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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: 

“Macar ve Türk 
Ekonomileri 

Birbirini Tamamlıyor”

İSTİB 
Başkanı 

Ali Kopuz: 
“Ticaret Yapan 

Savaşı Konuşmaz”

İSTİB Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Mehmet Beşir Kılıç: 
“Hafızası Olmayan 

Şirketin Geleceği Yoktur”

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı 
Rize’de yapıldı



"Anafartalar'dan Firar..."
Donanma dergisinin 30 Aralık 1915 tarihli sayısının kapağı; Türk bayrağı dalgalanan 

tepelerden inmiş kararlı, canlı Türk askerlerinin, kayıklarda bitap durumda gemilerine 
ulaşmaya çalışan düşman askerlerini kovalamasını tasvir ediyor. Artık bu önemli cephe 

kapanıyor, Çanakkale geçilemiyordu:

Donanma dergisi, düşmanın çekilmesini ‘firar’ olarak niteliyordu:
“Anafartalar’dan Firar…”

Donanma, 30.12.1915
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Başkan’dan

Ali KOPUZ
İstanbul Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Aynı zamanda 
umut dolu yeni bir yıla girmek üzereyiz. 2019’un umut 
dolu günlerinin, 2018’in zorluk ve sıkıntı dolu günlerini, 
bir sisi yok eden rüzgâr gibi alıp götürmesini bekliyo-
ruz. Beklemiyor, böyle olacağına yürekten inanıyoruz.

Peki, 2018 yılını zorlu kılan neydi? Kuşkusuz bunun 
en önemli sebebi, uzun yıllar sonra ilk defa Türkiye 
ekonomisine karşı doğrudan bir saldırı girişiminin ger-
çekleştirilmesiydi. Dünyanın jandarmalığını yapan bir 
ülke, Türkiye’ye de talimatlar verip emirlerinin ye-
rine getirilmesini istiyordu. Ülkemizi siyasî arenada 
arzuları doğrultusunda hareket ettiremeyen bu güç-
ler, ekonomik enstrümanları bir koz olarak kullanıp 
manipülatif girişimlerine başladılar. Döviz üzerinden 
başlayan atak, Türk ürünlerine karşı tarifelerin artırıl-
masıyla devam etti. Türkiye’de dolar bir anda fırlar-
ken, birçok fırsatçılar da zamlarla piyasayı oynak hale 
getirdiler. Maalesef Türk halkı tedirginleştirilerek, ka-
otik bir atmosfere hapsedilmeye çalışıldı.

Ama Türk Milleti 2018 yılında, 1071 Malazgirt ruhunu, 
1915 Çanakkale ruhunu, 1919 Milli Mücadele ruhunu 
yeniden kazandı. İyi günde, kötü günde birlik olabil-
me, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme ka-
biliyetini bir kez daha gösterdi. Sadece siyasi özgür-
lüğümüze değil, ekonomik özgürlüğümüze de uzanan 
elleri kıracağını gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi “Ezanımıza ve bayra-
ğımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve 
dirayetle karşılık verdik.” Bir anlamda ağır ekonomik 
saldırıları, geldikleri yere geri gönderdik.

Yine Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “Ülkemizi ray-

dan çıkarmak, içeride ve dışarıda başarısızlığa uğrat-
mak isteyenlere fırsat vermedik. Türkiye’nin tökezle-
mesine neden olan tuzaklar işe yaramadı. Türkiye’yi 
köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamle daha büyük 
atılımlarla karşılık buldu. Fitneye fırsat vermedik. 
Terör örgütlerini kullanarak diz çöktürmeye çalıştı-
lar, eyvallah etmedik. Darbeye teşebbüs ettiler, is-
tiklalimize ve istikbalime sahip çıktık. Terör koridoru 
oluşturmaya çalıştılar, bu planı da paramparça ettik. 
Ekonomimizi çökertmeye çalıştılar, bu saldırıyı da at-
latma yolunda ilerliyoruz.” 

Hamdolsun ki, 2018 yılında bu saldırıyı da püskürttük. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ekonomi yöne-
timimiz başta Yeni Ekonomi Programı ve Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele Programı olmak üzere aldıkları 
tedbirlerle, Türk müteşebbisine güven verdiler.

Türk iş dünyası olarak biz de sağlam bir duruş sergi-
ledik. Hükümetimizin, devletimizin yanında yer aldık. 
Tehditlere pabuç bırakmadık. Türkiye’yi dövizle ter-
biye etmek isteyenlere, “Paran kadar konuş” dedik ve 
dövizlerini yüzlerine fırlattık.

2018’i bir savunma hattı yılına benzetirsek, bana göre 
2019 da bir karşı saldırı yılı olacak. Ekonomik bir to-
parlanma ve dengelemenin ardından atağa başlayaca-
ğımıza inandığımız 2018’de yepyeni başlangıçlara ve 
rekorlara da imza atacağımızdan eminim. Çünkü rah-
metli üstad Necip Fazıl Kısakürek’in hiç aklımızdan çı-
karmadığımız şu dizeleri, bize daima umut verdi, dik 
durup eğilmememizi sağladı:

“Yarın elbet bizim, elbet bizimdir
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.”

“Yarın elbet bizim, elbet bizimdir / Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.”
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İstanbul Ticaret Borsasının 94. yılı sebebiyle 

bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Kopuz, “Cumhuriyet tarihi boyunca Türk 

ekonomisine yön vermiş bir kurumun baş-

kanlığını yapıyor olmanın gururunu yaşıyo-

rum” dedi.

 

“İlK günKü heYeCAnlA çAlışıYoruz”

19 ekim 1924’te İstanbul Ticaret ve za-

hire Borsası adıyla kurulan, İstanbul ve 

Türkiye’nin başta gıda, tarım ve hayvancılık 

sektörleri olmak üzere yapmış olduğu kat-

kıların, ülkemizin bugünkü gücüne kavuş-

masında hatırı sayılır bir etki yarattığına 

dikkat çeken Kopuz, ilk günkü heyecan ile 

çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Başkan Kopuz, “Tarihler 19 ekim 1924’ü 

gösterdiğinde gıda ve tarım ürünleri piya-

sasının istikrarı için bir umut olarak kurulan 

İstanbul Ticaret Borsası, bu piyasaların is-

tikrara kavuşması bir yana ulusal ve ulusla-

rarası pazarlara ulaşma ve geleceğe matuf 

stratejik bilgilerin paylaşılması konusunda 

önemli roller üstlendi” dedi.

“Bugün hİç olmAdığımız KAdAr 
güçlüYüz”

Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman di-
liminde tüccarın yanında ve ticaretin için-
de olduklarını kaydeden Başkan Kopuz, 
“İstanbul Ticaret Borsası Başkanı olarak 
görev yaptığım 5 yılın ardından büyük bir 
memnuniyet ile söyleyebilirim ki; bugün 
itibarıyla İstanbul Ticaret Borsası olarak hiç 
olmadığımız kadar güçlüyüz” diye konuştu.

Başkan Kopuz, çağdaş, inovatif ve üye odaklı 
bir anlayış doğrultusunda çalışmalarına de-

İSTANBUL TİCARET BORSASI 94 YAŞINDA

İstanbul Ticaret Borsasının 94. kuruluş yıldönümü sebebiyle bir açıklama yapan 
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, inovatif ve üye odaklı bir anlayışla, çalışmalarını ilk 

günkü heyecanla sürdürdüklerini söyledi. Başkan Kopuz, “Köklü tarihimizden 
aldığımız güç ve çalışanlarımızın çabaları ile Borsamızı ve Türkiye’mizi 2023 

hedeflerine doğru güvenle taşıyacağız” dedi.

İSTİB 94 YAŞINDA
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vam ettiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

“İstanbul Ticaret Borsası, son 5 yılın sağla-
dığı istikrarlı uygulamalar ile artık uluslara-
rası düzeyde kurumsal kardeşlik ve işbirliği 
anlaşmaları yapan, uluslararası düzeyde 
kuruluşu yapılmak istenilen borsalara örnek 
teşkil eden, iş ve işlem süreçlerinde tekno-
lojik altyapısı ile hızlı, birçok uygulaması ile 
tüccarın ve ticaretin önünün açan bir kimli-
ğe bürünmüştür.”
 
“SİYASAl ve SoSYAl gelİşmelere de 
müdAhİlİz”

İstanbul Ticaret Borsası’nın, kurulduğu 
günden bu güne ekonomik alanda yaptığı 
çalışmalar dışında siyasal ve sosyal geliş-
melerde de ticaret erbabının sesi olarak 
yönlendirici olduğunun altını çizen Başkan 
Kopuz, bunun en yakın örneği olarak 15 
Temmuz FeTÖ hain darbe girişimine kar-
şı koyuşlarını gösterdi. Başkan Kopuz, 15 
Temmuz hain darbe girişimi sırasında ülke 
menfaatlerini ön plana alarak ortaya koy-
dukları refleksin, bir sivil toplum kuruluşu 
olarak konumları ve tutumlarının en güzel 
göstergesi olduğunu vurguladı.

“2023 hedeflerine ulaşmamızda inanç, yete-
nek ve insan kaynağı açısından ülkemizin en 

ufak bir eksikliği yoktur” diyen Başkan Ko-
puz, “Bu doğrultuda, Borsa olarak üzerimize 
düşen görevi ifa edecek, köklü tarihimizden 
aldığımız güç ve çalışanlarımızın çabaları ile 
Borsamızı ve Türkiye’mizi 2023 hedeflerine 
doğru güvenle taşıyacağız” dedi.

“emeğİ geçenlerİ hAYırlA AnıYorum”

İSTİB’in gücünü tarihinden aldığını kayde-
den Başkan Kopuz, İSTİB’e emeği geçenle-
ri hayırla yad etti, ölenlere rahmet diledi. 
Başkan Kopuz, şunları söyledi:

“gücümüz tarihimizdir, bu tarihi sorumlu-
luğu en iyi şekilde taşımak üzere çalışmaya 
devam ediyoruz. vizyonumuz; uluslararası 

piyasalarda referans olan, benzerleri ara-

sında dünya’daki ilk beş emtia borsası ara-

sına girmektir. İstanbul Ticaret Borsası bu 

vizyon doğrultusunda, tüm yönetim kad-

roları ve çalışanları ile birlikte İstanbul ve 

Türkiye’nin hizmetinde olmaya devam ede-

cektir. İstanbul Ticaret Borsasını bugünlere 

getiren, kuruluşundan bu yana Borsamız ve 

ülke ekonomimizin gelişimi için hizmetlerde 

bulunan tüm yönetim kurulu üyelerimize, 

başkanlarımıza ve meclis başkanlarımıza, 

meclis ve komite üyelerimiz ile personeli-

mize saygı ve minnetlerimi sunuyor, vefat 

etmiş olanlara Allah’tan rahmet, hayatta 

olanlarına sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”

İSTİB 94 YAŞINDA

İstanbul Ticaret Borsası’nda muameleciler
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Handan MesudeProf. Dr. Ufuk Gülsoy

İstanbul’da bir zahire borsası kurulması, 
osmanlı döneminden beri gündemdeydi. 
hatta Sultan ıı. Abdülhamid devrinde tüm 
hazırlıklar tamamlanmıştı. Ancak görün-
meyen bir elin devreye girmesiyle bu gi-
rişim sonuçsuz kalmıştı. Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında İstanbul’da bir ticaret borsasının 
kurulması gerektiği konusunda herkes hem 
fikirdi. hatta İktisat Komisyonu bu amaçla 
bir teklif hazırlayıp İktisat nezareti’ne (eko-
nomi Bakanlığına) gönderdi. 

KurulmA TeKlİFİ denİzlİ 
mİlleTveKİllerİnden

Ancak bu sırada çok önemli bir gelişme oldu 
ve 1924 yılının hemen başında, daha İktisat 
Komisyonu’nun teklifi nezarete ulaşmadan, 
18 ocak 1924 tarihinde denizli mebusla-
rı necip Ali ile Yusuf Beyler, Büyük millet 
meclisi riyaseti’ne ortak bir takrir vererek, 
İstanbul’da bir zahire ve hububat borsası 
açılmasını teklif ettiler.

necip Ali ve Yusuf Beyler, takrirlerinde, ti-
cari kapasitesi çok yüksek olan İstanbul’da 
ticaret borsası bulunmaması yüzünden çe-
kilen sıkıntılar ve tüccarın bu konudaki şi-
kayetlerinden bahsediyorlardı. Buna göre, 
şehre getirilen tarım ürünleri dağınık şe-
kilde, hanlarda ve ötede beride satılmakta, 
zahire ve hububat tüccarları birbirlerinden 
habersiz olarak gelişi güzel iş yapmaktay-
dılar. Bu durumdan şikayetçi olanlar yetkili-
lerden artık çözüm bekliyorlardı.

meClİS olumlu Buldu

denizli mebusları necip ve Yusuf Beylere 
göre bu sorun, Sirkeci’de yeniden inşa edi-
len Büyük vakıf han’ın altında açılacak bir 
borsayla çözülebilirdi. her nevi hububat ve 
mahsulatın işlem göreceği bu borsa kurul-
duğu takdirde tüccarlar aynı çatı altında 
toplanacak, bütün alım-satımlar burada 

muntazam bir surette yapılacak, bu sayede 

hem üreticilerin hem de tüccarın menfaat-

leri korunmuş olacaktı. mebuslar, takrirleri-

nin sonunda, İstanbul zahire Borsasına iliş-

kin tekliflerinin meclis riyaseti tarafından 

gereğinin yapılması için İktisat vekaleti’ne 

havale edilmesini arz ediyorlardı.

İstanbul’da bir hububat ve mahsulat bor-

sası açılması hakkında iki denizli mebu-

su tarafından yapılan teklif, Büyük millet 

meclisi’nin 23 ocak 1924 tarihli toplantı-
sında görüşülerek olumlu karşılandı. Bu-
nun üzerine, Türkiye Büyük millet meclisi 
reisi sıfatıyla mustafa Kemal Paşa, 24 ocak 
1924’de Başvekalete (Başbakanlık) bir yazı 
göndererek konunun tetkik edilmesini iste-
di. meclis riyaseti’nin borsaya ilişkin gön-
derdiği yazı Başvekalet’e ulaştıktan sonra, 
Başvekil İsmet İnönü, 26 ocak 1924’de ko-
nuyu, gereğinin yapılması ricasıyla İktisat 
vekaleti’ne havale etti.

Kuruluş kararnamesi 19 Ekim 1924’te yayınlandı

İSTANBUL TİCARET BORSASI BÖYLE KURULDU

İSTİB 94 YAŞINDA
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hüKümeT TeKlİFİ onAYlAdı

İktisat vekaleti, İstanbul borsasına ilişkin 
evrakı bir süre sonra Ticaret vekaleti’ne 
yolladı. Ticaret vekaleti, Temmuz başında 
İstanbul Ticaret odası’na bir yazı yazarak, 
İstanbul’da açılması teklif edilen ticaret ve 
zahire borsası için bir talimatname tasla-
ğı hazırlanmasını istedi. Bunun üzerine, 9 

Temmuz 1924’de oda bünyesinde bir Tica-

ret ve zahire Borsası Komisyonu kuruldu. 

Ticaret odası reisi İbrahim Paşazade hüse-

yin Bey’in riyaseti altında Aziz, ziya, Asım 

nuri ve umumi Katip mehmet vehbi bey-

lerden oluşan bu komisyon, Ticaret Birliği 

üyeleriyle bir araya gelerek, İstanbul Ticaret 

Borsası Talimatnamesi’ni yazdı. 

müslüman-Türk tüccarını, milli iktisat anla-
yışı etrafında organize edip bir güç odağı 
haline getirmek amacıyla kurulmuş olan 
milli Türk Ticaret Birliği, zahire borsası-
nın gerekliliği hususunda Ticaret odası’yla 
hem fikirdi. o tarihte Ticaret Birliği’ne 
bağlı bulunan “zahireciler zümresi” borsa-
nın galata’da, mehmet Ali Paşa hanı’nda 
açılmasını uygun bulmaktaydı. İstanbul 
Ticaret odası, milli Türk Ticaret Birliği ve 
İstanbul’un önemli zahire tüccarlarının kat-
kıları ve işbirliğiyle yazılan Ticaret ve zahire 
Borsası Talimatnamesi 1924 ekim ayı orta-
larında tamamlanıp, matbu nüshaları ince-
lenmek üzere Ticaret vekaleti’ne gönderildi. 

TAlİmATnAmeYİ İTo hAzırlAdı

İstanbul Ticaret ve Sanayi odası reisi hü-
seyin hüsnü, Ticaret vekaleti’ne gönderilen 
Borsa Talimatnamesi’yle ilgili sunumunda, 
İstanbul’da bir ticaret ve zahire borsası 
kurulması ve açılması yolunda uzun sene-
lerdir devam eden teşebbüsleri neticeye 
ulaştırmak için, 9 Temmuz 1924’de İstanbul 
Ticaret odası heyeti tarafından alınan ka-
rar gereği milli Türk Ticaret Birliği ve zahire 
tüccarlarıyla bir komisyon oluşturup istenen 
Borsa Talimatnamesi’ni hazırladıklarını ve 
talimatnamenin çok sayıda matbu nüsha-
sını Ticaret vekaleti’ne ekte gönderdiklerini 
söylüyordu.

İSTİB 94 YAŞINDA

Büyük Millet Meclisi Riyasetine,

18/1/1240 (1924)

İstanbul gibi pek ziyade ehemmiyet-i ticariyeyi haiz bir büyük şehirde her 
nevi mahsulatın bir ticaret borsası bulunmaması yüzünden müteferrik bir surette 
mahsulat-ı ziraiyenin hanlarda ötede beride satılmakta ve bu ticaretle iştigal 
eden tüccaranın yekdiğerinden haberdar olamamaları sebebiyle piyasaların düz-
gün bir surette adem-i cereyanına (işlememesine) sebeb-i yegane olmakta idüğü 
alakadar tüccarların şikayatından anlaşılmakta olduğundan bu babda tetkikat-ı 
lazıme icrasıyla tensip buyrulduğu takdirde Sirkeci’de müceddeden (yeniden) inşa 
edilen Büyük Vakıf Hanın altında her nevi hububat ve mahsulat borsası teşkil 
edildiği takdirde tüccarlar bir arada tevhid edilerek ahz ve itanın (alım-satım) 
muntazam bir surette cereyan ve bu vesileyle züra (ziraatçiler) ve tüccarın mena-
fine hizmet eyleyeceği zehabında bulunduğumuzdan işbu takririmizin (yazımızın) 
İktisat Vekaleti Celilesine havalesini arz ve teklif ederiz.

Denizli Mebusu Yusuf Denizli Mebusu Necip Ali 

Denizli mebusları Necip Ali ve Yusuf Beylerin 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazdıkları yazı.

Denizli Mebusu Necip 
Ali Bey

Denizli Mebusu Yusuf 
Başkaya Bey

İstanbul’da zahire ve hububat 
borsası kurulması teklifini iki 
Denizli milletvekili verdi.
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hüseyin hüsnü Bey yazısının devamında, 
yakın tarihte edirne ve Bursa’da tesis edilen 
zahire borsalarının hükümetçe kabul edildi-
ğini, daha önce de önemli ticari merkezle-
rimizden olan İzmir ve Konya’da da zahire 
borsaları açılmış olduğunu hatırlatarak, 
İstanbul’da Ticaret odası tarafından bir za-
hire borsasının bir an evvel tesisine ve faali-
yete geçirilmesine de izin verilmesi ve hükü-
met nezdinde bunun için kendilerine destek 
ve yardımcı olunmasını Ticaret vekili’nden 
aynen şu şekilde istirham ediyordu:

“TİCAreT veKAleT-İ CelİleSİne,

İstanbul’da bir ticaret ve zahire borsası tesis 
ve küşadı hususunda pek uzun senelerden 
beri devam eden tasavvurat ve teşebbüsa-
tı nihayet bir netice-i fiiliyeye isal eylemek 
üzere İstanbul Ticaret ve Sanayi odası heyeti 
tarafından 9 Temmuz 1340/1924 tarihinde 
müttehaz karara tevfikan oda azasıyla milli 
Türk Ticaret Birliği ve İstanbul’un bilhassa 
zahire tüccarlarından mürekkep bir heyet-i 
mahsusa marifetiyle tanzim olunan talimat-
namenin matbu müsveddelerinden nusuh-ı 
müteaddidesi makam-ı âlî-i vekaletpenahi-
lerine takdim kılınmıştır. Ticaret ve zahire 
borsalarının bir an evvel küşat ve tesisini 
terviç ve himaye buyuran vekalet-i Celile-
lerince edirne’de edirne Ticaret ve Sanayi 
odası tarafından bir borsanın tesisine müte-
allik olan talimatname vekalet-i Celilelerinin 
1425-340 numaralı tezkeresi üzerine İcra 
vekilleri heyet-i Celilesince 557 numaralı ve 
1/6/1340 (1924) tarihli kararname ile tas-
dik kılınmış ve ahiren Bursa’da da tesis edil-
miş ve esasen İzmir ve Konya gibi merakiz-i 
mühimme-i ticariyemizde ticaret ve zahire 
borsaları öteden beri mevcut bulunmuş ol-
mağla İstanbul’da odamız tarafından bir ti-
caret ve zahire borsasının bir an evvel tesisi-
ne ve faaliyete geçmesine muvaffakiyet hasıl 
olmak üzere takdim olunan talimatname 
müsveddesinin vekalet-i Celilelerince kabulü 
ile İcra vekilleri heyet-i Celilesince da tasdi-
kine delalet buyrularak bir nusha-i musadda-
kasının odamıza lütfen gönderilmesini istir-
ham ve takdim-i ihtiramat olunur efendim.

Ticaret ve Sanayi odası reisi

hüseyin hüsnü”

İSTİB 94 YAŞINDA

İstanbul Ticaret Borsası’nın ilk yeri olan Şark Han

İstanbul Ticaret Borsası’nın Eminönü’ndeki merkez binası (Hamidiye (I. Abdulhamid) Külliyesi)
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Kuruluş KArArnAmeSİ: 19 eKİm 1924

hüseyin hüsnü Bey’in yazısı Ankara’da 
olumlu yankı buldu. Ticaret vekaleti tara-
fından uygun bulunan borsa talimatnamesi 
19 ekim 1924’de vekiller heyeti’ne (Ba-
kanlar Kurulu) yollandı. Aynı gün, Türkiye 
reis-i Cumhuru yani Cumhurbaşkanı gazi 
mustafa Kemal başkanlığında toplanan 
vekiller heyeti, Ticaret odası tarafından 
İstanbul’da açılacak Ticaret ve zahire Bor-
sası Talimatnamesi’ni üzerinde bazı değişik-
lik ve ilaveler yaparak kabul etti. Böylece, 
İstanbul Ticaret ve zahire Borsası 19 ekim 
1924 tarihli vekiller heyeti kararnamesiyle 
resmen kurulmuş oldu.

İSTİB 94 YAŞINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti   
 Baş Kitabeti    
 

Başvekalet-i Celiliyeye,

İstanbul’da bir hububat ve mahsulat borsası tesis ve küşadı 
hakkında Denizli mebusları Yusuf ve Necip Ali Beyler tarafın-
dan verilip Heyet-i Umumiye’nin (meclisin) 23/1/1240 (1924) 
tarihli içtimaında Makam-ı Samilerine (Başbakanlığa) tevdii 
tensip edilen temenni takririnin suret-i musaddakası (tasdikli 
sureti) leffen takdim kılındı efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal

Türkiye Cumhuriyeti Başvekalet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

İktisat Vekaleti Celilesine,

İstanbul’da bir Hububat ve mahsulat borsası tesis ve küşadı 
hakkında Denizli mebusları Yusuf ve Necip Ali Beyler tarafından 
verilip Heyet-i Umumiye’nin olbabdaki kararı mucibince Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin 24/1/1340 tarihli 
ve 7/127-2253 numaralı tezkiresiyle Başvekalete tevdii kılınan 
takrir suret-i musaddakası ifa-yı muktezası ricasıyla rapten tak-
dim kılınmıştır efendim.

Başvekil

Meclis Başkanı Mustafa Kemal’in 
Başvekalet’e gönderdiği yazı

Başvekil’in İktisat Vekaleti’ne gönderdiği yazı.

Borsanın ilk reisi Hamdi Bey Borsanın şu anki Başkanı Ali Kopuz
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ToBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı 

Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı recep Tayyip 

erdoğan ve macaristan Başbakanı viktor 

orban’ın katılımlarıyla Budapeşte’de dü-

zenlenen macaristan - Türkiye İş Forumu’na 

iştirak etti.  

İş Forumu’na dışişleri Bakanı mevlüt çavu-

şoğlu, Ticaret Bakanı ruhsar Pekcan ile ma-

caristan dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter 

Szijjártó da katıldı.

“mevCuT durum YeTerlİ değİl”

Cumhurbaşkanı erdoğan, forumda yaptığı 

konuşmada, “olumlu gelişmelere rağmen 

ekonomik ilişkilerimizin mevcut durumu ye-

terli değildir. Biz bunu çok daha ilerilere ta-

şıyabiliriz. hiçbir siyasi sorunu bulunmayan, 

ekonomik ilişkiler noktasında hukuki alt ya-

pısı tamamlanmış, tarihi ve kültürel açıdan 

birer kardeş gibi yakın iki ülkenin ticaretinin 

daha üst seviyelerde olması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanımız erdoğan, macaristan’ı 

yabancı bir ülke olarak görmediklerini be-

lirterek, şöyle devam etti:

“macaristan ile kökleri orta Asya’ya uzanan 

kadim bağlarımız vardır. dillerimize geçmiş 

ortak kelimeleriniz, türkülerimiz, müzikleri-

miz, bestelerimiz vardır. Barışın, muhabbe-

tin ve dayanışmanın timsali gül Baba gibi 

gönül erlerimiz, hak aşıklarımız vardır. geç-

mişi 5 asra yaklaşan ve giderek güçlenen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan-Türkiye İş Forumu’nda konuştu:

“MACAR VE TÜRK EKONOMİLERİ BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR”

İSTİB Başkanı Ali Kopuz’un da iştirak ettiği Macaristan-Türkiye İş Forumu’nda 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ile Türkiye’nin 

köklerinin Orta Asya’ya kadar uzanan kadim bağları olduğunu söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerin de ikili dostluğa yaraşır bir 

düzeyde olması gerektiğinin altını çizdi.

İSTİB hABer
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ikili münasebetlerimiz var. Bu ortak payda-
ların dünyada çok az ülkeye nasip olduğunu 
özellikle ifade etmek isterim.”

