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SUNUŞ
Osmanlı Devleti’ne Başkent olduğu 1453 yılından
bu yana yüksek nüfusu ve çekim merkezi olma vasfıyla
İstanbul’un gıda ve tarım ürünleri ihtiyaçlarının
karşılanması ve bu ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi
daima önem arz etmiştir. O günden bugüne kapanlar,
zahire nezareti, iaşe nezareti gibi çeşitli isimler altında
kurulan kurum ve teşkilatlar, bu işi düzenlemekle
görevlendirilmişlerdir. İstanbul Ticaret Borsası, 300
yılı aşkın tecrübe ve birikim sonucu ancak 1924 yılında
kurulabilmiştir.
Göreve geldiğimiz ilk günlerde Türkiye’nin en
büyük, dünyanın da sayılı ticaret borsalarından biri
olan İstanbul Ticaret Borsası’nın yapacağı çalışmaların
sadece İstanbul’un gıda, tarım ve hayvancılık
sektörüne hitap etmesinin yeterli olmayacağını belirtmiştik. İstanbul Ticaret Borsası’nın
Türkiye’deki Ticaret Borsaları ile ilgili çalışma ve politikaların şekillenmesinde oynayacağı
etkin rolü bu kapsamdaki sloganımız olan‘Küresel Borsa’ ile ortaya koymuştuk.
Atalar sözünde “Kuru gayret çarık eskitir” derler. Eğer ki bir iş plansız yapılır ise niyet
ne kadar iyi ve gayret ne kadar fazla olursa olsun çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Biz
göreve geldiğimiz günden bu yana, bir yandan ülke ekonomisine katkıda bulunmak için var
gücümüzle çalışırken diğer yandan İstanbul Ticaret Borsası’nın yeni vizyonunu belirleyerek,
gelecek yıllarda yapacağımız çalışmalara ışık tutacak ‘Stratejik Plan’ımızı oluşturduk.
Övünerek ifade etmeliyim ki, bu yıl yoğun çalışmalarımız sonucunda Borsamızın akreditasyon çalışmalarını da tamamladık. Artık İstanbul Ticaret Borsası 2015 yılından itibaren
TOBB Akreditasyon Belgesi’ne sahip, üyelerine ve iş alemine beş yıldızlı hizmet veren bir
kurumdur.
Bu raporda 2014 yılında Borsamızın yapmış olduğu faaliyetlerin bir özetini bulacaksınız.
Bu vesileyle Borsamız faaliyetlerine özverili çalışmalarıyla katkıda bulunan kıymetli organ
üyelerimize, yeni vizyonumuza inanan ve bunun için var gücü ile çalışan personelimize teşekkür ederim.

Saygılarımla

Ç. Ali Kopuz
Yönetim Kurulu Başkanı

Fotoğraf: Osman Kuvvet
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Tarihçe
İstanbul Ticaret Borsası’nın kuruluşu, ilk
olarak 1880 yılında gündeme geldi. Ne var
ki çeşitli nedenlerle bu kuruluş uzun süre
gerçekleşmedi. O tarihte İstanbul’da ticaret borsası kurma görevi Dersaadet Ticaret
Odası’na verilmişti, bunun için gerekli yasal
dayanak da 1886 tarihli Umum Borsalar Nizamnamesi’yle sağlanmıştı. Borsa’nın kurulmasının gecikmesi, çoğunlukla o dönem
İstanbul’un iaşesini sağlayan zengin tüccarların kendi işlerine çomak sokacak bir kurum
istememesine bağlanır. İstanbul Ticaret Borsası, bu gelişmeler ve daha sonra araya giren savaşlar sebebiyle Osmanlı döneminde
açılamadı. Cumhuriyet devrinde ise Denizli mebuslarının önerisi üzerine konu tekrar
gündeme geldi ve 19 Ekim 1924’te Ticaret ve
Zahire Borsası resmen kuruldu.
Borsa, 6 Aralık 1924-25 Ocak 1925 arası
çalışmalarını Oda binasında sürdürdü. Daha
sonra Osmanlı Bankası karşısındaki Mahmudiye Han’a taşındı. Resmi açılışını da bu binada, 21 Şubat 1925 tarihinde yaptı.
Açılış sonrası, Borsa kalıcı mekan arayışına girdi ve 24 Mayıs 1925 tarihli Bakanlar
Kurulu Kararıyla Eminönü’ndeki Hamidiye
Medresesi’ni kiraladı. Hamidiye Medresesi’nin mülkiyeti, 95 bin lira karşılığında, Borsa binası olarak kullanılmak üzere Ticaret ve
Sanayi Odası’na verildi. 1950 yılında borsalara gayrimenkul edinme yetkisinin verilmesiyle 11 Ağustos 1950’de Ticaret Borsası, binayı satın aldı.
Borsa kurulur kurulmaz, gıda ürünlerini
denetleyecek laboratuvar bulunmadığı için,
Mayıs 1926’da bünyesinde faaliyet gösterecek bir laboratuvar inşasına başlandı. Kuruluşundan bir süre sonra borsa laboratuvarında hububat maddeleriyle birlikte bakliyat
ve yağlı tohumların da genel nitelikleri tespit
edilip tablolar şeklinde yayınlanmaya başladı.

Borsanın kurulmasıyla piyasaya bir düzen ve istikrar geldi ve ürünler gerçek değeri üzerinden işlem görmeye başladı. Bugünde Borsa Merkez binası olarak hizmet veren
bina 2671 m2 saha üzerinde 256 m2 satış salonu ve etrafında 10 tanesi Borsa Ajanlarına
tahsis edilmiş ofis, toplantı salonları ve laboratuvardan oluşmaktadır.
İstanbul Hayvan Borsası da, kuruluşunda
büyük emek göstermesine rağmen 13 Şubat
1929’da Borsa’dan ayrı olarak açıldı. 1943 yılında yürürlüğe giren 4355 sayılı Odalar ve
Borsalar Kanunu’yla bu yanlış düzeltildi ve
kasaplık hayvan alışverişini tanzim etmek
üzere Karaağaç’ta faaliyette bulunan İstanbul Hayvan Borsası lav olmuştur. Tüm muamelatı da, 1943 Ekim ayından itibaren İstanbul Ticaret Borsası’na devredildi. Hayvan
Borsası’nın adı, bu tarihten itibaren İstanbul
Ticaret Borsası Kasaplık İşleri Şubesi olarak
değiştirildi.
1988’de ise Haliç temizleme ve imar projesi başlayınca buradaki İstanbul Büyükşehir
Belediye Mezbahası’nın Tuzla / Aydınköy’e
taşınmasına karar verildi. İstanbul Ticaret
Borsası Canlı Hayvan tesisleri de 26 Ocak
1989 tarihinde Tuzla Aydınlıköy’e taşındı. İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et
Tesisleri 132 dönüm arazi üzerinde 25.680
m2 kapalı alana sahiptir. Tesis 15.000 adet
küçükbaş, 1.500 adet büyükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. Bugünkü adıyla İstanbul
Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et Şubesi
Türkiye ve Avrupa’nın en modern ve en büyük hayvan pazarı özelliğini taşımaktadır.
1925’te üye sayısı 150 olan İstanbul Ticaret Borsası, 1979’da 3615 üyeye ulaştı, bugün
ise 10 bini aşkın üyeye hizmet veriyor.
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2015 Yılına Girerken Dünyada Yaşanan Ekonomik Gelişmeler
Dünya Ekonomisi
2008 yılından beri devam eden ve halen daha etkileri süren küresel ekonomik kriz, ekonomi çevrelerine pek çok şey öğretmiştir. Bu süreçte öncelikle bir konu gayet net olarak
anlaşılmıştır: “Ekonomiye güven kaybolduğunda, ülke ekonomisini toparlamak neredeyse
imkansız oluyor”. Amerika Birleşik Devletleri, gerek hane halkının gerekse işletmelerin bir
kez ekonomiye duydukları güven sarsıldığında, bunu yeniden tesis etmenin ne kadar zor
olduğunu en sert ve en acı toplumsal sonuçları ile 1929 Büyük Buhranı’nda yaşadı. Milyonlarca kişi işsiz kaldı ve 15 yıl büyük bir fakirlik ve sefalet içinde yaşadı. Son küresel kriz 2008
yılı sonbaharında patlak verdiğinde, ABD Yönetimi ilk görevinin “mümkün olan en hızlı şekilde” güveni tesis etmek olduğunu biliyordu.
Bu nedenle, Avrupa Birliği’nin önde gelen altı kurucu ülkesi ve İngiltere, krizin ilk döneminde kendi aralarında ciddi görüş ayrılıkları ile meşgul olurken, krize karşı mücadele
için çok kritik bir dönemi farkında olmadan boşa harcıyorlardı. Oysa, durumu daha iyi idrak eden ABD Yönetimi, ABD Merkez Bankası (Federal Reserve-FED) aracılığı ile ciddi bir
parasal genişlemeye imza atmıştır. ABD bankalarına olan güveni yeniden tesis etmek için,
bankalara taze kan, taze sermaye akışına izin vermiştir. Buna rağmen, ABD’de işsizlik yüzde
10.5’e çıkmış ve FED 2. ve 3. parasal genişlemelerle ABD ekonomisini desteklemeyi sürdürerek, 2013 yılından itibaren krizin etkilerinden sıyrılmaya başlamasının yolunu açmıştır. Bu
gerçeklerden hareketle şunu ifade edebiliriz: 2015’de ‘Güven Algısı’nı iyi yöneten ekonomi,
krizlerden en az zararla çıkacaktır.
Ekonomi Bilimi, ‘insan odaklı’ bir bilim dalıdır. Bu nedenle, bu alanın uzmanları ve akademisyenleri yıllardır insanoğlunun ekonomik kararlarının ve piyasa davranışlarının bir formülünü ortaya çıkarmaya çalıştılar. Ancak, henüz bir insanın ekonomik kararını etkileyen
değişkenler nedir, bu değişkenler arasındaki ilişkiler nedir, bunlar tam olarak çözülemedi.
Ekonomiyi açıklarken, hep şu ifadeyi kullanırız: ‘Ekonominin yarısı psikolojidir’. Ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı ile ilgili algısı ne kadar iyiyse, halk ve işletmeler ekonomiye ne kadar
güveniyorlar ise, makul düzeyde tüketim ve yatırımlar devam eder. Bunun doğal sonucu
olarak, ülke ekonomisi istikrarlı bir büyüme ile yoluna devam eder.
Buna karşılık, hane halkı ve işletmeler, ekonominin bugün ve geleceğine duydukları güveni kaybetmeye başlamışlarsa, işsiz kalacakları korkusu artmaya başlamışsa, insanlar tüketmek yerine aşırı tasarrufa yönelir. Şirketler de yatırımlarını askıya alır veya tümüyle iptal
eder. Bu durum, ekonomiyi önce ağır bir durgunluğa ve bu durgunluk sürecinin sonunda da
ağır bir krize sürükler. Bu nedenle, ekonomi yönetenler için en temel konu halkın ve işletmelerin ülke ekonomisine duydukları güveni korumak ve güçlendirmektir. Bu da, ekonomi
yönetiminin gerçekçi ve ikna edici bir üslupla ‘algıyı’ yönetmesi suretiyle, ekonomi aktörlerinin psikolojisini güçlü kılmaktan geçer. Kısaca: Hükümetlerin asli görevi ‘güven’i korumak
ve güçlendirmektir.
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Avrupa Birliği’ndeki Durum
Altı yıl öncesine kadar, dünyanın en refah coğrafyası Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi olarak görülürdü. Ancak, küresel krizin patlak vermesinden sonra, ağırlıklı olarak Almanya’nın
sebep olduğu bir dizi hatalı kararlar ve uygulamalar sonrasında, Avro Bölgesi ülkeleri ağır
bir negatif büyüme girdabına girmiştir. Yunanistan’dan başlayarak, İtalya, İspanya ve Portekiz ekonomileri yakın tarihlerinin en ağır ekonomik sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Fransa da bu durumdan ciddi derecede etkilenmiş, Fransız ve İtalyan uzmanlar, çeşitli
vesilelerle, dünyanın en yüksek servetine sahip iki ülkesinin insanlarını nasıl servet ve gelirlerini harcamaya korkar hale getirdiklerini ifade etmişlerdir.
Bugün, İngiltere ve Almanya arasındaki restleşme, Avrupa Birliği’nin geleceğini tehlikeye
düşürecek bir konuma gelmiştir. Çünkü, İngiltere, AB Bütçesi’ne vermesi gereken 2,1 milyar
Avronun kötü idare edileceğini düşünmüş ve AB’ye güven duymamıştır. Avrupa halkları da
kendi iktidarlarına tam manasıyla güvenmemeleri marjinal ve AB karşıtı partilerin oy oranlarının artmasına neden olmuştur. Tüm bu güven bunalımının ortasında, Avro Bölgesi’nin
krizden çıkarmak isteyen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi, ECB’nin yönetim
kurulunda, başta Almanya olmak üzere, bazı üyelerin ciddi eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştır. Siyasi liderler arasındaki tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar, AB basınının birinci sayfalarında yer almıştır. Eğer AB’de bir son yaşanacaksa, bu sonun başlangıcı güven bunalımı
olacaktır.
Küresel ekonomide diğer önemli bir dinamik olan Avro bölgesi şimdiye kadar alınan
önlemlere rağmen, düşük enflasyon ve zayıf büyüme ile karşı karşıya bir görüntü vermiştir.
Bölge ekonomisinde büyümenin yılın ikinci çeyreğinde durma noktasına geldiği, işsizliğin
halen yüksek ve enflasyonun azalmaya devam ettiği ‘durgunluk’ ortamında, büyüme dinamikleri kırılganlık göstermeye devam etmiştir. Bu kırılgan tablo FED’in aksine Avrupa Merkez Bankası’nın likidite kanallarını açma odaklı bir strateji izleyebileceği izlenimini vermiştir.
Para politikası tarafındaki netlik ve bu yönde cesur adımların atıldığı mevcut ortamda,
ekonomik aktivitede toparlanma ve enflasyonda canlanma beklentilerinin iyimserliğini kaybettiğini izliyoruz. İşsizlik oranı, bölgenin tamamında, 2013 Mart-Eylül dönemindeki yüzde
12 “sürdürülemez” seviyeden, bu yılın Eylül ayında yüzde 11,5’e kadar inmesine rağmen, halen oldukça yüksek ve çevre ülkelerde daha da kötü seviyede bulunmaktadır.
Öte yandan, AB’de yılın ilk çeyreğinden beri yüksek seyreden jeopolitik risk algısının iş
dünyası üzerindeki olumsuz etkisi, bölgede faaliyetlerin zayıf kalma nedenlerinin başında
gelmektedir. İlk çeyrekteki yüzde 0,1’lik büyüme sonrası, büyümenin ikinci çeyrekte sıfır ile
durma noktasına gelmesinde, yüzde 0,2 daralan Almanya ekonomisinin etkisi büyük olmuştur.
Büyüme, Avrupa’da her ne kadar “iyileşme”ye yeterli bir işaret olmasa da, işgücü piyasaları istikrara yönelik işaretlere sahiptir. Bölgedeki bankacılık sisteminin devlet borçlarında
önemli bir paya sahip olmaları ve kaldıraç sisteminin yarattığı baskılar nedeniyle oluşan
kırılganlık, finansal sisteme dair birtakım baskıların olduğunu göstermektedir.
ABD ekonomisinin, küresel ekonomi üzerindeki olumlu etkisini göz önüne aldığımızda,
ihracata dayalı gelişmekte olan Asya ekonomileri için süreç olumlu gitse de, farklı dinamik2
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lere sahip Türkiye, Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkeler, değişen para
politikalarının etkisini yerel para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesiyle bir bedel
ödemişlerdir.
Asya’da Yaşanan Ekonomik Gelişmeler
Küresel ekonomide ikinci büyük güç olan Çin kontrollü büyüme sürecine geçmiştir. Çin
ekonomisine ilişkin en büyük endişe, yüzde 7,5’lik büyüme hedefinin yakalanamayacağı
noktasında ağırlık kazanmıştır. Çin, konut sektöründe artan endişeler ve iç talebin azalması karşısında, yılın ilk dokuz aylık döneminde, uygulanan teşvik paketleriyle ancak yüzde
7,4’lük büyümeyi yakalayabilmiştir. Küresel açıdan bakıldığında ise, büyümenin sağlanamadığı Avro Bölgesi ile hala büyümenin kalıcılığı ve gücünün sorgulandığı ABD ekonomisi
kaynaklı zayıf kalan dış talep Çin büyüme rakamı üzerindeki kaygıları da arttırmıştır.
Çin Hükümetinin 2013 hedefi olan yüzde 7,5 büyüme oranının, yüzde 7,7’lik gerçekleşmeyle sağlanması sonrasında, 2014 için de aynı hedefi koruması, görece yüksek beklentiler
için hayal kırıklığı yaratmış olsa da, gelinen mevcut durumda hükümetin öngörülerinin ‘yerindeliğine’ işaret etmektedir.
Küresel ekonomide, geçmiş yıllardaki kadar güçlü olmasa da hala önemli büyüme dinamiği olan Gelişmekte Olan Ülkeler’in görünümünde, gelişmiş ülkeler arasındaki büyüme
ve para politikası ayrışmasının farklı etkilere neden olduğu gözlenmektedir. 2013’ün başında gelen zayıf verilerden sonra gelişmekte olan ülkelerdeki hareketler güçlenmiş, ikinci
ve üçüncü çeyrekten itibaren bu ülkelerdeki büyüme güçlenmiştir. Ancak Çin, Hindistan,
Malezya, Tayland ve Meksika gibi ülkelerdeki gelişmeler Güney Afrika, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerle bir olmamıştır. Gelişmiş ülkelerdeki sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 13,8
oranında artarken Çin dışarıda bırakıldığında bu artış yüzde 0,4 oranında gerçekleşmiştir.
Kısaca Gelişmekte Olan Ülkelerde büyümenin tat vermediğini söyleyebiliriz.
Kırılgan Ekonomiler
Gelişmekte olan ekonomilerin ayrışmasında içsel dinamikler ön plana çıkmaktadır. Örneğin kırılgan gelişen ekonomiler arasında yer alan Hindistan, son bir yılda atılan yapısal
adımlar, cari dengede iyileşme, enflasyonda gerileme, büyümede iyimserlik gibi destekleyici unsurlarla ‘pozitif ayrışmaya’ devam edebileceği sinyali vermektedir.
Keza Türkiye’de yapısal adımlar atılmasa da yükselen dolar kuru ve düşen emtia fiyatları
sayesinde cari açık tarafında gözle görülür iyileşmeler devam etmektedir. Ancak emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskıların devam etmesi durumunda, emtia ihracatçısı olan Brezilya
ile Güney Afrika, yüksek enflasyon, düşük büyüme ve iyileşme gösteremeyen cari denge
gibi ana risk unsurları nedeniyle, özellikle merkez bankaları açısından faiz baskısını arttırması beklenmektedir.
Yüksek gelirli ekonomilerdeki güçlenme ve Çin’deki talebin artmasıyla beraber gelişmekte olan ülkelerde görülen büyüme oranı 2013’ün ilk çeyreğindeki yüzde 6,9 oranından
2013’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 9,3’e yükselmiştir. Bölgesel bakıldığında ise, güçlenmenin en yoğun Doğu Asya’da görüldüğünü söylenebilir. Çin, Tayland ve Malezya’da büyüme
oranlarında hızlanma gözlenirken Ukrayna’da durgunluk ve Türkiye’de yavaşlama gözlen3

