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Editörden
Bütün sanayi ve endüstriyel ürünler hayatlarına bir tohum olarak ya da kayanın altında 
gömülü şekilde başlar. Bir çiftçi ya da sanayici onu alır işler ve önce hammadde haline 
sonra da nihai ürün haline getirerek tüketiciye arz eder. Bizim konumuz, mesleğimizin 
gereği tarım ve hayvancılık ürünleri:

Bu ürünlerin üretimi bir yana, ürettikten sonraki aşama da en az üretim kadar önemlidir. 
Özellikle o ürünü meydana getiren hammadde ve o ürünü nihai ürün haline getiren 
fabrika aynı topraklar üzerindeyse. Fındığı çikolatalı fındık ezmesi haline, patatesi patates 
cipsi haline, sütü rokfor haline getirip satmak, ürünün fiyatını birken ona çıkarmak, tarım 
ve sanayinin beraber çok daha güçlü ve ayrılmaz olduğunun bir göstergesidir.

Bugün nasıl buğdayı alıp un, makarna, irmik haline getirerek ihracat yapma konusunda 
dünyada parmakla gösteriliyorsak, aynı başarıyı üretilen ve işlenebilen tüm ürünlerde 
gösterip ülke olarak çok daha fazla kazanmamız mümkün.

***
Bu sayımızda;

Yoğun bir seçim sürecini arkamızda bıraktık. Yeni Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite 
Üyelerimize hayırlı olsun. 

Balkanlara yaptığımız ziyarette, Belgrad Büyükelçimiz Hami Aksoy’u ziyaret ettik. Yatırım 
ve işbirliği fırsatlarını Meclis Üyelerimizle birlikte istişare ettik.

TOBB Akreditasyon Sistemi çerçevesinde girdiğimiz denetlemeden, Türkiye çapında en 
yüksek puanı alarak birinci borsa olduk. 

TOBB 78. Genel Kurulu’nda elektronik ortamda oy kullanarak, Meclis Salonumuzda canlı 
yayınlanan Genel Kurul’a eksiksiz katılım sağladık.

İspanya-Türkiye İşbirliği Toplantısı’nı gerçekleştirerek iki ülke arasında ticaret köprüsü 
kurduk. 

TOBB 70. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde birlik merkezinde bir araya gelerek, meslekte 
kıdem plaketleri aldık. 

Borsamız Merkez Binası’nda hayata geçireceğimiz ‘Gıda Analiz Laboratuvarı’ için projemiz 
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kabul gördü. İlerleyen günlerde Ankara halkının 
güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimine katkı sağlayacak olmanın gururu içindeyiz.

Geçtiğimiz sayıdan bu yana daha pek çok fuar, kongre, seminere katılım sağladık, 
organizasyonunda bulunduk. Türkiye’de bulunan diğer oda/borsaların önemli 
etkinliklerinde bulunduk, istişare toplantılarında bir araya geldik. Ulusal ve Uluslararası 
pek çok önemli konuğu ağırladık. 

Meslek raporumuzu Ankara’nın önemli bir değeri olan Ankara Keçisine ayırdık. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan tarafından hazırlanan 
Ankara Keçisi Raporu için kendisine teşekkür ederiz.

Ülke raporunu ise Avrupa’nın hızla yükselen ülkesi Sırbistan’a ayırdık. Sırbistan sanılanın 
aksine yatırım olanakları ve Türkiye’ye bakışıyla pozitif ayrılan bir balkan ülkesi. İlginizi 
çekeceğini ümit ederiz. 

Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek sağlıklı ve aydınlık günler dileriz.
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Faik YAVUZ
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANDAN

Tarımsal üretim yeniden ‘modern’

Elimizde altın yumurtlayan bir tavuk var. Fakat biz onu ne doğru 
düzgün besliyoruz ne de ona uygun koşullar sunuyoruz. Üstelik 
sürekli stresle karşı karşıya ve tereddüt yaşamasını gerektirecek bir 
ortamda yetiştiriyoruz.

Elimizdeki bu altın yumurtlayan tavuğun ismi ‘Tarım’.

Tarım her zaman için bir ülkenin en stratejik, en önemli unsurlarından 
biridir. İçinden geçmekte olduğumuz dönem ise tarımın önemini bir 
kat daha artırdı. Her ne kadar teknoloji ve inovasyon çağında olsak 
da tarım, tek başına bile bir ülkeye refah getirebilecek bir pozisyona 
geldi.

Bu durumun pek çok sebebi olmasına karşın en önemli iki tanesine 
değineceğiz. Bunlardan birincisi; özellikle bu sene iyice kendini 
göstermeye başlayan Avrupa’daki kuraklık:

Avrupa Birliği Kuraklık Gözlemevi’nin Ağustos 2022 Raporu’na göre, 
yılın başından bu yana Avrupa’nın birçok bölgesini etkileyen şiddetli 
kuraklık, Ağustos ayının başından itibaren daha da genişledi ve 
kötüleşti. Yağışların azalması ile Avrupa genelinde nehirlerdeki su 
seviyelerinde ciddi düşüş yaşandı.

Rapora göre, Avrupa Birliği’nin yüzde 47’si kuraklık tehdidi altında, 
yüzde 17’si “kırmızı alarm” seviyesinde. Toprakların yaklaşık yarısında 
dikkat edilmesi gereken ciddi kuraklık var.

Su ve ısı stresi, yaz mahsullerinin verimini önemli ölçüde azalttı. 
En çok etkilenen ürünlerin başında tahıllar, mısır, soya fasulyesi ve 
ayçiçeği var. Ağustos ayındaki son yağışlar bazı bölgelerde kuraklık 
koşullarını kısmen hafifletse de bazı bölgelerde fırtınalar ciddi 
hasarlara, kayıplara neden oldu ve yağışın olumlu etkilerini azalttı.



Raporda, kuraklığın en etkili olduğu ve riskin devam ettiği 
bölgeler ise şöyle sıralandı: İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, 
Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Romanya, Macaristan, 
Sırbistan’ın kuzeyi, Ukrayna, Moldova, İrlanda ve Birleşik Krallık.

İtalya’da Po Nehri havzası en yüksek kuraklık şiddetiyle 
karşı karşıya. İtalya’da 5 bölgede acil durumu ilan edildi. Bu 
ülkedeki birçok kentte su kullanımında kısıtlamaya gidildi.

Uzun lafın kısası Avrupa bu yıl çok ciddi bir gıda krizi ile 
karşı karşıya. Türkiye ise milyonlarca insanın gıda ihtiyacını 
karşılayabilecek bir pozisyondayken bu avantajını kullanamıyor. 

Her zaman dediğimiz gibi; bizim kendi kendimize yeter bir 
ülke olmamız bir şey ifade etmez. Bizim, dünyayı besleyecek bir 
potansiyelimiz var ve buna göre hareket eden bir ülke olmamız 
lazım. 

***

Tarımı bu sene çok daha stratejik ve önemli hale getiren bir 
diğer önemli gelişme ise, bir türlü bitmek bilmeyen ve bir süre 
daha devam edecekmiş gibi görünen Ukrayna-Rusya savaşı. 
Savaş sebebiyle Rusya’ya cephe alan Avrupa ülkeleri, bu ülke 
ile -deyim yerindeyse- selamı sabahı kesmiş durumda. Hatta 
öyle ki; yaşam kalitesini, sanayisini ve pek çok hayati sektörü 
etkileyecek, alternatifi olmayan doğal gaz ithalatını bile kesmiş 
durumdalar. 

Türkiye, bu savaşta çok doğru bir strateji izleyerek, “arabulucu” 
sıfatıyla her iki ülkeyle dostluğunu ve ticaretini bozmadan 
bugüne kadar geldi. Türkiye hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın 
dost kabul ettiği belki de tek ülke. 

Ancak yine Türkiye çok önemli bir potansiyeli değerlendirme 
noktasında sıkıntılar yaşıyor. Kendi ürettiğimiz tarım 
ürünlerinin yanı sıra, terminal bir ülke gibi çevre ülkelerden 
gelen gıda ürünlerinin ticaretini de yapabilme imkanını yine 
maalesef değerlendirmiyoruz.

***

İçinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakmak 
üzereyiz. Dünyanın ihtiyaçları ise baş döndürücü bir hızla 
değişim gösteriyor. Teknoloji, silah, eğitim, sağlık neredeyse 
her 3 yılda bir ağırlıkları ciddi oranda değişen bir öneme sahip 
oluyor. Ancak tarım, bir ülkenin taşıyıcı kolonu gibi her zaman 
ortada ve bütün yükü sırtlayarak sarsılmaz bir şekilde yerini 
koruyor. 

Bugün Türkiye’de tarımın önündeki en büyük tehdit ise artan 
girdi maliyetleri, giderek yaşlanan ve üretimden çekilen 
çiftçiler olarak karşımıza çıkıyor. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ağustos ayı tarımsal girdi 
fiyatlarındaki artışı açıkladı. Ağustos 2021’den Ağustos 2022 
döneminde girdi fiyatlarındaki artışlara bakıldığında mazottaki 
artış yüzde 266, Üre gübresinde yüzde 187, DAP gübresinde 
yüzde 172, 20.20.0 gübresinde yüzde 178, Amonyum nitrat 
gübresinde fiyat artışı yüzde 170 olarak gerçekleşti.

Zirai ilaçlar da yüzde 80 ile yüzde 200, elektrikte yüzde 99,7 
artış olurken hayvancılık yapan çiftçiler için en önemli gider 
kalemini oluşturan yemde de artışlar yüzde 120’nin üzerinde. 
Besi yeminde Ağustos 2021- Ağustos 2022 döneminde yüzde 
121,6 oranında, süt yeminde ise yüzde 122,5 oranında artış 
gerçekleşti.

Yine devletin resmi kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
verilerine göre  2021 yılında ülkemizdeki çiftçi sayısı 500 
binin üzerindeydi ancak yılbaşından bu yana çiftçi sayısı 500 
bin sınırının altına indi. Mayıs ayında 489 bin 801 olan SGK’ya 
kayıtlı çiftçi sayısı haziranda da 490 bin sınırında kaldı.Başta 
söylediğimiz gibi çiftçiler kar-zarar hesabıyla, stres altında 
üretim yapıp yapmama konusunda tereddüt yaşıyor. Yeterince 
destek alamıyor, destekler geç açıklanıyor, açıklanan destekler 
daha geç ödeniyor. Hal böyleyken de ihracat potansiyelimizi 
değerlendirememek acı bir tablo olarak karşımızda beliriyor.

Bize yakışan, demokratik bir seçimi geride bıraktık. Tüm 
üyelerimize, bizlere olan güvenlerini bir kez daha gösterdikleri 
için teşekkür ediyor, güvenlerini boşa çıkartmamak için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. 

Aramıza yeni katılan, elini taşın altına koyup yeni görevler 
üstlenen arkadaşlarımıza başarılar diliyor, Şimdiye kadar 
beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza da borsamıza katmış 
oldukları için tekrardan teşekkür ediyoruz. 

Seçimlerimiz, ülkemize, kentimize, camiamıza ve siz değerli 
üyelerimize hayırlı uğurlu olsun.
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Ankara Ticaret Borsası’nda (ATB) 5 ekimde başlayan seçim 
süreci tamamlandı. Faik Yavuz, güven tazeleyerek yeniden ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, İbrahim Öztürk de oy 
birliğiyle ATB Meclis Başkanlığına tekrar seçildi.

5 ekimde Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelerinin seçimi ile 
başlayan, 12 ekimde Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu 
üyeleri seçimi ile devam eden ATB, seçim sürecini tamamladı.

Seçimlerin sonucunda; Faik Yavuz, güven tazeleyerek ATB 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçildi. İbrahim Öztürk 
de oy birliğiyle görevine devam ederek ATB Meclis Başkanlığına 
tekrar seçildi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan ATB Başkanı Yavuz, “ATB 
seçimlerini, camiamıza yakışır bir şekilde tamamladık. Üyelerimiz, 
bize olan güven ve inançlarını bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki 
dönemi birlik ve beraberlik içinde tamamlamak, kaldığımız yerden 
projelerimize devam etmek ve eserlerimize yenilerini katmak en 
büyük dileğimizdir.