“hedeF, 5 mİlYAr dolAr”

Cumhurbaşkanı erdoğan, 300’ü aşkın Türk 
ve macar iş adamıyla ikili görüşmelerin de 
yapıldığını belirterek, bu görüşmelerde 
geleceğe yönelik nasıl adımların atılabile-
ceğinin değerlendirmesinin yapıldığını söy-
ledi. İki ülke arasında 2009’da yaklaşık 1,5 
milyar dolar olan ikili ticaretin 2017’de 2,6 
milyar dolara yükseldiğini aktaran erdoğan, 
şunları söyledi:

“2018 yılının ilk 8 ayında ticaretimiz 1,8 
milyar dolarlık bir hacme ulaştı. şimdi he-
def 5 milyar doları yakalamak ki az önce 
Sayın Başbakan’ın ifade ettiği gibi 6 milyar 
avro gibi bir hedefe ulaşmak bu her ikimi-
zin de ortak bir hedefidir. Bu miktar aslında 
geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla yüzde 8’lik bir 
artışa tekabül ediyor şu andaki rakam. Sa-
dece ticaretimiz değil hamdolsun yatırımla-
rımız da günden güne artıyor.”

“İş AdAmlArı üzerİne düşenİ YAPmAlı”

erdoğan, macaristan’da lojistik, turizm, 
enerji, müteahhitlik gibi pek çok sektörde 
Türk firmalarının yatırımlarının bulunduğu-
na işaret ederek, “Bizlere ve burada bulu-

nan iş adamlarımıza düşen en önemli gö-
rev ikili ticaretimizi Türkiye ile macaristan 
arasındaki dostluk bağlarına yakışır bir dü-
zeye çıkarmaktır. Biz üzerimize düşeni her 
iki siyasi yetkili, sorumlu olarak yapmaya 
hazırız, siz iş adamları da üzerinize düşe-
ni yapmalısınız. macar ve Türk ekonomileri 
birbiriyle rekabet eden değil; birbirini ta-
mamlayan, benzerliklerini kullanarak daha 
büyük sinerji oluşturan ekonomilerdir. Özel-
likle turizm, enerji, müteahhitlik, lojistik, 
gıda endüstrisi gibi sektörlerde önemli iş 
birliği potansiyelimiz vardır” diye konuştu.

İSTİB hABer

“GÜL BABA, İKİ ÜLKE DOSTLUğUNUN NİŞANESİ”
ToBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı erdoğan’ın açılışını 
yaptığı gül Baba Türbesi açılış töreninde hazır bulundu. Cumhurbaşkanı erdoğan, maca-
ristan Başbakanı viktor orban’ın da katıldığı açılışta gül Baba’nın 477 yıl önce bu tepede 
şehadete ulaştığını hatırlattı. erdoğan, temsil ettiği değerler ve şahsında sembolleşen 
hasletler daha da önem kazanan gül Baba’nın tüm macaristan’da tanındığını söyledi. gül 
Baba isminin, vefa, cesaret, adalet, fedakarlık, saygı ve sevgi gibi değerlerle özdeşleşti-
ğini anlatan erdoğan, şunları kaydetti: 

“gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalması-
nın da sembolüdür. gül Baba kendisi aramızda olmasada da ismiyle, hatırasıyla, bilge-
liğiyle bize yol gösteriyor. gül Baba, kendisine Türkiye ve macaristan’da duyulan saygı 
ile muhabbet ve sevgiyle, güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya 
hala devam ediyor. İnşallah gelecek asırlarda da gül Baba manevi mirasıyla iki ülke dost-
luğunun nişanesi olmaya devam edecektir.”
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İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kopuz, ToBB Başkanı m. rifat 
hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret 
Bakanı ruhsar Pekcan ile Tarım ve orman 
Bakanı dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla 
ToBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen, Tica-
ret Borsaları Konsey toplantısına katıldı.

düşüK FAİzlİ Kredİlerde YAvAşlAmA

Konsey toplantısında konuşan ToBB Baş-
kanı m. rifat hisarcıklıoğlu, son dönemde, 
yükselen faizler dolayısıyla devlet sübvan-
siyonlu olarak, tarım ve hayvancılık sektö-
rüne verilen düşük faizli kredilerde yavaş-
lama olduğuna dikkat çekerek, “Tarım ve 
hayvancılık sektörüne yönelik düşük faizli 
kredilerin, girişimcilerimizin ve üreticilerin 
kullanımına yeniden sunulmasını bekliyo-
ruz” dedi. 

hisarcıklıoğlu ToBB olarak, borsalarla bir-
likte, tarım ve hayvancılıktaki dönüşümün 
gerçekleşmesi için çalışmayı sürdürecekle-
rinin altını çizdi.  Son dönemde her iki ba-
kanlığın sektöre yönelik önemli iyileştirme-
ler sağladığına işaret eden hisarcıklıoğlu, 
“Tarım ve orman Bakanımız, atıl durumda-
ki hazine arazilerinin, tarım ve hayvancılık 

sektörünün kullanımına açılmasını sağladı. 
Ticaret Bakanımız da taşınır rehni siste-
miyle, hayvanların, ağaçların ve tarımsal 
ürünlerin teminat gösterilmesini sağlayarak 
finansmana erişimi kolaylaştırdı. Kendileri-
ne tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

“reKABeT güCümüzü ArTırmAK İçİn 
BurAdAYız”

İki Bakan ile birlikte üretimi, ihracatı, kü-
resel rekabet gücümüzü nasıl artıracaklarını 
istişare etmek üzere buluştuklarını belirten 
hisarcıklıoğlu, Bakanların reel sektör dostu 
çalışma tarzlarını övdü. “Bakanlarımız, bi-
zimle aynı dili konuşuyorlar. Bu da iş dün-
yamıza büyük moral veriyor” diyen ToBB 
Başkanı konuşmasında ticaret borsalarının 
yapısına ilişkin bilgiler verdi. 

İKİ BAKAN TİCARET BORSALARI KONSEYİ’NDE

TOBB hABer

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

“TEKNOLOjİ, TASARIM VE 
MARKALAŞMAYA YATIRIM”
Ticaret Bakanı ruhsar Pekcan ise ko-
nuşmasında, “Önümüzdeki dönemde 
teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya 
yatırım yaparak ihracat artışını yapısal 
bir şekilde uzun döneme yaymayı he-
defliyoruz” ifadesini kullandı. hedeflere 
ulaşabilmek için de politikaların doğru 
belirlenmesi gerektiğine işaret eden 
Pekcan, bu süreçte doğru kişilerle ve sa-
hada elini taşın altına koyanlarla istişare 
edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Pekcan, bu kapsamda ticaret borsala-
rının sorunlarını, talep ve önerilerini 
dinleyecek olmaktan memnuniyet duy-
duğunu belirterek, “Bakanlık olarak, po-
litika oluşturma süreçlerimizde sizlerin 
görüş ve önerilerini önemsiyor ve dik-
kate alıyoruz. Bakanlık olarak ticarette 
yeni bir anlayışın temellerini atıyoruz. 
ülkemiz, bölgemiz ve dünya hem poli-
tik hem ekonomik açıdan çok önemli bir 
dönemden geçmektedir” diye konuştu.
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lİSAnSlı dePoCuluK

hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk konusuna 
da değinerek, şunları söyledi:

“lisanslı depoculuk ile tarım ürünlerinin 
güvenle depolanması ve üreticilerin finans-
mana erişiminin kolaylaşması için Tmo ve 
ToBB olarak ülkemizdeki ilk lisanslı de-
poyu hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz 
noktada, hem ticaret borsalarımızın hem 

de girişimcilerimizin gayretleriyle, lisanslı 
depoculuk yatırımları hızla artmaya devam 
ediyor. Camiamızın 100 yılı aşkın borsacılık 
deneyimiyle, çağdaş ürün ihtisas borsasını 
kuracağız demiştik. hükumetimizin ve ba-
kanlıklarımızın da desteğiyle ürün İhtisas 
Borsasının kuruluş izni çıktı ve şirket kuru-
luşunu tamamladık. ürün İhtisas Borsasını 
kısa sürede faaliyete geçirmek için de çalış-
malarımıza devam ediyoruz.”

TOBB hABer

Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli:

“TARIM, 
SAVUNMADAN DA 
STRATEjİK”

Tarım ve orman Bakanı dr. Bekir Pak-
demirli de, “ziraatı, tarımı gerçekten 
çok stratejik, belki de savunmadan 
da önemli görmeliyiz. dünyayı doyu-
ran dünyanın lideri olacak. Bu yüzden 
tarım sektöründe hesapsızca görülen 
büyük satın almalar gerçekleşiyor” 
diye konuştu. 

dr. Pakdemirli, Türk iş insanlarının son 
yıllarda hızla geliştiğini ve önemli me-
safeler katettiğini söyledi.

Pakdemirli, Bakanlık olarak tarımı ve 
hayvancılığı tekrardan değerli kılacak 
eğitim projelerini hayata geçirecek-
lerini ifade ederek, YÖK Başkanı ile 
bu konuda görüşmeler yaptıklarını ve 
yakın zamanda bir çalıştay düzenleye-
ceklerini söyledi.
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İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kopuz, lütfü Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda düzenlenen, 8. geleceğin 
gücü girişimciler Forumu’na (g3) katıl-
dı. hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak, 
ToBB Başkanı m. rifat hisarcıklıoğlu, TAv 
İcra Kurulu Başkanı mustafa Sani şener, 
ToBB genç girişimciler Kurulu Başkanı Ali 
Sabancı ve iş dünyasının birçok önemli is-
minin konuşmacı olarak katıldığı panel, ga-
zeteci vahap munyar’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşti.
  
“gİrİşİmCİ, geçmİşİn de güCüdür”

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Kopuz, panelde yaptığı 
konuşmada “girişimciler için “geleceğin 
gücü” demek tabii ki doğrudur ama bir 
miktar eksiktir.  girişimciler, sadece gele-
ceğin değil, geçmişin de gücüdür.” dedi.

girişimciliğin geçmişin de gücü olduğunu 
gösteren örnekler veren Başkan Kopuz, 
“milattan önce 1000’lerde çin’deki bilgi ile 
milattan sonra 300’lerdeki Akdeniz mede-
niyetlerindeki bilgi yaklaşık aynı seviyedey-
miş. İşin ilginç tarafı 1700’lerde, İngiltere 
de aynı birikime sahipmiş… Peki, sanayi 
devrimi neden İngiltere’de başladı da çin ya 
da Akdeniz havzasında yüzyıllar önce başla-
madı?” diye sordu.

“SAnAYİ devrİmİnİ YAPAn 

gİrİşİmCİlİKTİr”

Sanayi devrimi’ni başlatan buhar makine-

sinin mS 50 tarihinde mısır’da bilindiğini, 

heron adında bir bilim adamı tarafından 

buhar gücünün keşfedilip bir makinede bile 

kullanıldığını aktaran Başkan Kopuz, sözle-

rine şöyle devam etti:

“çin ve Yunan medeniyetlerindeki eksik ney-

miş ki Sanayi devrimi yüzyıllarca beklemiş? 

Bu soruya verilen cevapların iki tanesi çok 

önemli: Birincisi, özgür girişimciler; ikincisi 

de girişim ve ticaret ortamını geliştirecek 

hukuki altyapıdır.

Başkan Ali Kopuz, Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’nda konuştu:

“GİRİŞİMCİ ÜLKEYİ ZENGİNLEŞTİRİR, DÜNYAYI DEğİŞTİRİR”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile 8. Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’na katılan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 

buhar gücünü sanayi devriminin motoru yapan kuvvetin girişimcilik olduğunu 
söyledi. Başkan Kopuz, girişimcilerin ülkeyi zenginleştirip dünyayı da 

değiştirecek güce sahip olduğunun altını çizdi.

GİrİŞİMCİLİK FOrUMU
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Buhar makinesinin mucidi James Watt adın-
da bir girişimciydi. glasgow üniversitesi’nde 
bir araştırma atölyesinde çalışmaya başlı-
yor. Bu atölyede, buhar makinesini gelişti-
riyor. Yani buhar makinesi, üniversite sana-
yi işbirliğinin ilk ürünlerinden biridir. 

1765’te ilk örneği glasgow üniversitesi’nde 
çalışan buhar makinesi, 1776’da ticari kul-
lanıma sunulur. Sadece buhar makinesi 
üretip satmaya başlarlar. 1824 yılına kadar 
tam 1164 makine satılır. makinenin girdiği 
her madende ve fabrikada buharın sihirli 
gücüyle verim artar, maliyetler azalır. Böy-
lece sadece girişimci zengin olmakla kal-
maz, bir ülkeyi zenginleştirecek ve dünyayı 
değiştirecek olaylar zinciri başlar. İşte giri-
şimci, böyle büyük bir potansiyele sahiptir.”

“gİrİşİmCİ her orTAmdA gelİşmez”

girişimcinin yetiştiği ortamın da son derece 
önemli olduğuna işaret eden Başkan Kopuz, 
buna örnek olarak Steve Jobs’u verdi. Jobs’un 
babasının Suriyeli olduğunu, orada doğsaydı 
muhtemelen dünyanın birçok yenilikten ha-
berdar olamayacağını belirten Kopuz, “Suri-
ye hiçbir zaman, serbest ticaret ve fikirlerin 
korunması açısından uygun bir yer olmadı. 
Suriyeli bir babanın oğlu olan Steve Jobs, 
o ülkede doğup yaşasaydı dünyanın en de-
ğerli şirketini kurabilir miydi? Steve Jobs’un 

kurduğu şirket, bugün dünyayı şekillendiren 
ürünler üretiyorsa, bunda girişimciler için 
uygun bir ortamda yaşamasının payı da var-
dır şüphesiz” diye konuştu.

“gİrİşİmCİlerİmİzİ geleCeğe 
TAşımAlıYız”

Türkiye’nin iş yapma kolaylığı sıralamasın-
daki yerine vurgu yapan İSTİB Başkanı Ali 
Kopuz, Türkiye’de de girişimciliği teşvik 
eden bir ortamın oluşması için büyük gay-
ret gösterildiğini söyledi. Başkan Kopuz, 
konuşmasını şöyle bitirdi:

“Türkiye de, bu ortamın oluşturulması için 
büyük bir çaba sarf ediyor. hükümetimi-
zin ve ekonomi yönetimimizin desteği ile 
Türkiye, iş yapma kolaylığı sıralamasında 
17 basamak yükselerek 43. sıraya çıktı. 
Bu noktada, Sayın Bakanımız Berat Albay-
rak ve Sayın Başkanımız rifat hisarcıklıoğ-
lu başta olmak üzere, emeği geçen herkese 
teşekkür ederim.

Bu ülkenin; girişimcilerin iş planlarına, fikirle-
rine, vizyonlarına ihtiyacı var. onları destek-
lemek, yol göstermek de hepimizin borcudur.

Bizler bugün girişimcilerimizi geleceğe ta-
şırsak, yarın da onlar bizi daha güçlü bir 
Türkiye’ye taşıyacaklar. Bir girişimci için 
asıl mesele; risklerden korkmak değil, ar-
dındaki başarıya odaklanabilmektir.”

GİrİŞİMCİLİK FOrUMU

“ORTAK İŞ YApMAYI 
ÖğRENİN”
ToBB Başkanı m. rifat hisarcıklıoğlu 8. 
g3 Forumu’nda yaptığı konuşmada 
gençlere, “mutlaka dünyayı takip edin ve 
yabancı bir dil öğrenmeye çalışın. ortak 
iş yapmayı öğrenin” çağrısında bulun-
du. hisarcıklıoğlu “her iş hayalle başlar, 
hayal edin, hayallerinizin peşinden gi-
din” dedi. 

girişimciliğin şifrelerini anlatan ToBB 
Başkanı m. rifat hisarcıklıoğlu, bu foru-
mun Türkiye’nin en kurumsal girişimcilik 
etkinliklerinden olduğuna işaret ederek, 
“Bu devirde bilgiye ulaşmak kolay. Yani, 
know-how’da sorun yok. Asıl önemli 
nokta doğru insanları tanımak, network 
kurmak. Yani, know-who. İşte burada, 
know-who sağlıyoruz. Türkiye’nin yıldız 
girişimcileriyle, girişimci adaylarını ta-
nıştırmak için yapıyoruz” dedi.
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İSTİB AKADeMİ

İstanbul Ticaret Borsasının bir eğitim klasi-

ğine dönüşen İSTİB Akademi eğitim progra-

mı 15 ekim 2018 – 27 Kasım 2018 tarihleri 

arasında gerçekleştirildi. Borsa üyelerinin 

talepleri doğrultusunda bu dönem, 45 gün-

lük bir zaman dilimine yayılan eğitimlere 

yoğun ilgi oldu. 

İSTİB Akademi güz dönemi eğitim seminer-

leri, 15-16 ekim tarihlerinde efsun Fırtına 

tarafından verilen “liderlik ve etkin Yöne-

ticilik” konulu eğitimle başladı. Program 

kapsamında sırası ile “Aile şirketlerinde 

Kurumsallaşma”, “Stratejik Satınalma ve 

lojistik”, “İşletmelerde maliyeti düşürme 

Teknikleri”, “Stratejik  Pazarlama ve müşte-

ri odaklılık”, “dijital Pazarlama ve e-ticaret 

uygulamaları”, “dış Pazarlara giriş ve dış 

Pazar Araştırma Yöntemleri” ve “İleri düzey 

Satış Teknikleri ve müşteri odaklı Satışın 

şifreleri” eğitimleri de verildi.

Teorİ İle PrATİK BuluşuYor…

İSTİB üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
eğitimlerde, teorik bilgiler ile birlikte inte-
raktif uygulamalar yapılıyor. daha önceki 
dönemde gerçekleştirilen eğitimler, üyelerin 
talebi ile derinleştirilerek verildi. Program-
da, aynı zamanda girişimciliği desteklemek 
adına, daha önce İSTİB-KoSgeB işbirliği ile 
düzenlenen “uygulamalı girişimcilik eğitim-
lerine” katılarak sertifikalarını alan girişim-
cilere de katılım olanağı tanınıyor. 

İSTİB Akademi yetkilileri, eğitimlere üst dü-
zey yöneticiler ve şirket ortaklarının da ka-
tılmalarının son derece önemli bir atmosfer 
oluşturduğunu, eğitimlerin etkinliğinin art-
tırılması için anketler yoluyla düzenli olarak 
ölçümler yapıldığını ve eğitim taleplerinin 
alındığını kaydediyorlar. İSTİB Akademi ça-
tısı altında gerçekleştirilen eğitimlere bu-
güne kadar bine yakın kişi katıldı.

AKAdemİde gÖrülen eğİTİmler

İSTİB Akademi bünyesinde verilen eğitim-

lerin başlıkları:

· KoSgeB uygulamalı girişimcilik

· genel ekonomi

· İş hukuku

· Ticaret hukuku

· Ticari Alacak Sigortası

· Ticaret hukukunda güncel gelişmeler

· Yazılı Sözlü İletişim, rapor Yazma, etkili Sunum

· Satış Pazarlama

· Protokol

· Türkiye ve dünya ekonomisi’nde gelişmeler

· Ticari İşlemlerde Tahkim

· Aile şirketlerinde Kurumsallaşma

· liderlik ve Yönetim Becerileri

· Kurumsal İletişim ve Kurum Kültürü

· KoBİ’lerde Finansal Bilinç ve etkin Kaynak 

Yönetimi

· İşletme Stratejisi gelişme ve etkin Yönetim

· Finansal Analiz ve Kontrol

· KoBİ’lerde Bütçeleme

· Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında 

Tarıma dayalı Yatırımların desteklenmesi

· İSTİB e-Pazar Platformu demo eğitim

· Yöneticiler İçin Temel hukuk Yönetimi

· liderlik ve Yöneticilik

· şirketlerde Finansal Yönetim

· dış Pazar Araştırması ve dış Ticaret İşlemleri

· e-Ticaret ve uygulamaları 

İSTİB AKADEMİ BİR DÖNEMİ DAHA BAŞARIYLA BİTİRDİ
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İSTİB hABer

Tarım ve orman Bakanlığı, Bm gıda ve 

Tarım Örgütü (FAo), Türkiye gıda Sanayi 

İşverenleri Sendikası (TügİS) ve Sürdürü-

lebilirlik Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 

Sürdürülebilir gıda Konferansı, İstanbul’da 

yapıldı. İSTİB Başkanı Ali Kopuz’un katı-

lımıyla yapılan konferans, “2030’a kadar 

dünyada açlığa son vermek mümkün” te-

masıyla 38’incisi kutlanan dünya gıda günü 

kapsamında gerçekleştiriliyor.

“gıdA KAYıP ve İSrAFını ÖnlemelİYİz”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Tarım 

ve orman Bakanı dr. Bekir Pakdemirli gıda-

da kayıp ve israfların sonlandırılması ama-

cıyla ilgili tüm paydaşların da dâhil edileceği 

yeni bir çalışma başlatılacağı bilgisini verdi. 

Pakdemirli, 2030 yılına kadar açlığa son 

verme hedefinin, ulaşılması zor bir hedef ol-

madığını belirterek, “Bu hedefe başarılı bir 

şekilde ulaşmanın yolu sürdürülebilir tarım-

dan geçmektedir. Kırsal kalkınma alanında 

daha fazla yatırım yapmak, gıda israf ve 

kayıplarını önlemek ve üreticileri bilinçlen-

direrek desteklemek, sürdürülebilir tarım 
için vazgeçilmezimizdir” şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal üre-
timde dünyada ilk 10’da yer aldığını ve gıda 
güvenliği ve kırsal kalkınma kapsamında 
uluslararası ortaklarla bölgede ve dünya 
çapında üzerlerine düşen görevi yapmaya 
gayret gösterdiklerini ifade etti. Pakdemirli, 
“gıda kaybı ve israfının ekonomik açıdan bo-
yutu sanayileşmiş ülkelerde 700 milyar dola-
ra, gelişmekte olan ülkelerde de 300 milyar 
dolara tekabül etmektedir. 2050 yılında 9,7 
milyara ulaşacak dünya nüfusunu beslemek 

için tarımsal üretimin yüzde 50 oranında 
artması gerektiği düşünüldüğünde, gıda 
kaybı ve israfını asgari düzeylere indirmenin 
hayati derecede önem arz ettiğini vurgula-
mamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“AçlıK YüKSelİşTe”

FAo Avrupa ve orta Asya’dan sorumlu genel 
direktör Yardımcısı vladimir rakhmanin ise 
açılışta yaptığı konuşmada açlığın, dünyada 
uzun süreli bir düşüşten sonra yeniden yük-
selişte olduğunu ifade etti. dünyada giderek 
artan israfa dikkati çeken rakhmanin, israfa 
son verilmesi ve hükümetlerin açlığa karşı iş 
birliği gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız holding Ceo’su mehmet Tütüncü de 
sürdürülebilir tarım ile birlikte çiftçilerin sos-
yo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesini ve 
tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azal-
tılmasını desteklediklerini vurguladı. TügİS 
Yönetim Kurulu Başkanı necdet Buzbaş ise 
2018 yılı için ihtiyaç duyulan doğal kaynak-
ların Ağustos ayı itibariyle bittiğini belirte-
rek sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda konuştu:

“AÇLIğI ÖNLEMEK SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMLA MÜMKÜN”
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‘Dengeleme-disiplin’le hızlı toparlanma

‘dengeleme’ sürecinin en önemli iki gösterge-
sinin ilki fiyat istikrarı, yani enflasyonla müca-
dele kapsamında, maliyet enflasyonunu tem-
silen üFe’de ve tüketici enflasyonunu temsilen 
TüFe’de gözlenecek gerileme; ikinci gösterge 
ise finansal istikrar, yani cari işlemler açığın-
daki gerileme olacak. Bakan Albayrak’ın işaret 
ettiği iki önemli gelişmeden ilki, TCmB’nin son 
‘enflasyon raporu’nda yüzde 23.5 olarak tah-
min ettiği, YeP de ise yüzde 20.8 olarak öngö-
rülmüş olan 2018 yıl sonu manşet enflasyonun 
söz konusu oranların dahi altında kalabileceği.

nitekim, Türk-İş’in kasım ayı enflasyon tah-
minleri de, tarım ve gıda enflasyonunda ge-
rilemeye bağlı olarak, yıllıklandırılmış manşet 
enflasyonun gerileyebileceğine işaret ediyordu. 
nitekim, 3 Aralık Pazartesi günü açıklanan enf-
lasyon verileri bu beklentileri doğruladı. Bakan 
Albayrak’ın bir diğer önemli tespiti; aralık başın-
da açıklanacak olan ekim ayı cari işlemler dengesinin vereceği fazlalığın, 
yine ekonomi çevrelerini şaşırtacağı yönünde. Bu tablo, makro ekonomik 
göstergelerde bozulma olsa da, Türkiye ekonomisi’nin dinamikleri saye-
sinde, alınan tedbirlere temel makro dengelerin çok hızlı cevap verdiğini 
gösteriyor. zaten, bu temel gerçeği hızla hatırlayan küresel yatırımcılar, 
uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisi’ne yönelik 
‘ölçüsü kaçmış’ olumsuz yorumlarını fazlasıyla ciddiye alıp, Türk varlıkla-
rında pozisyon kapatmış olmaktan pişmanlar. Bu nedenle, yeniden ‘alım’ 
pozisyonuna geçmiş durumdalar.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCr da, TCmB’nin para politikası 
tedbirleri ve Türkiye-ABd ilişkilerinde gözlenen iyileşmeye bağlı olarak 
Türk lirası’nın değer kazanması, aylık bazda cari açıkta görülen hız-
lı gerilemenin dış dengeye olumlu etkisi ve mali disipline bağlı olarak 
kamu borcunun milli gelire oranının halen hayli düşük olmasını dik-
kate alarak Türkiye ekonomisi’ni ‘negatif’ izlemeden çıkardı. o halde, 
2018’in sonuna yaklaşırken, aralık ayı sonunda kendimizi beklenenden 
hızlı iyileşen enflasyon ve dış dengeye rakamları görebileceğimize alış-
tırmakta yarar var.

mAKro ‘dengeleme’ dAhA dA hızlAnACAK

Yukarıdaki tespitleri daha da detaylandır-
mak adına, gerek Cumhurbaşkanlığı hükümet 
Sistemi’nin sağladığı dinamik yapı, gerekse de 
hazine ve maliye Bakanlığı’nın koordinasyo-
nunda, bakanlıkların birlikte hayata geçirdik-
leri pek çok yapısal tedbirin, iki temel makro 
alanda, ‘fiyat istikrarı’ ve ‘dış denge’ boyutunda 
hızla sonuç vermeye başladığını vurgulayabili-
riz. 3 Aralık Pazartesi günü açıklanan kasım ayı 
enflasyon verilerinde gözlenen hızlı iyileşme, 
önümüzdeki hafta TCmB’nin açıklayacağı ekim 
ayı ödemeler dengesi verilerinde gözlenecek 
olası bir ‘cari işlemler fazlası’ ile daha da anlam 
kazanmış olacak. Türkiye ekonomisi, kendine 
özgü dinamikleriyle, temel makro dengelerin-
de kırılganlık gündeme geldiğinde, böyle bir 
tabloyu hızla iyileştirecek mekanizmaları, dev-
releri olan bir ekonomi.

döviz kurlarındaki aşırı oynaklığın ve sıçramanın ‘fiyat istikrarı’ üze-
rinde oluşturduğu ‘aşırı köpüklenme’nin kontrolü ve sonrasında nötra-
lizasyonu adına, kur ve faizlerde gözlenen normalleşme ve gerilemenin 
yıllıklandırılmış manşet enflasyon değerleri üzerindeki etkisinin daha 
da hızlanabileceği bir periyoda giriyoruz. Önümüzdeki yakın vadede, 
bilhassa çekirdek enflasyon değerlerindeki gerilemenin faiz hadlerinin 
normalizasyonunda daha da etkili olabileceği göz ardı edilmemeli. 
Yıllıklandırılmış bazda, sadece bir ayda, çekirdek enflasyonun yüzde 
24.34’den, yüzde 20.72’ye gerilemesi ve aralık ayında çekirdek enflas-
yonun yüzde 20’nin dahi altını görme olasılığı, 2019’a faiz hadlerinde 
en az 1-1,5 puan daha iyileşmeyle girmemiz anlamına gelecektir.

