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SUNUŞ 
 

Değerli Üyelerimiz; 

 

İstanbul Ticaret Borsası ailesi olarak bir yılı daha geride 

bıraktık. 2016 yılı, 2008 yılı eylül ayında başlayan küresel 

finans krizinin artçı şoklarının devam ettiği bir yıl oldu. 

Ülkemiz bir yandan bu artçı şoklarla mücadele ederken 

bir yandan da terör ve ekonomik tetikçilerin saldırılarına 

maruz kaldı. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin istiklaline, 

istikbaline ve demokrasi geleneğine kastedildi. O gece 

İstanbul Ticaret Borsası olarak, seçilmiş hükümetimizin 

yanında olduğumuzu belirten ilk kuruluşlardan biri olduk. Bu ihanet girişimi karşısında 

üyelerimizle beraber dimdik durduk. 15 Temmuz’da topla, tüfekle ülkemizin huzur ve 

refahına, demokrasimize kasteden güçler Türkiye’nin bir bütün olarak devleti ve 

milleti ile dik duruşu karşısında yenilmişlerdir.  

İstanbul Ticaret Borsası olarak tarihimizden aldığımız büyük mirası geleceğe taşımak 

gelişen ve değişen ticaret anlayışına ve çağın gereklerine uygun bir borsacılık anlayışı 

ile çalışmalarımızı sürdürdük. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri yakından 

takip ettik ve sizlere duyurduk. Bu şekilde işleriniz ve yatırım süreçleriniz ile ilgili karar 

verme süreçlerinizde yanınızda olduk.  

Bu yıl İstanbul Ticaret Borsası olarak ticaret borsacılığında önemli bir yeniliğe imza 

attık. E-Pazar Elektronik Borsa Platformunu sizlerin hizmetine sunduk. E-Pazar 

vasıtasıyla ürünlerinizi elektronik platform üzerinden satabilir ve ihtiyaç duyduğunuz 

malları yine bu Pazar üzerinden Borsamız güvencesi ile satın alabilirsiniz. Bu yenilikçi 

pazara tüm üyelerimizi davet ediyorum. 

Bu raporda 2016 yılında Borsamız tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bir özetini 

bulacaksınız. Borsa Yönetim Kurulu olarak her yıl Borsa Meclisine bilançolarımızı 

sunarak hesap verdiğimiz gibi siz üyelerimize de hazırlamış olduğumuz faaliyet 

raporları ile geçmiş bir senenin hesabını veriyoruz. Bu vesile ile Borsamız faaliyetlerine 

özverili çalışmaları ile katkıda bulunan kıymetli komite, meclis üyelerimiz başta olmak 

üzere tüm üyelerimiz ve Borsamızın yeni vizyonuna inanarak siz üyelerimize daha iyi 

hizmet için var güçleri ile çalışan personelimize teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla.                   

                     Ali Kopuz 

Yönetim Kurulu Başkanı
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İSTANBUL TİCARET BORSASI 
 

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 ve Sanayi 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 tarihinde 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla resmen kuruldu.  

  

Borsa, 6 Aralık 1924-25 Ocak 1925 tarihleri arasında çalışmalarını Dersaadet Ticaret ve Sanayi 

Odası binasında sürdürdü. Daha sonra Karaköy semtinde bulunan Mahmudiye Han’a taşındı. 

Resmi açılışını da bu binada, 21 Şubat 1925 tarihinde yaptı. Açılış sonrası, Borsa kalıcı mekân 

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 Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası’na verildi. 1950 yılında borsalara 

gayrimenkul edinme yetkisinin verilmesiyle bu bina 11 Ağustos 1950 tarihinde İstanbul Ticaret 

Borsası’nın mülkiyetine geçti.  

İstanbul’da gıda ve tekstil hammaddelerini tahlil edebilecek modern bir laboratuvar 

bulunmaması nedeniyle bu ihtiyacı karşılamak üzere 1925 yılında Borsa bünyesinde bir 

laboratuvar kuruldu. Borsa laboratuvarında kimyevi tahliller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 

ve un analizleri, yapağı ve pamuk analizleri ve yabancı madde analizleri yapılıyordu. 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası’nın faaliyete geçmesiyle birlikte piyasadaki zahire ve 

hububat fiyatları sağlıklı bir şekilde belirlenmeye başlandı. İstanbul Belediyesinin geçmişte 

ticaret ve sanayi odası kanalıyla piyasa tüccarlarından aldığı bilgilerle narh tespiti yapması 

piyasada çeşitli spekülasyonlara yol açıyor ve güvenilir bulunmuyordu. Borsa kurulduktan 

sonra narh tespitinin borsadan alınan güvenilir ve gerçek verilerle yapılmasıyla esnaf ve 

tüketicilerin mağduriyeti giderilmiş oldu.  

Ticaret Borsası’nın laboratuvarı ile birlikte faaliyete geçmesinden sonra zahire ve un fiyatları 

günlük olarak borsada ilan edilmeye başlandı. Ayrıca yayımlanan fiyat bültenleri tüm Türkiye 

ve yurtdışına gönderiliyor, bültenlerde bulunan istihbarat raporları ile üreticiler ve ticaret 

erbabı Türkiye ve dünya piyasasındaki değişikliklerden haberdar ediliyordu. Bu bilgiler günlük 

olarak radyolardan da duyuruluyordu.  

İstanbul Ticaret Borsası haricinde İstanbul’da yine Borsanın gayretleriyle kurulmuş olan 

İstanbul Hayvan Borsası da hizmet vermekteydi. Kasaplık hayvan alışverişini tanzim etmek 

üzere Karaağaç’ta 13 Şubat 1929 tarihinde kurulmuş olan İstanbul Hayvan Borsası, 1943 yılında 

yürürlüğe giren 4355 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu’yla 1943 Ekim ayından itibaren İstanbul 

Ticaret Borsası’na devredildi.  

1954 yılına kadar çalışmalarını Karaağaç’ta sürdüren Canlı Hayvan Borsası, bu tarihten sonra 

Sütlüce’de inşa edilen tesislerinde hizmet vermeye başladı.  
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1988 yılında ise Haliç temizleme ve imar projesi başlayınca buradaki İstanbul Büyükşehir 

Belediye Mezbahası’nın Tuzla / Aydınlıköy’e taşınmasına karar verildi. İstanbul Ticaret Borsası 

Canlı Hayvan Et Borsası tesisleri, 26 Ocak 1989 tarihinde Tuzla Aydınlıköy’e taşındı. 

İstanbul Ticaret Borsası 1926 yılından bu yana Eminönü’nde bulunan Hamidiye Medresesi’nde 

hizmet vermeyi sürdürmektedir. Borsa Merkez binası, 2671 m² alan üzerinde 256 m² satış 

salonu ve etrafında 10 tanesi Borsa Ajanlarına tahsis edilmiş ofis, toplantı salonları ve 

laboratuvardan oluşmaktadır. 

İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası tesisleri, 132 dönüm arazi üzerinde 25.680 m² 

kapalı alanda hizmet vermektedir. Tesis 15.000 adet küçükbaş, 1.500 adet büyükbaş hayvan 

kapasitesine sahiptir. İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası, Türkiye ve Avrupa'nın en 

modern ve en büyük hayvan pazarı özelliğini taşımaktadır. 

 

1925 yılında üye sayısı 150 olan İstanbul Ticaret Borsası, bugün 10 bini aşkın üyeye hizmet 

vermektedir. İstanbul Ticaret Borsasında hububat ve mamulleri, yağlı tohumlar, zeytin 

zeytinyağı ve prina yağı, margarin ve sabun, peynir, patates ve kuru soğan, yumurta, kuru 

yemiş ve kuru meyve, orman mahsulleri, canlı hayvan, et ve et mamulleri ile deri olmak üzere 

toplam 148 ürünün tescil işlemleri yapılmaktadır. Canlı Hayvan satış salonunda haftanın üç 

günü salon satışı gerçekleştirilmektedir.   

 

İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye’nin üye sayısı ve işlem hacmi açısından en büyük borsasıdır.  
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İSTANBUL TİCARET BORSASI 

MECLİS BAŞKANI ve MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 
 

 

Bülent KASAP 

Meclis Başkanı 
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İSTANBUL TİCARET BORSASI 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali KOPUZ 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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İSTANBUL TİCARET BORSASI 

MECLİS ÜYELERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İSTANBUL TİCARET BORSASI 

MESLEK KOMİTE ÜYELERİ 
 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİSYON 
 
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde, 

borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilan 

edilmesi, ulusal ve küresel dinamikleri gözeterek tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinin 

gelişimine ve rekabet ortamının arttırılmasına katkıda bulunulması ile çağdaş emtia borsacılığı 

alanında, üyelerimize beş yıldızlı hizmet sunmaktır. 

 

 

 

 

 

 

VİZYON 
 
Ticaret borsacılığında üye beklentilerinin hep önünde olma stratejisiyle hizmet vermek, 

bölgesindeki ticari hayatın küresel dinamiklerle uyumlu biçimde gelişmesi için koordinasyon 

ve proje faaliyetleri yürüterek, tarihten gelen güçlü kurum kültürü ile uluslararası piyasalarda 

referans olan, benzerleri arasında Dünya’daki ilk beş emtia borsası arasına girmektir. 

 

 

 
 

  



 

 

 

ORGANİZASYON ŞEMASI 
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Soldan Sağa: Nilüfer KAMAR Satın Alma ve Destek Hizmetler Şubesi Müdürü, Mukaddes SEZERMEN 

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şubesi Müdürü, Adem KESKİN Meslek Komiteleri Şubesi Müdürü, Hüseyin 

SANCAK Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi Şefi, Hüseyin GÜZELIŞIK Canlı Hayvan ve Et Şubesi Müdürü 

Melike ERTEKİN Genel Sekreter Yardımcısı, Ali Yavuz YİĞİT Genel Sekreter, Şule KARADENİZ Mali İşler 

Şubesi Müdürü, Özlem BÜYÜKEVREN Tescil ve Kontrol Şubesi Müdürü, Cansel Fatma GÜNEŞ İnsan 

Kaynakları Kalite ve Eğitim Şubesi Müdür Yardımcısı, Zübeyde Mutsel İŞGÜZAR Laboratuvar Şubesi 

Müdürü, Gül Satı ALICİ Hukuk Şubesi Müdürü. 

 

 

 

GENEL  

SEKRETERL 
                             İDARİ KADRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Melike ERTEKİN 

Genel Sekreter Yardımcısı 

 

Ali Yavuz YİĞİT 

Genel Sekreter 

 

GENEL SEKRETERLİK 
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2017 YILINA GİRERKEN TÜRKİYE VE DÜNYADA 
YAŞANAN EKONOMİK GELİŞMELER 

2016 yılı, 2008 yılı sonbaharında patlak veren son küresel finans krizinin dünya ekonomisi 

üzerindeki etkilerinin azalacağının ümit edildiği bir yıldı. Yıl boyunca merkez bankalarının 

parasal genişleme programları ve düşük faiz ortamına rağmen küresel büyümedeki zayıflıklar 

aşılamadı. Bu sebeple 2016 yılında çokça duyduğumuz ‘zayıf küresel büyüme’ kavramını 2017 

yılında da duyacağız.  

2017 yılında küresel ekonominin yönlendiricisi olan ülkeler ve merkez bankalarının yeni ve 

alternatif politika arayışları içerisine gireceği görülüyor. Ancak yeni politikaların 

uygulanabilirliği ve işlevselliğine ilişkin soru işaretleri nedeniyle, küresel ekonomik 

belirsizliklerin artarak devam edeceği bir yıl olacaktır.  

 

2016 yılı küresel vasat büyüme ve küresel ticarette zayıf seyrin tartışıldığı bir yıl oldu. Küresel 

büyüme ve ticaretteki kırılganlık, küresel emtia fiyatlarını da etkiledi. Tüm yıl boyunca 40 ile 

50 dolar arasında hareket eden ham petrol varil fiyatı, önde gelen OPEC üyesi olan ve 

olmayan petrol üretici ülkelerin aralık ayında üretimlerini bir miktar kısma kararı almaları 

sonrasında, uzunca zamandan beri ilk kez 50 doların üzerini gördü. Küresel ekonomide 

zayıflıkların devamı küresel emtia fiyatlarındaki düşüşün devamına sebep olacaktır. 

 

ABD Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 2015 yılının son para politikası 

toplantısında, 2016 yılı için 3 kez faiz arttıracağını belirtmesine rağmen, 2016 yılında sadece 

bir kez, o da yılın son toplantısı olan 13-14 Aralık'taki toplantıda faiz arttırabildi.  

 

FED dışında, yıl boyunca Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japon Merkez Bankası (BoJ) ve 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen merkez bankaları, tarihlerinin en düşük para 

politikası faiz oranını sürdürerek ve her ay yüklü miktarda tahvil alıp, buna karşılık piyasaya 

para sürerek, genişletici para politikasına devam ettiler. Bu süreçte, dünya ekonomisinde 

'negatif faiz' politikası uygulanan ülke sayısı arttı ve bu ortamda yaşayan dünya nüfusu 500 

milyona ulaştı.  

 

2016 yılı biterken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), 2017 yılı Mart ayı sonunda bitirmesi 

beklenen tahvil alım programını, 80 milyar Euro’luk aylık alım kotasını 60 milyar Euro’ya 

çekerek 2017 yılının sonuna kadar uzatması, euro-dolar paritesi üzerinde aşağı yöndeki baskıyı 

arttırdı. Nitekim 2016 yılının son FED toplantısından çıkan kararlarla birlikte, euro-dolar paritesi 

14 yıldan beri ilk kez 1,05 doların altına geriledi ve 2017 yılının ilk 6 ayında euro-dolar paritesinin 

1,04-1,00 bandına gerileyeceği; hatta paritenin 1 doların altına dahi inebileceği konuşuluyor. 

 

FED 'Trump' adımını attı 

 

14 Aralık 2016 Çarşamba günü tamamlanan FOMC toplantısı sonrasında gerçekleşen açıklama, 

küresel piyasaların bu konudaki endişesini veya beklentisini doğruladı ve FOMC üyelerinin 10'u 

2017'de en az 3 faiz artışı öngördüklerini belirttiler. Gerçi piyasa profesyonelleri, 2015 yılı 

sonundaki FOMC toplantısında da, 2016 yılı için 3 faiz artışı öngörüsünü hatırlatmaktalar. 

Bununla birlikte, küresel ekonomik gelişmeler ve ABD ekonomisindeki toparlanma süreci, 2016 

yılında FED'e sadece bir kez faiz artışı imkânı verdi ve o artış kararı da ancak yılın son FOMC 

toplantısından çıktı. 
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Ancak, 2016'da olanın, 2017'de tekrarlanma olasılığı zayıf olabilir. Çünkü bu defa, ABD'nin 

seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, ocak ayı sonundaki yemin töreni sonrasında, ABD 

ekonomisindeki toparlanmayı hızlandırmak amacıyla, kamu harcamalarını devreye almasından 

söz ediliyor. FED'in olası etkiyi hesaba katarak, enflasyonun beklenenden hızlı artması halinde, 

en az 3 faiz artışı öngörüsünün, bu olasılığa yönelik “Trump” adımları olduğu söylenebilir. 

 

2016 yılında, önce Çin piyasalarındaki istikrarsızlık, daha sonra Brexit şoku ve ABD'de de 

başkanlık seçimi nedeniyle, FOMC üyelerinin beklemede kalmayı tercih etmesi ile birlikte, FED 

faiz artışlarını ertelemişti. 13-14 Aralık'taki toplantının ardından, vadeli işlem verilerine göre, 

traderlar FED'in önümüzdeki haziran ayına kadar bir faiz arttırımına gitme ihtimalini artık üçte 

iki olarak görmekteler. Bununla birlikte, FED’in politikasına ilişkin tek ve son belirleyicinin bu 

toplantı olmadığını akıldan çıkarmamak gerekiyor. FED'in mesajları, Trump’ın ekonomi 

politikalarını bekleyeceği izlenimini veriyor. Diğer yandan; her türlü ekonomik gelişmenin bu 

beklentilerde oynamaya neden olacağını da öngörebiliriz. ABD ekonomisi para politikaları ve 

mali politikalar tarafında gelişmeye açık durumunu devam ettirecek. 

 

FOMC üyeleri değişiyor 

 

2017 yılında FOMC üyelerinin değişecek olması da ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl atacağı 

faiz adımlarında etkili olacaktır. Şahin ve güvercin tabir edilen üyelerin bulunduğu FOMC’de 

2016 yılında şahin grup çoğunluktaydı. 2017 yılında meydana gelecek görev değişiklikleri 

sonrasında şahinler eski gücünde olmayacak. 2017 yılı temmuz ayı kritik bir ay olacak; çünkü 

küresel piyasaların, Trump’ın 2018 sonrasında Yellen ile devam edip etmeyeceğini 

anlayacaklar. O döneme kadar Beyaz Saray-FED uyumunun ne derecede olacağını, piyasalar 

ciddi manada merak ediyor. Yellen, FOMC kararı sonrasındaki basın toplantısında, Kongre 

tarafından 4 yıllığına FED başkanlığa seçildiğini ve görev süresini tamamlamaya kararlı 

olduğunu da belirtmişti. 

 

Haziran – Temmuz 2017 dönemine kadar, iki çeyreğin ekonomik aktivitesi Trump ekonomi 

politikalarının sonuçlarını görmek için yeterli olacak. Bu politikaların enflasyon tarafına katkı 

sağlayacağı düşünülüyor. Ekonomik göstergelerde önemli bir bozulma olmazsa, 

Trumpflasyon’un ABD Doları'na etkisi pozitif olmaya devam edebilir. Bununla birlikte, üç faiz 

arttırımı beklentisi kesin bir duruma işaret etmiyor. FOMC'nin karar açıklaması sonrasında, 

basın toplantısında, Yellen'in konuşması, FOMC üyelerinin 2017 yılı için faiz artışı kararı 

olasılığını ikiden üçe çıkarmalarına kıyasla daha yumuşak bir tondaydı. Gerek küresel ekonomi 

ve ABD ekonomisiyle ilgili belirsizlikler, gerekse de FOMC üyelerinin değişmesine bağlı olarak, 

FED'in izleyeceği adımlara yönelik olarak büyük belirsizlikler bulunuyor.  