miştir. Güney Amerika’da ise Meksika’da güçlü iyileşme söz konusuyken Brezilya’da iyileşme zayıflamıştır. Kriz sonrası iyileşme, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da petrol ithalatçı ve
ihracatçılarının politik durumlardan etkilenmesine paralel olarak zayıf seyretmektedir.
Konjonktürel etmenler gelişmekte olan ülkelerin büyümelerinde hem krizden önceki dönemde hem de krizden sonraki dönemde çok büyük bir role sahiptir. Araştırmalar, kriz
öncesi (2003-07) ve kriz sonrası (2010-13) dönemlerde gelişmekte olan ülkelerin büyümelerinde konjonktürel etmenlerin diğer bütün etmenlerden daha büyük rol oynadığını göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin büyümesi yüzde 2,4 azalırken bu azalışın yüzde 2’lik
kısmı konjonktürel faktörlerden kaynaklanmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut durumlar, gelişmiş ekonomilere karşı hassaslık göstermektedir. Bunun yanında, yurtiçindeki faktörler de ülkelerin ekonomilerini ve piyasalarını
yakından etkilemektedir. Tayland ve Türkiye’de artan siyasi riskler varlık fiyatlarındaki azalışı
beraberinde getirmiştir. 18 Aralık’tan Ocak 2013’ün ilk haftasına kadar geçen süreçte bu
azalış Tayland’da yüzde 8,7 olurken Türkiye’de yüzde 13,1 oranında gerçekleşmiştir. Kırılgan
ekonomilerin içsel dinamikleri kırılganlıklarında etkili olmaktadır.
2014 Yılında Türkiye Ekonomisinde ve Tarım
Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
Türkiye ekonomisi son 10 yılda büyük bir kalkınma hamlesi içine girerken, tasarruf açığının doğal bir sonucu olarak, özel sektörün dış borç yükü de artmıştır. Türkiye’nin 2014 yılı
itibariyle 402 milyar dolar civarında dış borcu bulunmaktadır. Önümüzdeki bir yıl içinde
dışarıdan bulunması gereken para miktarı ise 220 milyar dolar civarındadır. Bu gerekli miktarın 55 milyar doları cari açık finansmanı için, geri kalanı ise vadesi gelen dış borcun çevrilmesi için kullanılacaktır. FED’in ‘ucuz ve bol dolar’ dönemini, Türkiye Ekonomisi, 2010 yılını
yüzde 9,2 ve 2011 yılını yüzde 8,8 rekor düzeyde büyümelerle tamamladı. 2012 yılından itibarense, hem enflasyonu, hem de cari açığı kontrol edebilmek açısından, Türkiye ‘kontrollü
büyüme’ dönemine geçti ve 2012 yılında yüzde 2.1, 2013 yılında yüzde 4.1 büyüyen bir Türk
ekonomisi gördük. 2014 yılı içinde Türk ekonomisinin yüzde 3.3 büyümesi beklenmektedir.
Türk Ekonomisi için 2012-2014 dönemini “Kontrollü Büyüme” dönemi olarak hatırlayacağız.
2014 yılı Türk ekonomisi açısından küresel ölçekte ekonomik, bölgesel ölçekte ise siyasi
gelişmelerin yaşandığı zor bir yıl olmuştur. Küresel ölçekte ‘vasat’ büyüme sorunu, Türkiye’nin net ihracattan 2014 yılı büyümesine katkı sağlamasını engellemiştir. IŞİD gerginliği
nedeniyle, Irak pazarındaki kayıplar, genel anlamda Orta Doğu ile Kuzey Afrika’ya ve Rusya’ya yönelik ihracattaki zorluklara rağmen, Türk ihracatçısı rekorlarını tazelemeyi sürdürmüştür.
Bölgesel politik gerginlikler olmasaydı, net ihracatın tek başına büyümeye katkısı, 2012
yılında olduğu gibi, yüzde 4 civarında olabilirdi. İç talebin reel olarak hiç katkısı olmasa dahi,
2014 yılı büyümesi yüzde 4’ü çok rahat yakalardı. Ancak, söz konusu küresel ve bölgesel gerginlikler nedeniyle, Türk ekonomisi 2014 büyümesini yüzde 2,9 ile 3,2 arası tamamlayabilir.
Neticede, Türk Ekonomi Yönetiminin enflasyon ve cari açık risklerini kontrol altında tutması gerekmektedir. İkisini de yüzde 5’e çekmek gerekiyor. Yani, yılsonu yıllıklandırılmış
manşet enflasyonu ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 5’e indirilmesi gerekmektedir.
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Bu nedenle, 2012 yılında olduğu gibi, 2014 yılını da; kontrollü bir büyüme ile geçiriyoruz.
Büyümede ve enflasyondaki keyifsizliğe, bu yıl tarımdaki kuraklık ve don afetinin de katkısı
olmuştur.
Dünya ekonomisinin 2014 yılı büyümesinin yüzde 3.3, gelişmiş ekonomilerin büyümesinin yüzde 1.8, Rusya’nın 0.2, Gelişmekte olan Doğu Avrupa Ülkeleri’nin 2.7 ve Latin Amerika’nın yüzde 1.3 beklendiği bir tabloda, Türk Ekonomisi’nin 2014 yılını yüzde 3’ün biraz üstünde tamamlaması normal karşılanabilir. Türk Ekonomisi’nin 2010 yılında yüzde 9.2 ve 2011
yılında yüzde 8.8 rekor büyümelere imza atması sonrasında, büyümenin iç talebe dayalı
dinamikleri nedeniyle, “yumuşak iniş” modeli ile “kontrollü büyüme” dönemine geçilmiştir.
2012 yılında yüzde 2.2 büyüyen Türk Ekonomisi, 2013 yılında yüzde 4.1›lik bir büyüme
yakalamış olsa da, kontrollü büyümenin doğal sonucu olarak, 2014 yılında da yüzde 3 civarı
büyüyeceği gözükmektedir. Temel hedef, yıllık enflasyonu yüzde 6 ve altına, cari açığın milli
gelire oranını da yüzde 5 civarına çekmek olarak özetlenebilir. Bu iki temel makro ekonomik
gösterge, Türkiye›nin dünya ekonomisindeki konumlandırılması ve güvenilirliği açısından
önemlidir.
Dünya’daki tarım ve gıda durumu
Son elli yılda iki kattan fazla büyüyen dünyadaki insan sayısı, 2014 yılı itibariyle 7,2 milyara ulaşmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin öngördüğü senaryolardan daha hızlı bir şekilde
artmaktadır. Dünya Bankası’nın öngörülerine göre 2030 yılında Sahel altı Afrika’nın nüfusu
iki katına çıkacak, Arap ülkelerin nüfusu ise yüzde 30 oranında artacaktır. Bu demografik
yapı ve gelişmekte olan ülkelerin artan alım gücü, gelecekte küresel tüketimin üzerindeki
baskıyı kuşkusuz arttıracaktır. Örneğin FAO’nun öngörülerine göre, gelişmekte olan ülkelerdeki et tüketimi 2050 yılında ikiye katlanacaktır. Buda daha fazla hayvan, yem bitkisinin
üretim ihtiyacı ve su, gübre kullanımı gibi çevresel baskıları beraberinde getirecektir.
Küresel gıda güvenliği konusunda endişe verici husus ise, endüstriyel ülkelerin yeşil devrimini tamamlamış olmalarıdır. Bu ülkelerdeki buğday, mısır ve pirinç verimlilikleri önceki yıllara nazaran daha düşük bir artış kaydetmektedir. Hububat üretiminin büyük çoğunluğunun
kuru tarım ile yapıldığını ve verililik artışının azalarak ilerlediğinden yola çıkarak tarım sektöründe daimi bir kırılgan yapı olacaktır. Nitekim son yedi senede yaşanan iki büyük gıda krizini çok önceden görebilmek mümkün olmamıştır. Bu sebeple konjonktürel olarak iyi bir sene
geçiren tarım sektöründe her zaman istikrarlı bir şekilde ilerleyebilmek söz konusu değildir.
2014-2023 OECD/FAO Tarım Görünüm Raporu’na göre, temel bitkisel mahsullerin uluslararası fiyatları, büyük ölçüde 2013/14 döneminde bereketli olması ile önemli oranda düşmüştür. Et ve süt ürünlerinin fiyatları, 2013’te arzın beklentilerin gerisinde kalması nedeniyle
yüksek seviyelerde seyretmiştir. Dünya etanol ve biyodizel fiyatları, arzın bol olmasından
dolayı düşmeye başlamıştır.
Dünya balıkçılık üretiminin başlıca itici gücünü gelişmekte olan ülkelerde balık çiftçiliğindeki artışlar sağlanmıştır. Güçlü talep koşullarında yüksek maliyetlerin devam etmesi, balık
fiyatlarını tarihsel ortalamalarının oldukça üzerinde tutarak, önümüzdeki on yılda tüketim
artışını aşağı çekecektir. Üretim artışı esas itibariyle Asya ve Latin Amerika’daki gelişmekte
olan ülkelerden gelmektedir.
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Ticaret 2014 yılında, önceki on yıla kıyasla daha düşük oranda olmakla beraber, büyümeye devam ediyor. Amerika kıtası, gerek değer gerekse hacim bakımından balık ihracat
bölgesi olarak konumunu güçlendirirken, Afrika ve Asya, yükselen talebi karşılamak için net
dışalımlarını arttırmıştır.
Tarım ve balıkçılık politikalarındaki son reformlar, temel arz-talep unsurlarının piyasa sinyallerine daha duyarlı olmasını sağlamıştır. Ancak gerek arz gerekse talep üretici desteği,
kamu stokları ve biyoyakıt sorumlulukları gibi politikalardan etkilenmeye devam etmektedir.
2014 yılında, ABD’nin 2014 Tarım Yasası ve AB’nin 2013 Ortak Tarım Politikası reformu
kabul edildi. Ancak uygulama ayrıntıları kesinleşmediği için hükümleri için henüz bir öngörü
yapılamamaktadır.
FAO, 2014 yılsonu itibariyle, gıda güvensizliği hususunda iki bölgeye dikkat çekmektedir.
Hububattaki üretim bolluğuna rağmen, FAO Ebola krizinin yaşandığı Afrika kıtasındaki
Gine, Sierra Leone, Liberya gibi Güney Sahra’daki 29 ülke başta olmak üzere, toplamda 38
ülkede gıda güvenliği tehlikesinin yaşanabileceğinin altını çizmektedir. Ayrıca Orta Afrika
Cumhuriyet’indeki kriz sonucunda, nüfusun yaklaşık yarısı açlık sınırındadır. Bu ülkedeki
manyok ve sorgo üretimin erimesi ve hayvanların kesimi endişe verici durumdadır. Aynı
bağlamda, gıda yardımlarına rağmen Güney Sudan ve Somali’deki tarımsal üretim nüfusun
ihtiyacını karşılamamaktadır.
FAO, Ebola krizinin haricinde Suriye’deki duruma dikkat çekmektedir. Türkiye ve diğer
komşu ülkelerde bulunan yaklaşık 6,8 milyon Suriyeli 2014 yılı sonu itibariyle mülteci ve
sığınmacı durumundadır. Bu coğrafyadaki kriz tabiatıyla bölgedeki tarımsal üretime, arazilerin bırakılmasına, su kanallarının ve elektrik santrallerinin hasar görmesine ve benzeri
sorunlara sebep olmaktadır.
FAO verilerine göre Aralık 2014 verilerine göre bu seneki dünya hububat üretimi, geçen
seneye oranla 7 milyon tonluk artış ile 2,532 milyar tona ulaşması ve yeni bir rekora imza
atması beklenmektedir. Belli başlı tahılların dünya fiyatları görünüm döneminin başlarında
düşerek dünya ticaretine ivme kazandırması düşünülmektedir. ABD’de mısır üretimine Asya’daki pirinç stoklarının rekor seviyeye ulaşması başta ABD olmak üzere, global arz artışı
sebebiyle hububat stok-kullanım rasyosunun yüzde 23,5’den yüzde 25,2 seviyesine yükselerek, 2000’li yılların en yüksek seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Ürün bazında ele alındığı takdirde, mısır üretimi konusunda AB ülkeleri, Çin ve Meksika
beklenenden daha olumlu sinyaller vermektedir. Buğday da ise, 2013’deki rekor rekoltenin,
yüzde 1,1 artış ile, 7,6 milyon ton üzerine çıkılması ve yaklaşık olarak 725 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bu artıştaki en büyük etken, ülkemizdeki ve Avustralya’daki rekolte
azalmasına rağmen, Rusya ve AB ülkelerindeki üretim artışıdır. Pirinç üretimi ise genel olarak durağan olmakla birlikte, Hindistan, Tayland ve Gine’deki iklimsel koşullara istinaden
ufak bir rekolte azalması beklenmekte ve geçen seneye oranla 2 milyon ton daha az küresel
üretim (%0,4) elde edilmesi beklenmektedir.
Küresel üretim artmakta ve rekor kırmaktadır. Aynı şekilde, küresel tüketimde artmaktadır. FAO’nun öngörülerine göre 2014-15 sezonunda hububat tüketimi 48,2 milyon tonluk
artış (%2) ile 2.465 milyon ton olacaktır. Bu artıştaki en büyük etken gelişen hayvancılık ile
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artan yem bitkisi talebidir. 2014-15 sezonunda, bir önceki döneme oranla 25 milyon tonluk
artışla (%3) yemlik hububat talebi 876 milyon tona ulaşacaktır. 2014-15 sezonunda, direk
olarak bireysel hububat tüketimi ise, bir önceki sezona oranla, 10 milyon tonluk bir artış (%1)
ile 1.104 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Sonuç olarak kişi başı hububat tüketiminin
sabit kalması ve 152,8 kg olması beklenmektedir.
Yağlı tohumların ekildiği tarlaların payı, düşük olsa da, bitkisel yağlara olan küresel olarak
talebin devam etmesi fiyatları 2014 yılında da yükseltmiştir. Ancak her şeye rağmen geçen
seneye oranla fiyatlar düşük olmuştur. Palm yağında Endonezya ve Malezya’dan ithalat
talepleri yükselmekte, ayçiçeği yağı fiyatları ise küresel üretimin beklenenden az olması
sebebiyle yüksek olmakta, soyanın fiyatı ise küresel üretim artışı ve arz fazlası sebebiyle
düşmektedir.
Uluslararası şeker fiyatları 2013 sonlarında zayıfladıktan sonra, güçlü küresel talebin itici
rol oynamasıyla eski seviyelerine dönmesi beklenmektedir. Yıl sonu itibariyle şeker fiyatları
geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 3,2 oranında azalmıştır. Dünya şeker ihracatına
egemen olan Brezilya’nın ihracatı, bir yandan beklenenden daha olumlu iklim koşullarından
diğer bir taraftan etanol piyasasından etkilenmiştir.
Önümüzdeki on yıllık dönemde, Biyoyakıtlarda tüketim ve üretim seviyelerinin başta şeker esaslı etanol ve biyodizel olmak üzere yüzde 50’den fazla artması beklenmektedir. Etanol fiyatı, ham petrol fiyatına paralel olarak artarken, biyodizel fiyatı daha çok bitkisel yağ
fiyatını izlemektedir. Ancak 2014 sonu itibariyle düşen ham petrol fiyatları kuşkusuz etanol
ve dolayısıyla şeker fiyatlarını aşağıya doğru çekecektir. Şeker fiyatlarını etkileyecek diğer
bir husus ise, ABD ve AB’deki biyoyakıt tüketimi hakkındaki mevzuat değişiklikleri ve bu
tarafların MERCOSUR ülkeleri başta olmak üzere, Latin ülkeler ile olan ticari ilişkileri olacaktır. OECD-FAO öngörülerine göre ülkemizdeki biyoetanol kullanımı 2023’e kadar yüzde 50
oranında artacaktır.
2013’deki pamuk fiyatları azalmıştır. Pamuk fiyatlarındaki azalmanın en önemli sebebi,
Dünya’nın en büyük pamuk tüketicisi olan Çin’in kamu stoklarının artmasıdır. Gelecek yıllarda ise ABD’de pamuk üretim arazilerinin yüzde 7 oranında artacağı (4,5 milyon hektar)
ancak Çin’in ise ülkenin doğusundaki çiftçilere verilecek desteklerin azalması sebebiyle, bu
ülkedeki üretim alanlarının azalacağı öngörülmektedir. Pamuk fiyatları, FAO ve OECD’nin
öngörülerine göre, birikmiş küresel stokların beklendiği üzere serbest bırakılması ile 2023
yılına kadar eski seviyelerine dönecektir. OECD-FAO öngörülerine göre 2011-2013 yılları
arasında Türkiye’nin küresel pamuk ithalat payı yüzde 7 iken, 2023 yılında bu oran yüzde
12’ye çıkacaktır.
Asya’dan gelen güçlü ithalat talebinin yanı sıra Kuzey Amerika’da sürülerin yenilenmesi,
daha güçlü et fiyatlarına destek olup, dana eti fiyatlarını rekor seviyelere yükseltmektedir.
2013 senesine oranla küresel kırmızı et fiyatları 2014’de yüzde 13,3 artmıştır. Tavuk eti tüketimi, önümüzdeki dönemde en çok tüketilen et ürünü haline gelecektir. Kısa vadede et
fiyatlarını belirleyecek olan, Çin’den ve Rusya’dan gelecek olan ithalat talepleri olacaktır.
60’lı yıllardan itibaren, küresel ekonomik gelişmeyle birlikte, hayvansal gıdaların tüketimi
diğer gıda ürünlerine oranla çok daha büyük bir artış göstermiştir. Son 50 yılda, gelişmiş ülkelerde süt tüketimi 4’e, et ve balık tüketimi 3’e, yumurta tüketimi ise 5’e katlanmıştır. Asya
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ve Afrika ülkeleri günlük besin ihtiyaçlarının yarısından fazlasını tahıl ağırlıklı ürünlerden
almaktadır. Ancak bu açık hızlı bir şekilde kapanmaktadır. Başta et ve süt ürünleri olmak
üzere proteinli mamullerin tüketiminin artmasının, gelişmekte olan ülkelerin refah seviyelerinin artmasının doğal bir sonucu olduğu gözlemlenmektedir. FAO’nun öngörülerine göre
2050 yılında, et ve süt ürünleri tüketimi gelişmiş ülkelerde bugüne oranla ortalama iki kat
artacaktır.
Süt ürünleri konusunda, başlıca üretici ülkelerdeki verimlilik artışlarının devamlılığı, AB’deki süt kotalarının sona erecek olması, AB ile Rusya arasındaki ambargo krizi ve Çin’deki büyümenin devam etmesi sonucu fiyatlar, mevcut yüksek seviyelerinden oldukça aşağıdadır.
Örnek olarak, AB’deki litre başına süt fiyatları, Rusya ile yaşanan kriz sonucunda litre başına
75 kuruşa (0,25 cent) kadar inmiştir. Küresel olarak, FAO’nun süt ürünleri fiyat endeksi 2014
Aralık ayı itibariyle geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 29 düşmüştür. Hindistan,
AB’yi geçerek dünyanın en büyük süt üreticisi haline gelip, öngörülen dönemde önemli
ölçüde az yağlı süt tozu ihracatına sahip olacaktır.
Türkiye’de Tarım
İşlenmiş gıda fiyatları, Türkiye genelinde yaşanan don ve kuraklık olaylarının olumsuz
etkilerine bağlı olarak, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,82 gibi yüksek bir oranda artmıştır.
Bu mal grubunda yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 12,81’e ulaşmıştır. Oysa aynı dönemde,
küresel ‘vasat’ büyümenin etkisi ile dünya ölçeğinde tarım ve gıda ürünlerinin fiyatları gerilemiştir. Uluslararası gıda enflasyonu ile yurt içi gıda enflasyonu arasında yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen ayrışma, 3. çeyrekte de artarak sürmüştür.
Bu dönemde, küresel buğday fiyatları ile yurt içi buğday fiyatları arasındaki ayrışma en
belirgin örneği ortaya koyarken, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik ambargoları nedeniyle,
Rusya’nın Türkiye’den tarım ve gıda ithalatında olası artış ve IŞİD gerginliğinden dolayı, yine
Türkiye’ye yönelik gıda talebinde artışlar olacaktır. Umudumuz, 2015 yılında bu tablonun
normalleşmesine bağlı olarak, yıllıklandırılmış manşet enflasyonun yaz ortası yüzde 6 civarına çekilmesidir.
Tarımdaki kuraklık ve don afetleri, 2013 yılının ilk 6 ayında yüzde 6,1 oranında reel olarak
büyüyen tarım sektörünün, 2014 yılının ilk 6 ayında yüzde 0,2’lik büyüme oranında kalmasına neden olmuştur. Bu gelişmenin doğal uzantısı olarak, 2012 yılının Ağustos ayında 6
milyon 564 bin kişiyi istihdam etmiş olan tarım sektörü, 2013 yılının Ağustos ayında çok
sınırlı bir azalma ile istihdamını 6 milyon 511 bin kişide korumayı sürdürürken, bu rakam
2014 yılının Ağustos ayında 5 milyon 815 bin kişiye gerilemiştir. Tarımda istihdam 696 bin
kişi azalırken, sanayi sektörü 293 bin, inşaat sektörü 107 bin ve hizmetler sektörü de 649
bin kişi istihdamını arttırmayı başarmıştır.
2013 yılı Ağustosundan, 2014 yılına kadar işgücü 1 milyon 632 bin kişi daha artarak, 28
milyon 817 bin kişiye dayanmış, aynı dönemde istihdam ancak 1 milyon 172 bin kişi artarak,
25 milyon 835 bin kişi olmuştur. Bu nedenle, işsizlik de 2 milyon 983 bin kişiye ulaşmıştır.
Bununla birlikte, Temmuz ayına göre, Ağustos’ta işsizlik 11 bin kişi azalmıştır. Dolayısıyla,
işsizliğin artmasının bir nedeni de, Türkiye’nin yüksek nüfus artışıdır. Tarım sektörü hem
büyümeyi, hem de istihdamı olumsuz etkilemiştir.
8