2019’un ilk 6 ayı, ABd merkez Bankası’nın (Fed) ve Avrupa merkez 
Bankası’nın (eCB) para politikasındaki bir sonraki rotaya yönelik önemli 
tartışmalar yapacağı bir dönem. Küresel anlamda para politikası tercihlerin-
de ‘gel-git’lerin yaşanacağı bu periyodu, ilk etapta TCmB’nin para politikası 
düzeyini ‘aynı’ seviyede tutarak geçirmemiz, döviz kurları ve faiz hadlerinin 
normalizasyonu ve enflasyonun daha da hızlı aşağı gelişi adına etkili sonuçlar 
verecektir. Bu nedenle, para politikasında bilhassa aceleci davranmayalım.

eKONOMİYe BAKIŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında 
detaylarını paylaştığı ‘dengeleme-disiplin’ dönemine yönelik tedbirler adım 
adım devreye girdikçe, Türkiye Ekonomisi’nin temel makro göstergelerinde 

öngörülen ‘dengeleme’nin beklenenden hızlı hayat bulduğu gözlendi.

EKONOMİYE BAKIŞ

PROF. DR. 
KEREM ALKİN
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eKONOMİYe BAKIŞ

KüreSel TİCAreT SAvAşı SerTleşİYor

ABd Başkanı Trump’ın sosyal medya mesajlarının sebep olduğu fırtı-
na dinmiyor. geçen Salı günü, önce Fransa Cumhurbaşkanı macron’un 
akaryakıt zammında geri adım atmasını doğru bulduğunu belirten 
Trump; aynı mesajda, Fransızların başka ülkelerin sebep olduğu küre-
sel çevre kirlenmesinin bedelini akaryakıt fiyatları üzerinden ödemek 
mecburiyetinde olmadığını söyleyiverdi. Takip eden mesajda, ABd için 
temiz bir havayı ve temiz bir suyu talep etse de, ABd vergi mükellef-
leri ve işçilerinin başka ülkelerin kirliliğinin bedelini ödemek zorunda 
olmadıklarına işaret ederek, aslında ABd’de 1 galon (4 litre) benzinin 
fiyatının 3 doları görmesini istemediğini belirtmiş oldu. Bu nedenle, 
çarşamba günü de, oPeC’in petrol fiyatlarını arttırmayacağını ümit et-
tiğini, dünyanın yüksek petrol fiyatı görmek istemediğini ifade etti.

çünkü, son 45 yılın seçim analizleri, ABd halkını rahatsız eden her 
benzin fiyat artışının Beyaz Saray’daki başkana ve partisine seçim kay-
bettirdiğini gösteriyor. Bu nedenle, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle gerginlik 
yaşadığı Suudi veliaht Bin Salman’ın petrol fiyatlarını yükseltmeye yö-
nelik adımlarından da ve rusya devlet Başkanı Putin’in Salman’a ver-
diği destekten de Trump’ın canı hayli sıkkın. nitekim, Trump’ın petrol 
mesajına, rusya enerji Bakanı Aleksandr novak’tan dün ‘görüşmeler 
Twitter üzerinden siyasi açıklamalarla yönlendirilmez’ şeklinde sert ce-
vap geldiğini de not alalım.

Son 3 olaydan ilki, Trump’ın g20 zirvesi’nde şi ile ‘Ticaret Savaşı’nda 
90 gün ateşkes ilan etmesine rağmen, 5 Kasım çarşamba günü 6 ağır 
sosyal medya mesajı atarak, gerekirse ‘arabayı devirmeye’ kararlı ol-
duğunu belirtmesi. İkinci olay, huawei’nin kurucusu ren zhengfei’nin 
kızı ve şirketin CFo’su olan meng Wanzou’nun Kanada’da, ABd’nin İran 
ambargosunun delindiği iddiasıyla tutuklandığı bilgisinin Trump’ın 
mesajlarıyla eş zamanlı sızması. Son olay ise, AB Komisyonu Başkan 
Yardımcısı dombrovskis’in, euronun, küresel enerji, hammadde, tarım 
ürünleri, emtialar ve uçak üretimi gibi ürünlerin fiyatlandırmasında 
kullanılması yönündeki çalışmaları hızlandırdıkları açıklaması. ‘Ticaret 
Savaşları’nın ateşi yükseliyor, sertleşiyor. Türkiye olarak dikkatle takip 
edelim.

g-20 ve AvruPA’nın ‘SoroS’ gAFleTİ

Arjantin’in ev sahipliğinde gerçekleşen son g-20 liderler zirvesi, ‘insani 
değerler’ açısından iyi bir sınav vermedi. gazeteci Kaşıkçı’nın cinayeti 
nedeniyle ağır töhmet altında olan Suudi veliaht prens Bin Salman’ın 
toplantıya iştiraki ve kimi liderlerin kendisini muhatap alması küresel 
ölçekte büyük bir hoşnutsuzluğa sebep oldu. Bilhassa, rusya devlet 
Başkanı Putin’in zirve başlangıcında Bin Salman’la ‘aşırı’ samimi selam-
laşması rus gazeteciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. çin devlet 
Başkanı şi ve hindistan Başbakanı modi’nin görüşmesi de yadırgandı. 
Fransa Cumhurbaşkanı macron’un, ayak üstü konuşmada Bin Salman’a 
uyarıları ve Bin Salman’ın cevabı da merak uyandırdı. g-20 platfor-
munun, kimi siyasetçilerin ‘kolektif riyakarlığıyla’, petrol ve ekonomik 
çıkarlar uğruna, Bin Salman’ın ‘saygınlığını kurtarma’ operasyonuna 
dönüşmesi, tersine g-20 platformunun saygınlığını örseledi.

SeTA vakfı’nda, dr. şerif dilek’in moderasyonunda, Prof. dr. çağrı er-
han ve doç. dr. nurullah gür ile birlikte, g20’nin başarılarını ve hayal 
kırıklıklarını masaya yatırdığımız panelde, çağrı erhan, merkezi Türkiye 
ve İstanbul’da olmak üzere, g20’nin bir sekretaryaya kavuşturulmaması 
halinde, en büyük hayal kırıklığının g20 zirvelerinde liderlerin mutabık 
kaldıkları küresel çözümlerin sahipsiz kalmaları nedeniyle kadük olma-
larıyla yaşanacağını hatırlattı. Cumhurbaşkanı erdoğan’ın, liderlik ve 

vizyonuyla ortaya koyduğu ‘medeniyet diplomasisi’nin özgül ağırlığı, 
erdoğan’ı zirvenin liderlerle en derinlikli ve en çok sayıda görüşme ger-
çekleştiren lider konumuna getirdi.

Arjantin’in ise, kapitalist sistemin vahşi çarklarından, ‘küresel faiz 
kıskacı’ndan en fazla örselenmiş ülke olarak, bu yıl ki liderler zirvesinin 
ana temasına sadece ‘sürdürülebilir’ değil, aynı zamanda ‘adil kalkın-
ma’ ifadesini eklemesinin anlamı da irdelendi hiç kuşkusuz. zirve es-
nasında, başta Fransa, Belçika ve hollanda’da ‘sarı yelekliler’ üzerinden 
yürüyen sokak olaylarının geldiği boyut ta gündemin ilk sırasındaydı.

2000’de Sırbistan’da ‘buldozer devrimi’ ile başlamış olan ve ‘asimetrik 
düzen’in bugünkü patronu ABd menşeli devlet-özel sektör-STK üçgeni-
nin kontrolünde, Soros’un Açık Toplum vakfı üzerinden yürütülen ‘post-
kapitalist, neo-liberal anlayışı’, orta ve doğu Avrupa, Kafkaslar ve orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri’ne ABd lehine yayma operasyonuna sessiz 
kalan Batı Avrupa, Fransa, ‘Avrupa ordusu’ sözünü dile getirdiği anda, 
sessiz kaldıkları operasyonların kendilerine ‘bumerang’ gibi döndüğüne 
şahit oldular. Türkiye’de tümüyle deşifre olması nedeniyle çekilme ka-
rarı alan ‘Soros’ operasyonuna, ukrayna, macaristan ve makedonya’daki 
büyük tepkiyi takip edin ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı erdoğan’ın li-
derliğinde ne başardığını bir kez daha idrak edelim.

‘KorİdorlAr SAvAşı’ndA Yenİ deTAYlAr

Küresel ekonomi-politik, önümüzdeki 50 yıl, Pasifik-Avrupa, Pasifik-
Afrika, Pasifik-Kuzey Buz denizi-Baltık denizi ve hint okyanusu-Baltık 
denizi arasında uzanacak ticaret ve enerji koridorlarına yönelik büyük 
bir kavgaya şahitlik edecek. Yakın döneme kadar dünya havayolu trafi-
ğinde en önemli koridor Avrupa-Kuzey Amerika koridoru ise, önümüz-
deki 25 yıl dünya havayolu trafik yükselen yeni koridor Pasifik-Afrika 
koridoru olacak. Bu koridorun en kritik önemdeki ‘çekim merkezi’ ise 
‘yeni’ İstanbul havalimanı olarak öne çıkacak. Türk hava Yolları ise, 
yükselen havayolu koridorunun en önemli üç markasından birisi olarak 
perçinlenecek.

İşte tam bu noktada, Alman havayolları şirketi lufthansa’nın uçuşlar-
daki gecikme ve iptalleri azaltmak amacıyla, ülkenin en büyük dört ha-
valimanındaki iniş ve kalkış sayısının sınırlandırılması önerisinin Alman 
hükümetinden kabul görmemesine şaşıralım mı?

Türkiye, rusya’yla arasındaki Batı hattı ve mavi Akım hattı’nın yanı sıra, 
‘Türk Akımı’ boru hatlarıyla, Avrupa’nın Avrasya’ya enerji üzerinden ek-
lemlenmesi adına tarihi bir ‘çağrıya’ imza atarken, ABd enerji Bakanı 
rick Perry’in, orta ve doğu Avrupa ülkelerinin enerji alanında rusya’ya 
bağımlılığını azaltma ve ABd ile enerji ortaklıklarını genişletme hede-
fi çerçevesinde Polonya’yı ziyaret etmesini ve bu ziyaret çerçevesinde 
Polonya’nın kamu enerji şirketi Pgnıg’nin ABd’den sıvılaştırılmış do-
ğalgaz ithal etmek üzere uzun vadeli bir sözleşme imzalamasını not 
almayacak mıyız?

unutmayın, Suudi Arabistan-BAe-mısır ‘küre ekürisi’nin 5 haziran 
2017’de Katar’a abluka ilan ettikleri hafta, ABd ilk sıvılaştırılmış do-
ğal gaz ihracatını yine Polonya’ya yapmıştı. Küresel ekonomi-politik, 
ABd, rusya, çin gibi, yaklaşmakta olan ‘2. Soğuk Savaş’ döneminin 
‘kutup’ları üzerinden, tarihi bir ‘Koridorlar Savaşı’na sahne olacak. ve, 
Türkiye, Cumhurbaşkanı erdoğan’ın liderliği ve vizyonunda yürüttüğü 
‘medeniyet diplomasisi’ platformu üzerinden, 3 küresel ‘kutup’ arasında 
oluşturacağı ‘denge’ siyasetiyle, ‘Koridorlar Savaşı’nın sıklet merkezi 
olma vasfını perçinleyecek. Bu tarihi süreçte, mal ve hizmet ihraca-
tından elde edeceğimiz döviz gelirini katlayarak, bu savaş için ‘mali 
tahkimat’a ağırlık vermeliyiz. 
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İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Kopuz, meclis Başkanı Bülent Kasap 
başkanlığında toplanan borsanın ekim ayı 
meclis toplantısında konuştu. hükümetin 
ekonomik sorunları çözmek için çalıştığını 
ve alınan tedbirlerle çözüm yolunda karar-
lılıkla ilerlediğini belirten Başkan Kopuz, bu 
tedbirler sayesinde ekonomik saldırıların 
adım adım püskürtüleceğini söyledi.

Başkan Kopuz, Yeni ekonomik Program ve 
enflasyonla Topyekûn mücadele Planı’nın iş 

dünyasının olumlu tepkisiyle karşılandığını 
hatırlatarak, tüm bu gelişmelerin dış kay-
naklı manipülasyonlarla zor durumda bı-
rakılmaya çalışılan Türkiye için çok önemli 
olduğunu belirtti. 

“3 Yıl dengelİ BüYüYeCeğİz”

İş dünyası için kısa dönemli yol haritası 
niteliğinde olan ve uzun süredir beklenen 
Yeni ekonomi Programı’nın açıklandığını 
hatırlatan Başkan Kopuz, “ekonomi yöneti-

mimiz bu programda, iş dünyası ve ülkemiz 
adına gerçekçi hedefler ortaya koydu” dedi. 
Başkan Kopuz, YeP’in iş dünyası tarafından 
memnuniyetle karşılandığına işaret ederek 
şunları söyledi: 

“Bizler de iş âlemi olarak; enflasyonla mü-
cadele, sürdürülebilir sağlıklı büyüme ve 
cari açığın düşürülmesini hedefleyen bu 
program doğrultusunda çalışacağımızı be-
yan ettik. daha evvel de bahsettiğim gibi, 
önümüzdeki üç yıl boyunca rekor büyü-

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Ekim Meclisi’nde konuştu:

“ENFLASYONLA MÜCADELE MİLLİ BİR DURUŞTUR”

Birbiri ardına açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele Programı’nı değerlendiren Başkan Kopuz, bu iki programın birbirini 
tamamlar nitelikte olduğuna dikkat çekti. Başkan Kopuz, YEP’i memnuniyetle 
karşıladıklarını belirtirken, enflasyonla mücadelenin ise ekonomik saldırılara 

karşı milli bir duruş olduğunun altını çizdi.
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melerin yerini daha dengeli büyümelerin 
alacağını hepimizin bilmesi ve ona göre 
hareket etmesi gerekiyor. Cari açıkla başa 
çıkabilmenin yolu da dengeli bir büyüme 
ekseninde, yerli ve katma değerli üretimin 
güçlendirilmesinden geçiyor.” 

“BüYüme, gerçeKçİ zemİne çeKİldİ”

“2019-2021 dönemi Yatırım Programı ha-
zırlıkları” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genel-
gesinin yayınlandığına dikkat çeken Başkan 
Kopuz, “Bu genelgede makroekonomik ve 
finansal istikrarı korumanın ülkemiz için 
öncelik olacağının altı çizilmiştir. Kamu 
harcamalarında tasarrufa gitmek, yurt içi 
tasarrufları artırmak, cari açığı azaltmak, 
kamuda mali denge ve disiplini güçlendir-
mek, fiyat istikrarını sağlamak suretiyle, 
dengeli ve sürdürülebilir bir büyümenin te-
mel hedefimiz olduğu ifade edilmiştir. Bu 
bağlamda değerlendirildiğinde, önceki bü-
yüme tahminlerinin Yeni ekonomi Programı 
çerçevesinde gerçekçi bir zemine çekilmesi 
bir olumsuzluk değildir. Aksine dengeli bü-
yüme konusundaki kararlılığın neticesidir” 
değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Kopuz, ımF’nin “İstikrarlı Büyümeyi 
Sınayan zorluklar” başlığıyla “dünya eko-

nomik görünüm raporu”nu yayımladığını 
işaret ederek, “Burada, bizim de uzun za-
mandır dile getirdiğimiz Ticaret Savaşla-
rından dem vurarak, artan küresel riskler 
nedeniyle 2018 ve 2019 yılları için dünya 
büyüme beklentilerini yüzde 3,9’dan yüzde 
3,7’ye indirdi. dünya ekonomisinin artan 
riskler sebebiyle darbe aldığı bir ortamdan, 
en hafif hasar ile çıkmamız gerekiyor. Bu-
nun için de, bulunduğumuz ekonomik sa-
vaşta yeni ve güçlü bir taarruz planı ortaya 
koyan ekonomi yönetimimizi, sonuna kadar 
desteklemeliyiz” şeklinde konuştu.

“enFlASYonlA müCAdele Bİr duruşTur” 

enflasyonla Topyekûn mücadele Programı 
ile ekonomik saldırılara karşı milli bir duruş 
sergilendiğine inandığını belirten İstanbul 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Bu nok-
tada, başta hazine ve maliye Bakanımız Sa-
yın Berat Albayrak olmak üzere bu çalışmada 
emeği olan bütün bakanlarımıza şükranları-
mı sunuyorum. İş dünyası ve hükümetimiz 
arasında adeta bir köprü görevi üstlenen, 
ToBB Başkanımız rifat Bey’e de ayrıca teşek-
kür etmek istiyorum” dedi.

Başkan Kopuz, enflasyonla Topyekûn mü-
cadele Programı’nın, Yeni ekonomi Progra-

mında dile getirilen enflasyon konusundaki 
politika ve tedbirleri, somut adımlarla de-
taylandırdığına vurgu yaparak şunları söy-
ledi:

“hepsine bu kürsüde, hakkıyla değinmemiz 
mümkün değil. Ancak finans sektörünün, 
fahiş karlar peşinde koşmak yerine, reel 
sektöre destek olmayı milli bir görev addet-
mesi gerektiğini daha önce ifade etmiştim. 
Bu sebeple Türkiye Bankalar Birliği’nin, 15 
milyon Tl’nin altındaki borçların yapılan-
dırılması tavsiyesinin, önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bununla beraber, program 
kapsamında bankalarımız tarafından 1 
Ağustos’tan itibaren, oluşan dalgalanma 
nedeniyle yüksek oranlarda kredi çekmek 
zorunda kalanlar için, yüzde 10 indirim 
yapılacak. Ayrıca uzun süredir talep et-
mekte olduğumuz birikmiş Kdv ödemeleri 
var. Kdv Kanunu, 1985 yılında çıkmış an-
cak bugüne kadar iadeler yapılamamıştı. 
ToBB Başkanımız rifat hisarcıklıoğlu’nun 
da büyük gayreti ile bu konuyu da çözüme 
kavuşturduk. Bunun yanında, yılsonuna 
kadar hak edişlerin yüzde 50’lik kısmı sor-
gulama neticelenmeden ilk 10 iş günü içe-
risinde ödenecek. Bu para da iş dünyasına 
ve ekonomimize güç ve yatırım olarak geri 
dönecektir.”
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“TeK YüreK, TeK SeS olmAlıYız”

Başkan Kopuz, enflasyon ile sadece faiz 
silahıyla veya para politikası araçlarıyla 
mücadele etmenin, yeterli etkiyi yaratma-
sını beklemenin hayalcilik olacağını söyledi. 
Başkan Kopuz, “Bu yüzden dün olduğu gibi 
bugün de, reel sektöründen finans sektö-
rüne, kamudan hane halkına, tüm Türkiye 
olarak ortaya konulan enflasyonla mücadele 
hedefinde kenetlenerek netice almalıyız. Bu 
mücadeleye ne kadar güçlü destek olursak, 
etkisi de o kadar büyük olur” şeklinde ko-
nuştu.

enflasyon konusunda herkesin tek yürek ve 
tek ses olarak, topyekün mücadele etmesi 
gerektiğine işaret eden Başkan Kopuz, söz-
lerini şöyle tamamladı:

“Tarihimiz, bu mücadelenin farklı örnek-
leriyle doludur. hem firmalarımızın hem 
de milletimizin, ekonomi yönetimimizin 
yaptığı bu çağrıya sağduyuyla yaklaşarak, 
icabet edeceklerine olan inancım tamdır. 
Ben İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Ko-
puz olarak sizlerin nezdinde rica ediyorum: 
Tüm borsa üyelerimiz de bu kampanyaya 
ellerinden geldiğince destek versin. Bizler 
bugüne kadar refahı paylaşmayı bildik. ül-
kemizin saldırı altında olduğu dönemde de 
fedakârlık gösterip en ön cephede yer al-
mak mecburiyetindeyiz.”

hAl YASASı müJdeSİ

uzun süredir üzerinde çalışılan hal Yasası ile 
ilgili de önemli gelişmeler olduğuna dikkat 
çeken Ali Kopuz, yasanın eksikliğinin alıcıyı 
da satıcıyı da etkilediğini söyledi. Başkan 
Kopuz, bu konuda şu görüşleri savundu:

“Özellikle bu konuda düzenleyici bir yasa-
nın eksikliği, hem vatandaşın alım gücünü 
etkiliyordu hem de satıcının kar marjını 
düşürüyordu. gıda enflasyonunda da suni 
artışlara neden oluyordu. Önümüzdeki dö-
nemde “ürün gözetim mekanizması Süre-
ci” de hayata geçirilirse üretici, satıcı ve 
vatandaş rahatlayacaktır. Aynı zamanda bu 
durum gıda enflasyonuna da olumlu şekilde 
yansıyacaktır.”

“deSTeK KredİSİnden YArArlAnın”

Son yıllarda iş dünyasına güçlü bir destek 

verildiğine dikkat çeken İSTİB Başkanı Ali 

Kopuz, bu desteklerin “nefes” aldırdığını 

belirtti. KoBİ destek Kredisi hakkında bazı 

hatırlatmalarda bulunan Kopuz, “hatırlaya-

cağınız üzere daha önce iki kez nefes Kre-

disi vermiştik. şimdi de bunun devamı ni-

teliğinde olan KoBİ destek Kredisi ile artık 

3. faza geçmiş bulunuyoruz” bilgisini verdi.

KoBİ destek Kredisi hakkında ayrıntılı bil-

giler veren Başkan Kopuz, şunları söyledi:

“Kullanılacak kredi 6 ay anapara ödeme-

siz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 

18 ay vadeli olacak. Kullandırılacak kredi-

nin brüt faiz oranı aylık yüzde 1.85 olarak 

belirlendi. Borsamız üyeleri için kredi üst 

limiti 200.000 Tl olmuş durumda. Kredi 
başvurusu yapmak isteyen üyelerimiz bor-
samızdan “KoBİ destek Kredisi Başvurusu 
içindir’’ ibaresi ile faaliyet belgesi alarak 
ilgili bankalara başvuru yapabilir. Bu bel-
ge olmadan bankaların kredi başvurularını 
kabul etmeyeceklerini hatırlatmak isterim. 
Kredi değerlendirmesi ise bizim tarafımız-
dan değil, başvuru yapılan banka ve Kre-
di garanti Fonu tarafından yapılacaktır. 
olumlu sonuçlanması durumunda “KoBİ 
destek Kredisi”nden yararlanabileceksiniz. 
Bankalar tarafından, Kredi destek Fonu’na 
ödenecek olan yüzde 0.03 kefalet başvuru 
bedeli ve komisyonu dışında, üyelerimizden 
herhangi bir masraf veya komisyon da talep 
edilmeyecek. ToBB bünyesinde yaptığımız 
bu çalışmanın, ülkemize ve üyelerimize ha-
yırlı olmasını Allah’tan niyaz ederim.”
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enflasyonla Topyekûn mücadele Programı 
ve ekonomi yönetiminin yeni hamleleri-
ni değerlendiren İstanbul Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, “gerek 
Yeni ekonomi Programı gerek ise enflas-
yonla Topyekûn mücadele Programı ile milli 
duruşumuzu iktisadi temellere oturtmuş 
bulunuyoruz” dedi.

YeP’İn SomuT AKSİYonlArı

Türkiye’nin bir süredir maruz kaldığı ekono-
mik saldırıların sebepsiz olmadığını, buna 
karşı iktisadî anlamda bir milli duruş ser-
gilemek gerektiğini belirten Başkan Kopuz, 
şunları söyledi:

“İlk aşamada Türkiye için ortaya bir harekât 
planı çerçevesi koymak çok mühimdi. Yeni 
ekonomi Programını da bu şekilde de-
ğerlendirmiş olmak gerekiyordu. nitekim 
hazine ve maliye Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak’ın öncülüğünde, ilgili bakanlıkları-
mızın katılımı ve katkıları ile açıklanan enf-
lasyonla Topyekûn mücadele Programı, Yeni 
ekonomi Programı’nda dile getirilen enflas-
yon başlığı altındaki politika ve tedbirlerini 
somut aksiyonlar ile detaylandırmıştır.”

“BAnKAlAr eSKİ AlışKAnlıKlArı 
BırAKmAlı”

Başkan Kopuz, finans sektörünün de eski 
alışkanlıklarını bir kenara bırakıp, özel sektö-

re destek olmayı öncelikli hale getirmesinin 
elzem olduğunu sürekli hatırlattıklarını anla-
tarak, bu bağlamda Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından alınan tavsiye kararını çok önemli 
bulduklarını kaydetti. Başkan Kopuz, “Türki-
ye Bankalar Birliği tarafından alınan 15 mil-
yon Tl’nin altındaki borçların, 6 ay ödemesiz 
24 aylık vade ile yapılandırılması tavsiyesinin 
büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. 
Bununla beraber bankalarımız tarafından 1 
Ağustos’tan itibaren, oluşan dalgalanma ne-
deniyle yüksek oranlarda kredi çekmek zo-
runda kalanlar için yüzde 10 indirim yapıla-
cak. Bankalarımızın bu yöndeki çağrılarımıza 
yanıt vermesi, piyasalarda olumlu karşılık 
bulacaktır” tespitinde bulundu.