Ankara Ticaret Borsası Yönetimi olarak üzerimize düşen görev 
ve ödevlerin farkındayız. Bugüne kadar üstlendiğimiz, Türkiye’nin 
öncü ve örnek borsası sıfatlarını önümüzdeki dönemde de bundan 
önce olduğu gibi, bize yakışan şekilde devam ettireceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ve ATB Meclis 
Başkanı Öztürk görevlerine devam edecek

ATB’de seçim maratonu tamamlandı
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Bizler, yeni dönemi de öncekilerde olduğu gibi Üyelerimizin ve Meclisimizin bize verdiği destekle, uyum içinde, anlımızın akıyla 
tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle önceki dönem beraber çalıştığımız Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerine bir kez daha teşekkür 
ediyor, aramıza yeni katılan Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerine hoş geldiniz diyorum.

Şahsım ve Yönetim Kurulu adına üyelerimize ve meclis üyelerimize gösterdiğiniz güven için teşekkür ediyor, seçimlerin ülkemize ve 
camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ATB Meclis başkanı İbrahim Öztürk de yaptığı kısa konuşmada, Meclis Üyelerinin kendisine gösterdiği güvene teşekkür ederek, seçimlerin 
hayırlara vesile olmasını temenni etti.
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ATB Heyeti, Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, ATB 
Başkanı Faik Yavuz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan 
heyet, Sırbistan’a giderek Belgrad Büyük Elçisi Hami Aksoy’u 
ziyaret etti.

Karşılıklı işbirliği ve ticaret olanaklarının istişare edildiği ziyarette 
ATB Başkanı Yavuz, Büyükelçi Aksoy’a Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve ATB olarak gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası 
ticaret faaliyetlerini anlattı.

Görüşmede, Tarım ve hayvancılıkta borsaların önemini anlatan 
Yavuz, borsaların teknolojinin de yardımıyla gerek ulusal gerekse 
uluslararası emtia ticaretindeki rolünü aktardı.

Kamu ve TOBB işbirliği ile hayata geçirilen Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası’ndan (TÜRİB) bahseden ATB Başkanı Yavuz, sistemin 
çalışmasını ve ticaret için önemini vurguladı.

Büyük Elçi Hami Aksoy ise; Sırbistan’ın ekonomi ve istikrar olarak 
Balkanlardaki diğer ülkelerden pozitif ayrıştığına değinerek, 
Türkiye’deki algının aksine Sırbistan ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin son derece iyi olduğunu, Türklerin Sırbistan’da çok iyi 
karşılandığını söyledi. 

Aksoy, Sırbistan’ın nüfusunun yedi milyon olduğunu ancak 
buraya yapılacak yatırımın sadece Sırbistan’a değil bölgedeki 
diğer   ülkelere de  yapılmış olacağını söyledi. ‘Açık Balkan’ 
politikasından bahseden Aksoy, ilk etapta Sırbistan, Arnavutluk 
ve Kuzey Makedonya daha sonrasında ise Bosna-Hersek, Karadağ 
ve Kosova’nın da katılımıyla yapılacak anlaşmanın, ticari olarak 
sınırları kaldıracağını söyledi.

Mevcut hükümet ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi 
olduğunu dile getiren Aksoy, ATB Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşan Türk iş adamı heyetine, ‘Sırbistan’a yatırım 
yapın’ çağrısında bulundu.
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TOBB 78. Genel Kurulu elektronik 
oylama ile gerçekleştirildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 78. Genel Kurulu, 
Covid-19 tedbirleri nedeniyle elektronik ortamda gerçekleştirildi.  
Türkiye genelinde 365 oda /borsanın yoğun ilgi ve katılıyla yapılan 
Genel Kurul’da, Ankara Ticaret Borsası’nın (ATB) TOBB Genel Kurul 
Delegeleri eksiksiz katılım sağladı. Delegeler, salonda kurulan 
düzenekle oylarını elektronik ortamda kullandı. Kullanılan oylar 
aynı zamanda video kaydı altına alındı.

ATB Başkanı Faik Yavuz’un TOBB Genel Kurul Salonu’ndan katıldığı 
toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 2021 döneminde 
gerçekleştirilen faaliyetleri, oda/borsa üyelerinden gelen istek ve 
önerileri içeren bir konuşma yaptı.

Türkiye-İspanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 2. 
dönem toplantısı dolayısıyla İspanya’nın başkenti Madrid’de resmi 
temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gönderdiği 
video mesaj ile Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, “81 il ve ilçelerden katılan tüm 
delegelerimize teşekkür ediyorum. Oda ve Borsalarımızla birlikte 
üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm 
üretmeye devam edeceğiz” dedi.
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ATB Başkanı Yavuz: Ticaret hacmimizi 
daha da büyüteceğiz
İspanya – Türkiye İş Birliği Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantının açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, İspanya ve Türkiye’nin Akdeniz havzasının 
iki yakasında önemli iktisadi ve siyasi aktörler olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde İspanya’nın desteğinden 
mutlu olduklarını ifade eden Yavuz, bu desteğin devamının, ikili 
ilişkilere olduğu gibi, Avrupa Birliğine de katkı sağlayacağını 
belirtti.

TOBB olarak, yeşil mutabakatı Türkiye-AB ilişkilerindeki pozitif 
gündemin anahtarı olarak gördüklerini belirten Yavuz, “Yeşil 
mutabakat ile gümrük birliğinin modernizasyonu birbirine destek 
olacaktır. Bu alanda sağlanacak başarı, hem Türkiye’de hem de 
AB’de iş dünyası için kazanç sağlayacaktır” dedi.

Türkiye ve İspanya arasındaki ticaretin kapsamının çeşitlendiğine 
dikkat çeken Faik Yavuz, “İspanya, Türkiye’de 7 milyar doların 
üzerinde doğrudan yatırım gerçekleştirmiştir. İspanyol firmaları, 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmıştır. 600’den fazla İspanyol 
firması Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Son yıllarda Türk firmalarının 
da İspanya’ya ilgi gösterdiğini memnuniyetle görüyoruz. 150 
civarında firmamız, İspanya’da çeşitli sektörlerde faaliyet 
gösteriyor. Turizm sektöründe de önemli işbirliklerimiz vardır” 
ifadelerini kullandı. TOBB olarak, İspanya ile ikili ticari ve iktisadi 
ilişkilerin gelişmesini çok önemsediklerini vurgulayan Yavuz

şöyle devam etti: çok önemsediklerini vurgulayan Yavuz şöyle 
devam etti: “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, 
Majesteleri İspanya Kralı 6. Felipe tarafından İspanya Sivil 
Liyakat Nişanı Enkomiyenda Payesi taltif edilmiştir. İspanya 
ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İkili ticaretimizi artırmaya devam 
edeceğiz. 16 milyar civarında dolar olan ticaret hacmimizi daha 
da büyüteceğiz. Dış ticarete yeni aktörler kazandıracağız. Daha 
çok firma karşılıklı ticaret yapsın istiyoruz. Aynı şekilde, karşılıklı 
yatırımlarımızın artması için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu 
konuda İspanya Ticaret Odası ile yakın çalışıyoruz. Önümüzdeki 
dönem bu işbirliğinin meyvesini alacağımızdan hiç şüphem yok”.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 
Türkiye’ye son 20 yılda 10 milyar dolarlık İspanya merkezli yatırım 
geldiğini ifade ederek, ellerindeki kayıtlara göre Türkiye’de 700’ün 
üzerinde İspanyol şirketi bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin hızlı büyüyen ve dayanıklı bir ekonomiye sahip 
olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, “Bunu bir çok istatistikle 
gösterebiliriz. 2003’ten geçen yıla kadar Türkiye’nin yıllık 
ortalama büyüme hızı yüzde 5,4. Bu, birçok rakip ülkeye göre 
yüksek bir oran. Geçmişteki bütün kriz yıllarından, 2008’deki ABD 
merkezli krizden, 2012-2013 yıllarındaki Avrupa borç krizinden ve 
pandemi sebepli küresel krizden, bunların hepsinden V şeklindeki 
toparlanma ile çıktık. Bunu, büyüme hızında, ihracat artışında ve 
uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde gördük.” diye konuştu.

İspanya – Türkiye İş Birliği Toplantısı TOBB
ev sahipliğinde gerçekleştirildi



Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da iki 
ülke arasındaki ticaretin, bu yılın beş ayında da büyüme ivmesini 
artarak sürdürdüğünü belirterek, “Kovid-19 ve bölgemizde 
yaşanan askeri kriz, üretim ve lojistiğin istikrarını bozarak, küresel 
değer zincirlerinin işleyişini olumsuz etkilerken, şirketler üretim 
planlarını gözden geçirmeye ve yeniden yapılanmaya başlamıştır. 
Pandemi döneminde AB’deki üreticiler, tedarikçilerini yerel ve 
yakın bölgelerden tercih ederek çeşitlendirmiştir. Türkiye bu 
anlamda üretim ve lojistik kapasitesi ile öne çıkmıştır.” ifadelerini 
kullandı.

İspanya İhracat ve Yatırımlar Enstitüsü (ICEK) Üst Yöneticisi 
(CEO) Maria Pena da 2021’de ülkesiyle Türkiye’nin ikili ticaretinin 
yüzde 30 büyüme kaydettiğini ve bunun iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin mükemmeliyetini gösterdiğini aktardı.

İki büyük İspanyol şirketin 2022’de Türkiye’de yatırım yaptığını 
belirten Pena, Türk-İspanyol ilişkilerinin geleceğinin umut verici 
olduğunu söyledi. Pena, Türkiye’deki yatırım projelerinin çok 
önemli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından, iki ülke arasındaki potansiyel yatırım 
alanlarına ilişkin paneller yapıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İspanya İş Konseyi 
Başkanı Zeynel Abidin Erdem, İspanya’nın, Türkiye’yi her alanda 
destekleyerek, uluslararası platformda yalnız bırakmadığını 
söyledi.

İspanya’nın vize konusunda Türkiye’ye kolaylık sağladığını 
vurgulayan Erdem, “İspanya ile 15,9 milyar dolara ulaşan 
ticaretimiz eşit dağılımlıdır. 7 milyar dolarlık onlar bize mal 
satıyor. 7 milyar dolara yakın biz onlara mal satıyoruz. Bu Avrupa 
Birliği’nde (AB) az görülen bir dengedir.” dedi.

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica 
da İspanya ve Türkiye arasında özellikle ekonomi alanında çok 
güçlü ikili ilişkilerin olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, son yıllarda 
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve giderek 
İspanya için stratejik ortak haline geldi” dedi.

Türkiye’nin çok yönlü bir ülke olduğunu ve özellikle yatırım 
konusunda uzun vadeli vizyon gerektiğine dikkat çeken Garnica, 
gün boyunca, ülkesinin çeşitli alanlarda sunduğu fırsatlarla ilgili 
bilgilerin paylaşılacağı panellerin yapılacağını dile getirdi.

Garnica, bu panellerin çok verimli geçmesini umduğunu ve 
büyükelçilik olarak tüm şirketlerle gerekli iş birliğine hazır 
olduklarını kaydetti.
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TOBB 70. Yıl Etkinliği İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi

Öztürk ve Yavuz’a Meslekte 30 Yıl Plaketi
Türk Oda ve Borsa camiası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ankara’da 
Birlik Merkezi’nde bir araya geldi. ATB Başkanı Yavuz ve ATB Meclis 
Başkanı Öztürk’ün meslekte 30 Yıl Plaketi aldığı etkinlikte, ATB 
Başkan Yardımcısı Aktuğlu ve ATB Genel Sekreteri Ömeroğlu’na 
da 10 yıl hizmet belgesi takdim edildi.

