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İsmail Kemaloğlu 6’da

Tarım 
Piyasalarında
Yaşanan
Gelişmeler

İSTİB

n Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman
diliminde tüccarın yanında ve ticaretin
içinde olan İstanbul Ticaret Borsası son
9 senedir altın yıllarını yaşıyor. Çağdaş,
inovatif ve üye odaklı bir hizmet

anlayışı ile çalışmalarını sürdüren
İSTİB,  bu vizyon doğrultusunda, tüm
yönetim kadroları ve çalışanları ile
birlikte İstanbul ve Türkiye’nin
hizmetinde olmaya devam edecek.

İstanbul Ticaret Borsasının

İstanbul Ticaret Borsası, son
9 yıldır, hizmette üye ve
sektör odaklı yeni bir dönem
yaşıyor. Yönetim Kurulu

Başkanı Ali Kopuz ve Meclis
Başkanı Ahmet Bülent Kasap
önderliğindeki bu yeni dönemde
borsa hizmetleri geliştirildi,
sektörel sorunlarının çözülmesi,
üyelerin rekabet güçlerinin
artırılması amacıyla yeni
hizmetler sunulmaya başladı.

İstanbul Ticaret Borsası,
ulusal ve uluslararası
ticareti ve sektörleri temsil
eden organizasyon ve

kurumlarda üye olarak, temsil
ettiği sektörlerin sorunlarının
çözümüne katkı sağlıyor.
Bununla birlikte hissedarı
olduğumuz; önemli kuruluşların
çalışmalarına aktif olarak
katılıyor, Türk ekonomisine
değer katmak için
çabalıyoruz. l Sayfa 4-5

ALTIN YILI9

İSTİB, 2021’de
gerçekleştirilen
TOBB

Akreditasyon Sistemi
denetimini başarı ile
sonuçlandırarak A
Sınıfı akreditasyon
seviyesini devam
ettirdi. İSTİB, TOBB İkiz kulelerde
gerçekleştirilen törenle
sertifikasını alırken, aynı zamanda
Borsalar kategorisinde en yüksek
puan alan 3'üncü Borsa oldu. 
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7 yıldızlı hizmete ödül

YILDIZLI SINIFLANDIRMA 

Yeni bir akreditasyon
standardı belirledikleri
bilgisini veren TOBB

Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları
kaydetti:  “Geçmişte
puanlarınıza göre A, B, C olarak
sınıflanıyordunuz. Artık  5, 6 ve
7 yıldızla sınıflanacaksınız. 
Yani A sınıfı akredite olanlar,
bundan sonra 7 yıldızlı Oda-
Borsa haline gelmiş olacak”
diye konuştu.
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l 8’de

19 Ekim 1924’te gıda ve tarım ürünleri piyasasının istikrarı için bir
umut olarak kurulan İstanbul Ticaret Borsası bugün 98 yaşında.

BİR ASIRLIK
HİzmET
SERüvENİ

n İstanbul Ticaret Borsası
Başkan Yardımcısı İlhan
Koyunseven, “Enflasyon ve
durgunluğun bir arada
yaşanma ihtimali 1970'lerden
bu yana ilk kez gündeme
geliyor. Dünya ekonomisi,
enflasyon ile resesyon
arasında yön arayışına
devam ediyor”dedi.

n Türkiye’nin büyüme ağırlıklı
bir politikayı takip ettiğini
belirten Koyunseven
“İnşallah bu sayede de
dünyadan pozitif anlamda
ayrışacağız. Geçenlerde
açıklanan büyüme rakamları
bunu doğrular niteliktedir.
Merkez Bankasının kredi
faizlerini düşürmek ve kredi
kanallarını açmaya yönelik
adımlarını da bu çerçevede
değerlendirmek
mümkündür. l Sayfa 3

Büyüme verileri
dünyadan pozitif
ayrıştığımızı
gösteriyor

İstanbul Ticaret Borsasına
WorldFood’da yoğun ilgi  

Tescil edilen coğrafi ürünlerin
yüzde 40’ı Oda ve Borsalardan

Türkiye, AB 
ve Gürcistan 
iş insanları 
bir arada

TOBB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, Tiflis’te
düzenlenen, Türkiye, Gürcistan

ve AB arasında Çapraz
Kümülasyon Ticaret ve Yatırım
Fırsatları İş Forumu’na katıldı.
Forumda, Ticaret Bakanı

Mehmet Muş ve Gürcistan
Başbakan Yardımcısı Levan
Davitashvili açılış konuşmalarını
gerçekleştirdi. l Sayfa 2

Metro Türkiye ev
sahipliğinde; TOBB
ve Türk Patent ve
Marka Kurumunun
destekleriyle bu yıl
üçüncüsü
düzenlenen İstanbul
Coğrafi İşaretler
Zirvesi,  ‘Yerelden
Küresele: Dünya
Kadar Yöre’
temasıyla İstanbul
Gastronometro’da
yapıldı.  Zirvede
coğrafi işaretler tüm
yönleriyle
değerlendirildi.
Zirvede konuşan
TOBB KOBİ
Politikaları ve Sanayi
Müdürü Cahit Ceren
“Şu an tescilli
ürünlerden 470’i 
yani yüzde 40’ı
Odalar ve Borsa
larca tescil ettirildi”
dedi. l Sayfa 2

Darıca Hizmet Kompleksi açıldı
TOBB Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu, TOBB
Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz Gebze
Ticaret Odası ve Darıca
Belediyesi tarafından
yaptırılan Darıca Hizmet
Kompleksi’nin açılış
törenine katıldı. l 3’te

Bu yıl 30’uncusu düzenlenen
WorldFood İstanbul 800’e yakın

markanın katılımı ile kapılarını açtı.
Fuara Güvenilir Ürün Platformunca

düzenlenen panel ve teşekkür 
töreni damgasını vurdu. l 2’de

PEYNİRİN
EKO
MÜZESİ l Sayfa 7

Sertifika ve başarı plaketini, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu

ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak takdim etti. 

98
YAŞINDA

İSTANBUL 
TİCARET 
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Türkiye’nin ilk
modern
mezbahasının
açılışı,

Cumhuriyetin ilanından
birkaç ay önce Sütlüce
Karaağaç’ta gerçekleşir.
İstanbul’un yıllardır
beklediği mezbaha açılışı
gazetelerde manşet olur…

İstanbul’da hayvan kesimleri,
Sütlüce’de açılan Karaağaç Mezbahası
öncesi yeterince denetlenemeyen
kesimhanelerde yapılırdı. Modern
anlamda bir mezbahanın kuruluşu ile ilgili
ilk girişimler II. Abdülhamit döneminde
başlamış olmasına rağmen, temeli ancak
1919’da atılmış, açılışı ise 12 Temmuz
1922’de gerçekleşmiş. 

Açılışa katılan 400 kişilik davetliye bir
konuşma yapan Şehremini Vekili ve
İstanbul Valisi Haydar Bey, bir türlü
tamamlanamayan mezbahanın açılışının
bu dönemde gerçekleşmesinin Milli
Hükümetin memlekete hayırlı olacağına
alamet olarak gördüğünü söyler.

13 Temmuz 1923 tarihli Vakit
gazetesinde yer alan açılış haberi, uzayan
sürece dikkat çekmek için olsa gerek
“Emanet nihayet mezbahayı açmaya
muvaffak oldu” başlığıyla verilir. 

Açılıştaki aksaklıklar...
Vakit yazarının yazısı bir dilekle

başlıyor: 
“Senelerce uzayan mezbaha, dün

nihayet iyi, kötü faaliyete sokuldu. Birçok
eksikle açılmış bir müessese olsa da
Belediye Başkanı vekilinin daima tekrar
ettiği gibi, bütün eksiklerine rağmen eski
usul mezbahalarla kıyas kabul etmeyecek
derecede fenni ve sıhhidir. Dileriz vaat
edildiği gibi gelirinin mühim bir kısmı
mezbahanın gelişmesine tahsis edilsin ve
mezbahanın talihi açılış merasiminden
parlak olsun.”

İmzasız yazının yazarı, Karaağaç’a
gidecek vapurun gecikmesiyle başlayan
aksaklıkları, kinayeli bir biçimde dile
getiriyor. Kelime seçimlerinden, yazarken
yeniden yaşadığı anlaşılan o anlardaki
sinirinin depreştiği anlaşılıyor:

“Dün mezbahaya davetlileri götürecek
vapur iskeleden bir buçukta hareket
edecekti.  Belirlenen saatte iskelede bütün

davetliler toplanmış olduğu halde
vapurdan eser yoktu. Nihayet sabırsızlık
alametleri artarken vapur göründü ve
hareket edildi. Sütlüce iskelesinden
mezbahaya giden yolda bütün davetliler
müthiş bir toz banyosunda yıkanarak
mezbahaya girdiler. Temizlik ve sıhhat
kurallarıyla tesis edilen mezbahanın beş
on adımlık yolu üzerindeki bu faciaya
kimsenin ehemmiyet vermemesi herhalde
kasten yapıldığı düşünülecek bir
kayıtsızlık değildi. 

