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Ali KOPUZ
İstanbul Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Büyük Türkiye yürüyüşü 
güçlenerek devam edecek…

2020 yılında Doğu bilgeliğini özümsemiş bir millet 
olarak, Şeyh Sadi’nin “En korkulu anlarda bile ümi-
dini kırma, unutma ki iliklerin en lezzetlisi en sert 
kemikte bulunur” sözünün gerçekliğini bir kez daha 
tecrübe ettik. Pandemi ile özdeşleşen 2020 yılında 
ümitlerin kırılıp insanların ve ülkelerin korkuya ve 
umutsuzluğa teslim olduğu bir safhada, hiç umudu-
muzu kaybetmedik. Umutsuzluğa alışmanın umut-
suzluktan daha beter olduğu bir sürece dahil olmak-
tansa sonuna kadar pandemiyle mücadele edip her 
türlü tedbiri alarak hayattan kopmamayı başardık.

Kuşkusuz bunun ve Türkiye’nin pandemi şartlarına 
rağmen 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak 
ender ülkelerden biri olmasının temelinde, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
Hükümetin tam zamanında aldığı tedbirler ve teş-
vikler bulunuyor.

2020 yılı ile ilgili ayrıntılı ekonomik değerlendir-
melerimi derginin sayfalarında okuyacaksınız. Bu 
nedenle ayrıntılara girmeden çok önemli bir başka 
gerçeğin altını çizmek istiyorum: Dijital çağın dö-
nüm noktası haline gelen 2020 yılı, sadece Kovid-19 
salgınıyla anılmayacak. Aynı zamanda bu salgın se-
bebiyle dünyanın ekonomiden ticarete, kültürden 
eğitime, bireysel yaşantıdan sosyal ilişkilere kadar 
yeniden şekillendiği bir yıl olarak anılacaktır.

Bu yüzden, bana göre biz 2020’de yaşadığımız kap-
samlı dijital dönüşümle birlikte dijital çağı şekillen-
direcek yeni bir döneme adım atıyoruz. Tıpkı 1929 
Büyük Dünya Bunalımı’nın sadece bir ekonomik bu-
nalım olmayıp dünyanın ekonomik ve siyasal açıdan 

yeniden şekillendiği bir sürecin başlangıcı olması gibi.

Türkiye, dijital dönüşüm sürecini üretimden pazar-
lamaya en hızlı gerçekleştiren ülkelerden biri olma-
yı başarıyor. Son 20 yılda gerçekleştirilen muazzam 
altyapı ve teknolojik hamle, Türkiye’yi salgın sonra-
sında en hızlı çıkış yapacak ülke konumuna getir-
di. Yerli ve milli sanayi ve teknolojiyle perçinlenen 
ekonomik avantajımız, Batılı ülkelerin risk almadan 
yakın tedarik üsleriyle ilişkiye girme arzusuyla daha 
da güçlendi. Bu sayıda yer alan “Yeşil Mutabakat” 
yazısında da vurguladığımız gibi dünya artık yeni 
bir düzene gidiyor. Türkiye olarak sanayimizi çevre-
ye dost, iklim değişikliğine duyarlı bir üretim anla-
yışına uyarlamamız gerekiyor. 

Son olarak ifade edeyim ki, 2021 yılı aşılama ile 
Koronavirüsün birlikte yaşandığı bir yıl olacak. Bu 
nedenle Sağlık Bakanlığımızın başarıyla yürüttüğü 
aşılama süreci, Türkiye’nin üretkenliğini doğrudan 
etkileyecek. Aşılamayı başarıyla ve hızla başaran ül-
keler, ekonomi ve ticarette daha öne geçecek. Türki-
ye bunun bilincinde olarak çok önemli bir atak baş-
lattı. Aşı meselesini milletimizin sağlığını koruma 
meselesi olarak görmenin yanı sıra ülkemizin eko-
nomik başarısı için de bir vasıta olarak görüyoruz. 

İnanıyoruz ki, Devletimizin attığı bu bilinçli adım-
larla, 2021 yılı Türkiye için büyük başarıların elde 
edildiği bir yıl olacaktır. Bunun teminatı ise Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüsü 
ve liderliğiyle, 2020 için çizilen felaket senaryola-
rının hiçbirinin gerçekleşmemiş olmasıdır. “Büyük 
Türkiye” yürüyüşü, her türlü zorluk ve engellemeye 
rağmen güçlenerek devam edecektir.

Saygılarımla

BAŞKANDAN

“İnanıyoruz ki, 
Devletimizin 
attığı bu bilinçli 
adımlarla, 2021 
yılı Türkiye için 
büyük başarıların 
elde edildiği bir 
yıl olacaktır. 
“Büyük Türkiye” 
yürüyüşü, her 
türlü zorluk ve 
engellemeye 
rağmen 
güçlenerek 
devam 
edecektir.”
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TARIM VE HAYVANcILIK 
BAKANI BEKİR pAKDEMİRLİ

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 

HAZIRLIK DÖNEMİNİ BIRAKIp 
ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYORuZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası’nda 
yaptığı konuşmada, Türkiye’de en köklü demokratik ve 
ekonomik reformları yaptıklarını hatırlatarak, “Önümüzdeki 
dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek de 
elbette bizim görevimizdir. Temelini attığımız tabiri caizse 
kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hâle 
getirecek atılımın eşiğindeyiz. İnşallah ülkemiz hazırlık 
devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor” dedi.
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Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımı ve TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğiyle TOBB 
İkiz Kuleler Konferans Salonu’ndan video konfe-
rans aracılığıyla gerçekleştirildi. İSTİB Başkanı Ali 
Kopuz’un da hazır bulunduğu toplantıya Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye 
Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOBB Yö-
netim Kurulu Üyeleri iştirak etti.

“TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİNİ SİZ HAYATA 
GEÇİRİYORSuNuZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, mu-
hataplarının millet ve milletin bağrından çıkıp ge-
len iş dünyası olduğunun altını çizerek, kendisinin 
de esnaflıktan-ticaretten gelen bir siyasetçi olarak 
daima girişimciler, sanayiciler, ticaret erbabı, esnaf 
ve sanatkârlarla bir arada olduğunu söyledi. 

TOBB’un genel kurullarına, şûralarına, çeşitli et-
kinliklerine katılmaya özel önem verdiğini dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin asırlık 
rüyası olan yerli otomobil için babayiğit aradığımda 
hemen sizler çıkıp bu işe talip oldunuz. Milletimi-
zin huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirerek adım 

adım Türkiye’nin otomobili projesini hayata geçir-
diniz. İnşallah bu güzel projeyi yine sizlerle birlikte 
neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde şehit Başbakan 
Adnan Menderes’in acı hatırası sebebiyle adı Yaslı-
adaya çıkan Yassıada’yı sizlerle birlikte Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası hâline getirdik” diye konuştu.

 “YÜKSEK FAİZE YATIRIMcIYI EZDİRMEYEcEğİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son 18 yıldır 
büyük mesafe kat ettiği demokrasi ve kalkınma yol-
culuğunda 365 oda ve borsanın lokomotif vazifesi 
gördüğünü, her oda ve borsanın Türk ekonomisine 
çok önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Oda ve borsa temsilcilerinin iş dünyasının nabzı-
nı en güzel şekilde yansıttıklarına inandığını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek faizle bizler 
gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz, sizler bu 
işin içindesiniz. İstihdam üretebilir miyiz? Müm-
kün değil. Peki, üretim yapabilir miyiz? O da müm-
kün değil. Peki, ihracata yönelik ciddi adımlar ata-
bilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bizim bu 
noktada çok daha dikkatli olmamız lazım ve yüksek 
faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun 
için ekonomiyle ilgili her konuda iş dünyamızla ve 
onların temsilcileri olan sizlerle istişare etmeye özel 
önem veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Birçok sanayici ve iş insanının yüksek faiz nedeniyle 

“Ülkemizin asırlık 
rüyası olan 
yerli otomobil 
için babayiğit 
aradığımda 
hemen sizler 
çıkıp bu işe 
talip oldunuz. 
Milletimizin 
huzurunda 
verdiğiniz sözü 
yerine getirerek 
adım adım 
Türkiye’nin 
otomobili 
projesini hayata 
geçirdiniz.”

TOBB HABER
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işini kaybettiğini, battığını belirten Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “İnşallah biz bunları da tersine çevire-
ceğiz. Bundan sonra da sizlerin azmi, çalışkanlığı, 
dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan engel-
leri birer birer aşarak hedeflerimize doğru yürüme-
ye devam edeceğiz ve yüksek faizden arındırılmış, 
istihdamdan finansmana, özellikle nakit akışından 
teşviklere kadar sizlerin ihtiyaç duyduğu çok sayıda 
destek paketini hayata geçirdik” dedi.

“SALDIRILARA KARŞI KOYARKEN EKONOMİYİ İHMAL 
ETMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir döneme girildiği-
ne dikkati çekerek, artık çok daha güçlü bir şekilde 
üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmak 
gerektiğini söyledi. “Türkiye tarihinin en büyük de-
mokrasi ve kalkınma hamlesi bizim dönemimizde 
başladı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke ve 
millet olarak 2023 hedeflerimize doğru emin adım-
larla yükselirken bir anda içeride ve dışarıda büyük 
bir saldırı dalgasıyla karşılaştık. Gezi olaylarıyla baş-
layıp sınırlarımızın kuşatılmasına, darbe girişimin-
den ekonomimize kurulan tuzaklara kadar bütün 
bunlara uzanan bu saldırıların hepsini de hamdol-
sun birer birer boşa çıkardık” diye konuştu.

