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Ulusal Bakliyat Konseyimizin talebi, Hükümetimizin önerisi üze-
rine, Birleşmiş Milletler 2016 yılını “Dünya Bakliyat Yılı” ilan etti.
Ardından Dünya Bakliyat Konfederasyonu geçen yıl aldığı bir ka-
rarla bu yıl ki kongresini Türkiye’de yapmaya karar verdi.
Mayıs ayı sonunda yapılan Dünya Bakliyat Kongresi Ülkemiz için 
son derece yararlı bir süreci ifade etti. 53 ülkenin Bakliyat sektörü-
nün önemli oyuncuları İzmir/Çeşme’de çeşitli görüşmeler yaptılar 
ve Bakliyat’ın geleceği konusunda önemli kararlar alındı.
Başta Hükümetimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve ku-
ruluşlara teşekkür ediyorum.
Bakliyat kongresinin en önemli mesajı; gelecek 40 yılda geçmiş 10 
bin yılda üretilen kadar Bakliyatın üretilmesi gerektiği idi. Bu 
nedenle üretici ve tüketici ülkelerin, kayıpları önleyici yeni önlem-
ler alması konusunda yeni fikirler ve projeler tartışıldı.

Hükümetimizin İsrail ve Rusya ile yeni ilişkiler kurması ve barış 
ortamını güçlendirici politikaları hepimizi olduğu gibi Bakliyat, 
Hububat sektörünü de sevindirmektedir. Biz, her iki ülke ile gelişti-
rilen yeni politikaları destekliyoruz. Bu durum ihracatımızı önemli 
oranda etkileyecektir.
Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhraçat-
çılar Birliği olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız başta 
olmak üzere, tüm kuruluşlarımızla işbirliği ve dayanışma içinde 
çalışmaktayız.
Hem sektör olarak yaptıklarımızı hem de yapmamız gerekenleri pay-
laşacağımız BİRLİK dergisi ilk sayısı ile sizlerin huzurundadır.
Dergimiz Hububat-Bakliyat ağırlıklı olmakla birlikte genel olarak 
Tarım’ın sorunlarını ele alacaktır.
Bu arada kentlerimizin tarihsel öyküleri, sosyal ve kültürel yapıla-
rına ilişkin kimi önemli yazılarda yer alacaktır.
Mersin-Yumuktepe’de 9 bin yıllık mercimeğin bulunması çok 
önemli bir gelişme olarak not edilmelidir. Dergimiz bu konuya 
özel önem vermiştir. Öte yandan özellikle ihracat alanındaki ba-
şarı öyküleri de, dergimizin kapsama alanı içinde olacaktır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın yeni proje ve vizyonla-
rını dergimiz sayfalarında bulacaksınız. 
Mersin Ticaret Borsamızın kurduğu Tohumculuk A.Ş. çok önemli 
bir görevi yerine getiriyor; Çünkü iyi tohum iyi Bakliyat demek.
Sıkılmayacağınızı umuyorum
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DÜNYA BAKLİYAT
KONGRESİNE

TÜRK DAMGASI
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Dünya Bakliyat Kongresi 19 Mayıs ile 23 Mayıs 
tarihleri arasında İzmir Çeşme’de yapıldı.
53 ülkeden 600’ü aşkın konuk katıldı.
Bir çok ülkeden Bakan, bakan yardımcısı, müs-
teşar konumundaki kişilerin katılmış olması, 
Dünya bakliyat üretimi ve ticaretinin sorunla-
rının enine boyuna konuşulmasını sağladı.
GPC (Dünya Bakliyat Konfederasyonu-Glo-
bal Pulse Confederation) Başkanı Hüseyin 
Arslan’ın açılış konuşması çok doyurucu idi.
Pürüzsüz ingilizcesiyle, sakin ama etkileyici 
konuşması dopdolu salonda büyük beğeni top-
ladı. Bakliyatın küresel sorunlarını tek tek dile 
getiren Arslan’ın konuşmasından bazı başlıklar 
şöyleydi: 
BM’nin Türk hükümetinin önerisi ile 2016 yılı-
nı Dünya Bakliyat yılı olarak ilan etmesi Bakli-
yatın farkındalığı için çok önemli bir gelişme-
dir..
Bakliyat insan sağlığını koruyan, diyabet ve 
şeker hastalığı, kronik rahatsızlıklarla mücade-

lede, kalp rahatsızlıklarını kontrol etmede, koles-
terol ve anemiyi önlemede önemli bir besin gru-
budur.
Bugüne kadar Dünya’da BAKLİYATA ALERJİSİ 
olan çıkmadı.

 
Bakliyat insan için sağlıklı olduğu kadar çevre ve 
toprak için de son derece faydalıdır. Çünkü Bakli-
yat toprağın azotunu geri veriyor böylece daha az 
gübre kullanılıyor.
Bakliyat Obezite ile mücadele de önemli bir besin 
kaynağıdır.
Bakliyat glütensiz ve bitkisel protein yönü en yük-
sek olan ürün grubudur.
Su kaynaklarının giderek azaldığı bir Dünya’da 
suya az ihtiyaç duyması nedeniyle Bakliyat tercih 
nedenlerinden birisidir.
Bakliyat, GDO içermeyen, glütensiz ve bitkisel 
proteini en yüksek ürün grubudur.
Bakliyatın %40’ı tarla ve marketlerde kayba uğra-

Dünya Bakliyat Kon-
feransı 19-22 Mayıs 
2016 tarihleri ara-
sında İzmir Çeşme’de 
yapıldı.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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maktadır.
Bakliyatta son kullanma tarihi yerine tavsiye edi-
len kullanma tarihi geçerli olmalıdır.
Çünkü Bakliyat 5 yıl, 10 yıl hatta 100 yıl kadar da-
yanaklıdır.
Fransa ve İtalya Bakliyat için geri dönüşüm sefer-
berliği başlattı. Bu durum Dünya’daki açlık mese-
lesine de çözüm odaklı bir gelişmedir..
ÖNÜMÜZDEKİ 40 YIL İÇİN GEÇMİŞ 10 BİN 
YILDA ÜRETTİĞİMİZ KADAR BAKLİYAT 
ÜRETMELİYİZ.
Bunun için Küresel Bakliyat ticaretinin daha çok 
serbest olmasını istiyoruz.
Bakliyat üretiminin artması için hükümetlerin 
devlet teşvikleri vermesini öneriyoruz.
 
Mersin Yumuktepe’de yapılan kazılarda 9 bin yıl 
öncenin Bakliyatları bulunmuştur.
Dünya Bakliyat Konfederasyonuna her yıl bir ül-
kede KONGRE toplamaktadır. Önümüzdeki yıl 
Kanada’da yapılacak.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Başkan Arslan: “Önü-
müzdeki 40 yıl için 
geçmiş 10 bin yılda 

ürettiğimiz kadar 
bakliyat üretmeliyiz”
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6 yıl aradan sonra yeniden Türkiye yapılması-
nın nedeni Dünya Bakliyat yılının Türkiye ta-
rafından önerilmiş olmasındandır.
Evet, Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanı 
Hüseyin Arslan’ın konuşmasının satır başları 
kısaca böyleydi.
KONGREDEN KISA NOTLAR

* Toplantı 19 Mayıs akşamı Kokteylle açıldı.

* 20 Mayıs’ta Hüseyin Arslan KONGRENİN 
açılışını yaptı.

* Ardından Hindistan Tarım Bakan Yardımcı-
sı, Sirilanka Tarım Bakanı. Arjantin Tarım Ba-
kan yardımcısı, Türkiye Tarım bakan yardımcı-
sı gibi birçok ülkenin yetkili isimleri konuşma 
yaptı.

* Konuşmalar simültane çevrildi.

* Hindistan ve Arjantin yetkililerinin konuş-
maları dikkatimi çekti.

* Hindistan son yıllarda Bakliyat’ta etkili bir 
ülke olmuş. Çiftçiye devlet desteği veriyor. 
Ulusal tarım piyasası oluşturulurken elektro-
nik bir platform kurularak çiftçilerin online ortamında buluşmaları sağlanmış.

* Arjantin yetkilisi herkesi kendi ülkesine yatı-
rım yapmaya davet etti. “Tarım alanlarımız ve su 
kaynaklarımız bol, gelin her türlü teşvik yapmaya 
hazırız” derken bakliyat üretiminde son dönemde 
önemli mesafe aldıklarını da dile getirdi.

* Mersin Yumuktepe’de Dr. Burhan Ulaş, Mahmut 
Arslan’ın desteği ile yaptığı kazılarda bakliyatın 9 
bin yıllık tarihini bulmuştu.

* Bakliyat Kongresinde en çok dikkat çeken Bur-
han Ulaş Hoca’nın 9 bin yıllık Bakliyat örneklerin 
sergiledi pano oldu.

* Öte yandan Arbella makarnasının düzenlediği 
Uluslararası FOTOĞRAF SERGİSİ DE DİKKAT 
ÇEKTİ.

* Ayrıca 22 Mayıs akşamı Arbella Fotoğraf Yarış-
masında derece alanlarla ilgili tanıtım ve kokteyli 
yapıldı.

* Hüseyin Arslan kısa bir konuşma yaparak ne-
den Bakliyat konulu böyle bir yarışma yaptıkları-
nın altını çizdi.

* Kongre boyunca en dikkat çeken unsur ise, 
Kongrenin açış konuşmasını Hüseyin Arslan’ın 
kızı Dilara Arslan’ın yapması ve babası Hüseyin 
Arslan’ı “BAŞKAN”sıfatı ile konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye davet etmesi oldu.

* Dilara Arslan KONGRENİN ilk günü gün boyu 
sunuşları yaptı.

* Aynı şekilde Arbella fotoğraf yarışması ödül tö-
renin de sunuşlarını Dilara Arslan yaptı.

* Dilara hanım dört günlük toplantının en dikkat 

Kongre boyunca 
en dikkat çeken 
unsur ise, Kongrenin 
açış konuşmasını 
Hüseyin Arslan’ın 
kızı Dilara Arslan’ın 
yapması ve babası 
Hüseyin Arslan’ı 
“BAŞKAN”sıfatı ile 
konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye davet 
etmesi oldu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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çeken ismi oldu

* Kongrenin ikinci günü çeşitli dallarda panel-
ler yapıldı.

* Örneğin Arbel’den Onur Özdemir Fasulye 
panelinde konuşmacı idi.

* Tat bakliyattan Tuğba Memiş de Nohut pane-
linde konuştu

* Ayrıca dört gün boyunca TAT BAKLİYAT 
standı da dolup taştı.

* Gördüğüm kadarıyla sadece Mersinden  TAT 
bakliyatın standı vardı.

* Bu arada Ticaret Borsası başkanımız Abdul-
lah Özdemir’in bir çok yetkili insanlarla bak-
liyat alanında sohbetler yapmasına da tanık 
oldum.

* 53 Ülkeden 600 geçkin konuk.
Türkiye’den 100’ün üzerinde bir katılımcı
Mersin’den bildiğim bazı katılımcı firmalar:
Arbel, Tat Bakliyat, Narin, Narpa, Başhan, 
Ateşler,Göze Tarım,Serttaş, Sevan Limited,Pın
arsan,Dervişoğlu,Mersin Şeker Tarım
Mersin Bakliyat alanında çok yol almış.

* ARBEL sadece Türkiye değil DÜNYA MAR-
KASI olmuş.

* TAT bakliyat çok yol almış.

* Hakan firmasının sahibi Hakan Bahçeci uluslarara-
sı bağlamda hayli popüler.

* Gördüm ki TÜRKLER bakliyat alanında Dünya’da 
çok önemli oyuncu olmuşlar.

* Dünya Bakliyat Kongresi gelecek yıl Kanada’da ya-
pılıyor.

* Son olarak şunu belirtmek isterim, Bakliyat tüketi-
mini arttırmak için hazırlanan film çok dikkat çekici idi.

Yabancı Konuşmacı-
lara Başkan Arslan 

tarafından kilim 
takdim edildi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Geçtiğimiz Nisan ayında ABD’nin Las 
Vegas kentinde yapılan Dünya Bakliyat 
Konfederasyonu(CICILIS) toplantısında AR-
BEL CEO’su  Hüseyin Arslan başkanlığa se-
çildi. Başkanlar iki yıl görev yapıyor.

Hüseyin Arslan’ın popülaritesi çok yüksek. 
Hemen tüm bakliyat üreticisi ülkelerin ba-
kanları ve diğer bakliyat oyuncuları ile çok 
sıkı ilişkiler kurmuş durumda. 

Türk hükümetinin önerisi ile BM’in 2016’yı 
“Dünya Bakliyat Yılı” olarak ilan etmesinde 
Hüseyin Arslan’ın emeği büyük. Kongrenin 
6 yıl aradan sonra Türkiye’de yapılması için 
etkili bir lobi yaptı.

Mersinden doğan ve yurt çapında etkili olan 
ARBEL’in  şimdi dünya bakliyat piyasasında 
en etkili oyuncu haline gelmesinde Hüseyin 
Arslan’ın vizyoner yaklaşımları ve kurduğu 

ilişkiler var.
Arbel A.Ş kurucularından olan Hüseyin Arslan 
1962 yılında Mersin’de doğdu. ODTÜ Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümünden  1986 yı-
lında mezun olan Arslan ,  sektörde hizmet veren 
firmalarda  tecrübesini arttırarak  aile şirketinde 
görev yapmaya başlamıştır.

2001 yılında yurtdışında yatırım yapan şirketin 
bugün Kanada, Amerika, Avustralya, İngiltere, 
Çin ve Güney Afrika’da tesisleri, Hollanda, Hin-
distan ve Rusya’da ticaret ofisleri bulunmaktadır. 
Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm şirketler AGT Food 
and Ingredients adı altında toplanmış olup Hü-
seyin Arslan  şirketler grubunun CEO’sudur. 

Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevi-
ni de yürütmektedir.

Hüseyin Arslan evli olup iki çocuk babasıdır.

Mersin’den Küresel Liderliğe
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FIAP Altın - Tran Van Tuy - Vietnam
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Karamanoğlu Mehmet Bey’den

Türkçe’nin  Başkentinden Bisküvi Krallığına

BiSKüVi’NiN 
BAŞKENTiNE

Mevlana’nın ilk yurdu olan Karaman, Yunus Emre’nin 
de doğum yeri olarak gösterilir. Karamanoğlu Mehmet 
bey 13 Mayıs 1277’de şöyle bir ferman yayınladı: “Bu-
günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde 
ve meydanlarda Türk dilinden başka dil kullanmaya-
cak.”
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Selçuklu’nun son dönemlerinde Ermenek ve 
Mut civarına yerleşen Yörük Türkmen aşire-
tinin lideri Nure Sofi idi Mut,Silifke, Gülnar 
gibi bölgeleri ele geçirdi. Daha sonra yerine 
geçen oğlu Karaman Bey, o zamanlar adı La-
rende olan Karaman’ı ele geçirdi ve kendi is-
mini koydu.

Karaman bey’den sonra oğlu Mehmet bey yö-
netime geçti. Mehmet Bey döneminde Kara-
manoğıulları  güçlü bir devlet olarak  “altın 
günlerini” yaşamaya başladılar. 

300 yıl bölgede etkili olan Karamanoğulları 
aşiretini lideri  Nure Sofi’nin  eşi ile birlikte 
mezarı Mut’un Yalnızcabağ Köyü’nün Değir-
menlik yaylasında bakımsız bir biçimde dur-
maktadır.

Türkçe’yi zorunlu kılan lider

Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277 
yılında yayınladığı fermanda şöyle diyordu: 
“Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, 
meclislerde ve meydanlarda Türk dilinden 
başka dil kullanmayacak.”

Karaman 1222 yılında Mevlana’ya ev sahipli-
ği yaptı. Mevlana uzunu süre burada kaldık-
tan sonra Konya’ya yerleşti.

Bisküvinin Başkenti

Ve çok önemli bir iddia da Yunus Emre’nin 
Karaman’da doğmasıdır.
Bu durum hala aydınlanmamıştır. Çünkü bir 
çok yazında Yunus Emre’nin Eskişehir’li ol-

15BİRLİK (Akdeniz İhracatçılar Birliği) 
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duğu kayıtlardadır.

Böylesine köklü bir tarihsel öyküye sahip 
olan Karaman yıllar sonra şimdi Türkiye bis-
küvü sektörünün başkenti haline gelmiştir.

Bisküviye nasıl evrimleşti

Türkiye’de üretilen bisküvi, kek, çikolata gibi 
gıda ürünlerinin yaklaşık üçte birinin üretimi 
Karaman’da gerçekleştiriliyor.Gelişmiş gıda 
sanayisi ile dikkati çeken Karaman’da, Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 50’ye yakın 
irili ufaklı bisküvi fabrikasında üretim yapı-
lıyor. Yeni yatırımlarla her geçen yıl büyüyen 
fabrikalarda 12 bin işçi çalışıyor. Kurulduk-
ları ilk yıllarda sadece birkaç çeşit bisküvi-
nin üretildiği tesislerde, bugün bisküvi, kek, 
gofret ve şekerleme çeşitlerinin her türlüsünü 
bulabilmek mümkün.

Karaman 1989 yılında il oluncaya kadar 
Konya’nın gölgesinde kaldı. O güne kadar 
Sümerbank ve Bifa bisküvi  ve Bumas Bulgur 
fabrikası vardı. 

İl olduktan sonra özel sektör hızlı bir atılım süre-
cine girdi ve kısa süre içinde Bisküvi’nin başken-
ti ünvanını almayı hak etti. Bu yıllarda  Türkiye 
Bisküvisinin yarısını Karaman üretmeye başladı.

Ancak sonraki ihracat pazarlarının daralması so-
nucunda 20’ye yakın fabrika ya kapanmış ya da 
küçülmeye gitmiştir.Ülker Gıda’nın Karaman’a 
yatırım kararı olması bölge için yeni bir döne-
min kapısını açmıştır. Çünkü ülke bir çok bis-
küvi fabrikasını satın alarak bünyesine katmıştır.

Nure Sofi’nin açtığı yolu oğlu Karaman Bey de-
vam ettirdi ve bugünkü Karaman’ı ele geçirdi.
Ardından Karamanoğlu Mehmet Bey’in , kenti 
modernleştirici hamleleri ile birlikte  Türkçe’yi 
her alanda zorunlu kılan fermanı geldi.

  Cumhuriyet’ten 1980’li yıllara kadar hafif geli-
şen Karaman 1990’lı yıllarda Bisküvi fabrikaları 
ile hızla büyüdü.Karaman’da üretilen önemli bir 
ihracat kalemi ve markası olarak Dünyanın çe-
şitli ülkelerinde tercih ediliyor.
Karaman Bey’in ele geçirdiği Larende’den 
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ALVİEN FOOD GIDA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
ANI BİSKÜVİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
BELİSSİMO FOOD GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD .ŞTİ
BGS PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BİFA BISKÜVI VE GIDA SAN.A.Ş.
ÇİĞDEM BİSKÜVİ VE GIDA SAN.A.Ş.
EVREN PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ
HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SAN.A.Ş.
İHSAR DIŞ TİCARET A. Ş.
İMEKS DANIŞMANLIK BİL. GD. TRM HAYV.SAN.LTD.ŞTİ.
KOMGIDA KOMBASSAN GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ VE PETROL 
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
LARK GIDA AMB.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PALMİYE  BİSKÜVİ ÇİKOLATA KEK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş
ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SAN.A.Ş.