İSTANBUL TİCARET BORSASI • 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre dünya ekonomisi son yedi
senedir yüzde 3’lük oranda büyümektedir. Bu büyüme oranı bir önceki yedi senelik periyoda (2000-07) oranla 1 puan, son 15 seneye oranla ise 0,75 puan daha düşüktür. OECD
öngörülerine göre küresel büyüme oranı 2014 senesinde yüzde 3,3; 2015 senesinde yüzde
3,7; 2016 senesinde ise yüzde 3,9 olacaktır. Ancak OECD’nin öngörülerine göre 2023 yılına
kadar OECD üyeleri arasında G. Kore ile beraber (%4.4) ortalama olarak en hızlı büyüyen
ülke Türkiye (%4.3) olacaktır. 2023 yılında, OECD ülkeleri arasında demografik olarak en
hızlı büyüyecek olan ülkeler, Meksika ve Avustralya ile birlikte Türkiye olacaktır.
Türkiye’de 76,6 milyonluk nüfusun 26,3 milyonu istihdam edilmektedir. Tarımsal istihdam
ise 5,8 milyon ile yüzde 22,1’e tekabül etmektedir. Bu demografik veri göstermektedir ki
ülkemizdeki tarımsal nüfus yıldan yıla azalmakla birlikte hala önemli bir yer tutmaktadır.
Türkiye’de her 4 kişiden biri tarım sektöründe çalışmaktadır.
Merkez Bankası yıl sonunda yaptığı açıklamada GSYH’nin beklentilerin altında gelmesinin en önemli nedenlerinden biri tarım hâsılasındaki düşüşün tarımdan kaynakladığını ve
bu azalmanın enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini belirtmiştir. Tarım ÜFE’nin yüzde 6,5,
Tarım TÜFE’nin ise yüzde 12 civarında olması aradaki 6 puanlık farkın tüketiciye yansıdığını
göstermektedir. Nitekim OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonu en yüksek olan ülke Türkiye’dir.
Ancak tüketici ile üretici fiyatları arasındaki makasın açılmasındaki tek sebep iklim şartları olarak gösterilemez. Bu hususta tarımsal emtia fiyatlarını takip etmek amacıyla, Gıda
ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin kurulması büyük önem
arz etmektedir.
Tarım konusunda 2014 yılına damgasını vuran en önemli mevzuat kuşkusuz, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu”dur. Bölünmüş
olan parsellerin, tarım arazilerinin toplulaştırılması ve böylelikle daha fazla verimlilik elde
edilmesi yönündeki en büyük adımlardan bir tanesidir. Her ne kadar son on yılda 4 milyon
hektarlık arazide toplulaştırma yapılmış olsada, ülkemiz hala tarımsal işletme büyüklüğü
konusunda AB’deki ülkelerin dörtte biri kadardır. 2023 yılına kadar 14 milyon hektarlık alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü verilerine göre,
Kasım 2014 itibariyle, seçilmiş ürünlerde yeterlilik oranları incelendiğinde, arpa, pirinç, kuru
fasulye ve mısır ürünlerinde ülkemiz kendi kendine yeten konumda değilken; kırmızı mercimek, patates, şeker pancarı, nohut, yulaf, pamuk, çavdar ve buğdayda kendine yeter konumdadır.
Hububat verilerine bakıldığında, 2014 yılında buğday üretiminin, 2013 yılına göre yüzde
13,8 oranında azalarak 19 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 20,3 oranında azalarak 6,3 milyon ton; 2014 yılında mısır üretiminin, 2013 yılına göre yüzde 0,8 oranında artış göstererek
5,95 milyon ton olarak; 2014 yılında çeltik üretiminin 2013 yılına göre yüzde 7,8 azalış göstererek 830 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
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Toprak Mahsulleri Ofisi verilerine göre, 30 Kasım 2014 tarihi itibariyle ekmeklik buğday
(AKS) 866 TL/Ton, makarnalık buğday 935 TL/Ton, arpa 714 TL/Ton fiyattan işlem görmektedir. Türkiye geneli 2014 mahsulü yüzde 14 rutubetli ortalama mısır piyasa fiyatı 682
TL/Ton’dur. Bölgelere göre değişmekle birlikte hasat edilen Baldo çeşit çeltik (60 randıman) piyasalarda brüt 2.500-2.600 TL/Ton, Osmancık çeşit çeltik ise (60 randıman) brüt
1.700-1.750 TL/Ton aralığında işlem görmektedir. 2014 yılı haşhaş kapsülü baş alım fiyatı
3,65 TL/Kg olarak belirlenmiştir.
OECD-FAO tahminlerine göre, 2023 yılına kadar buğday üretimimizde önemli bir ivme
kaydedilmeyecek yüzde 1,17’lik bir büyüme oranı ile 23-24 milyon ton bandında bir üretim
miktarı olacaktır. Ancak nüfus artışı ile doğru orantılı olarak buğday tüketimi artacak ve 20
milyon tondan 24 milyon tona ulaşacaktır. Ancak bu artış kısmidir, zira beslenme kültürünün değişmesiyle kişi başına tahıl tüketimi azalacaktır. Aynı tahminlere göre ikincil tahıl üretimimiz 2023 yılına gelindiğinde 13,1 milyon tondan 16,4 milyon tona çıkacaktır. Tüketimde
aynı oranda büyüyecektir. Aynı tahminler ülkemizdeki pirinç üretiminin 2023 yılına kadar
sabit kalacağını ve ithalatımızın ikiye katlanacağını öngörmektedir. Aynı rapora göre yağlı
tohum üretimimiz ve tüketimimiz yaklaşık 1,5 kat artacaktır.
Meyve-sebze ihracatı
Tarım ve gıda fiyatları, son yılların alışılagelmiş ortalamalarının üzerinde seyretmektedir.
Taze meyve-sebze fiyatlarından kaynaklanan bu yükselişte, arz yönlü kısıtlar belirleyici olmuş durumdadır. Bu gelişmenin bir sonucu olarak, işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu, taze
meyve-sebze fiyatlarındaki mevsimsel azalışların sınırlı gerçekleşmesine bağlı olarak, bu
yılın ikinci çeyreğine kıyasla, üçüncü çeyrekte 2,68 puan yükselerek yüzde 15,42 olmuştur.
Sebze fiyatları bu dönemde tarihsel ortalamasına kıyasla hayli yüksek bir artış oranı göstermiştir.Tarım ve gıda fiyatları ortalamaların üzerine çıkmıştır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü verilerine göre,
Kasım 2014 itibariyle incir, fındık, kayısı, greyfurt, limon, mandalina, nar, üzüm, kiraz, Antep
fıstığı, portakal, kestane, elma, çilek, şeftali, taze soğan, domates, havuç, salatalık, pırasa,
biber, kuru soğan, kabak, turp başta olmak üzere ülkemiz taze meyve ve sebze üretiminde
kendine yeterli konumdadır. Ayrıca bu tarımsal kalemde Dünya’daki önemli ihracatçı ülkeler
arasındadır.
Dünya’nın en büyük tarım üreticileri arasında yer alan Türkiye’nin 2014’ün ilk 11 aylık dönemindeki yaş meyve sebze ihracatı, 2 milyar doların üzerine çıkmıştır.
İhracat verilerinden derlenilen bilgiye göre, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 1 milyar
985 milyon 493 bin dolar değerinde 2 milyon 765 bin ton yaş meyve sebze ihraç eden sektör, 2014’ün aynı döneminde 2 milyar 55 milyon 879 bin dolar değerinde 2 milyon 988 bin
tonluk dış satım gerçekleştirdi.
Böylece 2014 yılında, sektörün ihracat performansı miktarda yüzde 8, değerde yüzde
4’lük artış gösterdi, kilogram başı gelir de 0,69 dolar oldu. 2 milyar doları aşan bu gelirin
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yüzde 35’i narenciye, yüzde 33’ü meyve, yüzde 31’i de sebze ürünlerinden elde edildi. Yaş
meyve sebze sektörünün Türkiye genel ihracatı içindeki payı yüzde 1,4, tarım ihracatı içindeki payı yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.
Sektörün lokomotif kenti Mersin’in 2013 yılının 11 aylık periyodunda 421 milyon 940 bin
dolar olan ihracatı, 2014 yılının aynı döneminde yüzde 14,8’lik artışla 484 milyon 224 bin dolara ulaştı. Mersin, Türkiye yaş meyve sebze ihracatından yüzde 23,5 pay aldı. Mersin’in en
büyük rakiplerinden Hatay’ın geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 398 milyon 111 bin dolar
olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 7 azalarak 370 milyon 303 bin dolara geriledi.
Üçüncü sıradaki Antalya’nın ihracatı da yüzde 4’lük azalışla 357 milyon 157 bin dolar olarak
kayıtlara geçti. Sektör ihracatını sırtlayan bu üç il, Türkiye yaş sebze meyve ihracatının yüzde 60’ını gerçekleşmiştir.
2014 yılında en fazla ihraç edilen ürün domates oldu. Domates ihracatı, miktarda yüzde
25’lik artışla 539 bin 354 tona, değerde de yüzde 12’lik artışla 391 milyon 342 bin dolara çıktı. 2014 yılının ilk 11 aylık döneminde 252 milyon 539 bin dolarlık döviz getiren limon ikinci sırayı aldı, bunu 243 milyon 139 bin dolarla mandalina, 198 milyon 41 bin dolarla üzüm ve 145
milyon 585 bin dolarla portakal takip etti. İhracatı miktarda yüzde 99, değerde yüzde 90
artan kestane, 2014’ün 11 aylık periyodunda dış satımı en yüksek artış gösteren ürün oldu.
2014 yılında, yüzden fazla ülkeye yaş meyve sebze satan sektör, en büyük pazar konumundaki Rusya’ya 787 milyon 406 bin dolar değerinde 1 milyon 99 bin 707 ton yaş meyve
sebze ihraç etti. Rusya’ya dış satım, miktarda yüzde 24, değerde de yüzde 6 arttı. Bu ülkeye ihracatın miktar bakımından yüzde 43,4’ünü sebze, yüzde 32,5’ini narenciye ve yüzde 24›ünü meyve ürünleri oluşturdu. Rusya›nın ardından ikinci sırayı alan Irak›a dış satım,
miktarda yüzde 9 artarak 563 bin 565 tona, değerde de yüzde 19’luk artışla 240 milyon 152
bin dolara ulaştı. Üçüncü sırayı 171 milyon 606 bin dolarlık 104 bin 280 ton meyve sebze
ürünü ihraç edilen Almanya aldı. Bu ülkeye dış satım, miktarda yüzde 4, değerde de yüzde
10 azaldı. Dördüncü sıradaki Ukrayna›ya ihracat yüzde 25’lik düşüşle 128 milyon 408 bin
dolara gerilerken, bunu 99 milyon 931 bin dolarla Bulgaristan ve 50 milyon 972 bin dolarla
Suudi Arabistan takip etti.
Hayvancılık ve hayvansal ürün verileri
Hayvansal gıdaların artışı insanların gelir seviyesinin artmasıyla doğru orantıda ilerlemektedir. Türkiye gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, toplam protein üretiminde hayvansal
protein üretiminin payının düşük kaldığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde günlük protein
ihtiyacının yarısından fazlası temelde kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtadan oluşan hayvansal kökenli besin maddelerinden temin edilirken, ülkemizde günlük tüketilen protein
miktarının 3/4’ü bitkisel gıdalardan sağlanmaktadır.
AB ülkelerinin her birinde, et tüketiminde farklı oranlar söz konusudur. Genel ortalama
kişi başına 81 kg/yıl’dır. Ancak Portekiz, İspanya, Almanya gibi ülkelerin et tüketimi kişi başına senelik 100 kg’ın üzerindedir. Diğer taraftan, Romanya, Bulgaristan, Letonya, Slovakya
gibi AB’nin yeni üyelerinde et tüketimi senede kişi başına yıllık 60 kg’ın altındadır. Ancak bu
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tüketimin önemli bir kısmı domuz etindendir.
Sığır etinin kişi başına yıllık tüketimine baktığımızda, en büyük tüketici ülkeler: Arjantin
(52 kg), Brezilya (38 kg), ABD (37 kg), Avustralya (34 kg), Yeni Zelanda (25 kg), Rusya (17
kg) olarak belirtilebilir. Kişi başına senelik dana eti tüketiminde Çin’in (4 kg) ve Hindistan’ın
(2 kg) nüfuslarına oranla ne kadar az et tükettiklerine bakıldığında kırmızı ette, önümüzdeki
yıllarda önemli bir artış olacağı söylenebilir.
10 seneyi aşkın bir sürede, ülkemizdeki büyükbaş hayvan sayısı yaklaşık yüzde 50, küçükbaş hayvan sayısı ise yaklaşık yüzde 30 oranında artmıştır. Ülkemizdeki hayvancılık verileri incelendiğinde son bir yılda büyükbaş sayısı 400 bin, küçükbaş sayısı ise 5,8 milyon
artmıştır. TUİK’in 23 Eylül 2014 tarihinde yayınladığı bültene göre, 2014 yılı Mayıs ayı sonu
itibariyle, büyükbaş hayvan sayısı 14 milyon 899 bin, toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 42
milyon 372 bindir. Koyun sayısı 32 milyon 186 bin, keçi sayısı da 10 milyon 186 bin olarak
gerçekleşmiştir.
Tüketim açısından baktığımızda, ülkemizdeki kesilen sığır sayısı ve et üretimi son on
senede ikiye katlanmış, kesilen küçükbaş sayısı ise aynı süreçte 1,5 kat artmıştır. Diğer bir
ifadeyle, hayvan sayısındaki artış ve ıslah çalışmaları ülke tüketiminin hızının yetişememiştir.
Kalkınma Bakanlığı’nın, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2014-2018) verilere
göre Türkiye’nin 2018 yılına dek mevcut kırmızı et açığını kapatması, bu rapor kapsamında çalışılan üç senaryo sonuçlarına göre de olanaklı görülmemektedir. Türkiye’de 5 yıldan
daha uzun bir sürede hem hayvan sayısında ve hem de verim seviyelerinde artış sağlanarak, arz-talep dengesini koruyabilmesi mümkün görünmektedir. Ancak özellikle kırmızı et
talebinin karşılanabilmesi amacıyla yüksek verimli sütçü sürülerin artırılması, hâlihazırda istikrarlı olmayan süt piyasasında daha da fazla fiyat dalgalanmaları yaşanmasına sebep olabilecektir. Ancak, Türkiye 2018 yılında olmasa da, 2023 yılında hayvansal üretimini ve tüketimini dengeleyebilecek güce ve olanaklara sahiptir. Raporda belirtilen diğer husus, kırmızı
etteki arz talep dengesinin korunabilmesi için, süt piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının
önüne geçilmesi ve üreticinin ya da üretici örgütlerinin etkinliğinin arttırılması gerekliliğidir.
Hayvan ve hayvansal ürünler ihracatı
Balıkçılık ve Su Ürünlerinde, ülkemizden, başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, İsrail, Hong Kong ile su ürünleri ihracatında ikili
görüşmeler sonucunda mutabakata varılmış olup, söz konusu ülkelerde dahil olmak üzere
toplam 85 ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. OECD-FAO öngörülerine göre su ürünleri
sektörü 2023 yılına kadar yüzde 74 oranında büyüyecektir.
AB üye ülkelerine 109 işletme, AB dışı ülkelere 25 işletme olmak üzere toplam 134 adet
su ürünleri işletmesinin ihracat izni bulunmaktadır. Rusya Federasyonu (RF) ile yapılan görüşmeler uyarınca; RF web sitesinde yayınlanmak üzere 34 adet su ürünleri işletmesinin
bildirimi yapılmıştır.
Kanatlı Eti ve Ürünlerinde, ülkemizden Güney Afrika Cumhuriyeti, Singapur, Filipinler,
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Malezya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Makedonya gibi ülkelerle kanatlı eti ve ürünleri
ihracatına yönelik görüşmeler sürdürülmekte olup toplam 66 ülkeye kanatlı eti ve ürünleri
ihracatı yapılmaktadır. Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler uyarınca; RF web sitesinde yayınlanmak üzere 42 adet kanatlı eti ve ürünleri işletmesinin bildirimi yapılmıştır.
Sofralık Yumurta ve yumurta ürünlerinde, ülkemizden toplam 25 ülkeye sofralık yumurta
ve ürünleri ihracatı gerçekleşmektedir. AB’ye B sınıfı sofralık yumurta ihraç etmek üzere 18
adet işletmenin bildirimi yapılmış olup, ihracat devam etmektedir.
Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler uyarınca; RF web sitesinde yayınlanmak üzere 62 adet sofralık yumurta tesisinin bildirimi yapılmıştır.
OECD-FAO öngörülerine göre 18,5 milyon ton olan süt üretimimiz 2023 yılında 25 milyon
tona yükselecektir. Süt ve Süt Ürünlerinde, ülkemizden toplam 34 ülkeye süt ve süt ürünleri
ihracatı gerçekleşmektedir. 2014 yılının Mayıs ayında Çin Halk Cumhuriyeti resmi heyeti ülkemizde denetim gerçekleştirmiş olup ülkenin sunacağı resmi rapor beklenmektedir.
Bakanlıkça yürütülen çalışmalar sonucunda 2013 yılında 6 adet işletmemiz AB’ye süt
ürünleri ihraç etme yetkisi almıştır. Şu an itibarı ile 8 adet işletmenin AB’ye süt ve süt ürünleri ihraç etme yetkisi bulunmaktadır. Bu işletmelerden 1 tanesi ayrıca AB’ye süt tozu ihracatı yetkisi vardır. RF’nin resmi web sitesinde yayınlanmak üzere 98 adet süt işletmesinin
bildirimi yapılmıştır.
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinde, ülkemizden toplam 7 ülkeye kırmızı et ve ürünleri ihracatı
yapılmaktadır. Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler uyarınca; RF web sitesinde yayınlanmak üzere 27 adet kırmızı et ve ürünleri tesisinin bildirimi yapılmıştır.
Hayvansal Yan Ürünlerde, ülkemizden toplam 26 ülkeye hayvansal kökenli gübre, deri,
trofe, kedi köpek maması, yem, bağırsak, kollajen ve jelatin gibi çeşitli kategorilerde hayvansal yan ürünlerin ihracatı gerçekleştirilmektedir. Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler uyarınca; RF web sitesinde yayınlanmak üzere 8 adet hayvansal yan ürün tesisinin
bildirimi yapılmıştır.
RF talebi doğrultusunda bildirimi yapılan işletmelerde merkez ve taşra birimlerince denetimler başlatılmış olup, RF mevzuatına uygun görülen işletmeler için denetim formları
ve firmalara ait bilgileri içeren anket formları ile birlikte garanti mektupları yeniden gönderilmektedir. Süreç içerisinde 3 adet günlük civciv ve kuluçkalık yumurta işletmesi RF’nin
internet sitesinde yayınlanmıştır.
Canlı hayvan ihracatı ile ilgili olarak Azerbaycan, Türkmenistan, Katar, Kuveyt, Lübnan ve
Suudi Arabistan ile sağlık sertifikaları üzerinde anlaşmaya varılmış, Türkmenistan, Azerbaycan, Katar, Kuveyt, Suriye, Nahçıvan ve Lübnan’a canlı hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Irak, Libya, Tacikistan, Kırgızistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler devam etmektedir. Model sağlık sertifikaları ilgili ülkelere iletilmiştir.
2014 yılında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatı miktar olarak yeterli seviyede değildir.
2014 yılında Türkiye 1.141 adet büyükbaş ve 5.517 adet küçükbaş ihracatı gerçekleşmiştir.
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MECLİS TOPLANTILARI
İstanbul Ticaret Borsası Meclisi 2014 yılında 12 olağan ve 1 olağanüstü olmak üzere toplam 13 toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantılarda Borsa’nın, İstanbul’un, Türkiye’nin ve dünyanın ekonomik ve sosyal gündemi ve üyelerimizin faaliyetlerine ilişkin sorunlar ele almıştır.
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YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 2014 yılında 49 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiş, 5174 Sayılı TOBB kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kararlar alınarak Borsa
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. Meslek Komitelerinden gelen
sorun ve çözüm önerileriyle ilgili Borsa görüşü oluşturularak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Meslek Komitelerinin talepleri mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