“Kerhen değİl YüreKTen…”

olağanüstü saldırıların yaşandığı bu sü-
reçte enflasyon ile sadece para politikası 
araçlarıyla mücadele etmenin ancak sınırlı 
bir etkisinin olacağına dikkat çeken Başkan 
Kopuz, bu konuda Türk ekonomisini meyda-
na getiren bütün aktörlere hayati görevler 
düştüğünün altını çizdi. 

“dün olduğu gibi bugün de reel sektörün-
den finans sektörüne, kamudan hane halkı-
na, tüm Türkiye olarak ortaya konulan enf-
lasyonla mücadele hedefinde kenetlenerek 
netice alacağımızdan en ufak bir tereddüt-
tüm yoktur” diyen Başkan Kopuz, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Bu noktada hepimizin kerhen değil yürek-
ten aynı amaç doğrultusunda ve tek ses ola-
rak fedakârca hareket etmesi gerekmekte-
dir. hem firmalarımızın hem de milletimizin 
ekonomi yönetimimizin yaptığı bu çağrıya 
sağduyuyla yaklaşarak icabet edeceklerine 
olan inancım tamdır. Bizler iş âlemi olarak 
bu mücadelede en ön cephede yer alacağı-
mızı bir kez daha taahhüt ediyoruz.”

Başkan Kopuz, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı değerlendirdi:

“BU MÜCADELEDE EN ÖN SAFTA YER ALACAğIZ”

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı değerlendiren İSTİB Başkanı Ali 
Kopuz, bu programla ekonomik saldırılara karşı ortaya konulan milli duruşun 

iktisadi bir temele de oturduğunu söyledi. Başkan Kopuz, “Bizler iş âlemi olarak 
bu mücadelede en ön cephede yer alacağımızı bir kez daha taahhüt ediyoruz” 

diye konuştu.

İSTİB hABer
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İstanbul’un iki yakasını birleştirmeden yüz-

lerce yıl önce haliç’in iki yakası bir araya 

getirildi. rivayetlere göre Bizans dönemin-

de, 6. yüzyılda eyüp ile Sütlüce arasında bir 

köprü yapılmıştı. hatta ünlü seyyahımız ev-

liya çelebi’nin bile köprünün ayak kalıntıla-

rını görüp ondan bahsetmiştir. neden köprü 

burada yapılmıştır? çünkü haliç’in en dar 

noktası burasıdır; yaklaşık 220 metre uzun-

luğundadır. elbette bunlardan çok daha 

önce haliç’i besleyen Kağıthane ve Alibey 

derelerinin ağızlarına, daha dar olmaları 

sebebiyle köprüler kondurulmuştu.

İlK TürK KÖPrüSünü FATİh YAPTırdı

Türklerin haliç’e yaptığı ilk köprü ise geçici 
de olsa 53 gün süren fetih sırasında, büyük 
komutan Sultan ıı. mehmed’in inşa ettir-
diği köprüydü. Sultan mehmed, İstanbul’u 
kuşatmasında haliç’in yukarısında ordunun 
ikmalini kolaylaştırmak için geçici bir köp-
rü kurdurmuştu. muhtemelen de bu köprü 
tombaz köprülerin bir benzeriydi ve fıçılar 
üzerine yerleştirilen ahşap döşemelerle ya-
pılmıştı. Bu yüzden de genişliği yan yana 
ancak beş kişinin geçebileceği kadardı. Bu 
köprüyle ilgili bir de gravür vardır.  Semavi 

eyice’nin verdiği bilgiye göre Xv. yüzyılın 

ilk yarısında Yakındoğu’da dolaşan Sert-

randon de la Broquiere, seyahatnamesinin 

Bourgogne dükü Philippe le Bon’a takdim 

edilen yazma nüshasında İstanbul kuşatma-

sını tasvir eden bir minyatür vardır. Fethin 

hemen arkasından yapılan bu minyatürde, 

galata sırtlarından indirilen kadırgalardan 

başka haliç üzerinde yan yana bağlanmış fı-

çılardan kurulmuş bir köprü de açık şekilde 

gösterilmiştir. elbette bu köprü uzun ömür-

lü olmamış ve şehir Türk idaresine geçtikten 

sonra ortadan kaldırılmıştır.

İSTANBUL’UN SİMGeLerİ

Handan MesudeAytaç Işıklı

Haliç’e hayat veren köprüler:

KARAKÖY KÖpRÜLERİ VE DİğERLERİ 
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leonArdo dA vİnCİ İSTAnBul’A geleCeKTİ

İstanbul’un fethinden sonra imar çalışma-
ları büyük hareketlilik gösterdi. ıı. Bayezid 
döneminde ise haliç’in iki yakasını birleş-
tirecek ihtişamlı bir köprü yapmak üzere 
şehre davet edilmesi düşünüldü. eyice’nin 
belirttiğine göre “leonardo’nun notları 
arasında bulunan bu köprü taslağını ince-
leyen mühendisler bunun gerçekleşmesinin 
mümkün olmadığını belirtirler.” Böylece 
rönesans ustalarından michelangelo’nun 
köprü yapımı için İstanbul’a daveti sonuç-
suz kaldı. Köprü için da vinci’nin adı gün-
deme gelirken, Xvı. yüzyılın ünlü mimarı 
ve mükemmel bir köprü yapımı ustası olan 
hassa Başmimarı Sinan’ın bu hususta her-
hangi bir girişiminin bulunmaması ise ol-
dukça şaşırtıcıdır.

ıı. mAhmuT, KÖPrüden PArA AlmAdı

nihayetinde haliç üzerinde iki yakayı bağ-
layan ilk köprü, ll. mahmud döneminde 
Tersane’de yaptırılarak 1836’da tamamla-
nan hayratiye Köprüsü oldu. Açılış törenin-
de ilk olarak padişahın atla üzerinden geç-
tiği bu köprüde geçiş parası alınmıyordu. 
Sonraları Cisr-i Atik olarak da adlandırılan 
bu köprü, Azapkapı ile unkapanı arasında 

kurulmuştu ve 600 arşın uzunluğundaydı. 

Köprünün yapımından tam 103 yıl sonra 

bölgeye gidenler köprünün kenar ayakla-

rını, toprağın altında sağlam bir şekilde 

görebiliyorlardı. Yine halkın hayatını kolay-

laştıran ve geçişin ücretsiz olması sebebiyle 

de hayratiye diye anılan köprünün biçi-

miyle ilgili bilgileri günümüze ulaşan ve J. 

Pardoe’nun kitabında yer alan iki gravürden 

öğrenebiliyoruz.

gemİler İçİn Kemerlİ geçİT

miss Pardoe, hayratiye Köprüsü’ne yüzen 

köprü adını koymuştu. Kemerli iki geçidi 
bulunan ve mükemmel bir zarafete sahip 
olan köprünün “İki uçta kazıklar üstünde-
ki bölümlerinden sonra altından kayıkların 
geçebilmesi için kemerli iki geçit” yapıl-
mıştı. Ayrıca ortaya büyük gemiler için de 
iki kanatlı bir kapı konulmuştu. Köprünün 
genişliği, yan yana iki araba ile iki kenar-
da yayaların aynı zamanda geçebileceği 
bir şekildeydi ki uzmanlar bunu 10 metre 
olarak ifade ediyorlar. Köprünün uçlarında 
ortalama 30 santimetre çapında çam ağacı 
kazıklar kullanılırken, ortalarında ise köprü 
küçük dubalara oturtulmuştu. 

İSTANBUL’UN SİMGeLerİ
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İlK KArAKÖY KÖPrüSü 1845’Te YAPıldı

İlk Karaköy Köprüsü’nün çalışmaları ha-
liç’teki Tersane-i Âmire’de yapıldı. Karaköy 
ile eminönü arasında bir önceki hayra-
tiye Köprüsü gibi dubalı ve ahşap olarak 
inşa edilen Köprü’nün yapım çalışmaları 
Tersane-i Amire’de bitirilince yerine konul-
du. Yaklaşık 5oo metre uzunluğunda olan 
köprü, tam 18 yıl İstanbul halkına hizmet 
verdi. Ancak tahtadan olması, dubaların 
zamanla yıpranması sebebiyle köprünün ye-
nilenmesi gerekti.

İKİnCİ KArAKÖY KÖPrüSü

üzerinden geçenler için büyük bir tehli-
ke arz eder hale gelen Karaköy Köprüsü, 
1863’te yenilendi ve yine ahşaptan ikinci 
Karaköy Köprüsü yapıldı. İkinci Karaköy 
Köprüsü’nün de ortasında 5 metre yüksek-
liğinde bir geçit gözü vardı ve iki uçlardan 
ortaya doğru yükseliyordu. dönem resimle-
rinden elde edilen bilgilere göre döşemeleri 
tahtadan olan köprünün, yan korkulukları 
da ahşaptı. Bu köprünün hizmet süresi ise 
daha kısa oldu ve tam 12 sene hizmet vere-
rek, 1875 yılında emekliye ayrıldı.

İlK demİr KÖPrü, üçünCüSüYdü

üçüncü Karaköy köprüsü demirdendi. 
1872’de ise Azapkapı unkapanı arasın-
da yeni bir demir köprü için george Wells 
adında bir İngiliz firması ile başka bir an-
laşma imzalandı. Fakat 1870’te köprünün 

Azapkapı yerine Karaköy eminönü arasına 

kurulması talep edildi. demirden inşa edilen 

üçüncü Karaköy Köprüsü yaklaşık 480 metre 

uzunlukta olup genişliği 14 metre kadardı. 

Yirmi dört duba üzerine kurulan köprünün 

ortadaki dört dubası iki yana açılabiliyor-

du. her dubası dörder sabit zincirle çapalar 

atılarak bağlanan köprünün altında dükkân 

ve gazinolar ile bir de deniz hamamı vardı. 

döşemesi ahşap olduğundan sık sık yenile-

nirdi. Kenar korkulukları ise demirdendi.

üçüncü Karaköy Köprüsü 1912 yılına kadar 

hizmet verdi. Bu tarihte aynı yere yeni bir 

köprünün kurulması üzerine eskisi unka-

panı-Azapkapı arasına çekilerek burada da 

yirmi sekiz yıl daha kullanıldı. İşe yaramaz 

hale gelince de bir Fransız firmasına yeni 
bir gazi (Atatürk) Köprüsü sipariş edilerek 
1936’da söküldü.

dÖrdünCü KÖPrü AlmAn YAPımı

Karaköy ile eminönü arasında yapılacak 
yeni köprü, Sultan ıı. Abdülhamid ile Al-

İSTANBUL’UN SİMGeLerİ



Kasım - Aralık 2018 27

man Kayzeri ıı. Wilhelm’in dostluklarının 
yansımasıydı. İlişkilerin iyice sıkılaştığı 19. 
yüzyılın sonlarına doğru Alman mAn firma-
sı, Karaköy’e yeni bir köprü yapılması için 
1894’ten itibaren 1909’a kadar on beş yıl 
hiç ara vermeden başvuruda bulundu. 

nihayet konuya ilişkin ilk anlaşma 1907 yı-
lında Bahriye nezareti ile imzalandı. Ancak 
ıı. meşrutiyet’in ilanıyla gelen yeni rejim, 
bu anlaşmayı iptal edip 1909’da yeni bir 
anlaşma imzaladı. eyice’nin verdiği bilgiye 
göre 25 metre genişliğindeki köprünün ya-
pımı için 237 bin altın lira, yani 4.36 mil-
yon mark ödenecekti. daha sonra bu bütçe, 
tramvay yolları gibi bazı ilave harcamalarla 
250 bin altına yükselecekti.

1912’de Açıldı

mAn firmasının kurduğu demir köprü-
nün inşasına 1910’da başlandı. dubaları 
hasköy’de iki yıllık bir çalışmanın sonu-
cu bitirildi ve sonunda Sultan mehmed 
reşad’ın tahta çıkışının yıldönümü olan 27 
nisan 1912’ de törenle hizmete girdi. İlk 
yapıldığında 466,50 m. uzunluğunda olan 
köprünün altında pek çok dükkan ve gazino 
vardı. Köprünün açılır kapaklarının altında 
giriş ve çıkış için iki kapı düşünülmüş, este-
tik bakımdan da dökme demirden korkuluk-
ların Yeni Camii’deki şebekelere uygun ola-
rak Xvı. yüzyıl motiflerine göre yapılmasına 
özen gösterilmiştir.

KÖPrüden PArA İle geçİlİYordu. 

Karaköy Köprüsü’nden geçenlerden para 

toplamak için özel jetonlar basılmıştı. Bo-

yunlarında kumbaraları ve üstlerinde ge-

celik entarisi gibi gömlekleri bulunan geçiş 

görevlileri bu jetonları toplardı. 

1912’den 1990 yılına kadar İstanbul araç ve 

yaya trafiğine hizmet veren Karaköy Köprü-

sü, 1990 yılında yeni yapılacak köprüye yer 

açmak üzere buradan çekilmişti. Tamirden 

geçirilen köprü bir süre Sütlüce Ayvansaray 

arasına kurularak hizmet vermişti. 

unKAPAnı YA dA gAzİ KÖPrüSü

Karaköy eminönü arasında hizmet verirken 

1912 yılında Azapkapı unkapanı arasına 

kurulan köprü, 1936’da dağılmıştı. Bu-
nun üzerine buraya yaptırılacak köprü, bir 
Fransız firmasına ihale edildi. gazi Köprüsü 
olarak adlandırılan 477 metre uzunluğunda 
ve 25 metre genişliğindeki köprünün kor-
kuluklarında herhangi bir motif düşünülme-
mişti. Yalnız bir yenilik olmak üzere kaldı-
rımların arasındaki trafik yolunun ziftlenmiş 
ağaç parkelerle kaplanması daha az titreşim 
yapacağı düşünülerek uygun görülmüştü.

Fakat yirmi dört dubalı olan köprü 1940’lar-
da yapılıp açıldığında ilk kış yağmurlarında 
ağaç parkeler şişerek tabanda kubbe şek-
linde kümbetler meydana geldiğinden bun-
ların sökülmesi yoluna gidildi. dünyadaki 
dubalı köprülerin 1940’1arda en büyük ve 
en mükemmeli olan gazi (Atatürk) Köprüsü 
hâlâ hizmet veriyor.

İSTANBUL’UN SİMGeLerİ
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9. BOĞAZİÇİ ZİrVeSİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, ulus-
lararası İş Birliği Platformu (uİP) tarafından 
“Barışın Sürdürülmesi ve herkes İçin Kal-
kınma” temasıyla düzenlenen 9. Boğaziçi 
zirvesi’nde konuşan ToBB Başkan Yardım-
cısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Barış ve 
kalkınma esasında aynı elmanın iki yarısı 
gibidir. Biri olmadan diğeri olmaz” diye 
konuştu.

80 ülkeden siyasetçiler, işadamları ve ko-
nuşmacıların katıldığı zirvenin açılış konuş-
masını yapan Başkan Kopuz, zirvenin ana 
teması olarak barış ve kalkınmanın seçil-

mesini, özellikle şu dönemde çok doğru bir 

vizyon olarak gördüğünü ifade etti.

 

“KorumACılıK, KAYBeT-KAYBeT 

SenArYoSudur”

Başkan Kopuz, şunları söyledi:

“Barış ve kalkınma esasında aynı elmanın 

iki yarısı gibidir. Biri olmadan diğer olmaz. 

çünkü barış, huzur getirir. huzur ticareti 

artırır. Artan ticaretse, refah ve kalkınma-

yı sağlar. Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, 

birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle, ülkeler 

arasındaki ticaretin gelişmesi küresel barışa 

giden en kısa yoldur.”

ülkeler arasındaki ticaret savaşları ve ko-

rumacı yaklaşımlarının, tüm dünyayı olum-

suz etkileyen ve kalkınmayı engelleyen çok 

yönlü bir tehdit olduğunun altını çizen Baş-

kan Kopuz, korumacılık anlayışının tam bir 

kaybet-kaybet senaryosu olduğunu söyledi. 

Başkan Kopuz, “Bu tür eğilimlerin artması 

riski yüzünden 2019 için küresel büyüme 

beklentisi, %3,9’dan %3,7’ye düştü. halen 

dünyada 192 milyondan fazla işsiz var ve 

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 9. Boğaziçi Zirvesi’nde konuştu:

“TİCARET YApAN SAVAŞI KONUŞMAZ”

9. Boğaziçi Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali 
Kopuz, ülkeler arasında ticaretin gelişmesinin küresel barışa giden en kısa 

yol olduğunu söyledi. Başkan Kopuz, “Çünkü ticaret yapan savaşı konuşmaz, 
birbirine kötü bakmaz” dedi.
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9. BOĞAZİÇİ ZİrVeSİ

bu sayı artmaya devam ediyor. Bu tablo or-
tadayken korumacılık anlayışı, tam bir kay-
bet-kaybet senaryosudur! Biz ToBB olarak 
ticaret savaşları ve korumacılık tehdidini 
uluslararası tüm kanallarda dile getiriyoruz. 
çünkü biliyoruz ki; ticaret-huzur-zenginlik 
bir arada yürüyor. Ticareti ne kadar kolay-
laştırırsak, huzura ve zenginliğe o kadar 
kolay ulaşırız” diye konuştu.
 
“dünYA dAhA Az güvenlİ Bİr hAle geldİ”

Başkan Kopuz, son 10 yılda dünyanın daha 
az güvenli bir yer haline geldiğine işaret 
ederek, “dünya Barış endeksi’ne göre küre-
sel çapta barış ortamının arka arkaya dört 
yıldır gerilediğini görüyoruz. 22 ülkede 
çatışmalar yaşanıyor. dünyanın her bölge-
sinde huzursuzluk var. Böyle bir tablo dün-
yanın daha fazla gerilim; daha az gelir ve 
istihdam üretmesi demek” açıklamasında 
bulundu.

mAhİr eller ProJeSİ

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgedeki ge-
lişmelere de dikkat çeken Başkan Kopuz, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşte bölgemizin hali ortada. Suriye kan ağ-
lıyor. ToBB olarak bu sene, ülkemizin kucak 
açtığı Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye eko-
nomisine entegrasyonunu sağlamak üzere, 
Avrupa Birliği finansmanıyla “mahir eller” 
projesini başlattık. Proje kapsamında hem 
Suriyeli kardeşlerimizin hem de Türk vatan-
daşlarımızın mesleki becerilerini geliştirip, 
mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu be-
cerilerini sertifikalandırmış olacağız. her-
kes taşın altına elini koymak zorunda. Bu 
konuda dünya olarak hala en büyük eksikli-
ğimiz küresel koordinasyon. Sadece bugü-
nü düşünen, yarını planlamayan sorumsuz 
yönetim anlayışı dünyaya egemen olmaya 
devam ediyor.”
 
“TİCAreT SAvAşlArı, KırılgAnlığı 
ArTırıYor”

Birleşmiş milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı’nda açıklanan Ticaret ve Kalkın-
ma raporu’na dikkat çeken Başkan Kopuz, 

“ABd ve çin gibi ülkeler arasındaki ticaret 
savaşları küresel ölçekte kırılganlığı derin-
leştiriyor. Tek taraflı siyasi çıkarları için ti-
carete engel olan, kendi ulusu dâhil diğer 
ulusların refahına kasteden yaklaşımlar 
yüzünden küresel kalkınma zarar görmeye 
devam ediyor” tespitinde bulunulduğunu 
vurguladı.
 
“ABd TeK TArAFlı KArArlAr AlıYor”

Başkan Kopuz, şöyle devam etti.

“2018 yılı itibariyle, küresel sistemin işle-
yişinde temel bir değişiklik ortaya çıkmış 
durumda. çok taraflı kararlar yerini tek ta-
raflı kararlara bırakmaya başladı. Bunu da 
özellikle, yeni yönetimiyle ABd’de görüyo-
ruz. İklim değişikliği anlaşmasından çekildi. 

göçmenler konusundaki küresel anlaşmayı 
imzalamadı. Birleşmiş milletler Kalkınma 
hedefleri konusunda umursamaz bir tutum 
takındı. Küresel ticareti engelleyen yeni 
düzenlemeler çıkardı. Özetle dünyada yeni 
bir Amerikan tek taraflılığı görülüyor. müt-
tefiklerini de dinlemiyor ve hatta uzaklaş-
tırıyor. İran ve rusya’ya yönelik tek taraflı 
adımlar atıyor. İşte tüm bunlar, küresel risk-
leri ve gerilimleri artırıyor.”
 
“ıı. dünYA SAvAşı’nı unuTmAYAlım”

İnsan hafızasının unutkanlıkla malul oldu-
ğunu, yakın zamanda yaşanan ıı. dünya 
Savaşı’nı ve bu savaşta ölen 65 milyon in-
sanı çabucak unuttuğunu kaydeden Başkan 
Kopuz, “Yanlışların nasıl büyük felaketlere 
yol açtığını gördük. dünya artık geçmiş 
yanlışlarından dersler çıkarmak zorunda. 
Küresel barış ve istikrarın temin edilmesi 
için herkese sorumluluk düşüyor” dedi.

Başkan Kopuz, sözlerinin sonunda kaybede-
nin dili, rengi ve kimliği olmadığına işaret 
ederek, “Yeryüzünde biri kaybediyorsa her-
kes kaybediyordur. umarım bu konuyu tüm 
dünyanın gündemine daha fazla taşırız. 
Barış diyenler, barışın yolunu gösterenler 
kazanır. onların kazanması geleceği kazan-
maktır” ifadeleriyle sözlerini bitirdi.
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Baharat sektörü temsilcileri, İSTİB’in mega 
Center hizmet Birimi’nde gerçekleşen top-
lantıda buluştu. Sektörü ileri taşımak adına 
atılması gereken adımların konuşulduğu 
ve baharat ticaretinde yaşanan sorunların 
ele alındığı toplantının açılış konuşması ve 
moderatörlüğü İSTİB Yönetim Kurulu üyesi 
mehmet Beşir Kılıç tarafından yapıldı. Kılıç, 
sektörün bir araya gelmesinin önemini an-
latarak, rekabet kelimesinin yanlış anlaşıl-
dığının ve rekabetin güçlendirici bir faktör 
olduğunun altını çizdi.

İstanbul Ticaret Borsası Baharat ve Bal Tica-
reti meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ani-

bal Atilla rua, Komite üyeleri Yunis Aksu, 
emin demirci ve makarna ve hazır gıda Ti-
careti meslek Komitesi üyesi mustafa Aydın 
Acun toplantıda görüşlerini dile getirdiler.

İSTİB Baharat ve Bal Ticareti meslek Ko-
mitesi Başkan Yardımcısı Anibal Atilla 
rua  “İleride kuracağımız bir baharatçılar 
derneğinin tüzüğü, bugün çizilen çerçeve-
nin sınırları dâhilinde oluşturulacak” diye 
konuştu. İSTİB meclis üyesi ve Baharat ve 
Bal Ticareti meslek Komitesi üyesi emin de-
mirci de İstanbul Ticaret Borsası’nın sektör 
için birleştirici unsur olduğunu belirterek, 
“İSTİB sayesinde devlet dairelerinde temsil 

ediliyor; güçlü ve örgütlü hareket ediyoruz” 
dedi.

Bir diğer konuşmacı makarna ve hazır gıda 
Ticareti meslek Komitesi üyesi mustafa Ay-
dın Acun ise “Baharat, ihraç ettiğimiz bir 
ürün haline gelmeli” dedi. İSTİB meclis üye-
si ve Baharat ve Bal Ticareti meslek Komi-
tesi üyesi Yunis Aksu da, “üretici, paketçi, 
ithalatçı diye küçük gruplara ayrılmak ye-
rine birlikte hareket etmeliyiz” görüşünü 
paylaştı. 

Toplantı sonunda baharat sektörünün der-
nekleşerek, kurumsal bir çatı altında top-
lanmaları konusunda fikir birliğine varıldı.

İSTİB hABer

BAHARATÇILAR DERNEKLEŞİYOR
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İSTİB hABer

İstanbul’da iz bırakan ender valilerden biri 
olarak tarihe geçen vasip şahin, Ankara 
valiliği görevine atandı. Cumhurbaşkanlı-
ğı valilik Kararnamesiyle Ankara valiliğine 
atanan İstanbul valisi vasip şahin onuruna 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
görkemli bir veda yemeği verildi. İSTİB Baş-
kanı Ali Kopuz’un da katıldığı yemekte bir 
konuşma yapan vasip şahin, “İstanbul’da 
görev yapmak gerçekten büyük bir onurdu. 
4 yılı aşkın burada görev yaptım. Bu onuru 
ve şerefi yaşadım” dedi. 

“BurAdA gÖrev YAPmAK, onurdu”

“Bu aziz şehre, aziz İstanbul’a ve İstanbul 
kadar aziz insanlara, İstanbullulara hizmet 
etmeyi bahşettiği için Cenab-ı hakk’a şük-
rediyorum” diyerek sözlerine başlayan İs-
tanbul valisi vasip şahin, “Bu şehir doğa ile 
övünmüş doğal bir şehir ve muhafaza edi-
len bir şehir. onun için aziz ve muhterem 
bir şehir. Burada görev yapmak gerçekten 
büyük bir onurdu. Burada 4 yılı aşkın bir za-
manda çok güzel günler geçirdik. çok güzel 
dostlar biriktirdim. Burada bu aziz şehirde 
bütün meşakkatleri, bütün zorluk ve sıkıntı-

larına rağmen çok mübarek bir şehir olma-

nın bereketiyle çok değerli bir zaman ge-

çirmiş olduk. Bunu siz kıymetli dostlarımın 

desteğiyle onların yardımlarıyla ve sizlerin 

sayesinde bunu yapabildim” diye konuştu.

herKeS orAdAYdı

haliç Kongre merkezi’nde düzenlenen veda 

yemeğine Başkan Kopuz’un yanı sıra İs-

tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mevlüt 
uysal, 1. ordu Komutanı orgeneral musa 
Avsever, eski İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl emniyet 
müdürü mustafa çalışkan, İstanbul Cumhu-
riyet Başsavcısı İrfan Fidan, vali Yardımcıla-
rı, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları 
ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsil-
cilerinin yanı sıra iş ve sanat dünyasından 
birçok isim katıldı.

VASİp ŞAHİN’E GÖRKEMLİ VEDA
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İSTİB hABer

REEL SEKTÖR İLE FİNANS SEKTÖRÜ BULUŞTU

reel sektör ve finans sektörünün temsilci-
leri İstanbul’da istişare için bir araya geldi. 
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (ToBB)  
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) reel Sektör 
ve Finans Sektörü diyalog güçlendirme 
Toplantısı denizli, Konya ve İzmir’den sonra 
bu defa da İstanbul’da gerçekleştirildi.
 