Etkinlikte ayrıca, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB, 70’inci 
yılında 70 bin fidan dikerek, hatıra ormanı oluşturma kararı aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB’un 
yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş birlikleri gerçekleştiren 
küresel bir aktör haline geldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu da 
Türkiye’deki oda-borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiğini 
belirterek “Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha 
hızlı koşmak zorunda” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70’inci kuruluş 
yıldönümünde; 81 ilden gelen iş dünyasının temsilcileri 
Ankara’da Birlik Merkezi’nde buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda; Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı yapmış olan Cemil Çiçek, Ticaret 
Bakanlığı yapmış olan Hayati Yazıcı, Milletvekilleri, Oda ve Borsa 
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile delegeler yer aldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı konuşmada, TOBB’un 70’inci 
kuruluş yıldönümünü tebrik ederken, “Ülkemizin en güçlü ve en 
etkin kuruluşlarından biri olmayı başaran TOBB’un ülkemizin 
ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığının her zaman 
bilincinde olduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kuruluşundan 
bu yana sürekli kendini geliştirmiş, 70 yıllık yolculuğu neticesinde 
yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş birlikleri gerçekleştiren ve 
üstlendiği görevlerle özel sektörümüzü yurt dışına da taşıyan 
önemli küresel bir aktör haline gelmiştir” dedi.
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Hükümet olarak firmaların ihtiyaç duyduğu mevzuat alt yapısını 
hazırladıklarını dile getiren Bakan Mehmet Muş, ekonomide 
başarılı sonuçlar almanın kamu ve özel sektör işbirliğinden 
geçtiğini kaydetti.

Küresel gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gösterdiği 
büyümenin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Muş, “Türkiye 
2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyerek, yüksek oranlı 
büyüme performansını sürdürdü” diye konuştu.

-70’inci Yıl Hatıra Ormanı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, camia olarak 70 yılda 
büyük bir yol kat ettiklerini anlattı. Yönetim Kurulu olarak 70’inci 
kuruluş yıldönümünü taçlandırmak adına 70’inci Yıl Hatıra 
Ormanı oluşturma kararı aldıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Tam 
70 bin fidan dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu ormanı, ülkemize 
kazandıracağız. Böylece hem çevreye ve doğaya katkı verecek, 
hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış olacağız” dedi. 

TOBB’un 70 yılda yerel bir kurumdan, küresel bir aktöre

dönüştüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu, artırdıkları faaliyetler 
ve geliştirdikleri kurumsal kapasitesiyle, özel sektörde güç 
birliği sağladıklarını ifade etti. Özel sektörün hak ve hukukunu, 
uluslararası düzeyde savunan bir konuma geldiklerini söyleyen 
TOBB Başkanı, iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, 
hükümete aktardıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye’nin otomobil üretme 
hayalini gerçekleştirmek üzere öncülük yapıp, TOGG’u hayata 
geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz olan lisanslı depoları başlatan, 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı kuran, yurtdışında Ticaret Merkezi 
açan ve çok geniş bir yelpazede, özel sektöre hizmetler sunan, 
işlerini kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek 
gösterildiği bir seviyeye ulaştık. Değişim ve dönüşümün öncüleri 
haline geldik. Elbette daha yapacak, çok işimiz var. Ülkemizi hak 
ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda.”

-Hizmet Şeref Belgesi ve Takdimi

70. yıl etkinliğinde ayrıca 10-20-30 yıl görev yapmış delege ve 
genel sekreterlere hizmet şeref belgesi ve plaketleri takdim edildi.
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) bünyesinde kurulması planlanan gıda 
analiz laboratuvarı projesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
başarılı bulunarak mali destek almaya hak kazandı.

ATB Başkanı Faik Yavuz, ATB Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara ve 
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik tarafından

imzalanan protokol ile ‘Doğru Analiz Güvenilir Gıda’ projesi, 
hızla tamamlanarak 2022 yılı içinde ATB üyelerinin hizmetine 
sunulacak. Başta Valimiz Vasip Şahin olmak üzere, Ajansın tüm 
Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Sekreter Dr. Cahit Çelik’e ve 
çalışanlarına teşekkür eder,  Ankara’ya ve siz değerli Üyelerimize 
hayırlı olmasını dileriz.

‘Doğru Analiz Güvenilir Gıda’ da imzalar atıldı

HABERLER | BORSAVİZYON
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Ankara Ticaret Borsası (ATB), Türkiye’nin referans borsası olduğunu 
bir kez daha kanıtlayarak, borsalar arasında ‘Türkiye Akreditasyon 
birincisi’ oldu.

ATB gerek üyelerine sunduğu hizmetler gerekse benimsediği 
modern ve öncü borsa politikasını tescilleyerek, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi çerçevesinde girdiği 
denetimden Türkiye çapında en yüksek puanı elde edip birinci 
borsa oldu. 

ATB Başkanı Faik Yavuz, “üyelerimize verdiğimiz kaliteli hizmetin 
karşılığı olan bu nişan bizim için çok kıymetli. Aldığımız 
sertifika, yapılan çalışmaların, atılan temellerin, şubelerimiz ve 
tesislerimizdeki çalışmaların geri dönüşüdür.

Hali hazırda gösterdiğimiz gayretin ve çabanın böyle bir 
motivasyonla perçinlenmesi inanıyorum ki çıtayı çok daha 
yüksekte bir yere konumlandırmamıza sebep olacak aynı zamanda 
da üzerimize ağır bir sorumluluk yükleyecektir.

Tüm bu bilinç ve sorumlulukla, Ankara Ticaret Borsası’nı temsilen 
Yönetim Kurulu ve şahsım adına, desteklerini her daim arkamızda 
hissettiğimiz Başta Meclis Başkanımız olmak üzere Meclisimize, 
bizleri birinciliğe taşıyan borsamızın değerli personeline, bize 
kendimizi tartma, ispat edebilme şansını veren modern anlayışla 
hareket eden TOBB Başkanımıza ve TOBB Yönetimine son olarak 
da bağımsız denetçi kuruluşumuz Türk Loydu’na teşekkür ederim” 
dedi.

Ankara Ticaret Borsası Türkiye birincisi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, 
Türkiye Eğitim Derneği (TED) düşünce kuruluşu olan TEDMEM’in 
organizasyonuyla gerçekleştirilen V. Uluslararası Eğtim Forumu’na 
katılarak Dijital Obezite kavramını değerlendirdi. 

Forumda; eğitimde dijitalleşme, dijital çağda çocukluk ve 
ebeveynlik, siyaset ve dijitalleşme ve iş dünyasında dijitalleşme 
başlıkları değerlendirildi.

Deniz Bank CEO’su Hakan Ateş’in moderatörlüğünü yaptığı İş 
Dünyası ve Dijitalleşme oturumda; ATB Başkanı Faik Yavuz, 
MÜSİAD Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Dr. Savaş 
Yılmaz ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, dijital obeziteyi 
iş dünyası açısından değerlendirdi.

Dijital dünyanın fırsatları ve tehditleri, dijitalleşmenin mesleki 
dönüşüm ve çalışma yaşamı üzerine etkilerinin tartışıldığı

forumda Faik Yavuz, “Covid-19 sürecinde eğitimin dijital ortama 
taşınması ve çalışma hayatında esnek çalışma modellerinin 
benimsenmesi beraberinde kolaylık ve zorluklar getirmiştir. 
Bakınız her şeyi dijital araçlar üzerinden yapılabileceğini 
düşünen ve sadece dijital becerilerin yeterli olacağını düşünen 
bir nesil geliyor. Tabi bu gençler, geleneksel sektörlerde istihdam 
olanaklarını değerlendirmek yerine, daha esnek çalışmak 
istiyor. Değişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi ve dikkatlice 
yönetilmesi işte bu noktada önem kazanıyor” dedi”.

ATB Başkanı Yavuz, iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB’un, 
pandemiyle beraber dijital dönüşüme ayak uydurarak teknolojik 
altyapısını yenilediğini ifade ederek, TOBB’un 78. Genel Kurulunun 
13 Mayıs 2022 tarihinde dijital platformda yapıldığı bilgisini verdi.

İçinde bulunulan devrin dijitalleşme devri olduğundan bahseden 
Yavuz, değişimi kaçırmadan, teknolojik dönüşüme adapte 
olmak zorunda olunduğunu ancak sürecin insani ilişkilerin 
kaybedilmeden yürütülmesi gerektiğini ifade etti. 

ATB Başkanı Yavuz, Uluslararası Eğitim Forumu’na katıldı

Eğitimin yeni sorunu: Dijital Obezite



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB 
Türkiye Ekonomi Şurası’na katılarak üyelerden gelen sorun ve 
talepleri hükümet yetkililerine aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iş dünyası 
temsilcilerinden gelen sorun ve talepleri dinledi.

TOBB Ekonomi Şurası’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden 
olduğu gibi kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının 
kurulmasının çok faydalı olacağını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, programın açılışında yaptığı 
konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
başlatılan ekonomi şuralarının, kamu ile özel sektörü bir araya 
getirdiği, sıkıntıların ve önerilerin doğrudan icra makamına 
iletildiği çok önemli bir platform olduğunu belirtti.

Burada dile getirilen pek çok meselenin, katılımcılar sayesinde 
çözüme kavuşmasının çok değerli ve memnuniyet verici olduğunu 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, yetkililerin ihtiyaç duydukları her an 
yanlarında ve sorunların çözümünde destek olduklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, toplantıda dile getirilen konuların, ülke 
genelindeki oda ve borsa başkanlarının üyeleriyle istişare ederek 
belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Biz de bunları bakanlıklara göre tasnif ettik ve sizlere de 
iletiyoruz. Elbette bizler için en önemlisi, bugünkü gibi, devletimizi 
yanımızda görmek. Bu noktada son olarak şunu da vurgulamak 
isterim. Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu 

gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması çok 
faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde, özel sektörün 
görüşünün zamanında alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya 
neden oluyor. Biz koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız.”

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise konuşmasında, salgın 
döneminde iş insanlarının her birinin yerlileşmenin avantajlarını 
görerek zorlukları fırsata çevirecek potansiyele sahip olduğunu 
belirterek, “Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme 
hamlesine destek vermeye, üretimde yerli girdinin öncüleri 
olmaya davet ediyorum” dedi.

Kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulmasını da 
hedefleyen şurada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Türkiye’nin Covid-19 salgını döneminde gücünü artıran az sayıda 
ülkeden birisi olduğunu dile getirdi. Oktay, pandemi sürecinde 
toplumun sağlığını korumak için her türlü tedbiri almalarının yanı 
sıra vatandaşların aşını, işini, sermayesini korumasını sağlamak 
için tüm imkânları sefer ettiklerine dikkati çekerek, “Bunu da en 
iyi TOBB ailesi yani ekonominin kalbindeki babayiğitler; sizler 
bilirsiniz” dedi.

İş dünyası ile birlikte badirelerin atlatıldığı, içeriden ve dışarıdan 
çıkarılan engellemelere birlikte göğüs gerildiği bir dönemde 
en büyük kazanımlarının iş dünyasından çalışanlara kadar tüm 
kesimleri destekleyebilmeleri olduğunu aktaran Oktay, “Dünyanın 
dört bir yanında yapılar dönüşürken ekonomi politikalarımızı 
Türkiye’nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak 
güncellemiş durumdayız. Türkiye ekonomisini yüksek faiz-yüksek 
enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, 
ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti 
içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, şura basına kapalı devam etti.

ATB Başkanı Yavuz, TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası`na katıldı
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ATB Başkanı Yavuz, 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 
Kongresi`ne katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, ATO 
Congresium’da gerçekleştirilen Sosyo-Ekonomik Boyutu ile 
İş Sağlığı ve Güvenliği konulu konferansa katılarak açılışında 
konuşma yaptı.

36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde düzenlenen 
kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge, konfederasyon 
ve sendika başkanları katıldı.

ATB Başkanı Yavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
İki yılı aşkın bir süredir insanlık tarihinin önemli geçiş 
dönemlerinden birisini hep beraber yaşıyoruz. Covid-19 virüsünün 
yol açtığı pandemi, insanlığı görünmeyen, sınır tanımayan bir 
düşmanla karşı karşıya bıraktı.