17

MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
İstanbul Ticaret Borsası 17 Meslek Komitesi 2014 yılında 212 Komite Toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantılarda alınan toplam 450 karar ile üyelerimizin ve sektörlerin talep, beklenti,
öneri ve şikâyetleri Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmuştur.
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DİSİPLİN KURULU TOPLANTILARI
İstanbul Ticaret Borsası Disiplin Kurulu 2014 yılında 8 Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirmiş, 5174 Sayılı TOBB kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kararlar alınmıştır.
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PROTOKOLER ZİYARETLER
2014 yılında 34 kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü tarafından İstanbul Ticaret Borsası
ziyaret edilirken, İstanbul Ticaret Borsası tarafından 20 kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü ziyaret edilmiştir.

BORSA TARAFINDAN YAPILAN ZİYARETLER

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 90. Yıl
kutlamaları çerçevesinde 05.03.2014 tarihinde düzenlenen etkinliğe Borsamız tarafından iştirak edilmiştir.

BOLU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
İL MÜDÜRLÜĞÜ
Borsamız tarafından Bolu İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğüne 23.01.2014 tarihinde ziyarette bulunulmuş, ziyaret kapsamında İl Tarım Müdürü İsmail Taş tarafından
Bolu ilindeki gıda ve tarım faaliyetleri ile ilgili
bilgiler verilmiştir.
DUBAİ - JEBEL ALİ SERBEST BÖLGESİ
Dünyanın ticaret hacmi en yüksek serbest
bölgelerinden biri olan Jebel Ali Serbest
Bölgesi 24.02.2014 tarihinde ziyaret edilmiş,
serbest bölge faaliyetleri konusunda bölge
yöneticileri tarafından sunum yapılmıştır.

