleri 
gibi destekleyici hizmetler verilmesi, üretici pazarlarının 
faaliyete geçmesi gerekmektedir.

Çin sarımsağına karşı yerli üretimin teşvik edilmesi: 
Son yıllarda özellikle Çin sarımsağına rağbet görülmekte 
bu yüzden ihracattan çok ithalat oranlarının yüksekliği 
dikkat çekmektedir. Çin sarımsağı, coğrafi işaret belgesine 
sahip olan Taşköprü sarımsağının geleceğini tehdit etmek-
tedir. Düşük maliyeti nedeniyle tercih edilen bu sarım-
sakların piyasaya girmesiyle birçok üretici zor durumda 
kalmakta, rekabet gücü zayıflamaktadır.

Pazarla ile ilgili sorunların çözülmesi: ithalatçı ülkeler-
deki yüksek gümrük tarifeleri, ihracat belgeleri konusun-
daki bürokratik engeller, vize almadaki zorluklar, nakliye 
ile ilgili sorunlar, yabancı dil eksikliği ve “Türk Malı” 
imajının istenen düzeyde olmaması nedeniyle pazarlama 
konusunda sorunlar bulunmaktadır.

Verim ve kaliteyi artırmak için üreticilere uzmanlar 
tarafından eğitimler verilmesi: Bilinçli üretimin yapıl- ması 
sarımsak üreticilerinin bilinçlendirilmesi ile mümkündür.



Ülke Kimlik Kartı
Coğrafi Konum

Portekiz, ya da resmî adıyla Por-
tekiz Cumhuriyeti (Portekizce: 
República Portuguesa) Avrupa’nın 
güneybatısında İber Yarımadası üze-
rinde yer alan, Avrupa Kıtası'nın en 
batıdaki ülkesidir. Portekiz kuzey-
den ve doğudan İspanya, güneyden 
ve batıdan da Atlas Okyanusu ile 
çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun kuzey 
yarımküredeki bölümünde bulunan 
Azorlar ve Madeira takımadaları özerk 
yönetimleriyle birlikte Portekiz’in bir 
parçasıdır.

Portekiz, Akdeniz iklimine sahip-
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Portekiz
Devletin Adı : Portekiz Cumhuriyeti

Nüfusu : 10.374.822  

Yüzölçümü : 91.951 km2  

Başkent : Lizbon  

Para Birimi : Avro (€)

Başlıca Şehirleri : Braga, Coimbra, Évora, Lamego, Lizbon, Porto, 

   Silves, ve Viseu.  

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet; Parlamenter Demokrasii

Resmi Dili : Portekizce

Din : Katolik
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tir. Avrupa’nın en sıcak ülkelerin-
den biri olan Portekiz’in anakaradaki 
topraklarında yıllık ortalama sıcaklık 
kuzeyde 15 °C ve güneyde 18 °C’dir. 
Madeira ve Azor Adaları sıcaklık ara-
lığı daha dardır. Bahar ve yaz mevsim-
lerinde güneşli, sonbahar ve kış mev-
simlerinde yağmurlu ve rüzgârlıdır.

Siyasi ve İdari Yapı

Portekiz, parlamenter demokrasi 
ile yönetilmektedir. Dört ana yöne-
tim bileşeni; Cumhurbaşkanı, Parla-
mento, Hükümet (Başbakan başkan-
lığında) ve mahkemelerdir. Anayasaya 
göre yasama, yürütme ve yargı dalları 
arasında güçler ayrılığı ilkesi vardır.

Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre 
için seçilir ve icra yetkisi olmayan bir 
denetim rolü üstlenmektedir. Meclis 
dört yıllık dönem için seçilmiş olan 
230 milletvekilinden oluşmaktadır.

Nüfus ve İstihdam

Portekiz’in toplam nüfusu 10,3 
milyondur. Kıyı şeridinde özellikle 
Lizbon ve Porto’da nüfus yoğunluğu 
fazladır.

Portekiz’de işsizlik oranı ekono-
mik krizin hissedilmeye başlandığı 
2008 yılından bu yana hızla yüksel-
mektedir. Gerek ülkenin iç dinamik-

leri gerek Euro bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler işsizlik oranın yükselmesi-
ne sebep olmaktadır.

Ülkedeki işsiz sayısının toplam 
işgücüne oranı %9,9 olup dünya-
da işsizliğin yüksek olduğu ülkeler 
arasında 57. yer almaktadır. İş ara-

mayanlar ve eksik istihdamı (kapa-
sitesinin altında çalışanlar) ekleyince 
ülkedeki işsiz nüfusu 1,2 milyonu 
bulmaktadır. İşsizlerin %53,7’sini 
25-44 yaş grubu ve

%53’ünü 1 yıldan fazla süredir iş 
arayanların oluşturmaktadır.

Doğal Kaynaklar

Madenler açısından zengin bir 
ülke olan Portekiz’de bakır, tungsten, 
demir ve kalay rezervleri bulunmak-
tadır. Ülke aynı zamanda dünyadaki 
en büyük doğal taş üreticilerinden 
biridir. Doğal taş sektöründeki en 
önemli ürün mermer olup, Portekiz 
dünyanın en büyük mermer ihracat-
çılarından biridir. Ülkede uranyum 
rezervleri de bulunmaktadır.