Bu saldırılar tüm güçleriyle istiklal ve istikbal müca-
delesine yoğunlaştıklarını ancak bu sırada yatırım-

ları ve ekonomiyi de ihmal etmediklerini kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bu tarihi mücadele döneminde bile Türkiye’yi 
yüzlerce büyük projeyle donattık. Kendimizi sa-
vunmanın ötesinde bölgesel ve küresel bir güç 
olma yolunda çok önemli adımlar attık. Yapılamaz 
denilen nice harekâtları yaptık, imkânsız denilen 
nice başarılara imza attık. Güçlü sanayi altyapımız, 
zengin insan kaynağımız ve yeniliğe odaklı çalışkan 
girişimcilerimiz sayesinde her zorluğu aşacak yeni 
yollar bulduk. Savunma sanayinde ülkemizin gel-
diği yer tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyor. 
İstanbul’a kazandırmış olduğumuz üçüncü hava-
limanımız ülkemizin 2053 vizyonunun en önemli 
altyapılarından biridir.”

“VİTES YÜKSELTMEK YETERLİ DEğİL, ARAÇ 
DEğİŞTİREcEğİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının ortaya çıkardığı 
değişim süreciyle dünya ile birlikte Türkiye’de de 
yeni bir döneme girildiğine dikkati çekerek, “Ül-
kemiz yatırımın, üretimin ve ticaretin yükselen 
merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Artık vites 
yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirme-
nin gerektiği bir dönemdeyiz, bunun için ne gereki-
yorsa yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

“DEğİŞİMLERİ HAYATA GEÇİRMEK, BİZİM GÖREVİMİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve ekonomi re-
formları konusunda bir süredir çalışmalar sürdür-
düklerini belirterek, “Türkiye’nin en köklü demok-
rasi ve ekonomi reformlarını gerçekleştirmiş bir 
yönetim olarak önümüzdeki dönem de ihtiyaç du-
yulan değişimleri hayata geçirmek de elbette bizim 
görevimizdir. Temelini attığımız tabiri caizse kaba 
inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hâle 
getirecek atılımın eşiğindeyiz. İnşallah ülkemiz ha-
zırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine 
giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için her an-
lamda en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz” 
açıklamasında bulundu.

“Ülkemiz yatırımın, üretimin ve ticaretin yükselen merkezlerinden 
biri olarak gösteriliyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli 
olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz, bunun için 
ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.”
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“Benim şöyle bir istirhamım var: 
Başta siyasi liderler olmak üzere, tüm 
milletvekillerimiz olmak üzere, lider 
kadrolar olmak üzere bu kampanyayı 
güçlü kılma noktasında onlarda 
belirlenmiş aşılanma noktalarında, bu 
aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli 
olacağına inanıyorum.”

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

ÇİN’DEN ALINAN 
cORONAVAc AŞISI 
GELDİ

3 
MİLYON

D O Z

8
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İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi 
yönetimi ve son gelişmeler üzerine yaptığı açıkla-
maları, “Aşı haberlerinin ardından yapılan bu açık-
lamalar, iş dünyasının umutlarını artırdı. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bu açıklamaları da ekonomik 
sorunların bir nevi aşısı olacaktır. Zaten piyasanın 
olumlu tepkisi bunu hemen gösterdi. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın tespitlerine katılıyor ve hedefleri-
ne ulaşmak için iş dünyası olarak her zaman olduğu 
gibi yanında olacağımızı belirtmek istiyorum” söz-
leriyle değerlendirdi.

Türkiye’nin yapısal reformlarla iyileşmeyi sürdürü-
lebilir hale getirmeye çalışırken salgının başladığına 

dikkat çeken Başkan Kopuz, “Sayın Cumhurbaşka-
nımızın ifade ettiği gibi, yatırım ortamının iyileş-
tirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, 
kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltil-
mesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi 
alanlarda yapısal reformların gerçekleştirilmesi so-
runlarımızı çözecektir” dedi.

Başkan Kopuz, “Tüm bu adımlar ülke risk primini 
düşürecek ve ülkemize büyük miktarda yatırım çe-
kecektir. Zaten aşı haberleri de gelmeye başladı ve 
tünelin ucu görüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı, istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni 
seferberliğin ülkemize ve milletimize hayırlı olması-
nı diliyorum” açıklamasında bulundu.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: 

AŞI HABERLERİ GELDİ TÜNELİN ucu GÖRÜLDÜ

İSTİB HABER OcAk-ŞuBAT 2021 9
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İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Kopuz 2020 yılını değerlendirerek, küresel teh-
dit Kovid-19 salgınının önceliklerin tekrar gözden 
geçirilmesine yol açtığını söyledi. Başkan Kopuz, 
“Zor bir yıldı. İnşallah 2021’de pandemi tehdidi-
nin etkileri azalacak ve bitecek. 2020 yılında çok 
sıkıntılı günler yaşadık. Hem ekonomi hem de sağ-
lık alanında zamanında alınan tedbirler sayesinde 
pandeminin etkilerini nispeten az hissettik” diye 
konuştu.

cuMHuRBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-
ğindeki hükumetin vaktinde aldığı önlemlere işaret 
eden Başkan Kopuz, istişarenin çok iyi sonuçlar 
doğurdunu söyledi. Başkan Kopuz, “Üyelerimizden 
gelen sorun ve çözüm önerilerini, TOBB ve Baş-

kanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığıyla 
ilgililere ilettik ve sonuçta sorunlarımız büyümeden 
çözüldü” bilgisini verdi.

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Kopuz, açıklamasında şunları söyledi:

2020 yılında gıdada kendi kendine yeten bir ülke 
olmanın ne kadar hayati olduğunun net bir şekilde 
görüldüğünün altını çizen Başkan Kopuz, “Hükü-
metimizin yıllardır uyguladığı destek ve teşvik po-
litikalarının ne kadar yerinde olduğu daha iyi anla-
şıldı. Türkiye sadece süregiden politikalarıyla değil, 
pandemi karşısında hızla aldığı tedbirlerle de önem-
li bir sınav verdi” açıklamasında bulundu.

“ÇİFTÇİYE 22 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLDİ”

Başkan Kopuz, gıda ve tarımda sorun yaşanmasını 
önleyen tedbir ve teşvikler zamanında aldıkları için 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara, üye sorun-
larını anında ilgililere ilettiği için de TOBB Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Başkan 
Kopuz, bu konuda şunları söyledi:

“Zira yapılan çalışmalar sayesinde tarım ve hay-
vancılık sektörü salgın yüzünden ortaya çıkan kı-
sıtlamalara rağmen, alınan önlemler sayesinde gıda 
tedarik zinciri aksamadı. 

Bu sene “Sözleşmeli Üretim” modeli sayesinde üre-
tici neyi ne kadar üreteceğini ve ne kazanacağını 
bileceği bir sisteme geçiş için adımlar atıldığını gör-
dük. Bu hem üreticiyi hem de kaliteli mal ihtiyacını 
tedarik edebilecek sanayiciyi güldüren bir gelişme 
olacaktır.

Tarım kredileri faizsiz ertelendi, üreticilerin rahat-
laması için destek ödemeleri erkene çekildi. Gele-
neksel şekilde bitkisel ve bitkisel üretim yapan işlet-
melere de faizsiz kredi sağlandı.  Lisanslı depoların 

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: 

2020’DE TARIM VE GIDANIN ÖNEMİ İDRAK EDİLDİ
İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 
2020 yılında pandemi sebebiyle tarım ve gıdanın öneminin 
idrak edildiğini belirterek, “Bu yıl pandemi gıdanın önemini 
zihinlere nakşetti” dedi.

İSTİB HABER
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2020’de süresi dolan lisansları uzatıldı.

Tüm dünyada sıkıntı yaşanan bir dönem olan 2020 
yılında çiftçilere 22 milyar lira destek sağlandı.”

KÜÇÜKBAŞ HAYVANcILIKTA BÜYÜK BAŞARI

Devletin ve kendilerinin büyük önem verip destek-
ledikleri küçükbaş hayvancılıkta ciddi yol kat edil-
diğini vurgulayan Başkan Kopuz, “Son verilere göre 
küçükbaş hayvan varlığında 55 milyon sınırını aş-
mış bulunuyoruz. Büyükbaş hayvan varlığında 18,6 
milyon adet gibi ciddi bir rakama ulaştık” bilgisini 
verdi.

Başkan Kopuz, Hazineye ait atıl tarım arazilerinin 
üretim ekosistemine girmesinin sağlandığını, bazı 
tahıl ürünlerinde gümrük vergilerinin aşağı çekildi-
ğini ya da sıfırlandığını aktararak, 2020’de tarım ve 
gıda sektörü için yapılanları şöylece sıraladı: 

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YApTIK”

“Artan girdi maliyetleri yüzünden zorlanan çiftçile-
rin, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelen hazine 
destekli kredi geri ödemeleri faizsiz olarak 6 ay er-
telendi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, gıdada üre-
timden tüketime oluşan zinciri yeniçağ ile buluştur-
mak isteyen Dijital Tarım Pazarı tanıtıldı. Söz ko-
nusu projede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı  ile birlikte TOBB olarak bizler de katkı 
sağladık.