SAKARYA TİCARET BORSASI
Borsamız tarafından 05.03.2014 tarihinde
Sakarya Ticaret Borsası ziyaret edilmiş Borsa çalışmaları hakkında Başkan Cevdet Mete’den bilgi alınmıştır.
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RİZE TİCARET BORSASI
Borsamızca 12.03.2014 tarihinde Rize Ticaret Borsası ziyaret edilerek, Rize Ticaret
Borsası Meclis toplantısına iştirak edilmiş ve
Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından Meclis üyelerine hitap edilmiştir.

THY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Borsamız tarafından Türk Hava Yolları
A.Ş.’ne 05.03.2014 tarihinde ziyarette bulunulmuştur. THY Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Topçu ile THY’nin üyelerimize sağlanabileceği avantajlar ve THY’nin çalışmaları
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

DANİMARKA SANAYİCİLER
FEDERASYONU
Sayın Cumhurbaşkanının 17.03.2014 tarihli Danimarka programına, İş Adamları Heyetine Sayın Başkanımız Ali Kopuz tarafından
başkanlık edilmiştir. Resmi ziyaretler çerçevesinde “Danimarka Sanayiciler Birliği“nde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Danimarka
hükümet temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda Başkanımız tarafından Türkiye Danimarka Ticari İlişkileri’nin geliştirilmesine yönelik bir konuşma gerçekleştirilmiştir.

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
12.03.2014 tarihinde düzenlenen “2012 Yılı
Ekonomiye Değer Katan Rize’nin Yıldızları
Vergi Ödül Töreni”ne iştirak edilmiştir. Törende Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından
katılımcılara hitap edilmiştir.

AVRUPA TİCARET BORSALARI DERNEĞİ
Avrupa Ticaret Borsaları Derneğinin
25.04.2014 tarihinde Hamburg’ta düzenle21

diği Genel Kurul Toplantısına Borsamızca
iştirak edilmiştir. Toplantı kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kopuz tarafından
Avrupa’daki ticaret borsası başkanlarına
“Türkiye’de Ticaret Borsacılığı ve İstanbul
Ticaret Borsası” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ
Borsamızca
Çayırova
Belediyesi
05.05.2014 tarihinde ziyaret edilmiştir. Gerçekleşen ziyarette Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci tarafından Belediye’nin çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
KOCAELİ MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. HAMBURG BAŞKONSOLOSLUĞU
Borsamızca Hamburg programı kapsamında 25.04.2014 tarihinde Hamburg Başkonsolosluğu ziyaret edilmiştir. Başkonsolos
Mehmet Fatih Ak ile gerçekleştirilen toplantıda Hamburg’daki ekonomik aktiviteler, fuarlar ve Hamburg’un lojistik önemi konuları
ele alınmıştır.

Kocaeli ziyaretimiz çerçevesinde Borsamızca 05.05.2014 tarihinde İl Milli Eğitim
Müdürü Fehmi Rasim Çelik ziyaret edilmiştir.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GEBZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Borsamızca 05.05.2014 tarihinde Gebze
Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edilmiştir. Ziyarette Gebze TSO Başkanı Nail Çiler tarafından çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Borsamızca 08.05.2014 tarihinde Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Başkanımız Ali
Kopuz görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
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TÜMESKOM – TÜM BOSTAN SEBZE
MEYVE KOMİSYONCU VE TÜCCARLAR
FEDERASYONU
Borsamız Yönetim Kurulu tarafından
05.06.2014 tarihinde TÜMESKOM’a iadei ziyarette bulunulmuş. Gerçekleştirilen toplantıda işbirliği imkanları ve gıda güvenliği konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında
istişarelerde bulunulmuştur.

çekleştirilmiştir. Toplantıya bölge oda, borsa başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların
temsilcileri katılmıştır.

DOKAP - DOĞU KARADENİZ PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Borsamız tarafından 25.06.2014 tarihinde
Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi ziyareti gerçekleştirilmiştir. DOKAP Başkanı Ekrem Yüce’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

ÇORLU TİCARET BORSASI
Borsamızca 30.06.2014 tarihinde Çorlu
Ticaret Borsası ziyaret edilmiştir. Ziyarette
Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Yüksel Ertan
tarafından gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler hakkında bilgi alınmıştır.

FİSKOBİRLİK
Borsamız tarafından ülkemiz için stratejik
bir tarım ürünü olan fındığın dünya piyasalarındaki fiyatının Türkiye’de belirlenebilmesinin sağlanması için yapılan çalışmalar çerçevesinde 25.06.2014 tarihinde Fiskobirlik
ev sahipliğinde Giresun’da bir toplantı ger-

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Borsamızca 30.06.2014 tarihinde Çorlu
Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyarette Çorlu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Enis Sülün tarafından oda faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.
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sı İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ç. Ali Kopuz Divan Başkanlığında
08.12.2014 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrifleriyle Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir.

İPSALA TİCARET BORSASI
Borsamızca 30.06.2014 tarihinde İpsala Ticaret Borsası’nın yeni binasının temel
atma törenine iştirak edilmiştir.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı
ve TOBB Başkan Yardımcısı Ç.Ali Kopuz ve
beraberindeki heyet, 02.12.2014 tarihinde Diyarbakır Valiliği’ni ziyaret etmiştir.

İSTANBUL VALİLİĞİ
Borsamız Yönetim Kurulu ve Başkanlık
Divanı üyeleri tarafından 30.10.2014 tarihinde İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin’e tebrik
ziyaretinde bulunulmuştur.

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Borsamızca 02.12.2014 tarihinde Batman
Ticaret ve Sanayi Odası Vergi Ödül Törenine iştirak edilmiştir.

ASKON GENEL KURUL TOPLANTISI
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
(ASKON) 9. Olağan Genel Kurul Toplantı24
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İSTANBUL SANAYİ ODASI
Borsamız Yönetim Kurulu tarafından
02.12.2014 tarihinde İstanbul Sanayi Odası
ziyaret edilmiştir. Gerçekleştirilen ziyarette İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’dan Oda çalışmaları hakkında bilgi
alınmış, İstanbul özelinde sanayi ve ticaret
alanında yaşanan gelişmeler konusunda
karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.
FİLİSTİN TİCARET VE İŞ EXPO 2014
İslam Kalkınma Bankası ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen
“Filistin Ticaret ve İş Expo 2014” fuarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ç. Ali Kopuz tarafından
28.11.2014 tarihinde açılmıştır.

GEBZE TİCARET ODASI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ç. Ali Kopuz
17.12.2014 tarihinde Gebze Ticaret Odasını
ziyaret etmişlerdir.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

KÖRFEZ TİCARET ODASI

TOBB, Oda ve Borsa Başkanları tarafından
12.12.2014 tarihide Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik ziyareti gerçekleştirilmiştir.

17.12.2014 tarihinde düzenlenen Körfez
Ticaret Odası’nın 15. Kuruluş yıldönümü ve
Akredite Oda Belgesi Teslim Törenine Borsamızca iştirak edilmiştir.
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BORSAYA YAPILAN ZİYARETLER

HOLLANDA RİZE KÜLTÜR VAKFI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 09.01.2014 tarihli Meclis Toplantısına katılarak Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile ilgili bir sunum yapmış ve meclis
ve komite üyelerimiz tarafından kendilerine
yöneltilen soruları cevaplamışlardır. Ayrıca
Meclis Toplantısı öncesinde Yönetim Kurulu
Başkanı tarafından sektörlerin yerel yönetimle ilgili talepler de iletilmiştir.

Hollanda Rize Kültür Vakfı Başkanı Kamil
Kopuz, 29.01.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Ziyarette vakıf çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır.

İSTANBUL FIRINCILAR ODASI
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer
ve beraberindeki heyet tarafından 04.02.2014
tarihinde Borsamız ziyaret edilmiştir. Yapılan
ziyarette “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” kapsamında yapılabilecek faaliyetlerle ilgili
bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
MEGA CENTER YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU
Üyelerimizin toplu olarak yer aldığı bir
toptan ticaret iş merkezi olan Mega Center’in Kooperatif Yönetim Kurulu 22.01.2014
tarihinde Borsamızı ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu Toplantısını Borsamızda gerçekleştirmiştir.
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TÜRK AMERİKAN TİCARET ODASI
Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCI)
Başkanı Celal Seçilmiş, Borsamızı 10.02.2014
tarihinde ziyaret etmiştir. Ziyarette TACCI’nin faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde
bulunulmuştur.

TÜMSİAD – TÜM SANAYİCİ VE
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
TÜMSİAD İstanbul İl Yönetim Kurulu
04.04.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiş, gerçekleştirilen toplantıda yapılabilecek
ortak çalışmalar ele alınmıştır.

TOBB-BİS organize sanayi VE
teknoloji bölgeleri A.Ş.
TOBB BİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Şekeroğlu 27.03.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret ederek TOBB BİS’in Filistin’de
gerçekleştirdiği proje hakkında bilgi vermiş
ve devam eden proje hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.

ABHAZYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
HAYRABOLU TİCARET BORSASI
Hayrabolu Ticaret Borsası Başkanı Süreyya Çiftçioğlu 04.04.2014 tarihinde borsamızı ziyaret etmiştir. Ziyarette ortak çalışma
imkanları değerlendirilmiştir.

Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı Sener Gogua başkanlığındaki heyet tarafından 28.04.2014 tarihinde Borsamıza gerçekleştirilen ziyarette, Abhazya’daki yatırım imkanları ile ilgili bilgi paylaşımında
bulunulmuştur.
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ESDER - ESNAF VE SANATKARLAR
DERNEĞİ
ESDER Başkanı Mahmut Çelikus ve beraberindeki heyet tarafından 07.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette TOBB içerisinde esnaf siciline kayıtlı üyelerin de üyesi
bulunduğu Borsamızın esnafa yönelik yapacağı faaliyetler ele alınmıştır.
TÜMESKOM – TÜM BOSTAN SEBZE
MEYVE KOMİSYONCU VE TÜCCARLAR
FEDERASYONU
TÜMESKOM Başkanı Burhan Er tarafından 05.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette gıda ve tarım sektöründeki gelişmeler ve iki kurum arasındaki işbirliği imkanları
ele alınmıştır.
İPSALA TİCARET BORSASI
İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Girgin başkanlığındaki heyet tarafından 12.05.2014 tarihinde Borsamız
ziyaret edilmiştir. Gerçekleştirilen ziyarette
Borsacılık faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

BAŞAKŞEHİR ZİRAAT ODASI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu ve Başakşehir Ziraat
Odası Başkanı Ömer Demir ve beraberindeki heyet 21.08.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Gerçekleştirilen ziyarette gıda
ve tarım ürünlerinin temsilcileri olarak ortak
politikalar geliştirilmesi ve işbirliği imkanları
değerlendirilmiştir.

BURHANİYE TİCARET ODASI
Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarıbaş Başkanlığındaki
heyet 29.05.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Gerçekleştirilen görüşmede misafir heyete Borsa faaliyetleri ile ilgili sunum
yapılmıştır.

İSTANBUL PERAKENDECİ KASAPLAR
ESNAF ODASI
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf
Odası Başkanı Bilgin Şahin 27.08.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Gerçek-
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leştirilen ziyarette, Borsamızın yürütmekte
olduğu İstanbul’a Et Sanayi Sitesi kurulması
projesiyle ilgili bilgi verilmiştir.

TÜGİS - TÜRKİYE GIDA
İŞVERENLERİ SENDİKASI

ZÜCDER - ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ
Züccaciyeciler Derneği Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri
27.08.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Heyete Borsa faaliyetleri hakkında bir
sunum yapılmıştır.

TÜGİS Genel Sekreteri Selçuk Maruflu
tarafından 04.09.2014 tarihinde Borsamıza
gerçekleştirilen ziyarette gıda sektörünün
sorunları ele alınmıştır.

MÜSİAD - MÜSTAKİL SANAYİCE VE
İŞADAMLARI DERNEĞİ

İSTANBUL TİCARET ODASI
İstanbul Ticaret
Odası 9. Toptan
Gıda ve Temizlik
ürünleri
Meslek
Komitesi, Meclis
Başkan Yardımcısı Ahmet Özer ve
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Erkesim ile birlikte 03.09.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmişlerdir. Toplantıda Borsamız
tarafından gerçekleştirilmekte olan projeler
hakkında bilgi verilmiş ve ortak çalışma imkanları ele alınmıştır.

MÜSİAD Gıda ve Tarım Sektör Başkanı İsa
Albayrak Başkanlığındaki heyet tarafından
04.09.2014 tarihinde Borsamıza gerçekleştirilen ziyarette borsamızın gıda ve tarım
sektörü ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar ve
işbirliği imkanları ele alınmıştır.
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KARACABEY TİCARET BORSASI
Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bertan, Yönetim Kurulu ve
Meclis Başkanlık Divanı Üyelerinden oluşan
heyet tarafından 10.09.2014 tarihinde Borsamıza gerçekleştirilen ziyarette Borsa faaliyetleri hakkında sunum yapılmış ve ticaret borsacılığında hizmet çeşitliliğinin artırılabilmesi
için yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır.
İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
İKV Başkanı Ömer Cihat Vardan Başkanlığındaki heyet tarafından 15.09.2014 tarihinde Borsamıza gerçekleştirilen ziyarette
Vakıf çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve
yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
KORUMA KURULU
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Koruma
Kurulu’nun 12.09.2014 tarihli toplantısı Borsamızda yapılmıştır. Toplantı öncesinde kurul üyeleri Borsamız faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.
İYSAD - İSTANBUL YEMEK
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
İYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sedat
Zincirkıran Başkanlığındaki heyet 18.09.2014
tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Ziyarette yükselen et fiyatları sonrası sektörde oluşan sıkıntılar ele alınmıştır.

GEBZE TİCARET ODASI
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler
12.09.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Ziyarette oda ve borsa faaliyetleri
hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
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ABHAZYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gagulya Genady ve beraberindeki heyet
tarafından 19.09.2014 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, Abhazyadaki yatırım ortamı
ve yapılabilecek ticari işbirlikleri ile ilgili fikir
alışverişinde bulunulmuştur.
TÜMSİAD - TÜM SANAYİCİ VE
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

IRAK TİCARET ODALARI FEDERASYONU
Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Jaafar Rasoul Jaafar Al Hamadani ve
beraberindeki Irak Ticaret Odaları Başkanlarından oluşan heyet 26.09.2014 tarihinde
Borsamızı ziyaret etmiştir. Yapılan ziyarette
bölgedeki konjonktürel sıkıntıların iki ülke
işadamları arasındaki ilişkileri engellememesi için neler yapılabileceği konusunda görüş
alışverişinde bulunulmuştur.

TÜMSİAD İstanbul İl Başkanı Eyüp Topal
Başkanlığındaki heyet 29.09.2014 tarihinde
borsamızı ziyaret etmiştir. Yapılan ziyarette
Borsamız desteğiyle gerçekleştirilecek faaliyetler ele alınmıştır.

RİZE TİCARET BORSASI
Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve Meclis Üyeleri
09.10.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Ekim Ayı Meclis Toplantısında düzenlenen bir tören ile iki borsa arasında Kardeş
Borsa Protokolü imzalanmıştır.
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ÖNSİAD - ÖNDER İŞ DÜNYASI SANAYİCİ
VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
ÖNSİAD Başkanı Rasim Erdoğmuş ve beraberindeki heyet 20.10.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Toplantıda işbirliği
imkanları değerlendirilmiştir.

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Işık ve Yönetim Kurulu
Üyeleri 07.11.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret
ederek Soma’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine ve Soma halkına vermiş olduğumuz destekten dolayı teşekkürlerini ifade etmişlerdir.

TOBB YÖNETİM KURULU
TOBB Yönetim Kurulu 22.10.2014 tarihli
Yönetim Kurulu Toplantısını Borsamız ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine Borsamız faaliyetleri hakkında sunum
yapılmıştır.