GPU Altın - Amir Hossein Kamali - İran

Dünya’ya kendini bisküvileri ile tanıtmış Karaman’a uzanan yol haritası kısaca böyle. İşte 
Karaman’ dan etkili ihracat  kalemlerine sahip firmalarımız:
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YUMUKTEPE’DE UYGARLIK
MERCiMEKLE Mi

BAŞLADI ?
9 Bin Yıllık Bakliyat Bulundu.

Arkeobotanik Burhan Ulaş, MTSO 
Meclis Başkanı Mahmut Arslan’ın önü-
nü açması ile yaptığı kazılarda 9 bin yıl-
lık mercimek tohumları buldu.

Burhan Ulaş’la kazı hakkında görüştük.

Yumuktepe kazıları ne zaman ve niçin 
başladı? Destek verenler oldu mu?

Yumuktepe kazı çalışmalarını üç döneme  
ayırabiliriz;
1) İngiliz kazıları dönemi: Liverpool Üni-
versitesinden İngiliz arkeolog John Gars-
tang yönetiminde 1937-1939 ve 1947-48 
yılları arasında yürütülen ilk dönem ka-
zıları;
2) Türk-İtalyan kazı dönemi: 1994 yı-

lından itibaren İstanbul Üniversitesi’nden 
Veli Sevin’in  ve  Roma La Sapienza 
Üniversitesi’nden Isabella  Caneva yönetim-
de yürütülmüştür.  
3) İtalyan kazıları: 2002 yılından beri Lec-
ce-Salento Üniversitesi’nden İsabella Cane-
va Başkanlığında kazılara Kültür Bakanlığı 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izni ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros-
lar Belediyesi, Mersin Ticaret Odası, Mersin 
Ticaret Borsası ve İçel Sanat Kulübü gibi si-
vil toplum örgütlerinin destekleriyle devam 
edilmektedir.  

Son dönem kazılarında arkeozooloji, arkeo-
botanik gibi disiplinler ile çevre, bitki örtüsü, 
beslenme alışkanlıkları gibi daha önce tespit 
edilen bilgilere ek bilgilere ulaşılmaya çalışıl-
maktadır.  Ayrıca son dönem kazılarında Yu-
muktepe yerleşmesinin bir “zaman yokuşu” 

Verdiği destek ile 
MTSO Meclis Başkanı  

Mahmut Arslan kazı 
çalışmalarının önünü 

açtı.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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adı verilen bir açık hava müzesine dönüş-
türülmesi hedeflenmektedir. 
MTSO Meclis Başkanı Mahmut Arslan 
kazı çalışmalarım önümü acıcı önemli 
desteklerini gördüm.

Mercimeğin anavatanı neresi?

Mercimeğin anavatanı Anadolu’nun da 
içinde yer aldığı Verimli Hilal coğrafyası-
dır demek daha doğru olur. Çünkü mer-
cimek Yumuktepe’den önce yaklaşık 2000 
yıl önce Anadolu’da Çayönü, Suriye’de Tell 
Abu Hureyra, İrak’ta Jarmo gibi Verimli 
Hilal olarak adlandırılan birçok yerleş-
mede tespit edilmiştir. Ama coğrafi konu-
mundan dolayı Mersin nasıl ki bugün ta-
hıl ve baklagillerin ticareti için önemliyse 
geçmişte de Neolitik Dönem’den itibaren 
Yumuktepe yerleşmesi ile mercimek ve 
diğer bitki türlerinin Anadolu’nun içle-
rine ve oradan da Avrupa’ya yayılımında 
önemli rol oynadığını düşünmekteyiz. 
Arkeobotanik çalışmalarımız bunu doğ-
rulayacak sonuçlara ulaşmıştır. 

Mercimeğin dışında daha başka hangi 
ürünlere rastladınız?

Neolitik dönemde mercimeğin yanında 
buğday, arpa, bezelye, nohut, üzüm, zeytin 
ve incir gibi bitki türleri tespit ettik. Yap-
tığımız araştırmalarda Bakır Çağı olarak 
adlandırılan Kalkolitik Çağ’da ise arpa-
nın tarımının önem kazandığını ve Bronz 
Çağı ile meyve türlerinde bir artış olduğu-
nu tespit ettik. Yumuktepe bildiğiniz gibi 
33 tabakadan oluşan 9000 yıllık kesintisiz 
bir yerleşmedir. Her evrede  farklı bir bit-
ki topluluğu ve beslenme alışkanlığı mev-
cut olduğunu söylememiz mümkündür. 
Uzun süreli  ve hemen hemen kesintisiz 
bir iskan sahipi olan Yumuktepe bu özel-
liği ile bahsettiğimiz bu beslenme alışkan-
lığı ve bitki türlerinin değişiminin tespit 
edilebileceği Dünya’daki ender yerleşme-
lerden biridir. 

Mersin Yumuktepe birçok uygarlığa merkez oldu. Ar-
keobotanik Burhan Ulaş uzun çalışmaları sonunda 9 
Bin yıllık bakliyat depolarını buldu.
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Kazılar devam edince yeni ürünler bula-
cağınızı tahmin ediyor musunuz?

Dünya’daki bugünkü mutfak kültürünü 
aslında Neolitik Dönem’de tarıma alınan 
bitki türleri oluşmuştur. Bu türlerden 
buğday, arpa, üzüm, zeytin gibi türler 
Yakındoğu’da, pirinç veya turunçgiller 
gibi bazı ürünler Uzakdoğu’da, mısır gibi 
ürünler ise Amerika kıtası gibi farklı coğ-
rafyalarda evcilleştirilmiştir. Bütün bu 
ürünler kıtalararası yolculukla dünyanın 
her tarafına yayılmışlardır. Yumuktepe’de 
şu ana kadar tespit ettiğimiz bu türlerden 
başka yeni türler tespit etmemiz zor ama 
tarımsal teknik ve uygulamalar hakkın-
da yeni bilgiler elde edebiliriz. Örneğin 
Ortaçağ’da Bizans evresinde incirin kuru-
tularak tüketildiği tespit ettik.

20 BİRLİK (Akdeniz İhracatçılar Birliği) 
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Bulduğunuz Mercimeğin 9 bin yıl önce 
olduğunu nasıl tespit ettiniz?

Çalışma yapılan kazı alanındaki tabakanın 
yaşını yine bu tabakada elde ettiğimiz ağaç 
kalıntıları veya bitki tohumları gibi organik 
kalıntılar üzerine gerçekleştirilen Karbon 
14 adı verilen metot aracılılığıyla  tespit 
ediyoruz. Bulduğumuz mercimeklerin bu-
lunduğu mekanda gerçekleştirdiğimiz kar-
bon 14 analizleri ile yerleşmedeki en eski 
mercimeklerin M.Ö. 7000’li yıllara ait ol-
duğunu tespit etmek mümkün oldu. 

Karbon 14 analizleri 
sonucunda ortaya 
yerleşmedeki en eski 
mercimeklerin M.Ö. 
7000’li yıllara ait 
olduğu tespit edildi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 bin yıllık bakliyat örneklerinin sergilendiği pano
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi 2015 yılının 

1000 ihracatçısını 
ihracat 

rakamları ve sektör-
lerine göre sıraladı. 

Mersin’in İhracat 
Şampiyonu 

110 Milyon Dolar ile 
ARBEL oldu.

BAKLiYATIN
DüNYA
LiDERi

İHRACATTA MERSiN BiRiNCiSi
Durum Gıda ile birlikte 1000 firma arasında Türkiye 91’ncisi

Türkiye ihracatçılar Meclisi ihracatın şampiyon-
larını açıkladı. Mersin firması ARBEL açık ara 
Mersin birincisi olurken, 1000 firma arasında 
Türkiye 129’uncusu oldu.

Mersin Birincisi
Türkiye İhracatçılar Meclisi 2015 yılının 1000 
ihracatçısını ihracat rakamları ve sektörlerine 
göre sıraladı.
 Buna göre ARBEL 110 milyon dolarlık ihracatı 
ile Mersin birincisi oldu. Arbel’i 50 milyon do-
larlık ihracatı ile Mersin Un takip etti.

Durum 9.sırada
Arbel’in diğer şirketi Durum Gıda’nın Mersin 
yedincisi ve 1000 şirket arasında Türkiye 478’cisi 
olduğunu görüyoruz.
İkisini tek bir firma olarak düşündüğümüzde 
Arbel Türkiye sıralamasında 91.’inciliğe yükseli-
yor.
Mersin’den doğan Arbel’in 1000 firma arasında 
91.ciliğe yükselmesi elbette çok önemli, ama 
daha önemlisi Bakliyatın Dünya lideri olmasıdır.

Küresel Oyuncu
2015 yılında Mersin’den ihracat rekoru kırma-
sı ile birlikte gözler ARBEL’e çevrildi. Bakliyat 
alanında Dünya’da çok önemli bir oyuncu olan 
Arbel’in CEO Hüseyin Arslan’ın Dünya Bakliyat 
Konfederasyonu başkanı olması, Küresel Bakliyat 
sektöründeki etkisi ve gücünü gösteriyor. Özel-
likle Bakliyat üreticisi ülkelerin Tarım Bakanları, 
Bakan yardımcıları ve Müsteşarları ile kurduğu 
ilişki ve Türkiye adına yaptığı lobi çalışmaları 
dikkate değer.

Öte yandan Arbel yönetim kurulu başkanı Mahmut 
Arslan’ın Ulusal Bakliyat Konseyi Başkanı olduğunu 
da hatırlatalım.
Bir şey daha: Hüseyin Arslan aynı zamanda Mer-
sin Ticaret Borsası Meclis Başkanı iken Mahmut 
Arslan’da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanıdır..

Küreselleşme sürecinin dinamiklerine uygun olarak 
Arbel, yerelden ulusala, ulusaldan küresele yüksele-
rek Bakliyatın Dünya Lideri olmuştur. Birlik dergisi 
olarak Arbel yönetimini kutluyoruz..
Arbel’in birinci olduğu Mersin ihracat sıralaması 
aşağı da Soldaki sıralama Türkiye’deki 1000 ihracatçı 
arasındaki sırasını gösteriyor

Mahmut ARSLAN
ARBEL Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel 
Sıralama FİRMA ÜNVANI İL İhracat 2015($)

129 ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SAN. TİC.A.Ş. Mersin 110.336.796,42
317 MERSİN UN SAN. VE TİC.A.Ş. Mersin 50.471.519,61
361 DİCLE GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Mersin 45.369.976,59
367 YAYLA AGRO GIDA SAN.VE NAK.A.Ş. Mersin 44.384.246,50
403 MENAS MERSİN ZİRAİ ÜRÜNLER İŞL. İHR.SAN.TİC.A.Ş. Mersin 41.003.009,31
441 MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜN.TİC.LTD.ŞTİ. Mersin 38.495.586,84
478 DURUM GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. Mersin 36.197.544,38
501 AVES ENERJİ YAĞ VE GIDA SANAYİ A.Ş. Mersin 35.130.946,40
512 Adının Açıklanmasını İstemiyor Mersin 34.763.556,43
527 MERSİN ŞEKER TARIM ÜRÜNLERİ DOĞAL VE MİNERAL SU VE İÇ. NAK. SAN. TİC. A. Ş. Mersin 34.050.567,22
570 ÇUKUROVA İNŞAAT MAKİNALARI SAN VE TİC.A.Ş. Mersin 31.314.870,92
592 BAŞHAN TARIMSAL ÜRN.PAZ.SAN. DIŞ TİC.A.Ş. Mersin 30.133.998,90
657 Araştırmaya Katılmıyor Mersin 27.583.218,58
826 AKDENİZ ÇİVİ TEL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. Mersin 22.378.355,09
972 Araştırmaya Katılmıyor Mersin 19.374.495,81
984 AKSUN TARIMSAL ÜRÜNLER ITHALAT IHRACAT SAN TIC AŞ. Mersin 19.102.754,73
992 EUROPEAN TOBACCO SİG.VE TÜTÜN SAN.VE TİC.A.Ş. Mersin 18.978.587,45

Sergileme - Derya Yazar - Türkiye - Mercimekli Poğaça
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Çukurova adı nereden geliyor?

OVALIK KiLiKYA’DAN 
ÇUKUROVA’YA

Fenikeliler kolaylık olsun diye, Lemas çayı ile İskenderun arasını Ova-
lık Kilikya, Lemas çayı ile Antalya arasını da Taşlık Kılikya olarak ad-
landırdılar. Taşlık Kılikya Taşeline,Ovalık Kılikya Çukurova’ya dönüştü.

24 TARIM (Akdeniz İhracatçılar Birliği) 
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İnsanlık tarihinde bugüne kadar gelmiş 
geçmiş en girişimci halk FENİKELİLER-
DİR.
 M.Ö 1500 yıllarında önce Doğu Akdeniz 
daha sonra da Batı Akdeniz’e geldiler..
Tarım, hayvancılık, balıkçılık, madencilik 
gibi dönemin tüm sektörlerinde  bir nu-
mara sayılıyorlardı.
Antalya’dan Gaziantep’e kadar tüm bölge-
ye hakim oldular..
O zamanlar Silifke Erdemli arasındaki 
LEMAS çayı, çok yoğun akıyordu ve kar-
şıdan karşıya geçmek kolay değildi..
Fenikeliler kolaylık olsun diye, Lemas çayı 
ile İskenderun arasını Ovalık Kilikya, Le-
mas çayı ile Antalya arasını da Taşlık Ki-
likya olarak adlandırdılar.
Taşlık Kilikya, TAŞELİ olurken, Ovalık 
Kilikya Çukurova oldu.
Çukurova adını çok sonra Türkler koydu.

Peki bölgemizde uzun yıllar kullanılan  Ki-
likya adı nereden geliyordu?
Bunun için çeşitli açıklamalar var..
Kimisine göre, Fenike Kralının Cilix adında 
oğlu vardı ve bölgenin adı oğlunun adıydı..
Kimine göre de bölge kireç üretimi ile ünlüy-
dü. Kireçte Cilica yazılıyor ve okunuyordu..
Ve daha başkalarına göre de  Fenikeliler Sey-
han-Ceyhan nehirleri arasında yine Cilica 
adı verilen camızları yetiştiriyorlardı..
O nedenle bölgenin adı camızdan gelmekte-
dir..
Sonuçta, bütün bu anlatılanlar bir tek hikaye 
ile bütünleştirilebilir..
Fenike kralının oğlu CİLİCA, hem kirece 
hem de camızlara adını verdirerek, bölgenin 
adı Türkçesi ile Kilikya olarak kaldı..
Pamuk üretiminden demiryoluna
 1860 yılında başlayan iç savaş nedeniyle, 
Avrupa’nın pamuk ihtiyacı karşılanamaz 
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oldu.
 Hem İngilizler hem de Fransızlar Amik 
Ovası ile Çukurova’nın iklim ve toprak 
yapısı açısından pamuk ekimine elverişli 
olduğunu daha önceden keşfetmişlerdi. 
Almanların da benzeri keşfi yaptıkları bi-
liniyor.
 1861 yılında Çukurova’da ilk pamuk eki-
mi başladı.
 Ardından bütün ovaya pamuk plantas-
yonları kuruluyor.
 Ekilen pamukların Avrupa pazarlarına 
en kısa ve en karlı yollardan taşınması  en 
önemli sorun olmuştur.
Ancak o günlerde henüz Adana- Mersin 
karayolu bile yapılmamıştı.
 Ekonomik ihtiyaç önce karayolunun ar-
dından demiryolunun yapımını sağladı.
1875 yılında bugünkü karayolu hiz-
mete açılırken, aynı yıllarda Fransızlar 
Patişah’dan aldıkları izinle demiryolunun 
yapımına başladılar.
 1886 yılında demiryolu hizmete açıldı.
 Karayolu ve demiryolunun hizmete açıl-
ması, Mersin, Adana ve Hatay’ın çehresi-
ni değiştirdi.

Artık her yol pamuk ihracatına çıkıyordu
Çukurova’nın pamukları balyalar halinde 
Mersin iskelesine getiriliyor ve oradan dün-
ya pazarlarına sürülüyordu.
 Pamuğun ekimi, bakımı toplanması taşın-
ması, gemilere yüklenmesi ve ihracat-ithalat  

26 BİRLİK (Akdeniz İhracatçılar Birliği) 
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ilişkisi devasa bir ilişki ağı oluşturmuştu.
Amerikan iç savaşı, biranda  Çukurova’yı 
“altın bölge” haline getirdi.
Pamuk ticaretine dayalı yeni yeni sektör-
ler ortaya çıktı ve bu durum diğer sek-
törleri örneğin bankacılığın gelişmesi ve  
han, hamam, eğitim kurumları., cami, ki-
lise yapımlarını hızlandırdı.
Pamuk üreticisi, taşıyıcısı, yükleyicisi, 
aracı tüccarı, yelkencisi, gemicisi, tefecisi, 
indir bindiricisi, bankacısı, han  ve eğlen-
ce sahipliği. Kent yaşamı için gerekli olan 
bütün sektörler oluşmaya başlamıştı. 
Fenikelilerin Ovalık Kılikyası Çukurova’nın 
bereketli topraklarına dönüşmüştü.

Bölgemizde Çukurova ismi çeşitli biçim-
lerde kullanılmaya devam etse de artık 
ekonomik olarak Kahramanmaraş, Hatay 
ve Osmaniye içene alarak  Doğu Akdeniz 
olarak tanımlanmaktadır.

FIAP Mansiyon - Tien Ho Anh - Vietnam  - The anxious
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Annesinin Adı
SAFYA MARKASINDA YAŞIYOR

“Ayçiçek yağı üretmeye başladığımızda aklımızda bir iki isim vardı 
fakat ağır basan rahmetli annem Safya Hanım’ın ismi oldu. Annem 
Silopi’nin ilk lokantacısının kızıydı ve yemekleri dillere destandı. 
Böylesine kaliteli bir yağın adı yaptığı yemeklerin lezzetiyle ün sal-
mış rahmetli annemin ismi olmalı diye düşündüm”

Senan İDİN
Aves A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
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Safya markası ile ayçiçek yağı sektöründe hem 
yurt içinde hem yurtdışında önemli bir pazar 
payı yakalayan Aves, tam entegreleşme kapsa-
mındaki bütün yatırımlarını tamamladı.

2017 yılı hedefimiz tüm Türkiye
Bundan sonra yapacakları tek yatırımın marka-
laşma olduğunu ifade eden İdin, “Türkiye’de en 
çok ayçiçek yağı tüketiliyor. Yıllık yaklaşık 850 
bin ton gibi bir tüketim söz konusu. Biz de uz-
manlık alanımız olan safi ayçiçek yağı üretimi-
ne odaklandık. Bundan sonra amacımız Safya 
markasının Türkiye pazarında hem bilinirliğini 
hem de bulunurluğunu arttırmak olacak. Sadece 
marka bilinirliği yetmeyecek, tüketicinin her raf-
ta Safya’yı bulabilmesini sağlayacağız. Bunun için 
de bütün kanallarda dağıtımlarımızı güçlendire-
ceğiz. Şu an 30 bayimiz var, en büyük pazar olan 
Marmara bölgesine yaklaşık 2 ay önce ürün gön-
dermeye başladık. Bir yıl içinde bayilerimiz ile 
birlikte Türkiye’nin yüzde 90’ına ürün gönderebi-
lir durumda olabileceğiz. 2017 sonunda da bayi 
sayımızı 50’ye ulaştırarak Safya’nın ulaşmadığı 
şehir bırakmayacağız. Ambalaj Sanayicileri Der-
neği, Asiastar ve Worldstar olmak üzere dünya-
nın en seçkin ambalaj ödüllerine sahip yeni Safya 
Sultan şişemizle raflarda yerimizi aldık. Hem ta-
sarımımız hem de kalitemizle iddalıyız” dedi.