Pandemi döneminde ülkelerin birinci önceliği, vatandaşlarının 
sağlığını koruyucu tedbirleri almak ve uygulamak oldu. İkinci 
öncelik ise ekonomilerde çarklarının dönmesini devam ettirmek 
ve istihdamı korumaktı.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
Bakanlarımız ile birlikte çalışarak, günlük hayatımızda ve 
işyerlerinde alınacak önlemleri belirledik. Alınan tedbirleri 
işletmelerimizde kararlı bir şekilde uyguladık.

Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve salgın dönemini kayıpsız 
atlatmak için gayret gösterdik, göstermeye devam ediyoruz.

Pandemi sürecinin en etkili kurumlarından birisi de Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız oldu. Korona Virüs salgınının 
ülkemizde ortaya çıkmasıyla birlikte Bakanlığımız, Kısa Çalışma 
Ödeneği şartlarını yumuşatarak hızlı bir şekilde devreye aldı.

Kısa çalışma uygulaması, işletmelerimizin ve çalışanlarımızın 
önemli bir bölümünün sıkıntılarını azalttı. İstihdamın korunmasına 
büyük destek verdi.

Pandemi sürecinde Bakanlığımızın bütün birimleri, çalışanları ile 
birlikte işletmeleri desteklemek için gece gündüz demeden çalıştı.

Bu vesileyle kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Güvenlik kültürünü içselleştirmemiz gerekiyor

İş kazaları ve meslek hastalıkları sadece ülkemizde değil küresel 
boyutta çalışma hayatının en temel sorun alanlarından birisi. Bu 
konuda son yıllarda Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler ve 
yürütülen faaliyetler neticesinde önemli gelişmeler kaydettik.

2012 yılında yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ve ilgili mevzuatımız;

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu alandaki temel düzenlemesi 
olan İş Sağlığı Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin 155 sayılı 
sözleşmesi ile Avrupa Birliğinin 89/391 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Çerçeve Direktifine ve bu alandaki müktesebatına tam 
uyumludur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte hem 
mevzuat hem de anlayış değişikliği olarak yeni bir döneme girdik. 
Ancak şunu açıkça ifade etmeliyim ki hedeflediğimiz noktaya 
ulaşmak için önümüzde daha alınacak çok yol var. 

Çalışanlarımıza karşı en önemli borcumuzun, onları bütün risklere 
karşı korumak olduğu bilinciyle, iş kazası ve meslek hastalıklarının 
mümkün olabilecek en düşük seviyeye indirmek istiyoruz. İş 
kazaları ve meslek hastalıklarının sadece yasal düzenlemeler 
ve uygulanacak yaptırımlar ile önlenemeyeceğini tecrübelerimiz 
bize göstermektedir.
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Yavuz: Toplumun tüm kesimlerine güvenlik 
kültürünü kazandırmalıyız
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Asıl önemli hususun, günlük yaşantımızda ve işyerlerimizde 
herkesin güvenlik kültürünü içselleştirmesi ve buna uygun 
davranması olduğuna inanıyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak iş sağlığı ve güvenliği 
konusunun, çalışma hayatının en önemli alanlarından biri 
olduğunu değerlendiriyoruz. Üretim sürecinde işçi ile işverenin 
birbirinin ayrılmaz parçası olduğunu sürekli ifade ediyoruz. 
İşverenler olarak işçi kardeşlerimizi üretim ortağımız olarak kabul 
ediyoruz. Tüm çalışanların insana yakışır çalışma koşullarında 
istihdam edilmesini önemsiyoruz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli birçok meslekte, mesleki yeterlilik 
belgesi zorunlu oldu

Bize göre iş sağlığı ve güvenliği alanında en ufak bir ihmal ve 
tedbirsizlik nedeniyle çalışanların ruhsal ve bedensel olarak 
zarar görmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu bağlamda 
Bakanlığımızın “önlemek ödemekten daha ucuz ve insanidir” 
anlayışına tereddütsüz iştirak ediyoruz.

Bugüne kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak iş sağlığı ve 
güvenliği alanında yapılan bütün çalışmalarda aktif bir şekilde yer 
aldık. İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğünün katkılarıyla; Odalarımız ve 
Borsalarımız ev sahipliğinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştirdik. Ortak projeler uyguladık.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile uygulama sorunlarının 
değerlendirildiği seminerler düzenledik. Pandemi sebebiyle ara 
verdiğimiz bilgilendirme toplantı ve seminerlerini Bakanlığımızın 
katkılarıyla önümüzdeki dönemde tekrar düzenlemek istiyoruz.

Burada bir hususa özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tehlikeli 
ve çok tehlikeli birçok meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu 
oldu.

Mesleki yeterlilik ve bunun belgeli hale getirilmesi, iş dünyasının 
uzun yıllarca talep ettiği bir konuydu. Mesleklerin belgeli hale 
gelmesinin iş kazalarını önemli ölçüde azaltacağına ve verimliliği 
artırarak işletmelerimizin dolayısıyla ülkemizin rekabet gücünü 
yükselteceğine inandık.

Mesleki yeterlilik, sadece işveren değil işçi kuruluşlarının da 
büyük destek verdiği bir alan oldu. İşçi ve işveren kuruluşları, 
mesleki yeterliliğe sahip çalışan sayısının artırılması için, işçileri 
bilinçlendirerek, belgelendirme merkezleri kurarak önemli 
fonksiyon icra ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak üyelerimize mesleki 
yeterlilik konusunda destek olmak amacıyla, sınav ve 
belgelendirme yapan TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezi MEYBEM’i   kurduk. 

MEYBEM inşaat, metal, makine, otomotiv ve asansör sektörlerinde, 
35 farklı alanda mesleki yeterlilik çalışmaları yürütmektedir. Bu

kapsamda yerelde MEB’e bağlı meslek liseleri, mesleki eğitim 
merkezleri ve oda-borsaların eğitim merkezlerinde sınavlar 
yapmaktadır.

2016 yılının başından bu yana MEYBEM tarafından 120 bin çalışan 
mesleki yeterlilik sınavlarına alındı ve başarılı olan yaklaşık 100 
bin kişi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. 

Biz iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarda ve yasal 
düzenlemelerde tepkisel yaklaşımlardan, işvereni her türlü 
sorumlu tutan ve cezalandıran bir anlayıştan mutlak suretle 
kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz.

İş sağlığı ve güvenliğinin işçi, işveren ve kamu kesimi tarafından 
birlikte yürütülmesi gereken bir sistem ve genel güvenlik kültürü 
meselesi olduğuna inanıyoruz.

TOBB olarak iş birliğine gönülden açığız

Geçmiş birikimlerinizle çalışma hayatının sorunlarını ve bunlara 
ilişkin çözümleri çok iyi biliyorsunuz. Bakanlık görevine başladığınız 
günden itibaren sosyal diyaloğa büyük önem verdiniz. Birikim 
ve sosyal diyalog merkezli yaklaşımınızla çalışma hayatının 
sorunlarını çözüme kavuşturacağınıza inanıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde, sizin öncülüğünüzde iş sağlığı ve güvenliğinin yanı 
sıra toplumun tüm kesimlerine güvenlik kültürü kazandırmaya 
yönelik faaliyetlere ağırlık vermeliyiz.

Ana sınıfından başlayarak eğitim-öğretim sürecinin her 
safhasında güvenlik kültürüne yönelik eğitim programlarını 
birlikte hazırlamalı ve uygulamalıyız. Sahaya yansıyan sorunları 
ve ihtiyaçları belirleyerek mevzuatta yapılması gerekli 
değişiklikleri Bakanlık ve sosyal taraflar olarak birlikte ortak akılla 
gerçekleştirmeliyiz.

Teşvik edici, özendirici ve iyileştirici mekanizmaları geliştirmenin 
yollarını birlikte araştırmalı, geliştirmeli ve uygulamaya koymalıyız. 
TOBB olarak işletmelerimize ve işçilerimize faydası dokunan 
bütün projelerde yer almaya hazırız, iş birliğine gönülden açığız.
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Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin Yönetim Kurulu 
Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş 
başkanlığında, Ankara Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı

Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir 
ve Ankara Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Atıf Can Aktay katıldı. 

İftar programıyla kesişen toplantıya ATB Meclis Başkanı İbrahim 
Öztürk, ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, 
ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Coşkun, Hasan Ersan ve 
Mustafa Altınışık da iştirak etti.

Toplantıda, Akyurt’ta devam eden fuar alanın güncel durumu ele 
alındı.

Ankara Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin Yönetim Kurulu 
Toplantısı Borsamızda gerçekleştirildi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberlerindeki TOBB heyeti, Orta Karadeniz’de bulunan Oda / Borsaları ziyaret etti, 
bir dizi açılışa katıldı ve istişare toplantıları gerçekleştirdi.

-Sinop TSO ziyareti

TOBB heyeti, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, Meclis Üyeleriyle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

-Boyabat TSO ziyareti

TOBB heyeti, Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Çankırı Fen Lisesi açılışı

TOBB heyeti, TOBB tarafından yaptırılan TOBB Çankırı Fen Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

TOBB Heyetinin yoğun Karadeniz programı 
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-Tosya TSO açılışı

TOBB heyeti, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nın açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, Tosya TSO binasının 2017 yılında atılan temel atma töreninde de birlikte olduklarını 
söyledi.

Açılış töreninde de birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Tosya deyince, eskiden pirinç gelirdi akla, 
şimdi kapı geliyor. Allah size müthiş bir coğrafya vermiş. Allah’ın büyük bir nimeti bu coğrafya. Gelirken de yine yaşayarak gördük 
ki, yatıp kalkıp Allah’a şükretmelisiniz. Bugün Türkiye’de marka olmuş bir şehir Tosya, özellikle kapıda. Kapı deyince hemen akla 
Tosya geliyor. Burada sanatkar kardeşlerimiz çok fazla. Allah hepsinden razı olsun ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı.” dedi.

-Bafra TB ziyareti

TOBB heyeti, Bafra Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. 

Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Son 10 yılda en çok fiyatı artan ham 
maddelerde tarım ve hayvancılığın birinci sırada yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu işe yönelmek gerektiğini söyledi.

-Samsun TSO- TB hizmet binaları açılışı ve Ödül Töreni

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası- Samsun Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binası açılış ve ödül töreni, TOBB heyetinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, “Odanın ve borsanın bir arada olması Türkiye’de çok nadir bir durumdur. Bu birlikteliği 
Samsun’da güzel sağlamışsınız. Bu eserin ortaya çıkmasıyla burada Samsun’un ekonomisine hizmet edilecek” dedi.
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-TOGG Samsun’da tanıtıldı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) otomobili, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın önünde sergilendi ve Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda TOGG aracına ilişkin bir seminer düzenlendi.

-Samsun Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı

TOBB heyeti, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun Atatürk Anıtı’na Çelenk bıraktı.

-TMO TOBB LİDAŞ Çorum Şubesi açılışı

TOBB heyeti, TOBB - TMO Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LİDAŞ) Çorum Şubesi’nin açılış törenine 
katıldı.

Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, tarıma destek vermek üzere Ticaret Borsaları ile birlikte büyük bir işe imza attıklarını 
söyledi.

Lisanslı depolarda, ürünlerin hijyenik ve güvenli depolarda saklandığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Tarım ticareti kolaylaşır. Tarım 
üreticisinin geliri artar. Sanayici için de arz güvenliği sağlar” dedi.

-Çorum TSO ve TB ile ortak toplantı

TOBB heyeti, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Ticaret Borsası tarafından 
düzenlenen Müşterek İstişare Toplantısına katıldı.
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İbrahim ÖZTÜRK
Meclis Başkanı

“DAHA DA GEÇ KALMADAN”
20. yy iki büyük dünya savaşına sahne olmuştu. Milyonlarca 
insanın hayatını kaybettiği bu yüzyıldan geride harap olmuş 
şehirler ve perişan olmuş bir insanlık kalmıştı. İnsanoğlu bu 
yaptıklarından iyice ders almamış olacak ki 21. yy’da kendi 
sonunu hazırlayacak adımlar atmaya devam etti. Çarpık 
sanayileşme ve kapitalizmin doymak bilmeyen para hırsı 
dünyanın sınırlarını aşarak ozon tabakasına kadar uzandı ve 
ozon tabakası delindi. Arzımızın dengesini bozan ilk adımdı 
bu. Buzullar erimeye başladı. Bilim adamları sürekli devletleri 
uyarıp sorunun ulusal ölçekli olmaktan çıkıp küresel bir boyut 
kazandığını bütün dünyaya ilan ettiler. 