FRANSIZ BOVİNEO KOOPERATİFİ
Fransa’nın batısında 2 bin 500 büyükbaş
hayvan yetiştiricisinin üye olduğu Bovineo Kooperatifi heyeti 10.11.2014 tarihinde Borsamız
Canlı Hayvan ve Et Tesislerini ziyaret etmiştir.
Yapılan ziyarette heyet üyelerine Borsamız
faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş ve tesislerimizde bir inceleme gezisi düzenlenmiştir.
TAGEM - TARIMSAL ARAŞTIRMALAR
VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAGEM heyeti 21.11.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. İstanbul Ticaret Bor-

32

İSTANBUL TİCARET BORSASI • 2014 YILI FAALİYET RAPORU

berindeki işadamları heyeti 21.11.2014 tarihinde
borsamızı ziyaret etmiştir. Ziyarette Libya’daki
yatırım imkanları ve ikili ticaretin geliştirilmesi
konusunda istişarede bulunulmuştur.

sası’nın TAGEM ve Yeditepe Üniversitesi
ile ortak olarak gerçekleştirdiği “50 Yıldan
Eski Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetinin
Araştırılması Projesi” nde gelinen son nokta
ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

ASKON - ANADOLU ASLANLARI
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

İSTANBUL VALİLİĞİ
Vali Vasip Şahin 21.11.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. Yapılan ziyarette borsa
çalışmaları hakkında bir sunum yapılmıştır.

ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca
21.11.2014 tarihinde Borsaımızı ziyaret etmiştir. Ziyarette iş dünyasının kilit karar alıcılara
taleplerini iletirken birlik içerisinde olmaları
konusunda görüş birliğine varılmıştır.

LİBYA TİCARET HEYETİ
Ulusal Libya Kongresi Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nizar Kawan ve bera-

İGEV - İSTANBUL GIDACILAR
EĞİTİMİ GELİŞTİRME VAKFI
İGEV Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve beraberindeki heyet 28.11.2014 tarihinde Borsamızı ziyaret ederek kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini iletmişlerdir.
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İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
İç Pazarın Canlandırılması
Ülkemizin dünya ekonomisi içerisindeki yeri ve ticaret payı her geçen gün artmakta,
buna bağlı olarak dış kaynaklı krizlerden etkilenme oranı da artmaktadır. Bu etkiyi azaltmanın en önemli yolu iç pazarın güçlü ve canlı tutulmasıdır. Bu yolla dış kaynaklı krizlerin
olumsuz etkileri asgari düzeye indirilebilir.
Borsamızca, Hükümetin iç pazarın canlandırılması ile ilgili projelerine destek verilmiş ve
yurtiçinde düzenlenen fuarlar desteklenmiştir.
ÜRÜN BİLGİ SİSTEMİ (ÜRSİS) PROJESİ
Borsamız üyelerinin sattıkları ürünleri Borsamız internet sitesinde açılacak bir bölüm vasıtasıyla sisteme
girebilmelerini ve sonucunda alıcıların kendilerine daha
kolay ulaşabilmelerini sağlayacak bilgi işlem altyapı çalışmaları yürütülmüş, yeni internet sitesinde 2015 yılından itibaren Ürün Bilgi Sistemi hizmete açılacak duruma getirilmiştir.
ELEKTRONİK PAZAR (E-Pazar) PROJESİ
Borsamız tarafından iç pazarın canlandırılmasına yönelik olarak 2014 yılında Borsamız üyesi alıcı
ve satıcıları bir araya getirecek elektronik bir borsa
altyapısının oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür.
Sistemin yazılım çalışmaları devam etmektedir.
Dış Pazarlara Kolay Erişim
2014 Yılında üyelerimizin dış pazarlara daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri
amacıyla düzenlenen büyük ölçekli uluslararası gıda fuarlarına iştirakleri Borsamız aracılığı
ile çeşitli devlet yardımlarından faydalandırılarak sağlanmıştır.
Girdi Maliyetleri
Günümüz yoğun rekabet ortamında girdi maliyetleri üyelerimiz açısından büyük bir
önem taşımaktadır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi rekabetçi gücü artıracağından ticaret
hacmini de artıracaktır.
Üyelerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla enerji tedarik firmalarıyla görüşmeler yapılmış üyelerimize özel indirimler sağlanmıştır. Ayrıca çeşitli sağlık kurumları ile
görüşülerek üyelerimize indirim sağlanmıştır.
Kayıtdışı Ekonomi, Kalitesiz ve Standart Dışı Ürün İthalatı
Borsalar kayıtdışı ekonomi ile etkin mücadele veren kurumlar arasında yer almaktadır.
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Kayıtdışı ekonomi, Borsamız üyesi firmaların rekabet gücünü azaltan önemli bir sorundur.
Kayıtdışı konusu hem istihdam hem de çeşitli ürünlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu durum
kamuda gelir kaybına yol açarken mevzuata uygun iş yapan firmaların haksız rekabetle
karşı karşıya kalmalarına da neden olmaktadır.
Kalite koşullarını sağlamayan ve standart dışı ürünlerin ithalatının yapılması hem piyasada haksız rekabete neden olmakta hem de (kotasyonumuzdaki ürünlerin büyük bölümünün gıda ile ilgili olması nedeniyle) sağlık sorunlarına yol açmaktadır. İthalata karşı koruma
ve haksız rekabeti engelleme önlemlerinin piyasayı bozucu bir etki yaratmasının da önüne
geçirilerek yeni tedbirler alınması zorunludur.
Bu kapsamda Borsamızca kayıtdışı ekonominin engellenmesi için hükümet tarafından
yapılan çalışmalara destek verilmiş, piyasa denetimleri artırılması ve firmaları kayıtdışına
sevk eden unsurların tespiti için çalışmalar yapılmıştır.
ORMAN ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI
Kereste ölçülerindeki sorunlar ve yapılması
gereken standardizasyon
çalışmaları ile ilgili olarak
hazırlanan rapor sektör
temsilcileri ile paylaşılmış, Borsamız görüşleri
doğrultusunda hazırlanan rapor gereği için ilgili kurum ve kuruluşların
dikkatine sunulmuştur.
BAHARAT ÜRÜNLERİNDE KAYITDIŞI VE KALİTESİZ ÜRÜN İTHALATININ
ENGELLENMESİ ÇALIŞMALARI
Baharat sektöründeki başta standardizasyon,
kaçak ve kalitesiz ürün ithalatı olmak üzere, sektördeki diğer sorunların ele alındığı bir rapor hazırlanarak Yönetim Kurulu ve Komite üyelerimizle
paylaşılmıştır. Baharat sektörünün daha sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Baharat İhtisas Gümrüğü kurulması
için çeşitli toplantılar düzenlenmiş ve girişimlerde bulunulmuştur.
GELİŞEN VE DEĞİŞEN TİCARET ANLAYIŞINA UYUM
Dünya ekonomisindeki gelişen ticari faaliyetler ve buna bağlı olarak değişen müşteri ilişkileri son yıllarda kotasyonumuzdaki ürünlerin toptan alım satımını gerçekleştirmekte olan
üyelerimizin ticari ilişkilerinde farklılaşmalara neden olmuştur.
Ülkemize doğrudan giren yabancı sermaye yatırımları ve sektörde oluşan yeni büyük
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toptancı profili, ticari işleyişin farklı bir yönde gelişmesine neden olmuş ve büyük bölümü
KOBİ düzeyinde olan üyelerimizin gelişen ve değişen ticaret anlayışına uyumunu bir ihtiyaç
haline getirmiştir. Bu kapsamda 2014 yılında Borsamız tarafından ÜRSİS ve E-Pazar projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Girişimciliğin Geliştirilmesi

Borsamızca, 2014 yılında ülke ekonomisinin gelişmesinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan girişimciliğin desteklenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yapılmıştır. Bu kapsamda girişimciliği özendirici eğitim
faaliyetleri ve projeler gerçekleştirilerek, hükümetin
bu yöndeki çalışmalarına destek verilmiştir.
Borsamızca girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında genç, kadın ve engelli girişimci adaylarına yönelik
olarak beş adet eğitim programı düzenlenmiştir.
Bürokratik İşlemler ile İlgili Sorunlar
Bilgi teknolojileri kullanılarak emek ve para kaybına sebep olan bazı bürokratik işlemlerin
hızlandırılması ve kalem bazında azaltılabilmesi mümkündür.
Bu kapsamda Borsamız internet sitesi 2014 yılında yenilenmiş ve birçok online hizmetin
verilebilmesi için yazılım çalışmaları yapılmıştır. Online aidat ve online tescil modülü 2015
yılında hizmete girecektir.
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İş Yaşamını İlgilendiren Mevzuatın Takibi
2014 Yılında Borsamız ve iş alemini ilgilendiren temel ve alt mevzuatın takip edilerek
değişiklerin üyelerimize duyurulmasının yanında, mevzuatta yapılacak değişikliklerde üyelerimizin taleplerinin de göz önüne alınması amacıyla Borsamızca ilgili kurum ve kuruluşlar
nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.
Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve değişikliklerle ilgili bilgi notları gerek
web sitemiz gerek e-posta ve SMS mesajları ile üyelerimizle paylaşılarak İş Hukuku ve E-Fatura konularında seminerler düzenlenmiştir.
SEKTÖREL ÇALIŞMALAR
2014 yılında Borsamızda işlem gören ürünlerin ticaretini yapmakta olan üyelerimizin sektörel sorunlarına çözüm bulmak ve sektörlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli
çalışmalar yapılmıştır.
FIRINCILIK ÇALIŞTAYI
İstanbul Ticaret Borsası, fırıncılık sektöründeki tüm
aktörleri, tek çatı altında toplayarak “Ekmek ve Fırıncılık Sektörünün Sorunları” konulu Çalıştay düzenlemiştir. 30.04.2014 tarihinde düzenlenen Çalıştay’da
fiyat/kalite denkleminde ekmeğin standardizasyonu, fiyattan önce kalite prensibinde, artan maliyetlerin göz önüne alınarak gerçekçi ekmek fiyatların ve
farklı ekmek çeşitlerinin kalitesinin belirlenmesi, un
standartlarının yeniden düzenlenmesi, maya ithalatının serbest bırakılması konularının yanı sıra; artan
rekabet ile fırıncılık sektörünün geleceği, denetimler, merdiven altı fırınların önlenmesi, ekmek üreten
mesleklerde kullanılan fırınların gayrisıhhî müessese
yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, unlu mamuller
ruhsatı ile ekmek ruhsatı arasındaki farkın kaldırılması, perakende yasa tasarısı taslağının ve ikincil düzenlemelerin fırıncılık sektörüne etkileri ve fırıncılık sektörünün konsolidasyonu konuları masaya yatırılmıştır.

EKMEK

ve

FIRINCILIK SEKTÖRÜNÜN

SORUNLARI

Fiyat / kalite denkleminde ekmeğin standardizasyonu
a Fiyattan önce kalite prensibinde, artan maliyetlerin göz önüne alınarak gerçekçi ekmek
fiyatlarının ve farklı ekmek çeşitlerinin kalitesinin belirlenmesi...
a Un standartlarının yeniden düzenlenmesi ve maya ithalatının serbest bırakılması...
Artan rekabet ile fırıncılık sektörünün geleceği
a Denetimler, merdivenaltı (korsan) fırınların önlenmesi ve ekmek üreten mesleklerde
kullanılan fırınların gayrisıhhî müessese yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, unlu
mamuller ruhsatı ile ekmek ruhsatı arasındaki farkın kaldırılması...
a Perakende yasa tasarısı taslağının ve ikincil düzenlemelerin fırıncılık sektörüne etkileri
ve fırıncılık sektörünün konsolidasyonu...

30 NİSAN
2014

KATILIM

ÜCRETSİZDİR

Saat: 13.00

Yer: İstanbul Ticaret Borsası Tescil Salonu Zahire Borsası Sk. No:3 Bahçekapı / İSTANBUL

BAHARAT SEKTÖRÜ ZÜMRE TOPLANTISI
Baharat Sektörü temsilcileri İstanbul Ticaret Borsası’nda 14.10.2014 tarihinde biraraya gelmiştir. 13 no’lu Meslek
Komitesi tarafından gerçekleştirilen zümre toplantısında
sektöre ilişkin sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerilerinde bulunulmuştur, Gümrük Vergisi oranlarının sebep olduğu rekabeti bozucu etkiler ve standardizasyon konuları
ele alınmıştır.
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ET SANAYİ SİTESİ ÇALIŞMASI
İstanbul’un iki yakasına kurulması düşünülen Et Sanayi Siteleri konusunda 25.11.2014 tarihinde Borsamız öncülüğünde kırmızı et sektörünü temsil eden Meclis ve Komite Üyelerimiz
ve sivil toplum örgütleri üyelerinin katılımı ile zümre toplantısı düzenlenmiştir. Sektördeki
aktörler nezdinde birebir anketler, yazışmalar yapılmış ve konuya ilişkin beklentiler kaynağından alınmıştır. Konu hakkında Borsamızca kaleme alınan bir rapor ve anket çalışması
bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda oluşan talepler 2015 yılında ilgili kurum
ve kuruluşlara iletilecektir.
FINDIK BORSASI KURULMASINA İLİŞKİN TOPLANTI
Borsamız tarafından ülkemiz için stratejik bir tarım ürünü olan fındığın dünya piyasalarındaki fiyatının Türkiye’de belirlenebilmesinin sağlanması ve
Türkiye’de Fındık Borsası’nın kurulabilme potansiyelinin tespiti amacıyla 25.06.2014 tarihinde Fiskobirlik
ev sahipliğinde Giresun’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya bölge oda ve borsa başkanları ve
ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmıştır.
MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTILARI
İstanbul Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıları Mart ve Eylül aylarında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda söz alan Komite Üyeleri sektörlerine ilişkin talep ve önerilerini dile getirmişlerdir. Toplantılar sonrasında hazırlanan
rapor Yönetim Kurulu’nun dikkatine sunulmuştur.