 

AVES den bize bahsedebilir misiniz?

Aves 20 yılı aşkın süredir uluslararası emtia ticareti 
alanında faaliyet göstermekte olan bir çatı şirkettir. 
Aves AŞ bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında olmak 
üzere yaklaşık 10 şirket bulundurmaktadır. Bu şir-
ketlerden bahsetmek gerekirse; Mersin’de 120 bin 
metrekare alan üzerine kurulu, Türkiye’nin en büyük 
kırma kapasitesine sahip ve tam entegre yağlı tohum 
işleme ve biodizel tesisi, bununla bağlantılı olarak 
Erbil’de Irak’ın ilk ve tek bitkisel yağ, rafinasyon ve 
paketleme tesisi, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve 
Irak’da ticari ve pazarlama amaçlı kurulmuş şirketleri 
bulunmaktadır.

Yine Mersin’de Türkiye’de başka bir eşi olmayan de-
nizin 5 km açığında bitkisel yağ ve petrol tahliye ve 
yükleme platformu, bu platforma boru hatlarıyla 
bağlı 220 bin metreküp kapasiteli petrol ve bitkisel 
yağ depoları bulunmaktadır. Mersin limanının kar-
şısında 72 bin metrekarelik bir arazi, Silopi’de ant-
repomuz ve küspe elleçleme tesisimiz, İstanbul’da 
Bomonti alışveriş merkezi ve Erbil fabrikasının ham-
madde tedariğini sağlamak üzere kurulup sonrasın-
da dışarıya da hizmet vermeye başlayan 100 tanker 
filosu bulunan Emir Lojistik, bu çatı şirketin altında 
yer almaktadır.
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Bitkisel yağ üretimine ne zaman başladınız?

Aves Türkiye’nin ham ayçiçek yağı tedariğinin 
yüzde 35’ini gerçekleştiren bir firmayken 2013 
yılında yapımı tamamlanan 100 milyon dolar de-
ğerinde yağlı tohum işleme ve biodizel tesisiyle 
üretime başlamıştır. Daha sonra Ortadoğu bölge-
sine bitkisel yağ ve küspe ihracat etmeye başlamış 
ve Irak’da bu alanda kurulu bir sanayi olmadığı 
için Irak’ın ilk ve tek bitkisel  yağ  fabrikasını yap-
ma kararı almıştır. 2015 ağustos ayında da Erbil 
fabrika faaliyete geçmiştir. Irak dünyanın önemli 
ayçiçek yağı ithalatçısıyken, tarihinde çok önemli 
bir sayfa açılmış ve Irak’ta bitkisel yağ üretilmeye 
başlanmıştır.

Safya markası nasıl oluştu?

Ayçiçek yağı üretmeye başladığımızda aklımızda 
bir iki isim vardı fakat ağır basan rahmetli annem 
Safya Hanım’ın ismi oldu. Annem Silopi’nin ilk 
lokantacısının kızıydı ve yemekleri dillere destan-
dı. Böylesine kaliteli bir yağın adı yaptığı yemek-
lerin lezzetiyle ün salmış rahmetli annemin ismi 
olmalı diye düşündüm.

Sayfa’nın iç piyasa da durumu nedir?

Her üreticinin kendi pazarında güçlü olması ge-
rektiğine inanıyoruz. Bu yüzden yurtiçi pazarda 
satış ağımızı her geçen gün genişleterek,  Safi ay-
çiçek yağı Safya markamızın dış pazarda olduğu 
kadar iç pazarda da etkinliğini arttırmaya çalışı-
yoruz. Yurtdışı rafine yağ satışında Irak başta ol-
mak üzere ciddi bir pazara sahibiz. 2017 yılında 
Safya Ayçiçek yağı ile Türkiye’de de marka olmayı 
hedefliyoruz. Marka konumlandırma çalışmaları 
için Türkiye’nin önde gelen bir ajansıyla çalışıyo-
ruz. Ulusal kanalda Safya reklamlarına başladık 
ve çok olumlu tepkiler alıyoruz.

İç piyasa satışları genellikle marka üzerinden bü-
yür ve sadece fiyat belirleyici faktör değildir. İç 
piyasada süreklilik önemli bir faktör. 2019 yılı so-
nunda yüzde 5’lik bir pazar payına ulaşmayı he-
defliyoruz. İç pazarda etkinliğimizi artırmak için  
6500  metrekarelik bir alan üzerine 5.000 paletlik 
bir depo ve yeni dolum tesisi kurduk. Bu yatırım-
larla dolum kapasitemiz 700 tondan  1.300 tona 
çıkardık.



31BİRLİK (Akdeniz İhracatçılar Birliği) 

Safya ihracatı başlıca hangi ülkelere 
yapılmaktadır?

İhracatta bu yıl pazar çeşitlendirmesi yapma-
ya başladık. Irak pazarına bağımlı olmak bizim 
için bir riskti. 2014’te 3 ülkeye ihracat yaparken 
pazar çeşitlendirmesi ile ülke sayısını 10’a çıkar-
dık.  Katar, Libya, Lübnan, Kıbrıs, Arnavutluk, 
BAE, Çin gibi ülkelere ihracata başladık. Tek bir 
pazara bağlı kalmak istemiyoruz. Bütün dünyaya 
ihracat yapabilir hale gelmek, ama belirli ülkelere 
odaklanmak istiyoruz İhracat oranlarını yurtiçi 
ile dengeli geliştirerek satış hedeflerini yüzde 50 
yurtiçi ve yüzde 50 yurtdışı olarak belirledik.

2015’de AVES ne kadar ihracat yaptı ve Mersin-
de kaçıncı sırada yer aldı?

2016 yılı ciro hedefi 1,2 milyar TL olan Aves Ener-
ji Yağ ve Gıda San A.Ş. ISO 500 listesinde 2015 
yılında yaptığı 730 milyon TL toplam satışıyla net 
ciroya göre özel şirketler arasında 152. sırada yer 
aldı. ISO 500 listesine Mersin ilinden girmeyi ba-
şarabilen sadece 6 şirket bulunuyor. 

Mersin’deki bitkisel yağ fabrikanızda birde bio-
dizel tesisiniz var. Bu tesissin kapasitesi nedir?

Mersin’deki yağlı tohum işleme ve biyodizel üre-
timi tesisimiz, Türkiye’nin en büyük kapasiteli 
tesislerinden biridir. Türkiye’de hem rafine, hem 
kırma hem dolum hem de biyodizel üretiminin 
yapılabildiği tek tesis konumundayız. Tesisimiz 
Avrupa’da bile eşine az rastlanır bir yapıda kurul-
muştur.  Türkiye’de aktif olarak biyodizel üretebi-
len üç lisanslı firmadan biriyiz. Yıllık 50.000 ton 
biodizel üretimi yapabilen tesisimizde, 3.000 ton 
depolama kapasitemiz bulunmaktadır.

Aves, ilklere imza atan, inovatif ve girişimci bir 
şirket. Savka açık deniz platformunuzda ino-
vatif bir yatırım. Bize Savka’dan bahsedebilir 
misiniz?

Mersin’den dünyaya açılma hedefiyle yola çıkan 
AVES, bu bağlamda Türkiye’nin tek açık de-
niz gemi yükleme ve boşaltma platformu olan 
Savka’nın yatırımını yapmıştır. Bu platformun en 
önemli özelliklerinden biri deniz altından 5 km 
uzunlukta boru hattı ile petrol ve bitkisel yağla-
rı karada bulunan 220 bin metreküp kapasiteli 
depolarına transfer edebilmesidir. Tarladan sof-
raya mantığıyla en kaliteli ürünü tüketicimizle 
buluşturmak için yola çıktığımız günden bu güne 
aralıksız yaptığımız ar-ge çalışmaları, gerçekleş-

tirdiğimiz yurtiçi ve yurtdışı gezilerde edindiğimiz 
deneyimlerle tedarik zincirinin hemen hemen her 
aşamasını gerçekleştirebilecek konuma geldik. Kü-
resel bir oyuncu olmayı hedeflemiş Aves, dünyada 
yaşanan gelişmeler ışığında inovatif projeler geliştir-
meye devam edecektir.

AVES’de toplam kaç kişi  çalışıyor?

Mersin’de ciddi bir istihdam sağlayan Aves’in bünye-
sinde bulunan şirketlerde yaklaşık 500 kişi çalışmak-
tadır. 

Senan İDİN 1967 yılında Silopi doğumlu olup, evli ve 
7 çocuk babasıdır. Mersin’de ikamet etmektedir.
Aves İç ve Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı-
dır. Aves Gurup Şirketleri bünyesinde 8 gurup şirketin 
daha sahibidir ve bitkisel yağ ticareti yapmaktadır.. .
Eğitime çok değer veren Senan İDİN eksik olan Or-
taokul ve Lise eğitimini dışarıdan bitirerek tamam-
lamış şu anda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi 
bölümüne devam etmektedir. 
Senan İDİN, memleketi olan Silopi’de 2006 yılında 
18 derslikli ve kendi adını taşıyan bir lise kurarak her 
yıl 60 öğrencinin lise eğitimi alabilmesine olanak sağ-
lamıştır. Ayrıca Silopi’de başarılı ve kimsesiz çocuk-
ların eğitimini finanse eden Silopi Yetimleri Koruma 
Derneği’nin en büyük destekçilerinden biridir. 
Senan İDİN halen Türkiye Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜSİAD),TÜRKONFED, MESİAD ve 
DEİK üyesidir. 
Senan İDİN ve şirketlerinin başarı öyküsünü söyleşi-
mizde okuyacaksınız.

Silopi’den TÜSİAD Üyeliğine
BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
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2016 Dünya
Bakliyat Yılı

2016 yılının Dünya Bakliyat Yılı ilan edilmesinin 
arka planında Ulusal  Bakliyat konseyinin etkili 
lobi çalışması yatıyor. Türk hükümeti BM’ye bu 
öneriyi yaptı ve bir çok ülkeden destek gördü. Ar-
dından BM 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ilan 
etti.
Tarım Bakanlığının internet sitesinde bu süreç 
şöyle kayıtlara geçti: Baklagiller familyasına ait 
türler tüm dünya için çok önemli bitkisel prote-
in kaynağı olmaklaberaber bu ürünler, “Dünya 
Gıda Programı” ve diğer “Gıda Yardım Girişim-
leri” kapsamında genel gıda sepetlerinin önemli 
bir parçası olarak kullanılmaktadırlar. Baklagiller 
familyasına ait türler, gerek sürdürülebilir tarım 
ve ekim nöbeti açısından (çevresel olarak en sür-
dürülebilir bitki türleridir) gerekse hayvan bes-
lenmesindeki rolü bakımından, gıda güvenliğine 

Dünyadaki sağlık 
örgütleri, obeziteyi en-
gellemek, diyabet, kalp 
hastalıkları ve kanser 
gibi bulaşıcı olmayan 
hastalıkları önlemek 
ve kontrol etmek için 

gerekli olan sağlıklı 
beslenmenin önemli 

bir parçası olarak 
bakliyat tüketimini 

önermektedir.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ulusal Bakliyat Konseyi İstedi Türkiye Önerdi ve BM İlan Etti:
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katkısı ve kırsal fakirliği azaltmadaki rolü oldukça 
fazladır.
Baklagillerin dünya tarımsal ticaretinde önemli 
bir yeri olmakla beraber sağlığa olan olumlu
etkileri nedeniyle, dünyada sağlık örgütleri, obe-
ziteyi engellemek, diyabet, kalp hastalıkları ve
kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemek 
ve kontrol etmek için gerekli olan sağlıklı
beslenmenin önemli bir parçası olarak bakliyat 
tüketimini önermektedir.

15-20 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 39. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) Toplantısı’nda 
konunun üye ülkelere duyurulması ve tanıtılma-
sı amacıyla 19 Ekim 2012 tarihinde ülkemizin 
ev sahipliğinde bir yan etkinlik düzenlenmiştir. 
Elliden fazla katılımın sağlandığı yan etkinlikte, 
yemeklik tane baklagillerin önemi ve insan sağ-
lığı açısından taşıdıkları değer hakkında bilgiler 
verilmiş ve 2016 yılının Birleşmiş Milletler (BM) 
Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) ilan edilmesi için 
tüm ülkelerin katkıları birebir istenmiştir.

03-07 Aralık 2012 tarihlerinde Roma’da düzenle-
nen 145. FAO Konseyi toplantısında 2016

yılının UBY ilan edilmesine ilişkin önerge resmi ola-
rak sunulmuş ve söz konusu önerge’nin
146. FAO Konsey toplantısının gündemine alın-
ması sağlanmıştır. Ülkemizin başlatmış olduğu 
girişimi, başta Kanada olmak üzere ABD, Avust-
ralya, Kenya gibi pek çok ülke desteklediklerini 
yazılı olarak FAO yönetimine iletmişlerdir. Bu-
nun dışında yirmiden fazla ülke tarafından, UBY 
ilan edilmesine ilişkin desteklediklerini belirten 
konuşmalar Konsey toplantısında yapılmıştır. 
Türkiye’nin ve Pakistan’ın girişimleriyle 2016 yılının 
“Uluslararası Bakliyat Yılı” olarak ilan edilmesi 146. 
FAO Konseyinde kabul edilmiş ve akabinde, BM 68. 
Genel Kurul Oturumunda ilan edilmiştir.
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KONSTANTIN
MAVROMATI

“Mersin’in ilk işadamı, sanayicisi, toprak sahibi, armatörü  
Mavromati, 1906 yılında öldü. 5 kızı üç oğlu vardı. Çocuk-
ları devasa bir Anıt mezar yaptırdılar”

Bugünkü Bit pazarı ya da zafer çarşısı içinde Mavromati 
tarafından yaptırılan ünlü Ayios Georgios Rum ortodoks 
kilisesi, tek kelime ile muhteşem olarak tanımlanabilir. 1900 
yıllarında çekilmiş kent resimlerinde bu kilise devasa bir mi-
mari yapıt olarak görünmektedir.

34 BİRLİK (Akdeniz İhracatçılar Birliği) 
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Mersin’in kuruluş sürecinde çok önemli rol 
oynamıştır. Tanzimat fermanı ilan edilince 
tüm gayri Müslümlere ticaret serbestisi gel-
mişti. Mersin gibi küçük bir iskelesi olan sa-
hil kasabası ticaret için çekici durumdaydı. 
İşte Konstantin Mavromati’de  başkaları gibi 
Mersin’e gelerek ticaret yapmaya başladı. 
Mersin’e nereden geldiği konusunda çelişkiler 
var. Kimilerine göre Nevşehir’den kimilerine 
göre de Girit’ten(o zamanlar Girit Osmanlı 
sınırları içindeydi)gelerek hızla ticaret haya-
tına atıldı. Zenginliği konusunda da dediko-
dular da üretildi. Buna göre Mavromati Soli-
Pomepeipolis’de çok miktarda altın buldu ve 
bu nedenle zengin oldu. Ancak Mavromati 
bu iddiaları hiç kabul etmedi.

Mavromati Mersinin kentleşmesinde önemli 
payı olan bir iş adamıdır.
1880’li yıllarda Mersin üç mahalleden oluşu-
yordu. Bugünkü Kiremithane’de Lazkiye’den 
gelenler oturduğu için buraya Lazkiye Ma-
hallesi denirken, Uray Caddesi civarında 
daha çok Katolik Batılılar oturuyordu. Bura-
ya da Frenk Mahallesi denildi.
Ortodoks Rumlar bugünkü Çavuşlu’da otur-
dukları için buraya da Rum Mahallesi deni-
liyordu.

Mavromati, bugünkü Bit Pazarı(Zafer Çarşı-
sı) dediğimiz yerde  ünlü Ayios Georgios  kili-
sesini yaptırdı. Bu kilise Mersin’in kentleşme 
vizyonu açısından çok önemliydi. Cumhu-
riyetten sonra camiye dönüştürüldü. Tevfik 
Sırrı Gür’ün Valiliği döneminde Kilise yıkıldı 

ve taşları ile bugünkü Kültür merkezi yapıldı. Bu 
arada Rum mahallesi olan Çavuşlu’daki Aya Ni-
kola kilisesini de Mavromati yaptırmıştı.
 
Adana Ovasını kiralayacaktı

Bölgenin topraklarının çoğunluğu ona aitti. Ay-
rıca Tarsus ve Silifke’de de geniş arazileri vardı.

 Anlatılanlara göre, Mavromati geniş ufuklu bir 
zengindi. İddia odur ki, Ceyhan ve Seyhan  ara-
sındaki ovayı, Padişah’dan kiralamak istemiştir. 
Ancak Padişah kabul etmemiştir.

Bölgeyi kiralayabilseydi, sulama kanalları aça-
rak. Büyük pamuk ve çeltik plantasyonları ku-
racaktı.
Yani bugünkü Çukurova’nın tamamını Mavro-
mati ekip biçecekti.

 Yine iddia odur  ki  Mavromati şehir dışına 
çıktığı  ya da döndüğü sırada Rum kiliselerinin 
çanları çalarmış.

Bu Mavromati’nin kendi halkı üstündeki mane-
vi ve maddi gücünü göstermesi açısından tipik 
bir örnektir.

 Bu büyük  Rum zengin 1906 yılında ölmüştür. O 
zamanki Rum mezarlığına defnedildikten sonra, 
ailesi anıt mezar yapmak için harekete geçmiş ve 
ünlü bir mimar getirilerek anıt mezarının yapı-
mına başlanmıştır.
Mavromati’nin  beş kızı ve üç oğlu olmuştur.
Kurtuluş savaşı sırasında kimi Rumlar, işgalci 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mavromati’nin  
bugünkü Zafer 
Çarşısı’nda yaptır-
dığı “Ayios Georgios 
Kilisesi” Tevfik Sırrı 
Gür’ün valilik yaptığı 
dönemde yıkılmıştır.

Ayios Georgios Kilisesi
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Fransızlarla işbirliği yapmıştır. Ancak Mavro-
matinin çocuklarının, örneğin Bodasaki gibi 
işgalcilerle işbirliği yaptığını gösteren kanıt-
lar yoktur.
Mavromati için görkemli bir anıt mezar ya-
pılmıştır. 
1936 yılında,  belediye başkanı Mithat Toroğ-
lu döneminde, şimdiki şehir mezarlığı faali-
yete geçmiştir. Bunun üzerine, Mavromati’nin 
anıt mezarının taşınması gündeme gelir. Ta-
şınma sırasında mezarın özgünlüğü bozulur. 
Şu anda Mersin şehir mezarlığının hemen gi-
rişindeki Mavramoti mezarı, ilk anıt mezarın 
değişime uğramış halidir.

Şinasi Develi Anlatıyor

Mavromati, ölümünden sonra yüz küsur sene 
geçmiş olmasına rağmen unutulmayan bir 
kişiliğe sahip yabancı uyruklu bir Rum… Za-
manın ekonomisinde, tarımında, sanayisinde 
öncü olmuş, gerek cemaatine gerekse yaşa-
dığı kente büyük faydalar sağlamış bir kişi. 
Cumhuriyet sonrası ailesinden yalnız Tofi 
Mavromati ile Fedon Tahinci Mersinde kal-
mışlar. Zira Tofi, Rus; Fedon İsviçre uyruklu 
idiler ve Tofi den sonra torun çocuğu olarak 

yalnız Fonda Mersinde kalmıştı. Tofi Mersinde 
Mari Kokaz ile evlendi sonra vefat etti.