Merasimde pek çok davetli vardı.
Adnan Bey, İsmail Canpolat Bey,
Selahattin Adil Paşa, bir kısım mebuslar,
Belediye erkânı ve memurları, Meclis-i
Umumi-i Belediye azaları ve diğer
davetliler dört yüze ulaşıyordu.
Merasimde maalesef pek az düzen vardı.
Resmi açılışta ağırlama için tahsis edilen
memurların aldıkları vazifeleri yerine
getirmedeki yetersizliklerini, mezbahanın
gelecekteki idaresinde gösterilecek
başarıya bir misal olarak görmek belki
doğru değildir. Fakat Belediyeyi bu gibi
meselelerde daha becerikli görmek
dileğimizdir.”

Haberin ilgili kısmına gelince, yazarın,
açılışta yapılan konuşmaları da
beğenmediği anlaşılıyor: 

“Davetliler tozdan kurtulup içeri
girince rehbersiz kaldılar ve şaşırarak
karıştılar. Nihayet bir müzik sesi insanları
yanına çekti de bir kalabalık toplantı.

Orada Vali ve hükumet erkânından birkaç
mühim sima da vardı. Bir yarım daire
çevrilerek Belediye Baytarlık Müdürü
uzun bir konuşma yaptı. Müdür Bey böyle
bir mezbahanın lüzum ve ehemmiyetin-
den bahsettikten sonra bunu, büyük azim
ve gayretle açmaya muvaffak olan
Belediye Başkan vekilini uzun uzun övdü. 

Daha sonra Haydar Bey, bu şerefin
bizzat İstanbul halkına ait olduğu ve
Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’den de
destek gördüğünü şükranla belirterek,
mezbahanın açılışının bu kadar zaman
sonra Hükümet-i Milliyenin idaresi
zamanına tesadüf etmesinin milli idarenin
memlekete bereketli olacağına bir alamet
olarak gördüğünü söyleyerek sözlerini
bitirdi.  Ardından hoca efendi tarafından
dua okundu ve kurdeleler kesilerek iki
kurban kesildi. Sonra açılan pavyona
girildi ve daha birçok koyunlar kesildi.”

Mezbaha beğeniliyor...
Açılış sonrası Vakit muhabiriyle

Belediye’nin “en mühim ve faal
erkânından bir zat” ilgileniyor ve haberin

kaderi değişmeye başlıyor. Açılışı yerin
dibine sokan bu titiz yazar, mezbahayı
beğeniyle gezmeye başlıyor:

“Pavyonların biri koyunların, biri
sığırların kesilmesine mahsustur.
Umumiyetle daireler temizdir ve temiz
tutulması için gereken tertibat vardır. Sığır
mezbahasında hayvanları yıkamaya
mahsus tertibat yapılmıştır. Üçüncü
pavyon etlerin dinlendirilmesine tahsis
edilmiştir. Burada büyük ve kuvvetli
vantilatör tesisatı vardır. 

Yine ayrı bir daire vardır ki memurlara
mahsustur ve burada müdür, muhasebe,
vezne ve kalem odaları ile esnaf dairesi
vardır. Esnaf dairesinde ortadaki büyük
masadan başka etrafta tüccara mahsus
yazıhaneler konacak ve her günün borsa
kıymetlerini gösteren levhalar asılacaktır.

Mezbahanın ahırlarından ikisini
tamamlamak ve etlerin nakliyatı için iki
motor kiralanmıştır. Bunlardan her birinin
dört yüz koyun asılacak çengelleri vardır:
İşkembe ve süprüntülerin denizde pislik
yapmaması için ayrıca bir motor vardır.
Bunun içerisi çinko ile döşenmiştir. Bu

motor atıkları götürüp
açık denize dökecektir.
Pavyonlar dahilinde et
nakliyatında kullanılmak
üzere raylar üzerinde
hareket eden arabalar
vardır.

Gelecekte ayrıca bir
buzhane tesis edilecek ve
hem şehre buz üretilecek
hem de soğuk mahzenler
vücuda getirilecektir.

Etler şehre
nakledildikten sonra
konulmak üzere
Unkapanı, Tophane ve
Kadıköy’de üç depo
hazırlanmıştır.

Mezbahada ayrıca bir
de makine dairesi vardır
ki bu denizden tuzlu ve
kuyudan tatlı su
çıkarmaya mahsus
boruları bulunur. Bu
sular su deposunda
yüksek bir yere
çıkarılmıştır. Ve orada
tazyikle pavyonlara sevk

edilmektedir. Pavyonların
temizliği bu su ile temin edilir. Hülasa
nispeten kısa bir zamanda oldukça
mühim tesisat vücuda getirilmiştir.”

Geldikleri gibi dönemiyorlar...
Muhabir, mezbahayı anlattıktan sonra

yine yaşadığı sorunlar dolayısıyla
eleştiriye başlıyor: 

“Tesisat görüldükten sonra büfelere
avdet ediliyor. Burada davetlilere,
pastalar, limonata, ayran ve dondurmalar
ikram olundu. 

Avdette yine büyük bir düzensizlik baş
gösterdi. Özellikle Vali Bey gazetecilere bir
motor geleceğini söylediği halde bu söze
güvenenler çok garip bir surette bu sözün
yerine getirilmediğini gördüler. Herkes
başının çaresine bakarak döndü.”

Tüm bu olumsuzluklara ve yaşanan
rahatsızlıklara rağmen, gazeteci,
mezbahanın başarıyla çalışması için duayı
eksik etmiyor:

“Mamafih bu rahatsızlık, mezbahanın
muvaffakiyetle idaresini dua için tabii ki
mani olmadı. Cenab-ı Hak bolluk ve
ucuzluk nasip etsin.”

İsmail Şen
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İstanbul Ticaret Borsasına
WorldFood’da yoğun ilgi  

Karaağaç Mezbahasında kesilen ilk
hayvanlar, törende kurban edilen

koçlar olmuş…

Karaağaç Mezbahasının
etlerinin nakli için kullanılan

motorlar…

Vakit’in haberinde kullanılan ana
fotoğrafta, açılışa katılanlar dua ederken

görülüyor: “Karaağaç Mezbahasının
dünkü küşat merasiminden: Allah

mübarek eylesin” (üstte)

İstanbulda ilk mezbaha 100 yıl önce açıldı

İstanbul Ticaret Borsası,
kardeş Borsa Aydın Ticaret
Borsası ile birlikte Gıda ve
Gıda Teknolojileri Fuarı –

WorldFood Istanbul fuarında 
stant açtı.

Fuarın açılışında; İSTİB Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İSTİB
Meclis Başkanı Ahmet Bülent
Kasap, Aydın Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur, Aydın Ticaret Borsası
Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ile
birlikte meclis ve yönetim kurulu
üyeleri hazır bulundu. Kardeş
Borsaların standına ilgi yoğundu.

Türk gıda sektörünün
uluslararası buluşma noktası olan
Worldfood İstanbul 1 – 4 Eylül
2022 tarihleri arasında TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde
ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl 30’uncusunu su
düzenlenen WorldFood İstanbul
800’e yakın markanın katılımı ile
kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Önemli etkinliklere de ev sahipliği

yapan fuara Güvenilir Ürün
Platformu tarafından düzenlenen
panel ve teşekkür töreni damgasını
vurdu.

Borsa Meydanında Sektörler
Konuşuyor toplantıları ile gıda
sektörü paydaşlarını bir araya
getiren İstanbul Ticaret Borsası da

teşekkür plaketi aldı. Gıda ve
tarıma yönelik yaptığı sektörel
toplantılarla binlerce kişiye ulaşan

ve sektörlere ses olan İSTİB’e
geliştirdiği projeler nedeni ile
teşekkür edildi. 

İSTİB adına programa katılan
Genel Sekreter Şule Karadeniz’e
plaketini İstanbul Ticaret Odası
Sayman Üyesi Ahmet Özer verdi.

Metro Türkiye ev
sahipliğinde; TOBB ve Türk
Patent ve Marka Kurumunun
destekleriyle bu yıl üçüncüsü
düzenlenen İstanbul Coğrafi
İşaretler Zirvesi,  ‘Yerelden
Küresele: Dünya Kadar Yöre’
temasıyla İstanbul
Gastronometro’da yapıldı.
Zirvede coğrafi işaretler tüm
yönleriyle değerlendirildi.

Yüksek potansiyel
Avrupa ülkelerinde toplam

coğrafi işaret tescilli ürün sayısı
3 bin 500 iken sadece Türkiye'de
2500 ila 3000 arası potansiyel
ürünün bulunduğuna işaret
eden Metro Türkiye üst düzey
yöneticisi Sinem Türüng,
“Üstelik ülkemizde coğrafi
işaret tescili almış ürün sayısı şu
anda 1.202 iken hala aday olan
708 ürünümüz var” dedi.

Satışı 2 kat fazla
Almanya Ankara

Büyükelçiliği Gıda ve Tarım
Müsteşarı Thomas Huber de,
coğrafi işaretin ürünlerin daha
çok tanınmasını sağladığını ve
satışları artırdığını dile getirdi. 

AB pazarı fırsat
Avrupa Komisyonu Coğrafi

İşaretler Birimi Başkan
Yardımcısı Branka Tome ise
AB’nin coğrafi işaretlerin korun-
masını artıracağını, üretici
gruplarına daha fazla yetki
vereceğini ve tescil sürecini
kısaltacak mevzuat değişikli-
ğine gideceğini aktardı. Tome,
“Türkiye uluslararası işaretli

ürünlerini artırarak pazarda pay
sahibi olabilir” diye konuştu.