ODA VE BORSA MÜŞTEREK TOPLANTILARI
03.01.2014 ve 15.09.2014 tarihlerinde İstanbul Oda ve Borsa müşterek toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda İstanbul iş alemini ilgilendiren ekonomik ve sosyal problemler
ile ilgili istişarelerde bulunulmuştur.
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DIŞ TİCARETİN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
İTALYAN ELEKTRONİK TİCARET BORSASI BİLGİ PAYLAŞIMI
Borsamızın hizmet kalitesinin artırılması ve hizmet çeşitliliğinin sağlanması amacıyla İtalyan Elektronik Ticaret Borsası ile bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Borsamızın da üzerinde
çalışmakta olduğu Elektronik Pazar Projesi konusunda muhatap borsanın deneyimlerinden
istifade edilmiştir. Konu ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişi devam etmektedir.
AVRUPA TİCARET BORSALARI
DERNEĞİ GENEL KURULU
Almanya’nın Hamburg kentinde
Avrupa Ticaret Borsaları Derneği
üyesi 38 Ticaret Borsası Başkanına
25.04.2014 tarihinde Borsamızı tanıtan bir sunum yapılmış, faaliyetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.
YABANCI ÜLKELERDEKİ TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZ İLE BİLGİ AĞI
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın yabancı ülkelerdeki bütün ticaret müşavirleri ve ticaret ataşeleri ile elektronik ortamda yazışmalar gerçekleştirilmiş, bulundukları ülkelerdeki emtia
borsaları hakkında bilgiler alınmıştır. Kurulan bilgi ağı kapsamda bilgi alışverişleri devam
etmektedir.
KÜRESEL EMTİA VERİLERİNİN PAYLAŞIMI
2014 yılından itibaren ulusal ve uluslararası gıda ve
tarım istatistiklerinin analizi yapılıp, eş zamanlı olarak
web sitemizde Türkçe olarak paylaşılmaya başlanmıştır.
Paylaşılan istatistiklerin bir kısmı ülke kamuoyuna sadece İstanbul Ticaret Borsası tarafından duyurulmaktadır.
Bu bilgilendirme faaliyetlerimiz sonucunda üyelerimiz
dünyadaki tarımsal emtia fiyat hareketlerinden haberdar olabilmekte, ihracat ve ithalatla ilgili stratejilerini
daha sağlıklı belirleyebilmektedirler.
YURTDIŞI ULUSLARARASI FUARLAR VE İNCELEME GEZİLERİ
Üyelerimizin dış ticaret hacimlerini genişletmek,
dış pazarlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
amacıyla 2014 yılında iki adet uluslararası fuara inceleme gezisi düzenlenmiştir. Borsamız vasıtasıyla fuarlara katılmak isteyen firmaların devlet tarafından verilen
fuar desteklerinden faydalanması sağlanmıştır.
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GULFOOD DUBAİ
GulFood Dubai Gıda Fuarına 22-25 Şubat tarihlerinde 30 kişilik bir heyet ile inceleme gezisi düzenlenmiştir.
Üyelerimizin gelişmekte olan Ortadoğu pazarına ulaşmalarını sağlamak açısından son derece önemli olan
fuar çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Dünyanın ticaret hacmi en yüksek serbest bölgeleri
arasında yer alan Jebel Ali Serbest Bölgesi ziyaret edilmiş, bölge faaliyetleri konusunda
yöneticilerden bir sununm dahilinde bilgil alınmıştır.
ANUGA ALMANYA KÖLN
238 Türk firmasının iştirak ettiği Almanya’nın
Köln şehrinde gerçekleştirilen, Anuga Gıda
Fuarı’na 5-8 Ekim 2013
tarihleri arasında inceleme gezisi düzenlenmiştir. Fuar kapsamında ikili
görüşmeler yapılmıştır.
YURTİÇİNDEKİ FUARLAR VE İNCELEME GEZİLERİ
İç ticaretin gelişimine katkı sağlamak üzere yurtiçinde yapılan gıda ve tarım ile ilgili fuarlar ile diğer etkinliklere destek verilmiştir.
YÖREX YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI ANTALYA
22 – 26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 5. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına Borsamızca destek verilmiş, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan 25 kişilik bir heyetle iştirak
edilmiştir.
Fuar konsepti “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganı ile
özetlenmiştir. YÖREX Yöresel
Ürünler Fuarı, üretildiği veya
yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri,
el sanatları ve sanayi ürünlerini
ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bir
organizasyondur. İstanbul Ticaret Borsası, fuara 100 m2’lik
kurumsal bir stand ile katılım
sağlamıştır.
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BİGA TARIM FUARI
4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile 9. Ticaret ve Sanayi
Festivaline beş kişilik heyetle iştirak edilmiş ve destek
verilmiştir.
Festival ziyareti çerçevesinde Biga Ticaret Borsası
ziyaret edilmiş, borsalar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.
AYVALIK ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ
10. Ayvalık Zeytin Hasat Şenliği’ne
Meclis Üyelerimizin katılımı ile destek
verilmiş, ziyaret çerçevesinde bölgedeki üreticiler ve yabancı ziyaretçiler
ile görüşmeler yapılmıştır.
AKHİSAR ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ
24-26 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen 6.Akhisar Zeytin Hasat Şenliği’ne Meclis Üyelerimizin katılımı ile
destek verilmiş, yerli ve yabancı zeytin
üreticileri ile temaslar sağlanmıştır.

EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2014 yılında üyelerimizin talepleri ve yapılan anket çalışmaları sonucunda belirlenen konularda eğitim programları düzenlenmiştir. Ayrıca piyasanın gelişmelerine paralel olarak
ortaya çıkan eğitim ve bilgi ihtiyaçları doğrultusunda ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler konularında da eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır.
E-FATURA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Borsamızca, e-fatura kullanım zorunluluğu ve e-fatura
işlemleri ile ilgili Türkiye Mali
Müşavirler Odaları Birliği Temel
Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu’nun katılımıyla
02.09.2014 tarihinde bir seminer düzenlenmiştir.
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TÜRKİYEDE İKTİSADİ
YÖNELİMLER SEMİNERİ
Borsamızca, 19 Nisan
2014 tarihinde Türkiye’deki
iktisadi yönelimler konusunda Ekonomi Danışmanımız Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerem
Alkin tarafından seminer
vermiştir.
İş Hukuku Semineri
19 Nisan 2014 tarihinde iş hayatında işverenlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini içeren iş hukuku semineri Av. Cuma Demir tarafından verilmiştir.

Ekonomik Değerlendirme Sunumları
Borsamız Ekonomi Danışmanı ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerem Alkin,
Meclis toplantılarına katılarak, Meclis ve Komite Üyelerimize Türkiye ve Dünya Ekonomisinde
yaşnan güncel gelişmeler hakkında sunumlar
gerçekleştirmiştir.
İstihdama Yönelik Devlet Destekleri Semineri
Meclis ve Komite Üyelerimize Yönelik olarak İŞKUR ve UMEM tarafından istihdama yönelik olarak verilen devlet destekleri ile ilgili Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü
Muammer Coşkun tarafından seminer verilmiştir.
UMEM BECERİ’10 TOPLANTILARI
Borsamızın Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edildiği Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezileri UMEM Beceri’10 İstanbul İl Yürütme Kurulu toplantılarına aylık katılımlar düzenli
olarak gerçekleştirilmiştir. UMEM İstanbul projesinin geliştirilmesi ve Borsamız üyelerinin
de bu projeden faydalanabilmesinin sağlanması için Meclis ve Komite Üyelerimize yönelik
olarak tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir..
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KOBİ BİRİMİ
Borsamızın Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi bünyesinde, üyelerimizin başta KOSGEB destekleri olmak üzere ilgili diğer devlet destekleri ile Avrupa Birliği Fonlarından faydalanabilmelerini sağlamak üzere bir bilgilendirme birimi kurulmuştur.
HİJYEN EĞİTİMLERİ

Borsamızca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında 2014 yılında Borsamız üyelerinin çalışanlarından 2500’ü aşkın kişiye ücretsiz hijyen eğitimi verilmiştir.
Araştırma, İstatistik ve Yayın Faaliyetleri
2014 yılında üyelerimizin sektörleriyle ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Borsamızda temsil edilen sektörler ve ülkemiz ve dünyadaki genel ekonomik durum ile ilgili çeşitli
araştırma raporları ve sunumlar üyelerimizin bilgilerine sunulmaya başlanmıştır.
2014 yılında üyelerimiz ve sektörlere yönelik olarak 6 Araştırma Raporu, 3 Kitap, 24 basın bülteni 73 konuda 220.000 elektronik posta duyurusu olmak üzere toplam 170 adet
yayın hazırlanarak, üyelerimizin ve tüm ilgililerin istifadesine sunmuştur.
Borsamıza ait üyelerimizin ve personelimizin hizmetinde bir kütüphane bulunmaktadır.
Kütüphanemiz arşivinin genişletilmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir.
ARAŞTIRMA RAPORLARI
Kurumumuz, üyelerinin ve iş dünyasının bilgi ihtiyacının karşılanması ve ekonomik gelişmelerinin veri ve rapor yayınları ile desteklenmesi için gerekli çalışmaları yürütmektir.
Tarım İstatistikleri Raporu
AB’ye adaylık kapsamında Türkiye’de tarım istatistiklerinin önemi konusunun ele alındığı raporda, Resmi İstatistik Program (RİP) kapsamındaki tarım istatistikleri, TÜİK Tarım
İstatistikleri, Bütünleşik İdari Kontrol Sistemi (BİKS), Arazi Parseli Tanımlama Sistemi, Çiftçi
Kayıt Sistemi, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı, Hayvancılık Bilgi Sistemi, Organik Tarım Bilgi Sistemi Projesi, Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama Araştırma Projesi, Tarımsal
İşletme Kayıt Sistemi (TİKAS) konuları ele alınmıştır.
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Orman ve Orman Mahsulleri Komite Raporu
Orman Ürünleri konusunda kereste ölçülerindeki sorunlar ve yapılması gereken standardizasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan rapor sektör temsilcileri ile paylaşılmış,
Borsamız görüşleri doğrultusunda hazırlanan rapor gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara
sunulmuştur.
Abhazya bölge Raporu
Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkilerimiz çerçevesinde Abhazya bölgesi ticari potansiyeli ve yatırım imkanları konularının ele alındığı bir rapor hazırlanmıştır.
Baharat sektör Raporu
Baharat sektöründeki başta standardizasyon, kaçak ve kalitesiz ürün ithalatı olmak üzere sektördeki diğer sorunların ele alındığı bir rapor hazırlanarak Yönetim Kurulu ve Komite
Üyelerimizle paylaşılmıştır.
Büyükbaş Hayvancılık ve Süt Sektör Raporu
Dünyada ve Türkiye’deki hayvancılık, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin üretim miktarları, fiyatları ve politikaları konusunda hazırlanan rapor üyelerimiz ile paylaşılmıştır.
İstanbul’un İki Yakasında Et Sanayi Sitesi Kurulması Raporu
İstanbul’un her iki yakasındaki et depoları sayısı ve kapasiteleri, et sirkülasyonu denetimi
konuları başta olmak üzere sağlık ve vergi açısından et dağıtım merkezinin avantajları bu
raporda ele alınmıştır. Ayrıca rapor kapsamında İstanbul’daki tüm sektör temsilcilerine ulaşılmaya çalışılmış ve kapsamlı bir anket çalışması yapılmıştır.
İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI
Borsamızca, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm iş dünyasının bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2014 yılında 500’e yakın istatistik bülteni paylaşılmıştır.
ULUSAL İSTATİSTİKLER
Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Fiyat Bültenleri
Borsamızda gerçekleşen tescil işlemleri sonucunda oluşan fiyatlar anlık olarak internet
sitemiz ve satış salonumuzdaki kayar ekran aracılığı ile paylaşılmaktadır.
Ayrıca günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler internet sitemiz vasıtasıyla paylaşılmakta, talep halinde
ilgililere basılı olarak sunulmaktadır. Her sene başında
geçmiş yıla ait borsada oluşan fiyat verilerinin yer aldığı Yıllık Bülten kitapçık halinde basılarak üyelerimizin ve ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
Günlük Piyasa Bültenleri
2014 yılı itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi
günlük piyasa bültenleri Borsamız web sitesinden düzenli olarak yayınlanmaya başlamıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gıda İstatistikleri
2014 yılı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in bitkisel üretim, tarım ürünleri üretici
fiyat endeksi, süt ve süt ürünleri üretimi, hayvansal üretim, kırımızı et üretimi, kümes hayvancılığı üretimi, illere göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları istatistikleri Borsamız
web sitesi aracılığıyla yayınlanmaya başlamıştır.
ULUSLARARASI İSTATİSTİKLER
Uluslararası tarım ve gıda istatistikleri 2014 yılı itibariyle internet sitemizden
Türkçe olarak üyelerimize duyurulmaya
başlanmıştır. 2014 sonu itibariyle toplamda 60 istatistik tercüme edilip yayınlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
2014 yılı itibariyle FAO Aylık Gıda Fiyat Endeksi Bülteni, Türkçe olarak, internet sitemiz
aracılığıyla üyelerimize düzenli bir şekilde sunulmaya başlanmıştır.
Avrupa Birliği Komisyonu
2014 yılı itibariyle AB Komisyonu Tarımsal Emtia Fiyat Verileri, Türkçe olarak, internet
sitemiz aracılığıyla üyelerimize düzenli bir şekilde sunulmaya başlanmıştır.
Dünya Bankası
2014 yılı itibariyle Dünya Bankası Üç Aylık Gıda Fiyatı Endeksi Bültenleri Türkçe olarak,
internet sitemiz aracılığıyla üyelerimize düzenli bir şekilde sunulmaya başlanmıştır.
Uluslararası Hububat Konseyi
2014 yılı itibariyle Uluslarası Hububat Konseyi’nin
aylık verileri ve hububatlar hakkındaki üretim, ithalat-ihracat ve stok bilgileri Türkçe olarak, internet sitemiz aracılığıyla üyelerimize düzenli bir şekilde sunulmaya başlanmıştır.
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YAYINLARIMIZ
İstanbul Ticaret Borsası Yıllık Fiyat Bülteni
Borsada işlem gören ürünlerin en az, en çok ve ortalama fiyatları, günlük, haftalık, aylık
ve yıllık bültenler halinde, gerek basılı olarak, gerekse www.istib.org.tr web sitesi üzerinden
ürün bazlı sorgulama imkanları ile yayımlanmaktadır.
İstanbul Ticaret Borsası 1924-2014
İstanbul Ticaret Borsası’nın kurumsal tarihini konu alan bu
eser sıradan bir müessese tarihi olmanın çok ötesinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’ten ise günümüze kadar uzanan, Türkiye’nin bir anlamda ticaret, ekonomi, sosyal ve siyasi
tarihi niteliğindedir.
Başbakanlık, Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivi Belgeleri ile Borsa Zabıt Defterleri başta olmak üzere dönemin birinci elden
kaynakları ve geniş bir literatürün kullanıldığı bu özgün kitap,
İstanbul Ticaret Borsası tarihi hakkında bugüne kadar yazılan ilk
ve tek akademik araştırma eseri ve prestij yayınıdır.
KÜRESEL BORSA
YOLUNDA
- 2014 -

KÜRESEL BORSA
YOLUNDA
- 2014 -

Küresel Borsa Yolunda
İstanbul Ticaret Borsası’nın 2014 yılında belirlediği “Küresel Borsa”
vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilerin yer
aldığı yayın üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.
Borsa Aktüel Dergisi
Borsamız faaliyetlerinin ve çeşitli aktüel konuların yer aldığı Borsa
Aktüel dergisi iki aylık periyotlarla yayınlanmaktadır.

Zahire Borsası Sok. No:3 Bahçekapı, Fatih 34112 İstanbul
Tel: 0212 511 84 40 - Faks: 0212 511 84 49
www.istib.org.tr

Duyurular
Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından kumumuza bildirilen her türlü etkinlik,
sektörel ilişkin gelişmeler, mevzuat değişiklikleri gibi üyelerimizi ilgilendiren konular www.istib.org.tr web sitemizde yayınlanmakta
aynı zamanda söz konusu duyurular e-posta yoluyla üyelerimize
duyurulmaktadır. Mayıs 2014’den itibaren üyelerimize 82 ayrı konuda yaklaşık olarak 246 bin adet e-posta gönderimi yapılmıştır.
BASIN BÜLTENLERİ
Ülkemizde tarım, hayvancılık, gıda, ekonomi ve sosyal hayat ile
ilgili çeşitli konularda Borsamız görüşlerinin kamuoyuyla paylaşılması ve gündem oluşturulması amacı ile 24 adet basın bülteni yayımlanmıştır.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kadim Tohumları Canlandırma Projesi
2014 yılında Borsamız laboratuarında muhafaza edilen 1960 yılı öncesine ait 33
çeşit tohum numunesinin
yeniden canlandırılarak Türkiye tarımına kazandırılması
amacı ile TAGEM işbirliği ile geliştirilen proje ile ilgili Yeditepe
Üniversitesi laboratuarında yapılmakta olan çalışmalara devam
edilmiştir.
Eğitim Bursları
Borsamız tarafından eğitime destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu
verilmesi uygulamasına devam edilmektedir.
Staj Programı
Borsamız tarafından meslek lisesi ve üniversite öğrencileri için staj programlarına devam
edilmektedir.
Eğitime Destek Çalışmaları
Eğitimin ülkemiz ve milletimizin gelişmesi ve kalkınmasında öneminin ve kritik rolünün
bilincinde olarak eğitim alanında tarafımıza ulaşan eğitim destek talepleri kurumsal sosyal
sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda eğitim öğretim 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı başında Yönetim Kurulumuzca İstanbul genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim öğretim yardımı
yapılmıştır.
Yine yardım talebinde bulunan bir okula kütüphane, bir okula konferans salonu ve görme engelliler eğitim merkezine araç gereç yardımında bulunulmuştur.
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Diğer Sosyal Yardımlar

Ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal, ekonomik, doğal
felaketler gibi insanlığın ortak
derdi olan sorunlarla baş etmek ve insanların hayatlarını kolaylaştırıp desteklemek
üzere Borsamızca devlet tarafından başlatılan yardım ve
destek kampanyalarına iştirak
edilmiş bu kapsamda 13 Mayıs
2014 tarihinde Soma’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına 500 bin TL ve
TOBB tarafından Irak’taki Türkmenler ve Gazze’ye yardım için düzenlenen kampanyaya
11.08.2014 bir tır dolusu yardım malzemesiyle iştirak edilmiştir.
Ramazan ayında muhtaç ailelere yönelik gıda yardımları yapılmış ve yetim çocuklara
yönelik iftar organizasyonları düzenlenmiştir.
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Borsa Hizmet Verimliliğine İlişkin Çalışmalar
YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI
Borsa hizmet verimliliğinin artırılması ve çağdaş borsacılık vizyonuna ayak uydurulabilmesinin sağlanması amacı ile 2014 yılında idari yapıda reorganizasyon çalışmaları yapılmıştır.
Yeniden yapılandırma çalışmaları sonucunda Borsada bazı müdürlüklerin görevleri yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca Borsanın yeni vizyonu çerçevesinde ihtiyaç duyulan 6 adet yeni
müdürlük ve müdürlükler içerisinde yeni birimler kurulmuştur. Borsamızın temel faaliyetleri
ile ilgili politika tanımları ve iş akış şemaları hazırlanmıştır.
Yeni Kurulan Müdürlükler
Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü
Meslek Komiteleri Şube Müdürlüğü
Çevre Tescil Avrupa Şube Müdürlüğü
Çevre Tescil Anadolu Şube Müdürlüğü
Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürlüğü
HİZMET BİRİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Borsamızın Tuzla, Kadıköy, Rami ve Mega Center’da bulunan hizmet birimlerinde verimliliğin artırılabilmesi için
yenilikler yapılmıştır.
Bu kapsamda Mega Center Hizmet Birimimiz, Çevre
Tescil Avrupa Şube Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmış, yeni yerinde 30 kişilik toplantı salonu ile hizmet vermeye başlamıştır.
Yine Tuzla Hizmet Birimimiz Çevre Tescil Anadolu Şube Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmış ve hizmet kalitesinin artırılması sağlanmıştır.
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
Borsamızın 2015-2018 döneminde yapacağı faaliyetler için bir yol haritası niteliğinde olan
stratejik plan çalışması 2014 yılında tamamlanmıştır. Stratejik plan çerçevesinde Borsamızın
Vizyon ve Misyon beyanları oluşturularak, kısa ve orta vadeli hedefleri tespit edilmiştir.
Stratejik Plan hazırlanırken dünyadaki ve ülkemizdeki iyi borsacılık uygulamaları incelenmiş ayrıca paydaşlarımızın görüşleri ile ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel kalkınma planları
da dikkate alınmıştır. Üye memnuniyeti odaklı olarak hazırlanan planda en büyük amaç,
İstanbul ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak olmuştur.
Stratejik Plan dinamik bir yapıya sahiptir, ileri bir anlayış ile değişen koşullarda, farklılaşan
sorunlara karşı çözüm üretmek ve ortaya çıkacak yeni hizmet alanlarında çalışmalar yapabilmek üzere değişikliklere açık olarak planlanmıştır.
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AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI
Borsamızın iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılması, sunulan hizmet türlerinin genişletilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve Avrupa Oda Sistemine uyumun sağlanması
amacıyla TOBB tarafından 2008 yılından bu yana Ticaret Borsalarına yönelik geliştirilen
Akreditasyon Sistemi’ne Borsamızca başvurulmuş ve 2014 sonu itibariyle akreditasyon çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Borsamızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon
Sistemi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda İstanbul Ticaret Borsasının markalaşmasında önemli bir adımdır.
Bu çerçevede 2012 yılından bu yana Borsamızda uygulanmakta olan İSO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi baştan sona gözden geçirilmiş, bütün kalite ve iş akış süreçleri yeniden
planlanmıştır. 2014 yılında kalite sistemimiz QDMS Kalite Yönetim Sistemi yazılımı ile takip
edilmeye başlanmış, böylece tüm kalite süreçlerinin entegre bir şekilde takibine imkan sağlanmıştır.
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Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde 180 derece Performans Yönetim Sistemine geçilmiş, performans sistemi Stratejik Hedef bazlı performans analizine uygun hale getirilmiştir.
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KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI
Güçlenen ve büyüyen Türkiye’ye paralel olarak 90 yıllık tarihinden aldığı güçle yoluna
devam eden İstanbul Ticaret Borsası tarihsel birikimini modern hizmet anlayışıyla bütünleştiren yeni Kurumsal Kimlik Çalışması’nı 2014 yılında tamamlamıştır.
90 yılın gücünü yansıtan siyah ve gök mavisi renklerinden oluşan yeni Kurumsal Kimlik,
özgün ve modern çizgisiyle Borsamızın paydaşlarıyla oluşturduğu yeni hizmet anlayışının
odak noktası haline gelmiştir. Logodaki mavi renk İstanbul Ticaret Borsası’nın yeni vizyonundaki geniş ufukları, ileri görüşlülüğü, sınırsızlığı, güvenirliliği ve dinamizmi temsil ederken siyah renk ise tarihsel köklerine bağlılığı, gücü, azim ve kararlılığı temsil etmektedir.
Kurumsal Kimlik Çalışması ile İstanbul Ticaret Borsası siyah ve gök mavisi renklerinden
oluşan yeni amblem ve logosu ile tabelalardan kartvizitlere, rozetlerden basılı evraklarına
kadar tüm tasarımlarda özgün bir kimliğe kavuşmuştur.

YENİLENEN İNTERNET SİTESİ
Borsamız internet sitesi yapılan kurumsal kimlik çalışmaları ve hizmet verimliliğinin artırılmasına dönük çalışmalara paralel olarak interaktif ve üye odaklı işlemlere imkan verecek,
yeni bir yüzle faaliyete başlamıştır.
Yeni internet sitesinde Borsamızda oluşan fiyat bilgilerine anlık olarak ulaşılabilmekte,
ayrıca günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler görülebilmektedir. İnternet sitesinin duyuru
ve haberler kısmı da yenilenmiş güncel gelişmeler ve duyurular anında sitemiz vasıtasıyla
üyelerin dikkatine sunulmaya başlanmıştır.
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Borsacılık Faaliyetlerini
Geliştirme Çalışmaları
2014 yılında Borsaya dahil maddelerin alım satım
işlemlerinin, objektif, güvenli ve işlem derinliği bulunan bir pazarda gerçekleştirilebilmesi, referans fiyatların anlık olarak üretilerek kamuoyu ile paylaşılabilmesi hedefi ile E-Pazar Projesi yazılım çalışmalarına
başlanmıştır.
Borsaya dahil
maddelerin ürün
bazında alıcılara
ulaşmasına kolaylaştırmak için Ürün Bilgi Sistemi ÜRSİS Projesi yazılım çalışmalarına başlanmıştır.
Canlı Hayvan Borsacılığı Hizmetleri
2014 Yılında Tuzla Canlı Hayvan Tesislerimizde mevcut olan kapasitenin etkin ve verimli
kullanılması ve tesislerimizde artan sayıda alım ve satım işleminin yapılabilmesi ve alıcı/satıcı sayısında artış sağlamak için çalışmalarda bulunulmuştur.

Bilgi İşlem Çalışmaları
2014 yılında Borsamızın çağdaş, rasyonel, rekabetçi temelde çalışmalarını etkin biçimde
yürütmesi kapsamında bilgi işlem araçları ve yeteneklerimizi geliştirmek için çalışmalar yapılmıştır.
Bu kapsamda entegre tescil programı, on line tescil, on line borç ödeme, on line beyanname durdurma ve muhasebe entegrasyon yazılım çalışmaları yapılmış. Tamamlanan
Entegre Tescil Programı ile ilgili personele eğitim verilmiştir.
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Tescil Çalışmaları
Tescil işlemlerinde bürokratik süreçlerin azaltılması ve işlem kolaylığının sağlanması için
e-tescil uygulamasının altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. İlgili kurumlara yasal izin için
başvuruda bulunulmuştur.
Borsamız merkez tescil biriminin ve temsilciliklerimizin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla entegre tescil programı uygulamaya geçirilmiştir.
2014 yılı Kasım ayı itibariyle Borsamızın işlem hacmi 18 milyon 500 bin TL. olarak gerçekleşmiştir.
Laboratuar Hizmetleri
Laboratuarımızda bulunan 1960 yılı öncesine ait 33 çeşit tohum numunesinin muhafazası işlemlerine devam edilmiştir.
Üyelerimizin talepleri doğrultusunda ürün analiz taleplerini karşılanmıştır.
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Kıyaslama Çalışmaları
Borsamızın Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük işlem hacmine sahip Ticaret Borsası olması nedeniyle daha çok dünya’da öne çıkmış
iyi uygulama örnekleri olan ticaret
borsaları ile kıyaslama çalışmaları
yapılmıştır.
KIYASLAMA ÇALIŞMASI
YAPILAN DÜNYA BORSALARI
Belarusıan Unıversal Commodıty Exchange - Belarus “Kardeş Borsa”
Italıan Onlıne Commodıtıes Exchange – İtalya
Bolsa da Mercadorıas – Brezilya
Dalıan Commodıty Exchange – Çin
JSE/SAFEX - Güney Afrika
Multı Commodıty Exchange of ındıa – Hindistan
Bursa /Malaysıa - Malezya
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Ayırca Türkiye’deki borsacılık faaliyetlerine yönelik olarak Kardeş Borsamız olan Rize
Ticaret Borsası ile kıyaslama çalışması yapılmıştır
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Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları
Borsamızın etkin ve verimli çalışması ancak insan kaynağındaki gelişme ve değişimlere
hızlı ayak uydurma, personelin mesleklerinde uzmanlaşması ve mesleki kabiliyetlerinin artırılması ile mümkündür. Bu kapsamda personelin yetkinliğinin geliştirilerek hizmet kalitesinin
artırılması ve iş güvenliğinin sağlanması için 2014 yılında 12 eğitim programı düzenlenmiştir.
Türkiye’de ve Dünyada Borsacılık Uygulamaları
Türkiye’de ve dünyadaki borsacılık uygulamalarını ve 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde ülkemizde Borsacılık Mevzuatı konularını içeren eğitim 04.11.2014 tarihinde düzenlenmiştir.
Kurumsal Yazışma Teknikleri Eğitimi
Çalışanların kendilerini doğru ve etkin bir şekilde yazılı olarak kurum içi kurum dışı ifade
edebilmeleri, çalıştıkları işletme veya kurumun imajını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle,
personelin kurum içi ve kurum dışı yazışma ve görüşmelerde uyacağı kuralları, kullanacağı
lisanı ve sözcükleri doğru seçmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Borsamız
personeline 17.06.2014 - 18.06.2014 ve 24.06. 2014-25.06.2014 tarihlerinde, Kurumsal Yazışma Teknikleri Eğitimi verilmiştir.
Uygulamalı Tahliye Eğitimi
Doğal afetler, yangın, sel ve benzeri olaylarda personelimizin bulundukları mekanı güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye etmelerini sağlamak ve Borsamızdaki önemli evrak ve bilgilerin bu olaylar sırasında muhafazasını sağlamalarına yönelik uygulamalı tahliye eğitimi
05.11.2014 tarihinde verilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İlgili kanun ve mevzuat uyarınca personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 20.01 2014 ve 23.07.2014 tarihlerinde verilmiştir.
Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
Personelin çalışmaları esnasında kullandıkları ekipmanlar ve çalışma ortamı nedeniyle
karşı karşıya gelebileceği çeşitli sağlık sorunlarının önlenebilmesine yönelik olarak Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Eğitimi 20.01.2014 ve 27.01.2014
tarihlerinde düzenlenmiştir.
Süreç Yönetimi Eğitimi
Borsamızca, akreditasyon çalışmaları çerçevesinde Stratejik Plan ve Yıllık İş Programlarının uygulanması ile ilgili süreç yönetiminin sağlıklı şekilde planlanabilmesi için TOBB
tarafından 13.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen Süreç Yönetimi Eğitimi’ne iştirak edilmiştir.
Stratejik Planlama Eğitimi
Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde doğru ve etkin bir stratejik planlama yapılabilmesi amacıyla TOBB tarafından 16.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen Stratejik Planlama Eğitimine iştirak edilmiştir.
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Kalite Yönetim Sistemi ve Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde 2012 yılından bu yana uygulamakta olduğumuz İSO
9001 Kalite Yönetim Standardı’nın uygulanması ve stratejik planlamaya yönelik performans
yönetim sisteminin uygulanabilmesi amacıyla TOBB tarafından 25.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen Kalite Yönetim Sistemi ve Performans Yönetim Sistemi Eğitimi’ne iştirak edilmiştir.
İç Tetkikçi Eğitimi
2012 yılından bu yana uygulamakta olduğumuz İSO 9001 Kalite Yönetim Standardı’nın
uygulaması ile ilgili iç kontrolün sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla TOBB tarafından 18 -19.09.2014 tarihlerinde düzenlenen İç Tetkikçi Eğitimi’ne iştirak edilmiş ve eğitime
katılan personel Onaylı İç Tetkikçi Sertifikası almıştır.
TOBB Genel Sekreter Oryantasyon Eğitimi
TOBB tarafından Oda ve Borsaların Genel Sekreterlerine yönelik olarak 4-5.09.2014 tarihlerinde düzenlenen eğitim programına Genel Sekreterimiz Ali Yavuz Yiğit iştirak etmişlerdir.

Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri
Üyelerimiz ve Borsamız organlarından gelen talepler doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan politika ve görüşlerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde basında yer
alması ve kamuoyu oluşturulması için basın bültenleri, basın toplantıları ve demeçler vasıtasıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Yeni bir tasarım ve içerikle yenilenen web sitemiz vasıtasıyla üyelerimizi hedef alan bilgilendirme hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmekte, e-posta ve SMS yoluyla üyeler çeşitli
konularda bilgilendirilmektedir.
Üyelerimize iş geliştirme konusunda yardımcı olmak üzere proje yazma becerisine sahip
personelimiz aracılığı ile gerekli destek verilmektedir. Bu kapsamda ulusal uluslararası hibe
ve desteklerden yararlanmaları için bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
Üyelerin şikayet, öneri ve bilgi taleplerinin kaydının ve sonuçlarının ölçülebilir olarak takibinin sağlandığı bir sistem internet sitemiz üzerinden hizmet vermeye başlamıştır. Bu
şekilde üyelerin her türlü bilgi talebi, öneri ve şikayetleri bir iş akışına bağlı olarak cevaplandırılmıştır.
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Ödüllendirme Çalışmaları
Üyelerimizi teşvik etmek amacı ile geleneksel olarak Borsamızca düzenlenen Tescil ve
Stopaj Ödül Töreni yapılmıştır.
Ayrıca Borsamız faaliyetlerine en etkin şekilde katkı sağlayan Meslek Komitesine ve toplantılara devamlılığı en yüksek seviyede olan Meclis ve Momite Üyelerine ödül verilmesine
başlanmıştır.
Üyelerimize tamamen ücretsiz olarak sağladığımız Hijyen eğitimlerinin sonunda başarı
sağlamış kişiler için sertifika töreni düzenlenmiştir.
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ORGANİZASYON ŞEMASI

BORSA MECLİSİ
MESLEK
KOMİTELERİ

DİSİPLİN
KURULU

YÖNETİM KURULU

GENEL SEKRETER

MÜŞAVİRLER

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Araştırma Proje
ve İş Geliştirme Şubesi

Hukuk Şubesi

Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Şubesi

İnsan Kaynakları, Kalite ve Eğitim
Şubesi

Başkanlık
ve Genel Sekreterlik Şubesi

Laboratuvar Şubesi

Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi

Mali İşler Şubesi

Meslek Komiteleri Şubesi

Canlı Hayvan ve Et Şubesi

Çevre Tescil Anadolu Şubesi

Satın Alma ve Destek Hiz. Şubesi

Çevre Tescil Avrupa Şubesi

Tescil ve Kontrol Şubesi
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