 

IMF ABD için iyimser, Euro Bölgesi için kötümser 

 

IMF, 2016 yılında yüzde 1,6 büyümesini beklediği ABD ekonomisinin, 2017’de iyi bir toparlanma 

ile büyümesini yüzde 2.2'ye çıkarmasını bekliyor. ABD'nin seçilmiş 45. Başkanı Donald 

Trump'ın seçimler esnasında bahsettiği ekonomik vaatler hayat bulur ve ABD ekonomisinde 

kamu harcamalarının da etkisi ile büyüme IMF'in hedefi olan yüzde 2,2'nin üzerine çıkarsa, 

yüzde 2,5 ile 2,7 arası bir büyüme ve yüzde 2'nin bir hayli üzerine çıkacak bir enflasyon, FED'i, 

2016 yılının son toplantısında açıkladığı, 2017 yılında 3 kez faiz arttırabileceğine dair 

öngörüsünü gerçekleştirmeye zorlayabilir. 
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Bu da, dünya ekonomisinde ABD Doları cinsinden borçlanma maliyetlerinin beklenenden daha 

yüksek artması ve Türkiye gibi önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden bir miktar daha 

sermayenin, ABD'ye doğru çıkması anlamına gelecektir.  

 

Türkiye'nin büyüme hedefi için yabancı kaynağa, dünya ekonomisinden sermaye girişine 

ihtiyacı olduğu dikkate alındığında, böyle bir gelişme 2017 yılında Türkiye Ekonomisinin yüzde 

4 büyüme hedefini yakalamasını zorlayabilir. 

  

Göstergeler 2016 2017 

Büyüme (%)   

ABD 1,6 2,2 

Euro Bölgesi 1,7 1,5 

Japonya 0,5 0,6 

Çin 6,6 6,2 

Türkiye 3,3 3,0 

Enflasyon (%)   

ABD 1,8 2,6 

Euro Bölgesi 0,6 1,0 

Japonya -0,1 0,7 

Çin 2,3 2,3 

Türkiye 9,1 6,2 

Bütçe Dengesi / GSYH (%)   

ABD -4,1 -3,7 

Euro Bölgesi 0,1 0,1 

Japonya -5,2 -5,1 

Çin -2,9 -3,3 

Türkiye -1,9 -1,6 

Cari Denge / GSYH(%)   

ABD -2,5 -2,7 

Euro Bölgesi 3,4 3,1 

Japonya 3,7 3,3 

Çin 2,4 1,6 

Türkiye -4,4 -5,6 

 
Kaynak: İMF 

 

IMF’nin ABD için sergilediği iyimserlik Euro bölgesi için söz konusu görünmüyor. Euro 

bölgesinde 2016 yılı sonunda yüzde 1,7'yi yakalaması beklenen büyüme oranı, 2017 yılında 

yüzde 1,5'e çekiliyor. Buna rağmen, son dönemde AB'ye ihracat hacmini kısmen arttırmayı 

başarmış olan Türkiye, 2017 yılında, sınırlı ölçüde de olsa, AB'ye yönelik ihracat hacmini bir 

miktar daha arttırabilir.  

Önemli bir ekonomi olan Çin ise, ekonomisindeki yeniden yapılanma sancılarını çekmeyi 

sürdürüyor. Bu nedenle, 2016 yılını büyüme oranında yüzde 6,6 ile bitirmesi beklenen Çin'in, 

2017 yılında yüzde 6,2 büyümesi beklenmekte. Bu da, 2017 yılında da küresel emtia fiyatlarında 

yukarı yönde bir hareket beklemenin erken olacağını teyit ediyor. 
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Küresel ekonomik büyüme tahminleri dünya ekonomisinde 2017 yılı için büyük bir sıçrama 

beklenmediğine işaret ediyor. IMF'in tahminleri doğru çıkarsa, dünya ekonomisi 2016 yılında 

yüzde 3.1, 2017'de ise yüzde 3.4 oranında büyüyecek.  

IMF'in öngörülerinde, ekonomik büyüme açısından dünyanın çeşitli bölgeleri arasında 

dalgalanma göze çarpıyor. Bir ülke büyüme hızını arttırırken bir diğer ülkenin ekonomisi 

daralıyor. IMF baş iktisatçısı Maurice Obstfeld, genel görünümü ‘dünya ekonomisinin yatay 

seyri' olarak nitelendirmiştir. Büyümenin çoktandır arzulanan düzeye çıkmadığını belirten 

Obstfeld, birçok ülkede küçük bir azınlığın ekonomik gelişmeden pay alabilmiş olmasının siyasi 

etkilerinin, büyüme hızının daha da düşmesine yol açabileceği tahmininde bulunuyor. 

 

 
 

Kaynak: OECD‑FAO Agricultural Outlook 2016‑2025 

 

 

Bu eğilim en çok ABD ve Avrupa'da kendini hissettiriyor. Nispeten zengin bazı ülkelerde bütün 

sorunların suçunu küreselleşmeye yıkan ve diğer ülkelerle aktif işbirliği yapmak yerine ülkesini 

dünya ekonomisinden soyutlamaya çalışan siyasi akımların öne çıkması, ABD'yi içine 

kapatmaktan, Çin ve Meksika mallarına korumacılıktan söz eden Donald Trump'ın başkanlık 

seçimini kazanması, Avrupa'da aşırı sağ partilerinin oy oranlarını arttırmaları bu sürecin bir 

göstergesi. 

 

Nitekim İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının da himayecilik trendinin 

göstergesi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Piyasaların Brexit başta olmak üzere, 2016 

yılındaki kritik ekonomik ve siyasi olaylara beklendiği ölçüde panikle tepki vermedikleri, 

kendilerini sakin tutmaya çalıştıkları görülüyor. Ancak İngiltere'nin ayrılma kararının uzun 

vadeli etkilerini şimdiden kestirmek mümkün değil. 

 

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin 2017 yılından itibaren toparlanmaya 

başlamasını engelleyebilecek risklerin bulunduğunu belirtmiş. Çin'deki istikrarsız gelişmeyi, 

hammadde fiyatlarının yeniden dibe vurmasını, finans piyasalarındaki gerginliğin artmasını, 

iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuzlukları, ülkelerin korumacılık eğilimleri yüzünden ticari 

bariyerlerin yükseltilmesini ve jeopolitik krizleri bu risklere örnek olarak göstermekte. 
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IMF, büyümeyi teşvik görevinin hükümetlere düştüğünü hatırlatarak, öncelikle ticari engellerin 

kaldırılıp istihdam piyasasının reformdan geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Sanayi ülkeleri 

merkez bankalarının gevşek para politikasından şu anda sapmasının küresel büyümeyi 

olumsuz etkileyeceğini söyleyen IMF, ekonomik konjonktürün desteklenmesinde merkez 

bankalarının faiz politikası dışında alışılmamış yöntemlere başvurabileceğini de hatırlatıyor. 

 

Türkiye'nin 2017 büyüme öngörüsü yüzde 3 ile 4.4 arası 

 

IMF, Türkiye büyüme beklentisini 2016 için yüzde 3.8'den yüzde 3.3'e, 2017 için yüzde 3.4'ten 

yüzde 3.0'a düşürdü. IMF ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin büyüme 

beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine FETÖ'nün başarısız darbe girişimi ve terör 

olayları nedeniyle artan belirsizlik gerekçe gösterildi. Türkiye ekonomisi 2015 yılını, yüzde 4'lük 

büyümeyle IMF beklentilerinin üzerinde tamamlamıştı. Kuruluşun, Türkiye'ye yönelik 2015 

büyüme tahmini ise aynı yılın Ekim ayında yayınlanan raporunda yüzde 3 olarak tahmin 

edilmişti.  

 

Bununla birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu'nun GSYH hesaplama yöntemini değiştirmesi 

sonrası, 2016 yılının ilk çeyreği için yüzde 4.7'den 4.5'e, 2. çeyreği için ise yüzde 3.1'den yine 

yüzde 4.5'e revize edildi. Yeni yöntemle hesap edilen 3. çeyrek büyümesini de yüzde -1.8 

olarak açıkladı. Temmuz-Eylül döneminde, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve eylül ayındaki 

uzun bayram tatilinin katma değer üretimi üzerindeki olumsuz etkisi de rakama dönüşmüş 

oldu. Bununla birlikte, 2016'nın tamamlanmakta olan son çeyreğinde GSYH büyümesi yeniden 

yüzde 1 ve üzerinde bir oran yakalar ise, 2016 yılının bütününde ekonominin yüzde 2.5 ile 3 

arası bir performans yakalaması mümkün olabilir. 

 

Nitekim 2016-2018 Orta Vadeli Programı'nda da, 2016 için büyüme tahmini yüzde 4.5'ten 

yüzde 3.2'ye, 2017 için yüzde 5'ten yüzde 4.4'e düşürüldü. 2018 ve 2019 için de yüzde 5 

büyüme tahmininde bulunuldu.  2016 TÜFE tahmini yüzde 7.5'te kalırken, 2017 TÜFE tahmini 

yüzde 6'dan yüzde 6.5'a yükseltildi. 2018 ve 2019 yılları için TÜFE tahmini ise yüzde 5 olarak 

öngörüldü. OVP'de 2016 cari açık/GSYH hedefi yüzde 3.9'dan yüzde 4.3'e, 2017'de 3,7'den 

yüzde 4.2'ye, 2018'de yüzde 3,5'ten yüzde 3.9'a yükseltildi. İşsizlik oranı, bu sene için yüzde 

10,2'den yüzde 10,5'e, 2017'de yüzde 9,9'dan yüzde 10,2'ye, 2018'de yüzde 9,6'dan yüzde 10,1'e 

yükseltilirken, işsizliğin 2019'da da yüzde 9,8 olacağı öngörüldü. 

 

 

Orta Vadeli Program (OVP) Hedefleri, % 

Göstergeler 2016 2017 2018 2019 

Büyüme 3,2 4,4 5 5 

Enflasyon 7,5 6,5 5 5 

Cari Denge / GSYİH -4,3 -4,2 -3,9 -3,5 

İşsizlik 10,5 10,2 10,1 9,8 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 
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Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranı da 2016'da yüzde 1,3'ten yüzde 1,6'ya, 2017'de 

yüzde 1'den yüzde 1,9’a, 2018'de yüzde 0,8'den yüzde 1,6'ya çıkarılırken, söz konusu oranın 

2019'da yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, makroekonomik 

politikalardaki gevşemenin ekonomiyi destekleyeceği ifade edilen raporda, enflasyonun ise 

kademeli olarak düşeceği öngörüsüne yer verildi.  

 

IMF'nin güncel tahminlerine göre ise, 2015'de yüzde 7,7 seviyesinde ölçülen enflasyon, 2016 

sonunda yüzde 8,4'e yükseldikten sonra 2017'de yüzde 8,2'ye inecek. Ancak, kasım ayı 

sonunda zaten yüzde 7'ye kadar gerilemiş olan yıllıklandırılmış manşet enflasyon, IMF'in 2016 

tahminin çok yüksek kalacağını gösteriyor. 

 

Kuruluşun Türkiye'ye yönelik bir önceki enflasyon beklentileri ise 2016 için yüzde 9,8 ve 2017 

için yüzde 8,8 seviyesindeydi. Buna göre, IMF, Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminlerini bu yıl 

için 1,4 ve gelecek yıl için 0,6 puan aşağı çekmiş oldu.  

 

Raporda ayrıca, Türkiye'de işsizliğin önceki tahminlere kıyasla daha hızlı iyileşeceği beklentisi 

paylaşıldı. IMF, Türkiye’deki işsizlik oranına yönelik 2016 ve 2017 tahminlerini yüzde 10,2'ye 

çekti. Bu oranlar, bir önceki DEG raporunda sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 10,5 olarak 

açıklanmıştı. IMF'nin DEG raporunda yer alan diğer projeksiyonlara göre, Türkiye'de cari açığın 

GSYH'ya oranı 2016'da önceki yıla kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 4,4'e gerileyecek. Kuruluş, 

cari açığın gelecek sene ise yüzde 5,6'ya yükselmesini bekliyor. 

Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıcı etkisi ise devam ediyor. Gıda enflasyonunun 

dalgalı yapısını oluşturan işlenmemiş gıda fiyatlarının yıl içerisindeki seyri belirsizlikler içeriyor. 

2016 yılı boyunca  %15’lik artış ile %5’lik düşüş gibi oldukça geniş bir bantta dalgalanma 

gösteren işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yıllık değişimin istikrarlı bir duruma kavuşturulması 

gerekiyor.  

Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması ile ilgili hükümetin yapmış olduğu çalışmaların 

2017 yılında meyvelerini vermesi durumunda 2017 yılı enflasyon verileri üzerindeki gıda 

fiyatları baskısı azalacaktır. İşlenmiş gıda enflasyonu ise yıl boyunca %8,3-8,8 gibi daha dar bir 

aralıkta devam etti, son verilerde %7,3’e inmiş durumda. Gıda enflasyonunun bu kısmı 2017 

enflasyonu açısından endişeleri azaltıyor.  

Gıda enflasyonunun gelişiminde, kur ve küresel gıda fiyatları diğer etkileyici unsurlar olarak 

ortaya çıkıyor. Küresel gıda fiyatları, 2011 yılından beri sergilediği genel düşüş eğilimine karşılık, 

bu yıl toparlanma eğiliminde görülüyor. Son verilerde, dünya gıda endeksi yılbaşına göre 

%14,4 yukarıda. Her ne kadar küresel talep hala ciddi zayıflıklara işaret etse de, bu yıl gözlenen 

eğilimin devamı ve düşük baz etkisini göz önüne aldığımızda, küresel gıda fiyatlarının 2011-

2015 döneminde gözlenen katkısını beklemek fazla iyimserlik olacaktır.  

Politik kırılmalar ABD Doları'na karşı değer kaybını katmerleştiriyor 

 

ABD'nin bir önceki merkez bankası (FED) başkanı Bernanke'nin 22 Mayıs 2013'de, FED'in 

parasal genişlemeyi artık tamamladığı ve para politikasında sıkılaştırmaya gittiğini açıkladığı 

haftanın sonu itibariyle, 24 Mayıs 2013 tarihli kur ve pariteler dikkate alındığında, Türkiye, 16 

Aralık 2011 ile 24 Mayıs 2013 arasında, parası ABD Doları'na karşı değer kazanmış bir ülke 

olarak karşımızda duruyor. 2011 sonuna doğru, dolar-TL kuru 1.8875 TL iken, 24 Mayıs 2013'de 

1.8468 TL seviyesinde bulunuyordu. 

 

Ancak, FED'in o zamanki başkanı Bernanke'nin açıklamasından bir hafta sonra, Türkiye 

kendisini 'Gezi Olayları' ile başlayıp, '17-25 Aralık' süreciyle devam eden ciddi bir siyasi 
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gerginlik sürecinin içinde buldu. 2014 ve 2015'i, Türkiye açısından siyaset alanında yoğun bir 

tartışma dönemiyle geçirdik. 7 Haziran seçimlerinden çıkan 'koalisyon' olasılığı, siyasi istikrar 

algısını iyice sıkıntıya sokunca, Türk Lirası'ndaki değer kaybı, 11 Aralık 2015 itibariyle, dolar-TL 

kurunu 2,98 TL'nin üstüne kadar getirdi. 

 

 
 

İşin ilginç yanı, Eylül 2015'de, 1 Kasım seçimleri öncesindeki tartışmalar, dolar-TL kurunu 3,05 

TL düzeyine kadar çekmişti. 1 Kasım seçimlerinden, AK Parti tekrar tek başına iktidar olarak 

çıktıktan sonra, 2015'i, 2,92 TL ile bitirdi. Dolar kuru 2016 yılına da 2,92 TL düzeyinde girdi. 

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bir önceki yılın, 2015 yılının aralık ayında aldığı 

faiz artışı kararı ve sonrasında 2016'da en az 3 kez faiz arttıracağı mesajları, Eylül 2015'den 

sonra, dolar kurunu yeniden 3,05 TL'ye yaklaştırdı. Küresel piyasalar zaman içinde 

yumuşayınca, bu yılın nisan ayı sonunda dolar kurunun bir ara 2,80 TL'nin bile altına geldiğine 

şahit olduk. 

 

15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen öncesinde, 14 Temmuz perşembe günü, dolar kuru 

2,88 TL düzeyindeydi. Menfur darbe girişimi ile dolar 3,08 TL düzeyini görse de, 15 Ağustos 

ile 22 Eylül arası, dolar kurunun yeniden 2,94-2,92 TL bandında hareket ettiğini gördük.  

 

Türk halkının darbe girişimi sonrası, TL'ye sahip çıkması, 16 milyar dolar bozdurması, 

yabancıların ağustos ve eylül aylarında hisse senedi ve tahvil almak için net sermaye girişi 

gerçekleştirmesi, dolar-TL kurunda yumuşama sağladı. 23 Eylül'den sonra, süregelen terör 

eylemleri, Türkiye-AB ilişkilerinde gözlenen gerginlik, 21 Ekim Cuma günü Moody's in 

Türkiye'nin 'yatırım yapılabilir ülke' notunu kırması ve siyasi tartışmalar, dolar-TL kurunu 3,59 

TL ile rekor bir düzeye getirdi. 22 Eylül ile 5 Aralık arasında başlayan hafta, dolar kuru yüzde 

23 yükseldi; yani TL yüzde 23 değer kaybı yaşadı. 

 

Donald Trump'ın, ABD'nin 45. Başkanı olarak seçilmesi sonrasında, ABD'nin ekonomi 

politikalarının değişeceği, doların giderek güçleneceği beklentisi ve ABD tahvillerinin 

değerinin faiz oranlarının yükselmesi ile gelişmekte olan ülkelerden çıkan para nedeniyle, 11 

Kasım ile 13 Aralık arasında, önde gelen gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek değer 

kaybını yüzde 6,79 ile Türk Lirası yaşamış durumda. Buna karşılık, Trump'ın seçilmesinin ilk 

günlerinde değer kaybı yaşayan ülke paraları toparlandılar; hatta kısmen değer artışı bile 

yaşadılar. Görünen o ki, Moody's in not kırması, terör olayları, Trump'ın gelmesi gibi faktörlerin 

bir araya gelmesi, Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybı yaşamasına sebep oldu. 