Tescil artacak
2000’li yılların başında Coğra-

fi işarete yabancı olduğumuza
değinen Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkan Vekili Cemil
Başpınar da “Ulusal düzeyde 
artan tescil sayısını AB
sisteminde artırmak için
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kalite önemli
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Ülken ise, “Coğrafi
işaret, ürünün üretim aşamasın-
dan rafa gelene kadar geçen
süredeki kaliteyi belirler” dedi.

İstanbul’da durum
İstanbul İl Tarım ve Orman

Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,
“Birkaç yıl öncesine kadar
İstanbul’da coğrafi işaretli ürün
yokken şu anda 3 tescilli
ürünümüz var. 5-6 ürünün de
başvurusu yapıldı. İstanbul’da
potansiyel çok ” diye konuştu.

Oda ve Borsalar etkili
TOBB KOBİ Politikaları ve

Sanayi Müdürü Cahit Ceren de,
“Şu an tescilli ürünlerden 470’i
yani yüzde 40’ı Odalar ve Borsa
larca tescil ettirildi” dedi.

Hızlı tescil iyi değil
YÜCİTA Başkanı Prof. Dr.

Yavuz Tekelioğlu ise “Avru-
pa’da 11, Türkiye’de bir günde
bir tescil yapılıyor. Coğrafi işaret
ürün tescilinin hızlanması
ürünleri itibarsızlaştırıyor”
vurgusunu yaptı.

‘Türkiye’deki coğrafi işaret
potansiyeli çok fazla’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz Gürcistan’ın başkenti
Tiflis’te düzenlenen, Türkiye, Gürcistan ve
Avrupa Birliği arasında Çapraz Kümülasyon
Ticaret ve Yatırım Fırsatları İş Forumu’na
katıldı. Forumda, Ticaret Bakanı Mehmet
Muş ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı
Levan Davitashvili açılış konuşmalarını
gerçekleştirdi. Türkiye’den katılan ve
Gürcistan’da yerleşik yaklaşık 200’e yakın
firmanın katılımıyla gerçekleşen Forumun
ardından Kopuz, T.C. Tiflis Büyükelçiliğinde
Türk iş insanları ile gerçekleşen istişare
toplantısına katıldı.

Gürcistan’da ticaret ve yatırım iş forumu 
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GÜNCEL 3EKİM 2022

İ
stanbul Ticaret Borsası Başkan
Yardımcısı İlhan Koyunseven
Borsanın Eylül ayı meclis
toplantısında yaptığı

konuşmada, Dünya ekonomisinin,
enflasyon ile resesyon arasında yön
arayışına devam ettiği saptamasını
yaptı.  Koyunseven, “2021'in son
aylarından bu yana, büyüme hız
kesiyor. Özellikle ABD ve Euro
Bölgesi’nde, enflasyon hızlanıyor. Bu
1970’lerden beri yaşanmamış bir
durum. Enflasyon ve durgunluğun
bir arada yaşanma ihtimali
1970'lerden bu yana ilk kez 
gündeme geliyor” ifadelerini
kullandı.

Türkiye’nin büyüme ağırlıklı bir
politikayı takip ettiğini belirten
Koyunseven “İnşallah bu sayede de

dünyadan pozitif anlamda
ayrışacağız. Geçenlerde
açıklanan büyüme rakamları
bunu doğrular niteliktedir.
Merkez Bankasının kredi
faizlerini düşürmek ve 
kredi kanallarını açmaya 
yönelik adımlarını da bu 
çerçevede değerlendirmek
mümkündür. 

Merkez bankasının
gayretlerine bankalar da
destek olmalı

Zira Merkez bankamızın zorunlu
karşılıklarda yaptığı düzenleme ile
ticari kredilerde yüzde 30'u geçen
faiz uygulanması zorlaştırılmış oldu.
Nitekim yüksek ticari kredi
faizlerinin kısmen aşağıya çekildiğini

görüyoruz.  Aynı olumlu 
seyrin bankaların açtığı kredi
limitlerinde de sürmesini
bekliyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde
finansmana erişimde yaşanan
zorlukların, hem kamu hem de özel
bankaların yöneticilerine sürekli

aktardıklarına dikkat çeken
Koyunseven, Bu gayretlerin

neticelerini de almaya
başlayacaklarına inandıklarını

belirtti. 

Enflasyon artışı
azalacak ancak; biraz
zaman alacak

İlhan Koyunseven şöyle
konuştu: 

“Ülke olarak durgunluk
riskiyle karşı karşıya 

olmasak da enflasyonun artışı
özellikle orta ve alt gelir

gruplarında ciddi sorunlara yol
açıyor. Son açıklanan veriler

enflasyon artış hızının azaldığını
gösteriyor. İnşallah kısa zamanda
enflasyon duracak ve gerilemeye
başlayacak. Ancak, üretici fiyatları
endeksinin yüksekliği bu sürecin çok
kısa sürmeyeceğini gösteriyor.
Özellikle tarımda, enerji
fiyatlarındaki artışın sürmesi, yem ve
ilaç maliyetlerini de yükseltiyor. Bu
süreci durdurmak için neler
yapılabileceği konusunda daha sıkı
çalışılması gerektiği açıktır”.

İSTİB EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Dünya ekonomisi
enflasyon ile resesyon
arasında yön arayışında

İstanbul Ticaret
Borsası (İSTİB) eylül ayı
meclis toplantısı Tuzla
Hizmet Biriminde, Meclis 
Başkanı Ahmet Bülent
Kasap yönetiminde 
yapıldı.

Gündem maddelerinin
görüşülmesinin ardından
İSTİB Başkan Yardımcısı

İlhan Koyunseven olağan
meclis konuşmasında
güncel ve ekonomik
gelişmeleri 
değerlendirdi.

Toplantı sonunda
meclis üyeleri
sektörlerine ait sorun ve
çözüm önerilerini dile
getirdiler.

Ahmet
Bülent 
Kasap

İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İlhan
Koyunseven, “Enflasyon ve durgunluğun bir arada
yaşanma ihtimali 1970'lerden bu yana ilk kez gündeme
geliyor. Dünya ekonomisi, enflasyon ile resesyon 
arasında yön arayışına devam ediyor”dedi.

İSO Başkanı Erdal
Bahçıvan İSTİB’i
ziyaret etti

İTÜ'den İSTİB'e
TEKNOFEST
bilgilendirmesi

Darıca Hizmet
Kompleksi açılışı 

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal
Bahçıvan İstanbul Ticaret Borsasına nezaket
ziyaretinde bulundu. İstanbul Ticaret Borsası
Başkanı Ali Kopuz tarafından karşılanan
Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsasının Merkez
binasında ağırlandı. Dünya, Türkiye ve
İstanbul özelinde güncel ekonomik
gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda,
karşılıklı olarak faaliyet ve projeler hakkında
bilgiler aktaran Kopuz ve Bahçıvan,
İstanbul’un iki güzide iş dünyası temsilcisi
olarak bir arada bulunmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.

İstanbul iş dünyasının TOBB
çatısı altındaki en büyük
temsilcileri bir araya geldi.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB),
İstanbul Sanayi Odası (İSO),
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve
İMEAK Deniz Ticaret
Odası’nın (DTO)  katılımıyla
gerçekleşen “İstanbul Odaları
ve Borsa Müşterek Yönetim
Kurulları Toplantısı” İTO
Başkanı Şekib Avdagiç’in ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya İSTİB adına
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Kopuz, Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet
Aral, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Recep Salih Al, Yönetim
Kurulu Üyesi Ömer
Tekinaslan, Genel Sekreter Şule
Karadeniz katılırken, diğer oda
yönetim kurulu üyeleri ve
genel sekreterleri de toplantıda
bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası
Başkanı ve TOBB Başkan
Yardımcısı Ali Kopuz, yaşanan
pandemi sürecinde dört oda
başkanı olarak günün 24
saatinde üyelerin yaşadıkları
olumsuzlukların çözüme

ulaştırılmasında, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıkoğlu ile
birlikte çok yakın bir şekilde
çalıştıklarını söyledi. Özel
sektörün yaşadığı tüm
sorunların ilgili bakanlıklara
çok hızlı bir şekilde
aktarıldığını belirten Kopuz,
önümüzdeki aylarda
gerçekleşecek Oda seçimlerinin
herkes için hayırlı olmasını
dilediğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile
yürütülen Mesleki Eğitim İş
Birliği Protokolü kapsamında
yürütülen çalışmaların başarılı

bir şekilde devam ettiğine ve
ilerleyen dönemlerde daha
güzel projelerin de hayata
geçirileceğine değinen İTO
Başkanı Avdagiç, mesleki
eğitim konusunda tüm iş
dünyasını proaktif olmaya
davet etti.

Bu toplantıların önemine ve
iş birliği kültürünün
oluşmasına yaptığı katkıya
değinen İSO Başkanı Erdal
Bahçıvan, pandeminin
yavaşlama dönemine
girmesinden sonra tekrar yüz
yüze bir araya gelerek bu

toplantıyı
gerçekleştirilmesinden dolayı
çok mutlu olduğunu ifade etti.

Dört oda yönetim
kurullarının görev süreçlerinde
yaşanan pandemi ve Rusya-
Ukrayna savaşının ve
enflasyon sorununun çok zorlu
koşullar yarattığını anlatan
İMEAK DTO Başkanı Tamer
Kıran, tüm bunlara rağmen
büyük bir özveriyle çalışarak
hem İstanbul hem de Türk özel
sektörünün problemlerinin
çözümü konusunda başarıya
ulaşıldığını söyledi. 