İSTİB YÖneTİmİ orAdAYdı

İSTİB Başkanı Ali Kopuz’un da katıldığı 
toplantı öncesinde basın mensuplarının 
karşısına çıkan ToBB Başkanı m. rifat hi-
sarcıklıoğlu ile TBB Başkanı hüseyin Ay-
dın sıkıntıları konuşmak ve birbirlerini daha 
iyi anlamak için ekonominin iki can damarı-
nın bir araya geldiğini anlattılar.  Toplantıda 
İSTİB meclis Başkanı Bülent Kasap ve İSTİB 
Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. 

ToBB Başkanı m. rifat hisarcıklıoğlu, “Ban-
kalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek 
için sahaya inmiş durumdalar. Anadolu’da 
da gördük ki, bu toplantılara müthiş bir 
ilgi var. Bankacılık sektörü ve reel sektör ilk 
defa bir araya gelerek dertleri birlikte dinli-
yorlar. Bu çok önemli” dedi.

“TeKerleK TümSeKTe KAlmAz”

reel sektörün ve KoBİ’lerin finansmana ula-
şım yollarının açık tutulmasının çok önemli 
olduğuna dikkat çeken hisarcıklıoğlu, eko-
nomideki canlanma henüz istenen seviyede 
olmasa da sıkıntıları aşacaklarını söyledi. 
Kdv ve ÖTv’deki indirimle hükümetin ilk 
adımı attığından bahseden ToBB Başkanı, 
“Biz bu çalkantıların geçici olduğuna ve 
Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğuna 

inanıyoruz. Bu teker bu tümsekte kalmaz” 

diye konuştu.

TBB Başkanı hüseyin Aydın da “Birbirimizi 

anlamaya dertlerimizi dinlemeye ve sorun-

ları hep birlikte aşmaya geldik” dedi. İn-

sanların sadece kendileri için değil ülkeleri 

için de en iyiyi istemeleri gerektiğine vurgu 

yapan Aydın, toplantıların iki sektör için de 

hayırlı olacağına inandığını dile getirdi.
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İSTİB hABer

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (ToBB) Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Kopuz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ulusla-
rarası Staj Programı Tanıtım ve Sertifika 
Töreni’ne katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı mustafa varank’ın katılımıyla gerçek-
leşen toplantıda, ToBB Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ali Kopuz, stajlarını tamam-
layan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

 İİT’ye üye ülkelerin vatandaşı olan gençlere 

yönelik olarak düzenlenen İİT uluslararası 

Staj Programı oıC ınTern; Türkiye odalar 

ve Borsalar Birliği, İslam ülkeleri İstatistik, 

ekonomik, Sosyal Araştırma ve eğitim mer-

kezi (SeSrıC), Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ensar vakfı 

paydaşlığında yürütülüyor.

Stajyer başvuruları, 16 Kasım 2017’de ya-

pılan lansmanla başlayan oıC ıntern ulusla-

rarası Staj ofisi’ne 115 ülkeden 4 bin genç 

başvuru yapmıştı. oıC ıntern uluslararası 

Staj ofisi, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve 

Arapça online ve yüz yüze mülakatların ar-

dından 300 öğrenciyi aktif ve profesyonel 

öğrenme süreci ile tanıştırdı. Böylelikle 300 

genç alanında uzman kişilerle, profesyonel 

iş hayatına ilk adımlarını atmış oldu.

BAŞKAN KOpUZ, STAj SERTİFİKALARINI VERDİ
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Denizhan Dere

İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşir Kılıç:

 “HAFIZASI OLMAYAN ŞİRKETİN GELECEğİ YOKTUR”

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşir Kılıç, Van’da başlayıp 
İstanbul’da büyüyüp gelişen bir aile şirketinin başarı hikayesini anlatıyor.  Kılıç, 
1990’ların başında verdikleri büyüme ve yatırım kararlarıyla yeni bir istikamete 

yönelen aile şirketinin en büyük kazanımının şirket hafızası, iş gücü ve dağıtım ağı 
olduğunun altını çiziyor. Kılıç, sektörün geleceğine ait düşüncelerini de aktarıyor.
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mehmet Beşir Kılıç, İstanbul Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu üyesi… İstanbul’un yarım 
asrı deviren firmalarından birinin, Kılıçlar 
gıda Sanayi ve Ticaret Aş’nin İcra Kurulu 
Başkanı… Aslında Kılıç Ailesi’nin hikayesi, 
van’dan İstanbul’a uzanan bir Anadolu giri-
şimcisinin başarı hikayesi… Küçük bir şirket 
kurarak çalışmalarına başlayan ailenin yeni 
nesil yöneticisi mehmet Beşir Kılıç, bugün 
ulaştıkları başarının sırrını açıklıyor. ona 
göre Kılıçlar gıda’nın geldiği noktada en 
büyük pay, “dağıtım, lojistik ve kurumsal 
yönetim sisteminde…”

İSTİB Yönetim Kurulu üyesi mehmet Beşir 
Kılıç, 50 yılı aşkın bir süredir faaliyetine 
devam eden Kılıçlar gıda Sanayi ve Ticaret 
Aş’nin en büyük gücünün müşterileri nez-
dinde tesis ettiği güvenilirlik ve saygınlık 
olduğunu söylüyor. güvenilirlik ve saygınlı-
ğın önemine değinen Kılıç, “Kuruluşundan 
bugüne dek birçok ulusal ve uluslararası 
firmaya üst düzey performansla distribütör-
lük hizmeti veren şirketimiz; artık, firmalar 
tarafından güvenilirlik ve piyasada saygınlık 

kazanmış ender distribütörler arasında ilk sı-
ralarda yerini almıştır” şeklinde konuşuyor.

vAn’dA Kuruldu, İSTAnBul’dA gelİşTİ

mehmet Beşir Kılıç, Kılıçlar gıda’nın 1968 
yılında Kılıç Ailesi tarafından van’da kurul-
duğunu söylüyor. şirketin uzun süre van ve 
civar köylere toptan satış hizmeti sunduğu-
nu aktaran Kılıç, şu bilgileri veriyor:

“hızlı tüketim ürünleri alanında satış ve 
dağıtım hizmeti veren şirketimiz bu alan-
da sektörünün ilklerinden oldu. daha son-
ra şirketimiz gıda sektöründeki gelişimini 
sürdürmek üzere 1976 yılından itibaren 
İstanbul’da faaliyet göstermeye başladı. 
İstanbul’daki ilk toptan satış noktasını Ak-
saray semtinde kurduk. Burada kendi ser-
visleri ve servisçi müşterileriyle bakkallara 
yönelik sıcak satış hizmeti vermeye başla-
dık. zaman içinde hizmet kapasitesi artan 
şirketimiz, 1984 yılında şirinevler semtine 
taşındı. hızla büyüyen bir ölçekle şirket 
bünyesindeki bayiliklere ve bakkallara yö-

nelik sıcak satış, toptancı ve marketlere so-
ğuk satış hizmeti vermeye başladık.”

“her İKİ YAKAdA Bİrden AKTİFİz”

1980’lerden 90’lara girerken Kılıç Ailesi 
önemli bir karar alır ve yatırımlarını hızlan-
dırmaya başlar. Bu karar doğrultusunda ilk 
iş, halkalı’da aldıkları geniş bir arazinin üze-
rine kapalı bir tesis kurmak olur. mehmet 
Beşir Kılıç, o süreci şöyle anlatıyor:

“Bu süreçte yatırımlarımızı hızlandırmaya 
karar verdik. 1994 yılında halkalı’da 22 
bin metrekare kapalı alana sahip işyerimi-
zi inşa ettik. şirketimizin merkezi halen bu 
binada faaliyet göstermektedir. 2012 yılın-
da İstanbul Asya yakasında da yapılanarak 
şehrin her iki yakasında satış ve dağıtım 
faaliyetlerini sürdürmeye devam ettik. Fir-
mamız, İstanbul Avrupa yakasında İkitelli, 
Yenibosna ve hadımköy’de, İstanbul Asya 
yakasında Kurtköy’de ve haziran 2017 iti-
bariyle de çorlu’dan Trakya bölgesine hiz-
met vermektedir. Kılıçlar gıda her geçen 
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gün, portföyünde bulundurduğu ürünlerin 
satış ve dağıtım ağını genişleterek gelece-
ğe yönelik yatırımlarına devam ediyor.”

“geleCeK PoTAnSİYelİ olAn PAzAr”

Piyasada güçlü bir dağıtım ve satış ağı 
kuran Kılıçlar gıda, gelecek için yatırım 
yapmaya başlar. Bunun yolu ise yenilikçi 
ve niş ürünlerden geçmektedir. Bu bilinçle 
hareket eden Kılıçlar gıda, 2016 yılında 
Aktar gurme Servis’i kurar. Kılıç, “gelecek 
potansiyeli olan pazar olarak gördüğümüz 

ve firmaları daha niş ve proje odaklı bir 

hedef ile “Aktar gurme Servis” kuruldu” 

bilgisini veriyor. halen kuru gıda ve soğuk 

zincir lojistiği alt yapısı ile ulusaldan yerel 

zincirlere, şarküteriden özel satış noktala-

rına kadar selektif bir müşteri ve tedarikçi 

ağı ile çalışmaya devam ettiklerini belirten 

Kılıç, “dağıtım organizasyonunun içeriğin-

de yerel zincir sıcak dağıtımda kullanan 

Aktar gurme Servis, yenilikçi ve büyüyen 

pazarlara hitap etmeye devam etmektedir” 

vurgusunu yapıyor.

YABAnCı TAleBİYle BAşlAYAn Süreç

genişleme ve büyümeye paralel olarak yö-
netim anlayışına da farklılık getirmek iste-
yen Kılıçlar gıda, yeniden yapılanır ve yöne-
tim konusunda önemli adımlar atar. “2016 
sonu itibariyle” diyor Kılıç, “şirketimizin 
yönetim metodunu verimli büyümeye odaklı 
olmak amacı ile güncellememiz gerektiğini 
fark ederek, etkin kurumsallaşma getirisi ve 
verim artışını sağlayan çok önemli adımlar 
attık.  grubumuz bünyesindeki şirketleri-
mizden birine yabancı ortakların talip olma-
sı ile başlayan süreçte, kurumsallaşmanın 
önemini çok iyi kavradık. Bu vizyon ile yö-
netim metodumuzun ihtiyaçlarını belirleyip 
bu doğrultuda yeniden bir yapılanma süre-
cine girdik. Yeni yönetim modelimiz “mikro 
kâr merkezi” odaklı, tedarikçimiz ile sahanın 
ihtiyaçlarını belirleyip projelendirip sürdürü-
lebilir hale gelmesi olarak özetleyebiliriz.” 

“PAYdAşlArımız İş orTAğımızdır”

Ticarî anlayışlarında masanın önü arkası 
hesabı yapmadıklarını kaydeden Kılıç, söz-
lerini şöyle sürdürüyor:

“Bizim bulunduğumuz yerde masanın her 
tarafı; yani üretici, tedarikçi, perakendeci 
ve satış noktaları bizim iş ortağımızdır. Bu 
yapılanma ile geleneksel, karar alma ve so-
rumluluğun tek merkeze dayandığı yönetim 
sistemini yenileyerek, grup bünyesindeki 
birimlerin sorumluluğu ve karar alma kabili-
yetlerini arttırdık. Böylece önemli bir verim 
artışı sağladık. İstemiş olduğumuz gelişim 
ve değişim ilk yılda reaksiyon verdi. Aldığı-
mız geri dönüşler hem tedarikçilerimizden, 
hem diğer paydaşlardan hem de sahadan 
olumlu olunca yapmış olduğumuz çalış-
maların hem kısa vadede faydasını gördük 
hem de orta ve uzun dönem planlamaları-
mızı daha sağlıklı yapabilir hale geldik.” 

mİKro KÂr merKezİ

ortaya koydukları ‘mikro Kâr merkezi’ yaklaşı-
mı ile büyük ve önemli çıktılar elde ettiklerini 
ifade eden Kılıç, elde edilen çıktıları şöyle 
sıralıyor: “Kendine özgü projeler üretilmesi, 
kollektif know-how birikiminin sağlanması, 
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proje grupları ile yeni oluşumlarda fırsatla-
rın artıp risklerin minimize edilmesi, yerinde 
kararlar alınması, iç ve dış müşteri memnu-
niyetinin sağlanması, pazar fırsat ve riskleri-
ne karşı pro-aktif davranış sergilenebilmesi, 
etkin otokontrol sağlanabilmesi, mikro kâr 
merkezi modeli ile bütüne katkı sağlanabil-
mesi, detaylı maliyet ve verimlilikle çalışıla-
bilmesi, tasarruf ve verimlilik üzerine iş ge-
liştirme modelleri uygulanabilmesi…”

Bİr TAşlA İKİ Kuş vurmAK

Kılıç, yaptıkları pazar araştırmaları neti-
cesinde Kılıçlar Kozmetik’i kurduklarını ve 
böylece hitap ettikleri müşteri kitlesini pa-
ralel bir satış kanalıyla değerlendirdiklerini 
şöyle anlatıyor: 

“2017 yılı başı itibariyle pazar boşlukları 
araştırma ve analizi yaptık. Bu doğrultuda 
ayrı bir birim halinde Kılıçlar Kozmetik sa-
tış ve dağıtımı kurulmuştur. hitap ettiğimiz 
müşteri ve kanal göz önünde bulundurulup 
paralel satış kanalları değerlendirmesi so-
nucunda, ayrı bir ekip ve portföy ile Kılıçlar 
Kozmetik faaliyete başlamıştır. Burada ila-
ve kanal ve müşteriler ile ağımızı zengin-
leştirip hızlı tüketim mamullerinin tüketici 
kozmetiği ile birlikte kullanıma hazır kua-
för ürünlerine öncelik verilmiştir. Kozmetik 
biriminde market ve toptancı kanallarına 
ilave olarak kuaför ve parfümeri kanalları 
da hizmet ağına eklenmiştir. Yönetim mo-
delimizin parçası olarak kozmetik birimimiz 
ayrı bir mikro kâr merkezidir.” 

“İşİmİz deTAYlArdA SAKlı”

mehmet Beşir Kılıç, Kılıçlar gıda ve Aktar 
gurme Servis şirketlerinin yönetim prensibi-
ni de “mikro Kâr merkezi” olarak açıklıyor. 
Kılıç, mikro Kâr merkezi uygulamasını şöyle 
açıklıyor: “şirketlerimizin yönetim prensibi, 
hem tedarikçilerin hem de müşterilerinin 
ihtiyaçlarına yanıt vermek ve pazar şartla-
rına göre esnek bir yapıya sahip “mikro Kâr 
merkezi” bazlıdır. İşimizin detaylarda saklı 
olduğunu, yerel ve kendine özgü hareket 
kabiliyetleri olması gerekliliği ve kolektif 
know-how kullanımı yönetim ve proje bece-
rilerimizde öne çıkan özelliklerdendir.”
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38

“şİrKeT hAFızASı değerleme 
ÖlçüTüdür”

2016 yılında başlayan yönetim modeli ve 
sistem değişikliği ile önemli bir başarı elde 
ettiklerini belirten Kılıç, “Böylece bütçe, 
gelir, gider, yatırım, bölge ihtiyaçları ve ye-
rinde karar verme modeli ile iletişim akış-
larının ve şirket hafızasının oluşturulması 
sağlanmıştır. Bu sürecin en önemli çıktı-
larından biri olarak şirket hafızasının oluş-
turulmasını görebiliriz. Bana göre şirket 
değerlemelerinde en önemli referanslardan 
biri budur. hafızası olmayan bir şirket, ge-
leceğini de belirleyemez. şirket hafızası 
birçok unsurdan meydana gelir. şirket için 
know-how da bir hafızadır. şirket kendi 
içinde gelişim sürecini anlatabiliyor olma-
lıdır” şeklinde konuşuyor.

“SermAYemİz, İnSAn güCü 
ve dAğıTım Ağımız”

en büyük sermayelerinin insan kaynağı ve 
dağıtım ağı olduğunu aktaran Kılıç, “en 
önemli konu insan kaynağımızı ve ağımızı 
verimli çalıştırmaktır. Bu doğrultuda tüm 
personelimiz yılda en az 12 saat eğitim 
alır. İlave olarak yeni projeler veya yatırım 

kararlarımızda proje grubu oluşturularak 
çalışma yapılmaktadır. Bu metot ile operas-
yonel ve daha verimli işler çıkmaktadır. Bu 
sonuçların hepsi üst yönetime düzenli bil-
gi akışı olarak gelir ve üst yönetimin daha 
sağlıklı kararlar alabilmesine olanak tanır” 
bilgisini veriyor.

Kılıç, “şirket çalışanlarımızın temel pren-
siplerini unutmaması ve yeni katılanların bu 
prensipler dahilince çalışması için oryan-
tasyon süreçlerimiz var. çalışanların des-
teklendiği, kariyer modeli mekanizmaları 
çalışmaktadır” diyor.

dePolAmAdA doğru PArAmeTre

mehmet Beşir Kılıç, uyguladıkları distribü-
törlük sisteminde dinamik stok yönetimli 
25 bin paletlik güncellenen kapasite ile 
çalıştıklarını söylüyor. “şartlandırılmamış 
depolamada doğru parametre, metrekare 
değil palet çarpanıdır” diyen Kılıç, “dağı-
tım zincirimiz, depolama olanaklarımız tüm 
hızlı tüketim mamullerine yüksek frekansta 
dağıtım için hazır ve uygun bir haldedir. de-
polama ve dağıtım altyapımız; şartlandırıl-
mış kuru gıda, nem ve ısı kontrolü gerekti-
ren, 1000 metrekarelik pastörize ve donuk 

(4 C ve -18 C) depolama olanakları ve diğer 
tüm hızlı tüketim mamullerine uygun halde-
dir” açıklamasında bulunuyor.

Kılıçlar gıda şirketler grubu’nun hızlı tüke-
tim mamulleri alanında elde ettiği başarıya 
etki eden unsurları şu başlıklar altında ve-
riyor: “Sorumluluk, yüksek penetrasyon, 
istikrar, depolama olanakları, raporlama, 
proje bazlı çalışma olanakları, mikro lojis-
tik, soğuk gıda dağıtım zinciri, tedarikçile-
re ve müşterilerine karşı doğru geri bildirim 
ile herkes için kazan-kazan yaklaşımı, yılla-
rın verdiği tecrübe ve iyi eğitimli personeli 
ile tedariğin sürekliliği…”

İhTİSAS mAğAzACılığı modelİne geçİş

gıda sektörünün perakende sektöründeki 
evrilmeden hemen etkilendiğini kaydeden 
Kılıç, şu tespit ve gözlemlerini aktarıyor:

“Perakendedeki her türlü değişim sek-
törümüzü etkilemektedir. Örnek verecek 
olursak; yerinde tüketim. Yerinde tüketim 
dediğimiz şey ev dışı tüketimdir (edT). Ya-
şamsal alışkanlıklar ve koşullar değiştikçe 
dışarıda gıda tüketimi yaygınlaşmaktadır. 
Kafeler, restoranlar, otellerin büyümesi gibi 
etkenler evdeki tüketimi dışarıya taşıyan 
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unsurlardır. Böylece market rafından yerin-
de tüketime doğru kayma oluyor. şimdiki 
genç nesil de artık yerinde tüketim modeli-
ni benimsemekte.

Türkiye’de artık anne, baba ve üç tane ço-
cuk sayamıyoruz. Bundan sonraki süreçte 
anne, baba ve belki bir tane çocuk, belki 
de olmayacak. Tabi bu neyi getiriyor bera-
berinde, ev içindeki tüketim dışarı kayıyor. 
Yeni bir yaşam modeline geçmiş oluyoruz. 
Özellikle büyükşehirlerde. Tabi Anadolu’ya 
belki bu biraz daha geç gitmiş olacak ama 
İstanbul’da, İstanbul’un özellikle merkezin-
de bu süreç başlamış olacak.”

Perakendenin tüm bu gelişmelere göre ev-
rilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, “Biz 
buna ihtisaslaşmış perakende diyoruz” şek-
linde konuşuyor. Kılıç, devamında şu bilgi-
leri aktarıyor:

“İhtisaslaşmış perakendeden kastım şudur: 
Büyük bir hipermarket düşünün. İçerisinde 
temizlik bölümü, züccaciye bölümü, elekt-
ronik bölümü, şarküteri ve kasap bölümü, 
içecek bölümü, manav bölümü, ekmek bölü-
mü gibi unsurlardan oluşuyor. Bu unsurların 
her birinin, o işi en iyi bilenler tarafından, 
o marketlerin dışında daha küçük ama çok 
daha yüksek kalitede icra edilme şekli ortaya 
çıkıyor artık. Örnek verecek olursak şu anda 
hızlı bir şekilde yapılanan lüks şarküteriler, 
kasaplar sayılabilir. Aynı zamanda kasaplar 

kendi içerisinde servis hizmeti de veriyor. 
Belirli konulara odaklanmış çok farklı alanları 
kendi bünyesinde barındırmayan ama belirli 
alanlarda uzmanlaşmış bir perakende süreci 
başlayacak.”

“reKABeTİ Kendİmİzle YAPıYoruz”

uzmanlaşmış perakende sürecinde en 
önemli unsurun kalite olduğuna işaret eden 
Kılıç, “Bütün bunların sonucunda ‘Bizim 
sektörümüz bundan nasıl etkileniyor?’ diye 
baktığımız zaman, biz de bu yönde işimizi 
geliştiriyoruz.  ne yapıyoruz? mikro dağıtım 
modellerini benimsemeye başlıyoruz. mik-
ro dağıtım modelinden kastım şudur; bir 
marketin ya da market zincirinin deposuna 
değil, doğrudan mağazasına hatta rafına 
kadar ürünü indirip rafına kadar dizmektir. 
mikro dağıtım dediğimiz model budur. Biz 
de buna doğru eviriliyoruz” diyor.

“3. hAvAlİmAnı, TİCAreT şeKlİnİ 
değİşTİreCeK”

Sektördeki gelişmeleri yakından takip ettik-
lerini belirterek, “gelişmiş olan ülkeleri özel-
likle izliyoruz. hem perakendesini hem de 
oradaki distribüsyon şeklini izliyoruz ve ona 
göre yapılanıyoruz. Bu gelişmeler ışığında 
yatırım alma pozisyonuna geçtik” diyor.

Bu gelişmelerden en önemlisinin horeca, 
yani hotel, restaurant ve cafeden oluşan 

ve yiyecek-içecek sektöründe hizmet veren 
kuruluşları tanımlayan yeni akım olduğuna 
dikkat çeken Kılıç, şu bilgileri veriyor: 

“İstanbul havaalanı’nın faaaliyete geçme-
sinden sonra en fazla büyüyecek olan alan 
olarak gördüğümüz edT tarafına da bir ya-
tırım kararı aldık. üçüncü havaalanının açıl-
ması, İstanbul’daki ticaret şekline de etki 
edecektir. dağıtım alt yapımız çok iyi. Bu 
hareketin sadece marketlere ve perakende 
noktalarına yönelik değil aynı zamanda edT 
tarafına da olmasını istiyoruz ve o yönde de 
şu an yatırım başlatmış bulunmaktayız.”

“KozmeTİK SeKTÖrüne 
hızlı AdAPTe olduK”

dağıtım sektöründe temel ilkenin yükte 
hafif, pahada ağır ürün satmak olduğuna 
değinen Kılıç, “çünkü sattığınız ürün, yük-
te ne kadar hafif, pahada ne kadar ağırsa 
kârlılığı o kadar yüksek olur ve dağıtım ma-
liyetleri en az olur” diye konuşuyor. Bu bakış 
açısıyla, gelişmekte olan bir sektör olarak 
gördükleri kozmetik sektörünü her zaman 
ilgi alanlarında tuttuklarını kaydeden Kılıç, 
“2017 itibariyle kozmetik sektörüne giriş 
yapmış olduk. dağıtım tecrübemizin de 
bize verdiği güçle çok kısa sürede organize 
olduk. Yani ikinci yılına geldiğimizde san-
ki kırk yıldır o sektördeymişiz gibi yerli ve 
yabancı birçok firmanın dağıtımını şu anda 
yapabilir pozisyona geldik” bilgisini veriyor.

SÖYLeŞİ
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İSTİB hABer

Sırbistan Ticaret ve Sanayi odası heyeti 
tarafından İstanbul Ticaret Borsasına bir 
çalışma ziyareti yapıldı. Sırbistan heyeti, 
İstanbul Ticaret Borsası tarafından yayınla-
nan rapor ve istatistik çalışmaları hakkında 
bilgi alarak kendi sistemlerini iyileştirmeyi 
hedeflediklerini kaydetti. İSTİB genel Sek-
reter Yardımcısı Taha enes şener’in de ka-

tıldığı toplantıda, söz konusu çalışmalar ve 

diğer hizmetler hakkında İstanbul Ticaret 

Borsası Araştırma Proje ve İş geliştirme şu-

besi tarafından bilgilendirme ve sunumlar 

yapıldı. 

hizmetler ve ürünler merkezi müdürü na-

tasa Kecman, İş Bilgi hizmetleri müdürü 

Aleksandra Bulatovic Stanojevic ve İş Bil-

gi hizmetleri Bağımsız danışmanı ljiljana 

urosevic’in yer aldığı Sırbistan Ticaret ve 

Sanayi odası heyetine toplantı sonrasında 

İstanbul Ticaret Borsası’nın merkez bina-

sı gezdirilerek, Borsa tarihi hakkında bilgi 

verildi.

SIRBİSTAN TSO’DAN İSTİB ZİYARETİ

otizm dernekleri Federasyonu (odFed) 
Başkanı ergin güngör ve beraberindeki 
heyet İstanbul Ticaret Borsasına nezaket zi-
yaretinde bulundu. İSTİB Başkan Yardımcısı 
İlhan Koyunseven’in makamında gerçekle-
şen görüşmede, odFed’in “otizmin Ana-
yasası” olarak nitelendirdiği “otizm eylem 
Planı”nın devlet politikası haline gelebilme-
si ve kamu otoritesinin alacağı kararlarda 
etkili olabilmek amacıyla mevcut yasalar-
dan ve uluslararası sözleşmelerden doğan 
hakların korunmasına ilişkin çalışmalar 
anlatıldı.