21. yy küreselleşme çağı olarak sorunların ve çözümlerin 
küreselleştiği bir devir olacağını gösteriyordu. Dünyada bazı 
şehirlerin su altında kalacağı konuşulurken bazı bölgelerde ise 
insanlar susuzluktan ölüyordu. 

Çevre ve iklim sorunları tam başköşeye oturmuşken ve 
uzmanlar bu sorunlarla nasıl baş edeceğine kafa yorarken 
Ukrayna’da savaş baş gösterdi. Ve savaş ise böyle bir krizi 
dünya gündeminin başköşesine oturttu. Enerji ve buna bağlı 
olarak gıda ve beslenme sorunu insanlığı yeniden 1900’lerin 
başındaki açlık problemi ile karşı karşıya getiriyordu. 

Zira dünya nüfusunun artmasına paralel olarak enerji ihtiyacı 
da artmaktadır. Enerji ihtiyacını karşılamak için artık tükenen 
fosil kaynaklar yeterli olmayacak. Bunun yerine yenilenebilir 
enerji kaynaklarına doğru bir yönelim söz konusu. Hatta tarım 
ürünlerinin enerji sektöründe kullanılmasının doğruluğu 
yanlışlığı tartışılıyor. Tarımsal kapasitenin fazlasıyla gıda 
atıklarının enerjide kullanılmasının yenilenebilir enerji kaynağı 
olarak önem kazanıyor. 

Hem ulusal ekonomilerde hem de çevre kirliliğinin önlenmesine 
katkı sağlanması açısından biyokütle enerji de bir alternatif 
olarak düşünülmekte. Ukrayna krizinin yol açtığı enerji ve 
gıda krizi hükümetleri yenilenebilir enerji kaynaklarından 
farklı alternatifler aramaya zorlamıştı. Krizin ciddi ekonomik 
ve sosyal maliyeti olarak hem çevre sorunlarına hem de enerji 
problemine daha kalıcı çözümler üretme konusunda ciddi 
adımların atılmasına yol açacak gibi. 
Kafayı kumdan çıkartıp yöresel ölçekte başlayarak sahip olunan 
kaynaklara, bunların işletilmesine ve üretimine katılmasına 
“kafa yorma”nın tam vakti sanki. 
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Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye) 
68. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara’da Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli 
Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasını 
gerçekleştirdiği Genel Kurul’a, ICC Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı İbrahim Öztürk ile 
ICC Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Başkanı Faik Yavuz da katıldı.

ICC Türkiye 68. Genel Kurulu gerçekleştirildi
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-Manavgat TSO’ya ziyaret

Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

-Alanya TSO’ya ziyaret

TOBB heyeti Manavgat’tan sonra Alanya’ya geçerek Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu ziyarette, Meclis 
Üyeleri ile sıkıntıları ve çözüm önerilerini istişare etti.

TOBB heyeti, Batı Akdeniz Ticaret
Buluşması’na katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberlerindeki TOBB heyeti Antalya, 
Burdur ve Isparta’nın kamu ve özel sektörü tarafından düzenlenen 
Batı Akdeniz Ticaret Buluşması’na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, ülke olarak, önce tarım 
devrimini, sonra da sanayi devrimini kaçırdıklarını anımsatarak, 
“Şimdi dijital devrim dönemindeyiz. Karşımızda farklı bir dünya 
meydana geliyor. 7 milyar insan, 20 trilyon dolarlık pazar, bir tek 
tuşun ardında. Bu hem fırsat hem tehdit. Müşteri, pazar, tedarikçi, 
hepsine bilgisayarla ulaşmak mümkün” dedi.

TOBB Başkanı, Türkiye’nin e-ticaret hacminin, 2021 yılında 
382 milyar liraya ulaştığını, bir önceki yıla göre yüzde 70 artış 
kaydedildiğini, toplam perakende ticaret içinde ise e-ticaretin 
payının yüzde 20’ye yaklaştığını söyledi.

Pandemiyle birlikte hızlanan e-ticarete yönelimin hız kesmeden 
sürdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, “İnternetten alışveriş yapmaya 
başlayan tüketici için e-ticaret, bir alışkanlık haline geliyor. Sosyal 
medyayı para kazanmak için kullanmamız lazım. Şimdi bir soru, 
dünyanın en değerli arazisi nerededir? En değerli arazi, cep 
telefonlarımızın ekranlarıdır. Önemli olan bu değerli arazide yer 
kapabilmektir. Eskiden, en işlek caddede mağaza, market sahibi 
olmak önemliydi. Şimdi, cep telefonu ekranında yer alabilmek 
çok önemli.   Peki dünyanın en değerli arazisi olan cep telefonu 
ekranında nasıl yer alabiliriz? Şirketinin veya ürününün ya 
mobil uygulaması olacak. Ya da geliştirilen mobil uygulamanın 
içerisinde yer alacaksın” dedi.

Eskiden, asırlık markaların parsellediği otomotiv sektörüne 
girmek için bir fırsat penceresi çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
TOGG otomobilinin 29 Ekim’de banttan ineceğini ve gelecek sene 
yollarda olacağını söyledi.
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-Alaaddin Keykubat Üniversitesi ziyareti

Heyet daha sonra Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Kalan’a 1. Dünya Harbinde Türkler kitabı hediye eden Hisarcıklıoğlu, görüşmenin ardından yerleşke içerisinde yer alan 
Alanya TSO Turizm Meslek Yüksekokulu binası önünde öğretim üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Hisarcıklıoğlu, Alanya TSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nun hayırlı olmasını dileyerek, Alanya TSO yönetimine teşekkür etti.

-2000-2002 dönemi TOBB TSO Konseyi üyeleri ile buluşma

TOBB Heyeti, 2000-2002 dönemi TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyeleri ile Alanya’da bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, “Bendeki yeri ve önemi ayrı olan konseyimize ve üyelerine davetleri ve kadirşinaslıkları 
için teşekkür ederim” dedi.
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TOBB Heyeti’nin Sakarya temasları

Sakarya Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu 
hizmete açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ile 
birlikte, Sakarya Ticaret Borsası tarafından kente kazandırılan 
Lisanslı Depo’nun açılış törenine katıldı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen açılış törenine TOBB heyetinin yanı sıra Sakarya Valisi 
Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Yüce, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve çok sayıda iş insanı 
katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, lisanslı 
depoların, kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya 
geldiği, aynı vizyonu paylaştığı projeler olduğuna işaret ederek, 
“Yaklaşık 17 sene önce, 2005 yılında, bugünkü lisanslı depoculuk 
sisteminin temelini oluşturan, Lisanslı Depoculuk Kanunu TOBB’un 
katkılarıyla hazırlanmıştır. Özel sektörün lisans depoculuk 
yatırımını teşvik etmek için, 2010 yılında TMO ile birlikte TMO-
TOBB Lidaş’ı kurduk. Lisanslı depoları geliştiren bu adımlarımız 
sayesinde, özel sektörümüz de bu alana yönelmiştir. Böylece 
bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitesi 8,5 
milyon tonu geçmiştir. Öte yanda ticaret borsalarımızda bu alanda 
ellerini taşın altına koymuştur. Elektronik satış salonları, akredite 
laboratuvarları, canlı hayvan borsaları ve lisanslı depolarıyla, 

ticaret borsalarımız, tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı 
işlemesine yardımcı olmaktadır. Lisanslı depoculuk sisteminde 
ürün kalitesinin analizinde belirleyici olan 27 yetkili sınıflandırıcı 
laboratuvarın 20’si de, yine ticaret borsalarımıza aittir” dedi.

Bu alanda öncü kurumlardan birisinin de Sakarya Ticaret Borsası 
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Borsa’nın hem LİDAŞ ve 
hem de TÜRİB’in kurucu ortağı olduğunu ve bu önemli lisansı 
depo yatırımını da gerçekleştirerek, vizyonunu ortaya koyduğunu 
bildirdi.

-Sakarya Ticaret Borsası’na teşekkür

Sakarya Ticaret Borsası’nın aynı zamanda akredite borsa olduğunu 
belirten TOBB Başkanı Hisırcıklıoğlu şöyle konuştu: “Yani üyesine, 
uluslararası standartlarda, 5 yıldızlı hizmet sunduğu belgelemiştir. 
Adem Sarı Başkanımız aynı zamanda, Ankara’da TOBB’da da 
birlikte çalışmaktayız. Kendisi, Ticaret Borsaları Konseyi Başkan 
Yardımcısıdır. Tarımsal politikaları birlikte belirlemekteyiz. Hem 
Sakarya’ya hizmet veren, hem de Ankara’da ülkemiz için çalışan 
Adem kardeşimden Allah razı olsun diyorum. Böyle çalışkan bir 
ismi Sakarya’ya ve camiamıza kazandıran Sakarya iş dünyamızı da 
yürekten kutluyorum. Lisansı Depoculukta bir sonraki adım, Ürün 
İhtisas Borsası, TÜRİB olmuştur. Tarım ve Ticaret Bakanlarımızın 
gayret ve destekleriyle birlikte bu Borsa da 2019’da açılmıştır. 
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TÜRİB’de de yine TMO ile birlikte çalışıyoruz. Böylece fiziki 
yer değiştirme gerekmeksizin, elektronik ortamda ve tek bir 
platformda ürün ticaretinin yapılması mümkün kılınmıştır. 
Üreticilerimiz de, buradan temin ettikleri Elektronik Ürün 
Senetlerini teminat vererek, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden, finansman temin edebilmektedir. TÜRİB’in 
3 yıllık faaliyet döneminde işlem hacmi 55 milyar lirayı, işlem 
miktarı 20 milyon tonu aşarken, yatırımcı sayısı 135 bine ulaşmıştır. 
Lisanslı depoculuk ve TÜRİB sayesinde, tarımsal ürünlerin fiyatları 
3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek.”

-Hedef gelişmiş bir tarım politikası

Tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha şeffaf bir şekilde 
belirleneceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “TOBB camiası ve ticaret 
borsaları, Türkiye’de lisanslı depoculuğun ve ürün senedine 
bağlı tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli misyon 
üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini artırarak, 
gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olur hale gelmektir. 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın ev sahipliğinde 
Sakarya İncipark’da açık havada düzenlenen Fındığa Değer 
Katanlar Ödül Töreni TOBB heyetinin yanı sıra Ulusal Fındık 
Konseyi ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO 
Başkanı Ahmet Güldal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem Yüce ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

Tören’de bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda, gelişmiş bir tarım 
piyasasıyla Türkiye, coğrafi konum avantajını kullanarak, tarımda 
merkez üssü haline gelebilir”

-İlk fındık alım töreni

TOBB heyeti, Sakarya’da ilk fındık alım törenine katıldı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı’nın 
ev sahipliğinde Sarılar Fındık Tesislerinde düzenlenen törene 
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem Yüce ile çiftçiler katıldı.

-Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni

TOBB heyeti ‘Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, fındığı sanayi 
ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği 
üzerinde durdu.

fındığın Türkiye’nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin 
başında geldiğini vurguladı. Fındığı ‘adeta toprakta yetişen 
altın’ ifadesiyle değerlendiren Hisarcıklıoğlu “Hiçbir ithal girdisi 
yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde 
kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında 
döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, 
güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten buraya bereket getiren 
bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, 
korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu.
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-Üretim zengini, gelir fakiriyiz

Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi 
değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta 
üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç 
ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. 
Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. 
Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” 
dedi.

Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu artırdığımızda, çok daha 
büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini 
artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz

lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. 
Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. 
TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak 
üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. 

Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk. Giresun’da, 
Giresun Ticaret Borsamız, Düzce Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret 
Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu 
faaliyete geçirdik. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de 
sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan 
daha çok kazanmamıza yönelik projeler hayata geçirmekte. Örnek 
bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve 
kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle 
takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.”
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Ziyaretlerimiz Misafirlerimiz

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve ATB Başkanı Faik 
Yavuz, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri, Savunma, Güvenlik 
Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov başkanlığındaki 
milletvekillerinden oluşan heyeti kabul etti. Görüşmeye 
Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek 
Ömüraliyev de katıldı.

ATB Başkanı Faik Yavuz, Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vahobov, Türk – Özbek 
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Osman 
Şahlan ve beraberlerindeki heyet ile iftar yemeğinde bir 
araya geldi.

ATB Başkanı Faik Yavuz, Burkina Faso 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahamadi 
Savadogo ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ATB Başkanı Faik Yavuz, Kazakistan Dijital Kalkınma 
İnovasyon ve Uzay/Havacılık Sanayii Birinci Bakan 
Yardımcısı Jaslan Madiyev ile TOBB İkiz Kuleler’de bir 
araya geldi.
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TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve ATB Başkanı 
Faik Yavuz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
beraberlerindeki TOBB heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

ATB 10. Meslek Komitesi Üyeleri, ATB 
Meclis Başkanı İbrahim Öztürk ve ATB 
Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Başkanı Faruk 
Aydın, ATB Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.

ZİYARETLER | BORSAVİZYON
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Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve 
Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, ATB 
Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.

ATB Başkanı Faik Yavuz, Katar Çalışma İşlerinden 
Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mohamed Hassan 
Al-Obaidly ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TOBB Genel Sekreter Yardımcıları Ali Emre 
Yurdakul ve Cengiz Delibaş’ın da bulunduğu 
toplantıda Katar-Türkiye iş birliği olanakları ele 
alındı.

Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği 
(ŞEDER) Başkanı Okan Çağan, ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.
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Ankara keçisi

• TARİHÇE

“Ankara Keçi”si, Türkler tarafından 13.yüzyılda Ankara ve civarına 
Hazar Denizi’nin doğu bölgesinden getirilmiş olup, bu bölgedeki 
toprak ve iklim şartlarına iyi bir şekilde uyum sağlayarak mevcut 
yapı ve tiftik özelliklerini kazanmıştır. O tarihten günümüze, 
“Ankara Keçi”si Anadolu’ya özgü tipik ve seçkin bir ırk olarak 
varlığını sürdürmektedir. 1838 yılına kadar yalnızca yurdumuzda 
yetiştirilen “Ankara Keçisi”nin anavatanının Anadolu olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Tüm dünyada “Ankara Keçi”si olarak 
tanınması bu görüşün tartışmasız bir şekilde kabul gördüğünün 
kanıtıdır. endüstrisinde en çok tavşan yünü kullanan ülkeler olarak 
önceleri Japonya, ABD ve Almanya bilinirken son yıllarda İtalya ve 
Japonya ilk sıralarda yer almaktadır.

Yüzyıllar boyunca, dünyada yalnızca Anadolu’da ağırlıklı olarak 
da Ankara ve çevresinde yetiştirilen “Ankara Keçi”si ve bu keçiden 
elde edilen tiftiğe dayalı üretim, bu bölgenin tekelinde kalmıştır. 
15.yüzyıldan itibaren Ankara’da tiftiğe dayalı güçlü bir dokuma 
sanayi gelişmiş ve tiftik ipliği ile tiftikten elde edilen kumaşlar 
ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da rağbet görmüştür. Özellikle 
katışıksız tiftik ipliğinden dokunan “Engürü

Seyfettin ASLAN
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  / SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANI

Sofu” 16-18. yüzyıllar arasında birçok Avrupa kentinde satılmıştır. 
Yaklaşık üç yüzyıl süreyle “tiftik ve tiftik dokumacılığı” Ankara’nın 
en önemli gelir kaynağı olmuş ve bu alandaki sanayiye bağlı 
olarak kent, çok canlı bir ticari ve toplumsal yaşama sahne 
olmuştur. Ancak tiftik sanayisinin ekonomide oluşturduğu hızlı 
yükselişten sonra 18. Yüzyıl ortalarında tiftik ipliğinin en büyük 
müşterisi olan İngiltere’nin, dokuma sanayisinde gerçekleştirdiği 
atılımlar ve tekstil sanayisinin hızla gerilemeye başladığı bu 
dönemde dış ticarette kumaşın yerini önce bir süreliğine tiftik 
ipliği, 19.yüzyıldan sonra da ham tiftik almaya başlamıştır. Bu 
şekilde ekonomik yaşam bir süre daha canlılığını koruyabilmiştir. 
Ancak, 19.yüzyıl sonrasına doğru “Ankara Keçi”sinin Türkiye 
dışına çıkarılarak Güney Afrika ve Amerika’da da yetiştirilmeye 
başlamasıyla Ankara’nın tiftik üretimindeki tekeli sona ermiştir. 
Geçirdiği tüm olumsuz değişimlere rağmen Ankara tiftik üretimi 
cumhuriyet döneminde de ülke ekonomisinde önemli bir yer 
tutmuştur.

Anadolu’da Ankara keçisinin varlığıyla ilgili ilk bilgiler 
15.yüzyıldan başlamaktadır. Bir başka deyişle Anadolu’ya 
Türklerden önce egemen olan uygarlıklarda “Ankara Keçi”si 
yetiştiriciliği yapıldığına ilişkin elde herhangi bir veri yoktur.

Bütün bu hususlar göz önüne alındığında: “Ankara Keçi”sinin 
Anadolu’daki kökeni konusunda dayanakları en güçlü olan görüş, 
bu hayvanın Anadolu’ya 13.yüzyılda Huvarezm (Türkmenler 
Diyarı)den Osmanlı Türkleri tarafından getirilmiş olmasıdır. Bu tür 
keçiler Hazar Denizi’nin doğusunda yer alan ve Türklerin anayurdu 
olarak kabul edilen geniş Asya topraklarında geçmişte olduğu gibi 
bugünde yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Bugün müzelerimizde çeşitli türden, yaban ve besi hayvanı 
figürleri bulunmasına karşılık “Ankara Keçi”si betimlemesine 
hiç rastlanılmamıştır. Bu durum Anadolu’da “Ankara Keçi”si 
yetiştiriciliğinin eski çağlardan beri yapıla geldiğine ilişkin 
görüşleri önemli bir dayanaktan yoksun bırakmaktadır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu kabul edilen Süleyman 
Şah, Melikşah’ın buyrukları doğrultusunda Oğuz-Türkmen 
boylarını Anadolu’nun değişik bölgelerine yerleştirmiştir. Diğer 
yandan bazı belgelerde, Kayı Boyu’na mensup bir Keçili bölüğü 
ile bu bölüğe bağlı Alakeçi, Kızılkeçi, Akkeçili, Akçakeçili, Sarıkeçili, 
Karakeçili, Ergeçli ve Bozkeçili obaları söz konusu edilmektedir. 
Kayı Boyu’na bağlı çok sayıda obanın, “keçi”li adlar almış olması, 
bu boyun, keçi yetiştiriciliğiyle diğer boylara göre daha özel bir 
ilişkisi olduğunu akla getirebilirse de kanımızca bu husus keçi 
yetiştiriciliğinin yalnızca bu obaların uğraşı olmasından çok, bu 
obaların bu işte çok ehil oldukları biçiminde yorumlanmalıdır.
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Bütün bu değerlendirmeler ışığında “Ankara Keçi”sinin 11-12.
yüzyıllarda Anadolu’ya gelen Türk Boyları’nca İran Yaylaları’ndan 
getirilen bir keçi türünün İç Anadolu’nun iklim koşulları 
içinde değişime uğraması ve giderek belirgin ırk özelliklerine 
kavuşmasıyla ortaya çıkmış olması en güçlü olasılık olarak 
görünmektedir.

Bu konudaki gerçek ne olursa olsun, Türklerin, Anadolu’yu yurt 
edinmeleri sürecinin ilk dönemlerinden başlayarak, yoğun 
biçimde “Ankara Keçi”si yetiştiriciliği yaptıkları kesindir. Türkler 
bu süreçte tiftik işleme tekniklerini de geliştirmişler ve üstün 
nitelikli tiftik kumaşları dokumada büyük başarı göstermişlerdir.

Cumhuriyet döneminde ilk çalışmayı “Ankara Keçisinin Hali ve 
Islahı”  adlı kitabında toplayan Prof. İhsan Abidin, Anadolu’ya 
gelen ilk Türk kavimlerinin “Ankara Keçi”sini de beraberlerinde 
getirdiklerinin kuvvetle tahmin edildiğini yazmışsa da daha 
sonraki tetkikleriyle bu görüşünden vazgeçmiştir. Daha sonra 
bugüne değin “Ankara Keçi”sinin kökeni konusunda en kapsamlı 
araştırmayı Prof. Selahattin Batu’nun  1940 yılında yayınladığı 
“Ankara keçisinin Tarihi ve Menşei Hakkında Bir Tetkik” adlı 
çalışması bugün için de önem ve değerini korumaktadır. Sayın 
Batu’nun “Ankara Keçi”ni doğal ortamı içinde betimleyen anlatımı 
ise şöyledir;

“Anadolu yaylalarını süsleyen bir nadide mahlûk stepin bir 
güzelliğidir. “Çölde Arap Atı ne ise Anadolu Yaylası’nda da 
Ankara Keçisi ‘O’dur.”

Ankara tarihini iyi anlayabilmek için, Ankara’yı bir dokuma

kenti olarak kuran “üç sacayağı”nı iyi analiz etmek gerekir: 
“Tiftik”, “Ankara Keçi”si ve Ankara sofu.

Ankara sofu; yalnızca Ankara’da yaşayan uzun ve beyaz tiftiği, 
yalnızca Ankara ve çevresinde ipek kadar yumuşak, pırlanta kadar 
parlak yetişen “Ankara Keçi”si tiftiğinden eğrilen iplikle dokunan 
çok özel bir kumaştır. Öyle bir kumaş ki değeri; dokunmasında 
kullanılan tiftik ipliğinin kıymetinden, parlaklığından, 
inceliğinden, dokunmasının birbirinden zahmetli pek çok aşamaya 
dayanmasından sonra aldığı hareli görünümünden geliyor. Üstelik 
yalnızca Osmanlı sultanları, sarayın giysilerinde bu kumaşı tercih 
etmekle kalmıyor; Avrupa’daki seçkinler de ‘Ankara sofu’ nu tercih 
ediyor!

Türkiye’ye pamuk mütehassısı olarak gelen ve İstanbul’da 3 yıl 
kalan Dr. James Davis’i ödüllendirmek isteyen Sultan Abdulmecid, 
ABD Başkanına hediye edilmek üzere 9 adet keçi (2 teke ve 7 dişi) 
hediye etmiş ve ABD Ankara Keçisi yetiştiriciliğine 1849 yılında 
bu şekilde başlamıştır.

Güney Afrika’da ise tiftik keçisi yetiştiriciliği ilk kez 1836 yılında 
Albay Henderson tarafından Anadolu’dan götürülen bir adet 
dişi ve 12 adet teke ile (yolda tek dişinin bir oğlak dünyaya 
getirmesiyle toplam 13) başlamıştır. Ankara Vilayeti tarafından 
bastırılan 1907 yılına ait İl Yıllığı’nda “Ankara Keçi”si, bu yıllığın 
“Ziraat” başlıklı bölümünde Ankara civarında kurulan “Çoban 
Mektebi’’nden ve “Numune Tarlası”ndan söz edilmektedir. 
Anlatımlardan ‘’Numune Ağılı”, “Çoban Mektebi” ve “Numune 
Tarlası”nın aynı tesisin parçaları olduğu anlaşılmaktadır. “Numune 
Çiftliği” ve “Çoban Mektebi” 1898 yılında Sultan  II. Abdülhamit 
döneminde kurulmuştur.
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1930 yılında Ankara’da Türkiye Tiftik Cemiyeti (TTC) kurulmuştur. 
TTC, ham tiftik fiyatlarının düşmesi nedeniyle, sof üretimini 
yeniden canlandırmak için 1932’de Ankara’da “Türkiye Cemiyeti 
Sof Dokuma Evi”ni kurmuş ve sağladığı el tezgâhlarında dokuma 
faaliyetini başlatmıştır. Cemiyet 1933’te (son yıllarında Osmanlı 
Devleti’nin yaptığı gibi) Ankara yakınlarındaki Lalahan’da örnek 
bir yetiştiricilik tesisi (Numune Ağılı) kurmuştur. Oluşturulan 
seçme sürüden teke ve keçiler köylülere ücretsiz veya çok cüzi 
fiyatlara damızlık olarak verilmiştir. 1955’te bir kamu iktisadi 
teşebbüsü olan Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. kurulmuş olup 1956 
yılında da resmi faaliyetlerine başlamıştır. (1959 yılında dünyadaki 
11,3 milyon keçinin yarıdan fazlası Türkiye’de bulunmaktadır). 
1969 yılında ise bugün faaliyetlerine devam etmekte olan 
“Tiftikbirlik” kurulmuştur.  