İSTANBUL
ODALARI VE
BORSA
MÜŞTEREK
TOPLANTISI 

32. Uluslararası ZUCHEX Ev
ve Mutfak Eşyaları Fuarı; TOBB
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali
Kopuz’un katılımlarıyla açıldı. 

Fuarın açılışı 15 Eylül 2022
tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezinde gerçekleştirildi. 

Fuar açılışında konuşan
Başkan Ali Kopuz; züccaciye
sektörünün, sahip olduğu bilgi
birikimi ve cesur girişimcileriyle,
dünyada önemli bir noktaya

geldiğini, üretim, istihdam ve
ihracatta büyük pay sahibi
olduğunu söyledi.

Sektörün cari fazla veren
ender sektörlerden olduğuna
dikkat çeken Kopuz, “Ülkemize
net döviz kazandırıyor. Sektörün
toplam ihracatı 2021 yılı itibarıyla
önceki yıla göre yüzde 33,5
artarak 6 milyar dolar oldu.
İthalatı ise yaklaşık 1,2 milyar
dolar. Yani 4,8 milyar dolar dış
ticaret fazlası veriyorsunuz” dedi

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Güloğlu ve Prof.
Dr. Mustafa Kumral ile Doç. Dr. Muzaffer
Ertürk İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali
Kopuz’u ziyaret etti. İTÜ heyeti, bu sene
beşincisi düzenlenen TEKNOFEST’e İTÜ’lü
öğrencilerin insansız hava araçlarından
otonom sistemlerine kadar 37 farklı proje ile
dahil oldukları ve gelecek plan, projeleri
hakkında bilgi verdiler. Başkan Kopuz
üniversitelerin İSTİB’in önemli paydaşların-
dan olduğunu belirterek heyete üniversite
öğrencileri ile alakalı çalışmaları anlattı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı
Ali Kopuz Gebze Ticaret Odası ve Darıca
Belediyesi tarafından yaptırılan Darıca
Hizmet Kompleksi’nin açılış törenine katıldı.

Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada,
Gebze Ticaret Odası’nın, vizyonuyla,
faaliyetleriyle, devamlı öne çıkan, başarılı bir
oda olduğunu belirterek, “Kalitesiyle,
çalışmalarıyla, Oda camiamızın iftihar ettiği
örnek bir kurumumuzdur” dedi.

ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 6 MİLYAR DOLAR OLDU  

İlhan
Koyunseven
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İstanbul Ticaret Borsasının

9
İstanbul

Ticaret Borsası,
son 9 yıldır,
hizmette üye ve
sektör odaklı
yeni bir dönem
yaşıyor.
Yönetim
Kurulu Başkanı
Ali Kopuz ve
Meclis Başkanı
Ahmet Bülent
Kasap
önderliğindeki
bu yeni
dönemde borsa
hizmetleri
geliştirildi,
sektörel
sorunlarının
çözülmesi,
üyelerin rekabet
güçlerinin
artırılması
amacıyla yeni
hizmetler
sunulmaya
başladı.

BOrsacılıK

İstanbul Ticaret
Borsası, sürekli
geliştirdiği borsacılık
hizmetlerini üye ve
sektör odaklı
çalışmalarıyla
taçlandırıyor…
İstanbul Ticaret
Borsası yönetim
Kurulu Başkanı ali
Kopuz, 2013 ve 2018
yıllarındaki
seçimlerden sonra
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
Başkan yardımcısı
olarak görev aldı ve
üye sorunlarının
çözümü için etkin
çalışmalar
gerçekleştirdi. 

yerel
yönetimlerden
Bakanlıklara ve
Cumhurbaşkanlığına
kadar, yapılan
girişimlerle birçok
sorun çözüme
kavuşturuldu.
yönetim Kurulu
Başkanı ali Kopuz ve
Meclis Başkanı
Bülent Kasap’ın
vizyonlarıyla, 2013
yılından beri önemli
akademisyen-
lerle çalışan İstanbul
Ticaret Borsası, bu
sayede ayağı yere
basan, kanunlarla
uyumlu çözümler
üretiyor ve sonuç
alıyor. 

ALTIN YILI
Y

asayla
tanımlanmış
borsacılık
hizmetlerinin

eksiksiz ve kaliteli bir
biçimde gerçekleştirilmesi
için borsa organları etkin
olarak çalıştırılıyor,
hizmet kalitesinin
artırılması için
konusunda uzman
eğitmenler ile kesintisiz
eğitimler düzenleniyor.  

Haftalık Yönetim
Kurulu, aylık meclis ve
meslek komiteleri
toplantıları aksatılmadan
gerçekleştiriliyor. Bu
toplantılarda üyelerin
sektörel sorunları ele
alınıyor, çözüm önerileri
geliştirilerek karar
alıcılara iletiliyor. 
Yılda iki kez
gerçekleştirilen meslek
komiteleri müşterek
toplantılarında 
alınan kararlar madde
madde takip 

edilip uygulanıyor.

Tam kapanmada
dahi kesintisiz
çalışma 

Pandemi dönemi tam
kapanma sürecinde dahi
online toplantılar ile
eğitim çalışmaları
kararlılıkla sürdürülerek,
üyelerimizin gelişim
sürecine katkı kesintiye
uğratılmadı. İSTİB
Akademi çatısında
kurumsallaşan eğitim
faaliyetleriyle hem
çalışanlar hem de
üyelerimize yönelik
eğitimler düzenleniyor,
borsanın hizmet kalitesi
geliştirilirken, üyelerin
rekabet gücüne katkı
sağlanıyor. Borsa hizmet
kalitesinin artırılması için
eğitim çalışmalarının
yanında bilgi işlem
altyapısı sürekli
geliştiriliyor, iş süreçleri
hızlandırılıyor.

a sıNıfı aKreDiTe BOrsa 

YeNi BiNalar Da KazaNDırılDı

HizmeTleri 

Bu dönemde iki kez
hazırlanan stratejik
planlar sayesinde
geliştirme çalışmalarının
sürdürülebilir hale
gelmesi de sağlandı.
İstanbul Ticaret Borsası,
tüm bu çalışmaların
etkisiyle TOBB A Sınıfı
Akredite Borsa olmaya
hak kazandı. İstanbul
Ticaret Borsası, kaliteli
hizmet anlayışının bir
başka yansıması olan ISO
9001 Kalite Yönetim
Sistemi belgesine de
sahip olarak çalışmalarını
sürdürüyor.  

İstanbul Ticaret
Borsası hizmet kalitesini
artırarak üyelerine daha
iyi borsacılık hizmeti
vermek için dünya
çapında birçok ticaret

borsasının işleyişi ile
ilgili araştırmalar
yapıyor. Uluslararası
borsaların çalışmalarını

izlemenin yanında hem
kardeş borsalar, hem de
Türkiye’nin önemli
borsalarıyla kıyaslama

çalışmaları yürütüyor, bu
sayede hizmet kalitesini
çeşitlendiriyor ve
mükemmelleştiriyor.

Üye odaklı

borsacılık

çalışmaları

Neler yapıldı
l Çeşitli ürünlerin gümrük 

tarifelerinin düzenlenmesi

l Tarımsal ürünlerde ithalat ve ihracat
kısıtlamalarıyla ilgili gelişmeler

l Yem ve gübrede KDV istisnası

l Bazı baharat ürününde gümrük vergisi
indirimi

l Taşınır rehin kanunu

l Kredi Garanti Fonu’nun kefalet
kapasitesinin arttırılması

l Defalarca tekrarlanan TOBB Nefes
Kredisi

l Covid 19 pandemisi sürecindeki
çalışmalar

?
Yeni dönemde

İstanbul Ticaret
Borsası’na yeni
binalar da
kazandırıldı ve
mevcut yapıların
geliştirilmesi
çalışmaları
gerçekleştirildi.
Borsa üyelerinin
yoğun olarak
faaliyet gösterdiği
Bayrampaşa’da 16
bin metrekarelik
ofis binası ve
tarihi yarımadanın
en önemli
binalarından 
biri olan
Eminönü’ndeki
Güneş Han satın
alındı. Tuzla
Hizmet birimi
yenilendi. ve
fiziksel kapasitesi
artırıldı.

Güneş Han

Tuzla Hizmet
birimi
yenilendi.

Bayrampaşa’da 
16 bin metrekarelik
ofis binası

07Syf 4_MASTER  10.10.2022  10:28  Page 1



İSTİB GÜNDEMEKİM 2022 5

Gıda sektörünün
sorunlarının tüm
paydaşların
katılımıyla ele
alındığı “Borsa
Meydanında
Sektörler Konuşuyor”
toplantılar serisi 2022
yılında hayata
geçirilen önemli bir
proje. Güvenilir Ürün
Platformunun
desteğiyle yürütülen
toplantılarda, siyaset,
bürokrasi, üniversite, sivil
toplum ve sektör temsilcileri

sorun ve çözüm önerilerini
dile getiriyorlar. Her ay
düzenli olarak gerçekleştirilen
toplantıların sonuçları

medyada geniş yankı buluyor
ve daha sonra da
kitaplaştırılarak paydaşlara
dağıtılıyor. 