 

Döviz 16.12.2011 24.05.2013

Mayıs 2013-

Aralık 2016 Değişim 11.12.2015

Aralık 2015-

Aralık 2016 Değişim 11.11.2016 Trump etkisi 13.12.2016 Son 5 Yıllık Değişim

Arjantin-ARS 4,2885 5,2664 204,39% 9,7709 64,06% 15,3 4,77% 16,0305 273,80%

Türkiye-TRY 1,8875 1,8468 87,87% 2,9827 16,32% 3,2488 6,79% 3,4695 83,81%

Brezilya-BRL 1,8513 2,0515 62,70% 3,8728 -13,82% 3,4023 -1,90% 3,3377 80,29%

Rusya-RUB 31,9841 31,384 94,46% 70,3801 -13,28% 65,8368 -7,30% 61,0302 90,81%

Güney Afrika-ZAR 8,399 9,5762 44,07% 15,8952 -13,21% 14,3352 -3,76% 13,796 64,26%

Endonezya-IDR 9,035 9,774 36,33% 13,993 -4,77% 13,383 -0,43% 13,325 47,48%

Hindistan-INR 52,745 55,645 21,29% 66,895 0,89% 67,2462 0,36% 67,49 27,96%

Japonya-JPY 77,76 101,31 13,80% 121,01 -4,73% 106,65 8,10% 115,29 48,26%

Euro-EUR 0,7666 0,7732 21,77% 0,9097 3,50% 0,9211 2,21% 0,9415 22,82%

Meksika-MXN 13,8775 12,541 61,36% 17,3925 16,35% 20,8942 -3,15% 20,2359 45,82%

Kanada-CAD 1,0383 1,0318 27,21% 1,3756 -4,58% 1,3542 -3,07% 1,3126 26,42%

Avustralya-AUD 1,0018 1,036 29,05% 1,3911 -3,89% 1,3249 0,91% 1,337 33,46%

İngiltere-GBP 0,6433 0,6612 18,95% 0,6567 19,77% 0,7937 -0,91% 0,7865 22,26%

Suudi Arabistan-SAR 3,7504 3,7503 0,02% 3,7516 -0,02% 3,7505 0,01% 3,751 0,02%

Güney Kore-KRW 1158,72 1.127,05 3,54% 1.179,55 -1,07% 1.164,66 0,19% 1166,93 0,71%

Çin-CNY 6,3508 6,1328 12,55% 6,4552 6,93% 6,812 1,33% 6,9024 8,69%
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16 Aralık 2011 ile 24 Mayıs 2013 arası, Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2.2 değer kazanmış 

iken, bu defa 24 Mayıs 2013 ile 13 Aralık 2015 arası Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 87.6 

değer kaybettiği görülüyor. Aynı dönemde, Brezilya Reali'ndeki değer kaybı yüzde 63, Rusya 

Rublesi'ndeki değer kaybı ise yüzde 94.5. Yani, Kırım'ı ilhak eden, Ukrayna'yı ablukaya alan 

Rusya'nın, ABD ve AB ambargoları ve çöken petrol fiyatları nedeniyle, para birimi Ruble'de, 

aynı dönemde, Türk Lirası'ndan daha fazla değer kaybı yaşadığı görülüyor. 

 

Arjantin Pesosu'nun bu dönemde apayrı bir ekonomik çöküş yaşadığı dikkate alındığında ve 

ayrı tutulduğunda, 2013'den bu yana en ciddi değer kaybını sırasıyla Rus Rublesi, Türk Lirası 

ve Güney Afrika Rand'ının yaşadığı görülüyor.  

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hesabına göre, her yüzde 10'luk devalüasyonun, TL'de 

değer kaybının 1.5 puan enflasyon ürettiği dikkate alındığında, son 5 yılda yüzde 84 değer 

kaybı, Türkiye'ye birikimli olarak 12.6 puan enflasyon yükü getirmiştir. Yani, TL bu şekilde 

değer kaybetmeseydi, ortalama yüzde 7-7.5 düzeyindeki yıllık enflasyon, yüzde 5'e 

gerileyebilirdi.  

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIKTA KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE 

 

Dünya nüfusunun sürekli artması ve buna paralel olarak gıda ihtiyacının da her geçen gün 

yükselmesi,  tarım sektörünü içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik sektörlerinden biri haline 

getirmiştir. Kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun kentlere kayması gıdada arz-talep dengesine 

zarar vermektedir. 2050 Yılına kadar 9,7 Milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu, günümüzde 

tükettiğinden yüzde 70 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacak. Bu noktada, böyle bir nüfusun 

sürdürülebilir gıda talebine cevap verebilmek, ancak küresel gıda sisteminde etkin 

iyileştirmeler yaparak mümkün olacak. Bunun da - küçük aile işletmeleri, kadınlar ve genç 

nüfus da dâhil olmak üzere - tarımsal üretim sürecinde rol alan herkesin tarım sektöründen 

kar alması sağlanmadan ve çiftçilere ekonomik fırsatlar yaratmadan gerçekleşmesi mümkün 

görünmemektedir. Herkesin karşılayabileceği bir gıda arzı için sürdürülebilir tarım 

sistemlerinin geliştirilmesi elzemdir. 

 

Kaynak: İMF 

Bölgelere Göre Kentsel Nüfus (Toplam Yüzde) 

 
1990 2014 2050 

1990-2014 

(Değişim) 

1990-2050 

(Değişim) 

Afrika 31,30 40 55,9 8,7 24,7 

Asya 32,3 47,5 64,2 15,3 31,9 

Avrupa 70 73,4 82 3,5 12 

Latin Amerika 70,5 79,5 86,2 9 15,7 

Kuzey Amerika 75,4 81,5 87,4 6 12 

Okyanusya 70,7 70,8 73,5 0,1 2,8 
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Ülkelerin tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerindeki gelişmişlik seviyeleri, sosyoekonomik 

gelişmişlik seviyeleri ile doğru orantılıdır. Halen dünya nüfusunun yüzde 40'ı tarımda istihdam 

ediliyor. Tarım politikalarındaki en önemli kavramlardan biri olarak karşımıza çıkan gıda 

güvenliği alanında yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonucunda gıda ürünleri ile ilgili 

yürürlüğe giren kurallar, bu sektörün önemini ve ekonomiye katkılarını daha da arttırmıştır. 

   

     Kaynak: Euro Stat, OECD, TUİK  

Çağımızda tarım politikaları, ülkelerin; siyasal, ekonomik ve sosyal politikalarının önemli bir 

parçası haline gelmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin artışı ile birlikte tarım ürünleri 

talebinin yükselmesi ve dolayısıyla gıda fiyatlarının da artması doğaldır. Küresel çapta genel 

olarak tarım ürünlerine olan talebin artış trendine devam etmesini öngörürken, bu talep artış 

oranının geçtiğimiz on yıla göre daha yumuşak olması beklemekteyiz. Son on yıldır, iklim 

değişikliği, tarım ürünlerinin stoklarındaki azalma, enerji ve diğer girdilerdeki fiyat 

değişkenlikleri, nüfus artışı, tarım ürünlerinin biyoyakıt benzeri alternatif alanlarda kullanımının 

gelişmesi gibi etkenler gıda fiyatlarının aşırı yükselmesine veya dalgalanmasına yol açmaya 

devam edecektir. 

Gıda sanayii bütün bu gelişmelere bağlı olarak sadece insanların gıda ihtiyaçlarının giderilmesi 

görevini üstlenen bir sektör olmaktan çıkmıştır. Artık genetik, enerji, sağlık, inovasyon, ilaç 

teknoloji, otomasyon, medikal, bilişim gibi kelimeler gıda ile sık sık aynı cümlede yer alıyor. 

Sağlık ve gıda güvenliği alanındaki gelişmeler gıda sanayiinin gelişimine katkı sunmakta ve bu 

sektörün stratejik bir sektör olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple gıda sanayii sektöründe 

uluslararası şirketler tarafından gerçekleştirilen satın almalar ve şirket birleşmelerinin 2017 

yılında da devam etmesi beklenmektedir. 
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Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 

Gelişmiş ülkelerde gıda tüketimi alışkanlıkları ve ihtiyaçlar değişmektedir. Gelişmişlik 

seviyesinin artmasıyla beraber ev içi tüketimde ciddi şekilde azalmalar görülmekte, buna 

paralel olarak ev dışı tüketim sektörü hızla gelişmektedir. Yukarıdaki tabloda belirtilen 

ülkelerdeki ev içi gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı görülmektedir.  Gelişmiş 

pazarlarda sağlıklı beslenme, gıdaların alternatif ilaç haline dönüşmesi ve kullanımı, sentetik 

ve fonksiyonel gıdalar, paketleme ve saklama teknolojilerindeki ilerlemeler ile sunum çeşitliliği 

ve inovasyona dayalı ürünler temel eğilimler olacaktır.  

 

 

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 

Gelişmekte olan ülkelerde gıda tüketimi alışkanlıkları, gelir ve refaha bağlı olarak 

değişmektedir. Sonuçta hem toplam tüketim yükselmekte hem de daha dengeli ve sağlıklı 
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beslenme artmaktadır. Tüketim alışkanlıkları geleneksel ürünlerden, sanayi ürünlerine doğru 

yönelmektedir.  

Nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve iklim değişikliğinin yağış rejimini de değiştirmesi nedeniyle, 

güvenilir su kaynaklarına erişim ve tarıma elverişli alanların korunması daha fazla önem 

kazanmıştır. Ekilebilir arazilerin giderek azalması da gıda güvenliğini tehdit eder bir hal 

almıştır. Çarpık kentleşme ve toprak tahribatı ile tarım yapılabilir araziler küçülmektedir. 

Dünyadaki kıtaların yüzde 40’ı çorak toprak parçalarından oluşmaktadır. Bu gidişata göre 

küresel ısınmanın etkileri arttıkça daha fazla kara parçası çöle dönüşecektir. 

Dünyadaki su tüketiminin yüzde 70’i gıda üretimi için kullanılmaktadır. Nitekim 1 kilo buğday 

üretimi için 1500 litre su ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde,  dünya genelinde tarım arazileri ve 

su kaynakları ile ilgili ortaya çıkan sorunlar ve artan taleple alakalı, küresel ve bölgesel düzeyde 

yeni politikalar geliştirilmesinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Aksi takdirde küresel düzeyde 

sağlık sorunları ve göç giderek artacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde tarım ve gıda ürünlerindeki üretim artışı sürecek, gelişmekte olan ülkelerde 

var olan açık ise kapanmayacaktır. Bu nedenle dünya tarım ürünleri ticareti her geçen gün 

gelişecek, talep artışı nedeniyle gelişen ülkelerin ithalatı artacaktır.  

 

TÜRKİYE’DE TARIM, GIDA VE HAYVANCILIKTA GÖRÜNÜM 

Türkiye’nin toplam yüzölçümünün yüzde 31,4’ü, tarım alanlarından oluşmaktadır ve hâlihazırda 

tarım yapılan arazilerin yüzölçümü 24 milyon hektardır. 2007-2012 döneminde Türkiye’de 

tarımsal ürünler fiyat endeksi, toplam üretici fiyatlarına göre daha hızlı yükselmiş, tarıma 

yapılan yatırımlar dolayısıyla istihdam artmıştır. Sektör, ülkedeki toplam işgücünün yüzde 

20,2’sine istihdam sağlamaktadır.  

 

 

   Kaynak: TÜİK 
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İmalat Sanayi Diğer
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   Kaynak: TÜİK  

Türkiye tarım sektörü son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 2,1 büyüme kaydetmiştir. Bununla 

beraber 2014 senesinde tarımsal ihracat 18,4 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Tarım 

ürünleri ihracatı 2006 yılında 8,6 milyar dolar, ithalatı ise 7,2 milyar dolar iken 2014 yılında 

ihracat 11,6 milyar dolara ve ithalat ise 11,9 milyar dolara yükselmiştir. Tarımsal ihracat, bir 

önceki yıla göre %5,8 artış göstermiş, en çok ihracat yapılan ülkeler Irak, Almanya ve Rusya 

olmuştur. 

 

Kaynak: TÜİK 

Tarım gıda ve hayvancılık sektöründeki gelişmelerin ekonominin bütününe de katkıları inkâr 

edilemez. Türkiye’nin küresel bazda en büyük 10 buğday üreticisinden biri olması, hem iç 

pazarımızın gelişimine hem de ihracatımıza büyük katkı sağlamaktadır.  
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Tarım ve gıda sektörlerindeki gelişmişlik bir anlamda ülkelerin sosyoekonomik düzeylerinin de 

bir göstergesidir. Tarım sektörü 2016 yılının ilk çeyreğinde 2015 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 

8,6 oranında artış sağladı. Bu artış ekonominin aynı dönemdeki yüzde 4’8lük büyümesine katkı 

sağlayan en önemli faktörlerden biri olmuştur. Gıda ve tarım sektörü büyümenin lokomotif 

sektörlerinden biri haline gelmesi için bu başarılı performansın sürdürülebilir olması gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

       Kaynak: Maliye bakanlığı 2016 raporu 

Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıcı etkisi ise devam ediyor. Gıda enflasyonunun 

dalgalı yapısını oluşturan işlenmemiş gıda fiyatlarının yıl içerisindeki seyri belirsizlikler içeriyor. 

2016 yılı boyunca %15'1ik artış ile %5'1ik düşüş gibi oldukça geniş bir bantta dalgalanma 

gösteren işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yıllık değişimin istikrarlı bir duruma kavuşturulması 

gerekiyor. İşlenmiş gıda enflasyonu ise yıl boyunca %8,3-8,8 gibi daha dar bir aralıkta devam 

etti. Son verilerde %7,3'e inmiş durumda. Gıda enflasyonunun bu kısmı 2017 enflasyonu 

açısından endişeleri azaltıyor. Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması ile ilgili hükümetin 

yapmış olduğu çalışmaların 2017 yılında meyvelerini vermesi durumunda 2017 yılı enflasyon 

verileri üzerindeki gıda fiyatları baskısı azalacaktır. 

 

    Kaynak: Halk Yatırım 2016 
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Gıda enflasyonunun gelişiminde, kur ve küresel gıda fiyatları diğer etkileyici unsurlar olarak 

ortaya çıkıyor. Küresel gıda fiyatları, 2011 yılından beri sergilediği genel düşüş eğilimine karşılık, 

bu yıl toparlanma eğiliminde görülüyor. Son verilerde, dünya gıda endeksi 2016 başına göre 

%14,4 yukarıda. Her ne kadar küresel talep hala ciddi zayıflıklara işaret etse de, bu yıl gözlenen 

eğilimin devamı ve düşük baz etkisini göz önüne aldığımızda, küresel gıda fiyatlarının 2011-

2015 döneminde gözlenen katkısını beklemek fazla iyimserlik olacaktır.           

Türkiye’de, tarım dışı sektörlerden gelen talep dikkate alındığında tarım, orman, çayır ve mera 

alanlarında koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi önemini korumaktadır. 1961-2002 yılları 

arasında 450.000 hektar alanda tamamlanan toplulaştırma çalışmaları, 2003-2014 yılı 

arasında 4.532.785 hektara ulaşmıştır.  

Dünyanın her yerinde ciddi bir mesele olan tarım topraklarının azalması sorununu çözmek için 

hem toprağı korumak hem de mevcut tarım toprağında en verimli üretimi yapmak için “havza 

bazlı üretim modeli”ne geçilmektedir. Havza modeli, hangi havza da hangi ürün daha verimli 

olduğunun tespit edilmesi ve çiftçiye bu koşullarda destek verilmesi temeline dayanıyor. İlçe 

bazında belirlenen ve her biri kendine has özellikleri olan bu tarım alanları, 941 ilçede, 941 

havzadan oluşuyor. 

Bu noktada, tarım sektörüne sunulan devlet desteklerinin her geçen yıl artış göstermesi sektör 

için umut vericidir. Tarımsal destekler 2002 yılında 1,8 milyar TL. iken, 2014 yılında 9,1 milyar 

TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı bütçesinde ise tarımsal destek programları için ayrılan kaynak 12,8 

milyar TL’ye, tarımsal kredi sübvansiyonu ve müdahale alımlarının finansmanı için ayrılan 

kaynaklar da 5,1 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Tarımsal destekler 2002 yılında 1,8 milyar TL. iken 

2014 yılında 9,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Avrupa Komisyonu ile yürütülen katılım öncesi 

destekler kapsamında verilen Tarım ve Kırsal Kalkınma başlığı altında IPARD programı fonları 

da sağlanan destekler arasındadır. 2011-2015 yılları arasında ülke ekonomisine 4,6 milyar TL’lik 

yatırım sağlanmıştır. Bu kapsamda 41.000 kişiye istihdam sağlanmış, 565.200 yeni makine 

ekipmanı ve 5.343 traktör alımı desteklenmiştir. Bununla beraber, Türkiye tarımsal destekleri 

OECD ülkelerinin ortalamasının üzerindedir. 2013 yılında OECD’de tarımsal desteklerin GSMH 

içindeki payı %0,8 iken, Türkiye’de bu oran %2 olmuştur. 

2014 yılında kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin 

çalışmaları, 2016 yılında Merkez Bankası’na sekretarya görevinin verilmesiyle birlikte daha 

etkin bir nitelik kazanmıştır. 

Gıda Komitesinin çalışmalarında ön plana çıkan nokta hiç şüphesiz gıda ürünlerinde istikrarlı 

arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen “Erken Uyarı Sistemi”dir. Bu 

sistemi oluşturacak üç ana sac ayağı; tarım ürünleri arzını izleme, oluşan fiyatları izleme ve arz 

zincirini izleme olarak konumlanmalıdır. 

Oluşturulan bu sistemden elde edilen veriler değerlendirilmek suretiyle ürün bazlı olarak hızlı 

reaksiyonlar verilebilecek, proaktif tedbirler alınabilecektir.  

Bu noktada, İstanbul Ticaret Borsası olarak destek vermekte olduğumuz lisanslı depoculuğun 

geliştirilmesi ve ürün ihtisas borsalarının kurulması ile alakalı çalışmalar, Gıda Komitesinin 

erken uyarı sistemine yansıyan sinyallerin çözümünde kullanılacak önemli araçlardan olacaktır. 

Zira, lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşması, -diğer faydalarının yanında- özellikle 

tarım ürünlerinde arz değişkenliği olduğu dönemlerdeki fiyat dalgalanmalarını önlemede 

faydalı olacaktır. Bu nedenle, tarımsal ürün piyasalarını daha rekabetçi ve verimli bir yapıya 

dönüştürmek üzere lisanslı depoculuk, vadeli işlem ve opsiyon işlemleri ve hallere ilişkin 

düzenlemelere gidilmiştir. Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinde gen bankalarının kurulması, yeni ürün 

çeşitleri ile biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarındaki faaliyetlerin geliştirilmesi, tarımsal 
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teknoparkların oluşturulması ile yenilenebilir enerji kullanımı konularında gelişmeler 

kaydedilmiştir.  