İSTİB Başkan Yardımcısı İlhan Koyunse-
ven Türkiye’deki otizmli bireylerin ekono-
mik ve sosyal hayata eksiksiz katılımlarının 
önemini vurgularken, ailelerin de bilinçlen-
dirilmesi için yapılan çalışmaların destek-
lenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ODFED, OTİZM EYLEM pLANINI ANLATTI
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İktisadi Kalkınma vakfı İstanbul AB Bilgi 
merkezi tarafından, AB İklim eylem hafta-
sı kapsamında 24 eylül 2018 tarihinde İKv 
merkez ofisinde “Buğday” filmi gösterimi ve 
“Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ortak mücade-
lesi: İklim değişikliği” paneli gerçekleştirildi.

düzenlenen etkinliğe, İKv Başkanı Ayhan 
zeytinoğlu, AB Türkiye delegasyon Başkan 
Yardımcısı gabriel munuera-vinals ile filmin 

senaristi ve yönetmeni Semih Kaplanoğ-
lu katıldı. Panele, İstanbul Ticaret Borsası 
Araştırma Proje ve İş geliştirme şubesi per-
soneli de iştirak etti. 

İklim değişikliği konusuna dikkat çekmek ve 
farkındalık yaratmak için düzenlenen panel-
de film gösterimi sonrası filmin senaristi ve 
yönetmeni Semih Kaplanoğlu, konu hakkın-
daki soruları cevapladı.

İKLİM DEğİŞİKLİğİ VE BUğDAY

umman Ticaret ve Sanayi odası’na bağlı el 
Buraymi valiliği odası Başkanı zahir moham-
med Al-Kaabi öncülüğündeki heyet, umman 
Fahri Büyükelçisi Kenan magripli ile İstanbul 
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. İstanbul Tica-
ret Borsası Başkan Yardımcıları İlhan Koyun-
seven ve hakkı İsmet Aral tarafından karşı-
lanan heyet, Borsanın yapısı, çalışmaları ve 
tarihi binası hakkında bilgilendirilirken, iki 
ülke arasında gerçekleşebilecek olası iş bir-
likleri ile ilgili de istişare yapıldı.

umman Ticaret ve Sanayi odası Buraimi de-
legasyonunda şu isimler yer aldı: zahir mo-

hammed Al-Kaabi, Kenan magripli, Yousef 
hamad Al-Azani el, rashid Said Al-ghaithi, 
Yaqoob Salim Al-Tamimi, raya rashid Al-
Alawi, Abdullah Ahmed Al-mayasi, Khalid 

Abdul rahim Al-Farsi, Said Ali Al-Kaabi, She-
ikha Ali Al-nuaimi, haitham Saleh Al-hinai, 
mohammed Khalid Al-habsi, hamed Salim 
Al-zeidi ve Ahmed Salem Al-muzahimi.

İSTİB, UMMAN HEYETİ’Nİ AğIRLADI
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ııı. ulusal hayvancılık ekonomisi Kongresi 

erciyes üniversitesi veteriner Fakültesi 

hayvan Sağlığı ekonomisi ve İşletmeciliği 

Anabilim dalı’nın organizasyonu ile 11-14 

ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirildi. Kongre kapsamında; akade-

misyenler ve araştırıcılar tarafından hayvan-

cılıkta üretim alt sektörleri itibariyle mevcut 

durum ve sorunlar tartışıldı. 

İstanbul Ticaret Borsası adına Yönetim Ku-

rulu üyesi Ömer Tekinaslan ve meclis üyesi 

Ahmet Yücesan’ın katıldığı kongrede, hay-

vancılık ekonomisi tüm boyutlarıyla masaya 

yatırıldı, ekonomiye katkısı irdelendi.

Kongrede ele alınan konu başlıkları ise şöyle 

oldu: 

“Türkiye’de hayvancılık politikaları, işletme 
ekonomisi, hayvan sağlığı ekonomisi, bü-
yükbaş, küçükbaş, kanatlı, su ürünleri ve 
arıcılık gibi üretim alt sektörlerine ilişkin 
analizler, Avrupa Birliği-Türkiye hayvancılı-
ğı, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, 

hayvansal ürünler pazarlaması ve üretici 
örgütlenmesi, sürü yönetimi ve klinik işlet-
meciliği, sürdürülebilir hayvancılık ve kırsal 
ekonomik kalkınma gibi başlıkların yanı sıra 
yetiştiricilik, biyoistatistik, genetik ve hay-
van besleme.”

Atatürk üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. dr. ebru emsen ve 

Kuzu Fabrikası Ceo’su Bahadır Ödevci, Tuzla’da bulunan İstanbul 

Ticaret Borsası Canlı hayvan ve et şubesi’ne bir çalışma ziyareti 

gerçekleştirdi. “Anarom” cinsi bir koyun geliştirdikleri bilgisini 

veren ikili, bu koyunların satışlarını nasıl yapabileceklerine iliş-

kin İSTİB’ten bilgi talep ettiler. ziyaret sırasında bizzat Bahadır 

Ödevci’nin geliştirmiş olduğu koyun sayım ve tartım makinası 

hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Canlı hayvan ve et 

şubesi’nin işleyişini yerinde göre emsen ve Ödevci, hayvanların 

sayım, tartım ve satış işlemlerine tanıklık ederek bilgi aldılar.

CANLI HAYVAN VE ET ŞUBESİ ZİYARETÇİLERİ

İSTİB hABer

III. ULUSAL HAYVANCILIK KONGRESİ

İstanbul Sanayi odası 35. grup Plastik 
hammaddeleri ve Plastik enjeksiyon Sana-
yii meslek Komitesi Başkanı ve meclis üyesi 
Ömer Karadeniz, meslek Komitesi ve meclis 
üyesi Celal Altan ve meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı mustafa Kemal Albayrak, İstan-
bul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Kopuz’u makamında ziyaret etti. Türkiye 
ve dünyadaki güncel ekonomik konuların 
değerlendirildiği ziyarette, sektörel mese-
leler de ele alındı.

İSO’DAN ZİYARET 
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Türk iş dünyasının en önemli kurumlarından 
biri olan rekabet Kurumu Başkanı Ömer 
Torlak, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Kopuz’u ziyaret etti. İş dünyasının güçlü 
temsilcisi İSTİB ile piyasalardaki haksız 
rekabetin önlenmesinde ve adil bir şekilde 
düzenlenmesinde etkin bir role sahip re-
kabet Kurulu Başkanlığı arasındaki ilişkileri 
geliştirmeyi hedefleyen ziyarette, güncel 
ekonomik ve sosyal gelişmeler ele alındı.

İstanbul medipol üniversitesi Öğretim üyesi 
doç. dr. nurullah gür’ün ekonomideki son 
gelişmeleri ve Yeni ekonomi Programı’nı 
değerlendirdiği, “gündem ekonomi Semi-
neri” İstanbul Ticaret odası’nda gerçekleş-
tirildi. Açılış konuşmalarını İstanbul Ticaret 
odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ile 
64 no’lu elektrik ekipmanları meslek Komi-
tesi Başkanı Fatih Yılmaz’ın yaptığı semine-
re, İstanbul Ticaret Borsası Araştırma Proje 
ve İş geliştirme şubesi personeli de katıldı.

müSİAd Sydney Başkanı hasan gençtürk, 
Başkan Yardımcısı Suat Kopuz ve beraberle-
rindeki heyet İstanbul Ticaret Borsası’nı zi-
yaret etti. ziyarette müSİAd Sydney şubesi 
heyeti, Avustralya – Türkiye ticaret hacmi-

nin geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar 
hakkında, Başkan Ali Kopuz’u bilgilendirdi. 
güncel ekonomik ve sosyal gündemin de-
ğerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası iş 
birliği fırsatları konuşuldu.

Basın İlan Kurumu genel müdürü Yakup 
Karaca, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Kopuz’u ziyaret etti. İstanbul üzerine 
kurumlar arası istişarelerin yapıldığı ziya-
rette, her iki kurumun çalışmaları hakkında 
karşılıklı bilgiler sunuldu. İstanbul Ticaret 
Borsası tarihi hakkında da bilgi veren İSTİB 
Başkanı Ali Kopuz, “İstanbul Ticaret Borsası 
1924 – 2014” ve “hamid-i evvel Külliyesi 
ve çevresi” kitaplarını genel müdür Yakup 
Karaca’ya takdim ederek, kültüre ve yayı-
na verdikleri önemden bahsetti. Toplantıda 
Basın İlan Kurumu İlan hizmetleri müdürü 
İdris A. çam da hazır bulundu.

REKABET KURUMU BAŞKANI İSTİB’DE

GÜNDEM EKONOMİ SEMİNERİ İTO’DA GERÇEKLEŞTİ

MÜSİAD SYDNEY’DEN ZİYARET KARACA’DAN 
KOpUZ’A 
ZİYARET
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İstanbul gümüşhane dernekler Federasyonu 
(İSTgüdeF) Başkanı vahit olgun, İstanbul 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. ziyarette Başkan va-
hit olgun tarafından, İstanbul gümüşhane 
dernekler Federasyonu’nun gerçekleştir-
diği çalışmalar hakkında İSTİB Başkanı Ali 
Kopuz’a bilgi verilmesinin ardından, güncel 
ekonomik gündem değerlendirildi.

İSTİB hABer

GÜMÜŞHANE 
DERNEKLERİ 

İSTİB’DE

İstanbul Ticaret Borsası, kış yaklaşırken 700 
ilköğretim öğrencisine kışlık bot ve kaban 
hediye etti. İhtiyaç sahibi öğrenciler, İs-
tanbul genelinde, okul idareleri ile yapılan 
çalışmalar sonucunda belirlendi. Bot ve 
kaban verilecek öğrencilere okul müdürleri 
aracılığı ile bot ve kabanları ulaştırıldı. her 
yıl yapılan yardımlarda, ToBB tarafından 
ayrılan bütçenin yanı sıra bir o kadar bütçe 
de İSTİB tarafından eklenerek, çocuklara 
büyük destek veriliyor. İSTİB bu sayede çok 
daha fazla çocuğa yardım ulaştırıyor.

okul ve öğrenci seçimleri, bizzat Yönetim 
Kurulu üyeleri tarafından, hassasiyet içinde 
yapılıyor. hem seçimlerde hem de yardım-
ların ulaştırılmasının “sağ elin verdiğini sol 
elin görmeyeceği” şekilde gerçekleştirilme-
sine büyük özen gösteriliyor. Bu yardımlar 
sayesinde İstanbul’da bulunan onlarca okul-

da öğrenim gören 700 öğrenci, bu yıl yine 
İSTİB ve ToBB işbirliğinde dağıtılan kaban 
ve botlar ile ısınacak. 

İSTİB eğitime verdiği burs desteği ile de 

dikkat çekiyor. her yıl birçok lise ve üniver-

site öğrencisine burs veren İSTİB, yalnızca 

üniversite değil her platformda eğitime 

destek olmaya devam ediyor.

İSTİB, 700 ÖğRENCİYİ GİYDİRDİ

Cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan, re-
cep Tayyip erdoğan üniversitesi geliştir-
me vakfı Kurucular Kurulu’nu Beştepe’deki 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 
19 eylül çarşamba günü gerçekleştirilen top-
lantıda kurucular kuruluna 7 yeni isim kabul 
edilirken, yeni mütevelli heyeti de belirlendi. 

mütevelli heyet Başkanlığına yeniden rize 
eski milletvekili nusret Bayraktar’ın seçil-
diği toplantıda, ToBB Başkan Yardımcısı ve 
İSTİB Başkanı Ali Kopuz muhasip üyeliğe se-
çildi. mütevelli heyetine seçilen diğer üye-
ler de şu kişilerden oluştu: “mütevelli heyet 
Başkanvekili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Fahri Kasırga; genel Sekreter Türkiye İnsan 
hakları ve eşitlik Kurulu üyesi Av. harun 
mertoğlu; diğer üyeler Abdulkadir Kart, er-
doğan Bektaş, hamdi Safi, Bilal erdoğan, 
Prof. dr. hüseyin Karaman, mehmet Cengiz 
ve Seyfullah hacımüftüoğlu.”

çeşitli nedenlerle kurucular kurulundan 

ayrılanların yerine, AK Parti rize milletve-

kili muhammed Avcı ve osman Aşkın Bak’ın 

yanı sıra AK Parti rize eski milletvekili hik-

met Ayar ile çaykur rizespor Kulubü Başka-

nı hasan Kartal, Cumhurbaşkanı Başdanış-

manı haydar Ali Yıldız, iş adamları Kenan 

Torlak ve İlyas çakır kurucular kurulunda 

yer aldı.

BAŞKAN KOpUZ, BEŞTEpE’DE
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İstanbul Kasaplar odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Fehmi Taşyurt ve beraberindeki heyet, İstanbul Ti-

caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz’a 

bir nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Kopuz’un 

yanı sıra Yönetim Kurulu üyesi mehmet erkan Öze-

fe ve 17. meslek Komitesi murat mühsürler’in bu-

lunduğu toplantıda, İstanbul Kasaplar odası’ndan 

Başkan vekili mehmet dönmez, Yönetim Kurulu 

üyeleri mustafa Alp, necattin Sarıtaş ve Ali güla 

yer aldı. görüşmede Kasaplar odası karşılaştıkla-

rı zorlukları aktarırken, çözüm yolları konusunda 

görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca güncel eko-

nomik ve sektörel değerlendirmeler de yapıldı.

ToBB tarafından geliştirilen Ticaret Borsaları 

otomasyon Sistemi’nin (TİBoS) tanıtım ve eği-

timi, marmara Bölgesi borsalarının katılımıyla 

gerçekleştirildi. ToBB Borsalar müdürü mühib-

bet uludoğan ve İSTİB genel Sekreter vekili 

şule Karadeniz’in açılış konuşmasını yaptığı 

toplantıda, yazılımın içeriği tanıtılıp, borsa çalı-

şanlarının görüşleri alındı. İSTİB ev sahipliğinde 

yapılan toplantıya İstanbul Ticaret Borsası adına 

ilgili personel katıldı.

Türkiye’de fuarcılığın gelişmesinde en önemli 
kurumlardan biri olan İstanbul dünya Ticaret 
merkezi’nin olağanüstü genel Kurul toplantısı 
yapıldı. 20 Kasım 2018 tarihinde gerçekleş-
tirilen toplantıya, Türkiye odalar ve Borsalar 
Birliği’ni temsilen katılan ToBB Başkan Yardım-
cısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz başkanlık yaptı. 
İSTİB meclis Başkanı Bülent Kasap’ın İstanbul 
Ticaret Borsası’nı temsilen katıldığı toplantı 
Yeşilköy’de bulunan İdTm merkezinde gerçek-
leşti. İSTİB, İstanbul dünya Ticaret merkezi’nin 
kurucu ortakları arasında yer alıyor.

İSTANBUL KASApLAR ODASININ İSTİB ZİYARETİ

TİCARET BORSALARI OTOMASYON SİSTEMİ TANITILDI

İDTM OLAğANÜSTÜ GENEL KURULU YApILDI
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dokuzuncusu düzenlenen Yöresel ürünler 
Fuarı YÖreX, bu sene “Sizin oraların nesi 
meşhur?” sloganıyla yapıldı. Türkiye’deki 
yöresel ürünleri bir arada sergileyen tek 
fuar olma özelliği taşıyan YÖreX, geniş 
katılım ve zengin ürün çeşitleriyle göz dol-
durdu. 

Fuar açılışında konuşan ToBB Başkanı m. 
rifat hisarcıklıoğlu, “İlinizdeki, ilçenizdeki 
coğrafi işaretli ürünleri gün yüzüne çıkarın, 
sahip çıkın, bunları tescil ettirin. çok şükür 
bugün geldiğimiz noktada, coğrafi işaretli 
ürünlerin % 40’ını, oda-Borsalarımız tescil 
ettirdi. oda-Borsalarımız tarafından tescil 
edilen ürün sayısı 150’yi geçti” dedi.

YÖreX’Te Bİr İSTİB KlASİğİ

485 kurum ve firmanın katıldığı fuara, 

Türkiye’nin 72 ili ile birlikte Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nden de katılım oldu. İs-

tanbul Ticaret Borsası, büyük önem verdiği 

YÖreX Fuarı’nda bu sene de yerini aldı. İs-

tanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı İlhan Koyunseven başkanlı-

ğında bir heyet ile fuara katıldı. İSTİB’e rize 

Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsasının 

eşlik ettiği fuarda İSTİB standına yoğun ilgi 

gösterildi.

İstanbul Ticaret Borsası heyeti şu isimler-

den oluştu: meclis Başkan Yardımcısı murat 

çalışkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İlhan Koyunseven, Yönetim Kurulu Sayman 
üyesi recep Salih Al, Yönetim Kurulu üye-
leri Ömer Tekinaslan, Alaattin Altuntaş, 
mehmet Beşir Kılıç, meclis üyeleri Yavuz 
hacıömeroğlu, Ali Kemal Kazdal, osman 
Berberoğlu, hamza Altınok, Celal çevik, 
Ahmet Arslan, Yunis Aksu, Selahattin Bil-
ğiş, hüseyin Yıldız, Abdullah çerman ve 
genel Sekreter Yardımcısı Taha enes şener.
 
 “AvruPA’dA 3 ürünümüz TeSCİllendİ”
ToBB Başkanı m. rifat hisarcıklıoğlu, 
YÖreX’in coğrafi işaretli ürünlerin hem Tür-
kiye hem de dünya ile buluşmasını sağladı-

9. YÖreX FUArI

SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR?
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ğını belirterek, “zengin olmak istiyorsanız, 
bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi 
yöresel ürünlerinize sahip çıkın, bunları 
araştırın, markalaştırın ve dünyaya satın. 
Fransa, İtalya bir peyniri markalaştırıyor, 
dünyaya satıyor. Bizim her ilimizde, ilçe-
mizde farklı peynirler var ama kimse bilmi-
yor. markalaştıramamışız” diye konuştu. 

ToBB Başkanı rifat hisarcıklıoğlu, yöresel 
ürünlerde sadece yurt içi tescille işin bit-
mediğini vurgulayarak, önemli olanın yurt-
dışında da tescili başarmak ve yurtdışı pa-

zarına girmek olduğuna işaret etti. şu ana 
kadar Avrupa’da tescillenen 3 ürünün; ga-
ziantep Baklavası, Aydın İnciri ve malatya 
Kayısısı olduğunu hatırlatan hisarcıklıoğlu 
şöyle konuştu: 

“Bunu başaran gaziantep Sanayi odamızı, 
Aydın Ticaret odamızı ve malatya Ticaret 
ve Sanayi odamızı tebrik ediyorum. diğer 
ürünlerimizin AB nezdinde tescili için de 
çalışıyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin, üre-
timini, ticaretini, tüketimini ve denetimini 
artırmamız lazım. Ticaret Bakanlığımız,   

9. YÖreX FUArI

İSTİB Başkanı Ali Kopuz:

ÇÖZÜM ANADOLU 
TOpRAKLARINDA
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz 
9’uncu YÖreX Yöresel ürünler Fuarı’nın 
açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 
dünyada çok az coğrafyaya nasip olan 
bir ürün çeşitliliğine sahip olduğumuzu 
belirterek, “Son dönemde yaşanan eko-
nomik çalkantılardan, temelli olarak kur-
tulmanın çözümü Anadolu topraklarında 
yatıyor. Ancak ürünlerimizin değerini bu 
topraklarda bilmezsek, dış pazarlara hiç 
anlatamayız” dedi. 

YÖreX Fuarı’nın, Türkiye’nin yeni vitrini 
olarak görülmesi gerektiğine dikkat çe-
ken Kopuz şunları söyledi:

“YÖreX’in de etkisi ile kısa sürede 400’e 
yaklaşan coğrafi işaretli ürün sayımızı 
memnuniyetle karşılasam da gerçek po-
tansiyelin çok daha fazla olduğunu he-
pimiz biliyoruz. Bir yandan bu sayıyı ar-
tırmak için çalışmalarımızı sürdürürken 
diğer yandan da Avrupa Birliği’nde tescil 
edilmiş ürünlerimizi çoğaltmalıyız. etkin 
bir pazarlama ile birlikte ürünlerimizi 
yurt dışında da talep edilir hale getirme-
liyiz. İthal eden değil, markalaşmış kat-
ma değerli ürünlerini ihraç eden bir ülke 
konumuna geldiğimiz zaman, bu fuarda 
emeği geçen herkes, dalga dalga yayılan 
bir başarı öyküsünün mimarı olacaktır.”
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yöresel ürünlere %1 oranında raf ayrılmasını 
sağladı. Ancak bu düzenleme içinde, coğra-
fi işaretli ürünlerin özellikle belirtilmesinde 
fayda görüyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin 
perakende sektörünün raflarında hak ettiği 
yeri almasını sağlamamız gerekiyor.” 

YÖreX’İn BüYüK KATKıSı

odalar ve borsalar aracılığıyla 150’nin üzerin-

de ürünün tescilinin yapıldığını dile getiren 

hisarcıklıoğlu, ancak potansiyele bakıldığın-

da bu sayının yeterli olmadığını vurguladı. 

Antalya valisi münir Karaloğlu, yöresel 
ürünlerin paketlenmesinden pazarlanması-
na, markalaşmasına, ihracatına kadar çok 
büyük mesafe alınmasında Yöresel ürünler 
Fuarı (YÖreX)’in büyük katkısının olduğu-
nun altını çizdi.

9. YÖreX FUArI

rize Ticaret Borsası Başkanı mehmet erdoğan:

COğRAFİ İŞARET EKONOMİK CANLANMA SAğLAR
rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı mehmet erdoğan da, “Coğrafi işaretler, 
ürüne pazarlama gücü katar ve gerçek üre-
ticileri koruyarak bulunduğu ilin kalkınma-
sına ve ülke ekonomisine katkı sağlar” dedi. 

Coğrafi işaretlerin yerel özelliklerden ötü-
rü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin ve bu 
ürünleri üreten üreticinin korunmasını sağ-
ladığını belirten erdoğan, “Bir tarım ülkesi 
olan Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek 
önemli ürünler mevcuttur. Coğrafi işaret 
alınmış ürün hem ülke ekonomisinin hem 

de turizmin gelişmesini sağlar. Sadece o 
bölgede üretilen coğrafi işareti alınmış 
ürünü yerinde görüp almak isteyen tüketi-
ciler bölgeyi ziyaret edip ekonominin can-
lanmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

YÖreX gibi organizasyonlarla coğrafi işa-
retin önemi anlatılıp birçok ürüne coğrafi 
işaret kazandırmak gerektiğinin altını çizen 
erdoğan, “rize Ticaret Borsası olarak rize 
çayı ve rize Kavurması’nda coğrafi işaret 
alabilmek için çalışmalar başlattık. en kısa 
zamanda bu ürünler için coğrafi işaret al-

mayı planlıyoruz. her sene kardeş Borsala-

rımız İstanbul Ticaret Borsası ve Aydın Tica-

ret Borsası’yla birlikte ortak stantta katılım 

sağladığımız YÖreX Fuarı’nı organize eden 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’na 

ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.
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9. YÖreX FUArI

üç BorSA, TeK YüreK

İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Bor-
sası ve rize Ticaret Borsası bu yıl 9’uncusu 
düzenlenen  YÖreX Yöresel ürünler Fuarına 
her yıl olduğu gibi bu yıl da  birlikte katıldı. 
Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türki-
ye odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle 
bu yıl 9’uncusu düzenlenen fuarda, İstan-
bul – Aydın – rize Ticaret Borsalarının ortak 

standında  yöresel ürünler sergilendi.

her üç borsa ortak olarak yaptıkları açıkla-
mada, “Yöresel ürünler Fuarı; coğrafi işa-
retli ürünleri tanımak, tanıtmak ve  farkın-
dalık yaratmak adına çok önemli bir fuardır. 
Yerel değerleri benzerlerinden ayırmak için 
kullanılan coğrafi işaretler kırsal kalkınma-
da önemli bir kalkınma aracıdır” bilgisini 
verdiler.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı 
Fevzi çondur:

COğRAFİ İŞARET 
EN ÖNEMLİ 
VAZİFEMİZDİR
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Fevzi çondur ise coğrafi işa-
retlerin önemini vurgulayarak, “Yöresel 
zenginliklerimizi hem ülke genelinde 
hem de Avrupa Birliği nezdinde koruma 
altına almak amacıyla, Aydın Kestane-
si için Türk Patent enstitüsü’nden tescil 
aldık ve Avrupa Komisyonuna başvuru-
da bulunduk. Yöremize özel ayırt edici 
özelliğe sahip diğer ürünlerimiz için de 
çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. 
çondur, coğrafi işaret için “İlimize, üre-
ticilerimize ve üyelerimiz adına önemli 
bir vazifedir” açıklamasında bulunarak, 
“geniş katılımcı kitlesine sahip YÖreX 
Yöresel ürünler Fuarında, geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi, kardeş Borsalarımız 
İstanbul Ticaret Borsası ve rize Ticaret 
Borsası ile birlikte ortak alanımızda tanı-
tımımızı gerçekleştirdik.  Coğrafi İşaretli 
ürünlerimizden Aydın Kestanesinden 
üretilmiş Kestane şekeri ve Kestane unu,  
Aydın İnciri, Aydın zeytinyağı, memecik 
zeytini, Yamalak Sarısı (Kabası), Aydın 
çam Fıstığı(Künar) zeytinyağlı Sabun, 
gibi ürünlerimizin yanında, efelerimizle 
de ilimizin görsel tanıtımını yaptık” diye 
konuştu.
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KASIM

MECLİSİ

Türkiye ekonomisi ile İstanbul’un sektörleri-

nin sorun ve çözüm yollarının görüşüldüğü 

İstanbul Ticaret Borsası’nın Kasım ayı mec-

lis toplantısı, meclis Başkanı Bülent Kasap 

başkanlığında yapıldı. meclis toplantısına 

katılamayan İSTİB Başkanı Ali Kopuz adı-

na Yönetim Kurulu’nun görüşlerini aktaran 

bir konuşma yapan İSTİB Başkan Yardım-

cısı İlhan Koyunseven, sözlerine 10 Kasım 

1938’de vefat eden Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurucusu mustafa Kemal Atatürk’ü anarak 

başladı. Koyunseven, son ekonomik geliş-

melere değinerek, ekim ayında rekor kıran 

ihracatın sürmesi gerektiğini bildirdi. 

“zengİnleşme İhrACATlA mümKündür”

mustafa Kemal Atatürk’ün, İSTİB meclis sa-
lonunda asılı bulunan ve İstanbullu tücca-
ra yol gösteren sözlerinde ifade ettiği gibi 
gerçek büyüme ve zenginleşmenin ihracat 
sayesinde mümkün olduğunu belirten İlhan 
Koyunseven, son gelen ithalat ve ihracat 
rakamlarının da hedef doğrultusunda yü-
ründüğünü kanıtladığını söyledi. 