Borsa Meydanı

İSTİB Kart

COVİD-19

Gıda İsrafının Engellenmesi Proje Yarışması

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Acenteliği

Sağlık hizmetlerinden
eğitime, akaryakıttan
konaklamaya, yeme-içmeden
özel etkinliklere, giyimden
teknolojiye kadar uzanan geniş
bir yelpazede, çeşitli markalarla
iş birliği yaparak ayrıcalıklı
fırsatlar ve faydalar sunma

amacıyla
hazırlanan İSTİB
Kartlar
üyelerimize
dağıtılmaya
başladı. İstanbul
Ticaret Borsası üyesi olmanın
avantajını yaşatan İSTİB Kart ile

onlarca firmadan
sayısız ürün ve
hizmete avantajlı
bedellerle
ulaşılabiliyor.

Anlaşmalı
firmalara her geçen gün

yenileri ekleniyor.

Yeni dönemde
kurulan İSTİB
Akademi’de
üyelerin
taleplerine göre
eğitimler
veriliyor.
Bugüne kadar
onlarca eğitim
programından
yüzlerce 
üyemiz
yararlandı.

İSTİB
Akademi

Basın yayın faaliyetleri

Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım
İstanbul Ticaret
Borsası, üyelerinin
Avrupa ve
dünyanın en
önemli gıda
fuarlarına
ziyaretçi ve
iştirakçi olarak
katılmalarını
sağlıyor.
Üyelerinin
Türkiye’deki
fuarlara Borsa
standında
katılmaları için
yer tahsis ediyor.

İstanbul Ticaret
Borsası, tüm dünyayı
etkileyen COVİD 19
pandemisi boyunca
üyelerinin sorunlarına
çözüm önerileri
sunmanın yanında gıda
tedariki ve güvenliği
konusunda çeşitli
çalışmalara imza attı.
Özellikle kapanmalar
sırasında bazı
sektörlerin açık
kalabilecek işyerleri

arasına alınması, devlet
desteklerinin
genişletilmesi ve
artırılması, gıda
konusundaki bilgi
kirliliğinin giderilmesi
amacıyla basın
bültenleri hazırlanması
ve televizyon
röportajlarına
katılınması yanında
tüm bu çalışmaların
özetlendiği bir de kitaba
imza atıldı.

Yıllardır süren
Borsa depolarındaki
kadim tohumların
ıslahı gibi önemli
projelerine yenilerini
ekleyen İstanbul
Ticaret Borsası, son
yıllarda gıda
israfının
önlenmesine yönelik
çalışmalarıyla öne
çıktı. 

Yönetim Kurulu
Üyelerinden
oluşturulan Gıda
İsrafının
Engellenmesi

Komitesi üyeleri;
kamuoyunu
bilinçlendirmek
amacıyla kamu
spotları hazırladı.
Siyaset, bürokrasi,
belediyeler,
üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşları
ile işbirliği yaparak
çözüm önerileri
araştırdı. Basın
bültenleri yayınladı.
Röportajlar verdi.
Çeşitli panel ve
konferanslara katıldı.

Tüm bu

çalışmalar, üniversite
öğrencilerinin
katılımına açık
önemli bir yarışma
ile taçlandırıldı.
Üniversite
öğrencilerinin gıda
israfının
önlenmesine yönelik
projeleriyle katıldığı
yarışmada 48
üniversiteden 76
proje değerlendirildi.
Ödüle layık görülen
5 proje toplam 120
bin lira para ödülü
ile desteklendi. 

Yıllardır süren Borsa
depolarındaki kadim
tohumların ıslahı gibi önemli
projelerine yenilerini ekleyen
İstanbul Ticaret Borsası, son
yıllarda gıda israfının
önlenmesine yönelik
çalışmalarıyla öne çıktı. 

Yönetim Kurulu
Üyelerinden oluşturulan
Gıda İsrafının Engellenmesi
Komitesi üyeleri;
kamuoyunu bilinçlendirmek
amacıyla kamu spotları
hazırladı. Siyaset, bürokrasi,
belediyeler, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yaparak çözüm
önerileri araştırdı. Basın

bültenleri yayınladı.
Röportajlar verdi. Çeşitli
panel ve konferanslara
katıldı.

Tüm bu çalışmalar,
üniversite öğrencilerinin
katılımına açık önemli bir
yarışma ile taçlandırıldı.

Üniversite öğrencilerinin
gıda israfının önlenmesine
yönelik projeleriyle katıldığı
yarışmada 48 üniversiteden
76 proje değerlendirildi.
Ödüle layık görülen 5 proje
toplam 130 bin lira para
ödülü ile desteklendi. 

İstanbul
Ticaret Borsası,
tarım bazlı
ticarete önemli
katkı
sağlayacağına
inandığı Ürün
İhtisas Borsası
çalışmalarına
aktif olarak
katılıyor.
TÜRİB’in
İstanbul’daki tek
Acentası olarak
bu yeni yatırım
alanındaki
çalışmalarını
sürdürüyor.

Projeler
Gerçekleştirilen bu

çalışmalardan
aldığımız güçle,
geleceğin borsası için
de projelerimizi
sürekli geliştiriyoruz.

l Güneş Han’da
yeni ve modern bir
hizmet binası

l Yeni hizmet
binamızda hizmete
sunacağımız
uluslararası kalitede
akredite laboratuvar

l Çok yakında
hizmete girecek
zeytinyağı tadım
laboratuvarı

l Tuzla Hizmet
Binasında güneş
enerjisi üretim tesisi

l Katma değerli
tarım ürünlerini
yaygınlaştırmayı
hedefleyen yeni
projesi, yarının
İstanbul Ticaret
Borsası’nın habercisi
çalışmalar gösterdi…

İstanbul Ticaret
Borsası üyeleri için
sadece borsa değil
gerçek bir çatı örgütü
oldu ve olmaya da
devam edecek…

İki ayda bir
yayınlanan Borsa
Aktüel dergisi ve
ayda bir yayınlanan İSTİB Haber gazetesi
ile üyelere, karar alıcı ve paydaşlara
borsanın sesi ulaştırılıyor,
çalışmalarımızla ilgili bilgiler veriliyor.

Üniversitelerle işbirliği yapılarak
hazırlanan sektörel kitaplara sürekli
yenileri ekleniyor. Web sitesi, sosyal
medya hesapları ve maillerle üyelerimizin
ilgi duyacağı gelişmeler paylaşılıyor,
borsa faaliyetleri duyuruluyor.

İstanbul Ticaret Borsasının
kurulduğu 1924 yılından bu 
güne kadar almış olduğu 
tüm yönetim kurulu ve 
meclis kararları taranarak
dijital ortama aktarıldı ve
araştırmacıların hizmetine
sunuldu. 

İstanbul Ticaret Borsası ulusal
ve uluslararası ticareti ve
sektörleri temsil eden
organizasyon ve kurumlarda üye

olarak, temsil ettiği
sektörlerin
sorunlarının
çözümüne katkı
sağlıyor. Bununla
birlikte Hissedarı
olduğumuz; önemli
kuruluşların
çalışmalarına aktif
olarak katılıyor,
Türk ekonomisine
değer katmak için
çabalıyoruz.

Sosyal
Sorumluluk

Burslar 
ve okul
yardımlarının
yanında, 
ramazan
yardımları, 
afet yardımları 
ve devletimizin
desteklediği
kampanyalara
verdiğimiz
katkılarla, 
kurucu üye
olduğumuz 
ve temsil
edildiğimiz 
kurum ve
kuruluşlardaki
çalışmalarımızla,
sosyal 
sorumluluk
çalışmalarımızı
çeşitlendiriyoruz.

İstanbul Ticaret Borsası
konusunda uzman
akademisyenlerin katkıları ile
gıda sektörleri hakkında
raporlar ve kitaplar
hazırlayarak üyelerinin ilgisine
sunuyor. Ayrıca, ulusal ve
uluslararası istatistikleri ve
fiyat bültenlerini üyelerinin
bilgisine günlük olarak
sunmaya devam ediyor. 

Bilgi, rapor ve
istatistikler

Sadece borsa değil
İstanbul Ticaret Borsası son 9 yılda gerçek

bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştı,
üyelerinin haklarını korumak, pazarlarını
geliştirmek, sektörün sorunları çözerek
üretim ve hizmet süreçlerini iyileştirmek için
çaba gösterdi…

İstanbul Ticaret Borsası üyeleri için sadece
borsa değil gerçek bir çatı örgütü oldu ve
olmaya da devam edecek…

Gıda İsrafının Engellenmesi

93 yıllık
birikim kayıt

altında
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F
AO Gıda Fiyat Endeksi
Temmuz ayına göre 2,7
puan (%1,9) düşüşle
Ağustos 2022'de ortalama

138,0 puan oldu ve art arda beşinci
aylık düşüşünü kaydetti. Son düşüşe
rağmen endeks bir yıl önceki
değerinin 10,1 puan (yüzde 7,9)
üzerinde kaldı. 

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Ağustos
ayında ortalama 145,2 puan,
Temmuz ayına göre 2,0 puan (yüzde
1,4) düştü, ancak yine de Ağustos
2021 değerinin 14,8 puan (yüzde
11,4) üzerinde. Ağustos ayında,
uluslararası buğday fiyatları yüzde
5,1 düşerek, özellikle Kanada,
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya
Federasyonu'nda artan üretim
beklentileri ve kuzey yarımkürede
hasat devam ederken artan
mevsimsel mevcudiyet nedeniyle art
arda üçüncü aylık düşüşü işaret etti. 