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren bir konu da AB Ortak Tarım 

Politikası ve Gümrük Birliği’dir. 2017 yılında, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Türkiye’nin AB 

sürecinde öne çıkacak konuların başında gelecektir. 20 yıldır yürürlükte olan Gümrük Birliğinin 

her ne kadar Türk sanayisine ve dış ticaretine olumlu katkıları olsa da, AB’nin Ortak Tarım 

Politikasıyla desteklenmeyen bir tarım sektörünün Gümrük Birliği’ne dâhil edilmesi büyük 

sıkıntılara yol açabilir. Yapılan etki analizleri, ancak üçüncü taraflar ile AB’nin imzaladığı 

Serbest Ticaret Anlaşmalarına Türkiye’nin de dâhil edilmesi halinde tarımsal verimliliğe ve dış 

ticaretimize katkıda bulunacağını göstermektedir. Gümrük Birliği’nin dar kapsamlı bir Serbest 

Ticaret Anlaşmasına evirilmesi durumunda ise böyle bir anlaşmanın ekonomiye pozitif 

etkilerinden bahsetmek çok mümkün görünmemektedir. Bunun yanında, Türkiye ile AB 

arasında tarımsal ürün hareketindeki artış Türkiye’nin, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki 

sağlığı konularındaki AB kurallarını hızlı bir şekilde uygulamasına da bağlı olacaktır. Olumsuz 

etkileri yok etmek için, Türkiye’nin tarımda üretkenliğini arttırmaya yönelik önlemler alınmalı 

ve hassas ürün grupları için geçiş dönemleri tanınmalıdır.  

Son on yıllık dönemde, birim alan ve hayvandan elde edilen verimler ile tarımsal işgücü 

verimliliği artmıştır. Bitkisel üretim ve hayvancılıktaki verim artışında; kamu kesimi ve özel 

kesimin sertifikalı tohum ve damızlık hayvan üretimine dönük yatırımları ile mekanizasyon 

yatırımlarının olumlu sonuçları etkili olmuştur. Bu bağlamda, süt ve beyaz et üretiminin yanı 

sıra, özellikle mısır, pirinç ve ayçiçeğinde verim artışına bağlı üretim artışları gözlenmiştir. Daha 

fazla et üretimi demek, daha fazla tahıl ihtiyacı anlamına geldiğinden, bu konuda yapılan 

çalışmaların bütüncül ve dengeli bir biçimde ilerlemesi önem arz etmektedir. 

Hayvancılık desteklemeleri miktar ve çeşit olarak arttırılmış ve bölgesel projeler uygulamaya 

konulmuş, bu destekler son yıllarda et ve süt üretiminde artış getirmiştir. 2017 yılında kanatlı 

sektörü ve damız yetiştiriciliğine yönelik işletme ve yatırım kredilerinde sıfır faiz uygulanması 

ve damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliğine verilecek kredi limitinin 7,5 milyon TL’den 12 

milyon TL ‘ye çıkarılması kararı, üretimi arttırıcı unsurlar olacaktır. Diğer taraftan, aynı dönem 

içerisinde et üretiminde arz açığı doğuran gelişmeler ve tüketim artışı et fiyatlarında 

dalgalanmalara neden olmuş ve bunu engellemeye yönelik bir tedbir olarak 2010 yılında 

başlatılan kasaplık canlı hayvan ve et ithalatı, azalarak da olsa devam etmiştir.  

Hayvancılık sektörü için en önemli nokta aile besiciliğinin teşvik edilmesidir. 50 – 100 baş arası 

besi ve süt hayvancılığı konusunda destekler arttırılmalıdır. Daha önce tarım ve hayvancılık 

konusunda tecrübesi olmayan ve bu desteklerden yararlanarak sektöre giren birçok firmanın 

başarısız olduğu, işletmelerini kapatmak zorunda kaldıkları görülmüştür. Tarımda sosyal yapı 

gözetilerek üretim türüne göre yeter gelirli işletme büyüklüğü temelinde tarımsal işletmelerin 

etkinlikleri arttırılmalıdır.  

Bir başka konu ise hayvancılıkta et ve süt için bölgelerimizin iklimine uyum sağlayabilecek ve 

verimi en yüksek seviyede tutacak etçi ve sütçü ırkların yaygınlaştırılması için gerekli 

teşviklerin sağlanmasıdır. Aile besiciliği temeli üzerine kurulan bir hayvancılık sistemi daha 

başarılı ve sürdürülebilir olacaktır. Bu amaçla tarımsal kredi kullanımı konusunda da küçük aile 

işletmelerine yönelik düzenlemeler yapıldığı da göze çarpmaktadır. Damızlık süt sığırı 

yetiştiriciliği ve kombine sığır yetiştiriciliği kredileri başvurusunda aranan en az 10 baş hayvan 

şartı 5 başa indirilmiştir. 
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            Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü 

 

Hayvancılığın önündeki en büyük engellerden biri de süt fiyatlarındaki mevsimsel 

istikrarsızlıktır. Süt fiyatlarının düşüşü üreticiyi anaç hayvanların kesimine sevk etmekte, 

böylece hayvan varlığı azalırken et fiyatları tekrar yükselmektedir. Bu kısırdöngünün 

engellenmesi gerekmektedir. 

Et fiyatlarında istikrar, süt fiyatlarında istikrarı sağlamakla mümkün olacaktır. 2016 yılında, Et 

ve Süt Kurumu’nun üreticinin fiyat oynaklığından mağdur olmaması için piyasadan aldığı çiğ 

sütü, süt tozuna dönüştürerek süt piyasasının regüle etme çabasının 2017 yılında da devam 

etmesi beklenmektedir. Bu adımın daha ileri taşınması ise, çiğ sütten süt proteini üretimini 

teşvik edecek mekanizmaların hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Çiğ sütten süt proteini 

üretilmesi, süt fiyatlarında bir istikrar oluşacaktır.   
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MECLİS TOPLANTILARI 
 

İstanbul Ticaret Borsası Meclisi, 2016 yılında 12 olağan ve 1 olağanüstü olmak üzere toplam 13 

toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılarda üyelerimizin ve Borsanın faaliyetlerine ilişkin konular 

ile ekonomik ve sosyal gündem ele alınmıştır. Meclis toplantıları basına açık olarak yapılmakta, 

toplantı öncesi ve sonrasında basın bültenleri vasıtasıyla kamuoyu bilgilendirilmektedir. 
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YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
 

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, 2016 yılında 49 Yönetim Kurulu toplantısı 

gerçekleştirmiş, 5174 Sayılı TOBB kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kararlar alınarak 

Borsa faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca, üyeleri ilgilendiren 

ekonomik ve sektörel gelişmeler ile Meslek Komitelerinden gelen talepler doğrultusunda 

Borsa görüşü oluşturularak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.  
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MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI 
 

İstanbul Ticaret Borsası bünyesinde bulunan 17 Meslek Komitesi, 2016 yılında 204 toplantı 

gerçekleştirmiştir. Toplantılarda alınan istişari nitelikteki 434 adet karar Yönetim Kurulu’nun 

bilgisine sunulmuştur. 
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DİSİPLİN KURULU TOPLANTILARI 
 

İstanbul Ticaret Borsası Disiplin Kurulu, 2016 yılında 7 toplantı gerçekleştirmiş, 5174 Sayılı 

TOBB kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kararlar almıştır. 
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LOBİ FAALİYETLERİ  
 

İstanbul Ticaret Borsası’nı,  2016 yılında 13 kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü ziyaret 

ederken, İstanbul Ticaret Borsası tarafından 65 kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü ziyaret 

edilmiştir. 

BORSAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN FAALİYETLER 

  

7’inci Enerji Verimliliği Forumu  

Borsamızca, 14-16 Ocak 2016 tarihleri 

arasında, 35’inci Enerji Verimliliği Haftası 

kapsamında düzenlenen 7’inci Enerji 

Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılışına 

iştirak edilmiştir. 

 

 
 

Türkiye – Kırgızistan Yatırım ve 

Ticaret İş Forumu 

Borsamızca, 21 Ocak 2016 tarihinde TOBB 

tarafından düzenlenen Türkiye – 

Kırgızistan Yatırım ve Ticaret İş Forumu’na 

iştirak edilmiştir.  

 

 
 

 

Filistin Resmi Ziyareti 

TOBB Heyeti ile birlikte 31 Ocak 2016 

tarihinde Filistin resmi ziyareti kapsamında, 

Filistin Devleti Başbakanı Rami Hamdallah 

ile görüşülmüştür.  

 

 
 

Gazze Resmi Ziyareti 

Gazze’nin yeniden yapılandırılması 

amacıyla 1 Şubat 2016 tarihinde TOBB 

tarafından düzenlenen resmi ziyaret 

kapsamında, Filistin Bayındırlık ve İskân 

Bakanı Mohammed Al Housani ile 

görüşülmüştür.  
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Hamas Lideri İsmail Haniye 

Ziyareti 

Gazze’nin yeniden yapılandırılması 

kapsamında TOBB Heyeti ile birlikte 1 

Şubat 2016 tarihinde Hamas Lideri İsmail 

Haniye ile görüşülmüştür.  

                 

                                              
 

Gazze Ticaret Odası Toplantısı 

Türk işadamlarının Gazze’de yatırım 

yapabilmelerini teminen, TOBB Heyeti ile 

birlikte 1 Şubat 2016 tarihinde Gazze 

Ticaret Odası yetkilileri ile bir araya 

gelinmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidde Temasları  

7 Şubat 2016 tarihinde Suudi Arabistan - 

Cidde temasları kapsamında, İslam İşbirliği 

Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

Orta Asya Yatırım Forumu 

18 Şubat 2016 tarihinde Orta Asya Yatırım 

Forumu’na iştirak edilmiştir. Forumun 

açılışında konuşma yapan TOBB Başkan 

Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz 

tarafından bir konuşma yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Borsaları Konsey 

Toplantısı 

 
23 Şubat 2016 tarihinde Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve 

Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 

katılımıyla gerçekleşen, Ticaret Borsaları 

Konsey Toplantısı’na iştirak edilmiştir. 
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Gebze Ekonominin Yıldızları Ödül 

Töreni  

Gebze Ticaret Odası tarafından 26 Şubat 

2016 tarihinde düzenlenen, "Ekonominin 

Yıldızları Ödül Töreni"ne Borsamızca 

katılım sağlanmıştır.  

  

 
 

Fildişi Sahili Resmi Ziyareti 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın 28 Şubat 2016 tarihinde 

gerçekleştirdiği Fildişi Sahili resmi 

ziyaretine Borsamızca katılım sağlanarak 

çeşitli temaslarda bulunulmuştur. 

  

 
 

Gana Resmi Ziyareti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 

Batı Afrika ziyaretleri kapsamında 1 Mart 

2016 tarihinde Gana’ya düzenlenen resmî 

ziyarete iştirak edilmiştir.  

  

 

 

Nijerya Resmi Ziyareti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 

Batı Afrika ziyaretleri kapsamında 2 Mart 

2016 tarihinde Nijerya’ya düzenlenen resmî 

ziyarete Borsamızca katılım sağlanmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme 

Sağlıklı Hayat Platformu Projesi 

Etkinliği  

Borsamız desteğiyle yürütülen "Bakliyat ile 

Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Platformu 

Projesi" kapsamında 13 Mart 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen “Aşçılık Eğitimi” etkinliğine 

iştirak edilmiştir.  
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EDT EXPO 4  

Borsamızca, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri 

Derneği tarafından düzenlenen EDT EXPO 

4 Fuarına 23 Mart 2016 tarihinde bir 

inceleme gezisi düzenlenmiştir. 

 

 

 

Gebze Ticaret Odası Mart Ayı 

Meclis Toplantısı 

Borsamızca, 30 Mart 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen Gebze Ticaret Odası Mart 

ayı Meclis toplantısına iştirak edilmiş ve 

Başkan Ali Kopuz tarafından bir konuşma 

yapılmıştır. 

 

 

 

ZÜCDER 5. Olağan Genel Kurulu  

Borsamızca, 7 Nisan 2016 tarihinde 

düzenlenen Zücaciyeciler Derneği’nin, 5. 

Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak 

edilmiş, Başkan Ali Kopuz tarafından açılış 

konuşması yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Rize Tanıtım Günleri 

İstanbul’da gerçekleştirilen 9. Rize Tanıtım 

Günleri’ne iştirak edilmiş, 14 Nisan 2016 

tarihinde yapılan açılışta TOBB Başkan 

Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz 

tarafından bir konuşma yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPF Yerel Zincirler Buluşuyor 

Konferansı 

Borsamızca, Türkiye Perakendeciler 

Federasyonu (TPF) tarafından düzenlen 

“Yerel Zincirler Buluşuyor 2016” 

konferansına iştirak edilmiştir. 

 

Kırgızistan Ziyareti  

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 

Atambayev’in daveti üzerine, TOBB heyeti 

tarafından, 18 Nisan 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen ziyarete iştirak edilmiş, 

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çeşitli 

temaslarda bulunulmuştur. 
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EXPO 2016 Antalya Uluslararası 

Bahçecilik Sergisi  

22 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 

Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı EXPO 2016 

Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi 

açılış törenine Borsamız tarafından katılım 

sağlanmıştır.  

 

 
 

Hırvatistan Resmi Ziyareti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Hırvatistan resmi ziyareti kapsamında,  27 

Nisan 2016 tarihinde Hırvatistan Ekonomi 

Odası Başkanı Luka Burilovic ile iki ülke 

arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 

amacıyla bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

11. Türk-Arap Ekonomi Forumu  

28 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen 11. 

Türk – Arap Ekonomi Forumu’na 

Borsamızca iştirak edilmiş, Başbakan 

Yardımcısı Lütfi Elvan, Katar Ekonomi ve 

Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed Bin Jassim Bin 

Mohammed Al Thani’nin de katıldığı 

forumun açılışında, Başkan Ali Kopuz 

tarafından bir konuşma yapılmıştır. 

 

 

 

Uluslararası Arabuluculuk 

Sempozyumu 

İstanbul’da 29 Nisan 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen Uluslararası Arabuluculuk 

Sempozyumu’na Borsamızca katılım 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBB AB Uyum Komisyonu 

Toplantısı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği AB Uyum 

Komisyonu toplantısı,  9 Mayıs 2016 

tarihinde TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB 

Başkanı Ali Kopuz başkanlığında 

gerçekleştirilmiştir.  
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TOBB Genel Kurulu Hizmet Şeref 

Belgesi ve Plaket Töreni 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

katılımlarıyla 10 Mayıs 2016 tarihinde 

düzenlenen TOBB 72. Genel Kurul Hizmet 

Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’ne Borsamız 

delegasyonu tarafından iştirak edilmiştir.  

 

 

 

TOBB Delegasyonu Anıtkabir 

Ziyareti  

TOBB 72. Genel Kurulu kapsamında 10 

Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 

Anıtkabir ziyaretine Borsamız delegasyonu 

tarafından iştirak edilmiştir. 

 

 

 

TOBB 72. Genel Kurulu 

11 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 

TOBB 72’inci Genel Kurulu’na Borsamız 

delegasyonu tarafından katılım 

sağlanmıştır. 

 

 
 

1’inci Bakliyat Şenliği 

İstanbul Ticaret Borsasının desteği ile 

yürütülen Bakliyatla Sağlıklı Beslenme 

Sağlıklı Hayat Platformu projesi 

kapsamında 17 Mayıs 2016 tarihinde 

düzenlenen 1. Bakliyat Şenliğine Borsamız 

tarafından iştirak edilmiştir. 

 

 

 

Rize’nin Yıldızları Ödül Töreni 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

katılımlarıyla, 20 Mayıs 2016 tarihinde Rize 

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 

gerçekleştirilen “Rize'nin Yıldızları, 

Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”ne 

Borsamızca iştirak edilmiştir. 

 

 

 

ICC 62. Genel Kurulu 

23 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye 

Milli Komitesi 62. Genel Kurul toplantısına 

Borsamızca katılım sağlanmıştır. 
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İstanbul Tahkim Merkezi 

Çalışmalarını Değerlendirme 

Toplantısı 

25 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen 

İstanbul Tahkim Merkezi Çalışmalarını 

Değerlendirme Toplantısına Borsamız 

tarafından katılım sağlanmıştır. 

 

 

 

8’inci Türk Deniz Ticareti Tarihi 

Sempozyumu 

Borsamızın sponsorluğu ile 27 Mayıs 2016 

tarihinde gerçekleştirilen 8’inci Türk Deniz 

Ticareti Tarihi Sempozyumuna katılım 

sağlanmış, sempozyumun açılışında 

İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı 

İlhan Koyunseven tarafından bir konuşma 

yapılmıştır. 

 

 

 

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 

Olağanüstü Genel Kurulu  

30 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen 

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısına Borsamızca 

katılım sağlanmıştır. 

 

 

Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. 

Olağanüstü Genel Kurulu  

15 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen 

Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ) 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına 

Borsamızca katılım sağlanmıştır. 

 

 

 

Umat Gümrük ve Turizm 

İşletmeleri Genel Kurulu 

13 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen 

Umat Gümrük Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 

Genel Kurulu toplantısına Borsamızca 

katılım sağlanmıştır. 

 

 
 

Başbakan Binali Yıldırıma Nezaket 

Ziyareti 

TOBB Heyeti ile birlikte, 14 Temmuz 2016 

tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’a hayırlı 

olsun ziyaretinde bulunarak, Türk iş 

dünyasının ekonomik sorunları ve talepleri 

iletilmiştir.  
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Türk – ABD Sağlık Sektörleri 

Çalıştayı 

TOBB tarafından 14 Temmuz 2016 

tarihinde gerçekleştirilen Türk-ABD sağlık 

sektörleri çalıştayına Borsamızca katılım 

sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polatlı Ticaret Borsası Hasat 

Bayramı Kutlamaları 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

(TİGEM) tarafından 15 Temmuz 2016 

tarihinde Ankara - Polatlı’da düzenlenen 

66. Hasat Bayramı kutlamaları 

çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Faruk Çelik ile birlikte Polatlı Ticaret 

Borsası ziyaret edilmiştir. 
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BU VATANA İHANET GİRİŞİMİDİR 

 

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin demokrasi 

geleneğine kastedildiğini belirterek, "İş âlemi olarak seçilmiş hükümetin yanındayız. Bu ihanet 

girişimine sivil toplum kuruluşları başkanları olarak üyelerimizle beraber dimdik karşı 

duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Evde durma zamanı değil. Sokağa çıkıyoruz" dedi. 
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Başbakanlık Oda Borsa Başkanları 

İstişare Toplantısı 

5 Ağustos 2016 tarihinde TOBB heyeti ile 

birlikte, Başbakan Binali Yıldırım ziyaret 

edilerek, Oda ve Borsa Başkanları İstişare 

Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ile İstişare Toplantısı 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

düzenlenen istişare toplantısına 5 Ağustos 

2016 tarihinde, TOBB heyeti ile birlikte 

katılım sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi ve Şehitler Mitingi  

7 Ağustos 2016 tarihinde Cumhur-

başkanlığı himayesinde İstanbul 

Yenikapı’da düzenlenen "Demokrasi ve 

Şehitler Mitingi“ne Borsamızca katılım 

sağlanmıştır.  