Çok geniş ve etkinbir aile olmasına rağmen gü-
nümüze bu aileden umulduğu kadar fazla bir şey 
kalmadı. Rahmetli Gündüz Bey Mavromati için 
araştırma yapmıştı. Fonda ile de görüşmüş yeter-
li bilgi alamamış. Ailenin şeceresini hiç öğrene-
memiş. “Çarşamba günleri benim yazıhanemde 
buluşurduk. Bir seferinde bu eksiklik durumunu 
bana açmıştı. Bende mevcut bir belge ile kendi-
lerine yardımcı olmuştum.
Belge bir dava ile ilgiliydi. Dava; Mersinde Mav-
romatiler gayrimenkul satın alan bazı kişilerin 
varisleri ile hazine arasında, Mersin Tapulama 
Mahkemesinin 985\186 de kayıtlı bir davaydı. 
Yargıtay Genel Hukuk Kuruluna kadar gitmişti. 
Aile tablosu, ölümleri, tabiiyetleri Yargıtay kara-
rında yer almıştı.” Gündüz Bey, Mersin Üniver-
sitesinin tertiplediği 2002\ Nisan Kollekyumun-
da Şecereyi (benden aldığını belirtmek nezaketi 
ile birlikte) açıklamıştı.

Az bilinmesi ve önemine binaen, aşağıda şema-
tik olarak bir defa da ben açıklayacağım. Konu-
ya “Bir de dostluk” kitabı ile girmiştik. Şimdi bu 
konuya geçiyoruz.

Bildiğimiz kadarı ile Atatürk Evi dediğimiz bina, 
Mavromati’nin damadı Chrisman adına kayıt-
lıdır. Fonda; Christmanların çocuğu olmadığı 
için kurtuluştan sonra babam Fedon Tahinciye 
kalmıştır” diyor. Fedon Christman‘ın varisi ol-
madığı için ona intikal etmemesi gerekir. Ve-
raset nedeni ile desek, Mavromati’nin torunu 
olduğundan, kendisinden başka bütün varisleri 
ortak olur. Fonda bu konuda bir açıklama getir-
mediği için anlaşılamıyor.

Benim bu konudaki araştırmalarımda bilgi-
lerim var. Doğruluk derecesi her zaman tartı-
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Mavromati, Adana 
Ovasını kiralaya-
bilseydi; sulama 
kanalları açarak. 
Büyük pamuk ve 
çeltik plantasyonları 
kuracaktı.
Yani bugünkü 
Çukurova’nın tama-
mını Mavromati ekip 
biçecekti.

Mavromati’nin Mersin Şehir 
Mezarlığının girişindeki 
mevcut anıt mezarı
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şılabilir.  Nüfus kaydından da öğrenilebilir 
yetkimiz olmadığından bu kayda erişemiyo-
ruz. Christman; Fedon Tahinciyi evlatlık al-
mış. Bu suretle Chirisman’ın varisi olabilmiş. 
Konstantin Mavromati’nin aile tablosu şöyle:

Mavromati’nin çocukları; Hristo Se- Do-
Yunan, Andoria Yunan, Eleni Yunan, Kal-
yopi Yunan, Heremyeri Yunan, Arjantin 
Yunan, Antonaki Yunandır. Torunları ise; 
Teodor Romen, Atina Yunan, Fedon İsviç-
re, Madlen İtalyan uyrukludurlar. Antonaki 
çocukları; İspironi Yunan Konstaniye Rus, 
Hristoforos(Tofi) Rus, Aleksandra Yunan, 
Atina İngiliz uyrukluydular. Ancak Yargıtay 
Genel Kurulu Öfemi ve Lili’nin hangi devle-
tin uyruğu olduğunun incelenmesine de ka-
rar vermiş.

Konstantin Mavromati için 
yapılan fakat şehir mezarlığına 
taşınırken yıkılan ilk anıt mezar
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Bakliyatın Yükselen Yıldızı

YAVAŞ AMA
EMİN ADIMLARLA
1977 yılında gıda maddeleri ticaretine başlayan Memişoğlu-Tat Bakli-
yat,1991 yılında Mersin’de bugünkü ticari ünvanını almıştır.
Zamanla, artan müşteri taleplerinin daha iyi karşılanabilmesi için 
1998’de İstanbul Rami ve İzmir, 1999’da Mersin serbest bölge şubeleri 
kurulmuştur.
2001’de 8 ton/saat kapasitesindeki mercimek fabrikası, 2002 yılında 
1.5 ton/saat kapasiteli hazır çorba tesisi, Mart 2004’de 6 ton/saat ka-
pasitesindeki çeltik fabrikası devreye alınmıştır. Aynı yıl Memişoğlu 
antrepoları açılarak, büyüyen prosese yer açmak için stok sahalarının 
bir kısmının buraya taşınmasının ardından C tipi fiktif antrepolar hiz-
mete açılmıştır. Böylece, yıllık 93.000 ton bakliyat ve hububat eleme 
kapasitesine erişilmiş,2004 yılında mercimek fabrikası 12 ton/saat, çel-
tik fabrikası 12 ton/saat ortalama kapasite ile üretim yapmıştır.
Şu an Mersin’de 22 bin metrekare kapalı olmak üzere 45 bin metreka-
relik bir alanda kurulu olan Memişoğlu-Tat Bakliyat tesisinde günlük 
700 ton kapasiteli bakliyat,150 ton kapasiteli pirinç ve 150 ton kapasi-
teli kırmızı mercimek fabrikaları bulunmaktadır.
Bakliyat ve hububat sektöründe uzmanlaşan Memişoğlu-Tat Bakliyat 
bu alandaki yatırımlarına her yıl devam etmektedir.2008 yılında İs-
tanbul Bağcılarda satın alınan 4 bin metrekarelik tesisle de Marmara 
bölgesinde dağıtım ağını daha da güçlendirmiştir.
Büyümesini sürdüren Memişoğu-Tat Bakliyat üretim kapasitesini dü-
zenli olarak arttırmış ve Tat markasını Türkiye ve Dünyada aranan bir 
marka haline getirmiştir.
Tüketicinin aradığı bir marka olan Tat,TSE EN İSO 9001: 2000 KALİ-
TE YÖNETİM SİSTEMİ VE TSE EN İSO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMİ sertifikalarına sahiptir.
Memişoğlu Tarım, 2015 yılı itibarıyla Bakliyat sektöründe Mersin ver-
gi birincisi, genel sıralamada 7. Olarak yer aldı.
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BAKLiYAT ÜRETiMi

KALiTELi
TOHUMLA
ARTACAK

Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Araştırma Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş neden kuruldu, neler yapıyor?
Başkan Abdullah Özdemir’den bilgi aldık.
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Anavatanı Türkiye olan ve Dünyaya bu toprak-
lardan yayılan baklagil üretimi Türkiye de son 
yıllarda ciddi miktarda azalırken,  1990’lı yılla-
rın başında yılda 2 milyon ton civarında olan 
baklagil üretimi 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 
ton civarına geriledi. 
Baklagil üretiminin azalmasının en önemli ne-
denlerin biri de yeterli miktarda kaliteli tohum 
üretilmemesi olarak gösteriliyor. Tohumculuk, 
uzun soluklu ve genelde kısa sürede kar amacı 
olmayan bir süreç olması nedeniyle yatırımcılar 
tarafından bu sektöre yeterli yatırımlar yapıl-
mazken, Türkiye tohum konusunda dışarıya 
bağımlılık tehlikesi ile karşı karşıya. 
Bu kapsamda, Türkiye’de baklagil tohumculu-
ğu konusunda, araştırma, geliştirme, ıslah ve 
üretim çalışmaları yapmak üzere Mersin Ticaret 
Borsası tarafından Nisan 2015’te Mersin Tica-
ret Borsası Tohumculuk Araştırma Sanayi ve 
Ticaret A.Ş kuruldu. MTB Tohumculuk Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir,  “öncelikle 
kaliteli tohumluk üretimi ve ıslah çalışmala-
rıyla Türkiye’ye özgü yeni cinslerin ıslahlarını 
yaptıklarını ve MTB Tohumculuk adına kayıtlı 
tescilli ürün sayısını arttırmayı hedeflediklerini” 
kaydetti. 
Mersin Ticaret Borsası kompleksinde faaliyet 
gösteren MTB Tohumculuk’un bünyesinde ıslah, 
inceleme, analiz vb çalışmaların yapılabilmesi 
amacıyla modern bir laboratuvar bulunduğunu 
aktaran Özdemir, “MTB Tohumculuk’ta teknik 
eleman/mühendis olmak üzere doğrudan 5 kişi 

çalışıyor. Sahada ve dolaylı çalışanlarla birlikte yak-
laşık 30-40 kişi istihdam ediliyor” dedi. 
MTB Tohumculuğun Baklagil de Türkiye’de tohum 
ıslahı ve üretimi konusunda yetkili 4 özel firmadan 
birisi olduğunu ve “Özel sektör tarımsal araştırma 
kuruluşu” olarak tescil edildiğini belirten Özde-
mir, milli çeşit listesinde MTB Tohumculuk adına 
kayıtlı tescilli çeşit sayısı 5 iken, son 1 yıllık sürede 
2 çeşidi daha tescil ettirdiklerini aktarırken, bu 
sayede toplam tescilli çeşit sayısının 7’ye ulaştığının 
altını çizdi. Yapılan son tescillerle birlikte, Türkiye’de 
Baklagilde Milli çeşit listesinde, Özel sektör adına 
tescilli 13 çeşidin % 54 ünün MTB Tohumculuk 
adına kayıtlı olduğunu söyleyen; Özdemir, “Tescilli 
çeşitlerin 3 adedi kuru fasulye, 2 adedi barbunya, 1 
adedi nohut ve 1 adedi de kırmızı mercimek türle-
rinden” dedi. 
Özdemir; “2015-2016 sezonunda çoğu kuru fasul-
yede olmak üzere ciddi miktarda tohum üretildi ve 
üreticinin hizmetine sunuldu. 2016 üretim sezonun-
da da tüm baklagil çeşitlerinde Türkiye’nin değişik 
yörelerinde yapılan çalışmalarla tohum üretim 
çalışmaları artırılarak sürdürülüyor, bazı projelerde 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Pankobirlik ile işbirli-
ği içerisinde çalışılıyor” şeklinde konuştu. 
Türkiye de Baklagil çeşitlerine göre, değişik yöreler-
de ve farklı lokasyonlarda sertifikalı tohumluk üreti-
mi yaptıklarını belirten Özdemir Kurufasulye ve 
Barbunyada İç, Nohutta İç ve Güneydoğu, Kırmızı 
Mercimekte de Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
çalıştıklarını vurguladı. Çalışmalarının; Konya, 
Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Gaziantep, Bitlis, 
Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa İl ve İlçelerini kapsa-
dığını belirtti. 

Özellikle Kurufasulyede 2014 ve 2015 fiyatları ne-

Ö. Abdullah ÖZDEMİR
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deniyle 2016 sezonunda üreticinin ekim 
yapmamasından dolayı üretim alanları-
nın ciddi oranda azalacağının belirlendi-
ğini ve bu istenmeyen durumun önlene-
bilmesi amacıyla, yeni bir metot olarak 
“taban fiyat ve alım garantili sözleşmeli 
mahsul üretimi” yapılması uygulamasına 
geçildiğini açıklayan Özdemir bu uygu-
lamanın Türkiye de bir ilk olduğunu ve 
önümüzdeki yıllarda geliştirerek yaygın-
laştırmaya çalışacaklarını ifade etti. 
MTB Tohumculuk’un Türkiye’de çok 
az ekilen sertifikalı tohum kullanımını 
artırmaya yönelik sosyal sorumluluk 
projelerini gerçekleştirdiğinin altını çizen 
Özdemir, “Bu amaçla yapılan toplantı-
larla üreticiler bilgilendiriliyor. Sertifi-
kalı tohum kullanılmasının faydaları ve 
üreticiye sağlayacağı destekler anlatılı-
yor. MTB Tohumculuk ayrıca baklagil 
tüketiminin artırılmasına yönelik tanıtım 
çalışmalarına da destek veriyor” ifadele-
rinde bulundu. 
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BAKLİYAT TÜKET SAĞLIĞINI KORU
Bakliyat nedir, Bakliyatların yararları  ne-
lerdir? ,Bakliyatlar  içerisinde  en faydalı 
Bakliyatlar nelerdir?,Bakliyatların sağlığımı-
za faydaları nelerdir?
Türk mutfağının  içerisinde  vazgeçilmez 
gıda maddeleri arasında  her  zaman yer  
bulan  bakliyat ve bakliyat  çeşitleri ; son 
zamanlarda, dünyanın bir çok ülkesinde  
sağlık ve gıda  ile  ilgili  beslenme uzmanları 
tarafından yapılan çalışmalarla ; bakliyatın, 
hem beslenmemiz hem de vücut sağlığımız 
açısından “ne kadar önemli ve gerekli bir  
besin gurubu” olduğunu bir kez daha ortaya 
koydu.

İşte faydaları
İçerisinde  ihtiva ettiği lif bakımından son 
derece zengin bir yapısı olan bakliyatın, 
bağırsak hareketlerini düzenlediği, tokluk 
hissi verdiği için rahat bir  mide düzeni ile 

de zayıflama diyetlerinde kullanılması gerektiği 
ifade ediliyor.
Yavaş sindirildikleri için kan şekerini yüksel-
terek enerji sağlayan bakliyatın, koroner kalp 
hastalıkları ve damar sertliğine sebebiyet veren 
kolesterolü içermediğini, lif içerikleri yüksek ol-
duğu için de bağırsak hareketlerini düzenleyip, 
kalın bağırsak ve mide kanserlerini, kabızlığı ve 
mide tembelliğini önlediğini belirten uzmanlar, 
“Tokluk hissi sağladıklarından zayıflama diyet-
lerinde de kullanılabiliyor.

Bakliyat Nelere iyi geliyor?
Bakliyat deyince akla ilk gelenler; kuru fasulye, 
nohut, mercimek, bakla, bezelye ,pirinç, ma-
karna ve  soya fasulyesi geliyor. Bu harika besin 
maddelerinin sayılamayacak kadar çok yararları  
ve sağlığa faydaları  vardır.

İşte bunlardan bazıları;
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Kuru Fasulye

Protein bakımından zengindir, vücuda bol kalori 
ve bol protein verir. Günlük bitkisel protein ih-
tiyacının karşılanmasında çok işe yarar. Sinirleri 
kuvvetlendirir. Bedenen ve zihnen çalışanlara 
çok faydalıdır.
Kuru fasulye taneleri, kabuğu ile birlikte pişirilip 
yenilmelidir. Hazmı sağlayan maddelerin çoğu 
kabuğunda bulunur. Hazmı zordur. Acı biber, 
karabiber, kekik eklenerek hazmı kolaylaştırılır.

Bezelye

Bezelye Kuru fasulye gibi, günlük bitkisel protein 
ihtiyacını karşılamada istifade edilecek bakli-
yelerden birisidir. Yüksek derecede protein ve 
nişasta içerir. Bu nedenle bezelye komple bir gı-
dadır. Bedenen ve zihnen çalışanlara çok faydalı-
dır. Hem enerji verir hem de proteini ile kasların 
gelişmesini ve tamirini sağlar. Günlük miktar 
1 çay bardağını geçmemeli. Yanında çiğ salata, 
soğan, turşu bulunması çok faydalıdır.

Mercimek ve Kırmızı Mercimek

Kan yapıcı ve süt artırıcıdır. En fazla demir içeren 
gıdalardandır. Ayrıca B vitaminleri ve fosforu ile 
de çok faydalıdır. Protein miktarı da yüksektir. Bu 
nedenle bedenen ve zihnen çalışanlara iyi bir enerji 
kaynağı ve besleyici bir gıdadır.
Hamile kadınlara, bebeğin kanlı-canlı olmasına 
yarar. Anneyi de besleyerek zayıf düşmesini önler. 
Emzikli kadınlar da sütün miktarını ve beslenme 
değerini yükseltir. Mercimek, sinirleri kuvvetlendi-
rir. Kara biber, zencefil ekerek hazmı kolaylaştırıla-
bilir.

Nohut

Nohut  kullanımı vücudu kuvvetlendirir. Anne sü-
tünü arttırır. Bol idrar söktürür, vücuttaki üre asidi 
ve ürat tuzlarını, fazla yemek tuzunu idrarla dışarı 
atar. Bol fosfor, B vitaminleri ile beyni ve sinirleri 
dinlendirir, tamirini ve normal çalışmalarını sağlar. 
Bedenen ve zihnen çalışanlara çok fayda verir. 
Mideyi kuvvetlendirir ve iştah açar. Nohut günde 
en fazla 50 gram yenmelidir. Salata, soğan, turşu ile 
birlikte yenmelidir.

Soya

Sağlıklı yaşamak isteyen herkes mutlaka soya tüket-
melidir. Soya; çok kuvvetli (etin 2 misli) proteine 
sahip bir gıdadır. Bol B vitamin ve mineral vardır. 
Hem nişastası ve hem de yüzde 30’dan fazla yağı 
ile çok kuvvetli enerji verir. Adalelerin, sinirlerin, 
kemiklerin gelişmesini sağlar. Sahip olduğu ve nadir 
yiyeceklerde bulunan lesitin maddesi ile beynin 
çalışmasını artırır. Hazmı kolaydır. Çok kuvvetli 
olduğu için günde 25 gram yeterlidir. Yemeklerde, 
çorba ve garnitür olarak yenilir. Salata, soğan, turşu 
ile yenilmelidir. Guatrı olanlar veya olmaktan kor-
kanlar yememelidir.
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Nohut vücudu kuvvet-
lendirir, anne sütünü 
arttırır.
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FIAP Mansiyon - Lichun Zhou - Çin  - Old Tofu
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Benim Kentlerim
ADANA

Mirza Turgut’un Kaleminden

Kentler, sadece yol-kaldırım ve binalardan 
oluşan soğuk beton yığınları değildir; aynı 
zamanda, binlerce yılın, kültür ve davranış 
kalıplarını, yaşam biçimlerini, aşkları, sev-
daları, kahramanlık öykülerini içinde barın-
dıran canlı sosyal organizmalardır.

Bu bakımdan kentler, insanlığın manevi 
dünyasına anlam katacak tüm kültürel, sa-
natsal, siyasal yaşantıların, kuşaktan kuşağa 
aktarılmasına da tanıklık ederler
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 Tarihi Akıtan Boğaz: Gülek

Adana İsmi Nereden Geliyor?

Büyük İskender’in Adanası

Ramazanoğulları’ndan Osmanlı’yaTarihsel olayların, hep, açıklanabilir, belli bir 
mantık silsilesi vardır..
Örneğin hemen tüm uygarlıklar nehir kenarları 
yada suya yakın bölgelerde kurulmuştur.
Silifke Göksu, Tarsus Berdan, Adana Seyhan, An-
takya Asi nehirleri gibi..
Gülek boğazı Akdeniz ile İç Anadolu’nun geçiş 
merkezi olmuştur..
Dolayısıyla tarihin yapılmasında en önemli ak-
tördür.
Ve tabi aynı şeyi Sertavul Boğazı için de söyleye-
biliriz.
Gülek Boğazı ve Deniz ulaşımının kolay olması 
nedeniyle o dönemler Tarsus çok daha etkilidir.