Ayrıca tarımın geleceği olarak gördüğümüz Türkiye 
Ürün İhtisas Borsası A.Ş. için üzerimize düşen gö-
revi yapmaya devam ettik. TÜRİB yetkili acentesi 
olarak yatırımcıların bu mecradan yararlanması için 
kayıtlarını yapıyor, onlara destek oluyoruz.

TOBB olarak Bankkart Tedarik Zinciri Finansman 
Projesi başlattık. Ticari mal alım-satımlarında kolay 
finansman imkânı için Ziraat Bankası ile bir işbir-
liğine gittik.”

“SALGININ ETKİLERİ EN AZA İNDİRİLDİ”

İSTİB olarak gıdada israfı azaltmayı hedefleyen 
büyük bir sosyal sorumluluk hareketine imza atıp 
“Gıda İsrafını Engelleme Projesi” çalışmalarına 
2020’de de devam ettiklerini ifade eden Başkan Ko-
puz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Birden fazla sayıda aşı bulunmuş olsa da aşıların 
uygulanması ve salgının etkilerinin en aza indiril-
mesi için biraz daha beklememiz gerekecek. Bu 
bağlamda da esnafımıza önümüzdeki üç ay boyunca 
yapılacak 1000’er lira destek ve ayrıca verilecek kira 
desteği de önemli. Bu sayede 3 aylık süreçte esnafı-
mıza 5 milyarlık destek verilmiş olacak.

Sonuçta 2020 yılını tarım ve gıda sektörleri için 
kolay geçtiğini söyleyemeyiz ancak yapılan çalışma-
ların salgının olumsuz etkilerini en aza indirdiği de 
bir gerçek. Bu mücadelenin kararlılıkla devam ede-
ceğine inanıyor ve 2021’in hayırlı bir yıl olmasını 
temenni ediyoruz.”
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İstanbul Ticaret Borsası Kasım ayı Meclis Toplan-
tısı, Meclis Başkanı Bülent Kasap’ın başkanlığın-
da,  TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katı-
lımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan 
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, ekonomi 
yönetiminin değiştiğini hatırlatarak, Hazine ve Ma-
liye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan’a başarılar diledi. 
Başkan Kopuz, görevinden affını talep eden Berat 
Albayrak’a da iş dünyası adına teşekkürlerini iletti.

“HOcALI ŞEHİTLERİNİN RuHu ŞâD OLDu”

Azerbaycan Ordusu’nun Dağlık Karabağ’da elde 
ettiği zafere değinen Başkan Kopuz, “Çok şükür 
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali niha-
yet sona eriyor. Hocalı Katliamı başta olmak üzere, 
haince katledilen tüm kardeşlerimizin ruhunu şad 
eden bu gelişme, hepimizi ziyadesiyle sevindirdi. 
Türkiye savaş döneminde olduğu gibi, bu yeniden 
yapılanma döneminde de her daim kardeşlerinin 
yanında yer almaya devam edecektir” diye konuştu.

“HİSARcIKLIOğLu’NuN 
MÜcADELESİNE YAKİNEN ŞAHİDİM”

“TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na İSTİB 
Meclis toplantısına katılımı sebebiyle şükranlarını 
ileten Başkan Kopuz, “Oda ve borsaların başarısın-
da Sayın TOBB Başkanımızın vizyonu ve aktif çalış-
malarının payı büyüktür. Başkanımız bugüne kadar, 
gerek yazılı gerekse şifahi olarak iletmiş olduğumuz 
tüm sorunlarımızla, sağ olsun yakinen ilgilendi. Bi-
liyorsunuz, içinde bulunduğumuz pandemi döne-
mi, kendine has sıkıntıları da ortaya çıkardı. Bunlara 
ivedilikle çözümler bulmak gerekiyordu. Başkanı-
mız da tam olarak bunu yaptı” ifadelerini kullandı.

Başkan Kopuz, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na salgının başlangıcından itibaren 
üyelerden gelen ve sahadan topladıkları sorunları 
aktardıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: 

“Örneğin daha geçtiğimiz haftalarda Ticaret Borsa-
ları Konsey Toplantısında görüşlerimizi dile getir-
dik. Ayrıca Eylül ayında yaptığımız Müşterek Mes-
lek Komitesi Toplantısının bir raporunu da, yine 
Birliğimize aktardık. Yani sizin dile getirmiş oldu-
ğunuz bütün meseleler, Başkanımız ile paylaşılıyor. 
Başkanımız da ekibiyle beraber, gecesini gündüzüne 
katarak bu konuları çalışıyor. Bu çalışmalar hükü-
mete ve ilgili bakanlıklara iletiliyor. Bunların büyük 
bir kısmından da sonuç alınıyor. Ben, özel sektörün 
sıkıntılarını hafifletmek için verdiği mücadeleye 
yakinen şahidim. Bu vesileyle Başkanımıza şahsım, 
İstanbullu meslektaşlarım ve iş âlemi adına şükran-
larımı sunuyorum. Hem ülkemizde, hem uluslara-
rası arenada üstlendiğiniz görevlerde, başarılarının 
devamını diliyorum.”

HİSARcIKLIOğLu İSTİB MEcLİS 
TOpLANTISINA KATILDI
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu İSTİB Meclis 
toplantısına katılarak, son yaşanan ekonomik gelişmelere 
ilişkin görüşlerini paylaştı. Hisarcıklıoğlu, meclis üyelerinin 
sektörleriyle ilgili sıkıntı ve görüşlerini dinleyerek, her 
sorunu Hükümete ilettiklerini ve hayata geçirilmesinin 
takipçisi olduklarını söyledi.”

KASIM MECLİSİ
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“TOBB BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ SuNuYORuM”

Başkan Kopuz, salgın sebebiyle Nisan 2020’de kü-
resel ekonomide dip noktanın görüldüğünü, eko-
nomik aktivitenin durma noktasına geldiği günler 
yaşandığını hatırlatarak, “Üçüncü çeyrekle beraber 
gelen veriler, V tipi toparlanma yaşanacağına işaret 
ediyor. Ekim ayı ihracatımız 17.3 milyar dolar oldu. 
Bu rakamın yaklaşık 7 milyar doları, ülke ekonomi-
sinin lokomotifi İstanbul’dan geldi. Tüm bunlardan 
sonra Pazartesi günü, etkili bir aşı bulunması ile il-
gili umut verici bir haber de geldi” diye konuştu.

Ancak aşıda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen 
vaka ve ölüm sayılarındaki artış sebebiyle ülkele-
rin yeniden kapandığını kaydeden Başkan Kopuz, 
“Bu da, ticaret yollarının kısıtlanması ihtimalini 
doğuruyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamalar, 
Türkiye’nin her senaryo için bir planı olduğunu bir 
kez daha göstermiştir” tespitinde bulundu.

“AÇIKLAMASI BİR NEVİ AŞI…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ekono-
mik sorunların bir nevi aşısı olacağına işaret eden 
Başkan Kopuz, “Zaten piyasanın olumlu tepkisi 
bunu hemen gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
tespitlerine katılıyor ve hedeflerine ulaşmak için 

iş dünyası olarak, her zaman olduğu gibi yanında 
olacağımızı belirtmek istiyorum. Yoğun mesaisinde 
Meclis Toplantımıza teşrif eden TOBB Başkanımız 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na tekrar teşekkürlerimi 
sunuyorum” açıklamasını yaptı.

“SORuNLARINIZIN TAKİpÇİSİYİZ”

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ka-
tılan meclis üyeleri sektörleri ile ilgili yaşadıkları so-
runları ve çözüm önerilerini TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na iletti. Salgının başladığı ilk andan 
itibaren oda ve borsalarla birlikte hızlı bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini söyleyen TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, tüm illerden ve sektörlerden bilgileri top-
layarak Hükümete ilettiklerini ve hayata geçirilmesi 
noktasında takipçi olduklarını anlattı.
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İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Recep Salih Al, Ekotürk televizyonuna yap-
tığı açıklamada, salgın sürecinde gıda sektörünün 
biraz daha şanslı olduğunu belirtti ve “Gıda sek-
töründe en büyük sıkıntıyı ev dışı tüketiminde ya-
şadık. Bir anda yüzde 90 dip yaptı. İnsanlar salgın 
döneminde evlerinde daha fazla zaman geçirdiler, 
gıdayı evlerinde tükettiler” diye konuştu. 

“2019’DA 22 MİLYON 960 BİN TON SÜT ÜRETTİK”

Al, bunun istisnai sektörlerinden birinin peynir ol-
duğunu kaydederek, süt sektörünün güçlü bir sek-
tör olduğunu, Çin pazarına açılmak üzere olduğunu 
söyledi. Al, AB’nin çeşitli bahanelerle Türkiye’den 
peynir talep etmediğini vurgulayarak, “İhracat-
ta Irak, Suudi Arabistan, Bangladeş, Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Türkiye 
Çin pazarına da açılmak üzere. Çin pazarı büyük 
bir pazar. Orada neler yapabiliriz diye iş insanları 

Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Hangi ürünlerde peynir 
ve katma değerli ürünlerde nasıl bir yol takip ederiz 
diye” bilgisini verdi.