 

 

 

Bin Yılın Sesi Türkçe Bayramı  

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 

İstanbul’da 29 Ağustos 2016 tarihinde 

düzenlenen 2. Uluslararası Türkçe Bayramı 

kapanış törenine Borsamızca iştirak 

edilmiştir.  

 

 

 

DTİK Sırbistan Tanıtım Toplantısı 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 

bünyesinde oluşturulan Dünya Türk İş 

Konseyi (DTİK) tarafından 27 Ağustos 2016 

tarihinde gerçekleştirilen Sırbistan Tanıtım 

Toplantısına Borsamızca katılım 

sağlanmıştır. 
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İstanbul Meyve Sebze Şurası 

Hazırlık Toplantısı 

İstanbul Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü 

tarafından 31 Ağustos 2016 tarihinde 

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 

Birliği’nde düzenlenen Meyve Sebze Şurası 

Hazırlık Toplantısına Borsamızca katılım 

sağlanmıştır.  

 

 

 

TOBB Oda ve Borsa Konseyleri 

Müşterek Toplantısı 

 

1 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen TOBB 

Oda ve Borsa Konseyleri Müşterek 

Toplantısına Borsamızca katılım 

sağlanmıştır.  

 

 

Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme 

Sağlıklı Hayat Platformu Projesi 

Borsamızın desteğiyle gerçekleştirilen 

Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat 

Platformu Projesi’nin 8 Eylül 2016 tarihinde 

düzenlenen kapanış toplantısına, 

Borsamızca katılım sağlanmıştır. 

 

 

Etik Çalıştayı  

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu’nun (KGEK) yürüttüğü 

“Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” 

konulu Avrupa Birliği projesi kapsamında; 

26 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen 

Profesyonel Meslek Örgütleri Etik ve Çıkar 

Çatışması Yönetimi Çalıştayı’na 

Borsamızca iştirak edilmiştir. 

 

 

 

Fındık ile Sağlık Paneli 

Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TÜGİS) 

ile Fındık Tanıtım Grubu (FTG) tarafından 

27 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen 

Fındık ve Sağlık konulu panele Borsamızca 

katılım sağlanmıştır.  

 

 

 

9’uncu Türkiye Ticaret ve Sanayi 

Şurası 

TOBB ev sahipliğinde 6 Ekim 2016 

tarihinde düzenlenen 9’uncu Türkiye 

Ticaret ve Sanayi Şurasına Borsamızca 

iştirak edilmiştir. 
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BURTARIM 2016 Fuarı 

14 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen Bursa 

14. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, 

Zeytincilik ve Süt Endüstrisi Fuarı'na 

Borsamız tarafından inceleme gezisi 

düzenlenmiştir. 

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Eğitim Yılı Açılış 

Töreni 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımlarıyla 15 Ekim 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Yılı Açılış 

Törenine Borsamız tarafından katılım 

sağlanmıştır. 

 

 

Uluslararası İstanbul Hukuk 

Kongresi 

17 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 51 

ülkeden adalet bakanları ve üst düzey yargı 

heyetlerinin katıldığı Uluslararası İstanbul 

Hukuk Kongresi’ne iştirak edilmiş, Başkan 

Ali Kopuz tarafından kongrede bir 

konuşma gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

 

SIAL Paris, Gıda Fuarı 

Fransa’da 16-20 Ekim 2016 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen Uluslararası SIAL 

Paris Gıda Fuarına Borsamızca bir inceleme 

gezisi düzenlenmiştir. 

 

 

Bağcılar Vakıflar Ortaokulu 

Konferans Salonu Açılışı  

İstanbul Ticaret Borsası’nın katkılarıyla 

yenilenen İstanbul Bağcılar Vakıflar 

Ortaokulu’nun Konferans Salonu’nun 20 

Ekim 2016 tarihinde düzenlenen açılış 

törenine Borsamızca iştirak edilmiş, 

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkan Özefe 

tarafından açılışta bir konuşma 

gerçekleştirilmiştir. 
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15 Temmuz Dayanışma 

Kampanyası 

15 Temmuz Darbe girişiminde şehit olan 

vatandaşlarımızın yakınları ile gazilerimize 

destek için düzenlenen 15 Temmuz 

Dayanışma Kampanyası çerçevesinde 

TOBB ve TOBB çatısı altındaki oda ve 

borsalar tarafından toplanan yardımlar 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

25 Ekim 2016 tarihinde takdim edilmiştir.  

TOBB çatısı altındaki 365 Oda ve Borsa 

arasında en yüksek destek Borsamızca 

sağlanmıştır. 

 

 

7’nci YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı  

26 Ekim 2016 tarihinde Antalya’da 

düzenlenen 7’nci YÖREX Yöresel Ürünler 

Fuarı’na Borsamız tarafından, kardeş 

borsalar Rize ve Aydın Ticaret Borsalarının 

da misafir edildiği kurumsal bir stand 

açılmış, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri 

tarafından katılım sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coğrafi İşaretler Semineri  

27-28 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya'da 

düzenlenen "Türkiye ve Diğer Akdeniz 

Ülkelerinde Coğrafi İşaretler: Gelişme 

Eğilimleri Sorunlar ve Beklentiler" konulu 

4.Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler 

Seminerine Borsamızca katılım 

sağlanmıştır. 

 

Ulusal Süt Zirvesi  

3-4 Kasım 2016 tarihleri arasında 4'ncüsü 

düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi’ne 

Borsamızca katılım sağlanmıştır. 

 

 

TOBB Oda ve Borsa Başkanları 

İstişare Toplantısı 

TOBB tarafından 9 Kasım 2016 tarihinde 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci’nin katılımlarıyla düzenlenen ve 

Oda ve Borsa Başkanları istişare 

toplantısına Borsamızca katılım 

sağlanmıştır. 
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İpsala UMAT Gümrük ve Turizm 

İşletmeleri İstişare Toplantısı 

10 Kasım 2016 tarihinde İpsala UMAT 

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve ortakları ile 

TOBB ev sahipliğinde düzenlenen istişare 

toplantısına Borsamızca katılım 

sağlanmıştır.  

 

Türk – Arap Ticaret Odası Çalışma 

Toplantısı  

Türk – Arap Ticaret Odası kuruluş 

çalışmaları kapsamında 23 Kasım 2016 

tarihinde düzenlenen çalışma toplantısı, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 

Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz 

başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

 

Türk-Arap Ticaret Odası İmza 

Töreni 

24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen 

Türk-Arap Ticaret Odası kuruluşu imza 

törenine Borsamız heyeti tarafından iştirak 

sağlanmıştır. 

 

 

İBB Ortak Akıl Toplantısı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 

25 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Hal 

İstanbul Gelecek Tasarım Projesi Ortak Akıl 

Konferansına Borsamız tarafından katılım 

sağlanmıştır. 

 

APİ İstanbul Bal ve Arıcılık 

Festivali 

25 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Arı 

Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen 

"Api İstanbul Bal ve Arıcılık Festivali"ne 

Borsamızca katılım sağlanmıştır. 

 

Türkiye’nin Gıda Merkezi 

Politikaları ve İstanbul Gıda 

Merkezi Vizyonu Paneli  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

26 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen ‘Hal 

İstanbul Gelecek Tasarım Projesi’ 

kapsamında gerçekleştirilen panele 

Borsamız tarafından katılım sağlanmış, 

Meclis Başkanı Bülent Kasap panelde 

konuşmacı olarak yer almıştır. 
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Dünya Zeytin Günü Kutlama 

Programı 

26 Kasım 2016 tarihinde Akhisar Ticaret 

Borsası tarafından düzenlenen “Dünya 

Zeytin Günü” kutlama programına 

Borsamızca katılım sağlanmıştır. 

 

7’inci Boğaziçi Zirvesi  

Uluslararası İş Birliği Platformu tarafından 

29 Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 

gerçekleştirilen 7’inci Boğaziçi Zirvesi’ne 

Borsamızca katılım sağlanmıştır.  

 

7’inci Boğaziçi Zirvesi Çalışma 

Yemeği 

30 Kasım 2016 tarihinde TOBB tarafından 

“Küresel Gelecek Küresel Hedefler" 

temasıyla 90 ülkenin siyaset ve iş 

dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu 

7’inci Boğaziçi Zirvesi çerçevesinde 

düzenlenen çalışma yemeğine Borsamız 

tarafından iştirak edilmiş, Başkan Ali Kopuz 

tarafından bir konuşma yapılmıştır. 

 

Tohum Projesi Sunumu  

Borsamız tarafından yürütülen “50 Yıldan 

Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen 

Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin 

Araştırılması Projesi”nin tamamlanması 

sonrasında proje raporu 6 Aralık 2016 

tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’na sunulmuştur. 
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İstanbul Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğü Ziyareti 

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul- 

Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör 

saldırısı sonrasında toplumun farklı 

kesimlerini temsil eden sivil toplum 

kuruluşu ve meslek örgütlerinin, 14 Aralık 

2016 tarihinde İstanbul Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği taziye 

ziyaretine Borsamızca iştirak edilmiştir.  

 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 

Ziyareti 

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul- 

Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör 

saldırısı sonrasında toplumun farklı 

kesimlerini temsil eden sivil toplum 

kuruluşu ve meslek örgütlerinin, 14 Aralık 

2016 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürü 

Mustafa Çalışkan’a gerçekleştirilen taziye 

ziyaretine Borsamızca iştirak edilmiştir.  

 
 

İstanbul Valiliği Ziyareti 

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul- 

Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör 

saldırısı sonrasında toplumun farklı 

kesimlerini temsil eden sivil toplum 

kuruluşu ve meslek örgütlerinin, 14 Aralık 

2016 tarihinde İstanbul Valisi Vasip Şahin’e 

gerçekleştirilen taziye ziyaretine 

Borsamızca iştirak edilmiştir. 
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. 

Davut Kavranoğlu, İstanbul Ticaret Borsası 

depolarında bulunan ve 50 yılı aşkın 

geçmişe sahip tohumların canlandırılması 

projesiyle ilgili bilgi almak üzere, 15 Ocak 

2016 tarihinde Borsamızı ziyaret etmiştir. 

 

 
 

Gülensu İlköğretim Okulu 

Gülensu İlköğretim Okulu Müdürü ve Okul 

Aile Birliği temsilcileri Borsamızın 

okullarına yaptığı katkılardan dolayı 25 

Ocak 2016 tarihinde Borsamıza teşekkür 

ziyaretinde bulunmuştur. 

 

 

 

Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu 

Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu Okul Aile Birliği 

üyelerinden oluşan bir heyet, okulda görev 

yapan öğretmenler ile birlikte, eğitime 

katkıları sebebiyle Borsamıza 23 Şubat 

2016 tarihinde bir teşekkür ziyaretinde 

bulunmuştur. 

 

 

TOBB Gıda Sanayi Meclis 

Toplantısı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gıda 

Sanayi Meclisi toplantısı, 04 Mart 2016 

tarihinde Borsamız ev sahipliğinde Tuzla 

Hizmet Biriminde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 

Genel Müdürü Adnan Yankın, 4 Nisan 2016 

tarihinde Tarım Ürünleri Ticareti Daire 

Başkanı Hakan Çalış ve İstanbul Ticaret İl 

Müdürü İsmail Menteşe ile birlikte 

Borsamızı ziyaret etmiştir.  

 

 

  

BORSAMIZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

FAALİYETLER 
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Zeytin Fidanı Dikim Töreni 

 
Borsamızca, Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin 

katılımıyla 20 Nisan 2016 tarihinde Tuzla’da 

zeytin fidanı dikim töreni 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

Rize Ticaret ve Sanayi Odası  

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Şaban Aziz 

Karamehmetoğlu, 2 Nisan 2016 tarihinde 

Borsamızı ziyaret etmiştir. 

 

   
 

Türkçe Konuşan Girişimciler 

TOBB 19. Türkçe Konuşan Girişimciler 

Programı çerçevesinde, 16 Mayıs 2016 

tarihinde Borsamızda Üyelerimiz ve çeşitli 

ülkelerden gelen Türkçe konuşan 

girişimcilerin katılımıyla bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

Gebze Ticaret Odası 

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Nail Çiler başkanlığındaki Gebze 

Ticaret Odası heyeti 9 Haziran 2016 

tarihinde Borsamız Meclis toplantısına ve 

iftar yemeğine katılmıştır. 

 

 
 

Kenya Ticaret ve Sanayi Bakanı  

Kenya Ticaret ve Sanayi Bakanı Adnan 

Muhammed,  Kenya’nın Ankara Büyükelçisi 

Kiema Kilonzo ve Türkiye - Kenya İş 

Konseyi Başkanı Kemal Koloğlu’ndan 

oluşan heyet, 3 Kasım 2016 tarihinde 

Borsamız Canlı Hayvan Borsasına bir 

inceleme ziyareti gerçekleştirmişlerdir. 

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü  

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hamit 

Aygül, Borsamızın 10 Kasım 2016 tarihli 

Meclis toplantısına katılarak üyeleri 

Bakanlık destekleri hakkında 

bilgilendirmiştir. 
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TOBB Türkiye İklimlendirme 

Meclisi 

Türkiye İklimlendirme Meclisi “Ulusal 

Yeterlilik Hazırlık Toplantısı” Borsamızın ev 

sahipliğinde 16 Kasım 2016 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

Operasyonel Programı Toplantısı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği 

ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) tarafından 

yürütülen “Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

Operasyonel Programı” kapsamında 

gerçekleştirilen “Pamuk lifi üretiminde 

bölgesel sınai işbirliği” projesi hakkında 

görüş alışverişinde bulunmak üzere 24 

Aralık 2016 tarihinde Borsamız ziyaret 

edilmiştir. 

 

 

İSTİB E-Pazar 

İSTİB E-Pazar elektronik Borsa 

platformunun açılışı vesilesiyle, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürü Hamit Aygül, 

İstanbul Defterdarı Fahrettin Özdemirci, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul 

Ticaret İl Müdür Vekili İsmail Menteşe ve 

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Özden Çakır 30 Kasım 2016 

tarihinde Borsamızı ziyaret ederek 

platform hakkında bilgi almışlardır. 

 

İSTİB E-Pazar Gong Töreni 
 

İSTİB E-Pazar elektronik Borsa platformu 

açılışı ve gong töreni 30 Kasım 2016 

tarihinde Borsamız Merkez Binası Satış 

Salonunda, protokol ve Üyelerimizin 

katılımlarıyla gerçekleştirilmiş, gongun 

çalınmasıyla birlikte platform üzerinden ilk 

alım-satım işlemi yapılmıştır. 
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BORSA HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI 
 

BORSA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

Elektronik Pazar Projesi 

Borsamız tarafından iç pazarın canlandırılmasına yönelik, Borsaya dâhil maddelerin alım satım 

işlemlerinin, objektif, güvenli ve işlem derinliği bulunan bir pazarda gerçekleştirilebilmesi, 

referans fiyatların anlık olarak üretilerek kamuoyu ile paylaşılabilmesi hedefi ile borsamız üyesi 

alıcı ve satıcıları bir araya getirecek elektronik bir borsa altyapısının oluşturulması çalışmaları 

2014 yılında başlatılmıştır.  

 

Elektronik Pazar Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul Yenilikçi İstanbul Mali Destek 

Programı kapsamında desteklenmiş ve 30 Kasım 2016 tarihinde tamamlanmıştır.  
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Aidat ve Tescil Ödemelerinin Kredi Kartı ile Gerçekleştirilebilmesi 

Aidat ve Tescil ödemelerinin kredi kartı ile tahsil edilmesine imkân sağlanmıştır. Elektronik 

Pazar kapsamında on-line ödeme yöntemleri ve E-Tescil gibi uygulamaların gerek teknik 

gerekse hukuksal altyapısı tamamlanmıştır. 

 

CANLI HAYVAN BORSACILIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

2016 Yılında Tuzla Canlı Hayvan Borsası Hizmet Birimi Tesislerinde mevcut kapasitenin daha 

etkin kullanılması, alıcı ve satıcı sayısı arttırılarak ve alım-satım işlem hacminin yükseltilmesi 

için çalışmalarda bulunulmuştur. Canlı Hayvan Borsası’nda hizmet kalitesinin arttırılması 

amacıyla Tuzla hizmet binası yenilenerek hizmet biriminin fiziksel kapasitesi arttırılmış,  Canlı 

Hayvan satış salonu işlemlerinin daha kolay ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için gerekli 

otomasyon altyapısı tamamlanmıştır.  

İstanbul’a Gelen Canlı Hayvan Hareketlerinin İzlenmesi 

İstanbul Canlı Hayvan Borsası tarafından TÜRKVET sistemi kullanılarak yapılan takiplerle, 

Türkiye’nin çeşitli illerinden İstanbul Canlı Hayvan Borsası Tesislerine gelecek canlı hayvan 

hareketleri tespit edilebilmekte, tesislere ulaşmayan hayvan hareketleri düzenli olarak Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilmektedir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığına 10 bini aşkın bildirimde bulunulmuştur. 

  

 

 

 

 

 

LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI 

Türkiye’deki Lisanslı Depolar, çalışma sistemleri, verimlilikleri borsamızca düzenli olarak takip 

edilmekte, mevzuat ve uygulama modelleri incelenmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda 

5174 sayılı Kanun uyarınca anonim şirket şeklinde kurulması planlanan Türkiye Ürün İhtisas 

Borsasına; Borsamız tarafından 2.000.000.- TL. (İki milyon)  sermaye taahhüdünde 

bulunulmuştur. 
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İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI 

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. 

 

Web sitemizde, fiyat bültenlerine günlük, haftalık, aylık ve yıllık kategoriler halinde ulaşmak 

mümkün olmaktadır. 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. 

Diğer Ulusal ve Uluslararası İstatistikler 

Borsamız tarafından, başta üyeleri olmak üzere tüm iş dünyasının bilgi ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla 2016 yılında 286 adet ulusal ve uluslararası istatistik paylaşılmıştır.  

Ulusal İstatistikler 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Günlük Piyasa Bültenleri  

Toprak Mahsulleri Ofisi günlük piyasa bültenleri 2016 yılında, borsamız web sitesinde düzenli 

olarak yayınlanmıştır.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gıda İstatistikleri 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 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 

paylaşılmaktadır. 

Et ve Süt Kurumu İstatistikleri (ESK) İstatistikleri 

Et ve Süt Kurumu Haftalık Piyasa Bültenleri borsamız web sitesi aracılığıyla paylaşılmaktadır. 

Uluslararası İstatistikler 

Uluslararası tarım ve gıda istatistikleri, web sitemizden Türkçe olarak üyelerimize 

duyurulmaktadır. 2016 yılında 24 istatistik tercüme edilerek yayınlanmıştır.  