Makedonya Kralı Büyük İskender, önce tüm 
Anadolu’yu ele geçirip daha sonra da Hindistan’ı 
fethetmek istemektedir.
İç Anadolu’dan GÜLEK boğazına gelir.
Uzun süre Tarsus’ta kalır. 
Bir ara Soli’ye uğrar.
Sonra çok beğendiği Adana’ya yönelir.
Yaklaşık bir ay burada kalır.
Sonra Dörtyol civarında Persleri bozguna uğratır.
Bağdat’ta iken hastalanır ve 33 yaşında ölür.
Ölümünden sonra ülkesini komutanları paylaşır..
Selefkos NİKATOR’a Adana, Antep, Hatay, Silifke 
yani Kilikya bölgesi kalır.
Selefkos, Antep, Hatay ve Silifke’ye kendi adıyla 
üç yeni şehir kurar.
Sonra Silifke’ye yerleşir.
Adana, 300 yıl Selefkos sülalesinin yönetiminde 
kalır.
Sonra Romalılar ve Bizanslılar.
Ve tabi Selçuklar ve Ramazanoğulları.
Sonrası Osmanlılar.
Adana isminin Hititler’e kadar giden bir öyküsü 

var..
Efsaneye göre Hitit kralının Adania adlı oğlu var ve 
Adana ismi oradan geliyor.
O dönemin inanç biçimine göre gök tanrısı 
URANÜS’ün iki oğlu var.. Birisi Adanus, diğeri Sa-
rus.
Sarus bugünkü Seyhan nehri..
Adanus ise bildiğimiz Adana..
Yani Hitit Kralının oğlu Gök Tanrısı Adanus’un adını 
alıyor.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde, Yörük-Türkmen 
aşiretler, köylerinden önce aşiret ismi ile anılırdı.
Adana da Ramazanoğulları etkin aşiretlerdi
Ramazanoğulları Adana’yı 1353 ile 1517yılları ara-
sında yönetti.
 
Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken Adana’yı 
Osmanlı topraklarına kattı
 
HARUN REŞİT döneminde İslam altın çağını yaşı-
yordu..
Adana 786 ile 809 yılları arasında Harun Reşit yöne-
timine girdi ve kentte bir çok yenilik yapıldı.

Osmanlı yönetimine bağlanan Adana, uzun bir süre 
önce Konya, sonra Malatya, Şam ve Halep eyaletleri-
ne bağlı olarak yönetildi.

Bir ara da Kıbrıs’a bağlanmıştı..
 
Kavalalı İbrahim Paşa’nın tarım reformu
 Modern Adana’nın temelleri Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın oğlu İbrahim paşa döneminde atıldı.
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Mısır tarım tekniği açısından çok ileri durum-
daydı.
Kavalalı İbrahim Paşa (1833 -1840) yılında Ada-
na Valisi olunca, bölgeyi yeniden imar etmeye 
başladı..
 
İşte tam da o günlerde, Suriye başta olmak üzere, 
Mısır ve Lübnan’dan tarımı bilen fellahlar(Çifçiler) 
Adana, Mersin ve Amik ovasına yerleştirilmeye 
başladı.
İbrahim Paşa döneminde Adana tarımsal bakım-
dan çok ileri gitti.

Tanzimat Fermanı
 
İbrahim Paşa’nın son yılında,Tanzimat fermanı 
ilan edildi.
Tanzimat; gayri- müslümler için çok önemli ayrı-
calıklar getirdi..
Artık, imparatorluk sınırları içinde yaşayan gay-
ri-müslümler, istedikleri yerde, istedikleri biçim-
de ticaret yapabileceklerdi.
O günlerde yavaş yavaş gelişen Mersin , gayri 
müslümler için çekim merkezi idi..
Çünkü, Mersin iskelesi ile dünya pazarlarına tica-
ret yapılabilirdi.
 
Mersin’in hızlı gelişmesi aslında bir biçimde 
ADANA’yı da çok geliştirdi.

 Amerikan İç savaşı ve Adana

1860 yılında başlayan ve 5 yıl süren Amerikan iç sa-
vaşının, Adana’nın gelişmesine ne gibi etkisi  olabilir?
O yıllarda tüm Avrupa’nın pamuk ihtiyacını ABD 
karşılıyordu.
İç savaş sonunda ABD, Avrupa’ya pamuk ihraçatını 
durdurunca, Avrupa krize girdi..
İngiliz, Alman ve Fransız tüccarlar ÇUKUROVA’ya 
hücum etmeye başladılar ve 1861 yılında bölgede ilk 
pamuk ekimi başladı. Çukurova ve Amik ovası bir 
anda pamuk plantasyonlarına döndü..
Çukurova’nın pamuğu en kısa yoldan Avrupa pazar-
larına götürülmeliydi.
Ama o zamanlar bırakalım demiryolunu Karayolu 
bile yoktu. Önce karayolunun,
ardından Demiryolunun yapımı başladı.
Karayolu 1875, Demiryolu 1886 yılında hizmete açıl-
dı.
Pamuk balyalar halinde, Mersin iskelesine geliyor ve 
oradan Avrupa pazarlarına gönderiliyordu.
Karayolu ve Demiryolunun yapılması Çukurovalılık 
kültür ve bilincini pekiştirdi.
Zaten bunun için 1867 yılında Eyalet merkezi oldu.
Pamuk ekimi, büyük çiftlikleri doğurdu ve bir zen-
ginlik ortamı arttı.
Ağalık sistemi iyice gelişti.
Adana’da zengin bir sınıf oluşmuştu..
Bu sınıfın eğlenmesi için gerekli eğlence yerleri, arka 
arkaya açılmaya başladı.
Tabi o zamanın ADANA’sı tüm Osmanlı kentlerinde 
olduğu gibi çok dinli, çok etnik yapılı ve çok kültür-
lüydü..
Tren yolunun açılması Adana’ya yeni bir vizyon ver-
di..
Tarımdaki gelişmeler, ticareti hızlandırdı ve giderek 
pamuk hammaddesi üzerinden yepyeni bir sanayi-
leşme süreci başladı.

Kavalalı İbrahim Paşa
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İnce Memet: Hem Eşkiya, Hem Deli-
kanlı, Hem Yardımsever

Türkiye’nin iki dev edebiyatçısının Adana’dan çık-
ması rastlantısal gibi görünse de aslında tümüyle 
açıklanabilir  bir gelişmedir..
Yaşar Kemal’in  “İnce Memet” ile Orhan Kemal’in  
“Bereketli Topraklar Üzerine” aslında bir nevi 
Adana tarihidir..

1940 ve 50’liyıllarda Adana’nın yaşantısı İnce Me-
met romanları ile günümüze taşınmıştır..
Dört ciltlik bu dev eser, Adana ve civarındaki ya-
şantının 
tüm gerçekliğini bizlere vermektedir.

Dönemin tek parti iktidarı olan CHP ile işbirliği 
yapan şehirli eşrafın,nasıl sanayici olmalarından 
tutunda, yeni köy ağalarının,yine devletle işbirliği 
yaparak, köylüler üzerindeki baskıları tek tek or-

taya konmaktadır.
İnce Memet, bu zalim düzene başkaldırmış bir deli-
kanlıdır.
Delikanlılık, o bölgede “külhan duruş” anlamına ge-
liyor; garibana yardım etmek, zalimlere karşı çıkmak 
gibi.
Aslında bölgenin tarihsel geçmişinde eşkiyalık var..
Otoriteyi kabul etmeyen bir çok kişi, yıllarca dağlar-
da eşkiyalık yapmıştır.
Osmanlı resmi düzeninin “eşkıya” diye dışladığı bu 
insanlar, aslında bir nevi Robin Hood’tur.
Garibanlara yardım ederler, zalimlerle savaşırlar…
İnce Memet’te önce eşkıya olmuştur..
Daha sonra köylülerin yardımına koşan, yiğit bir 
DELİKANLIDIR.
Bu yıllarda  tarıma makine girmektedir..
Şehirler giderek büyür..
İşte, İnce Memet romanları tam da bu geçiş dönem-
lerinin oluşturduğu sınıfsal çatışmalar başta olmak 
üzere, tüm çelişkileri içinde barındırıyor.
Adana ve civarındaki köylülerin duruşunu, yaşama 
bakışını, yaşamdan beklentilerini, duyuş ve düşü-
nüşlerini muhteşem bir biçimde anlatıyor.
“Adanalıyız biz”, Delikanlılar memleketiyiz” gibi, 
daha sonraki kuşakları da etkileyen bu külhan du-
ruşun tarihsel kökleri, eşkıyalık kültüründen geliyor.
Yaşar Kemal bu durumu çok iyi bildiği için yarattığı, 
İnce Memet tipi ile eşkiyalıktan delikanlı, külhan ve 
yardımsever, halkçı bir resim üretmiştir.

İki Kemal
Bereketli topraklar üzerine

Sanayileşme, toplumsal yaşam biçimini değiştirmek-
tedir..
Adana’da arka arkaya açılan fabrikalar, göçü hızlan-
dırmıştır..
Çeşitli kentlerden Adana’ya iş ve aş için gelenler ol-
maktadır..
Dün köyde yaşayan bu göç insanları, şehir yaşamına 
ayak uydurmakta zorlanmaktadırlar.
Ayrıca köyün yaşam biçimi, değerler sistemi bam-
başkadır..
Şehirde ise, insan insanın kurdudur felsefesi geçer-

Yaşar KemalYaşar Kemal
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lidir.
Kimse kimsenin derdiyle ilgilenmiyor.
İşte Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar” roma-
nı tam da bu durumu resmetmektedir.
Büyük umutlarla şehirde iş bulmak için memle-
ketini terk eden garibanlar, şehir yaşamında  her 
türlü olumsuzluğu bizzat yaşarlar.
Ve öyle bir an gelir ki, birbirlerinin cenazesine 
bile sahip çıkmayacak, çıkamayacak şekilde, ya-
bancılaşırlar..
Tarımdan sanayiye geçiş, aynı zamanda duygula-
rı, düşünce yapılarını ve ahlaki değerleri tümüyle 
değiştiriyor.
Evet,1940-1950  ve sonrası Adana’sının DEĞİŞİM 
dönemini en iyi, bu iki dev eserde görebileceği-
miz, için bu kadar uzun yer verdim.

Adana’nın Kültür Markaları

Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in yaptığını Yılmaz 
Güney sinemaya uyarladı..
İşte bunun için özellikle 60’lı yıllarda Adana her 
açıdan ALTIN ÇAĞINI yaşadı.
Yılmaz Güney, iki Kemal’in edebiyatta açtığı çığır 
gibi SİNEMADA çığır açmıştır.
Yılmaz Güneyde, tarımdan sanayiye geçişle orta-
ya çıkan yeni duruma ait çelişkileri, olumsuzluk-
ları, insanı temel alan bir çizgide dile getirmiştir.
Onun için Yılmaz Güney Türk sinemasında 
MARKA olmuş bir isimdir.
İki Kemal ve Yılmaz Güney’in ustalık eserlerini 
incelediğimizde ADANA’nın belli bir tarihsel dö-
nemi hakkında, yeterince bilgi sahibi olabiliriz.

Doğu Akdeniz’in Üretim Merkezi

Günümüz Adana’sı 21. yüzyılda gelişmeye açık en 
önemli kentlerimizden birisidir..

20 yüz yılda Türkiye’nin üretim havzası Marmara idi.
Ancak günümüzde bu paradigma değişmeye başla-
mıştır.
Özellikle Ceyhan’ın petrol ve türevlerinin üretildiği, 
pazarlandığı bir merkez olması ile birlikte, Doğu Ak-
deniz havzası öne çıkmaya başlamıştır.
Mersin, Hatay arasındaki bu bölgede, bir yandan de-
mir-çelik tesisleri diğer yandan petrole ve gemiciliğe 
dayalı yeni sektörlerin hızla inşa süreci başlamıştır.
Öte yandan Mersine yeni bir iç liman yapılması. 
Tarsus’a çok büyük bir havaalanının inşa süreci.
Bütün bu gelişmeler, günümüz Adana’sına çok büyük 
bir rol vermektedir.
Yakında Adana merkezli önemli bir değişim süreci-
nin başlayacağını söyleyebiliriz.
Büyük İskender Adana’dan geçti.
Abbasilerin en ünlü lideri HARUN REŞİT Adana’yı 
çok sevdi..
Roma’nın felsefeci-devlet adamı ÇİÇERO Adana’da 
valilik yaptı.
Aslında bölgenin adını FENİKELİLER koymuştu..
Antalya’dan Gaziantep’e kadar uzanan bölgeye KLİK-
YA demişlerdi.
Lemas çayı ile Gaziantep arasına OVALIK KLİKYA 
dediler.
“Çukurova” bu kültürün üstüne geldi
Günümüz Adanası hem ekonomi hem de kentleşme 
açısından son derece başarılı bir gelişme izlemekte-
dir.
Ramazanoğulları’na dayanan Yörük-Türkmen gele-
neğine  Kavalalı İbrahim Paşa’nın getirdiği fellahlar 
(çiftcilerle) eklenmiştir.
Sonraki yıllarda da iç Anadol’dan Anadolu Alevileri 
ile Doğu Anadolu’dan Kürt yurttaşlarımız yerleşme-
ye başlamıştır.
Dolayısıyla bugünkü Adana, çok mezhepli,  çok et-
nik yapılı bir kent haline gelmiştir.
Bu Anadolu’nun zenginliğidir..
Fenikelilerden Ramazanoğullarına, eşkiyalıktan İnce 
Memet’e, İki Kemal’den Yılmaz Güney’ e uzanan ta-
rihsel genetik, Türkiye’nin kültür mirası açısından da 
çok önemli bir kazanım olarak görülmelidir.

Orhan Kemal

Yılmaz Güney
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin, yeni dönem 
Koordinatör Başkanı, Akdeniz Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç oldu.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracat-
çıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Kıvanç, Koordinatör Başkanlığı görevini 
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
M.Bülent Aymen’den devralırken, Koordi-
natör Başkanlığı Yardımcılığına da Akdeniz 
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mad-
deleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mahmut Arslan ve Akdeniz Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can 
Yamanyılmaz getirildi.
AKİB Koordinatör Başkanı Kıvanç, Başkan-
lık döneminde her zaman bölge ihracatçıla-
rının yanında olacağını ifade ederek, ihracat-
çıların yaşadığı her türlü sorunu, çözüm için 
en yetkili mertebelere taşıyacağını belirtti.
Kıvanç, “AKİB’in ihracatını üst seviyelere çı-
karmak için çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam edeceğiz. Ülke ihracatımıza katkımı-
zı artırmak için, ihracatçımızın önünü aça-
cak her türlü faaliyetin içerisinde olacağız.” 
dedi. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki 
fuarlara milli katılım organizasyonları, dün-
ya genelinden önemli alıcıların bölgemizde 
ağırlanacağı “Alım Heyeti” programları, ih-
racatçılara yeni ihraç pazarları kazandıra-
cak ticaret heyetleri, ihracatçıların ufkunu 
açacak eğitim programları ve seminerleri ile 
AKİB ihracatını yükselişe geçirmeyi hedefli-
yoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKANLAR

Zeki Kıvanç

KURULU
BAŞKANI
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
Türkiye’de tarıma elverişli durumdaki 184 adet 
ovanın koruma altına alınacağını açıkladı.
Bakan Çelik, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Önemi her geçen gün artan tarım ve gıdanın en 
önemli kaynağı olan toprak olmadan hayatımızı 
idame ettirmemiz mümkün değil. Tükettiğimiz 
gıdaların yüzde 95’ini topraktan elde ediyoruz. 
Gıdaya erişim noktasında yeterli olabilmek ve 
tarımsal üretimimizi sürdürebilir kılmak bakı-
mından toprağımızı korumak durumundayız. 

Bu bakımdan toprağımızı geleceğimiz olarak görü-
yoruz.
Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de top-
raklarımızı kaybediyor ve kullanamıyoruz. Verimli 
tarım arazilerimiz, tarım dışı amaçlarla kullanıl-
masından dolayı geri dönüşü olmayacak bir şekilde 
elimizden çıkıyor. Ülkemizde her yıl 50 bin ile 100 
bin hektar arasında toprak kaybediyoruz. 24 milyon 
hektarlık tarıma elverişli arazimizin ise 19 milyonu-
nu kullanabiliyoruz.
Bu olumsuz gidişe dur demek ve tarım arazilerimizi 

KORUMAYA ALINIYOR
184 OVA 

Her yıl 50 bin ile 100 bin hektar toprak kaybediyoruz.
Bu ovaların en büyüğü 729 bin hektarla Konya Merkez 
Ovası. En küçüğü ise 521 hektarla Burdur Yeşil Ovası. 
Konya’da toplam 1 milyon hektarlık alana sahip 13 farklı 
ova var. Ankara’da ise 66 bin hektarlık alana sahip 8 farklı 
ova var. Şanlıurfa’da 295 bin hektarlık Ceylanpınar Ovası 
ve 201 bin hektarlık Harran Ovası var. Samsun’da ise 136 
bin hektar alana sahip 3 farklı ova var.
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korumak amacıyla Hükümetimiz döneminde 
ciddi çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 2005 yı-
lında yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanım Kanunu ile; tarım arazileri-
nin farklı amaçlarla kullanımına sınırlamalar 
getirildi. Ayrıca tarım arazilerinin miras ve satış 
yoluyla bölünmesinin önüne geçildi. Parçalı 
arazileri birleştirmek amacıyla arazi toplulaştır-
ma çalışmalarına hız verildi. 12 yılda 5 milyon 
hektar alan toplulaştırıldı. 2 milyon hektar alanın 
toplulaştırma çalışmaları da devam ediyor. 2023 
yılına kadar da 14 milyon hektar alanda toplulaş-
tırmayı tamamlamayı hedefliyoruz.
Görüldüğü üzere Bakanlık olarak toprağımızın 
korunması ve bölünmemesiyle ilgili çok önemli 
çalışmalar yaptık.
Şimdi de yeni bir uygulamayı daha hayata 
geçiriyoruz. Ülke genelindeki 6,5 milyon hektar 
büyüklüğe sahip 184 adet büyük ovamızın sit 
alanı ilan edilmesi için çalışmamızı tamamlamış 
bulunuyoruz. Sayın Başbakanımız da bugünkü 
grup toplantısında bu konuya değindi.
Bu ovaların en büyüğü 729 bin hektarla Kon-
ya Merkez Ovası. En küçüğü ise 521 hektarla 
Burdur Yeşil Ovası. Konya’da toplam 1 milyon 
hektarlık alana sahip 13 farklı ova var. Ankara’da 
ise 66 bin hektarlık alana sahip 8 farklı ova var. 
Şanlıurfa’da 295 bin hektarlık Ceylanpınar Ovası 

ve 201 bin hektarlık Harran Ovası var. Samsun’da ise 
136 bin hektar alana sahip 3 farklı ova var.
5403 sayılı Kanun gereğince belirlenen ve İl Toprak 
Korumu Kurulları’nda görüşülerek uygun görüş 
alındıktan sonra 60 ilimizdeki bu 184 ovanın korun-
masına ilişkin kanuni düzenlememizi önümüzdeki 
günlerde Bakanlar Kurulu’na sunacağız.
Bu düzenlememizle 184 ovamız, sit alanı ilan edilip 
koruma altına alınacak. Artık bu ovalarımıza sadece 
tohumlar atılacak.
Ayrıca tarımsal üretimimizi artırmak amacıyla ekil-
medik yer bırakmayacağız. Göç, hisselilik, parçalılık 
vb. nedenlerle ekilemeyen tarım arazilerimizi atıl 
durumdan çıkartacağız.
Şahsa veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup da 
ekilmeyen tarım arazilerini, sahipleri namına kiraya 
vereceğiz. Böylelikle ekilmeyen 2 milyon hektar 
tarım arazisini milletimizin hizmetine sunarak yıllık 
17 milyar TL’lik hâsıla elde etmeyi hedefliyoruz. Bu-
nun için de yasal düzenleme çalışmalarımız devam 
ediyor.
Bu çalışmalarımız neticesinde ekilmedik bir karış 
toprak bırakmayacağız. Gelecek nesillerden emanet 
aldığımız toprağı yine onlara sağlıklı bir şekilde 
taşıma noktasında üzerimize düşeni yapacağız. 
Çünkü bu topraklar birer milli servet.”
Not: Tarım Gıda ve Haycancılık Bakanlığı İnternet sitesinden alınmıştır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik

Bakan Çelik: “Tü-
kettiğimiz gıdaların 
yüzde 95’ini toprak-
tan elde ediyoruz. 
Gıdaya erişim 
noktasında yeterli 
olabilmek ve ta-
rımsal üretimimizi 
sürdürebilir kılmak 
bakımından top-
rağımızı korumak 
durumundayız.”
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FIAP Bronz - Serkan Daldal - Türkiye
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Mersin’de halk arasında konsolos çiçeği olarak bilinen Begonvil’in 
hikayesini Şinasi Develi kaleme aldı.1880’li yıllarda her gelişme-
de  izi  olan ünlü iş adamı Mavromati  Begonvil’in hikayesinde de 
önemli bir aktör.
İşte Şinasi Develi’nin yazısı:

Bougainville;
Konsolos Çiçeği İsmini Hangi Konsolosluktan aldı?