Koyunseven ihracat artışıyla ilgili şu bilgile-
ri verdi: “ekim ayı ihracatı, yüzde 13.1 ora-
nında yükselerek, 15.7 milyar dolara ulaştı. 
Böylece, kurun da etkisi ile tüm zamanla-
rın en yüksek aylık hasılatını elde ederek, 

Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Top-

lam ihracatımızın yarısını Avrupa Birliği’ne 

yaptık. ekim ayı ithalatımız ise, yüzde 23.5 

azalarak, 16.26 milyar dolar olarak gerçek-

leşti. Böylece ekim ayında dış ticaret açığı-

mız yüzde 92.8 azalarak, 529 milyon dolar 

oldu.”

“223 FArKlı ülKeYe İhrACAT YAPıldı”

Koyunseven, Bakanlık tarafından belirlenen 

“Ticarette Yeni Yol haritası” ile potansiyel 

pazarlara yapılan ihracatta önemli artışlar 

gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Küresel 

ticaret savaşı yüzünden, bütün dünyanın 

İSTİB Başkan Yardımcısı Koyunseven, Kasım Meclisi’nde konuştu:

“BÜYÜMENİN YOLU İHRACATTIR”

İstanbul Ticaret Borsası Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Başkan 
Yardımcısı İlhan Koyunseven, büyümenin de zenginleşmenin de yolunun 

ihracattan geçtiğini belirtti. Koyunseven, Türkiye’nin 223 ülkeye ihracat 
yapar haline geldiğini belirterek, firmalardan ÖTV ve KDV indirimlerini halka 

yansıtmalarını istedi.
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tetikte beklediği bir dönemde Türkiye, 223 
farklı ülkeye ihracat yapmayı başardı. Yani 
bir yandan mevcut pazarlarımızda ihracatı 
artırırken, diğer yandan da alternatif pazar-
lara yönelerek, özellikle ikili ilişkilerde yaşa-
nabilecek olası krizlere karşı kendimizi sağ-
lama aldık” değerlendirmesinde bulundu.

“İş YAPmA KolAYlığındA 17 BASAmAK 
YüKSeldİK”

İhracatta yaşanan artışın son derece önemli 
olduğunun ve bunun tesadüfen elde edil-
mediğinin altını çizen Koyunseven, “geçti-
ğimiz yıl, dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 
endeksi’nde 60. sırada yer alırken, bunu 
yeterli bulmadık ve çalışmalara başladık. 
şirket kuruluşu, inşaat izinleri, dış tica-
ret, icra ve iflas kanunu gibi birçok alanda 
değişikliklere yer veren reform paketinin 
hazırlanmasına destek olduk. Bu reform-
ların etkisi ile Türkiye, iş yapma kolaylığı 
sıralamasında 17 basamak yükselerek 43. 
sıraya çıktı” dedi.

Bu bağlamda Türkiye’nin 2018’de en çok 
reform yapan ilk 10 ülke arasına girdiği-
ne işaret eden Koyunseven, “Bu listede 
Avrupa’dan yer alan tek ülke olduk. Önü-
müzdeki dönemde, bu listede yükselmeye 
ve yabancı yatırımcılar için daha da cazip 
bir pazar olmaya devam edeceğimize inanı-
yorum” şeklinde konuştu.

“dengelİ şeKİlde BüYüYeCeğİz”

enflasyonun ekim ayında beklentilerin üze-
rinde seyrettiğini hatırlatan Koyunseven, 
“Son haftalarda, enflasyon ile Topyekûn mü-
cadele Programı’nın da etkisiyle, fiyatlarda 
aşağı yönlü bir hareket gözlemlenmişti. Fa-
kat bunun ekim ayı enflasyonuna katkısının, 
şimdilik sınırlı olduğunu gördük” dedi. 

üFe’nin halen yüzde 45’in üzerinde olması-
nın, uzun süre enflasyon ile mücadele ede-
ceğimizi gösterdiğini belirten İSTİB Başkan 
Yardımcısı İlhan Koyunseven, şöyle konuştu:

“dengeli şekilde büyümeye devam etmek 
zorundayız. Açıklanan son vergi indirimleri-
ni de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. 
dikkat ederseniz beyaz eşya, mobilya, oto-
mobil bunlar tüketici tarafından çok sık alı-
nan ürünler değil. depolanması başta olmak 
üzere, maliyeti yüksek ürünler. Bu yüzden 
çarkı döndürmek adına, mevcut stokların 
eritilmesinin son derece önemli olduğuna 
inanıyorum. Kdv ve ÖTv indirimleri ile piya-
sanın hareketlendirilmesi, dengeli biçimde 
büyümeyi sürdürmemizi sağlayacak. ekono-
mik durgunluk yaşamaktansa enflasyonun bir 
süre daha yüksek seviyelerde seyretme riskini 
göze almak gerekiyor. Yine benzer bir bakış 
açısıyla, özellikle istihdam açısından büyük 
önem taşıyan başka sektörlerde de ÖTv ve 
Kdv yükünün azaltılmasının, ekonomiyi can-
landırmaya katkı sağlayacağına inanıyorum.”

“vergİ İndİrİmlerİ hAlKA YAnSıTılmAlı”

Koyunseven, bazı firmaların indirimleri, 
kendi kâr oranlarını artırmak için kullandı-
ğını belirterek, “Bu vergi indirimleri, esa-
sında devletin vergi gelirinden vazgeçerek 
piyasayı canlandırma çabasıdır. Yani bunda 
tüm milletin hakkı var. Bu yüzden; vergi 
indirimi üzerinden fırsatçılık yapıp haksız 
kazanç sağlamamak gerek” uyarasında bu-
lundu. Koyunseven bu noktada şirketlere 
önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, 
indirimleri piyasaya yansıtmanın, milletin 
hizmetine sunmanın da şirketlerin milli bir 
görevi olduğunu kaydetti.

“dePoCuluK deSTeKlerİ hAYırlı olSun”

Koyunseven konuşmasının son bölümünde 
lisanslı depoculuk desteklerine değinerek, 
27 ekim tarihinde Tarım ve orman Bakan-
lığı tarafından çıkartılan tebliğ ile lisanslı 
depolarda muhafaza edilen çeşitli ürünlere 
verilen kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti 
destekleme miktarlarının artırıldığını hatır-
lattı. Koyunseven, sözlerinin sonunda, “Bu 
desteklerden faydalanabilmek için; mevcut 
üretim yılına ait ürünlerin, depolama döne-
minin başlangıç tarihi ile 31 Aralık’a kadar 
lisanslı depoya girmiş olması şartı aranıyor. 
Bu desteklerin hem üreticimize hem de 
tüketicimize hayırlı olmasını diliyorum” te-
mennisinde bulundu.
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İstanbul Ticaret Borsası meslek Komitele-
ri müşterek Toplantısı meslek Komiteleri, 
meclis üyeleri ve disiplin Kurulu üyelerinin 
katılımlarıyla rize’de gerçekleşti. Burhan 
metin’in moderatörlüğünü yaptığı toplantı-
da açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Kopuz ve meclis Başkanı Bülent Ka-
sap gerçekleştirdi. Birçok yeni fikrin ortaya 
sunulduğu toplantıda, komitelerden gelen 
istek ve öneriler Borsa Yönetimi tarafından 
dikkatle not alındı. 

“TAlePler İçİn KomİSYon KurduK”

İSTİB Başkanı Ali Kopuz yaptığı konuşma-
da temsil kabiliyetini arttırmak amacı ile 
daha evvel 17 olan meslek komitesi sayısını 
27’ye çıkarttıklarını hatırlattı. Böylece her-
kesin kendi komite sorunlarını rahatça ifade 
edebileceği ortama kavuştuğunu kaydeden 
Başkan Kopuz, şöyle konuştu:

“herkes dertlerini ve isteklerini paylaş-
tı. Biz de çalışmaları hemen başlatıp ilk iş 
olarak, bu taleplerin daha etkin bir şekilde 
değerlendirilebilmesi için bir komisyon kur-
duk. Bu komisyonda yer alan Sayın Bülent 
Başkan’a, Sayın İlhan Koyunseven’e ve Sa-
yın hakkı İsmet Aral’a bir kez de huzurla-

rınızda teşekkür ediyorum. Talepleriniz 

değerlendiriliyor, en kısa zamanda bu çalış-

maların da meyvelerini alacağız.”

“Bİze Yol gÖSTerİn, SorunlArınızı 

çÖzelİm”

Borsa organ üyelerinin sektörlerindeki 

tüm üyelerin temsilcisi olduğunu anımsa-

tan Başkan Kopuz “Bu görevinizi bir kez 

daha layığıyla yerine getireceğinizden hiç 

şüphem yok. Biz burada bu hizmeti vermek 

için varız. Yeter ki siz bizlere yol gösterin. 

Biz de gerekli çalışmaları yapıp, lobi faali-

yetleri ile sıkıntılarınızı giderelim” dedi.

göreve geldiklerinden bu yana çeşitli alan-

larda gelişmeler kaydettiklerini hatırla-

tan Kopuz, 6 sene evvelki Borsa ile şimdiki 

Borsanın aynı olmadığının altını çizdi. Baş-
kan Kopuz,  “21. yüzyıla uygun üye hizmet 
anlayışını benimseyen, gerek hizmet ge-
rekse fiziki şartlarının yenilendiği bir Borsa 
ile Türkiye’ye hizmet etmeye devam ediyo-
ruz” tespitinde bulundu.

“Bu ToPlAnTılArı meCBurİYeT olArAK 
gÖrmedİK”

meclis Başkanı Bülent Kasap da katılımcıla-
rı, meslek Komiteleri müşterek Toplantısı’nın 
rize’de olmasının kıymetini bilip dostlukları 
pekiştirirken, iş ilişkilerini kuvvetlendirme 
fırsatını değerlendirilmeye çağırdı. Yönet-
meliğe göre müşterek toplantının yılda iki 
kez yapılmasının mecburi olduğuna işaret 
eden Kasap, “Ancak biz bunu hiçbir zaman 
mecburiyet olarak görmedik. Siz değerli 

MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOpLANTISI RİZE’DE YApILDI

İSTİB hABer
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üyelerimizin dertlerine çözüm bulabilmek, 

varsa önerilerini değerlendirebilmek için bir 

fırsat olarak gördük. Bizden talepte bulu-

nun, bizi çalışmaya zorlayın. Yoksa bizim 

bu koltuklarda oturmamızın, burada top-

lanmamızın bir manası yok” dedi. 

Kasap, Borsa yönetiminin burada konuşu-

lan her konuyu önemsediğinin en önemli 

delilinin daha önceki ifadelerin yerine ge-
tirilmesinde gösterilen titizlik olduğunu 
kaydederek, “Bu yüzden ‘nasılsa çözüm bu-
lunmaz, ilgilenilmez’ diye düşünmeyin. eli-
mizden ne geliyorsa yapacağımızdan şüphe 
etmeyin. Sizin talepleriniz bizde yorgunluk 
değil, şevk yaratır. Bu yüzden, hiç çekinme-
den sizden bu fırsatı değerlendirmenizi rica 
ediyorum” dedi.

ProF. dr. Kerem AlKİn Sunum YAPTı

Açılış konuşmalarının ardından genel 
ekonomik değerlendirme sunumunu ya-
pan Prof. dr. Kerem Alkin, sunum sonrası 
katılımcıların soruları yanıtladı.

çay İşletmeleri genel müdürlüğü (çAYKur) 
genel müdürü ekrem Yüce de toplantıda 
yaptığı konuşmada çayın şehri olan rize’de 
bu toplantının yapılmasından dolayı duydu-
ğu memnuniyeti ifade etti. 

Av.  Cuma Arif demir ve doç. dr. Fatih Ay-
doğan meslek Komiteleri, meclis üyeleri ve 
disiplin Kurulu üyelerinin iş ve ticaret hu-
kuku hakkındaki sorularına cevap verdi.
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İstanbul Ticaret Borsası meslek Komiteleri ve 
meclis üyeleri müşterek Toplantı kapsamın-
da bulundukları rize’de, Kardeş Borsa rize 
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. İSTİB heyeti-
ni rTB Başkanı mehmet erdoğan karşıladı. 

“rİze’Yİ ve çAYı TAnımAYA çAlışACAğız”

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, burada yaptığı ko-
nuşmada, bir rizeli olarak rize’nin sorunla-
rıyla yakından ilgilenmeye çalıştığının altını 
çizerek, “rize hepimizin” dedi. 

“Kardeş Borsamızın davetiyle bugün bu-
rada rizemizi ve çayımızı bir nebze olsun 
tanımaya çalışacağız” diyen Başkan Kopuz, 
“Aranızdan hiç rize’ye gelmemiş olanlarınız 
var. rize bizim için bambaşka bir şeydir. Ben 
tatilimi muhakkak rize’de geçiririm. herke-
si de bundan sonra tatillerini geçirmeleri 
için bu cennet şehre davet ediyorum” dedi.

“çAYımızı TAnıTmAK İçİn çAlışTıK”

ziyaret sırasında, rTB Başkanı mehmet 
erdoğan, İSTİB heyetine bir sunum yap-
tı. Başkan erdoğan, yönetime geldikleri 
günden itibaren rize çayı ile ilgili birçok 
çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
şunları söyledi:

“Öncelikle Borsanın Stratejik Planı’nı oluş-
turup bu plana göre bir yol haritası belir-
ledik. eksiklerimizi görebilmek amacıyla 
dünya çay sektörünü yerinde inceleyip 
ilimizde birçok yeniliğe imza attık. Bun-
lardan bazıları: ulusal çay Konseyi, çay 
İhtisas Borsası, çay Tadımcısı Projesi, çay 
çarşısı Projesi ve çay Araştırma ve uygu-
lama (çAYmer) Projesidir. Burada Ticaret 
ve Sanayi odamıza da teşekkür ediyorum. 
çAYmer Projesini odamızla birlikte ger-
çekleştirdik. Tesis şu anda sektöre hizmet 
vermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda çay 
sektörünün önünü açacak Ar-ge çalışmalar 
yapacak çAYmer’in sektör için büyük bir ka-
zanım olduğunu düşünüyorum.”

“BorSA, çAY SeKTÖrünün uFKunu AçTı”

Programa katılan çaykur genel müdürü 
ekrem Yüce, “herkesi cenneti yaşamak 
için rize’ye davet ediyorum” dedi. Yüce, 
rize’nin doğasıyla ve çayıyla var olan bir 
şehir olduğunu belirterek, “çay sektörünün 
Borsamızla birlikte ufku açıldı. çinliler bi-
zim 10 katımız fazla çay üretiyor fakat bi-
zim elimizde farklı bir güç var. Bu güç çay 
üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadan do-

ğal çay üretimimizden kaynaklanıyor. doğal 
şartlarda üretilen ürünümüzü dünyaya pa-
zarlamalıyız. Bunu turizm ve doğal ürünle-
rimizle başarabiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kardeş Borsala-
rın karşılıklı hediye takdimi gerçekleşti. 
Toplantıdan sonra Kardeş Borsa Buluşma-
sı programı kapsamında çAYmer ziyareti 
gerçekleştirildi. ziyarette çAYmer’in üretim 
fabrikası ve laboratuvarları incelendi.

İSTİB hABer

İSTİB Başkanı Ali Kopuz:

“RİZE HEpİMİZİN”
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İstanbul Ticaret Borsası meslek Komiteleri 

ve meclis üyeleri müşterek Toplantı kapsa-

mında bulundukları rize’de, rize Ticaret ve 

Sanayi odası Başkanı şaban Aziz Karameh-

metoğlu ve rTSo heyeti ile akşam yemeğin-

de buluştu.

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ali Kopuz, rTSo Başkanı ve rTSo he-

yetine misafirperverliklerinden dolayı teşek-

kür ederek, rize Ticaret ve Sanayi odası’nı 

İstanbul’a davet etti. 

rTSo Başkanı şaban Aziz Karamehmetoğ-

lu, İstanbul Ticaret Borsası heyetini ağır-

lamaktan şeref duyduğunu ifade ederek 

STK’lar arasındaki ikili ilişkilerin güçlü olma-

sının önemini vurguladı.

Akşam yemeğine katılan rize İl emniyet 

müdürü Altuğ verdi, İstanbul Ticaret Bor-

sası heyetinin meslek Komiteleri müşterek 
Toplantısı’nı yapmak için rize’yi tercih et-
melerinden dolayı teşekkür ederek böyle bir 
toplantıya kendilerini de davet etmelerin-
den duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İSTANBUL TİCARET BORSASI RİZE’DE
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“Olmazı Olur Etmek”

TİCARET VE HAYAT

MÜRSEL
SÖNMEZ

Duvarları ve güzergahı sürekli değişen bir labirentten çıkış için umutsuzluğa 
kapılmak da umutlanmak da aynı derecede doğru ise, umuda yaslanarak 
yürümek doğru bir tutumdur. Çünkü; umudu olmayanın yarını da yoktur.

TİCAreT Ve hAYAT

Tarih bize hayat içinde nice olmazların olduğu-

na, nice olur denilenlerin de olmadığına dair 

sayısız örnekler sunuyor. Kişisel hayat tecrübe-

lerimize baktığımızda da durum aynı. hayat, 

imkan ve imkansızlıkların bu yan yana akışıyla 

sürüyor. hal böyle olunca mümkün muhali alt 

ediyor. duvarları ve güzergahı sürekli değişen 

bir labirentten çıkış için umutsuzluğa kapılmak 

da umutlanmak da aynı derecede doğru ise, 

umuda yaslanarak yürümek doğru bir tutum-

dur. çünkü; umudu olmayanın yarını da yok-

tur. 

Yaşadığımız zamanlar tarihin belki en “alengirli” 

zamanları. duvar ve güzergahı değişen labirent benzetmemiz de 

bu anlama geliyor. dünyada siyasal tablolar ve haritalar, iktisadi 

renklerle karmakarışık hale gelmiş durumda. her ülkenin bir diğeri 

ile; hatta düşman olduklarıyla dahi aynı kaderi paylaştığı oluyor. 

Küçülen dünyanın, büyüyen ve iç içe geçen ilişkiler ve çatışmaları 

büyütmesine tanıklık ediyoruz. Bu karmaşa olmazların olur; yani 

muhalin mümkün oluşuna da imkan sağlıyor. Sınırları, ölçüsü, 

yolu yöntemi taraflarca belirlenebilecek olan bir rekabet ve çatış-

ma dönemini yaşıyoruz. Siyasi, askeri ve iktisadi alanlarda; hatta 

bilim, sanat ve kültürde de durum böyle. 

Konvansiyonel yöntemleri değil; anın, gü-

nün gereğini vakit geçirmeden düşünüp 

uygulama zamanları. Bizim gibi bunca tarih 

tecrübesine sahip olan bir millet ve devlet, 

zamanın bu “fırsat”larını değerlendirme 

becerisi gösterirse, karşısına ne tür zorluk-

lar çıkarsa çıksın aşacaktır. Bunun için de; 

yurdunu, vatanını ve milletini evi ve ailesi 

gören; aidiyet ve mensubiyet konusunda 

tam bir bilinç ve sadakate sahip kurum ve 

insanların mevcudiyeti şarttır. 

“hazreti İsa, zengin delikanlıya verdiği 

öğütte, “git bütün varını sat ve fakirlere dağıt!” demekle fakir-

leri değil, zenginliğin çürüttüğü delikanlının ruhunu düşünüyor-

du. Biz, kazanç hırsıyla çürüyen, hem de çürüdüğünü bilemeyen 

ruhları düşünmeye mecburuz” diyor nurettin Topçu. Benliklerine 

hapsolmuş, kendisinden başkasını hatta son tahlilde kendisini de 

düşünemeyen, sıradan insan ya da icra konumundaki yetki sahi-

bi kimselerden oluşmuş bir milletten, evrensel karmaşadan çıkış 

hamlesi bekleyemeyiz. “İsyan Ahlâkı” adlı eserinde ise meseleyi 

somutlaştırarak şöyle der Topçu: 
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İçerisinde bulunduğu toplum büyüdüğü nispette devletin gücü de 

artar. Aynı ölçüde, gitgide devletin elinde oyuncak haline gelen 

fertler de güçlerini ve önemlerini kaybederler. “İdarecilerin gücü-

nün artması nispetinde idare edilen tarafın direniş gücü azalır”. 

devletin ne kadar çeşitli memuriyeti varsa, o kadarda mevki ha-

zırlanmıştır. hayatını buna bağlayan kişi, yaşamak ve mutlu olmak 

zaruretiyle, emin bir şekilde ve uygun adımla ilerlemek için, idare 

edenlerle uyum içerisinde bulunmak zorundadır. Böylece devlet 

halktan kopar ve ona karşı gelir. (S. 88–89) İdareci ve idare edi-

lenlerin millet ve devletlerine bağlılık ve endişeleri aynı hedefe yö-

nelmelerini sağlar. milli bir coşku ve heyecan potasında tavlanmış 

inanış ve ülküler insan yeteneklerinin ufkunu açar. Yaşadığımız ve 

adına “nihilizm çağı” denilebilecek zamanlarda böylesi bir “insan-

lık durumu” en büyük güç ve zenginliğimiz olacaktır. 

Kendine geldikçe düşmanlarının da habire üzerine geldikleri ül-

kemiz için en gerekli şey kendisi için çizeceği istikamet olacaktır. 

Yaşadığımız zamanın siyasal, teknolojik vb. gereklilikleri gerektiği 

ölçüde yerine getirilirken; kendi kimliğimiz,  varlık ve bekamız için 

kendi yolumuzu çizmek durumundayız. Siyasetten iktisada, bilim-

den kültüre kendimize özgülüğü oluşturmaz ve korumazsak, bizim 

için küresel karmaşaya meze olmaktan başka bir yol kalmayacak-

tır. Bunu yapacak olan, devlet ve tüm gücüyle katkı sağlayacak 

olan ise kimliğinin farkında olan ve “yaşama zevkinden yaşatma 

aşkına” erişmiş olan millettir. Topyekun bir milli kıvam ise beylik 

nutuklarla gerçekleşemez. Buna rehberlik ve önderlik edecek olan 

devlet aygıtının milletin hayatına maddi olarak, gönlüne ise ma-

nevi olarak dokunması ile mümkündür. İşte o zaman olmayacak-

lar olur. “reel politik” perdesi arkasına sakladığımız korkaklık ve 

onunla birlikte gelen teslimiyetçi pasiflik ve tembellik de ortadan 

kalkar. ne kadar büyük dertlenirsek, o kadar büyük güce sahip ola-

cağız. Bu ilham için yine Topçu’nun şu ruhu mayalayan sözlerine 

kulak verelim: 

Yarınki Türkiye’nin kurucuları, yaşama zevkini bırakıp yaşat-

ma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve 

nümâyişsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır. 

Bu ruh amelesinin ilk ve esaslı işi insan yetiştirmektir. hüner-

leri, hep fedakârlık olan bu hizmet ehli gençler, hizmetlerinin 

mükâfatını da hizmet ettikleri insanlardan beklemeyecekler; 

sonsuzluğa sundukları eserin sesinin akislerini yine sonsuzluktan 

dinleyeceklerdir.

Benliğine mahkum olmayıp mensubiyetine âşık ve bağlı olanların 

aşamayacağı yokuş yoktur. Bir Azeri türkünün işaret ettiği gibi: 

Muhabbet olsa olar / Yar nece olmaz olmaz
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Değişim bütün acımasızlığıyla geliyor. Değişim bütün hoyratlığıyla meslekleri de 
vuruyor. Bir insan ömrünü, onlarca değişim rüzgarı sığıyor artık. Değişimden payını 

alan bir meslek de ayakkabı boyacılığı… Bu iş son zamana kadar sadece yetişkin 
erkekler tarafından yapılmaktaydı. Adına da “lostracılık” deniyordu. Onların yerini 

sandıklı boyacılar, sonra da çocuk boyacılar aldı. Şimdi ise hiçbiri ortalıkta yok..

UNUTULAN MeSLeKLer

Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu

TÜKETİM ANLAYIŞI, 
AYAKKABI BOYACILIğINI DA VURDU
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değişim bütün acımasızlığıyla geliyor. nesil-
ler değişiyor, alışkanlıklar değişiyor, davra-
nışlar değişiyor, beğeniler değişiyor, yaşam 
tarzları değişiyor. Tüm değişenlerin içinde 
elbette kullanılan ürünler de değişiyor. de-
ğişim bütün hoyratlığıyla meslekleri de vu-
ruyor. Bir insan ömrünü, onlarca değişim 
rüzgarı sığıyor artık. çocuk iken telefonun 
sesini işitmeyenler, gençliklerinde sabit te-
lefonu devrim zannettiler, orta yaşa geldik-
lerinde ise cep telefonlarıyla sarsıldılar. daha 
geç yaşlara merdiven dayadıklarında ise 
akıllı telefonun aklıyla yol bulmaya çalıştılar.

düKKAndA BoYAnırSA, loSTrACılıK 
oluYordu

değişimden payını alan bir meslek de 
ayakkabı boyacılığı… Ayakkabı boyacılığı, 
adından da anlaşılacağı üzere ayakkabıları, 
ayakkabı boyasıyla boyayan, parlatan kişi-
lerin yaptığı iştir. Bu iş son zamana kadar 
sadece yetişkin erkekler tarafından yapıl-
maktaydı. Adına da “lostracılık” deniyor-
du. lostracı dükkânları insanların berber 
dükkânları kadar sevdikleri mekânlardı. 
İnsanlar oralarda hem ayakkabılarını bo-
yatırlar, hem de boya süresince lostracıyla 
sohbet eder ya da gazete, dergi okurlardı.

loSTrAnın Yerİnİ BoYA SAndıKlArı Aldı

Yarım yüzyıl kadar önce bu dükkânlar ansı-
zın yok oldu. onun yerini şık boya sandıkla-
rını özel kemeriyle omzunda taşıyan, belirli 
noktaları kendilerine mekân tutan ayakkabı 
boyacıları aldı. Bir süredir onlar da ortadan 
kayboluyorlar. zira ayakkabı boyacılığı, bu 
işi yapan insanların ev geçindirme sorunu-
na yanıt veremez hale geldi.

çoCuK BoYACılAr geldİ SonrA

Ayakkabı boyacılığı son zamanlarda ço-
cukların işiydi. onlar için boyama hizmeti 
karşılığında 1 lira verilmiş, 50 kuruş veril-
miş önemli değildi. çocuğun emeği ucuz 
olurdu. onlar ev geçindirmek zorunda da 
değillerdi. okul harçlıkları ya da dondurma 
parası çıksın yeterdi. çocuklar bu işi yarım 
yamalak sürdürmeye çalışırken işin peşini 

bırakmayanlar da vardı. Bunlar ayakkabı ta-

mircileriydi. Ayakkabı tamircileri de sadece 

tamir parasıyla geçim sağlayamıyorlardı. o 

nedenle onlar da tamir işinin yanında boya-

ma işini de yapmaya başladılar.