Avrupa Komisyonu Tarımsal Emtia Fiyat Verileri 

AB Komisyonu Tarımsal Emtia Fiyat Verileri, Türkçe olarak, web sitemiz aracılığıyla 

üyelerimize düzenli bir şekilde sunulmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

FAO Aylık Gıda Fiyat Endeksi Bülteni, Türkçe olarak, web sitemiz aracılığıyla üyelerimize 

düzenli bir şekilde sunulmaktadır. 
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LABORATUVAR HİZMETLERİ 

Laboratuvarımızda, üyelerimizin talepleri doğrultusunda ürün analiz talepleri karşılanmıştır.  

Laboratuvar hizmetlerinin Borsaların amacına uygun şekilde geliştirilmesi ve üyelere katkı 

sağlayabilecek bir Akredite Gıda Laboratuvarı kurulması veya anlaşmalı bir Laboratuvar ile 

üyelere hizmet sunulabilmesi konusunda fizibilite ve araştırma raporu için yöntem planlaması 

çalışmaları yapılmıştır. 

İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin beklentilerinin değerlendirilebilmesi için, üyelerin 

laboratuvar ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik anket çalışmaları sonucunda laboratuvar 

hizmetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla Yeditepe Üniversitesi AR&GE ve 

Analiz Merkez Laboratuvarları ile protokol imzalanarak üyelere %25 oranında indirim 

sağlanmıştır.  

2012 yılında İSTİB Laboratuvarında muhafaza edilen 50 yıldan öncesine ait olduğu düşünülen, 

33 çeşit tohum numunesinin yeniden canlandırılması amacı ile yürütülmeye başlanan proje 

tamamlanmıştır. TAGEM ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde yürütülen proje sonucunda 

sterilizasyon ve çimlendirme için üretilen iki adet solüsyon için patent alınmış, tohumlar da 

canlandırılarak ürün alınması sağlanmıştır.   

 

 

 

KIYASLAMA ÇALIŞMALARI 

Borsa hizmet verimliliğinin arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin tespit edilebilmesi için 2016 

yılında borsacılık faaliyetleri kapsamında kardeş borsamız olan Rize Ticaret Borsası, İzmir 

Ticaret Borsası, Sakarya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Borsası ve Karacabey Ticaret Borsası 

ile kıyaslama çalışmaları yapılmıştır. 
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BİLGİLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ 

Üyelerimiz ve Borsa organlarından gelen talepler doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 

oluşturulan politika ve görüşlerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde basında yer alması ve bu 

yol ile kamuoyu oluşturulması için basın bültenleri ve demeçler yayınlanmaya devam 

edilmiştir. 

 

Yeni bir tasarım ve içerikle güncellenen web sitemiz, mektup, e-posta ve SMS yoluyla üyelere 

yönelik bilgilendirme faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

Üyelerimize iş geliştirme konusunda yardımcı olmak ve ulusal ve uluslararası hibe ve 

desteklerden yararlanmalarını sağlamak üzere bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.  

 

Üye şikâyet, talep ve önerilerinin kurulan takip sistemi üzerinden etkin bir şekilde takip 

edilerek en kısa zamanda cevaplandırılmasına devam edilmiştir. Şikâyet, talep ve öneriler ile 

ilgili performansın sistem üzerinden ölçülmesi sağlanmıştır. 

Borsamız eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri “İSTİB Akademi” üzerinden etkin bir şekilde 2016 

yılında da devam ettirilmiştir. 

İSTİB Akademi Eğitim Faaliyetleri 

Yapılan anket çalışmaları ile üyelerimizin ihtiyaçları belirlenmiş, bu doğrultuda eğitim 

programları düzenlenmiştir. 
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Eğitim Faaliyetlerine Katılım ve Memnuniyetin Ölçülmesi 

2016 yılında üyelerimize toplam olarak 12 adet eğitim programı düzenlenmiş, eğitimlere 225 

üyemiz katılım göstermiştir. Personel için düzenlenen 28 eğitime ise, eksiksiz katılım 

sağlanmıştır. 

Eğitimlerdeki memnuniyet oranları sürekli olarak ölçülmüş, üyeler için düzenlenen eğitimlerin 

memnuniyet oranı 2016 yılında % 69,05 olarak ölçülürken, personel eğitimleri memnuniyet 

oranı 2016 yılında % 87 olarak tespit edilmiştir. 
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Güncel Mevzuat ve Sektörel Konularda Üyelerin Bilgilendirilmesi 

Duyurular 

Borsamız tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çeşitli kurum ve 

kuruluşları tarafından Borsamıza bildirilen etkinlik, sektörel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri 

gibi üyelerimizi ilgilendiren konular web sitemizde yayınlanmakta, aynı zamanda söz konusu 

duyurular e-posta yoluyla üyelerimize gönderilmektedir.  

 

Basın Bültenleri  

Tarım, hayvancılık, gıda, sektörleri ve genel ekonomik durum ile ilgili Borsamız görüşleri 

kamuoyuyla paylaşılarak gündem oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. 2016 yılında 52 adet 

basın bülteni yayınlanmıştır. Borsamız faaliyetleri ulusal, yerel ve uluslararası basında toplam 

654 haber ile yer alırken, 1013 web sitesinde 1986 adet haber yayınlanmıştır.  
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Elektronik Bültenler 

Borsamız ile ilgili etkinlik, duyuru ve 

haberlerin yer aldığı e-bültenler vasıtasıyla 

üyelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri 

yapılmaktadır. 2016 yılında 16 adet e-bülten 

yayınlanmıştır. 

Sürekli Geliştirilen ve Yenilenen İnternet 

Sitesi 

Borsamız internet sitesi, interaktif ve üye 

odaklı olarak hizmet vermeye devam 

etmektedir. Web sitesinin etkinliği sürekli 

olarak ölçülmektedir. Borsamız web sitesi 

2016 yılı içinde 68 bini aşkın kişi tarafından 

257 binden fazla sayıda görüntülenmiştir.  

Borsamız faaliyetlerinin üyelere duyurulması, 

üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan 

169 haber web sitesinde yayınlanmıştır.  

Borsa faaliyetlerinin duyurulması amacıyla 

twitter, facebook ve flicker gibi sosyal 

mecralarda aktif bir şekilde paylaşımlar 

yapılmaya devam edilmiştir. 
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KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMET 

KALİTESİNİN ARTTIRILMASI 

Stratejik Plan’a Uygunluk 

İstanbul Ticaret Borsası 2014-2018 Stratejik Planı, değişen koşullarda, farklılaşan sorunlara 

karşı çözüm üretmek ve ortaya çıkacak yeni hizmet alanlarında çalışmalar yapabilmek üzere 

tasarlanmış, değişikliklere açık dinamik yapısı ile Borsa faaliyetlerine yön vermeye devam 

etmektedir. 

Borsamızın 2015-2018 döneminde yapacağı faaliyetler için bir yol haritası niteliğinde olan 

Stratejik Plan ve Borsamızın Vizyon ve Misyon beyanlarına uygun olarak oluşturulan yıllık iş 

planı çerçevesinde üye memnuniyeti hedefi gözetilerek İstanbul ve Türkiye ekonomisine 

katkıda bulunulmaya devam edilmiştir.  

Uyum Performans Toplantıları 

İstanbul Ticaret Borsası, yıl içinde gerçekleşen planlanmış faaliyetler dışında, zamanın koşulları 

içinde gelişen planlanmamış faaliyetler için de, mevzuat çerçevesinde fasıllar arasında 

aktarma imkânı tanıyabilen dinamik bir bütçeye sahiptir. Düzenli olarak gerçekleştirilen “Süreç 

Performans Toplantılarında” Stratejik Plan-Bütçe bağlantısını oluşturan yıllık “İş Planı” ile 

“Bütçe” uyumu da izlenmektedir. 

 

Akreditasyon Çalışmaları 

Akreditasyon Sistemi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda oda ve borsaların 

standardizasyonunun sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi açısından önemli bir 

sistemdir. 

2015 yılı itibarıyla “Akredite Borsa” statüsü kazanan Borsamız, Üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” 

verme amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.  



 

66 

TOBB Akreditasyon Oryantasyon Eğitimi 

Akreditasyon çalışmaları ile ilgili olarak TOBB tarafından 27 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen 

TOBB Akreditasyon Oryantasyon Eğitimi’ne katılım sağlanmıştır. 

 

 

Bilgi İşlem Çalışmaları 

2016 Yılında Borsamızın çağdaş, rasyonel ve yenilikçi temelde çalışmalarını etkin biçimde 

yürütmesi kapsamında bilgi işlem ve yazılım altyapısını geliştirmek için çalışmalara devam 

edilmiştir.  

Bu kapsamda teknolojik ömrünü tamamlamış cihazlar yenilenmiş, kullanılan programların 

lisanslama işlemleri tamamlanmıştır.  

Borsa yazılım altyapısı tümüyle yenilenmiş, tüm birimlerin birbirileriyle entegrasyonunu 

sağlayan yeni bir yazılım kullanılmaya başlanmıştır. 

E-arşiv çalışmaları tamamlanmış, kurumumuza ait 1924 yılından bu yana tüm yönetim kurulu 

ve meclis kararları taranarak dijital ortama aktarılmıştır. 125 bin sayfayı bulan e-arşiv, 

hazırlanan yazılım ile personelin kullanımına sunulmuştur. E-arşive hem web üzerinden hem 

de mobil uygulama vasıtasıyla mobil cihazlardan erişim sağlanmaktadır.  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) çalışmaları başlatılmış resmi yazışmaların bu sistem 

üzerinden yürütülmesini teminen süreç şemaları hazırlanarak pilot uygulamalara 

başlanılmıştır. EBYS ile zaman ve kâğıt israfının önüne geçilerek kurumsal işleyişin hızlı ve etkin 

bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.  
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Bürokratik süreçleri azaltan, teknolojik kolaylıkları ile öne çıkan Elektronik Pazar yazılımı 

tamamlanmış ve bu sistem üzerinden üyelerin alım-satım işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde 

yapmasını sağlayacak altyapı oluşturulmuştur. E-Pazar platformu içerisinde bulunan ödeme 

sistemleri ve tescil süreçleri Türkiye çapında Ticaret Borsacılığında yenilikçi uygulamalar olup 

ilk defa Borsamız tarafından hayata geçirilmiştir.  

 

 

Kalite Yönetim Sisteminin QDMS yazılımı üzerinden takip ve kontrolüne imkân sağlanmıştır. 

Bu yazılım ile kalite yönetimi ve akreditasyon süreçlerinin Stratejik Plan çerçevesinde takibi 

sağlanmıştır. 

 

Borsa'nın Beşeri Kapasitesinin Nitelik ve Nicelik Olarak Arttırılması 

 

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları 

Borsamızın etkin ve verimli çalışması ancak insan kaynağındaki gelişme ve değişimlere hızlı 

ayak uydurma, personelin mesleklerinde uzmanlaşması ve mesleki kabiliyetlerinin arttırılması 

ile mümkündür. Bu anlayıştan yola çıkarak, personelin yetkinliğinin geliştirilmesi, hizmet 

kalitesinin arttırılması ve iş güvenliğinin sağlanması için 2016 yılında 17 ayrı konuda 23 eğitim 

programı düzenlenmiştir. 
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2016 YILI KURUM İÇİ PERSONEL EĞİTİMLERİ  

Eğitim Tanımı Eğitimi Veren 
Eğitim Baş. 

Tar. 
Eğitim Bit. Tar. 

İlkyardım Eğitimi (Sertifikalı) (2016 Yılı) Ateş Ali Çalış 07.01.2016 08.01.2016 

İlkyardım Eğitimi (Sertifikalı) (2015 Yılı) Ateş Ali Çalış 07.01.2016 07.01.2016 

Excel ve World Eğitimi (1.grup) Burak Kanmaz 10.02.2016 10.02.2016 

Excel ve World Eğitimi (2.grup) Burak Kanmaz 17.02.2016 17.02.2016 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (2016/1.grup) İSG Uzmanı Hüsnügül Yüksek 22.03.2016 22.03.2016 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Tuzla Hizmet 
Birimi (2016) 

ISG Uzmanı Ercan Orhan 24.03.2016 24.03.2016 

Temel İlk yardım Eğitimi Tuzla Hizmet Birimi 
(2016) 

İşyeri Hekimi İlker Bozdağ 24.03.2016 24.03.2016 

Temel İlk yardım Eğitimi Merkez (2016/1) İşyeri Hekimi Dilek Pınarlı 30.03.2016 30.03.2016 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
(2016/2.grup) 

İSG Uzmanı Hüsnügül Yüksek 27.05.2016 27.05.2016 

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Doç. Dr. Nihat Alayoğlu 25.08.2016 25.08.2016 

Liderlik ve Yönetim Becerileri Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çırpan 30.08.2016 30.08.2016 

Kurumsal İletişim ve Kurum Kültürü Doç. Dr. Suat Sungur 01.09.2016 01.09.2016 

KOBİ'lerde Finansal Bilinç ve Etkin Kaynak 
Yönetimi 

Yrd. Doç. Dr. Selman Duran 07.09.2016 07.09.2016 

İşletme Stratejisi Geliştirme ve Etkin Yönetim Doç. Dr. Ümit Hacıoğlu 20.09.2016 20.09.2016 

Finansal Analiz ve Kontrol Doç. Dr. Hasan Dinçer 22.09.2016 22.09.2016 

Tescil İşlemlerinin ve Tescil Beyannamelerinin 
Sisteme Girilmesi Eğitimi 

Şeref Köroğlu 26.09.2016 27.09.2016 

KOBİ'lerde Bütçeleme Yrd. Doç. Dr. Selman Duran 28.09.2016 28.09.2016 

“Acil Durum Yangın Güvenlik Eğitimi ve Tatbikatı” 
Merkez Binası 

Ali Şükrü Cihan Osman Düz 24.10.2016 24.10.2016 

Tuzla Hizmet Birimi “Acil Durum Yangın Güvenlik 
Eğitimi ve Tatbikatı” 

Muhammet Çelik (İBİTEM) 25.10.2016 25.10.2016 

İstanbul Ticaret Borsası E-Pazar Platformu Demo 
Eğitimi 

Melike Ertekin, Burak Kanmaz 16.11.2016 16.11.2016 

Alpata Tescil Yazılım Eğitimi Sencer Belge, Alpata Yazılım 01.12.2016 01.12.2016 

Fotoğrafçılık Eğitimi (2016/1.gün) Özlem Büyükevren 27.12.2016 27.12.2016 

Fotoğrafçılık Eğitimi (2016/2.gün) Özlem Büyükevren 29.12.2016 29.12.2016 
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Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri 

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarında doğru 

müdahalenin yapılabilmesini teminen, bu konuda 

belirlenmiş personele “Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi” 

verilmiştir.  

 

 

İç Hizmet Office Programları Eğitimi 

Çalışanların Word, Excel gibi temel Office programlarının 

kullanımında uzmanlaşmaları ve verimlilik artışı için 

kurum bünyesinde ihtiyaç duyan personele “Word, Excel 

Uygulamaları Eğitimi” verilmiştir.  

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

İlgili kanun ve mevzuat uyarınca, personel için “İş Sağlığı 

ve Güvenliği Eğitimi” konulu eğitimler verilmiştir. 

 

 

 

Temel İlk Yardım Eğitimleri 

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarında doğru 

müdahalenin yapılabilmesini teminen, personele “Temel 

İlk Yardım Eğitimi” verilmiştir.  
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KOBİ'lerde Finansal Bilinç ve Etkin Kaynak Yönetimi 

Üyeler ile birlikte personelin de katılımı ile Medipol 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Yrd. Doç. Dr. 

Selman Duran tarafından İSTİB Akademi Eğitimleri 

kapsamında ‘‘KOBİ'lerde Finansal Bilinç ve Etkin Kaynak 

Yönetimi” konulu eğitim verilmiştir. 

 

Kurumsal İletişim ve Kurum Kültürü 

Üyeler ile birlikte personelin de katılımı ile Medipol 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Doç. Dr. Suat 

Sungur tarafından İSTİB Akademi Eğitimleri kapsamında 

‘‘Kurumsal İletişim ve Kurum Kültürü” konulu eğitim 

verilmiştir. 

 

Liderlik ve Yönetim Becerileri 

Üyeler ile birlikte personelin de katılımı ile Medipol 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çırpan 

tarafından İSTİB Akademi Eğitimleri kapsamında 

‘‘Liderlik ve Yönetim Becerileri” konulu eğitim verilmiştir.  

 

 

İşletme Stratejisi Geliştirme ve Etkin Yönetim 

Üyeler ile birlikte personelin de katılımı ile Medipol 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Hacıoğlu 

Dinçer tarafından İSTİB Akademi Eğitimleri kapsamında 

“İşletme Stratejisi Geliştirme ve Etkin Yönetim” konulu 

eğitim verilmiştir. 
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Finansal Analiz ve Kontrol 

Üyeler ile birlikte personelin de katılımı ile Medipol 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Dinçer 

tarafından İSTİB Akademi Eğitimleri kapsamında 

“Finansal Analiz ve Kontrol” konulu eğitim verilmiştir. 

  

 

E-Pazar Bilgilendirme Toplantısı 

Üyeler ve Personele yönelik olarak İSTİB E-Pazar 

uygulamalarının tanıtıldığı  “İSTİB E-Pazar” konulu eğitim 

ve bilgilendirme toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı 

Melike Ertekin tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Fotoğraf Çekim Teknikleri Eğitimi 

Çalışanların kendi alanlarında uzmanlaşmalarını 

sağlayabilmek için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler şubesi 

bünyesinde istihdam edilen ve diğer ilgili personele, 

“Fotoğraf Çekim Teknikleri Eğitimi” Özlem Büyükevren 

tarafından verilmiştir. 
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Kurum bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler dışında hizmet verimliliğinin arttırılması amacı ile 

personelin kurum dışında düzenlenen eğitimlere de katılması sağlanmıştır. 

 

2016 KURUM DIŞI PERSONEL EĞİTİMİ TABLOSU 

Eğitim Tanımı Eğitimi Veren 
Eğitim Baş. 

Tar. 
Eğitim Bit. 

Tar. 

TOBB Emekli Sandığı Vakfı Marmara Bölgesi Teşekkül 
Bilgilendirme Eğitimi 

TOBB Emekli Sandığı Vakfı 16.04.2016 16.04.2016 

E-Pazar Projesi ile ilgili Mali Raporlama Eğitim Sınai Kalkınma Ajansı 08.04.2016 08.04.2016 

TOBB Akreditasyon Oryantasyon Eğitimi TOBB 27.01.2016 27.01.2016 

TOBB bünyesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) Tanıtım Eğitimi. 