Türkiye’de süt denilince inek sütünün akla geldiğine 
işaret ederek, 2019’da 22 milyon 960 bin ton süt 
üretildiğini bildirdi. Al, “Bunun 20,7 milyon tonu 
inek sütü. 1,5 milyon tonu da koyun sütü. Koyun, 
keçi ve manda sütlerinden yapılan ürünlerimizi ön 
plana çıkartarak, bütün dünya piyasalarında kendi-
mize yer edinmemiz gerekiyor” önerisinde bulundu.

“193 pEYNİR ÜRETİYORuZ, DÜNYAYA 
pAZARLAMALIYIZ”

Al, Türkiye’de 193 çeşit peynir bulunduğunu, bu 
peynirlerin katma değerli hale getirilmesinin şart ol-
duğunu belirterek, “Avrupa, Çin veya Amerika.. Tüm 
pazarlarda olmak istiyoruz. Kalitemizden eminiz” 
ifadelerini kullandı. Ezine veya Trakya tipi koyun 
peynirinin Yunan peynirlerinden çok daha kaliteli 
olduğunu aktaran Al, “Üretimi en iyi şekilde yapıyo-
ruz fakat tanıtamıyoruz. En büyük eksikliğimiz bu. 
Anadolu coğrafyası müthiş bir coğrafya, endemik 
bitkilere sahip. Kaz Dağları’nın peynire yansıttığı 
bu lezzetleri, dünyayla tanıştırmamız lazım. Aslında 
Türkiye’deki süt ürünlerinin ne kadar kaliteli olduğu-
nu buraya gelen insanlar görüyor. Fakat kendi ülke-
lerinde buna ulaşamıyorlar” değerlendirmesini yaptı.

“ALLAH’IN İZNİYLE AVRupA pAZARINA DA GİREcEğİZ”

Avrupa ülkelerinin çeşitli bahanelerle Türkiye’nin 
ihracatını engellediğini hatırlatan Al, “Bütün kapı-
lar yeter ki aralansın. Kapıları ardına kadar açmak 
girişimci insanlarımızın işidir. Allah’ın izni ile önü-
müzdeki süreçte bütün pazarlarda süt ürünleri ola-
rak var olacağız” dedi.

Salih Al, 2019 Kasım’dan beri 2 lira 30 kuruş olan 
süt fiyatının değişmediğini ama yem fiyatlarının 
arttığına dikkat çekerek, “Tarım Bakanlığı teşvikleri 
40 kuruşa çıkarttı. Teşvik üreticiyi biraz rahatlattı. 
Üreticimizi koruma adına %30 civarında bir zam 
bekliyoruz” diye konuştu. 

İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih Al: 

193 ÇEŞİT pEYNİRİMİZ VAR 
DÜNYAYA pAZARLAMALIYIZ

İSTİB HABER

REcEp SALİH AL
EKOTÜRK / GIDA BORSASI

“İhracatta Irak, 
Suudi Arabistan, 
Bangladeş, 
Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi 
ülkelere ihracat 
yapıyoruz. 
Türkiye Çin 
pazarına da 
açılmak üzere.
Çin pazarı büyük 
bir pazar.”
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İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Süleyman Ta-
rakçı, pandemi sürecinde en fazla zarar gören sektör-
lerden biri olan hizmet sektöründe yaşananları Eko-
türk televizyonuna anlattı. 

“İLK DÖNEM İNSANLAR RESTORANLARA 
GELMİYORDu”

“Hem ülke hem de dünya olarak 9 aylık dönemde 
ikinci kere kapatılan tek sektörüz” diyen Tarakçı, 
restaurantlar açısından paket servisi yapmayan işlet-
melerin durumunun daha kötü olduğunu kaydetti. 
Tarakçı, “Yöresel mutfak işletiyorum ve paket servi-
simiz de var. Pandeminin ilk dönemlerinde insanlar 
da restoranlara gelmeyi tercih etmiyorlardı, devletin 
aldığı tedbirlerden sonra tekrar kapılarımızı açtık. 
İnsanlar sosyalleşme adına ilk döneme oranla daha 
fazla geldi restoranlara fakat kurallara uymayan 
müşteri/işletme ve artan vaka sayıları nedeniyle bir 
kere daha kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık” ifade-
lerini kullandı.

“ERTELENEN ÖDEMELER İŞLETMELERİ ZORLAMAYA 
BAŞLADI”

Tarakçı, salgın döneminde devletin elinden geleni 
yaptığını vurgulayarak, “Kısa çalışma ödeneği veril-
meye başlandığında adet bazlı listeleme yapılsaydı 
bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Personel değişikliğini 
kısa çalışma ödeneğine dahil edememek bizi zora 
sokuyor” dedi. 

“İlk dönemlerde ertelenen öde-
meler şimdi işletmeleri zorla-
maya başladı” diyen Tarakçı, 
“İflasın eşiğinde birçok işletme 
var. O dönemde kullandırılan 
kredilerin yapılandırılmadan 
önümüzdeki 5-6 ay sonra baş-
lamak üzere aradaki sürenin pas 
geçilmesi bizleri bir nebze ra-
hatlatabilir diye düşünüyorum.” 
açıklamasında bulundu.

“SADEcE pAKET SERVİSİYLE İŞLETME AYAKTA KALMAZ”

Paket servisiyle bir işletmenin ayakta kalmasının 
mümkün olmadığını kaydeden Tarakçı, “Mart- Ni-
san ayına kadar devam edeceğini düşünüyorum bu 
durumun. Planlarımızı buna göre yapmamız gereki-
yor. Paket servis işletmenin gerçek cirosunun yüzde 
15-25’ini oluşturur. Cironun yüzde 50’sinin yakalan-
ması bile işletmeyi ayakta tutmaya yetmez. Bu neden-
le kısa çalışma ödeneği ve kullanılan kredilerle ilgili 
çözüm önerilerini dile getirdim. Sadece paket servisle 
bir işletme ayakta kalamaz.” tespitinde bulundu. 

“ANADOLu’NuN YEMEK ŞİFRELERİNİ ÇÖZMELİYİZ”

Sağlıklı beslenilmesi halinde vücudun direnç göstere-
meyeceği hiçbir şeyin olmayacağını ifade eden Tarakçı, 
“Her şey doğru beslenmeden geçiyor ve bizim mutfak 
kültürümüz buna yeterli” diye konuştu. “Doğa bize 

hangi dönem ne veriyorsa onu tüketmeliyiz” diyen 
Tarakçı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Anadolu’da çok şifreler var; bunları bilip 
ona göre beslenmemizi şekillendirme-

liyiz. İbn-i Sina’nın o dönemlerde 
yapmış olduğu çalışmaları deşifre 

edebilsek insanların ağzı açık kalır. 
Bugün hala yemek yerken neden 
su içilmemesi gerektiğini insan-
larımızın yüzde 99’u bilmiyor.”

İSTİB Meclis Üyesi Süleyman Tarakçı: 

İŞLETME SADEcE pAKET SERVİSLE 
AYAKTA KALAMAZ

İSTİB HABER

SÜLEYMAN TARAKÇI
EKOTÜRK / GIDA BORSASI

“Her şey doğru 
beslenmeden 
geçiyor ve 
bizim mutfak 
kültürümüz buna 
yeterli. Türkiye’de 
yeme – içme 
sektöründeki tüm 
işletmeler sadece 
lezzetli değil 
aynı zamanda 
sağlıklı ürünleri 
de müşterilerine 
sunmalıdır.”

OcAk-ŞuBAT 2021 15
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İSTİB Meclis Üyesi Naci Yıldırım: 

ANNE SÜTÜNDEN SONRA 
EN DEğERLİ BESİN YuMuRTADIR

İSTİB HABER

İSTİB Meclis Üyesi Naci Yıldırım, Ekotürk televizyo-
nunda katıldığı programda, Türkiye’nin 100 milyon 
civarında tavuk kapasitesine sahip olduğunu belirte-
rek, “Günlük 70-75 milyon civarında yumurta üreti-
mimiz var. Son 2 yıldır aksayan ihracat nedeniyle üre-
tici üretimini azaltarak kendini garantiye aldı” dedi.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞ

Yıldırım, maliyetlerdeki artışa dikkat çekerek, 
“2019 senesinden bu yana mısırın fiyatında yüzde 
100’e yakın bir artış var. Karma yemi geçen sene 
1.40 liradan alırken bu sene 2 liradan alıyoruz” tes-
pitinde bulundu.

Küçük firmaların gübreyi bir alana dökerek organik 
gübreye dönüşmesini sağladığını kaydeden Yıldırım, 
“Bunu organik gübre olarak köylülere verilebiliyor. 
Devletimiz sanayi bölgelerinde özellikle çoğunluk-
la yumurtanın üretildiği yerlere enerji tesisini yapıp 
gübrelerini oraya dökmelerini sağlayabilir” dedi.

SEKTÖR SON İKİ YILDA BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Yumurtacılık sektörünün son iki yıl içinde ciddi kriz-
lerle karşı karşıya kaldığını belirten Yıldırım, “2018 
Mayıs ayında ihracat kapımızın kapanması, Ağustos 
ayında finansal krizin çıkması, faizlerin yüzde 40’ı 
bulması, dövizin yükselmesi gibi durumlar sektöre iki 
yılda büyük hasarlar verdi. Pandemi döneminde hem 
ihracata hem de turizme yumurta veremiyoruz. Yüz-
de 10 civarında hayvan sayısını azalttık. Bu kayıpların 
yanı sıra insanlar evde oldukları için yumurta tüketimi 
evlerde bir hayli arttı. Finansal kısmı dahil etmezsek 
eğer pandemi bizim sektörümüze destek oldu” dedi. 