İtalya mı, İspanya mı?
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“Begonvil”Konsolos adını kimden aldı?

Konsolos Çiçeği bu ismi, Mavromati’nin İs-
panya konsolosluğu döneminde Pergolalar 
üzerine konulmak üzere gölgelik için getirt-
tiği, daha sonra konsolos adı ile ünlendiği 
Fonda’nın ifadesi ile kitapta yer almış. Kısaca 
Begonvil’in “Konsolos Çiçeği” olarak ünlen-
mesi Mavromati’nin İspanya Fahri Konsolos-
luğuna mal edilmiş. Bunu yeni duyuyoruz. 
Bu çiçek Pergolada değil, bir koca binanın 
ön cephesini yıllarca kapladı. Ben bundan 19 
yıl evvel bir dergide aynen şöyle yazmıştım; 
(… Nacar Evi olarak bilinen bina, 1905 yılın-
da Vedih Nacar tarafından inşa ettirilmiştir. 
Uzun süre İtalyan Konsolosluğu olarak kul-
lanılmıştır. Binanın ön cephesini kaplayan 
çiçeklere bu gün de halk arasında “konsolos 
çiçeği” denilir. 1)

Bunu “Eski Mersinde Yaşam” adlı kitabımda 
tekrarlamışım. ( sa. 165) demek ya okunma-
mış yahut da hesaba alınmamış…

Şimdi aynı konuda bir başka belge. “ Türki-
ye de Yabancı Bir Gazetecinin Araştırmaları” 
isimli kitabın yazarı Romano Damyani. Ev-
vela kitabın yazarını tanıyalım. Eski Mersin-
liler Damyani Ailesini iyi tanırlar. Uzun yıllar 
İtalya’nın Mersin Konsolosluğunu yaptılar. 
Tüccar Kulübü’nün ailece müdavimiydiler. 
Romano 1929 doğumlu. İtalyan uyruklu ba-
bası Mersin İtalyan Konsolosluğuna atanınca 
Mersin’e gelmiş. Mersin Lisesini bitirdikten 
sonra Milano Hukuk Fakültesinden mezun 
olmuş. Milano Katolik Üniversitesi Uluslara-
rası Amme Hukuku İhtisas diploması almış. 
Ansa Ajansı Türkiye temsilciliğine atanınca, 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın 

Yüksek Okuluna devam edip buradan da diplo-
ma almış.

Kitaptan buna ait bölümü aktaracağız. 
Begonvil’in kimin tarafından ve nasıl konsolos 
çiçeği yapıldığına okuyucular karar versin…
(… o zamanki İtalyan Konsolosluk binasını 
daha ilginç kılan bir hususiyet vardı. Babama 
Rodos’dan ufacık dört tane ağaç dalı bir İtalyan 
vapuru ile gönderilmişti. … Babam o ufacık dal-
ları cebine koyarak karaya indi. Ve Konsolosha-
nenin önündeki bahçeye ekti. Hiç tahmin etmi-
yordu, fakat o dallar kök saldı. Yukarılara doğru 
alabildiğine yükseldiler. Bunlar Türkiye’de halk 
arasında “Konsolos Çiçeği’’ diye adlandırılan 
Bougainville ismini taşıyan, tropikal bölgelere 
mahsus çiçeklerdi. …Babam zamanla bu çiçek-
lerin ağaçlarından dallar kopartarak dağıttı, na-
sıl ekileceklerini de izah etti. )

2) Kitapta Mavromati’den de söz edilmiş. Biraz 
alıntı alırsak;
(…İpten Adam Kurtarır’’denilirdi. Gerçekten bir 
adamı dahi durdurabilecek güç de olmuş oldu-
ğuna inanıyorum. Andon isminde yarı yarı deli 
Rum tabası bir Kavası vardı. Andon Kavas bile 
büyük itibara sahipti’’ Mavromati ailesi müteva-
zı bir evde otururdu. Bina hala mevcut ise eski 
Tüccar Kulübünün karşısında idi. Bu evde otu-
ran Madam Mavromatinin lakabı Kokana idi. 
Kokona Yunanca ‘Hanım’ demekti. Tek başına 
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kullanıldığında çok muhterem bir ha-
nım anlamına gelir, diyor.

Gelin Çiçeğide denilen Begonvil, yal-
nız Mersin’de değil, Türkiye’nin birçok 
yerinde ‘’Konsolos Çiçeği ‘’ diye anılır 
ve bu isim bizce Mersin de İtalyan Kon-
solosluğunda ilk defa ekilmiş ve yayıl-
mıştır.

İtalyan Konsololuğu; diğer kendi özel 
bürolarını tahsis eden Fahri Konsolos-
luklar gibi bir binada değil, kışla cad-
desinin en güzel binalarından bahçeli 
Nacar Evin’de yerleşikti. Bu binada 30 
yıldan fazla kaldığını sanıyoruz. Mav-
romatiye ait işyerleri genelde Yoğurt 
Pazarı civarı, Gümrük meydanı gibi 
mahallerde olarak bilindiği gibi, Mav-
romatinin İspanya Fahri Konsolosluğu-
nu da uzun süre yaptığını da sanmıyo-
ruz. Rusya Fahri konsolosluğu yaptığı 
şeklindeki bilgilere de rastlamıştık.

Biz geçerli sandığımız açıklamayı yap-
tık. Takdir okuyucuların…

Baro Başkanlığı, Belediye başkan vekilliği yap-
tı. Ömrünü Mersin kent tarihine adadı. Yeni 
kuşaklar ondan çok şey öğrendi.. Kısacası o 
Mersinin hafızası

Şinasi Develi Tarsus’lu olmakla birlikte, Babası-
nın memuriyeti nedeniyle 1919’da Karaman’da 
doğdu. O yıllarda (1937) Mersin’de lise olma-
dığı için, her gün trenle gidip gelerek liseyi 
Adana’da okudu.1944 yılında Ankara Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu.25 yıl serbest Avu-
katlık yaparken, 1963 ile 1973 yılları arasında 
Mersin Barosu Başkanlığı yaptı.
Mersin tarihi konusunda 7 kitap çıkardı. Bu 
arada çeşitli dergi ve gazetelerde yine Mersin’le 
ilgili yüzlerce makale yayınladı.
 Develi,(1973-1977),(1977-1980),(1980-1984)
ve (1984-1999) dönemlerinde,  Mersin Büyük-
şehir Belediye Meclis üyeliği ve kimi dönemler-
de belediye başkan vekilliği de yaptı.
Bugün 97 yaşında 
Şinasi Develi İçel adının yeniden Mersin olma-
sı için uzun yıllar mücadele etti ve sonunda 
başardı.

O MERSİN’İN YAŞAYAN HAFIZASI

Şinasi DEVELİ
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VERİMLİ TARIM VE
GÜVENLİ GIDA İÇİN

İTÜ
İyi Tarım Uygulamaları (İTU), gerek kali-
teli ve verimli bir tarımsal üretim gerekse 
güvenli gıda tüketimi açısından oldukça 
önemlidir. ÎTU ile üreticilerimizin kazan-
cı ve rekabet gücü artacağı gibi tüketicile-
rin sağlığı da korunmuş olacaktır.
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Karar aşamasında riskler değerlendir-
mesi yapınız!...

İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar 
uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını 
kapsar. Karar vermeden önce üretim alanında 
daha önce yetiştirilen ürün veya tarımsal faaliyet-
ler bilinmeli, insan sağlığı ve çevreye olan etkileri 
değerlendirilmeli, kontrol altına alınamayacak 
riskler söz konusu ise bu alanlar iyi Tarım Uygu-
lamalarında kullanılmamalıdır.

Üreticiler, üretim kararını vermeden önce risk 
değerlendirilmesi yapmalıdır. Risk değerlendiril-
mesi; toprak tipi, erozyon, taban suyu seviyesi ve 
kalitesi, sürdürülebilir su kaynaklarının varlığı, 
arazinin ilk kullanımı, parazit ve diğer asalaklarla 
bulaşık olması ve bitişik alanlara etkisi göz önün-
de tutularak yapılmalıdır. Toprak sağlığının ko-
runması, tarım ilaçlarına bağımlılığın azaltılması 
ve bitki sağlığının maksimum düzeyde sağlana-

bilmesi için dönüşümlü üretim yapmalıdır.
 
Üretime başlamadan önce yetkili kuruluşlara 
başvurunuz

 İyi Tarım yapmaya karar verdikten sonra gerekli 
prosedürü yerine getirmek üzere yapılacak ilk iş, İTU 
konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurarak 
üretim sürecinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.
 
İzlenebilirlik ve kayıt tutma,ürünün belge-
lenmesi için şarttır
 
Üretim sırasında yapılan bütün işlemler çifçiler tara-
fından kayıt altına alınmalı ve daha sonra yapılacak 
kontroller için saklı tutulmalıdır. Bu kayıtlarda; ürün 
çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uy-
gulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin, kul-
lanılan kimyasalın ticaret ismi ve miktarı, uygulama 
aleti, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç 
gün sonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, 
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yöntemi ve miktarı gibi bilgileri içermelidir.
 
Üretimde dikkat edilecek temel 
hususlar.

Toprağın işlenmesinde, erozyonu azaltacak ve 
toprağın fiziksel yapısını koruyacak teknikler 
kullanılmalı.
 
Seçilen çeşitler virüsten ari, hastalık ve zararlılara 
karşı dayanıklı olmalı.
 
Kaliteli tohum, fide veya fidan kullanılmalı
 
Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımı için 
toprak analizleri yılda en az bir defa, yaprak ana-
lizleri ihtiyaç duyulduğunda yaptırılmalı. Gübre-
leme, toprak yapısına göre hangi gübrenin uygun 
olduğunu belirledikten sonra, bitkinin ihtiyaç 
duyduğu miktarda ve zamanda yapılmalıdır.
 
Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı 
vediğer bütün uygulamalarla ilgili işlemleri kayıt 
altına alınız,
Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilebi-
lecek ve bitkinin ihtiyaç duyacağı suyu temin 
edebilecek sulama sistemleri kurulmalı. Sulama 
için asla atık su (kanalizasyon suyu) kullanılma-
malıdır. Risk değerlendirme esaslarına bakılarak, 
sulama suyu kaynağı yılda en az bir kez mikrobi-
yal, kimyasal ve mineral kirleticiler bakımından 
analiz ettirilmeli.

Hastalık ve zararlılarla mücadele “Entegre Müca-
dele Teknik Talimatları”
 doğrultusunda öncelikle kültürel 

tedbirler,mekanik mücadele, biyolojik mücadele 
veya biyoteknik yöntemler uygulanmalı. Son çare 
olarak kimyasal mücadele yapılmalıdır.
 
Bütün pestisit uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutul-
malı. Pestisit kalıntı analizlerinin sıklığı, risk değer-
lendirmelerine göre yapılmalı. Maksimum kalıntı 
limitlerinin aşılması durumunda ise bir acil eylem 
planı mevcut olmalıdır.

61BİRLİK (Akdeniz İhracatçılar Birliği) 
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İşletmedeki olası atık ürünleri ve kirlilik kaynak-
larını belirtiniz.
Hasat, hijyenik koşullarda yapılmalı.
 
Tarım işletmesindeki bütün olası atık ürünler (ka-
ğıt, karton, plastik, ürün kalıntısı, yağ, kaya yünü 
vb.) ile muhtemel kirlilik kaynakları (kimyasallar, 
yağ, yakıt, ses, ışık kalıntı, paketleme evinden çı-
kan akıntılar) belirtilmelidir.
 
Tarımsal kimyasalları kullanan, taşıyan ve uygu-
layan işçilere bu konuda eğitim verilmeli; işletme-
de ilk yardım eğitimi alan kişiler bulunmalıdır.

Ürününüz, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından İyi 
Tarım Ürünü Sertifikası ile belgelendirilir.

İTU ile üretilen ürünler tüketicinin daima tercih 
edeceği güvenilir gıdalardır.
Unutmayınız ki, İyi Tarım Ürünü sertifikası ürü-
nünüzün markası olacaktır.

Not: Yukarıdaki yazı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Sitesinden Alınmıştır. 

GPU Mansiyon - Rabia Budak - Türkiye  
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu,1Temmuz 2016 itibariyle yürürlüğe giren 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla ilgili basın top-
lantısı düzenledi. 
Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, 50 kişiden az 
çalışanı bulunan ve “az tehlikeli” sınıfında olan 
işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında iş 
sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin tamamının 
yürürlüğe girdiğini uygulamada herhangi bir 

ÇALIŞMA HAYATINDA

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu yürürlükte
YENi DöNEM

ertelemenin söz konusu olmadığı belirtti.
 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlediği basın 
toplantısında yeni sürecin detaylarını kamuoyu 
ile paylaşan Soylu yeni uygulama ile birlikte tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarında,  50 kişiden az 
çalışanı bulunan ve “az tehlikeli” sınıfında olan 
iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
zorunlu hale geldiğini belirtti.  50 kişinin altında işçi 
çalıştıran bütün işyerleri de yasanın getirdiği her 



64 BİRLİK (Akdeniz İhracatçılar Birliği) 

türlü yükümlülüğün uygulanacağını ifade eden 
Bakan Soylu, “Bu şirketlerden 10 kişinin altında 
çalışanları bulunanlar, işveren veya işveren vekili 
iş güvenliği eğitimi almak koşuluyla iş güven-
liği yükümlülüğünü uygulayabilecek. Eğitimler 
Anadolu Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim 
kapsamında da verilebiliyor. Yine 10 kişinin 
altında çalışan işyerleri 5 yılda bir kamu sağlık 
kuruluşlarınca da sağlık kontrolü yaptırarak sağ-
lık yükümlülüklerini yerine getirebilecek” dedi.
Yıl Sonuna Kadar Cezai Müeyyide Yok
30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanununun uygulanması için 
yeterli sayıda iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş 
yeri hekimi olmadığı için; önce 31.12.2013 tari-
hine, daha sonra da aynı gerekçeyle  01.07.2016 
tarihine erteleme yapıldığını hatırlatan Süleyman 
Soylu, ancak bundan sonraki süreçte herhangi 
bir ertelemenin söz konusu olmayacağını söy-
ledi.  Soylu, “İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin 
2017’ye kadar olan sürecin programlı denetim 
kapsamında bir denetim yapılmayacak ancak 
buna karşılık şikayet üzerine yapılan denetimler-
de de cezadan çok yönlendirici ve uyum sağlayıcı 
bir yaklaşım içinde olacaklarını belirtti.  Bakan 
Soylu  2017’ye kadar süreci izleme değerlen-
dirme dönemi olarak değerlendireceğiz.” dedi.  
İşyerlerini düzenlemelere uyuma çağıran Soylu, 
Türkiye’nin bu yolla iş sağlığında ve güvenliğinde 
mevcut durumunun iyileşmesinin sağlanacağını 
kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu, iş sağlığı ve güvenliği alanında, şirketler 
kendi bünyelerinde tam zamanlı uzman çalıştıra-
bileceği gibi, bu hizmeti dışarıdan da alabilecek-
lerini ifade etti. Soylu, kamu kurum ve kuruluş-
ları da iş sağlığı ve güvenliği hizmetini ya kendi 

personelinden uygun sertifikalara sahip kişilerden 
sağlayacak ya da kamu kurumlarından belgeli per-
sonel görevlendirerek gerçekleştireceklerini belirtti. 
Bakan Soylu,  ayrıca, yetkili birimlerden hizmet 
alınması yoluyla da çalışanlarının bu hizmetten 
yararlanabileceklerini sözlerine ekledi.  
İş Güvenliği Ve İş Yeri Hekimi Sayıları Artıyor
Bakan Süleyman Soylu, iş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimi sayısında da ihtiyacın üzerinde eleman yetiş-
tirildiğine dikkat çekti. Türkiye’de 98 bin kişinin iş 
güvenliği uzmanı belgesinin olduğunu, fiilen 28.8 
bin kişinin çalıştığını, ihtiyacın ise 19 bin 717 kişi 
olduğunu belirten Soylu, “ İşyeri hekiminde ise 28.9 
bin hekimin işyeri hekimi niteliği bulunduğu, 12 bin 
419 hekimin fiilen çalıştığını ve ihtiyacın ise  8 bin 
709 kişi olduğunu ifade etti.
11 Meslek Standartı Resmi Gazete ’de Yayınlanmak 
Üzere Hazır
Mesleki Yeterlik Belgesi’nin 25 Haziran’dan itibaren 
kanunen zorunlu olduğunun altını çizen Süleyman 
Soylu,  “Orada da 1 Ocak 2017 tarihine kadar bir 
izleme ve kontrol sürecini ortaya koymuş bulunu-
yoruz” dedi. 848 meslek standardı hazırlıklarının 
bulunduğunu, bunların 644’ünün Resmi Gazete’de 
yayımlandığını aktaran Soylu, 11 meslek standar-
dının da yayımlanmak üzere hazırlandığını belirtti. 
Şu ana kadar 65 bin belgenin verildiğini bunun 46 
bin 80’inin çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde verildi-
ğini dile getiren Soylu, yaklaşık 47 kuruluşun belge 
vermeye yetkili olduğunu sözlerine ekledi. 
6 Bin 113  Engelli Memurun Alımı Yapılacak
Engelli alımları ile de açıklamada bulun Bakan 
Soylu, ilkokul, ortaokul eğitim seviyesinden bin 220 
kişi, ortaöğretim seviyesinden 2 bin 514 kişi, ön 
lisans eğitim seviyesinden bin 340 kişi, lisans eğitim 
seviyesinden de bin 39 kişinin kadro almak üzere 
toplam 6 bin 113 engelli memur alımı yapılacağını 
ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Soylu, 2016 
EKPSS sonuçları ve kura başvurularına göre, 
ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan şartlara göre, 
13-22 Temmuz tarihleri arasında osym.gov.tr üze-
rinden başvuruların yapılabileceğini bildirdi.