Buğdayda durum
Bununla birlikte, küresel buğday

fiyatları geçen yıl Ağustos ayında
değerlerinin yüzde 10,6 üzerinde
kaldı. Uluslararası iri taneli fiyatları
Ağustos ayında marjinal bir şekilde
(yüzde +0,2) arttı ve bir yıl önceki
değerlerinin ortalama yüzde 12,4
üzerine çıktı. 

Dünya mısır fiyatları hafif
yükseldi, Avrupa Birliği ve Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki sıcak ve
kurak koşullar nedeniyle düşük

üretim beklentileri büyük ölçüde
etkilenirken, Ukrayna'dan yapılan
ihracatın yeniden başlaması fiyatların
daha fazla artmasını engelledi. 

Buna karşılık, dünya arpa ve
sorgum fiyatları sırasıyla yüzde 3,8
ve yüzde 3,4 oranında geriledi. 

FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi, en
çok işlem gören Indica çeşitlerinin
kotasyonlarındaki hafif düşüşlerin
diğer pirinç pazarı segmentlerindeki
ılımlı fiyat artışlarını telafi etmesiyle
Ağustos ayında sabit kaldı.

Bitkisel yağlar endeksi
yüzde 3.3 geriledi

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi,
Ağustos'ta aylık 5,5 puan (yüzde 3,3)
düşüşle 163,3 puan ortalamasıyla
endeks değeri bir önceki yılın biraz
altında kaldı. Endeksin devam eden
düşüşü, yüksek soya kotasyonlarını
fazlasıyla dengeleyen hurma,
ayçiçeği ve kolza yağı dünya
fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. 

Uluslararası palm yağı fiyatları,
özellikle düşük ihracat vergileri ve
Güneydoğu Asya'da mevsimsel
olarak artan üretim sayesinde

Endonezya'dan
artan ihracat
olanaklarının
etkisiyle Ağustos
ayında üst üste
beşinci ayda düştü. 

Bu arada, dünya
ayçiçek yağı
değerleri,
Ukrayna'nın
limanlarından
yapılan
sevkiyatların
kademeli olarak yeniden
başlamasıyla aynı zamana denk
gelen zayıf küresel ithalat talebiyle
düştü. Uluslararası kolza yağı
fiyatları da önümüzdeki 2022/23
sezonu için bol miktarda arz
beklentisi nedeniyle Ağustos ayında
düştü. 

FAO Et Fiyat Endeksi Ağustos
ayında ortalama 122,7 puan, temmuz
ayına göre 1,8 puan (yüzde 1,5) düştü
ve Haziran 2022'de ulaşılan tüm
zamanların en yüksek seviyesinden
art arda ikinci aylık düşüşü işaret
etti, ancak yıllık karşılık gelen
değerinin 9,3 puan (yüzde 8,2)
üzerinde kaldı. 

Ağustos ayında, önde gelen
ithalatçıların daha düşük ithalat
alımları ve bir şekilde artan küresel
ihracat olanakları nedeniyle
uluslararası kanatlı et fiyatları düştü.
Bu arada, dünya sığır eti fiyatları,
önde gelen bazı ihracatçı ülkelerdeki
zayıf iç talep, ihracat arzındaki artış
ve Avustralya arzındaki mütevazi
artış nedeniyle düştü. Buna karşılık,
domuz eti fiyat teklifleri kesime hazır
domuz arzının devam etmesi
nedeniyle yükselirken, Çin'in daha
düşük alımlarını telafi ederek bazı
Avrupa ülkelerinden artan ithalat
talebi nedeniyle küçükbaş eti fiyatları
ılımlı bir şekilde toparlandı.

EKİM 2022PİYASA6

İstanbul Ticaret Borsası adına imtiyaz sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
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İlhan Koyunseven, Hakkı İsmet Aral, Recep Salih
Al, Alaattin Altuntaş, Ali Taş Gülen, Emre Acar,
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YAZARLARIN VE MAKALELERİN SORUMLULUĞU
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HABERLER KAYNAK GÖSTERİLEREK KISMEN YA DA
TAMAMEN KULLANILABİLİR.
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Tarım
piyasalarında

yaşanan
gelişmeler

Geçtiğimiz bir iki yıl içinde
yoğun şekilde gıda fiyatlarındaki
artışı, uluslararası piyasalardaki
fiyat oynaklıklarını
konuşuyorduk. Gıda güvenliği
meselesi her ülkenin temel ve
öncelikli sorunu haline 
gelmişti.

İklim değişikliklerinin
yarattığı riskler, rekolte
eksiklikleri, salgınların tedarik
zincirini bozması, son olarak
Ukrayna ve Rusya arasındaki
savaş uluslararası tarım ürünleri
arz ve talep dengesini bozmuş,
üst üste rekor fiyat hareketleri
görmüştük.

Bu hareketlere bağlı olarak
ülkelerin stoklama eğilimi
artmış, ürünlerin ihracatını
yasaklama ve sınırlandırmalar
çok sayıda ülke tarafından
uygulanan normal dış ticaret
düzenlemeleri halini almıştı.

Olumlu hAsAt sezOnu

Bugün de artan enerji
maliyetleri, akaryakıt
fiyatlarındaki hareketlenme
tarımsal üretim maliyetlerini ve
nihayetinde gıda işletmelerinin
operasyonel maliyetlerini
artırmış ve hammadde
fiyatlarındaki düşüş gıda
ürünlerine tam olarak
yansımamaktadır. Ancak fiyatlar
açısından daha olumlu bir 
hasat sezonu yaşıyoruz
diyebiliriz.

Dünyanın en büyük buğday
üreticisi Rusya’daki rekor üretim
beklentisi, ‘Tahıl Koridoru’ için
ülkemizin öncülüğünde alınan
olumlu gelişmeler ve buna bağlı
olarak Ukrayna’dan 2 milyon
tonun üzerinde tarımsal ürünün
ihraç edilebilmesi, Kanada ve
ABD’deki olumlu üretim
beklentileri FAO Gıda Fiyat
Endeksinin son beş aydır üst
üste düşmesine sebep 
olmuştur.

FiyAt düşüşleri

Buğday, arpa ve mısır başta
olmak üzere hububat, yağlı
tohumlar ve şeker fiyatlarında
önemli oranlarda fiyat düşüşleri
yaşandı. Örneğin buğday
fiyatlarında savaş döneminden
bugüne kalitesi ve menşeine
bağlı olarak 100-150 dolar/ton
fiyat düşüşleri görüldü.

Uluslararası piyasalarda
yaşanan bu düşüş, yurtiçi
piyasaları da etkiledi. Zira halen
hububat için gümrük vergileri
sıfırlanmış olarak uygulanıyor ve
bu uygulama 31 Aralık tarihine
kadar devam ediyor. 320-335
dolar/ton fiyatlarla buğday
ithalatı, 300 dolar/ton ile mısır,
310 dolar/ton civarında
fiyatlarla arpa ithalatı mümkün.
Kurlardakiyatay seyir de ithalatı
cazip hale getiriyor.

ekimlerde düşüklük
riski devAm ediyOr

Genel kanaatimiz bu
durumun uzun süre devam
etmeyeceği ve önümüzdeki
aylarda fiyat hareketlerinin
görüleceği yönündedir. Zira AB
başta olmak üzere Çin dahil
yaşanan kuraklık yeni ekim
dönemini tehdit ettiği gibi
Ukrayna’da savaşın etkisi ile
ekimlerde düşüklük riski devam
etmektedir.

İsmail
KemaloğluEs
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Denizhan Dere

Aylardır rekorlarla kapanan uluslararası hububat, bakliyat, şeker ve
yağlı tohum fiyatları son aylardaki olumlu gelişmelerle düşüş eğilimini
sürdürüyor. Bu hasat sezonunda rekoltelerdeki artış beklentisi öne
çıkıyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi ağustosta üst üste beşinci ay düştü.

FAO Gıda fiyatları endeksi
160
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100

85
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2022

O Ş M N M H T A E E K A

FAO gıda
endeksinde düşüş
sürüyor
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ARAŞTIRMA 7EKİM 2022

01.09.2022-31.09.2022 tarihleri arasındaki vadeli satışlara ait toptan fiyatlardır...

ÜRÜN EN AZ 
(TL)

EN ÇOK 
(TL)

AĞIRLIKLI
ORTALAMA (TL)

TL

İŞLEM 
SAYISI

İSTİB Temel Gıda Sepeti

İşlEM HaCMİ
50 MİlyaR Tl’yE
yaKlaşTı

Eylül ayı tÜrib
ElÜS piyasasında 56
bin 650 emir üzerinden
1 milyon 515 bin tonluk
işlem, 9 milyar 690 bin
tl’lik hacim
gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıla göre
ElÜS işlem miktarında
3 kat artış olurken
hacim olarak 2022 ElÜS
işlem hacmi 50 milyar
tl’ye yaklaştı.

Eylül ayında 1.625
yeni yatırımcı sisteme

dâhil olurken toplam
kayıt sayısı bir önceki
yıla göre yüzde 60
artışla 158 bini geçti. 

tÜrib işlem
platformunda bu ay en
çok işlem gören ürün
yaklaşık 7 milyar tl ile
buğday oldu. buğday
fiyatları, aylık bazda
yüzde 5,93 artış
gösterdi.

tÜrib tarımsal
Ürün Endeksine göre
hububat fiyatları eylül
ayında yüzde 4,78
artarken arpa
fiyatlarında ise yüzde
3’lük bir azalış yaşandı.