Avrupa’ya siyasi nedenlerden yumurta ihraç edile-
mediğini aktaran Yıldırım, “Yumurtamız entegre 
olarak ve kalite olarak Avrupa’dan daha kaliteli” bil-
gisini verdi. 

“KALİTELİ YEM, KALİTELİ YuMuRTA DEMEKTİR”

Yumurtanın bağışıklığı güçlendirdiğine kaydeden 
Yıldırım, “Basın aracılığıyla hocalarımızın bunları 
anlatması vatandaşlarımız için daha etkili oluyor. 
Anne sütünden sonra en değerli besin diye anlatılan 
yumurtanın bu kadar uygun fiyata erişilebilir olma-
sı herkes açısından avantaj” diye konuştu.

Tavuklara yedirilen kaliteli yem ile kaliteli yumurta 
arasında önemli bir bağ olduğunu vurgulayan Yıl-
dırım, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye’de 
entegre tesislerde üretilen yumurtaların %95’i ciddi 
anlamda kalite içeriyor” açıklamasını yaptı.

TÜKETİcİLERE ALTIN TAVSİYELER

Yıldırım, “Piyasaya sürülen yumurtaların tümü A sı-
nıfı yumurtadır. B sınıfı yumurtalar kirli yumurtalar-
dır ki pazarlarda kirli yumurtayı köy yumurtası diye 
satıyorlar. B sınıfı sadece sanayide kullanılmalıdır. 0 
numara organik, 1 numara gezen tavuk, 2 numara 
kümeste gezen tavuk ve 3 numara çiftlikte yasal ola-
rak üretilen tavuk yumurtası anlamına gelir. Bunla-
rın hepsi tüketilebilir” diyerek sözlerini tamamladı.

NAcİ YILDIRIM
EKOTÜRK / GIDA BORSASI

“Piyasaya 
sürülen 
yumurtaların 
tümü A sınıfı 
yumurtadır. 
B sınıfı 
yumurtalar kirli 
yumurtalardır 
ki bu konuda 
da aldatmalar 
söz konusu. 
Pazarlarda kirli 
yumurtayı köy 
yumurtası diye 
satıyorlar.”
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İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Osman Berbe-
roğlu, Türkiye’de 200 milyon civarında zeytin ağa-
cı bulunduğunu belirterek, “Bu ağaçların yaklaşık 
170-180 milyonu meyve veren, 20-30 milyonu ise 
delice diye tabir ettiğimiz meyve vermeyen ağaçlar. 
Araştırmalar sonucu toplamda 1 milyon 400 bin 
ton üretim olduğu tespit edilmiştir” bilgisini verdi.

“Bu YIL ZEYTİN VE ZEYTİNYAğI SIKINTIMIZ YOK”

Kötü hava şartlarının zeytin tanelerinin küçük ol-
masına yol açtığını, bunun da sofralıktan yağlık 
zeytine bir kayma olmasına sebep olduğunu kay-
deden Berberoğlu, “Bu sene zeytinyağı miktarımız 
bir nebze arttı. Zeytin ve zeytinyağında bu yıl bir 
sıkıntımız yok” diye konuştu.  Kişi başına zeytin-
yağı tüketiminin Yunanistan’da 12 kg, İspanya ve 
İtalya’da 10 kg, Tunus ve Portekiz’de 6 kg civarında 
iken Türkiye’de 2 kg olduğunu vurgulayan Berbe-
roğlu, “Kıymetli yağlarımızı biz hane halkıyla bu-
luşturmak zorundayız” dedi.

“85 BİN TON ZEYTİN İHRAcATI YApTIK”

Berberoğlu, Türkiye’nin 2019’da 43 bin ton zeytin-
yağı ihrac ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bir sezonluk olarak yıllık bazda baktığımızda zeytin 
ihracatımızda 85 bin ton civarlarında idi. Yani daha 
önceki yıllarla mukayese ettiğimizde zeytinyağı ihra-
catlarımız aşağı yukarı aynı. 85 bin ton zeytinin 65 
bin tonu siyah zeytin ihracatı olarak gerçekleşti. 20 
bin ton civarında yeşil zeytin ihracatı yapıldı. 

Zeytin, katma değeri yüksek hale getirilmeye çalışıl-
maktadır. Çekirdeği çıkartılıp dilimli diye tabir ettiği-
miz sofralık zeytinler, çekirdeği çıkarılıp içine badem 
biber gibi çeşitli dolgular kullanılıp katma değer ola-
rak yükseltmeye gayret ediyoruz.  Türkiye verimi ve 
katma değeri yüksek, kaliteli, düşük maliyetli ürünler 
imal etmeli. Pazarlama konusuna daha çok zaman ve 
büyük bütçeler ayırmamız, zeytinyağını daha ciddi 
bir şekilde yurtdışına tanıtmamız gerekiyor.”

“ZEYTİNYAğINDA TAğŞİŞE 5 YIL HApİS GETİRİLDİ”

Zeytinyağında tağşişe değinen Berberoğlu, özellikle 
internet satışlarındaki gerçekle ilgili olmayan rek-
lamlı satışlara dikkat çekerek, “Tamamıyla tüketici-
yi koruma adına tağşişle ilgili bir çalışma oldu. Ar-
tık tağşiş yapan, karışım yağlar kullanan firmalara 1 
yıldan 5 yıla kadar hapis ve çeşitli para cezaları gel-
di. Zeytinyağının doğru üreticilerini bulmak zorun-
dayız. Büyük firmalarımızın yanında kooperatifleri-
miz var. Büyük laboratuvarlarda analizleri yaptıran 
ve en kaliteli yağı tüketicilerine sunmak adına çalı-
şan firmaları tercih etmeliyiz” diye konuştu.

“İLAÇ NİYETİNE SIZMA ZEYTİNYAğI”

Berberoğlu, sızma zeytinyağının hiçbir işleme tabi 
tutulmayan yağlar olduğunu ifade ederek, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Ben özellikle hane halkından sağ-
lık, ilaç niyetine sızma zeytinyağı tüketmelerini tav-
siye ediyorum. Doktorlarda bunları tavsiye ediyor, 
günlük polifenolik değerler kalp damar hastalıkları, 
bağışıklık sistemi, kollestrol gibi birçok hastalığa kal-
kan olan zeytinyağını sağlık için tüketsin halkımız.”

İSTİB Meclis Üyesi Osman Berberoğlu: 

180 MİLYON MEYVE VEREN 
ZEYTİN AğAcIMIZ VAR

İSTİB HABER

OSMAN BERBEROğLu
EKOTÜRK / GIDA BORSASI

“Özellikle hane 
halkından sağlık, 
ilaç niyetine 
sızma zeytinyağı 
tüketmelerini 
tavsiye 
ediyorum. ”
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Pandemi nedeniyle ciddi bir tüketim başladığına 
işaret eden Demirci, “Bazı sektörlerde tüketim artar-
ken özellikle ev dışı tüketime hitap eden sektörlerde 
satış düşüşleri yaşanıyor. Bu süreçte tarım ürünleri-
nin önemi çok fazla ortaya çıktı” diye konuştu.

“BAHARATLAR DOğAL EcZANEDİR”

Türkiye’nin baharat konusunda çok şanslı bir ülke 
olduğunu belirten Demirci, “Dünyada ticarete konu 
olan 350 baharatın 100 çeşidi ülkemiz topraklarında 
yetişebiliyor. Baharat tat, lezzet, doğal aroma, şifadır. 
Birçok bilim adamı baharatları doğal eczane olarak 
yorumlar. Salgın ile birlikte baharat tüketiminde de 
ciddi artışlar meydana geldi.” bilgisini verdi. 

İnsanların kış mevsiminde veya hastalık dönemin-
de baharatlara daha fazla ihtiyaç duyduğunun altını 
çizerek, Türkiye’nin baharat üretimi ve ihracatı hak-
kında şunları söyledi:

“Türkiye’de en çok tüketilen baharat kırmızıbiber-
dir. Bu sene 250 bin ton civarında üretimi oldu. 
Fakat yurt dışı pazarlarında satışları çok düşük. 
Kekik dünyada söz sahibi olduğumuz bir ürün 18 

bin ton civarında üretim gerçekleştiği düşünülü-
yor. Kimyon ihracatını yaptığımız önemli bir ürün. 
Aynı şekilde defne yaprağı, anason, çörekotu, nane, 
adaçayı gibi birçok baharat ve bitki gruplarında ak-
tif satışlar yapıyoruz. Fakat ihracat konusunda çok 
başarılı değiliz. Önemli bir coğrafyadayken neden 
nimetlerinden faydalanmayalım? 175 milyon dolar-
lık ihracat hacmine ulaşıyoruz ve bu yeterli değil. 
Dünya pazarı 15 milyar dolarlık bir pazar. Bu paza-
rın %1-1.5 diliminde yer alabiliyoruz.”