BİrçoK ünlü, AYAKKABı BoYACılığı YAPTı

Ayakkabı boyacılığı zamanında birçok ün-
lüyle de kader birliği etmiştir. Pek çok ta-
nınmış şarkıcı veya politikacı hayatının bir 
kısmında ayakkabı boyacılığı yapmıştır. 

UNUTULAN MeSLeKLer
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etiyopyalı şarkıcı mahmoud Ahmet, Peru 
devlet başkanı Alejandro Toledo gibi kimse-
lerin bir zamanlar ayakkabı boyacılığı yapa-
rak hayatlarını kazandıklarını belki duymuş 
belki de duymamışsınızdır.

lula da Silva da bunlardan biridir. da Silva, 
1945 yılında Brezilya’nın Caetés kentinde 
sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu 
olarak dünyaya gelmiş. Yoksulluktan dola-
yı okula çok az gidebilmiş ve 12 yaşından 
itibaren ayakkabı boyacılığı yaparak kala-
balık ailenin ayakta kalmasını sağlamak için 
katkıda bulunmuş. Ancak lula da Silva yok-
sulluğun kaderi olmadığına inanıyordu ve 
büyük hayalleri vardı. o’nun durumundaki 
biri için de o hayallere ulaşmanın tek yolu 
da çok çalışmaktı. o da bunu yaptı. Başar-
dı; hayallerine hatta belki de daha fazlasına 
ulaştı. 2002 yılında 52 yaşındayken Brezil-
ya devlet başkanı oldu.

meSleğİn şAnlı YıllArı

Boyacılık mesleği 19. yüzyılda İngiltere’de 
oldukça yaygındı. Özellikle elit tabaka 
ayakkabılarına son derece özen gösterirdi. 

düklerin, lordların malikânelerinde özel 
ayakkabı boyacılarının dahi bulunduğu kay-
dediliyor. 

Ayakkabı boyacılığının şanlı günlerini ya-
şadığı 1900’lü yılların başında, İngiltere’de 

ayakkabılarına özen gösterenler sadece 

asilzadeler değildi. orta tabaka insanları 

dahi boyasız ayakkabı giymezdi. Bu dö-

nemde boyasız ayakkabı giymek yoksulluğa 

hatta dilenciliğe delalet ederdi. 

BOYACILAR İÇİN ŞARKI VE TÜRKÜLER YAZILDI

hatta konuyla ilgili olarak boyacılar için 
şarkılar türküler bile yapılmıştır. Sadi Yaver 
Ataman’ın söylediği bir şarkı, günümüzde 
orta yaşın üstünde olan pek çok kimsenin 
hala kulaklarında olsa gerek;

“çarşıdan aldım pirinci
edirne`nin boyacıları birinci
Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı…”

Boyacının elleri boyalı
Benim yarim boyacı olmalı

Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı

Boyacının boyası boyası
Parıldıyor aynası aynası
Aman da boyacı boyacı
Cilana vurgunum boyacı
Fırçana vurgunum boyacı…” 

UNUTULAN MeSLeKLer
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ASKerler BoYASız AYAKKABı gİYmezdİ

Ardından gelen ı. dünya Savaşı yıllarının 
başında askerler de ayakkabılarının boyan-
mış, parlatılmış olmasına dikkat ederdi. 
Ancak savaş kızıştıkça askerler de insanlar 
da ayakkabılarını umursamaz hale geldi. 
Boyalı ayakkabı giyme modası ilk dünya sa-
vaşından sonra yeniden gündeme geldiyse 
de, ıı. dünya Savaşı’nın çıkması mesleğin 
yeniden düşüş yaşamasına neden oldu. ıı. 
dünya Savaşı’ndan sonra ayakkabı boyacı-
larının sayısı her ülkede artış gösterdi. Bu 
meslek işsiz kalan, iş bulamayan insanla-
rın cankurtaranıydı sanki. meslek özellikle 
Avrupa’da giderek ilgi gördü, itibar kazan-
dı. Artık sadece erkekler değil, kadınlar da 
ayakkabılarına özen gösterir olmuştu.

lüKS SAndıKlArı vArdı

Ayakkabı boyacıları müşteri çekmek için 
artık lüks ayakkabı sandıkları kullanma-
ya başladılar. Örneğin, masif ceviz ağacı 
üzerine sedef kakma yöntemi ile orijinal 
sedef işleme yapılan ayakkabı sandıkları 
vardır. Bazı sandıklarda pirinç tel işleme 
ile de süslenirdi. Ayak basılan yer “bacak” 
pirinçten döküm yapılarak imal edilmiştir. 
Basamakları ve diğer hazne kısımları pirinç 
levha üzeri kabartma çalışılmıştır. Boya 
sandıklarında en çok özen gösterilen bölüm 
ise boyaların konulduğu şişe yerleştirme 
bölümleridir. Sandığın iki başında basa-
maklar halinde yükselen boya şişelerinin 
şık görünmesi için altın gibi parlayan metal 
kapaklar yapılmıştır.

20. yüzyılda ayakkabıcılık iyi para kazanan 
bir meslek haline gelerek oldukça gelişmiş-
ti. Artık Paris’in ünlüleri, sanatçıları tarafın-
dan doldurulan caddelerinde lüks lostracı 

dükkânlarına rastlamak olasıydı. Ayakkabı 
boyacılığı batıya paralel olarak ülkemizde 
de ilgi gören bir meslek haline gelmiştir.

Son neFeSİnİ AlıP verİYor

Ayakkabı boyacılığı günümüzde sanayileş-
memiş dünya ülkelerinde genellikle çocuk-
ların veya gençlerin yarı-zamanlı veya tam 
gün olarak yaptığı bir iş olarak bilinmekte-
dir. ülkemizde de küçük çocuklar parklarda, 
kaldırımlarda insanların önünü kesip, nere-
deyse rica-minnet bir müşterinin ayakka-
bısını boyayarak, bir taraftan harçlıklarını 
çıkartmaya, diğer taraftan ayakkabı boya-
cılığı mesleğinin, tarihin sayfaları arasında 
kaybolmaması için çaba harcamaya devam 
etmekteler. Öte yandan teknolojinin geliş-
mesiyle çıkan hazır ve ucuz boyalar, ekono-
mik krizler nedeniyle özellikle orta kesimin 
kendi ayakkabısını kendisinin boyamaya 
başlamasına neden olmuştur. Bu da uzun 
yılların mesleği olan ayakkabı boyacılığının 
şanlı günlerinin artık gerilerde kalmasına 
neden olmaktadır.

BoYACılığın YAn SAnAYİİ

Ayakkabı boyacılığının son günlerini ya-
şadığına değinirken, bu mesleği besleyen 
sanayileri görmezden gelemeyiz. Ayakkabı 
boyacılığını besleyen başlıca sanayi boya ve 
cila üreten fabrikalardır. Bu sanayi dalların-
da çok eski yıllardan beri 
boyacıların tercih ettiği 
“lef lef” ve “Fenerli” 
gibi markaları hatırlar-
sınız belki de. Ayakkabı 
boyacılığı kara günler 
yaşar da onu besleyen 
yan sanayisi daralmaz 
mı?

SIRTINI YENİ CAMİİ’YE YASLAYAN BOYACILAR

21. yüzyıla girerken ayakkabı boyaları-
nın ve cilalarının kalitesinde değişiklikler 
fark edilmeye başlanıyor. Buna rağmen 
insanlar yine de boyalı ayakkabı giymek-
ten vazgeçmeyecek; ya onları evlerinde 
kendileri boyayacak ya da ayakkabıla-
rını sokaklarda, parklarda peşlerini bı-
rakmayan sözüm ona ayakkabı boyacısı 
çocuklara teslim edeceklerdir. Yolunuz 
İstanbul’a düşerse mutlaka eminönü 
Yeni Camii civarına uğramalısınız. Yan 

yana dizili, altın sarısı çok katlı boyacı 
sandıklarını ve onların arkasında tek tip 
elbiseleri ile müşteri bekleyen mesleğin 
son temsilcilerini görebilirsiniz. görüntü 
kirliliği olmasın diye bir kuruluş onlara 
giyimlerinin yanında bir de tente yaptır-
mış. onların bu halleri tarihi doku içeri-
sinde hoş bir görüntü oluşturmuş. gönül 
isterdi ki yağmur ve güneşten koruyan 
tenteleri, onları hayatın acımasızlığından 
da korusun.

UNUTULAN MeSLeKLer
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Çalışmayı Düşünmek (1)

çalışma günlük hayatımızın son derece 
önemli bir boyutu olmasına rağmen sorun-
sallaştırmak veya üzerinde oldukça derin 
bir şekilde düşünmek yerine doğal bir şey 
olarak karşılanıyor. çalışmanın sadece 
yapmak zorunda olduğumuz bir şey olduğu 
düşünülüyor.

İçine Doğunca Bir Tarihi Olduğunu 
Unuttuk

gerek günlük hayatımızın ve gerekse öm-
rümüzün içinde hem zaman olarak hem 
önem olarak devasa bir kapsayıcılığı olan 
ücretli çalışma doğal bir şey olarak algılanıyor günümüzde. 
Aslında binlerce yıllık insanlık tarihini düşündüğümüzde 
çalışmanın ücretli çalışma olarak kavranması ve insanın 
günlük aktif zamanının neredeyse tamamına yakınını, haf-
tanın altı gününü, yılın ortalama 15-20 günlük ücretli tatil 
zamanı hariç tüm aylarını ve aktif insan hayatının en az 
30-40 senesini kapsaması çok yeni bir durumdur. 

on sekizinci yüzyıla kadar tam zamanlı çalışma norm değil 
istisnaydı. modern çalışma biçiminin ortaya çıkmasına se-
bep olan şey Sanayi devrimidir.

ücretli çalışma hem öncesiyle hem hâlihazırda hem de son-
rasıyla insan hayatının temel ritmini kurmaktadır. çalışmak 
için eğitim alıyoruz, çalışmak için yaşıyoruz. 

Çalışmanın Önemi

çalışma insan yapımı dünyanın kaynağıdır, tarımsal, en-
düstriyel ve bilimsel devrimlerin hepsi işçilerin yaptıkları 
işleri kolaylaştırmak ve daha verimli kılmak için denedikleri 
metotlar ile ortaya çıkmıştır.

çalışma üzerine düşünmek temel ekonomik ve politik me-
seleleri düşünmenin oldukça güçlü metodudur ve sosyal 
bilimlerdeki en keskin bazı tartışmalar çalışma meselesin-
den kaynaklanmaktadır.

Tarih Boyunca çalışmanın doğası önemli ölçüde değişirken, 

çalışma insan varoluşunun her zaman 
merkezi özelliklerinden biri olmuştur.

çalıştığımız zaman biyolojik, psikolojik, 
iktisadi ve toplumsal benliğimizi dene-
yimlemiş oluruz. çalışma bizi fiziksel ve 
sosyal dünya içinde konumlandırarak bize 
ve başkalarına kim olduğumuzu anlam-
landırma konusunda yardımcı olur, maddi 
ve toplumsal kaynaklara erişimimizi be-
lirler. 

çalışmanın önemi onun psikolojik sağlığı-
mız üzerindeki etkileriyle pekişmektedir. 

İşin olmaması durumuna eşlik eden sorunlar çalışmanın 
önemini göstermektedir.

Görülmeyen Çalışma

İkinci dünya Savaşı sonrası dönemde tüketim kültürünün 
yoğunlaşması, çalışmanın gittikçe kendiliğinden değerli 
olan bir aktiviteden ziyade harcanabilir bir kişisel gelir elde 
etmeye yönelik dar bir ekonomik aktivite olarak görülmesi-
ne neden olmuştur. Bireyler kendilerini işçiler olarak değil, 
tüketiciler olarak görmeye başlamışlar ve çalışma toplumsal 
imgelemden kaybolmuştur. Sosyal olarak arzu edilen şey 
tüketim mallarını üreten, nakleden ve satanların uygun 
çalışma koşulları değil, bu malların düşük fiyatları olmuştur.

Bu olgunun öncesinden beri ve halen çalışanlar Yönetim ve 
organizasyon düşüncesinde ve işletme eğitiminde ve saha-
da, şirket yönetiminde genellikle görünmezdirler.

Çalışma Üzerine Düşünme (Çalışmanın 
Kavramsallaştırılması) 

John W. Budd, çalışma düşüncesi adlı kitabında çalışma 
ile ilgili çok disiplinli ve derin bir kavrayışa erişmek için 
çalışmaya dair sosyal bilimler ile davranış bilimleri ve de-
ğişik felsefi gelenekler içinde bulunan zengin entelektüel 
kavramları ayıklayıp, birleştirip, sentezleyerek çalışmayı 
aşağıda tablo olarak sunduğumuz on kavram altında ince-
lemektedir.

İŞ DÜNYASI & YÖNeTİM

İŞ DÜNYASI VE YÖNETİM

ERDAL
DERİNDERE
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çalışmanın bu 10 kavramsallaştırılması çok önemlidir, 
çünkü çalışmaya dair fikirler çalışmanın doğasını şekillen-
dirmektedirler. şirket ve kamu politikalarının tümü, çalış-
manın belirli kavramsallaştırılmalarını yansıtmaktadırlar. 
çalışmaya dair farklı bakışlar, insan kaynakları yönetimi, 
sendikalar, değişim programları ve iş yerlerinin diğer özel-
likleri ile ilgili çarpıcı biçimde farklı değerlendirmelere yol 
açmaktadır. Bireyler olarak çalışmanın bizim için ne anlama 
geldiği, toplum olarak ona değer verildiği bu kavramsallaş-
tırmalar üzerinde yükselmektedir.

Tekil bir çalışma düşüncesiyle meseleye yaklaştığımızda, 
insan deneyiminin oldukça karmaşık ancak son derece 
önemli olan bir yönü ile ilgili parçalı bir kavrayış ve buna 
bağlı olarak da çalışmanın fiili biçimlerini değerlendirmeye 
ve çalışma ile ilgili özel ve kamusal politikalar tasarlamaya 
yönelik eksik bir temel ile baş başa kalırız.

çalışma ile ilgili çoklu düşünme biçimleri, iş liderleri için 

yönetim zorluklarının, işçileri basitçe izlemek ve kontrol 
etmekten çok daha karmaşık olduğunu ima etmektedir. 
Yöneticiler farklı çalışanların çalışmayı farklı düşünmelerinin 
sonuçlarıyla da ilgilenmek zorundadır.

Kavramsallaştırmalar çalışma koşullarının nasıl değerlendiril-
diğini de etkiler.

çalışmanın nasıl tanımlandığı kimin ve neyin kıymetli oldu-
ğunu ve kaynakların nasıl ve nereye tahsis edileceğini de 
etki eder.

‘’Toplumun ve sivil toplumun yeniden yapılandırılmasında 
hiçbir şey, günlük zamanımızın büyük bir kısmını alan, gelir 
ve statü sunan ve birçok yönden yaşam-değişimlerimizi 
şekillendiren çalışmayı, yeniden düşünmekten daha merkezi 
olamaz.’ (Peter Ackers)

Kaynak:

çalışma düşüncesi, John W. Budd, Ayrıntı

                      

 OLARAK ÇALIŞMA TANIM ENTELEKTÜEL TEMELLER

Bir lanet
İnsan yaşamı ya da sosyal düzenin devamı için 
gerekli olan kesin bir yük

Batı İlahiyatı, Antik Yunan-roma Felsefesi

Özgürlük
doğadan ya da başka insanlardan bağımsız 
olma durumuna erişmenin ve insan yaratıcılı-
ğının ifadesinin bir yolu

Batı liberal bireyciliği, siyaset teorisi

Bir meta
Satılabilir ekonomik değere sahip olan üretken 
çabanın soyut bir miktarı

Kapitalizm, sanayileşme, iktisat

mesleki vatandaşlık
Belirli hakları olan bir toplumun mensupları 
tarafından takip edilen bir aktivite.

Batı vatandaşlık idealleri, ilahiyat, endüstri 
ilişkileri

ıstırap
memnuniyet veren mal ve hizmetlerin elde 
edilmesine imkân veren berbat bir aktivite

Faydacılık, İktisat

Kişisel Tatmin
(Tercihen) bireysel ihtiyaçları tatmin eden 
fiziksel ve psikolojik bir işleyiş

Batı liberal bireyciliği, sistematik yönetim, 
psikoloji

Bir Sosyal İlişki
Sosyal normlar, kurumlar ve iktidar yapıları 
içine gömülü olan insan etkileşimi

Sanayileşme, sosyoloji, antropoloji

Başkalarına Bakma
Başkalarıyla birlikte olmak ve onların hayatta 
kalmalarını sağlamak için gerekli olan fiziksel, 
bilişsel ve duygusal çaba

Kadın hakları, feminizm

Kimlik
Kim olduğunu ve sosyal yapı içinde nerede 
durduğunu anlamaya yönelik bir metot

Psikoloji, sosyoloji, felsefe

hizmet
Başkalarına (Tanrı, hane halkı, topluluk veya 
ülke gibi) yönelik fedakârlık çabası

İlahiyat, Konfüçyüsçülük, cumhuriyetçilik, 
insaniyetperverlik.

Çalışmanın On Kavramsallaştırılması
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FAO İSTATİSTİKLerİ

1 Kasım 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Ekim 
ayında Gıda Fiyatları üst üste beş aydır süren 
düşüşüne devam etmiştir.

FAO Gıda Fiyatları, ekim ayında, eylül ayına 
oranla 1.4 puan (% 0.9) düşüş göstermiştir. 
Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine oranla 13 
puan (% 7.4) altında gerçekleşmiştir. ekim 
ayındaki düşüş süt ürünleri, et ve yağ fiyat-
larından kaynaklanmıştır. Bu düşüşler, şeker 
fiyatlarındaki artıştan ve tahıl fiyatlarındaki 
ufak yükselişten fazla olmuştur. ekim ayı gıda 
fiyatları, mayıs ayından bu yana en düşük se-
viyeye gelmiştir.

FAO Tahıl Fiyatları, ekim ayında, eylül ayı-
na oranla 2.2 puan (% 1.3) artış göstermiştir. 
Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine oranla 13.6 
puan (% 8.9) artmıştır. Ana hububat kalemleri 
arasında, ABd’de de mısır fiyatları güçlü ih-
racat satışları ile sıkılaşmıştır. Avustralya’daki 
ürün beklentilerinin kötüleşmesi ile beraber 
buğday fiyatları da artmıştır. Buna karşılık pi-
rinç fiyatları düşüş göstermiştir.

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, ekim ayında, 
eylül ayına oranla 2 puan (% 1.5) düşüş gös-
termiştir. Fiyatlar son dokuz aydır düşerken 
nisan 2009’dan bu yana en düşük seviyesine 
ulaşmıştır. durgun küresel ithalat talebi ve 
başlıca ihracatçı ülkelerde tutulan büyük stok-
lar, palm yağı fiyatlarını düşürmüştür. Buna 
karşılık uluslararası soya fiyatları, biyodizel 
sektöründen gelen güçlü talep ile hafif bir artış 
gösterirken kolza yağı fiyatları, AB’de azalan 
ulaşılabilirlik sebebiyle artmıştır. uluslararası 
ayçiçeği fiyatları, ekim ayında sabit kalmıştır.  

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, ekim ayında, ey-
lül ayına oranla 9.2 puan (% 4.8) düşüş göster-
miştir. Fiyatlar, son beş ayda da düşüşünü sür-
dürmektedir. ekim ayında, endekste yer alan 
tüm süt ürünlerinin fiyatı düşüş göstermiştir. 
genel endeks, geçen yılın aynı dönemine oran-
la % 15.3 düşüş gösterirken, şubat 2014’deki 
zirve noktasının % 34 aşağısında seyretmek-
tedir. Son fiyatlardaki zayıflıklar, özellikle Yeni 
zelanda’da olmak üzere tüm önemli süt ürünle-
rinde artan ihracat arzı sebebiyledir.

FAO Et Fiyatları, ekim ayında, eylül ayına 
oranla 3.3 puan (% 2) düşüş göstermiştir. 
Fiyatlar geçen yılın aynı dönemin 11 puan al-
tında seyretmektedir. ekim ayında, endekste 

yer alan tüm ana et kategorilerindeki fiyatlar 
zayıfladı. Fiyatları düşenlerde küçükbaş eti 
ilk sırada yer alırken onu sırasıyla domuz eti, 
büyükbaş eti ve kanatlılar takip etti. Küçükbaş 
eti fiyatlarındaki dört aydır süre gelen güçlü 
gidişattan sonra, okyanusya’dan gelen yeni se-
zon arzları ile beraber küçükbaş eti fiyatlarında 
düşüş gözlemlenmiştir. Afrika domuz vebası 
nedeniyle yaşanan ithalat sınırlamaları, ana 
üretici ülkelerin büyük ihracat olanakları ile 
birleştiğinde domuz eti fiyatları baskılanmaya 
devam etmiştir. Sığır eti fiyatları, devam eden 
bol ihracat arzı sebebiyle üç aydır üst üste dü-
şüş gösterirken, piyasadaki durgunluk kanatlı-
ların fiyatlarına da etkilemiştir.

FAO Şeker Fiyatları, ekim ayında, eylül ayı-
na oranla 14 puan (% 8.7) artış göstermiştir. 
Fiyatlar son iki aydır artış göstermeye devam 
etmektedir. şeker fiyatlarındaki hızlı artış, 
özellikle hindistan ve endonezya gibi başlıca 
şeker üretim bölgelerinde görülen olumsuz 
hava koşulları sonucu olarak ortaya çıkan ne-
gatif üretim beklentilerine bağlanmaktadır. 
dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçı-
sı olan Brezilya’da, etanol üretimi için kullanımı 
artan şeker kamışı, uluslararası şeker fiyatlarını 
desteklenmesine sebep olmuştur.

*diğer emtia gruplarının aksine, FAo et Fiyat endeksi, 
FAo gıda Fiyat endeksi hesaplanıp yayınlandığında he-
nüz açıklanmamış oluyor. Bu yüzden tahmini değerler 
ile yayınlanıyor. Asıl fiyatlar belli olduktan sonra gıda 
endeksi bir sonraki dönem için revize edilebiliyor.

DÜNYA GIDA FİYATLARI (EKİM)
Gıda Fiyatları

 Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatları

Sugar: Şeker, Dairy: Süt ürünleri, Vegetable Oils: Bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar), Meat:  Et, Cereals: Hububat
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BULGARiSTAN

ALIM
Kayıt Tarihi: 24.10.2018
Firma Adı: Borucu Süt Ürünleri Tic. Ltd.
Adres: Şehit Orhan Barut Sok. No:13 Karaoğlanoğlu-Girne
Tel: +90.392.8222374
Yetkili Kişi: Murat Borucu 
e-mail: mrtborucu@hotmail.com

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 
her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden katılan girişimci Murat Borucu; KKTC’ne ta-
vuk ve yumurta ihracatının açılması üzerine ticari ilişkisi olan 
otel, restoran ve marketlerden tavuk ve yumurta talebi aldığını 
bildirmiştir. Murat Borucu, özellikle Akdeniz Bölgesi’nde tavuk 
ve yumurta üreticiliği yapan, gıda güvenliği sertifikası sahibi 
kurumsal firmalarla bayilik, fiyat vb. konular üzerine görüşme 
yapmak üzere bağlantı kurmak istediğini belirtmiştir. 

SATIM
Kayıt Tarihi: 20.11.2018
Firma Adı: Pharma Vet Ltd. – Shumen
Tel: +359.54.801-215
e-mail:l.farma_vet@abv.bg
web: https://farmavet.bg

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler 
Ofisi tarafından; veteriner ilaçları ve evcil hayvanlar için granül 
yem üreticisi olan Pharma Vet Ltd. – Shumen Şirketinin, ürün-
lerinin Türkiye’de tanıtım, temsilciliğini, satışını yapabilecek 
firmalarla bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir. Şirketin iyi üre-
tim uygulamalarını karşılayan 30’dan fazla lisanslı ürüne ek ola-
rak yem, süt ikameleri, biyositler ürettiği ve Sağlık Bakanlığı’na 
kayıtlı 40’dan fazla farklı hijyenik müstahzar üreticisi olduğu 
belirtilmiştir. 

SIRBiSTAN UKRAYNA

SATIM
Kayıt Tarihi: 19.10.2018
Firma Adı: Mirotin Tisa Ltd.
Adres: Savino Selo, Marsala Tita bb 
Yetkili Kişi: Dragoljub Karalic 
Tel: +381.21.720 915
e-mail: mirotintisa@mirotintisa.rs

Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından; mısırdan elde edi-
len gıda maddeleri ve gıda katkıları üreten Mirotin Tisa firma-
sının Türk firmalarıyla çalışmak istediği bildirilmiştir. Firmanın 
ürün çeşitleri şunlardan oluşmaktadır; bira endüstrisi için öğü-
tülmüş mısırdan yapılmış mısır ezmesi CORN BREWERY GRITS, 
genetiği değiştirilmemiş ve öğütülmüş mısırdan yapılmış yiyecek 
CORN MEAL MSS, öğütülmüş mısırdan yapılan CORN GRITS, mı-
sır ezmesinin iyice öğütülmesiyle elde edilen CORN POLENTA ve 
öğütülmüş mısırdan yapılan mısır unu CORN FLOUR. 

SATIM
Kayıt Tarihi: 09.10.2018
Firma Adı: IRLEN
Adres: Ukraine, Mykolaiv, prov. Sailing 11A / 1 
Tel: +380.50.100 83 39
e-mail: evgeniy.sagaydak@irlen.com.ua

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; nohut, bezelye, 
barbunya, mercimek, hardal, sorgum, kişniş, şekerleme ayçi-
çeği tohumu, buğday, arpa, darı, mısır (chick-pea, yellow peas, 
kidney beans, lentils, mustard, sorghum, coriander, confectio-
nery sunflower seeds, wheat, barley, millet, corn) üreticisi olan 
IRLEN Şirketinin, ürünlerini ihraç etmek istediği bildirilmiştir. 

UKRAYNA

SATIM
Kayıt Tarihi: 09.10.2018
Firma Adı: LANTRANS LTD
Adres: Ukraine, Zhytomir, Sergeya Paradzhanova street, 127
Yetkili Kişi: Alexandr Chernoguz
Tel: +380.98.2817889
e-mail: simyauspikhu7@gmail.com

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; kemikli/kemiksiz sığır eti (dondurulmuş, soğutulmuş, taze) [beef bone meat, boneless 
meat (frozen, chilled, fresh)] üreticisi olan LANTRANS LTD. Şirketinin, ürünlerini ihraç etmek istediği bildirilmiştir.
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