TÜRİB İşlEM MİKTaRı
gEçTİğİMİz yıla göRE
yaKlaşıK 3 KaT aRTTı

BUĞDAY UNU 5,16 16,87 9,19 1833

BULGUR PİLAVLIK 8,32 40,90 12,74 208

MAKARNA 1,75 25,69 13,11 8375

KURU FASULYE DERMASON 15,31 30,50 26,24 52

MERCİMEK KIRMIZI 16,22 30,50 21,35 134

MERCİMEK YEŞİL 19,39 32,90 24,11 24

NOHUT NATÜREL 22,20 41,35 26,21 53

AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 9,00 66,67 31,64 2313

MISIRÖZÜ YAĞI RAFİNE 27,75 41,71 32,80 178

ZEYTİN YAĞI RİVİERA 43,60 69,99 62,36 218

ZEYTİN YAĞI SIZMA 70,01 155,00 83,72 1179

NEBATİ MARGARİN SOFRA 49,76 164,00 61,85 3791

NEBATİ MARGARİN MUTFAK 20,20 52,88 38,65 2646

NEBATİ MARGARİN SANAYİLİK 20,00 131,30 36,85 2063

TEREYAĞI KAHVALTILIK 140,20 215,00 155,13 141

TEREYAĞI MUTFAK 80,80 138,75 111,17 974

KURU SOĞAN 2,00 10,00 5,29 894

PATATES 3,00 15,00 6,51 1843

SİYAH ZEYTİN HUSUSİ 40,00 80,14 46,36 833

YEŞİL ZEYTİN 18,00 61,06 33,72 391

SİYAH ZEYTİN 22,00 39,75 32,86 528

KUZU ETİ KARKAS 90,00 99,68 93,22 990

KUZU ETİ KEMİKSİZ 100,00 350,00 119,52 1940

DANA ETİ KARKAS 90,00 99,99 96,00 2136

DANA ETİ KEMİKSİZ 100,00 575,00 119,41 9703

PİLİÇ ETİ KEMİKLİ 20,00 49,95 29,87 6178

PİLİÇ ETİ KEMİKSİZ 50,00 94,76 58,49 1277

KAVURMA 141,15 388,49 177,99 369

PASTIRMA ANTRİKOT 250,00 784,82 459,08 110

SUCUK HUSUSİ 150,00 471,70 186,78 1075

SOSİS 66,72 291,18 102,85 743

SALAM 59,51 348,00 117,97 1539

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI 80,56 187,34 96,39 728

BEYAZ PEYNİR YARIM YAĞLI 50,07 63,12 55,07 1627

BEYAZ PEYNİR YAĞSIZ 35,00 49,92 45,15 1177

BEYAZ PEYNİR YAĞLI 60,30 79,76 67,47 627

KAŞAR PEYNİRİ (ESKİ) 100,00 225,00 117,62 526

KAŞAR PEYNİRİ (TAZE) 37,45 99,83 85,10 1807

YUMURTA NATUREL 1,50 3,00 1,77 2817

w AhmEt YirmibEşoğlu

1850-1870 arası
isviçrelilerden ve Almanlardan
peynir yapmayı öğrenmiş;150
yıldır peynir üreten bir ailenin 4.
kuşak ustası, istanbul ticaret
borsası Üyesi ilhan Koçulu ile
Kars boğatepe Köyü’nde
kurdukları turizm açısından da
önemli yeri olan türkiye’nin ilk
peynir müzesi Zavot Ekomüze
hakkında bir röportaj
gerçekleştirdik.

Boğatepe Köyü Peynir Müzesi’nin
EkoMüze’nin kuruluş amacı, hikâyesi,
kapsamı ve işleyişi hakkında bilgi verir
misiniz?

türkiye’nin ilk peynir müzesi,
Ekomüze Zavot kaybolmaya yüz tutmuş
yerel geleneksel peynircilik kültürümüze
sahip çıkmak için geliştirdiğimiz bir
projeydi. Sadece peynirin piyasa
değerinin arttırılması, insanların bu
peynir kültürünü öğrenmesiyle birlikte,
geleneksel peynirciliği yaşatmak
aslında bu ekomüzenin temel amacı.
Dernek olarak 1 yıl kadar tartıştık,
konuştuk ekomüzeciliği. Sonra
köyümüzde 1800’lü yılların
sonlarında isviçreli işadamlarının
yaptığı bir peynir atölyesini,
ekomüzenin merkezine dönüştürme
kararı aldık. bunu derneğimizin
gönüllülerinin yardımıyla uNDP’nin
1000 yıl kalkınma projeleri kapsamında
bir proje olarak sunduk. bu proje
desteğinin yanı sıra köylülerin imece
usulü çalışmasıyla bu binayı düzenledik.
bütün köy binanın inşaatında ve alt katta
müze, yıllar içinde üst katta çok amaçlı
bir kültür evi ve Kadın bakkal
düzenlenmelerinin yapılmasında hep
birlikte çalıştık. Ekomüzecilik de böyle
başlamış oldu. Sergi alanına giren bir
ziyaretçinin, çok farklı kültürlerin bir
araya geldiğinde nasıl zenginliğe
dönüştüğünün hikâyesine tanık olmasını
istedik. Köyümüzün yüzyıldır kesintisiz
sürdürdüğü Kaşar ve Gravyer, malakan
peyniri, çeçil, kahvaltılık kaşar, çanak,
motal, tulum gibi peynirlerine
odaklandık. Kaşar balkanlar’dan,
Gravyer isviçre’den bu bölgeye gelmiş ve
bugün yüzlerce ailenin ekmek yediği
yerel-geleneksel peynir çeşidi olmuştur.
bu peynirler yıllar içinde Kars’ın

simgesine dönüşürken, bölge
hayvancılığının gelişmesinde ve
sürdürülebilir olmasında da önemli rol
oynamıştır. müzede bu hikâyeyi gıdanın
üretim süreçleri üzerinden aktarmaya
çalışıyoruz. Gıda üretimi bir süreçtir ve
bu süreçlerin sürdürülebilmesi için
bilgisine sahip zanaatkâr, usta yetişmiş
olması gerekir. Gıda üretim bilgisi,
toprağı işleme, peyniri pişirme, ekmeği
pişirme bilgiler gibi süreç içerisinde
oluşur. müze binasında bu süreci bir
taraftan peynirci ailelerin hikâyeleri, süt
veren hayvanların cinsleri ve ıslah
çalışmaları, hayvanların yediği ot ve
bitkiler, yerel lezzet ve tatları verebilecek
biyolojik çeşitlilik ve hayvancılığın
bununla ilişkisi üzerinden anlatırken,
diğer taraftan 1900’lü yılların başından
itibaren günümüze kadar kullanılan

ekipmanları
sergilemeye çalıştık.
Ekomüzemizin amacı,
yerel kültürel üretim ve
yaşamla birleşmiş

coğrafyanın ürünlerin
özel olarakta peynirciliği

yaşatarak ve geçmişi
unutmadan bir toplumsal

bellek oluşturmak. Farklı
kültürlerin üretim süreçlerinde nasıl
ortak bir zenginliğe dönüştüğünü her
peynir yapılışında gözlemleyebiliriz. bu
üretimlerin sürmesi için peynircilik
bilgisinin aktarılmasını önemsiyoruz.
bölgede unutulmaya yüz tutmuş olan
peynirler var, bunlar gıda kodeksince
kabul edilmeyen, pazarda önü kesilmiş
peynirler, anneannelerin babaannelerin
yaptıkları peynirler... Ekomüze ticari
değerini yitirmiş ya da hiç ticari değeri
olmamış, giderek daha az miktarda,
çoğunlukla evlerde yapılan peynirlerin
üretim bilgisini yaygınlaştırmak üzere
çalışmalar yapmayı hedefliyor. bu
amaçla da peynir üretiminde hayvan
ırkları, bitki çeşitleri, makine kullanımı ve
ustalık (insan emeği) üzerine köylerde ya
da meralarda atölyeler düzenliyoruz. 

bölgedeki peynirleri kayıt altına almak

ve yaşatmak için ekomüze sürecinin
hemen ardından dünyada ve türkiye’de
son yıllarda giderek yaygınlaşan Coğrafi
işaret, Slow Food Presidium gibi
sertifikalara yöneldik. bu ulusal ve
uluslararası patent ya da markalaşma
yöntemleri, şayet sahiplenir ve doğru
kullanabilirsek, bölgemizin peynirlerini
korumak için ve yerel-geleneksel
ürünlerin piyasada değer kazanırken
kırda bu üretimi mümkün kılan ilişkilerin
sürdürülebilirliğini sağlamak için
oldukça etkili araçlar olabilirler. 

Boğatepe Köyüne ait peynir çeşitleri
hangileridir? Coğrafi İşaret almış
peynirleriniz bulunmakta mıdır? 