“İHRAcAT LİDERİNE BAHARAT İHRAÇ EDİYORuZ”

Türkiye’nin ihracat payını genişletebilmek için ön-
celikle üretim alanlarını ve standartlarını yukarıya 
çekmesi gerektiğine işaret eden Demirci, “Dünyada 
katma değeri yüksek ve talep gören baharat çeşitlerini 
ülkemizde üretebilmenin yollarını bulmamız gereki-
yor. Örneğin zencefil ve zerdeçal ile ilgili Akdeniz’de 
üretim çalışmalarına başlandı; bunlar keyif verici ko-
nular. Bazı türlerimizi ıslah etmek ve üretim hacim-
lerini çoğaltmak lazım. Pazar çok geniş ve bizim daha 
büyük bir paya sahip olmamız gerekiyor” dedi.

Demirci, aynı şekilde bazı tesislerin yenilenerek, 
daha teknolojik ve modern tesisler haline getirilme-
si gerektiğinin altını çizdi. Hindistan’ın dünya ba-
harat pazarının lideri olduğunu ifade eden Demirci, 
“Dünya pazarının satış lideri Hindistan’a biz baha-
rat satabiliyoruz. 15 milyar dolarlık hacmin %17’si 
Hindistan’ın. Özellikle Avrupa pazarına yoğun ça-
lışma yapıyoruz. Baharat üreten ülkelerle daha rahat 
rekabet edebilir hale gelmeliyiz.  Tarım ürünlerinin 
üretim hacimlerinin artırılmasının başka bir güzelliği 
daha var. Doğayı ve tarım arazilerini korumuş oluyor-
sunuz. Tarım arazileri genişledikçe dünyada söz sahibi 
olmaya başlıyorsunuz” açıklamasında bulundu.

İSTİB Meclis Üyesi Emin Demirci: 

TÜRKİYE’DE 100 ÇEŞİT BAHARAT YETİŞİYOR

İSTİB HABER

EMİN DEMİRcİ
A pARA /  TARLADAN SOFRAYA

“Dünya pazarının 
satış lideri 
Hindistan’a 
biz baharat 
satabiliyoruz. 15 
milyar dolarlık 
hacmin %17’si 
Hindistan’ın. 
Özellikle Avrupa 
pazarına 
yoğun çalışma 
yapıyoruz.”

İSTİB Meclis Üyesi Emin Demirci, A Para televizyonunda 
baharat sektörüyle ilgili görüşlerini açıklayarak, Türkiye’nin 
15 milyar dolarlık dünya baharat pazarından 175 milyonluk 
ihracatla ancak yüzde 1.5’luk pay alabildiğini söyledi. 
Demirci, “Pazar çok geniş ve bizim daha büyük bir paya 
sahip olmamız gerekiyor” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Züccaci-
ye Meclisi Toplantısı TOBB Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ali Kopuz’un başkanlığında yapıldı. 
Toplantının açılışını yapan TOBB Başkan Yardım-
cısı Kopuz, TOBB olarak firmaların e-ticarete en-
tegre olmasını ve yurtdışına bu kanalları kullana-
rak satışlar gerçekleştirmesini çok önemsediklerini 
belirtti.

Başkanlığını Murat Kolbaşı’nın yürüttüğü Türkiye 
Züccaciye Meclisi’nin video konferans yöntemiy-

le yaptığı toplantıya sektör temsilcileri yoğun ilgi 
gösterdi. Toplantının ilk kısmında TOBB ile Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında imzalan “Mesleki Eğitim 
İşbirliği Protokolü” hakkında bilgilendirmede bu-
lunuldu. Ayrıca Altay Atlı’nın “Çin ile Dijital Tica-
ret Alanında İşbirliği İmkânları” başlıklı bir sunum 
yaptığı toplantıda, Guangzhou Ticaret Ataşesi Ser-
dar Afşar ve Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kı-
zartıcı tarafından 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 
ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

TOBB ZÜccAcİYE MEcLİSİ TOpLANTISI

Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği Türkiye 
Züccaciye Meclisi 
Toplantısı, TOBB 
Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı 
Ali Kopuz’un 
başkanlığında 
yapıldı.

TOBB HABER



20

Dünyanın gıda ihtiya-
cını karşılayabilmek 
evrensel bir problem, 

ortak bir çabadır. Bu doğrultu-
da geçmişten bu güne dek gıda 
üretimi konusunda ileri tarım 
uygulamaları ve üretim teknolo-
jileri konusunda hızlı bir gelişme 
sağlanmıştır.

FAO’ya göre her yıl dünyada 1,3 
milyar ton gıda çöpe atılıyor; 
yani israf ediliyor. Bunun parasal 
değeri ise 1 trilyon dolar. 830 milyon insanın açlık 
sınırının altında olduğu da düşünülürse, yalnız-
ca üretmenin yeterli olmayacağı da ortaya çıkıyor. 
Üretimin ardından israf etmemek, üretilen gıdayı 
kaybetmeden insanla buluşturmak önem kazanıyor. 

Üretim sorununu büyük ölçüde çözebilen dün-
yanın yeni sorunu kaybetmemek, israf etmemek 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu problem 
için ise yine bilinç ve teknoloji çözüm 
üretiyor. Son yıllarda akıllı telefonlar 
ve uygulamalar hızlı bir şekilde yay-
gınlaşırken, bu uygulamalardan yarar-
lanarak gıdanın üretilme, dağıtılma ve 
tüketilme şeklini iyileştirmek için her 
gün yeni ve yenilikçi sistemler ortaya 

çıkıyor. Twiga Foods uygulama-
sı da bunlardan biri. Uygulama 
gıda kaybını en aza indirerek, 
satışı da en üst düzeye çıkarmayı 
hedefliyor.

TwIGA FOODS

Twiga Foods Ltd, ana işi mey-
ve ve sebzelerin küçük ve orta 
ölçekli şehir perakendecilerine 
tedariki ve dağıtımı olan, kü-
çük marketlerden ve büfelerden 

cadde kenarındaki masaya kadar uzanan, doğrudan 
çiftçilerden üretim yapan ve bunu piyasa fiyatları-
nın altında şehirli perakendecilere ulaştıran Kenya 
Nairobi merkezli işletmeler arası (B2B) bir pazar 
platformu.

2014 yılından beri verimli, adil, şeffaf ve resmi bir 
pazar için organize bir platform aracılığıyla gıda ve 

pazar güvenliğindeki boşlukları kapat-
mayı hedefliyor Twiga.  Binlerce çiftçi 
ve gıda üreticisinden kaliteli taze ve 
işlenmiş gıda tedarik ediyor ve topla-
ma merkezinden binlerce satıcıya adil 
fiyatlarla teslim ediyor. Twiga, bün-
yesinde 4.000’den fazla tedarikçi ve 
35.000’den fazla satıcı bulunuyor.

GIDA KAYBINI AZALTAN uYGuLAMALAR

ARAŞTIRMA SEBAHATTİN ÖZKURT20
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Twiga’nın ürün tedarik zincirinde muz, patates, so-
ğanlar, domates, karpuz, ananas, buğday unu, mısır 
unu, yemek yağı, pirinç, tahıllar, şeker, atıştırmalık 
aperatif olmak üzere 12 adet ürün bulunmakta.

Twiganın işleyişi

Tedarikçiler için;

• Tedarikçi Twiga’ya katılmak için kaydolur.

• Twiga, ürünü ayırtmak ve hasat / teslimat tarihini 
belirtmek için bir satın alma siparişi verir.

• Twiga, tedarikçilerin ürünlerini toplar, tartar ve 
bir makbuz verir.

• Tedarikçiler ödemeyi 24 saat içinde alır.

Tüm taze ürünler toplama merkezlerinde toplanır 
veya merkezi işleme merkezine teslim edilerek dağı-
tım aşamasına geçilir.

Satıcılar için;

• Bir satıcı Twiga’ya katılmak için kaydolur.

• Twiga satış temsilcisi satıcıyı ziyaret eder ve siste-
me kaydeder.

• Satıcı, satış temsilcisine sipariş verir.

• Twiga, ürünleri doğrudan satıcı mağazalarına tes-
lim eder.

Pandemi, gıda kaybını ve israfı çözen uygulamaların 
popülaritesini artırdı. Özellikle ülkelerin bozulan 
gıdaların taşınmasını, depolanmasını ve ticaretini 
kolaylaştırmak için alternatifler ararken Twiga gibi 
uygulamalar, tedarik zinciri aşamalarında yaşanan 
gıda kaybını en aza indiriyor.

https://twiga.com/
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2020’de küresel virüs salgınının (pandemi) dünya ekonomisi ve kü-
resel ticaret üzerinde sebep olduğu tahribatı, maliyeti geriye dönüp 
tekrar hatırlayacağımız günlerde, Türkiye Ekonomisi için övünece-
ğimiz 3 temel başarımız öne çıkıyor. Birincisi, Türkiye’nin ticaret 
diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın küresel pande-
miye rağmen, küresel ticaret hacmindeki ciddi daralmaya rağmen, 
pek çok rekora imza atmış olmaları. İkincisi, ABD’nin kamu bütçe 
açığının milli gelire oranının yüzde 20’ye ulaşmasının, pek çok 
G20 ülkesinin bütçe açığının yüzde 6 ile 15 aralığında gezindiği bir 
ortamda, Türkiye’nin bütçe açığının yüzde 4 civarında bir seviyeyi 
geçmemesi adına verilen yakalanan mali disiplin başarısı.