Sadri Ertem’in ‘Çıkrıklar Durunca’ romanında; 19. yüzyılın sonunda 
ucuz Avrupa malı dokumanın yerli dokuma üretimini yerel 
eşraf ve devlet adamlarının da desteğiyle ortadan kaldırma 
girişimi karşısında Bolu ve çevresindeki halkın kalkışması ele 
alınır. Özünde ekonomik temele dayanan isyan zamanla dinî bir 
boyut kazanır; sermaye ile emek arasındaki gerilim, toplumsal 
çatışmayla farklı bir boyuta taşınır. “Çıkrıklar durunca Osmanlı 
Devleti’nde üretim de durur. Dışarıya bağımlı bir ithalat rejimine 
tutsak olan yönetim, sık sık borçlanmak zorunda kalır. İşte Çıkrıklar 
Durunca romanı Osmanlı devletinin çöküşünü daha gerçekçi bir 
noktadan irdeleyen bir eserdir. Ekonomisi, üretimi olmayan bir 
devlet ayakta kalamaz.” der.

• ANKARA KEÇİSİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

“Ankara Keçi”si diğer evcil keçilere göre daha küçük ve narin 
yapılıdır. Baş diğer keçi ırklarına oranla daha zarif, ufak ve 
biçimlidir. Alın geniş ve genellikle kâküllüdür, yüz buruna doğru 
zarif bir şekilde inerek ince dudaklarla sonlanır.

Keçi denilince esas itibariyle dişiler anlaşılır. Damızlık erkek 
keçilere; ’teke’ denir. Erişkin keçilerin ağırlıkları 30-45 kg, gövde 
yükseklikleri 50-60 cm kadardır. İyi cins bir tekenin ağırlığı 45-55 
kg ’a,gövde yüksekliği 70-80 cm’ ye erişebilir.

“Ankara Keçi”lerinin kulakları genellikle uzun ve düşük olmakla 
birlikte bazılarında bütünüyle dumura uğramıştır. Çoğunlukla 
her  iki cinste de boynuz ve sakal bulunmaktadır. Boynuzlar 
koyu kül rengindedir ve hayvanın başı üzerinde birbirine yakın 
konumlardan başlayarak yukarıya ve arkaya doğru çevrimsel bir 
biçimde uzar. Boynuz yapısı; erkeklerde burgu şeklinde, uzun 
ve geriye doğru hafifçe kıvrık, dişilerde ise kısa ve arkaya kıvrık 
biçimdedir. Yandan bakıldıklarında kıl keçilerinden farklı olarak, 
sağrı (arka bacaklar) biraz yüksek olmakla beraber vücut kare 
şeklini andıran bir yapı sergilemektedir. Boynuzu bulunmayan 
dişiler halk arasında ‘kabak keçi’ olarak adlandırılır.

Anadolu’nun her türlü iklim ve arazi koşullarına uyum sağlamış, 
yetersiz bakım ve beslenme koşullarında yetiştirilebilen, sağlam 
vücut yapılı ve hastalıklara karşı dirençli bir ırktır. Yıl boyunca 
merada barındırılabilir, anız alanları ve nadasa bırakılmış 
alanlardaki otları tüketerek masrafsız bir şekilde yetiştirilebilirler. 
(TAGEM, Türkiye Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Kataloğu,2009)

150 gün süren gebelik döneminden sonra genellikle bir, ender 
olarak da iki yavru doğurur. Süt emmesi 3-4 ay sürer. Ana keçinin 
günlük süt verimi 300-450g kadar olup, sağım yapılması, tiftik 
verimini olumsuz etkilemesi açısından da tercih edilmez. “Ankara 
Keçi”sinin yaşam süresi ortalama 8-15 yıldır.

Ankara keçilerinin baş, alın, kulaklar, çene ve karın altı ile bacaklar 
da dâhil olmak üzere tüm vücutları ipeksi, kıvrımlı, parlak ve beyaz 
renkli lüle lüle sarkan tiftikle kaplıdır. Tiftik genellikle beyazdır. 
Göz alıcı parlaklıkta uzun ve kıvrımlı demetçikler oluşturan tiftik, 
hayvanın gövdesine öylesine sarmalar ki beden çizgileri tümüyle 
görünmez olur. Bazılarının alınlarında dahi tiftik demetçikleri 
bulunur. Bunlara,” kâkül” (ya da kâkül) tabir edilir. Ancak bugün 
kâküllü hayvanların sayısı çok azalmıştır.

Bir keçiden yılda ortalama 1,5-2 kg tiftik alınmaktadır. En 
ince, dolayısıyla en kaliteli tiftik ise 1-2 yaşındaki keçilerden 
sağlanmaktadır. En fazla tiftik ise 3-5 yaşındaki keçilerden elde 
edilmektedir. Keçinin yaşı ilerledikçe tiftiğinin verimi artsa da 
kalitesi düşmekte, elyaf kalınlaşmakta ve sanayinin aradığı 
elastikiyet ve mukavemetini kaybetmektedir. Kırkılan tiftikler 
teke, anaç keçi ve çebiç olarak ayrı ayrı depolanmaktadır.

“Ankara Keçi”leri meradan çok iyi yararlanırlar. Ağaç yaprakları 
ile de beslenebilirler. Ağaç altlarındaki otları tükettiklerinden 
dolayı “Ankara Keçi”leri ormanlık alanlara zarar vermedikleri gibi, 
orman yangınlarını da önlerler.
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Burada şu ilginç olguyu belirtmeliyiz ki: bugün için sayıları çok 
azalmış bulunan Ankara Tavşanı ve Ankara Kedisinin tüyleri de 
“Ankara Keçi”sinde olduğu üzere uzun, yumuşak ve parlaktır. Bazı 
araştırmacılar daha da ileri giderek, yöredeki koyun ve köpeklerde 
de benzer özellikler bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bugüne 
değin birçok araştırmacının dikkatini çeken bu ortak özelikler, 
Ankara’nın iklimi, denizden yüksekliği, arazi yapısı ve bitki örtüsü 
gibi etkenlerle açıklanmaya çalışılmıştır.

• TİFTİĞİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI 
VE DOKUMA HAMMADDELERİ ARASINDAKİ 
YERİ;

Sadece “Ankara Keçi”sinden elde edilen ve esas tiftik olarak kabul 
edilen beyaz tiftik; nem çekme, ısıya dayanıklılık, elastikiyet, 
yüksek yalıtım, düzgün ve kaygan yüzeyi sayesinde kir tutmama, 
yüksek kalite elyaf ve kolayca renk alabilme özellikleriyle dokuma 
sanayi tarafından tercih edilen bir üründür.

Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan Ankara keçilerinden elde edilen 
tiftik verimi 1,6-2,5 kg/baş değerleri arasındadır. Dünya ülkelerinin 
toplam tiftik üretimi kapsamında paylar incelendiğinde %53,49 
ile Güney Afrika Cumhuriyeti en büyük payı almakta, onu sırasıyla 
%11,63 ve %4,07’lik paylarla ABD ve Türkiye izlemekte, diğer 
ülkeler ise 27,31’lik bir katkı sağlamaktadır.

Tiftik parlak, elastik, ısıya dayanıklı ve içine nem çekebilen bir 
elyaftır. İyi boyanabilmesine karşılık kolay kir tutmaz. Ankara 
keçisinin tiftiği gövdesinden küçük kıvrımlı lüleler halinde sarkan, 
uzun, beyaz ve parlak kıl demetçiklerinden oluşur. Tiftik tellerinin 
birleşip kıvrılmasıyla oluşan ‘’lüleler’’ köklerine yakın yerlerde 
yeniden kendi aralarında birleşerek tiftik demetleri oluştururlar. 
Bunlara da ‘’tura’’ denir. Tiftik ipek gibi yumuşak oluşuna karşın 
oldukça sağlam ve dayanıklıdır. Tiftiğin sanayide tutulan diğer 
bir özelliği de keçeleşmemesidir. Ankara keçilerinde asıl tiftik 
elyafı yanı sıra ‘’kemp’’ denilen kıllar da bulunur. Kemp elyafı 
kaba görünüşlüdür; kuvvetli oluşuna karşılık gevrektir, esnekliği 
düşüktür. Tiftiğin göz alan parlaklığına karşı kemp donuk beyaz 
renktedir. Ankara keçilerinin yeni doğmuş yavruları ile bir iki aylık 
yavrularda kemp miktarı fazladır ancak hayvanın yaşı ilerledikçe 
bu miktar azalır.

El ile tutulduğunda tiftik, kayganlık ve yumuşaklık duygusu verir. 
Bunun nedeni kıl yüzeylerini kapsayan ince yağ katmanıdır. Bu 
yağ katmanına “yağıltı” denir. Yağıltısı ne kadar fazla ise tiftik o 
kadar dayanıklı olur. Tiftik telleri kuru olursa kolay kırılır ve kopar.

Anadolu’da yetiştirilen Ankara keçilerinin tiftiği yılda ortalama 
20-30 cm kadar uzar ve genellikle yılda bir kez kesilir(kırkılır).

Tiftiğin kalitesini belirleyen başlıca özellikleri; bükülme yeteneği, 
inceliği, uzunluğu, dalgalanması, esneklik ve dayanımı, turlarının 
biçim ve yapısı, yumuşaklığı, rengi ve yağıltısıdır. İçinde ot tohumu 
ve çamur gibi yabancı maddelerin bulunuşu ile nem miktarının 
yüksek oluşu tiftiğin kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından 1983 yılında çıkarılan TS 
4026’ya göre sınıflandırılmaktadır. Bu standartta göre tiftikler 
“Esas Tiftikler”, “Özel Tiftikler” ve “Özürlü Tiftikler” olarak üçe, 
bunlarda kendi içlerinde alt sınıflara ayrılmıştır.

Tiftik bütün dokuma lifleri içinde beyaz ve en parlak olandır.

TDK güncel Türkçe sözlüğünde Sof sözcüğünün Arapça “suf” 
sözcüğünden gelmekle beraber iki anlamı verilmektedir. Bu 
anlamların ilki, “bir çeşit sertçe ince yünlü kumaş” iken, ikincisi 
“Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş” şeklinde olup “Ankara sofu” 
ifadesi bu anlamla birlikte verilmektedir.

TDK güncel Türkçe sözlükte yer alan anlamların her ikisi de 
bizim ele aldığımız hali ile Ankara Sofu kumaşının anlamını 
taşımamaktadır. Çünkü Ankara sofu, ne “sert” kumaş ne de “ham 
ipekten” di. Tam aksine yumuşaktı ve “Ankara Keçi”si tiftiğinden 
eğrilen katışıksız tiftik ipliğiyle dokunmaktaydı.

Ankara sofu üzerine yazılmış kaynaklarda “16.-19. yüzyıllarda, 
sof hakkında en yalın tanımlardan biri, Ankara’da katışıksız tiftik 
ipliği kullanılarak dokunan hareli görünüşte değerli kumaş cinsi” 
tanımıdır.
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Sofi soflu olan, sof giymiş anlamına gelir. Eskiden Tiftik kumaşını 
bilhassa din adamlarının büyükleri giyerlerdi.