Süleyman SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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DÜNYA BAKLİYAT ÜRETİMİ VE
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO) 
verilerine göre; yıllar itibariyle baklagillerin ekim 
alanında, dengeli bir atış gözükmektedir. Zaman za-
man bir miktar gerileyen ekim alanı, 2005 yılında 71 
milyon hektarken 2013 yılında 81 milyon hektara 
çıkmıştır. Benzer bir tablo verimlilikte de söz konu-
sudur. Zaman zaman meydana gelen dalgalanmalara 
rağmen uzun vadede bakliyatta verimin istikrarlı bir 
şekilde artış sağladığı görülmektedir. Ekim alanla-
rındaki ve verimlilikteki artış üretime de yansımıştır. 
Bakliyatların üretim miktarı 2005, 2006 ve 2007 yıl-
larında 61 milyon ton dolaylarında seyretmiş; 2008 
yılından itibaren de yükselişe geçmiştir. 2010 yılında 
70 milyon tona ulaşan dünya bakliyat üretimi, 2011 
yılında 68 milyon tona düşmüş; 2012 yılında ise 75 
milyon tona yükselmiştir. Dünya bakliyat üretimi 
2013 yılında da 73 milyon ton seviyesinde kalmıştır.
 
Dünyanın en büyük bakliyat üreticisi Hindistan’dır. 
Hindistan 2009 yılında 14 milyon ton bakliyat üret-
miş ve bu miktarı 2010 ve 2011 yıllarında 17 milyon 
tonun üzerine çıkarmıştır. Hindistan 2012 yılında bir 
miktar düşüşle 16,7 milyon ton bakliyat üretimi ger-
çekleştirmiştir. 2013 yılında ise Hindistan’ın bakliyat 
üretimi 18,3 milyon tona yükselmiştir. Hindistan’ın 
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hemen ardından gelen Kanada, ortalama 5 mil-
yon ton olan bakliyat üretimini, 2013 yılında 6 
milyon tona yükseltmiştir. Dünyanın üçüncü 
büyük bakliyat üreticisi Myanmar ise 2012 ve 
2013 yıllarında yaklaşık 5,2 milyon ton miktarın-
da bakliyat üretimi gerçekleştirmiştir. Diğer bü-
yük bakliyat üreticileri ise Çin, Nijerya, Brezilya, 
Avustralya, ABD, Rusya ve Tanzanya’dır.

Üretimde önde gelen bakliyat ürünü kuru fasul-
yedir. Kuru fasulye üretimi yıllar içinde düşüş 
göstermektedir. FAO’nun verilerine göre 2010 
yılında dünya genelinde 24 milyon ton kuru fa-
sulye üretilmiştir. Bu miktar 2011 ve 2012 yılla-
rında 23 milyon tona düşmüştür. 2013 yılı dünya 
kuru fasulye üretimi ise 22,8 milyon tondur. Kuru 
fasulyeden sonra diğer önemli bakliyat ürünü ise 
nohuttur. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 11 milyon 
ton civarında gerçekleşen dünya nohut üretimi, 
2013 yılında yaklaşık 13 milyon tona yükselmiş-
tir. Bezelye üretiminde ise düzenli bir artış ya 
da düşüş görülmemektedir. 2010 ve 2012 yılları 
arasında yaklaşık 10 milyon ton dolaylarında ger-
çekleşen bezelye üretimi, 2013 yılında 11 milyon 
tonu geçmiştir. Üretimi gerçekleştirilen diğer 
önemli bakliyat ürünleri ise mercimek ve bakla-
dır. 2013 yılında dünya genelinde yaklaşık 5 mil-
yon ton mercimek, 785 bin ton bakla üretilmiştir.
 
Kuru fasulyede üretim ağırlığı Asya kıtasında-
dır. Hindistan, Brezilya, Myanmar ve Çin’in önde 
gelen üreticiler olduğu görülmektedir. Nohut da 
ağırlıklı olarak Asya kıtasında üretilen bir diğer 
bakliyat ürünüdür. Nohut üretiminde Hindis-
tan, Türkiye, Pakistan, Avustralya ve İran önde 

gelen ülkelerdir. Çoğunlukla Asya kıtasında üreti-
mi gerçekleştirilen bir ürün de mercimektir. Birçok 
üründe olduğu gibi mercimekte de üretim lideri 
Hindistan’dır. Hindistan’ı Kanada, Türkiye, ABD ve 
Nepal takip etmektedir. Bezelye üretimi büyük ölçü-
de Avrupa kıtasında yapılmaktadır. Önde gelen be-
zelye üreticisi ülkeler ise Kanada, Fransa, Rusya ve 
Çin’dir. Bakla üretiminin ise yüzde 82’si Okyanusya’da 
gerçekleşmektedir. 2013 yılı bakla üretiminin yarı-
sından çoğunu ise Avustralya gerçekleştirmiştir.
 
Dünya Hububat Ticareti

IGC’nin 26 Mart tarihli raporuna göre dünya ticare-
tine konu olan toplam tahıl miktarı, 2012/13 sezo-
nunda 269 milyon tondur. IGC, 2013/14 sezonunda 
307 milyon tona ulaştığını açıkladığı dünya tahıl ti-
caretinin, 2014/15 sezonunda da 2 milyon tonluk ar-
tışla 309 milyon tona ulaşacağını tahmin etmektedir. 
Son raporunda 2015/16 projeksiyonunu da açıklayan 
IGC, toplam tahıl ticareti için 304 milyon tonluk bir 
miktar öngörmektedir.

FAO’nun verilerine göre de, 2011 yılında dünya ge-
nelinde yaklaşık olarak 343 milyon ton tahıl ithal 
edilmiştir. İthal edilen bu tahılların değer karşılığı 
ise yaklaşık 127 milyar dolardır. Dünya tahıl ithala-
tı 2010 yılına göre hem miktar hem de değer bazın-
da artış göstermiştir. Buna göre, 2010 yılında ithal 
edilen tahıl miktarı yaklaşık 336 milyon ton, değeri 
ise 95 milyar dolardır. IGC ve FAO’nun toplam ta-
hıl ticaretine dair verilerindeki yüksek farklar ise, 
IGC’nin toplam miktara pirinci dahil etmemesinden 
kaynaklanmaktadır.

Dünyanın en büyük tahıl ithalatçısı Japonya’dır. Ja-
ponya 2007 ve 2011 yılları arasında ortalama 25 
milyon ton civarında tahıl ithalatı gerçekleştirmiştir. 
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2011 yılında gerçekleştirdiği ithalat miktarı ise 
25,1 milyon tondur. Japonya’dan sonra en büyük 
tahıl ithalatçısı ise Mısır’dır. Mısır’ın, 2007 ve 2011 
yılları arasında tahıl ithalatını giderek artırdığı 
bilinmektedir. 2007 yılında 13,6 milyon ton tahıl 
ithal eden Mısır, ithalat miktarını 2008 yılında bir 
miktar düşürse de, 2009 yılında 14,5 milyon tona 
yükseltmiştir. 2010 yılında da artışa giden Mısır, 
16,8 milyon ton tahıl ithalatı gerçekleştirmiş, bu 
miktarı 2011 yılında 16,9 milyon tona çıkarmıştır.
 
Mısır’dan sonra üçüncü büyük ihracatçı olan 
Meksika ise 2007 ve 2010 yılları arasında sürdür-
düğü 13 milyon ve 15 milyon ton arasında de-
ğişen miktarlardaki tahıl ithalatını, 2011 yılında 
16,9 milyon tona çıkarmıştır. Diğer büyük ithalat-
çılar ise Kore, Endonezya, Suudi Arabistan, İtal-
ya, Cezayir, İspanya ve Hollanda’dır. Endonezya, 
2007 ve 2010 yılları arasında, 5,8 milyon ton ile 
8,1 milyon ton arasında değişen ithalat miktarını, 
2011 yılında 12,5 milyon tona çıkararak dikkat 
çekmiştir.

Tahıl ihracatında ise önde gelen ülke ABD’dir. 
ABD, 2007 yılında yaklaşık 100 milyon ton tahıl 
ihracatı gerçekleştirmiştir. 2008 yılında bu miktar 
93,9 milyon tona, 2009 yılında ise 77 milyon tona 
düşmüştür. 2010 yılında yine yükselişe geçen ve 
86,9 milyon ton tahıl ihraç eden ABD, 2011 yı-
lında da 85,9 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleş-
tirmiştir.
 
İkinci büyük ihracatçı olan Fransa ise 2007 yılın-
da 25,5 milyon ton tahıl ihraç etmiş ve bu miktarı 
2008 yılında 28,8 milyon tona, 2009 yılında 29,7 
milyon tona ve 2010 yılında 34,7 milyon tona 
yükseltmiştir. 2011 yılında ise bir miktar düşüş-
le 32,8 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmiş-

tir. Üçüncü büyük ihracatçı Arjantin, 2007 ve 2008 
yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 28 milyonluk tahıl 
ihracatını, 2009 yılında 17,6 milyon tona düşürmüş-
tür. Ancak tekrar yükselişe geçerek 2010 yılında 25,4 
milyon ton tahıl ihraç eden Arjantin, 2011 yılında bu 
miktarı 30,3 milyon tona çıkarmıştır. Diğer büyük 
ihracatçılar ise Avustralya, Kanada, Rusya, Ukrayna, 
Brezilya, Tayland, Almanya ve Hindistan’dır.
 
Dünya genelinde ticarete konu olan lider tahıl ürünü 
buğdaydır. IGC’nin raporuna göre; 2012/13 sezonun-
da, üretimdeki düşüşe paralel olarak dünya buğday 
ticareti de düşüş göstermiştir. 2012/13 sezonunda 
dünya buğday ticaretinin, bir önceki sezona kıyasla 
4 milyon tonluk düşüşle 141 milyon tona geriledi-
ğini açıklayan IGC, 2013/14 sezonunda ise ticaretin 
14 milyon tonluk artışla 155 milyon tona ulaştığını 
açıklamaktadır. 2014/15 sezonuda da dünya buğ-
day ticaretinin 153 milyon tonda kalacağını tahmin 
eden IGC, 2015/16 projeksiyonunda bu miktarı 150 
milyon ton olarak ön görmektedir. Amerikan Tarım 
Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verile-
rine göre, 2014 yılında en çok buğday ithal eden ülke 
ise 10,5 milyon tonla Mısır’dır. Mısır’ı Endonezya ve 
Cezayir izlemektedir. Buğday ihracatında ise Avrupa 
Birliği, ABD ve Kanada’nın liderliği paylaştığı görül-
mektedir.
 
Buğdaydan sonra en çok ticarete konu olan ürün mı-
sırdır. Dünyadaki mısır üretiminin yaklaşık 100-120 
milyon tonu, uluslararası ticarete konu olmaktadır. 
IGC’nin raporuna göre; 2012/13 sezonunda 99 mil-
yon ton olan dünya mısır ticareti, 2013/14 sezonunda 
120 milyon tona ulaşmıştır. Ancak IGC, 2014/15 se-
zonunda dünya ticaretine konu olacak mısır miktarı-
nın düşeceğini öngörmektedir. Buna göre; bu sezon 
gerçekleştirilecek mısır ticareti yaklaşık 116 milyon 
tondur. 2015/16 projeksiyonu ise 118 milyon tonluk 
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mısır ticaretine işaret etmektedir. Mısır ithalatın-
da 15,4 milyon tonla Japonya liderdir. Japonya’yı 
Meksika ve Kore izlemektedir. Mısır ihracatında 
ise 44,4 milyon ton ile ABD liderdir. ABD’yi Bre-
zilya ve Ukrayna takip etmektedir.
 
İthalat ve ihracatta bir diğer önemli ürün ise pi-
rinçtir. IGC’nin son raporuna göre; 2011/12 ve 
2012/13 sezonlarında 39 milyon ton olan ulusla-
rarası pirinç ticareti, 2013/14 sezonunda 43 mil-
yon tona ulaşmıştır. IGC raporu, yeni sezonda da 
dünya pirinç ticaretinin 1 milyon ton düşüşle 42 
milyon tona gerileyeceğini öngörmektedir. Dün-
ya pirinç ithalatında 4 milyon tonla Çin ilk sırada 
yer alırken, hemen arkasından ise Nijerya ve İran 
gelmektedir. İhracatta ise 11 milyon tonla Tay-
land, 8,7 milyon tonla Hindistan ve 6,7 milyon 
tonla Vietnam önde gelmektedir.

Son dört sezonda dünya ticaretine konu olan arpa 
miktarı ise, 15 ile 23 milyon ton arasında seyret-
miştir. 2013/14 sezonunda da dünya ticaretine 
konu olan arpa miktarının 23,8 milyon ton oldu-
ğunu tahmin eden USDA, bu miktarın 2014/15 
sezonunda da hemen hemen aynı seviyede (23,6 
milyon ton) olacağını öngörmektedir. USDA 
FAS’ın verilerine göre, 2014 yılında en çok arpa 
ithal eden ülkeler Suudi Arabistan, Çin ve Tür-
kiye iken, en çok arpa ihracatı yapan ülkeler ise 
AB ülkeleri, Avustralya ve Rusya’dır. Uluslararası 
ticarete konu olan diğer tahıl ürünleri ise sorgum, 
yulaf, çavdar ve darıdır. Ancak bu ürünlerin itha-
latı ve ihracatı son derece sınırlıdır.
 
Dünya Bakliyat Ticareti

FAO’nun verilerine göre 2011 yılında uluslararası 
ticarete konu olan bakliyat miktarı 12,2 milyon 

tondur. Bu miktarın değer karşılığı ise 9 milyar do-
lardır. 2007 yılında 10,6 milyon ton olarak gerçekle-
şen dünya bakliyat ticareti, 2008 yılında bir miktar 
düşse de, 2009 yılında artışa gitmiş ve 11,8 milyon 
tona ulaşmıştır. 2010 yılında 11,3 milyon ton ola-
rak gerçekleşen bakliyat ticaretinin 2011 yılında da 
artış gösterdiği izlenmektedir. Dünyanın en büyük 
bakliyat ithalatçısı Hindistan’dır. Hindistan 2007 yı-
lında yaklaşık 3 milyon ton bakliyat ithalatı yapmış 
ve bu miktarı 2008 yılında bir miktar azaltarak 2,5 
milyon tona düşürmüştür. 2009 yılında yükselişe ge-
çen Hindistan’ın bakliyat ithalatı, 3,75 milyon tona 
çıkmış ve 2010 yılında da tekrar düşerek 2,3 milyon 
tona gerilemiştir. İstikrarsız giden Hindistan bakliyat 
ithalat miktarı, 2011 yılında 3,2 milyon tona yüksel-
miştir.
 
Hindistan’ın ardından en büyük ithalatçı ülke ise 
Çin’dir. Çin, 2007 yılında gerçekleştirdiği 317 bin 
tonluk bakliyat ithalatını 2008 yılında 350 bin tona, 
2009 yılında 421 bin tona, 2010 yılında ise 684 bin 
tona çıkarmıştır. 2011 yılında ise 790 bin ton bakliyat 
ithal eden Çin, ithalatta istikrarlı bir artış göstermek-
tedir. Çin’in hemen ardından gelen Pakistan ise 2007 
yılında gerçekleştirdiği 520 bin tonluk bakliyat itha-
latını 2008 ve 2009 yıllarında 300 bin ton dolayları-
na düşürmüştür. 2009 yılında tekrar yükselişe geçen 
bakliyat ithalatı 2010 yılında 684 bin ton olarak ger-
çekleşmiş, 2011 yılında ise 790 bin tona ulaşmıştır. 
Diğer büyük bakliyat ithalatçıları ise Mısır, Türkiye, 
Bangladeş, BAE, ABD, İtalya ve İspanya’dır.

Bakliyat ihracatında ise önde gelen ülke Kanada’dır. 
Kanada, 2007 yılında 3,5 milyon ton bakliyat ihra-
catı gerçekleştirmiş ve bunu 2008 yılında bir miktar 
düşürse de, 2009 yılında 4,1 milyon tona yükselt-
miştir. 2010 yılında da yükselişe devam ederek 4,3 
milyon ton bakliyat ihraç eden Kanada, 2011 yılında 
da aynı ihracat miktarını koruyarak 4,3 milyon ton 
bakliyat ihraç etmiştir. En büyük ikinci ihracatçı ise 
Avustralya’dır. Avustralya 2007 ve 2011 yılları ara-
sında bakliyat ihracatını istikrarlı şekilde artırmış-
tır. Buna göre, 2007 yılında 530 bin ton olan ihracat 
miktarı, 2008 yılında 608 bin tona, 2009 yılında 877 
bin tona ve 2010 yılında da 1 milyon tona yükselmiş-
tir. 2011 yılı ihracat miktarı ise 1,2 milyon tondur. 
Dünyanın üçüncü büyük bakliyat ihracatçısı Çin 
ise 2007 yılında 859 bin ton olan bakliyat ihracatı-
nı 2008 yılında 1 milyon tona çıkarmış, 2009 yılında 
da yine 1 milyon ton dolaylarında ihracat gerçekleş-
tirmiştir. 2010 yılında ise bir miktar düşüşle 999 bin 
ton olarak gerçekleşen bakliyat ihracatı, 2011 yılında 
991 bin tona gerilemiştir. Diğer büyük bakliyat ihra-
catçılar ise ABD, Myanmar, Fransa, Rusya, Arjantin, 
Ukrayna ve Türkiye’dir.
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 Uluslararası bakliyat ticaretinde önde gelen ürün 
kuru fasulyedir. Dünya genelinde yaklaşık 3 mil-
yon ton civarında gerçekleşen kuru fasulye itha-
latı, 2011 yılında 3,3 milyon ton miktarında ger-
çekleşerek bezelyenin gerisinde kalmıştır. Kuru 
fasulye ithalatında önde gelen ülke, 630 bin tonla 
Hindistan’dır. Hindistan’ı 27 ülkeyle AB takip et-
mektedir. Kuru fasulye ihracatında ise ilk sırayı 
Çin almaktadır. 2011 yılında 949 bin ton kuru 
fasulye ihraç eden Çin’in ardından Myanmar ve 
ABD gelmektedir.

Kuru fasulyeden sonra en çok ticarete konu olan 
ürün bezelyedir. 2008 yılında 2 milyon ton dolay-
larında olan bezelye ithalatı, 2009 ve 2010 yılla-
rında yaklaşık 4 milyon ton miktarında gerçek-
leşmiş ve 2011 yılında da 4,3 milyon ton olarak 
kaydedilmiştir.

Bezelye ithalatında önde gelen ülke 1,8 milyon 
tonla Hindistan’dır. Hindistan’ı Çin ve AB ülkeleri 
izlemektedir. Bezelye ihracatında ise 2,8 milyon 
tonla Kanada’nın açık arayla önde olduğu görül-
mektedir. Rusya ve ABD ise bezelye ihracatında 

diğer önemli iki ülkedir.
Bakliyat ticaretinde yüksek paya sahip bir diğer ürün 
mercimektir. 2008 yılında 1,8 milyon ton mercimek 
ithalatı gerçekleşmiş ve bu miktar istikrarlı bir artışla 
2009 yılında 1,6 milyon tona ulaşmıştır. 2010 yılında 
1,8 milyon tona ulaşan mercimek ithalatı, 2011 yılın-
da 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın 
en büyük mercimek ithalatçısı Türkiye’dir. Türkiye 
2011 yılında 309 milyon ton mercimek ithal etmiştir. 
Türkiye’den sonra en büyük ithalatçı ise AB ülkeleri-
dir. Mercimek ihracatında lider ülke 1,1 milyon ton-
la Kanada’dır. Avustralya ve Türkiye, Kanada’yı takip 
eden mercimek ihracatçılarıdır.
 
Nohut ithalatı ise 2008 ve 2011 yılları arasında yak-
laşık 1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Nohutta en 
büyük ithalatçı 279 bin tonla Pakistan’dır. Pakistan’ı 
Hindistan ve AB ülkeleri izlemektedir. İhracatta ise 
416 bin tonla Avustralya lider ülke konumundadır. 
Hindistan ve Rusya ise diğer büyük nohut ihracatçı-
larındandır.
 