Üçüncüsü ise, 2020 yılını dünyanın önde gelen 40 ülkesi arasında, 
küresel pandemiye rağmen pozitif büyümeyle tamamlayan 3 veya 
4 ülke arasında olma başarısı. Türkiye’nin iktisatçıları olarak bu 3 
temel başarıdan hiç söz etmemek Türkiye Ekonomisi’ne yapabile-
ceğimiz en büyük haksızlık olur. Bu 3 temel başarıyı sağlayan eko-
nomi politikası seti için verilen mücadeleyi, TCMB’ye bir kuruş 
dahi karşılıksız para bastırılmadan bu başarıların nasıl elde edildi-
ğini hiç mi konuşmayacağız? Küresel pandeminin ortasında büyük 
bir üretim, yatırım ve ihracat mücadelesi ortaya koyan reel sektörü 
hiç konuşmayıp;  salt ‘enflasyon sarmalı’nı mı konuşacağız?

200 MİLYAR DOLAR İHRAcAT ÇITASI uZAK DEğİL

Açıklanan veriler, 2020 yılının son ayında ihracatımızın, bir ön-
ceki yılın aralık ayına göre yüzde 16 artışla 17,84 milyar dolara 
ulaştığını; bu sayede Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat hacmi re-
korunun kırıldığına işaret ediyor. Rekor bununla da sınırlı değil. 
Ekim ve aralık aylarındaki rekorlar ve  kasım ayındaki performans 
sayesinde, 2020’nin son çeyreğinde, aynı zamanda  tüm zamanla-
rın en yüksek çeyrek dönem ihracat hacmi de 51,2 milyar dolar 
ile yakalandı. Bunun anlamı, artık Türkiye’nin yıllık ihracat hac-
minin 200 milyar dolar çıtasını yakalamaya çok yaklaştığına işaret 
ediyor. Çünkü, küresel pandemi Türkiye’nin ‘güvenilir liman teda-
rikçi ülke’ olma başarısını ‘silinmeksizin’ tescil etti.

Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa’ya olan ihracat hac-
mimizi geliştirirken, Endonezya, Malezya, Filipinler gibi ASEAN 
ülkeleriyle aramızdaki ticari işbirliğini, yatırım işbirliğini arttıracak 
adımları hızlandırmamız; yükselen kıta Afrika’daki siyasi ve kültürel 
diplomasi başarımızı ticari diplomasi başarısıyla da taçlandırmamız 
ve Latin Amerika ile aramızdaki ticaret hacmini katlamamız gere-
kiyor. Küresel pandemi, Türk ihraç ürünleri için daha agresif bir 
pazarlama ve tedarik hamlesi adına ‘Türkiye Lojistik Merkezleri’ne 
yönelik projeleri hızlandırmamızı gerektirmekte. Ticaret Bakanlı-
ğımızın liderliğinde, TİM ve ihracatçı birliklerimizin bu yöndeki 
kapsamlı çalışmaları 2021 ihracat hacmi hedefi olan 184 milyar 
doları rahatlıkla geçerek, 190 milyar doları yakalamamızı, 2022’de 
ise 200 milyar dolar çıtasına dokunmamızı sağlayacaktır Cumhu-
riyetimizin 100. yılında artık yeni hedef 300 milyar dolar olacak.

2020’DE ‘TARİHİ’ BÜTÇE BAŞARISI

Konu hazır 2020’yi pozitif büyümeyle tamamlamaktan açılmış-
ken, 1 Mart 2021’de açıklanacak olan 2020 yılı 4. çeyrek GSYH ve 
tüm 2020 GSYH değeri üzerine tahmin hesaplaması yaptık. Tah-

minler, 4. çeyrek için GSYH büyüklüğünün 1 trilyon 275 milyar 
965 milyon TL ile 1 trilyon 441 milyar 562 milyon TL arasında 
olacağına; tüm 2020’nin GSYH büyüklüğünün de 4 trilyon 810 
milyar 603 milyon TL ile 4 trilyon 976 milyar 200 milyon TL 
arasında şekillenebileceğine işaret ediyor. 2020’nin son çeyreğinin 
beklenenden daha yüksek bir performansa işaret etmesi halinde, 
Türkiye’nin GSYH’sında 5 trilyon lira çıtasını kırmış olabiliriz.

Yıllıklandırılmış manşet enflasyonun, yani yıllıklandırılmış Tüke-
tici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artış oranının  beklenenden yüksek 
seyretmesine bağlı olarak, ekim ayı sonundan itibaren hızla devreye 
giren ‘ekonomiyi soğutma’ tedbirleri ne ölçüde etkili oldu, henüz 
tam kestiremesek dahi, yüzde 70 olasılıkla GSYH büyüklüğünün 
4 trilyon 893 milyar TL ile yılı kapatması, yüzde 30 olasılıkla da 5 
milyar TL çıtasını kırarak tamamlamış olmamız ihtimalini buraya 
not düşelim. ‘Kovid-19’ küresel virüs salgınının dünya ekonomisini 
bu derece ağır vurduğu bir yılda, Türkiye’nin hem yılı pozitif büyü-
me ile kapatması muhtemel 3 ülke arasında yer alması ihtimali, hem 
de GSYH büyüklüğünde 5 milyar çıtasını geçme olasılığı etkileyici.

Bu da, neoliberal ‘ortodoks’ iktisatçıların tüm negatif eleştirileri-
ne, hatta, üzücüdür, dalga geçmelerine rağmen, mart ayından bu 
yana seri bir şekilde hayata geçirilmiş olan para, maliye ve direkt 
kontrol politikası tedbirlerinin hem etkili, hem de isabetli oldu-
ğunu gösteriyor. Bu da, 172,7 milyar TL olarak açıklanan 2020 
yılı merkezi yönetim bütçe açığı rakamının GSYH’ya, milli gelire 
oranının yüzde -3,5 ile -3,7 arasında kalabileceğine işaret ediyor. 
Uluslararası Para Fonu’nun dünyanın önde gelen 30 ülkesinin 
2020 bütçe açığı/GSYH ortalamasına yönelik tahminin yüzde 9 
olduğunu dikkate aldığımızda, Türkiye’nin küresel pandemiyle 
mücadele edilen yılı AB bütçe açığı kriterinden en fazla 1 puan 
saparak tamamlamış olması alkışlanacak bir başarıdır.

Kanada’nın bütçe açığı/GSYH oranının yüzde 21’i, ABD’nin yüz-
de 20’yi, Birleşik Krallık’ın yüzde 15’i, Japonya’nın yüzde 13’ü,  
İtalya’nın yüzde 11’i, Fransa’nın yüzde 10’u geçmesinin beklen-
diği, Brezilya, Arjantin, Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan’ın 
yüzde 10 ile 15 arasında beklendiği, küresel pandemiyle mücadele 
edilmiş bir 2020’de, Türkiye’nin bütçe açığının yüzde 4’ün dahi 
altında kalmış olması olasılığı önemli bir başarıdır. Önümüzde-
ki dönemde, 2020 gibi dünya tarihi açısından unutulmayacak, 
toplumsal hayata, ekonomik hayata bu derece olumsuz etkisi 
olmuş bir yılda, Türkiye’nin böyle bir yılı göreceli mali disiplin, 
TCMB’ye bir kuruş karşılıksız para bastırmadan, pozitif büyüme 
ve ihracat rekorlarıyla tamamlama başarısının umarım bir gün 
hakkettiği övgüyü almasına şahit oluruz.

KÜRESEL TİcARETTE ‘FIRSATLAR’ VE ‘ZORLuKLAR’

‘Kovid-19’ küresel virüs salgınının dünya ekonomisi ve küresel ti-
carete geniş kapsamlı etkileri, ‘Yeni Normal’ kavramı çerçevesinde 
yeni başlıkları, yeni yaklaşımları, yeni fırsatlar kadar, zorlukları da 
beraberinde getirdi. Bu başlıkları, Çin ve Asya’ya ‘aşırı’ bağımlılığı 
azaltmak adına, küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma; 
ticarette ‘bölgeselleşme’; yeşil üretim ve yeşil ticaret; güvenli, hijyen 
üretim ve ticaret ve ticarette dijitalleşme olarak sıralamak mümkün.

Küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma, bilhassa küresel 

TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDEN 
2020’DE 3 TEMEL BAŞARI

pROF. DR.
KEREM ALKİN

EKONOMİYE BAKIŞ

Türkiye Ekonomisi için övüneceğimiz 3 temel başarımız öne 
çıkıyor. Birincisi, ihracatçılarımızın pek çok rekora imza atmış 
olmaları. İkincisi, Türkiye’nin bütçe açığının yüzde 4 civarında bir 
seviyeyi geçmemesi. Üçüncüsü ise, 2020 yılını pozitif büyümeyle 
tamamlayan 3 veya 4 ülke arasında olma başarısı. 

“Açıklanan 
veriler, 
2020 yılının 
son ayında 
ihracatımızın, 
bir önceki yılın 
aralık ayına göre 
yüzde 16 artışla 
17,84 milyar 
dolara ulaştığını; 
bu sayede 
Cumhuriyet 
tarihinin aylık 
ihracat hacmi 
rekorunun 
kırıldığına işaret 
ediyor.”
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pandeminin sebep olduğu ciddi aksaklıklara bağlı olarak, firmala-
rın tümü için ‘tedarik çeşitlendirmesi’ konusunu önceliklendirdi. 
Bu noktada, salt iç tedarikle üretim yapan firmalar açısından dış 
tedarikçileri de sürece dahil etmek; salt dış tedarikçiyle çalışan-
lar açısından da yeni iç tedarikçiler edinmek artık daha kıymetli. 
Bilhassa, küresel pandeminin kıtalar arası ticaret hacminde sebep 
olduğu dengesizlikler ve limanlarda konteynerlerin yükleme, bo-
şaltma işlemlerinin hayli uzaması, konteyner kapasitelerini ‘altın’ 
değerine ulaştırmış durumda.