Kars denince akla ilk gelen üründür
peynir. Kars-Ardahan bölgesinin zengin
bitki çeşitliliğine sahip meralarında
otlayan hayvanların sütü, bu coğrafyaya
özgü tadı içinde barındırır. bu süt
yüzyıllar içerisinde geliştirilen ve
aktarılan geleneksel tekniklerle işlenir.
böylece ortaya çıkan yerel-geleneksel
peynirler, bölgenin doğal ve kültürel
tatlarını tüketicilere ulaştırır. bu
peynirlerin her birine özgün tatlarını
veren şeyleri düşününce, gıda üretim ve
tüketim süreçlerinin bölgenin ekolojik ve
toplumsal hayatını farklı veçheleriyle

yansıttığına bir kez daha ikna oluyorum.
Sağılan hayvanların cinsi, otladıkları
meraların rakımları ve çiçeklerinin
özellikleri, elde edilen sütün mandıralara
gelişi ve işlenmesi, üretim sürecinde
kullanılan maya, kazan ve diğer
ekipmanlar, peynirlerin özel
olgunlaştırma yerleri ve bölge klimaları,
teknikleri ve bu süreçteki titiz bakımı gibi
birçok etken vardır peynircilik
zanaatinde belirleyici olan. bir de tabii bu
peynirlerin nasıl tüketildiği, hangi
peynirin hangi öğünde hangi içecek ya
da yiyeceklerle birlikte daha da
lezzetlendiği bölgenin hayvancılığa
dayalı toplumsal hayatını şekillendiren
önemli bilgilerindendir. 

boğatepe’deki mandıralarda ticari
olarak en fazla üretilen peynir kaşar,
göbek, malakan, Kafkas çanak peyniri,
çeçil ve gravyerdir. Gravyer üretiminde
ülkemizde tek üretim yapılan köydür ve
ülke üretiminin %40 boğatepe köyünde
üretilmektedir. Yaptığımız ve destek
verdiğimiz çalışmalarla Kars Kaşarı’nın
2015 yılında menşe Coğrafi işaret
almasını sağladık. 

boğatepe köyünde coğrafi işaret
başvurusu yapılan Kars malakan peyniri
ve Kars Gravyer peyniri de mandıralarda
üretilmektedir. Ayrıca Ardahan ilinde
coğrafi işaret başvurusu yapılan hanak
tel peynirini üreten kadınlar da vardır;
bu peynire Kars’ta türkmen saçak
denmektedir. bunların yanı sıra köyde
göbek, taze kaşar, dil peyniri de
üretilmektedir.

boğatepe Gravyeri, Slow Food
hareketi biyolojik Çeşitlilik Vakfı Nuh’un
Gemisi (Ark of taste) çalışması
kapsamında 2015 yılında Presidium
koruması alan peynirlerden biri
olmuştur. 

Kars ve Ardahan’ın köylerinde
yaptığım araştırmalarda 32 yerel peynir
çeşidine rastladım. 2015 yılında Ardahan
Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu,
Ekomüze Zavot’la birlikte ispanya, italya
ve makedonya’dan partnerleri olan bir
Ab projesi kapsamında bu peynirler kayıt
altına alınmış oldu. bazıları boğatepe’de
de hala yapılan bu çeşitlerin başlıcaları
arasında şunlar sayılabilir: Çakmak,
Karın kaymak peyniri, karın çökelek,
gorcola, berhavut, haço, ahşap fıçı
salamura, bidon ve deri tulum, yoğurt
peyniri, lor, çökelek, çoban, şuşlama, Kars
otlu...

Peynir kültürünün
geleceği için
sürdürülebilir bir
müzecilik anlayışı: Ekomüze
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İ
STİB 2021 yılında
gerçekleştirilen TOBB
Akreditasyon Sistemi
denetimini başarı ile

sonuçlandırarak A Sınıfı akreditasyon
seviyesini devam ettirdi. TOBB İkiz
kulelerde gerçekleştirilen törenle
sertifikasını alırken, aynı zamanda
Borsalar kategorisinde en yüksek puan
alan 3'üncü Borsa oldu. Sertifika ve
başarı plaketini, TOBB Başkanı m.
Rifat Hisarcıklıoğlu ve T.C. Ticaret
Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak
takdim etti. 

Sertifika töreninde, İstanbul Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İlhan Koyunseven, meclis
Üyeleri Emin Demirci, Abdullah
Çerman, Genel Sekreter Şule
Karadeniz, Akreditasyon Sorumlusu
Denizhan Dere, Araştırma Proje ve İş
Geliştirme Şubesi müdürü İzzet
Erçelen yer aldı. 

İSTİB, 2021 Yılı Akreditasyon
Denetiminde Ticaret Borsaları
kategorisinde en yüksek puan alan
3'üncü borsa oldu. Sertifika ve tebrik
plaketi, İSTİB Heyetine TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve TC Ticaret
Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak
tarafından takdim edildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
törende yaptığı konuşmada söz
konusu sertifikanın oda ve borsaların
verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu
söyledi. Akreditasyon denetim
sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda
ve borsanın akreditasyon
sertifikalarını alacağını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa
temsilcilerinden bu belgelerini
asmalarını rica etti.

Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir
değişim ve dönüşümden geçtiğini
belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası
olarak bu değişim ve dönüşümün
öncüsü olmak zorunda olduklarını
kaydetti.

Salgını en az hasarla atlattık
Türk iş dünyasının başkanı olarak,

Avrupa'da, Asya Pasifik'te, İslam
ülkelerinde ve Türk
Cumhuriyetleri'nde oda başkanlığı ya
da yönetim kurulu üyeliği yaptığını
anımsatan Hisarcıklıoğlu, salgın
dönemini dünyaya kıyasla Türk iş
dünyasının en az etkiyle atlattığını
aktardı.

m. Rifat Hisarcıklıoğlu,
akreditasyon sistemi sayesinde oda ve
borsaların kendilerini geliştirdiğini
anlattı. Akredite oda ve borsaların

30'dan fazla ülkenin odaları ile proje
yürüttüğünü belirten Hisarcıklıoğlu,
oda ve borsaların girişimcilere en iyi
şekilde hizmet üreten ve sunan
merkezler haline geldiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların
hizmet kalitesi anlamında, Londra,
Paris, Berlin'deki oda-borsa seviyesine
ulaştığını vurgulayarak, tüm dünyaya
sistemi ihraç edecek konuma
geldiklerini ifade etti.

Yeni akreditasyon
standardını belirledik

Hisarcıklıoğlu, şu an 365 oda ve
borsadan 278'inin akredite edildiğini,
35'inin de sürecinin devam ettiğini
belirterek, tüm oda ve borsaların
akredite olmasını hedeflediklerini
söyledi.Talep ve görüşler
doğrultusunda yeni hedeflere uygun,
yeni bir akreditasyon standardı
belirledikleri bilgisini veren
Hisarcıklıoğlu şunları 
kaydetti:

"Ticaret, e-ticaret ve dış ticaret,
sanayi-üretim, tedarik zinciri ve AR-
GE faaliyetleri, sosyal sorumluluk,
turizm ve coğrafi işaret gibi yerel
değerlerin tanıtımı, istihdam ve
mesleki eğitim gibi konular da artık
standardın yeni dönemde bir parçası
haline geldi. Akreditasyon sisteminde
tam puan 65'ti, şimdi tam puanı 100'e
çıkarıyoruz. Geçmişte puanlarınıza
göre A, B, C olarak sınıflanıyordunuz.
Artık puanlarınıza göre 5, 6 ve 7
yıldızla sınıflanacaksınız. Yani A sınıfı
akredite olanlar, bundan sonra 7
yıldızlı oda-borsa haline gelmiş olacak.
Odaların ve borsaların akreditasyon
sistemlerini birbirinden ayırıyoruz.
Borsalar, artık kendilerine özgü bir
standartta, asli borsacılık hizmetleri
bazında denetlenecekler."

Hedef bir üst lige çıkmak
Hisarcıklıoğlu, yapılan bu

değişikliklerle daha kaliteli kurumsal
hizmet sunmayı hedeflediklerini
söyledi. Kriterleri zorlaştırarak, 
oda-borsalara yeni ve daha yüksek
bir hedef verdiklerini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, akreditasyon

sisteminin 20. yılında oda ve borsaları
bir üst lige daha çıkarmayı
amaçladıklarına vurgu yaptı.

İSTANBUL TİCARET BORSASI GAZETESİ G I D A & G Ü N D E m & H A B E R www.istib.org.tr

İSTİB Haber

Ticaret Bakan Yardımcısı

Sezai Uçarmak ise

konuşmasında, hizmet

kalitesinin belirli bir standarda

bağlandığını gösteren

akreditasyon töreninde

bulunmaktan duyduğu

memnuniyeti dile getirdi. Oda

ve borsaların gümrükler ve

bakanlıkla yakından ilgili

olduğunu ifade eden

Uçarmak, oda ve borsalarda

verilen akreditasyonun,

hizmet kalitesini belirli bir

noktaya getirmesiyle ticari

hayatı kolaylaştıracağını, oda

ve borsalara disiplin

kazandıracağını bildirdi.

Uçurmak:
Akreditasyon,
ticari hayatı
kolaylaştırıyor

İSTİB'e akreditasyonda 
3'üncülük

İSTİB PERSONELİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ
İstanbul Ticaret

Borsasında hizmet
yılına göre 5’inci yıl
ve katlarını
tamamlayan personel
katkılarından dolayı
teşekkür plaketi ile
taltif edildi.

Teşekkür plaketleri
İstanbul Ticaret
Borsası Genel
Sekreteri Şule
Karadeniz tarafından
takdim edildi.
Karadeniz, plaket
töreni öncesinde
plaket almaya hak
kazanan tüm
personele
çalışmalarından ötürü
teşekkür etti.

Yağmur Çelik Karataş 5 Yıl 5 AyKadir Telli 20 Yıl 4 Ay

Hüsnü A. Ekinci 25 Yıl 5 Ay Engin Eren 20 Yıl 2 Ay

plaketi
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