Hayvan Sayısı (1000)

TİFTİK KEÇİSİ

Yukarıda istatistiklerde görüldüğü gibi Ankara keçisi, mevcudu 
1912 yılına kadar muntazaman artmış umumi harple, istiklal 
Harbinde azalmış ve 1922 senesinde resme tabi Ankara keçisi 
mevcudu 1.835.401 başa inmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile Tiftik keçisi üretimi yeniden 
yükselmeye başlamış,1980 yılına kadar yükselmiş sonra tekrar 
tedricen düşmeye devam etmiştir.

Ankara ‘da da Türkiye’de olduğu gibi 1960’lı yıllardan itibaren 
Tiftik keçisi sayısı tedricen düşmeye başlamış 2008 yılında 60 bin 
seviyelerine inmiş, alınan bazı önlem ve teşviklerle 2020 yılında 
150 bini geçmiştir.

• SONUÇ

“Anadolu’nun öz zenginliklerinin nasıl ihmale uğradığını ve 
tükendiğini izlemek için seçilecek örnekler arasında tiftik kadar 
ibret verici ve şaşkınlık uyandırıcı bir diğerini bulmak güçtür.’’

Beslenmesi, kırkımı, liflerin eğrilmesi, tiftiğin işlenmesi vb. tüm 
aşamalarıyla Ankara keçisi ve tiftiği, koruması gereken soyut ve 
somut değerler bütününden oluşan bir kültürel miras olarak kabul 
edilmeli ve yitirilen değerler listesine girmesi engellenmelidir. 
Kente özgü yerel dokunun önemli bir parçası olan Ankara keçisi 
gibi milli bir değerimizin, bu kültürel zenginliğinin yanı sıra ticari 
anlamda da değerlendirildiği bir aşamaya getirilmesi oldukça 
önemlidir.

Temel amacı kırsal yörelerin sahip olduğu kaynakların etkin 
şekilde kullanımını sağlayarak kırsal kesimde istihdam imkânlarını 
artırmak, kente göçü önlemek, kırsal alandaki insanların yaşam 
standartlarını yükselterek kent ile kır arasındaki sosyo-kültürel ve 
ekonomik gelişmişlik farkını en aza indirmek olan yeni nesil kırsal 
kalkınmanın gerçekleşmesinde kırsal turizmin etkisi yadsınamaz. 
Bu konuya önem verilerek, ülke turizme yönelik hediyelik eşya 
türlerinin ve tasarımlarının çeşitlendirilmesi vb. şekillerde 
kullanım alanlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Çok sayıda önemli gen kaynağının merkezi olma niteliğini taşımakta 
olan ülkemizde, sahip olunan kaynakların, bir politika dâhilinde 
milli ekonomiye artı bir değer sağlayacak seviyeye getirilmesi için 
çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.  Ankara keçisi (Capra 
hircus ancryrensis). 

KAYNAKÇA;

ANKARA KEÇİSİ, TİFTİK VE SOF – ANKARA KALKINMA AJANSI

SOF TARİHİ DOKUMAK: BİR KENTİN GİZEMİ- KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İHSAN ABİDİN ANKARA KEÇİSİNİN HALİ VE ISLAHI,1924

ANKARA KEÇİSİ VE ANKARA TİFTİK DOKUMACILIĞI- ATO
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SIRBİSTAN
Başlıca Sosyal Göstergeler

Resmi Adı

Nüfus

Yüzölçümü

Başlıca Şehirleri

Devlet Başkanı

Dil

Başkent

Yönetim Şekli

Para Birimi

Sırbistan Cumhuriyeti

6.908.000 (Nisan 2021, IMF) 

77.474 km²

Belgrad, Novi Sad, Nis, Kragujevac 

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç 

Sırpça (Macarca, Boşnakça, Roman, Arnavutça) 

Belgrad

Parlamenter Demokrasi 

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Center - WTO), Birleşmiş Milletler (United Nations - UN), Avrupa Konseyi (Council 

of Europe), Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund - IMF), AGİT, EFTA, GDAÜ, BİK, KEİ Dünya Bankası. 

Sırp Dinarı (RSD) 
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• Coğrafi Konum

Sırbistan, Avrupa’nın Güney Doğusunda, Balkan Yarımadası’nın 
orta kesiminde bulunmakta, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan 
Pan Avrupa Koridorunda yer almaktadır. 

Ülkenin Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan ve Bosna 
Hersek, güneyinde K. Makedonya ve Kosova, doğusunda 
Romanya ve Bulgaristan bulunur. Karadağ’ın ayrılmasından sonra 
Sırbistan’ın deniz çıkış noktası kalmamıştır. 

Ülkedeki coğrafi özellikler bölgeden bölgeye farklılıklar 
göstermektedir. Ülkenin kuzeybatısında Voyvodina’yı kapsayan 
bölgede verimli ovalar, Sumadiya’da alçak tepeler, ülkenin doğusu, 
ortası ve batısında ise yüksek dağlık bölgeler göze çarpmaktadır. 

Ülke ormanlık alanlar bakımından zengindir. Ormanlar ülke 
topraklarının yaklaşık 28.580 km2’sini kaplamaktadır. Sırbistan’da 
akarsuların toplam uzunlukları 3.180 km’dir. Ülkenin en önemli 
akarsularından biri olan Tuna nehri 589 km uzunluğa sahiptir. 

İklim ülkenin ortalarında ve batısında kıtasaldır. İç bölgelerde 
yaz aylarında sıcaklık 30 dereceyi aşarak kuraklığa neden 
olabilmektedir. 

• Nüfus ve İstihdam

2019 yılı tahminlerine göre Sırbistan’ın nüfusu 7 milyona 
yaklaşmıştır. Sırbistan’ın nüfusu hızlı bir şekilde azalmakta, orta 
ve uzun vadede de bu durumun devam etmesi beklenmektedir. 
Ülkede doğum artış oranının negatif olması nüfusu olumsuz 
etkilemekte, nüfusun yaşlanması ile birlikte sosyal güvenlik 
sistemi üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Nüfusun yarısından 
fazlası (%56) büyük şehirlerde yaşamakta olup, okuryazarlık oranı 
%98’dir.

Ülkede etnik Sırplar, nüfusun %88’i ile çoğunluğu oluşturmaktadır. 
İkinci büyük etnik grup %3,4’lük oran ile ülkenin kuzey 
bölümünde yoğunlaşan Macarlardır. Nüfusun %2‘lik kısmını 
oluşturan Boşnaklar ise, Karadağ sınırındaki Sandzak bölgesinde 
yaşamaktadır. Sırbistan nüfusunun % 1,4’ünü ise Romanlar 
oluşturmaktadır.

Ülkede 3 milyon civarında işgücü bulunmaktadır. İşgücünün 
%17,8’i tarım, %25,6’sı sanayi, %56,6’sı hizmetler sektöründe 
çalışmaktadır. Yoksulluk sınırı altında yaşayanların nüfusa oranı 
ise %9 civarındadır.

Sırbistan yüksek işsizlik oranına sahip ülke durumundadır. 
Sırbistan’da yatırımların tam anlamıyla yapılamaması, yeni iş 
olanaklarını yaratmayı ve işsizliği azaltmayı engellemektedir. Bu 
nedenle Sırbistan Hükümeti, özellikle yabancı yatırımcının ülkeye 
gelmesi konusunda çağrılar yapmakta, başta elektronik, bilgi 
teknolojisi ve otomotiv sektörleri olmak üzere yabancı yatırım 
çekmeyi hedeflemektedir.
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GENEL EKONOMİK DURUM

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $)
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GSYİH Büyüme (Sabit Fiyatlar ,%)

Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Cari Fiyatlar , $)

Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %)

Cari Ödemeler Dengesinin GSYİH’ye Oranı (%)

İşsizliğin Toplam İşgücüne Oranı (%)

Nüfus (milyon)

Kaynak: IMF
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Kaynak: Trademap

Kaynak: Trademap
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Genel Durum Gerek ikili ekonomik ilişkiler gerekse Türk 
ürünlerinin AB’ye ulaşımı açısından Sırbistan Türkiye için kilit 
bir ülke konumundadır. 2010 yılında iki ülke arasında imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşması gereği 2015 yılından bu yana sanayi 
ürünlerinin karşılıklı ithalatı gümrüksüz yapılmaktadır. Tarım 
ürünlerinde ise gümrük vergileri kalmakla birlikte, belirlenen bazı 
ürünlerde “en fazla tercihe şayan ülke” (Most Favored Nation-
MFA) statüsü uygulanmaktadır.

Anlaşma, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar 
kısıtlamaları ve eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması başta 
olmak üzere, ticarette teknik engeller, tarım ürünlerindeki taviz 
değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, iç vergilendirme, 
yapısal uyum, damping, acil durumlar, devlet tekelleri, korunma 
önlemleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları, fikri, sınai 
ve ticari mülkiyet hakları, kamu ihaleleri ve kurumsal hükümler 
konularında düzenlemeler içermektedir. İki Ülke arasındaki STA, 
2018 yılında revize edilerek kapsamına hizmet ticareti eklenmiş 
ve tarım tavizleri her iki taraf için genişletilmiştir. Revize STA 1 
Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sırbistan’a ihraç ettiğimiz ürünler arasında kumaş, elektriksiz 
makineler, kabuklu meyveler, örme eşya, yaş meyve sebze, plastik 
ve plastik eşya, otomotiv ana ve yan sanayi, demir çelikte eşya, 
kağıt ürünleri bulunmaktadır. İthalatımızdaki önemli ürünler ise; 
demir çelik, petrol yağları, sentetik kauçuk, arıtılmış bakır, bakır 
alaşımlarıdır.

• TÜRKİYE ile TİCARET 

ÜLKE | BORSAVİZYON



- 45 -

Kaynak: Trademap

Kaynak: Trademap



HABERLER | BORSAVİZYON

- 46 -

Türkiye’nin 2020 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği 43 milyar 
dolar değerindeki toplam yurtdışı doğrudan stok yatırımda 
Sırbistan, 209 milyon dolar ile 25. sıradadır (TCMB).

Sırbistan Merkez Bankası’nın verilerinde ülkeye giren doğrudan 
yabancı yatırımların payı dikkate alındığında Türkiye 25. sırada 
yer alırken, Sırbistan Kalkınma Ajansı’nın proje sayısı bazındaki 
hesaplamalarına göre Türkiye %4,1 pay ile 6. ülke olarak 
görülmektedir.

İki ülke arasındaki STA ve iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve 
ticari ilişkilerde altın dönemi yaşanıyor olması, Türk yatırımlarının

bu ülkede artmasına da ivme kazandırmaktadır. 

Otomotiv yan sanayii ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere 
imalat sanayii, müteahhitlik, hazır giyim mağazacılığı, Horeca 
sektörü (otelcilik, gastronomi, catering), tarım ve hayvancılıkta 
entegre tesisler, bilgi/iletişim/telekomünikasyon hizmetleri, 
atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi alanlarda Türk firmalarımızın 
yatırım yapma potansiyelinin bulunduğu düşünülmektedir. Enerji 
ve Covid-19 salgını ile ön plana çıkan sağlık ve sağlık turizmi 
sektörleri halihazırda ağırlıklı olarak devlet elindeki alanlar 
olduğundan yatırım potansiyeli bulunmakla birlikte, gelişmelere 
bağlı değerlendirilmesi gerekmektedir.





Süt inekleri, besi sığırları, koyun ve keçilerde verimi 
etkileyen en önemli organlardan biri olan karaciğeri 
destekleyen özel bir üründür.

Karaciğer Destekleyici
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Karaciğerin temizlenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.
Karaciğerin sentez hızını ve kapasitesini artırır.
İştahı ve yem tüketimini artırır.
Hepatik Steatozis Sendromu riskini önlemeye yardımcı olur.
Östrus’a hazırlık sağlar, döl verimini artırır.
Verim performansını ve karlılığı artırır.
Ayak ve tırnak problemlerini giderir.

Bil-Yem Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Ayaş Yolu 35. Km Yenikent / Ankara

0 (312) 299 32 45-54

www.bilgrup.com