TOBB 04.09.2016 07.09.2016 

TOBB bünyesinde "Yönetici Asistanlığı Eğitimi" TOBB 18.11.2016 09.11.2016 
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Tescil İşlemleri 

Tescil işlemlerinde bürokratik süreçlerin azaltılması, işlem kolaylığının sağlanması, kontrol 

mekanizmalarının güçlendirilerek takip kabiliyetinin arttırılması konularında çalışmalara 

devam edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle Borsamızın işlem hacmi 24.745.874.644,46 TL.  

olarak gerçekleşmiştir.  
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Üyelik İşlemleri ve Üye Memnuniyeti 

İstanbul Ticaret Borsası’nın üye odaklı çalışma hedefine uygun olarak, üye memnuniyeti 

ölçümleri sürekli olarak yapılmakta, anket sonuçlarına göre zayıf görünen alanlar dikkate 

alınarak, iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.  

Ayrıca Borsaya kayıt olması gereken firmaların tespitine olanak sağlayan sistem hayata 

geçirilmiş, çalışmalar sonucunda 2014 yılında 6.885 olan aktif üye sayısı, 2015 yılında 8.719 ve 

2016 yılı sonunda toplam 10.363 aktif ve 3.615 askıda bulunan üye olmak üzere toplam 13.978 

üyeye ulaşmıştır. 
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Borsa Hizmet Binalarının Fiziksel Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Borsa Merkez ve Canlı Hayvan Borsası hizmet binalarının fiziksel kapasitesinin geliştirilerek, 

hizmet verimliliğinin arttırılabilmesi için proje ve izin çalışmalarına devam edilmiştir.  

Bu kapsamda yeni hizmet binası alımı için gerekli izinler alınmış, satın alma çalışmaları 

başlatılmıştır. 

Merkez bina olarak kullanılan tarihi Hamidiye Medresesinin daha etkin ve verimli olarak 

kullanılması amacıyla Rölöve ve Restitüsyon projeleri tamamlanmış ve Restorasyon projesi 

çalışmaları devam etmektedir.  

Tuzla Hizmet Birimi tamamen yenilenmiş, yönetim ve meclis toplantılarına imkân sağlayacak 

bir şekilde hazır hale getirilmiş ve 2016 yılında hizmete girmiştir.  

Hizmet Birimlerinin Geliştirilmesi 

Borsamızın Tuzla, Kadıköy, Rami ve Mega Center’da bulunan hizmet birimlerinde daha verimli 

hizmet sunulabilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür. 

Organizasyon Yapısının Güçlendirilmesi 

Borsa hizmet verimliliğinin arttırılması ve çağdaş borsacılık vizyonuna ayak 

uydurulabilmesinin sağlanması amacı ile çalışmalara devam edilmiştir. Organizasyon 

yapısındaki eksiklikler Borsa ihtiyaçlarına uygun olarak giderilmiştir. 

Enerji Kullanımının Optimize Edilmesi 

Borsa hizmet binalarının aydınlatılması ve diğer enerji kullanımı konularında, uygun olmayan 

kullanımların önlenebilmesi için çalışmalar yapılmış, bu doğrultuda ölçüm araçları 

belirlenmiştir. Kullanılan elektrik serbest piyasa koşullarında, pazarlık suretiyle indirimli olarak 

temin edilerek, ortam aydınlatması ölçümlerine devam edilmiş, fazla enerji sarfiyatına sebep 

olan aydınlatma gereçleri, yeni teknolojiye uygun tasarruflu gereçler ile değiştirilmiştir. 

İş ve İşlem Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi 

Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında, tüm iş ve işlem süreçlerinin 

değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için üç ayda bir Süreç Performans Göstergeleri (SPG) 

değerlendirme ve altı ayda bir Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantıları düzenli olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Borsanın tüm iş ve işlem süreçleri bir otomasyon programı 

ile entegre hale getirilmiştir. 

Akreditasyon sistemi çerçevesinde iş ve işlem süreçlerinin geliştirilmesi çalışmaları 

sürdürülmüş, bu kapsamda Borsamıza TOBB tarafından bir geliştirme ziyareti 

gerçekleştirilmiştir. 

Borsamız kalite yönetim sisteminin değişikliklere uyumu sağlanarak 2016 yılında ISO-9001 

birinci periyodik ara denetimi yapılmıştır.  
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Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

İş ve işlem süreçlerinde hız ve tasarruf sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

uygulanmaya başlanmıştır. 

 

İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ 
 

 İÇ PAZARIN CANLANDIRILMASI 

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. 

Hükümetin iç pazarın canlandırılması ile ilgili projelerine destek verilmiş ve yurtiçinde 

düzenlenen fuarlar Borsamızca desteklenmiştir. 

Yurtiçi Fuarlara Katılım Sağlanması 
 

İç ticaretin gelişimine katkı sağlamak üzere yurtiçinde yapılan gıda, tarım ve hayvancılık ile 

ilgili fuarlar ve diğer etkinliklere destek verilmiştir. 

 

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı Antalya 

26 - 30 Ekim 2016 tarihleri arasında 7’incisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına 

Borsamızca destek verilmiş, fuara 100 m2’lik kurumsal bir stand ile katılım sağlamış, kardeş 

borsalar Rize ve Aydın Ticaret Borsaları standımızda misafir edilmiştir. Yönetim Kurulu ve 

Meclis Üyelerinden oluşan bir heyet ile fuara iştirak edilmiştir. 
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EDT Expo 2016  

İstanbul’da gıda sektörünün temsilcisi olarak Borsamızca, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri (EDT) 

tarafından düzenlenen ETD EXPO 2016 fuarına bir inceleme heyeti ile katılım sağlanmıştır. 

 

 

7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 

14-16 Aralık 2016 tarihleri arasında, 35’inci Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen 

7’inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na, iştirak edilmiştir.  
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DIŞ PAZARLARA KOLAY ERİŞİMİN SAĞLANMASI  

2016 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.  

Küresel Emtia Verilerinin Paylaşımı 

2014 yılından itibaren ulusal ve uluslararası gıda, tarım ve hayvancılık istatistiklerinin analizi 

yapılıp eş zamanlı olarak web sitemizde Türkçe olarak paylaşılmaya başlanmıştır. 2016 yılında 

da bu çalışmalar devam etmiştir. 2016 yılında Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 

Değerlendirmesi, Avrupa Birliği ve Dünya Aylık Çiğ Süt Fiyatları, 

Avrupa Komisyonu Süt Piyasası Değerlendirmesi, Hububat 

Haberleri Raporu gibi raporlar eklenerek yayınlanmaya 

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.  

Üyelerimizin Yurtdışında Etkin Tanıtımının 

Sağlanmasına Yönelik Faaliyetler  

Üyelerimizin dış ticaret hacimlerini genişletmek, dış pazarlar hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamak amacıyla 2016 yılında bir adet uluslararası fuara inceleme gezisi düzenlenmiştir.  

SIAL PARİS Gıda Fuarı  

Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen SIAL Paris Gıda Fuarı’na Borsamızca 16-19 Ekim 2016 

tarihleri arasında inceleme gezisi düzenlenmiş, fuar kapsamında ikili görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 
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Üyelerimizin Yeni Pazarlara Ulaşabilmesi ve Ortak Pazarlama 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

 

KOBİ Birimi  

Borsamızın Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi bünyesinde, üyelerimizin başta KOSGEB 

destekleri olmak üzere, diğer devlet destekleri ile Avrupa Birliği Fonlarından 

faydalanabilmelerini sağlamak üzere kurulan KOBİ Destek Birimi çalışmalarına devam etmiştir.  

Dış Ticaret Birimi 

Üyelerimizin ihracat kabiliyetlerini geliştirmek ve dış pazarlara erişimini sağlamak üzere 

Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi bünyesinde bir Dış Ticaret Birimi oluşturulmuştur.  Bu 

birim vasıtasıyla üyelerimize dış ticaret konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 

  İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) “Yenilikçi İstanbul Mali 

Destek Programı” kapsamında, “İSTİB Elektronik Pazar Projesi” 

hazırlanmış, 2015 yılında çalışmalarına başlanılan proje, 30 

Kasım 2016’da faaliyete geçmiştir. 

 
 

Destek Verilen Projeler 

Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Platformu Projesi  

Borsamızca, Gıda ve Tarım 

Organizasyonu (FAO), 

tarafından Roma'da 146. 

Konsey toplantısında ilan 

edilen 2016 yılı "Uluslararası 

Bakliyat Yılı"  etkinlikleri 

kapsamında gerçekleştirilen 

"Bakliyat İle Sağlıklı Beslenme 

Sağlıklı Hayat Platformu 

Projesi"ne iştirakçi olarak 

destek verilmiştir. 

 

2016 yılında tamamlanan proje 

kapsamında yenilikçi bakliyat 

ürünleri tasarlanarak tanıtım 

faaliyetleri yürütülmüştür. 
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Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi 

Borsamız ile Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ortaklığında Aydın 

Ticaret Borsası tarafından yürütülen, KOSGEB destekli “Zeytinyağının Pazar Payının 

Arttırılması” Projesi kapsamında zeytinyağı tadım ve tanıtım faaliyetleri sürdürülmektedir. 

 

FİNANSMAN VE TEŞVİKLERE ERİŞİM DESTEĞİ 

Borsamızın Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi bünyesinde bulunan KOBİ Destek Birimi, 

İstihdam Destek Birimi ve Dış Ticaret Birimi tarafından üyelerimizin devlet destekleri ile 

Avrupa Birliği Fonlarından faydalanabilmelerini sağlamak üzere bilgilendirme faaliyetleri 

yürütülmektedir. 

Üyelerimiz nezdinde finansman desteği ve teşvikler konusunda çeşitli bilgi ve gelişmeler web 

sitesi ve e-posta sistemi üzerinden duyurulmaktadır.  

Kredi Garanti Fonu Kefalet Kapasitesi 

Üyelerin finansmana kolay erişiminin sağlanması amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulmuş, 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2 Aralık 2016 tarihli tedbir paketi kapsamında Kredi 

Garanti Fonu kefalet kapasitesi arttırılmıştır.  

TOBB Nefes Kredisi 

Üyelerin finansman maliyetlerini düşürmek ve finansmana kolay erişimlerini sağlamak 

amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulmuş, bu kapsamda TOBB tarafından hayat geçirilen Nefes 

Kredisi Projesine etkin olarak destek verilmiştir. 

Taşınır Rehni Kanunu 

Üyelerin finansmana kolay erişiminin sağlanması ve teminat sorunlarının çözülmesi amacıyla 

çeşitli girişimlerde bulunulmuş, Taşınır Rehni Kanunu ile taşınmazlar dışında kalan, taşınır 

üretim faktörleri de finansman teminatı kapsamına alınmıştır. 
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ÜYELERİMİZİN GİRDİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI 

Günümüz yoğun rekabet ortamında girdi maliyetleri üyelerimiz açısından büyük bir önem 

taşımaktadır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi rekabetçi gücü arttıracağından ticaret hacmini 

de arttıracaktır. 

Bu kapsamda özellikle vergi ve benzeri yükümlülüklerin makul seviyelere düşürülmesi ve 

bazılarının kaldırılması için meslek komitelerimiz vasıtası ile üyelerimiz tarafından belirtilen 

çeşitli konular, ilgili bakanlık ve kurumlara iletilmiştir. 

Üyelerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla enerji firmalarıyla görüşmeler yapılmış 

üyelerimize yönelik indirimler sağlanmıştır. Ayrıca çeşitli sağlık kurumları ile görüşülerek 

üyelerimize indirim imkânı sağlanmıştır. Laboratuvar hizmetleri ile ilgili akredite bir 

laboratuvar ile anlaşma yapılmış, üyelere indirim imkânı sağlanmıştır. 

Borsamızca baharat sektörünün girdi maliyetlerini arttıran ve uluslararası rekabetini zayıflatan 

yüksek gümrük vergilerinin düşürülmesi hususunda çeşitli girişimlerde bulunulmuş, çalışmalar 

sonucunda 10 adet baharat ürününde gümrük vergilerinin düşürülmesi sağlanmıştır.  

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖNLENMESİ 

Borsalar kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele veren kurumlar arasında yer almaktadır. Kayıt 

dışı ekonomi, Borsamız üyesi firmaların rekabet gücünü azaltan önemli bir sorundur. Kayıt dışı 

konusu hem istihdam hem de çeşitli ürünlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu durum hem kamuda 

gelir kaybına yol açmakta hem de mevzuata uygun iş yapan firmaların haksız rekabetle karşı 

karşıya kalmalarına 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 kayıt dışı ekonominin engellenmesi için hükümet tarafından 

yapılacak çalışmalara destek verilmiş piyasa denetimleri arttırılması ve firmaları kayıt dışına 

sevk eden unsurların tespiti için çalışmalar yapılmıştır. 

TÜRKVET Sistemi ile Kaçak Hayvan Dolaşımının Takibi 

Borsamız tarafından TÜRKVET sistemi üzerinden yapılan takiplerle, Türkiye’nin çeşitli 

illerinden Canlı Hayvan Borsasına hareket ettiklerini gösteren belgeler ile sisteme giriş yapmış 

ancak Borsamıza ulaşmamış hayvan hareketleri tespit edilerek Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı birimlerine bildirilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında 10 bini aşkın kaçak hayvan 

hareketi bakanlığa bildirilmiştir.   
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GELİŞEN VE DEĞİŞEN TİCARET ANLAYIŞINA UYUM 
 

Dünya ekonomisindeki gelişen ticari faaliyetler ve buna bağlı olarak değişen müşteri ilişkileri 

son yıllarda kotasyonumuzdaki ürünlerin toptan alım veya satımını gerçekleştirmekte olan 

üyelerimizin ticari ilişkilerinde farklılaşmalara neden olmuştur. 

 

Ülkemize doğrudan giren yabancı sermaye yatırımları ve sektörde oluşan yeni büyük toptancı 

profili, ticari işleyişin farklı bir yönde gelişmesine neden olmuş ve büyük bölümü KOBİ 

düzeyinde olan üyelerimizin gelişen ve değişen ticaret anlayışına uyumunu zorunlu bir ihtiyaç 

haline getirmiştir. Bu kapsamda, ortak proje ve yatırım kültürünün gelişmesine dönük teşvik 

çalışmalarının yanı sıra, 2016 yılında Borsamız tarafından E-Pazar projesi hayata geçirilmiştir. 

GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ 

Borsamızca, 2016 yılında ülke ekonomisinin gelişmesinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan 

girişimciliğin desteklenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yapılmıştır. Bu kapsamda girişimciliği 

özendirici eğitim faaliyetleri ve girişimcilik eğitimleri gerçekleştirilerek, hükümetin bu yöndeki 

çalışmalarına destek verilmiştir. 

BÜROKRATİK SÜREÇLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Bilgi teknolojileri kullanılarak emek ve para kaybına sebep olan bazı bürokratik işlemlerin 

hızlandırılması ve kalem bazında azaltılabilmesi mümkündür. 

Ayrıca çeşitli kamu kurumları nezdinde gerekli mevzuat değişiklikleri ve uygulamalardaki 

eksikliklerin giderilmesi için gerek mevzuatın oluşumu, gerekse uygulama sırasındaki 

aksaklıklar konusunda çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır.  

Bu kapsamda yapılan girişimler neticesinde şirket kuruluşlarında bürokrasinin azaltılması 

sağlanmış, şirket kuruluşundaki prosedür sayısı sekizden üçe indirilmiştir. Üyelerin 

şikâyetlerine neden olan hisse devri ile ilgili maliyetlerde büyük oranda indirime gidilmesi 

sağlanmıştır. Şirket tasfiyesi süreçleri bir yıldan altı aya düşürülmüştür. 

LOBİ FAALİYETLERİ YOLUYLA ÜYELERİN SORUNLARININ 

ÇÖZÜMLENMESİ 

Borsa tarafından temsil edilen sektörlerin sorunlarının çözümüne yönelik olarak lobi faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, çeşitli kamu kurumları ile yazışmalar yapılmış, gerekli 

görüldüğü durumlarda sektör temsilcilerinden oluşan heyetler ile bakanlıklar ve çeşitli kamu 

kurumlarına ziyaretler gerçekleştirilmiştir.  

İŞ YAŞAMINI İLGİLENDİREN MEVZUATIN TAKİBİNİN 

SAĞLANMASI 

2016 Yılında Borsamız ve iş âlemini 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. 
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Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve değişikliklerle ilgili bilgi notları gerek web 

sitemiz gerek e-posta ve SMS mesajları ile üyelerimizle paylaşılmış, hukuki konularda 

üyelerimize yönelik seminerler düzenlenmiştir. 

SEKTÖREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN SAĞLANMASI   

Borsamızda temsil edilen sektörlerin sorunlarına çözüm bulmak ve sektörlerin gelişimine 

katkıda bulunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Baharat Sektör Toplantısı 

Baharat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin katılımıyla 26 Temmuz 2016 tarihinde 

baharat sektör toplantısı düzenlenmiş, sektörün sorunları ile ilgili Borsamızın yapmış olduğu 

girişimler konusunda üyeler bilgilendirilmiş, baharat ürünlerinde standardizasyon konusu ele 

alınmıştır. 

 

         
       

Yumurtacılık Sektörü Çalışmaları 

Yumurtacılık sektörünün sorunlarının çözümü ve yumurta 

piyasasının sağlıklı işleyişe kavuşturulması amacı yapılan 

çalışmalara devam edilmiştir. Yumurta sektörü ile ilgili Tüm 

Yönleriyle Yumurta adlı bir sektörel yayın kitap şeklinde 

yayınlanmıştır. Ayrıca, yumurtalar üzerine basılması zorunlu 

olan bilgilerle ilgili sektörün şikâyetleri ilgili makamlara 

iletilmiştir. 
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Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıları 

Borsamız Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 

iki kez gerçekleştirilmektedir. Komite Üyelerinin sektörlerine ilişkin talep ve önerilerini dile 

getirdiği toplantılar sonrasında hazırlanan raporlar Yönetim Kuruluna sunulmakta ve borsa 

görüşlerinin oluşturulmasında önemli bir veri teşkil etmektedir. 
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Ulusal Hububat Konseyi Toplantıları 

Borsamızın 2011 yılında üye olduğu Ulusal Hububat Konseyi, 

5488 sayılı Tarım Kanunu doğrultusunda, ilgili sivil toplum 

kuruluşlarını bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur. Ulusal 

Hububat Konseyine üye bir kuruluş olarak konseyin 

toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmış, Ulusal Hububat 

Konseyi ve Dünya Hububat Konseyi tarafından üretilen 

istatistikler üyelerimize duyurulmaktadır. 