Portekiz’in koruma alanları; bir 
milli park (Parque Nacional), 12 
doğal park (Parque Natural), 9 doğal 
rezerv (Reserva Natural), 5 doğal anıt 
(Monumento Natural) ve 7 korumalı 
alandan (Paisagem Protegida) oluş-
maktadır. İklim ve coğrafi çeşitlilik 
ülke florasını şekillendirmektedir.

İhracat
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Ülke petrol, doğal gaz ve kömür 
kaynakları bakımından büyük oranda 
dışa bağımlıdır. Ancak son yıllarda 
yenilenebilir enerjiden elektrik üreti-
mi konusunda gelişme göstermiştir. 
Ülke konumu gereği rüzgâr ve güneş 
enerjisi gibi alternatif enerji kaynakla-
rı üzerine yatırım yapmaktadır. Ülke-
de üretilen elektriğin %63’ü yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından elde 
edilmektedir. Portekiz rüzgâr enerjisi 
sektörü son on beş yılda oldukça 
büyümüştür. Ülkede tüketilen elekt-
riğin %24’ü rüzgâr enerjisinden elde 
edilmektedir ki bu oran dünyadaki en 
yüksek oranlardan biridir.

Başlıca Ülkeler İtibarı ile 
Dış Ticaret

Portekiz, 2019 yılında yaklaşık 
6 milyar dolar ile doğrudan yabancı 
yatırım çeken ülkeler arasında 43. ve 
196 milyar dolarlık toplam yabancı 
sermaye stoğu ile dünyada 40. sıra-
dadır.

AB ülkeleri Portekiz’deki doğru-
dan yabancı yatırımların en büyük 
kaynağı olup, toplam yabancı yatı-
rımların %88’ini oluşturmaktadır. 

Hollanda, İspanya, Lüksemburg, 
İngiltere, Fransa sıralamada önde gel-
mektedir. AB27 dışında ilk on içinde 
Brezilya, Angola ve İsviçre yer almak-
tadır.

Yabancı yatırımların yönlendiği 
başlıca sektörler; ticaret (%33,1), üre-
tim (%22,5, finans ve sigortacılık 

faaliyetleri (%16,4), bilgi ve teleko-
münikasyon (%3,4) ve elektrik, su ve 
gaz (%3)’dır. 

Türkiye ile ticaret

Ülkemizin Avrupa Birliği ile 1996 
yılı başından itibaren uygulamaya 
koyduğu Gümrük Birliği’nin bek-
lenilen bir sonucu olarak, Türkiye 
ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi 
sürekli olarak artma eğilimindedir.

2019 yılında ülkeye ihracatımız 
1 milyar dolardır. Ülkenin toplam 
ihracatımızdaki payı % 0,6 olup 36. 
sıradadır.

2019 yılında ülkeden ithalatımız 
621 milyon dolardır. Toplam ithalatı-
mızdaki payı %0,3 olup 49. sıradadır.

 Tarım

Tarım sektörü, tarıma ayrılan 
alanların artırılması ve yeni üretim 
tekniklerinin kullanılması gibi birkaç 
yapısal değişikliğe gitmiştir. Ancak 
buna rağmen bölgeler ve sektörler 
arasında farklılıklar varlığını sürdür-
mektedir.

Portekiz’de tarım küçük ve orta 
ölçekteki aile işletmelerine dayan-
makta olup dağınık bir yapıya sahip-
tir. Küreselleşme ile kooperatif örgüt-
lenmesinin yayılması daha büyük 

İthalat
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bir önem kazanmıştır. Ülkede çok 
çeşitli bitki ve hayvancılık ürünleri 
üretilmektedir. Portekiz dünyanın en 
büyük şarap üreticilerinden biridir. 
9,2 milyar hektarlık arazi şu şekilde 
sınıflandırılmaktadır: 2.755 bin hek-
tar ekilebilir arazi ve daimi ekinler 
(710 bin hektar), 530 bin hektar 
daimi mera, 3.640 bin hektar orman 
ve 2.270 bin hektar diğer arazi.

Portekiz'de yetişen başlıca ürünler; 
tahıl (buğday, arpa, mısır ve pirinç), 
patates, üzüm (şaraplık), zeytin ve 
domatestir. Portekiz dünyada önde 
gelen salça ve şarap ihracatçılarından 
biridir.

Portekiz Avrupa’nın en büyük 
şarap üreticilerinden biridir. Toplam 
tarım ürünleri gelirinin yarısı şarap 
sektöründen gelmektedir. Sektörde 
13 bin firma olup, tarımsal işgücü-
nün %28’ini istihdam etmektedir.

Ülkedeki uzun sahil şeridi ve ülke-
yi çevreleyen sulardaki balık bolluğu 
balıkçılık sektörünün gelişimini sağ-
lamıştır. Sardalya, hamsi ve orkinos, 
Kuzey Atlantik’ten morina gibi diğer 
türler kıyılara yakın alanlarda yaka-
lanmaktadır. Bu durum balık endüst-
risini geliştirmekte ve ürünlerin tüm 
dünyada ihraç edilmesine olanak sağ-
lamaktadır.

Başlıca ithal edilen tarım ürünleri; 
su ürünleri, et ve hububattır (buğday- 
mısır).

Türkiye-Portekiz Dış Ticareti Türkiye'nin Portekiz'e İhracatında Başlıc Ürünler