KAYNAK: MILLER MAGAZINE DEĞİRMENCİ DERGİSİ

GPU Gümüş - Qiang Fu - China (PRC)  Toufu Life
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Y I L - 1942 

Şinasi Develi’nin Kaleminden

MERSiN’DE
VARLIK VERGiSi
Varlık Vergisi Kanunu, Maliye Bakanı Fuat Ağra-
lı, Müsteşar Esat Tekeli ,ve Teftiş Kurulu Başkanı 
Şevket Adalan tarafından hazırlanmıştı. 
Kanun üzerinde çok konuşuldu, çok konuşulur.  
Biz rakamları, mükellef isimlerini herhangi bir 
mütala belirtmeden aynen alıyoruz.  Ekleyece-
ğimiz husus  Faik Ahmet Barutçunun  ‘’ Siyasi 
Anılar’’ kitabından (sa.261)  özetle bu kısımları 
aktarmakla iktifa ederek;  Kanunun elle tutulur 
hiçbir yönünün olmadığını çok kısa,fakat çok be-
liğ olduğu kanısıyla yeterli buldum.

‘Bütçe,Adliye,Maliye ve İktisat Komisyonlarından 
seçilen diğer arkadaşlarla o gece toplandık …ko-
nuyu görüşüp tartışacaktık…Kanunda tartışmayı 
gerektiren noktalardan birisi itiraz mekanizma-
larının bulunmamasıydı. .. Ben de bu notaya de-
ğindim. Hükümet istemedi.Komisyon çoğunluğu 
da yanaşmadı.Karı-Koca, kardeş , amca mallarıda 
gösteriliyordu….
Başkan kardeş malını çıkarmak doğru olur,Çünki 
bu Hukukesasları ile çelkişiyor dedi. 
Dayanamadım sordum,
İlahi başkanım  Bu Kanununun hangi maddeleri 

hukuk ilkeleri ile uyuşuyor ki dedim.Saracoğlu kah-
kahayla
-Maliye Vekili dinliyormusun. Bak senin Kanunun 
için ne diyorlar.
Kanun; 350 milletvekili tarafından kabul edilmiş, 
Celal Bayar, M.Esat Bozkurt, Hasan Ali Yücel, Reşat 
Nuri Gültekin gibi  76  Milletvekili oturuma katıl-
mamıştı.

Varlık Vergisinin  Mersin’de Uygulaması
Takdir Komisyonu Üyeleri:

Başkan :Vali Sahip Örge  
Ticaret Odasından Şevket Sümer : (EskiBld.Bşk.) 
Fuat Morel (Eski Bld. Bşk.)
Belediyeden: Enver Ali Germen, İzzet Kaplan
Maliyeden : Defterdarve Maliye Müfettişi İhsan Paç
Tarih : 17.Teşrinisani.1942
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Tüccar ve Mükellefler

Şaşo Kardeşler ve Saul Kohen  : 600.000
Nazım Gandur Kardeşler  : 600..000
Mehmet ve  Şefik Hariri   : 370.000
Nazım Miskavi    : 200.000
Ahmet Ramazan   : 150.000
Zeki Bilmen.-Mehmet Akil  : 150.000
Anadolu İnkişaf    : 120.000
Mustafa Salih Gandur   : 110.000
Mehmet Akil ve Ortağı   : 100.000
Mustafa Erdişli    : 95.000
Fahri Gürani ve Oğulları  : 80.000
Akdeniz Ltd.Şti.    : 80.000
Jozef Catoni ve Şürekası   : 75.000
Mahmut Rumani   : 60.000
Hazık Ziya ve ortağı   : 60.000
Fuat Barbur    :58.000
Toros Ltd. Şti.    : 50.000
Bahattin Küzberi ve ortağı  : 50.000
İbrahim Derviş ve Fazıl Sıdık  : 50.000
Abdulhamit Nasır   : 45.000
Cemal Alp Abdulhamit Demirel  : 30.000
Melhem Şelfun    : 30.000
Mehmet Canlı ve ortağı   : 30.000
Mim Ali Sefa    : 30.000
Mehmet ve İsmail Saydam  : 30.000
Vital Strumza    : 30.000
Şükrü Diyap    : 30.000
Sait Çiftçi Kardeşler   : 27.000
Mehmet Sabahattin ve oratğı  : 25.000
Enis ve Cemil Turan   : 25.000
İshak Avanof    : 10.000
Ali Ergir    : 10.000
Mahmut Hayfavi   : 17.000
Menahim Dayan   : 12.000
Hüseyin Hancı    : 20.000
Jozef Arya ve Y.Duşi   : 16.000
Sadi Kaplancalı    : 10.000
Zekeriya ve A. Gürani   : 10.000
Abdulvahap Necati   : 10.000
İbrahim Duşi    : 15.000

İRAT SAHİPLERİ   
      
Rahmi Tunçbilek 15.000 , İbrahim ve Halil Eser 15.000, Şevket Pozcu 15.000, Cemii 
Okçuoğlu 15.000, Jozef Dakkak 7.500, Adil Demir 7.500, Mari Sursok 7.500, Meh-
met Kanun 5.000   

Vali Sahip Örge vatan ,kanun ve vicdani yönden vazifelerini imkan nispetinde ifa 
ettiklerini söylemiştir. Vali ayrıca bankaların kredi açma hususunda kolaylıklar ge-
tirildiğini söylemiştir.                                     
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Türkiye Geneli ihracat rakamları, 2016 yılı Ma-
yıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 0,1 
yükselişle 10 milyar 794 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, 
Birleşik Krallık, İtalya, Birleşik Devletler ve Irak 
olurken; en fazla ihracat yapan sektörler Otomo-
tiv Endüstrisi, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Kim-
yevi Maddeler ve Mamulleri, Elektrik-Elektronik 
ve Hizmet ile Çelik sektörleri oldu.
2016 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarının değer-
lendirmesini yapan AKİB Koordinatör Başkanı 
Zeki Kıvanç, “2016 yılı Mayıs ayında, 2015 yı-
lının Mayıs ayına göre ülke olarak 0,1 oranında 
daha fazla ihracat yaptık. İhracatımız 10 milyar 
780 milyon dolardan 10 milyar 794 milyon dola-
ra çıktı. 2016 yılının ilk 5 ayını 2015 yılının ilk 5 
ayıyla kıyasladığımızda da, 61 milyar 484 milyon 
dolardan 57 milyar 475 milyon dolara % 6,5’lik 
bir azalış gözlemliyoruz” diye konuştu.

AKİB’in Mayıs ayı haritasına gelince;
AKİB rakamlarını da değerlendiren Kıvanç, “Ko-
ordinatör Başkanı olduğum Akdeniz İhracatçı 
Birlikleri’nin 2016 yılı Mayıs ayı rakamlarına bak-
tığımızsa ise 945 milyon dolardan 787 milyon do-
lara gerilediği, yani geçen sene Mayıs ayına oranla 
% 17 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. 
2015 ve 2016’yı ilk 5 ay olarak değerlendirdiği-
mizde ise; 2015 yılı ilk 5 ayında 4 milyar 755 mil-
yon dolar olan ihracatımızın 2016 yılı ilk 5 ayında 
4 milyar 107 milyon dolara gerilediği yani % 14 
oranında azaldığı gözlenebilir” dedi.
Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorumluluk saha-
sında bulunan iller açısından değerlendiren Kı-

vanç, 2016 yılının Mayıs ayında en fazla ihracat ya-
pan iller sıralamasında Adana’nın 9., Kayseri’nin 11., 
Hatay’ın 12.,Mersin’in 14. ve Karaman’ın 30. sırada 
olduğunu belirtti.
Kıvanç, AKİB’in ihracatını ülkeler bazında da incele-
yerek, 2016 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat gerçek-
leştirilen ilk 5 ülkenin; Irak, Suudi Arabistan, Mısır, 
Birleşik Devletler ve Suriye olduğunu açıkladı.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri: 2016 yılı Mayıs 
ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye 
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2015 yı-
lının eş değer dönemine kıyasla, % 9,4 oranında artış 
kaydederek 359 milyon 921 bin dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Sektörün Mayıs ayı Türkiye toplam ihraca-
tındaki payı % 3,3 olmuştur.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 
2016 yılı Mayıs ayı sektörel bazda ihracat rakamları 
incelendiğinde ise; 46 milyon 137 bin dolar Mobilya, 
Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine 
kıyasla sektör ihracatında % 9 oranında artış yaşan-
mıştır.
Türkiye geneli ve AKİB olarak sektörün 2016 yılı 
Mayıs ayı ihracat rakamlarına göre değer bazında en 
önemli pazar yine Irak olmuştur.

Demir ve Demir Dışı Metaller: 2016 yılı Mayıs ayı 
sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye de-
mir ve demir dışı metaller ihracatı, 2015 yılının eş 
değer dönemine kıyasla, % 2,7 oranında bir düşüş 
kaydederek 504 milyon dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. Sektörün Mayıs ayı Türkiye toplam ihracatındaki 
payı ise % 4,7 olmuştur.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 
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2016 yılı Mayıs ayı sektörel bazda ihracat rakam-
ları incelendiğinde ise; 27 milyon dolarlık demir 
ve demir dışı metaller ihracatı gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemi-
ne kıyasla sektör ihracatında % 23 oranında bir 
düşüş yaşanmış ve ülke geneli demir ve demir dışı 
metaller ihracatındaki payı % 5 olmuştur.
Türkiye çelik sektörü 2016 yılı Mayıs ayı ihracatı 
ise, 757 milyon dolar ile % 4,2 oranında azalmış 
ve Mayıs ayı Türkiye toplam ihracatından % 7’lik 
bir pay almıştır.
Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, 
çelik ihracatı 2016 yılı Mayıs ayında, % 17 ora-
nında düşüş kaydederek 70 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam sektör ihra-
catındaki payı ise % 9 olmuştur.
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracat-
çıları Birliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı ihracatı ürün 
gruplarına göre incelendiğinde; demir çelik çu-
buğun 20 milyon dolar ile ilk sırada, demir çelik 
borunun 12,2 milyon dolar ile ikinci sırada, de-
mir çelik diğer ürünler ihracatının ise 8,3 milyon 
dolar ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 
2015 yılı Mayıs ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan 
ürün gruplarından demir çelik çubuk, boru, soba 
ocaklar, inşaat aksamı ve çivi ihracatında düşüş 
kaydedilmiştir.
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracat-
çıları Birliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı ihracatı ülke-
lere göre incelendiğinde; Irak’ın 15 milyon dolar 
ile ilk sırada, Yemen’in 7,8 milyon dolar ile ikinci 
sırada, Ürdün’ün 6 milyon dolar ile üçüncü sırada 
yer aldığı görülmektedir. 2015 yılı Mayıs ayına kı-
yasla, ilk 10 sırada yer alan ülkelere yapılan ihra-
catta Irak, Lübnan ve İsrail’ de düşüş yaşanmıştır.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon: Türkiye hazır gi-
yim ve konfeksiyon sektörü 2016 yılı Mayıs ayı 
ihracatında, 1,42 milyar dolar ile % 6,24 oranında 
bir artış yaşanmış ve Mayıs ayı Türkiye toplam ih-
racatından % 13,21’lik bir pay almıştır.
Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2016 yılı 
Mayıs ayında, % 13,02 oranında düşüş yaşaya-
rak 37 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Tür-
kiye’deki toplam sektör ihracatındaki payı ise % 
2,63 olmuştur.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı-
ları Birliğinin 2016 yılı Mayıs ayı değer bazında 
ihracatı, ürün gruplarına göre incelendiğinde; ba-
yan dış giyimin % 44,7 pay ile ilk sırada, bay dış 
giyimin % 25,9 ile ikinci sırada, diğer hazır eşya-
nın ise % 10,1 ile üçüncü sırada yer aldığı görül-
mektedir. 2015 yılı Mayıs ayına kıyasla, ilk 10 sı-
rada yer alan ürün gruplarından diğer ev tekstili, 
pamuklu yatak kıyafetleri, bay iç giyim ile bayan 

iç giyim ihracatında artış yaşanmıştır.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı değer bazında ihracatı 
ülkelere göre incelendiğinde ise; Polonya’nın % 27,6 
pazar payı ile ilk sırada, İspanya’nın % 14,7 ile ikinci 
sırada, Ukrayna’nın ise % 10,8 ile ise üçüncü sırada 
yer aldığı görülmektedir. 2015 yılı Mayıs ayına kıyas-
la, ilk 10 sırada yer alan ülkelerden Polonya, İspanya, 
Bulgaristan ve Irak’a gerçekleştirilen ihracatta artış 
yaşanmıştır.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 
2016 yılı Mayıs ayı sektörel bazda ihracat rakamları-
na göre; Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri ihracatı 2015 yılına kıyasla, % 7 oranında 
artarak 512 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Sektö-
rün bu dönemde Türkiye toplam ihracatındaki payı 
% 5 olmuştur.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 
2016 yılı Mayıs ayı sektörel bazda ihracat rakamları 
incelendiğinde ise; 76 milyon dolarlık Hububat Bak-
liyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer 
dönemine kıyasla sektör ihracatında % 2 oranında 
artış yaşanmış ve ülke geneli Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri ihracatındaki payı %15 ola-
rak gerçekleşmiştir.
Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı 
değer bazındaki ihracatı ürün gruplarına göre in-
celendiğinde, 96,1 milyon $ dolarlık sektör ihracatı 
içerisinde pastacılık ürünleri 25,5 milyon dolarlık 
değeri ve % 27’lik payı ile ilk sırada yer almaktadır. 
Pastacılık ürünleri grubunda en fazla ihracat toplam 
ihracatın % 12’sini oluşturan “Hububat Esasla Ka-
bartılmış Mamuller”e aittir. Aynı dönemde en fazla 
ihracatı gerçekleştirilen ürün ise 14,7 milyon dolar-
lık değeri ve toplam sektör ihracatı içerisindeki % 
15’lik payı ile “kırmızı mercimek”tir.
Ülkelere göre incelendiğinde ise, 2015 yılı Mayıs 
ayında ihracat değeri 20 milyon dolar olan Irak 2016 
yılı Mayıs ayında da %19’luk değer artışı göstererek 
ihracat değeri 23.9 milyon dolarla ilk sırada yer al-
mıştır. Ardından, 2015 yılına kıyasla % 6 oranındaki 
artışla 11.8 milyon dolar değerindeki Suriye gelmek-
tedir.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 2016 yılı Mayıs 
ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı, 2015 yılı-
nın eş değer dönemine kıyasla, % 17,7 oranında bir 
düşüş kaydederek 1,1 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir. Sektörün Mayıs ayı Türkiye toplam ihracatın-
daki payı % 10,5 olmuştur.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 
2016 yılı Mayıs ayı sektörel bazda ihracat rakamla-
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rı incelendiğinde ise; 209 milyon dolar Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri ihracatı gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemi-
ne kıyasla sektör ihracatında % 46 oranında bir 
düşüş yaşanmış ve ülke geneli Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri ihracatındaki payı % 26,5 olmuştur.
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliğinin 2016 yılı Mayıs ayı değer bazında 
ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; mi-
neral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerinin % 73 
pay ile ilk sırada, anorganik kimyasalların % 17 
ile ikinci sırada ise plastik ve mamullerin ise % 3 
ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir, ülke-
lere göre incelendiğinde ise; Mısır’ın % 19 pazar 
payı ile ilk sırada; ABD’nin % 13 ile ikinci sırada, 
Malezya’nın ise % 10 ile üçüncü sırada yer aldığı 
görülmektedir.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: 2016 yılı 
Mayıs ayı su ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye 
ihracatı, 2015 yılı Mayıs ayına kıyasla % 24 ora-
nında artarak 154 milyon 996 bin dolar olarak 
gerçekleşmiştir.
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı sek-
törel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 
yaklaşık 24 milyon 333 bin dolar su ürünleri ve 
hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirildiği gö-
rülmektedir. 2015 yılı Mayıs ayına kıyasla sektör 
ihracatında% 53 oranında bir artış yaşanmıştır.
Akdeniz Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İh-
racatçıları Birliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı değer 
bazında ihracatı, ürün gruplarına göre incelen-
diğinde süt ve süt ürünleri % 36,4 ile ilk sırada, 
% 18,5 ile kümes hayvanları etleri ikinci sırada, 
balıklar ve su ürünleri ise %20 ile üçüncü sırada 
yer almaktadır.
Akdeniz Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı ihra-
catı değer bazında ülkelere göre incelendiğinde; 
Irak’ın % 36,1 pay ile ilk sırada, Suriye�nin % 11,9 
ile ikinci, Pakistan’ın ise % 8,4 ile üçüncü sırada 
yer aldığı görülmektedir.
Akdeniz Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İh-
racatçıları Birliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı değer ba-
zında ihracatı, il bazında incelendiğinde Konya % 
25,5 ile ilk sırada, Adana % 24,2 ile ikinci sırada, 
Mersin % 23,5 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Tekstil ve Hammaddeleri: Türkiye tekstil ve 
hammaddeleri sektör ihracatı Mayıs ayında % 2,6 
oranında artarak 669 milyon dolar olarak gerçek-
leşirken, 2016 yılının ilk beş ayında toplam ihra-
cat bir önceki yıla kıyasla % 0,5 gerileyerek 3,29 
milyar dolar olmuştur.

ATHİB sektör ihracatı ise 2016 yılı Mayıs ayında, 
geçen yıla göre % 4 oranında artış sağlayarak 76,1 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak - Mayıs 
dönemi kümülatif ihracat ise bir önceki yıla göre % 
2 oranında artarak 372,2 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir.
2016 yılı ilk çeyreğinde ATHİB sektör ihracatının 
ürün gruplarına göre dağılımında dokuma kumaş 
ürünlerinin % 40’lık pay ile ilk sırada, örme kumaş-
ların % 24 ile ikinci sırada, pamuk ipliği ürünlerinin 
ise % 12 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.
ATHİB ihracatının ülkelere göre dağılımında ise; 
İtalya’nın % 20’lik pazar payı ile ilk sırada; ABD’nin 
ve İspanya’nın ise yine % 5’erlik paylar ile ikinci ve 
üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

Yaş Meyve Sebze: Mayıs ayında yaş meyve ve seb-
ze ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla mik-
tarda % 6, değerde % 12 oranında azalış göstererek 
141.126.934,91 dolar olarak gerçekleşmiştir. Alt ürün 
grupları bazında incelendiğinde Narenciye ihraca-
tında miktarda % 36, değerde % 35 oranında artış 
yaşanmış olup 23.524.836,72 dolar olarak; taze sebze 
ihracatında miktarda % 27, değerde ise % 52 oranın-
da düşüş yaşanmış olup 47.516.324,98 dolar olarak; 
taze meyve ihracatında ise miktarda % 26, değerde % 
58 oranında artış yaşanmış olup 63.757.234,22 dolar 
olarak gerçekleşmiştir.

En fazla ihraç edilen ürünler sırasıyla kiraz-viş-
ne, domates, limon ve biber olurken, en fazla ihra-
cat yaptığımız ülkeler Almanya, Irak, Romanya ve 
Gürcistan olmuştur. Birliğimiz kanalı ile yapılan yaş 
meyve sebze ihracatı 56.130.135,77 dolar ile geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla % 6 oranında artış ya-
şamış olup tüm ihracatçı birlikleri arasında % 40 pay 
ile Türkiye ihracatına katkı sağlamıştır.
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