 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Toplantıları 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, 8 Haziran 2013 tarih ve 28671 sayılı 

yönetmelik ile kurulmuştur. Kuruluş aşamasından itibaren konseye 

üyeliğimiz devam etmektedir. Ulusal Kırmızı Et Konseyine üye bir 

kuruluş olarak konseyin toplantılarına düzenli olarak katılım 

sağlanmış, Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından üretilen istatistikler 

üyelerimize duyurulmaktadır. 

 

 

 

Ulusal Süt Konseyi 

Borsamızın Stratejik Planı kapsamında, süt ve süt ürünleri sektöründe 

üyelerimizin temsil kabiliyetinin arttırılması ve daha fazla söz sahibi 

olunması amacı ile Ulusal Süt Konseyine üye olunmuştur.  

 

 

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 

Borsamızın Stratejik Planı kapsamında, zeytin ve zeytinyağı sektöründe 

üyelerimizin temsil kabiliyetinin arttırılması ve daha fazla söz sahibi 

olunması amacı ile Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyine üye olunmuştur. 
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EĞİTİM, BİLGİLENDİRME, ARAŞTIRMA VE YAYIN 
FAALİYETLERİ 

 

ARAŞTIRMA VE ETÜTLER  

Borsamız tarafından sektörel raporlar hazırlanması, hükümet ve bakanlıklar tarafından 

hazırlanan raporlara katkı sağlanması ve yayımlanan raporların üyelere duyurulması yolu ile 

üyelerimizin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve politika oluşturmalarına katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır.  

Et Sektörü Kitabı  

Borsa tarafından, içerisinde sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin de bulunacağı bir “Et 

Sektörü Kitabı” çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında basılması planlanmaktadır.  

Fransa Ülke Raporu 

Fransa’nın tarihi, gıda ve tarımsal verileri başta olmak üzere ekonomik verilerinin bulunduğu 

pazar analizlerinin yapıldığı,  ticari potansiyeli ve yatırım imkânları konularının ele alındığı bir 

rapor hazırlanmıştır. 

Hububat Haberleri Raporu 

Dünyada yankı bulan önemli hububat haberleri derlenerek üyelerimize düzenli bir şekilde 

duyurulmaktadır. 

Avrupa Komisyonu Süt Piyasası Değerlendirmesi 

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı veriler ile Avrupa Birliği ülkelerindeki süt üretim, süt 

kotaları, güncel fiyatlar ve beklentilerin değerlendirildiği raporlar düzenli olarak hazırlanmıştır. 

Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Değerlendirmesi 

Avrupa Birliği ülkelerindeki süt üretimlerinin incelendiği raporlar düzenli olarak hazırlanmıştır. 

Avrupa Birliği ve Dünya Aylık Çiğ Süt Fiyatları Değerlendirilmesi  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine dayanarak aylık olarak hazırlanan 

raporlar üyeler ile paylaşılmıştır.   

Dünya Arpa Durumu 

Uluslararası Hububat Konseyi tarafından hazırlanan, dünya da arpanın güncel durumuna ilişkin 

veri, analiz ve yorumlar üyelerimiz ile paylaşılmaktadır,  
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Dünya Buğday Durumu 

Uluslararası Hububat Konseyi tarafından hazırlanan, dünya da buğdayın güncel durumuna 

ilişkin veri, analiz ve yorumlar üyelerimiz ile paylaşılmaktadır,  

Dünya Mısır Durumu 

Uluslararası Hububat Konseyi tarafından hazırlanan, dünya da mısırın güncel durumuna ilişkin 

veri, analiz ve yorumlar üyelerimiz ile paylaşılmaktadır,  

Dünya Soya Durumu 

Uluslararası Hububat Konseyi tarafından hazırlanan, dünya da soyanın güncel durumuna 

ilişkin veri, analiz ve yorumlar üyelerimiz ile paylaşılmaktadır. 

TOBB –GS1 Barkod Sistemi Bilgi Notu 

TOBB –GS1 Barkod Sistemi konusunda üyelerimizden gelen talep doğrultusunda bir bilgi 

notu hazırlanmıştır.  

 

ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI  

 

İSTİB AKADEMİ 

2016 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. 

Eğitimlerin daha etkin ve verimli bir şeklide yapılabilmesini 

teminen Borsanın düzenlemiş olduğu eğitimler İSTİB Akademi 

çatısı altında kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş ve tüm eğitimler İSTİB Akademi tarafından 

verilmektedir. Eğitim esnasında kullanılan sunumların, eğitim sonrasında katılımcılara ve talep 

eden diğer üyelere verilmesi sağlanmıştır.  
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Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi 

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat 

Alayoğlu tarafından “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” 

konulu eğitim düzenlenmiştir. 

 

 
Liderlik ve Yönetim Becerileri Eğitimi 

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Hüseyin Çırpan tarafından üyelere yönelik olarak 

‘‘Liderlik ve Yönetim Becerileri” konulu eğitim 

düzenlenmiştir.  

 

 

 

Finansal Analiz ve Kontrol Eğitimi 

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan 

Dinçer tarafından üyelere yönelik olarak ‘‘Finansal Analiz 

ve Kontrol” konulu eğitim verilmiştir.  

 

 

 

 

 

KOBİ’lerde Bütçeleme 

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman 

Duran tarafından üyelere yönelik olarak ‘KOBİ’lerde 

Bütçeleme” eğitimi verilmiştir. 
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KOBİ'lerde Finansal Bilinç ve Etkin Kaynak Yönetimi 

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Yrd. Doç. 

Dr. Selman Duran tarafından İSTİB Akademi Eğitimleri 

kapsamında ‘‘KOBİ'lerde Finansal Bilinç ve Etkin Kaynak 

Yönetimi” konulu eğitim verilmiştir. 

 

 

 

Kurumsal İletişim ve Kurum Kültürü 

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Doç. Dr. 

Suat Sungur tarafından İSTİB Akademi Eğitimleri 

kapsamında ‘‘Kurumsal İletişim ve Kurum Kültürü” 

konulu eğitim verilmiştir. 

 

 

 

 

İşletme Stratejisi Geliştirme ve Etkin Yönetim 

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit 

Hacıoğlu Dinçer tarafından İSTİB Akademi Eğitimleri 

kapsamında “İşletme Stratejisi Geliştirme ve Etkin 

Yönetim” konulu eğitim verilmiştir. 

 

 

 

 

Tohum Projesi Sunumu  

“Borsamızdaki eski tohumların çimlenebilme 

kabiliyetlerinin araştırılması projesi” kapsamında, 

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve Yrd. Doç. Dr. M. Müge 

Yazıcı Çağal tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir. 
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Güncel Ekonomik Gelişmeler Sunumu 

Borsamız danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin tarafından,  

güncel ekonomik gelişmelerle ilgili bir sunum 

gerçekleştirilmiştir.  

  
 

 

 

 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Verilecek Olan 

Destekler Sunumu 

Meclis ve Komite üyelerine yönelik olarak, İstanbul İl 

Tarım Müdürü Hamit Aygül, Kırsal Kalkınma ve 

Örgütlenme Şube Müdürü Alper Kocatürk, Doktor 

Mehmet Koç, Makine Yüksek Mühendisi, Ziraat 

Mühendisi Murat Dağlı “Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımlara Verilecek Olan Destekler” hakkında sunum 

gerçekleşmiştir.  

 
Yöneticiler için Temel Hukuk Yönetimi 

Borsamız Ticaret Hukuku Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih 

Aydoğan tarafından, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi 

Üyelerine yönelik olarak “Yöneticiler için Temel Hukuk 

Yönetimi” konulu bir seminer verilmiştir.  

 

 

 
 

Kredi Kayıt Bürosu Bilgilendirme Sunumu 

Kredi Kayıt Bürosu Findeks Satış Kanalları Birim Müdürü 

Emrah Süeren Kredi Kayıt Bürosu çalışmalarına ilişkin 

olarak Meclis üyeleri ve Meslek Komiteleri üyelerine bir 

sunum gerçekleştirmiştir. 

 

 



 

92 

 

 

E-Pazar Tanıtım Günleri   

Elektronik Pazar tanıtım günleri adı altında üyelere 

yönelik olarak Mega Center Hizmet Birimi'nde,              

E-Pazar elektronik borsa platformunun kullanımı 

hakkında tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.  

 

 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri  

Borsamızca düzenlenen KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri kapsamında, üyelere Girişimcilik 

Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ve 

Yaratıcılık Egzersizleri, Sorumlu Girişimcilik Kavramı 

ve Tecrübe Paylaşımı, İşletme Kavramı, İşletme 

Fonksiyonları, Türleri, Kuruluş Şekilleri, Mali Ve Hukuki 

Sorumluluklar ve İş Planı Hazırlama konularında 

eğitimler verilmiştir.
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PROJE YAZMA DESTEKLERİ 

Üyelerimizin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi için 

hazırlayacakları projelere, KOBİ Destek Birimimizce gerekli destek sunulmaya devam edilmiş, 

ortak proje yürütme ve işbirliği yapabilme kapasitelerini geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

desteklenmiştir.  

KOSGEB, İstanbul Kalkınma Ajansı ve diğer kurumlar ile ilgili destek olanakları konusunda 

bilgilendirme faaliyetleri yapılmaya devam edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞGÜCÜ PİYASASINA KATKI SAĞLANMASI 

İstihdam sorununun altında yatan en önemli nedenlerden biri de mesleksizliktir. Türkiye’de 

vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte, diğer yandan firmalar da kalifiye eleman bulma 

sıkıntısı çekmektedir.  

Bu kapsamda işgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm 

getirmek amacıyla “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği” protokolü kapsamındaki 

projelere Borsamız tarafından aktif olarak destek verilmektedir. İŞKUR destekleri ile ilgili 

Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi bünyesinde kurulan İŞKUR destek birimi vasıtasıyla 

üyelere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır. 
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YAYINLARIMIZ  

Üyelerimizin sektörleriyle ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ülkemiz ve dünyadaki 

genel ekonomik durum ile ilgili çeşitli araştırma raporları ve sunumlar, üyelerimizin dikkatine 

sunulmaya devam edilmiştir. 

2016 yılında üyelerimiz ve temsil ettikleri sektörlere yönelik 124 sektörel bilgi çalışması, 6 sayı 

Borsa Aktüel dergisi, 2 Kitap, 52 basın bülteni, 16 elektronik bülten, 389 elektronik posta 

duyurusu yapılmıştır. Tüm yayın ve duyurular web sitesi, facebook, twitter ve flicker gibi 

sosyal mecralarda paylaşılmıştır. Toplamda 169 haber ve 369 adet yayın hazırlanarak, 

üyelerimizin bilgisine sunmuştur. 

Borsa Aktüel Dergisi 

Borsamız faaliyetlerinin ve çeşitli aktüel konuların yer aldığı Borsa Aktüel dergisi iki aylık 

periyotlarla yayınlanmaktadır. 
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E-Arşiv Projesi 

 

Borsamızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirilmiş olan tüm yönetim kurulu ve meclis 

tutanakları proje kapsamında taranarak PDF formatında elektronik arşiv oluşturulmuştur. 

Toplamda 125 bine yakın sayfadan oluşan bu arşivin belirlenecek bir tarihe kadar olan kısmı 

araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere web ve mobil ortamda yayınlanmak üzere 

hazırlanmıştır. 

 

Ayrıca araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere aynı ortamlarda hazırlanmış olan, Borsanın 

1920’li yıllarda yayınlanmış olduğu fiyat bültenleri ile 1930’lu yıllara ait raporların tarama 

işlemleri tamamlanmıştır. 

 

E-arşiv, web ve mobil uygulamalar üzerinden kullanılmaya başlanmış, kuruluştan günümüze 

tüm meclis ve yönetim kurulu kararları yetkili personel tarafından görülebilir ve ayrıntılı arama 

yapılabilir hale getirilmiştir. 

 

 

 

Tüm Yönleriyle Yumurta 

Borsamızda temsil edilen sektörlere yönelik olarak yürütülen 

çalışmalar kapsamında, yumurtacılık sektörüne ilişkin “Tüm 

Yönleriyle Yumurta” ismiyle, bilimsel bir araştırma ve sektörel 

analiz kitabı yayımlanmıştır. Yumurta sektörüne ilişkin pratik 

ve bilimsel bilgilerin yer aldığı kitap, Namık Kemal Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. H. Ersin Şamlı ve Doç. Dr. Aylin Ağma Okur 

tarafından hazırlanmıştır. 

Zor Zamanda Dik Durmak 

 

90 yıldır çağına şahitlik eden İstanbul Ticaret Borsası, 

İstanbul iş dünyasının temsilcisi olarak, Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Kopuz şahsında üstlendiği misyon gereğince, 

ekonomik ve sosyal gelişmeler karşısında sorumluluk alan, 

analiz eden ve yönlendiren tavrını, kurumsal hafızaya ve 

tarihe bir not düşmek adına kayda alarak, yapmış olduğu 

konuşma ve açıklamaları içeren “Zor Zamanda Dik Durmak” 

adlı kitap yayımlanmıştır. 
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Yıllık Fiyat İstatistikleri      

Borsa da işlem gören ürünlerin en az, en çok ve ortalama fiyatları, anlık, günlük, haftalık, aylık 

ve yıllık bültenler halinde, gerek basılı yayın olarak, gerekse web sitesi üzerinden ürün bazlı 

sorgulama imkânları ile yayınlanmaktadır. Ayrıca yıllık fiyat bültenlerinin bir kitapçık olarak her 

yıl basımına devam edilmektedir. 
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 
 

Kadim Tohumları Canlandırma Projesi 

2012 yılında Borsamız laboratuvarında muhafaza edilen 50 yıldan öncesine ait olduğu 

düşünülen, 33 çeşit tohum numunesinin yeniden canlandırılarak Türkiye tarımına 

kazandırılması amacı ile TAGEM işbirliği ile geliştirilen projeye, Yeditepe Üniversitesi 

laboratuvarında yapılmakta olan çalışmalarla devam edilmiştir. Tohumlarda canlanma 

meydana gelmiş ve bu anlamda başarıya ulaşılmış ve bu önemli aşamanın ardından tohumlar 

çoğaltılabilmiştir. 2016 yılı içinde proje tamamlanmıştır.  

 

 

Bilinçli Tüketimi Teşvik ve İsrafın Önlenmesine Yönelik Faaliyetler 

Bilinçli tüketimi teşvik için yapılan faaliyetlere destek verilmesinin 

yanı sıra, gıda ürünlerinde israfın önlenmesi konusunda yapılan 

projelere de destek verilmektedir. Bu kapsamda TMO tarafından 

öncülüğü yapılan “Ekmeğini İsraf Etme” kampanyasına destek 

verilmiş, web sitemizde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve TMO 

tarafından yürütülen projelere ilişkin link ve sloganlar paylaşılarak 

projelerin görünürlüğüne katkıda bulunulmuştur. 
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8’inci Türk Deniz Ticareti Tarihi 

Sempozyumu 

Borsamız sponsorluğu ile 27 Mayıs 2016 

tarihinde gerçekleştirilen 8’inci Türk Deniz 

Ticareti Tarihi Sempozyumunda, İSTİB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan 

Koyunseven tarafından açılış konuşması 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Eğitim Bursları 

Borsamız tarafından yıllardır eğitime destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim 

bursu verilmeye devam edilirken, ayrıca 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarına da eğitim bursu 

verilmiştir. 

Staj Programları 

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 kurumumuza ulaşan eğitim destek talepleri, kurumsal sosyal 

sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı başında Yönetim Kurulumuzca İstanbul 

genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim öğretim yardımı yapılmıştır. Ayrıca 

tespit edilen okulların araç-gereç ihtiyaçları Borsamız tarafından karşılanmıştır.  
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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 

edilmiştir.  

Bu kapsamda, 15 Temmuz 

Darbe girişiminde şehit 

olan vatandaşlarımızın yakınları ile gazilerimize destek için düzenlenen 15 Temmuz Dayanışma 

Kampanyasına 2,5 milyon TL. yardımda bulunulmuştur. TOBB çatısı altındaki 365 Oda ve 

Borsa arasında en yüksek destek Borsamızca sağlanmıştır. 

Ayrıca, ramazan ayında yetim çocuklara yönelik geleneksel olarak düzenlenen iftar 

programlarına devam edilmiş, yoksul ve yardıma 

muhtaç ailelere ramazan kumanyası yardımı 

yapılmıştır.  

 

 

 

Meslek Komitelerimizin talebi üzerine İSTİB 

Zeytin Ormanı Kurulmasına yönelik 

girişimler gerçekleştirilerek, Borsamız ve 

Kardeş Borsa olan Aydın Ticaret Borsası 

Zeytin Fidanı dikme faaliyeti 

gerçekleştirilmiş olup 65 dönüm alana 

yaklaşık 2.500 adet fidan dikilmiştir. 

Borsamızın sosyal sorumluluk anlayışı 

gereğince, kurumumuza ulaşan çeşitli 

taleplerden Yönetim Kurulu tarafından 

uygun görülenler desteklenmeye devam 

edilmiştir. 
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İSTANBUL TİCARET BORSASI 
 

Merkez 

 

Adres   : Zahire Borsası Sokak No:3 34112 Bahçekapı / Eminönü / İstanbul 

Telefon  : +90 (212) 511-8440 (PBX) 

Faks   : +90 (212) 511-8449 

 

 

Hizmet Birimleri 

 

Tuzla Canlı Hayvan Borsası 

 

Adres : Gemici Yolu Mevkii, Tan Sokak. No:6 34953 Aydınlıköy / Tuzla /  İstanbul 

Telefon  :  +90 (216) 393-14 59 (PBX) 

+90 (216) 393-14 60 

+90 (216) 393-14 61  

Faks   : +90 (216) 393-1467 

 

Mega Center Hizmet Birimi 

 

Adres : Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. No:283 Kat:5 34045 Mega Center 

Kuru Gıda Sitesi Bayrampaşa / İstanbul 

Telefon  : +90 (212) 640-5832 

Faks   : +90 (212) 640-5833 

 

Rami Hizmet Birimi 

 

Adres   : Gıda Toptancıları Sitesi 4. Sokak No:45 Rami / Eyüp / İstanbul 

Telefon  : +90 (212) 563-1318 

Faks   : +90 (212) 563-1318 

 

Kadıköy Hizmet Birimi  

 

Adres   : Söğütlüçeşme Cad. Çilek Sok. No:1 Kat:2 Daire:50 Kadıköy / İstanbul 

Telefon  : +90 (216) 418-2080 

Faks   : +90 (216) 418-2080 