Bu nedenle, Şanghay Limanı’ndan  Los Angeles Limanı’na kon-
teyner maliyeti haziran ayına göre ikiye, Rotterdam Limanı için 
ise dörde katlanmış durumda. Türkiye açısından, daha önce orta-
lama 2 bin 500 dolara gelen konteyner maliyetleri, kimi güzergah-
lar için 7 bin dolarlara yaklaşmasına rağmen, malını satmış olan 
Türk ihracatçısı göndermek için konteyner bulamıyor. Bu durum, 
bugün ve gelecekte, küresel ticarette yakın coğrafyadan tedariki 
(nearshoring) daha kıymetli hale getirecek. Türkiye’nin ‘güvenilir 
liman tedarikçi ülke’ olma gücü, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kör-
fez ve Afrika’dan sipariş yoğunluğunu katlayacak.

Nitekim, bu gelişmenin Türkiye’nin ihracat verilerine yansıması-
nı da kırılan hacim rekorlarıyla gözlemliyoruz. Bununla birlikte, 
‘kovid-19’ sonrası dönemin küresel ticareti, üretici, tedarikçi fir-
maları, şirketleri eskisinden daha ciddi standartlarda iş yapmaya 
zorlayacak. Firmalar, aldığı siparişi zamanında teslim edebilmek 
adına kendileri için de hammadde ve ara mamul amaçlı geniş te-
darik ağları oluşturmak durumunda olacaklar. Bu nedenle, Türk 
ihracatçısı için, Türk iş dünyası için daha geniş tedarik zincirleri 
ağını oluştururken, serbest ticaret anlaşmalarını ve bölgesel ticaret 
anlaşmalarını  daha yakından takip etmek ve Türkiye için farklı 
avantajlar yakalamak hayli değerli olacak.

Bu sürecin bir diğer zorlu etabı, Türk iş dünyası, Türk ihracatçısı 
açısından tedarik zincirindeki hammadde ve ara mamul üreticileriy-
le ilişkileri ‘değer zinciri’ kavramı üzerinden de oluşturmak olacak. 
Yani, söz konusu muhatapları salt üretici ve tedarikçi görmek ye-
terli olmayacak. Çünkü, ‘Kovid-19’ sonrası dönem, küresel ölçekte 
firmalardan, şirketlerden ‘güvenilir’, ‘hijyen’ üretim ve teslimat ta-
lebinin katlandığı; üstelik de bunun ‘yeşil üretim’ ve ‘yeşil tedarik’ 
kurallarına göre yapılmasının talep edildiği; yeni küresel standartla-
rın istendiği bir dönem olacak. Bu nedenle, Türk ihracatçısının da 
‘hijyen’ üretim ve ‘yeşil üretim’e yönelik yeni sertifikasyonlar ve ak-
reditasyonları temin etmesi gereken bir dönem olacak. Bu zorlukları 
aşarsak, Türkiye’yi küresel ticarette geniş fırsatlar bekliyor.

EMTİA FİYATLARI 2021’DE RADARDA OLAcAK

Küresel emtia fiyatları açısından 2021 yukarı doğru trendi sıklıkla 

konuşacağımız bir yıl olacak gibi gözüküyor. Bunun birbirinden 
önemli gerekçeleri söz konusu. Birincisi, küresel ölçekte doğu-batı 
aksında konteyner taşımacılığı açısından önemli zorluklardan ge-
çilen bir dönem yaşanıyor. Dünyanın batısından doğusuna yönel-
miş konteyner gemileri ve konteynerler kolay kolay geri dönemi-
yorlar. Bu nedenle, üretim için gereken emtialar, ister tarım ve gıda 
emtiası, ister maden ve metal, ister petro-kimya bazlı ürünler, ister 
otomotiv ve makine endüstrisi için yedek parça veya ara mamul, 
ürünleri taşımak için konteyner bulunamıyor. Bu da emtiaların 
fiyatını arttırmakta.

İkinci bir nokta, giderek yoğunlaşan aşı haberleri ve Çin ekono-
misinde ‘Kovid-19’a rağmen güçlenmeyi sürdüren toparlanmanın, 
dünya ekonomisinin üretim ve büyüme performansı ve küresel ti-
caret açısından umutları yeşertmiş olması. Bu nedenle, üretim ve 
ihracat bazında gözlenen hareketlenme doğal olarak emtia talebine 
ve emtia fiyatlarına yansımakta. Aynı esnada, küresel bir iklim dö-
nemi olarak ifade edilebilecek ‘La Nina’ya ve onun sebep olduğu 
‘kuraklık’ tehdidine yönelik endişelerin artması da, ekstra bir olum-
suzluk olarak tarım ve gıda fiyatlarına yönelik yükselişi tetiklemiş 
gözüküyor. Öyle ki, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) aralık 
ayında yayınlanan son raporu, küresel gıda ticaretindeki ciddi hare-
ketlenmeyle, tarım ve gıda fiyatları son 6 yılın en yüksek seviyesini 
görmüş durumda.

FAO’nun aylık Gıda Fiyat Endeksi, 6 aydır aralıksız olarak yükse-
lişini sürdürmekte olan Fiyat Endeksi’nin kasım ayında ekim ayı-
na göre yüzde 3,9 ve bir önceki yılın kasım ayına göre ise yüzde 6,5 
yükselerek, endeks değeri olarak 105,0 puana ulaştığını gösteriyor. 
Bu artış oranları 2012’den bu yana görülmüş olan en sert yükseliş 
trendine işaret ederken, dikkatle takip edilen fiyatlar da 2014 yı-
lından bu yana görülen en yüksek fiyatları temsil etmekte. 2021 
yılı sonunda küresel tahıl stoklarının da küresel stok kullanım ora-
nının yüzde 30,7’sine denk gelecek şekilde 866,4 milyona gerileye-
ceği tahmin ediliyor. Bu rakam, son 5 yılın en düşük oranı olsa da, 
yine de küresel anlamda güvenli bir seviye olarak tanımlanmakta.

Londra Metal Borsası’nda ise, emtia talebinin artmasıyla birlikte, 
Metal Endeksi son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. 
Bakır, alüminyum, çinko, kurşun, kalay ve nikelin günlük kapanış 
fiyatlarına göre oluşturulan endeks en son 2012 yılında 3.500 sevi-
yelerinde bulunuyordu. Bakır fiyatları, bakır madenlerine yönelik 
yatırım eğilimindeki gerilemeye karşılık, artan talep dolayısıyla 
görülen fiyat artışlarına bağlı olarak, 8 yılın zirvesine çıkarak ton 
başına 8 bin doların üstünü gördü. Alüminyum ise ton başına 2 
bin dolar civarında seyrediyor. Zayıflayan dolara karşı yatırımcı-
ların emtiaya daha fazla yönelmesiyle uzun pozisyonlar 10 yılın 
zirvesine çıktı. Bu tablonun küresel enflasyona olan etkisini de 
yakından takip edeceğiz.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin iştirakiyle, sanal ortamda 
düzenlenen TOBB Tarım ve Hayvancılık Sektör 
Meclisi toplantısına, TOBB Başkan Yardımcısı ve 
İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve İSTİB Meclis Başkanı 
Bülent Kasap katıldı. Toplantıda sektör temsilcileri 
görüş ve önerilerini Bakan Pakdemirli’ye iletirken, 

sektörün durumu hakkında karşılıklı görüş alışve-
rişinde bulunuldu.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu  burada yaptığı ko-
nuşmada tarım ve hayvancılık sektörünün, pande-
mi tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen 
üretime devam ederek, gıdada tedarik zincirinin 
aksatmadan çalıştırmasına işaret etti. Hisarcıklıoğ-
lu,  Bakan Pakdemirli’nin yoğun gayretiyle hayata 
geçirilen “Sözleşmeli Üretim” modelinin önemine 
değindi. Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede çiftçinin üret-
tiği ürünü emeğinin karşılığı olan fiyattan sata-
bilmesi, sanayicinin de ihtiyaç duyduğu kalitede 
ürünü tedarik edebilmesi mümkün olacak. Herkes 
için Kazan – Kazan ilkesiyle oluşturulan bu modeli 
destekliyor, en kısa zamanda yasal düzenlemelerin 
hazırlanmasını bekliyoruz” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgınının tarım ve sağlık 
sektörlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu-
ğuna dikkat çekerek, “Pandeminin daha ne kadar 
devam edeceğini öngöremiyoruz. Dolayısıyla, tarım 
ve hayvancılık sektörlerimizi bu süreçte ayakta tut-
malı ve yenilikçi yaklaşımlarla sektörü destekleye-
cek adımları atmalıyız” dedi.

BAKAN pAKDEMİRLİ TARIM VE HAYVANcILIK 
SEKTÖRÜNÜ DİNLEDİ

TOBB HABER

“Pandeminin 
daha ne kadar 
devam edeceğini 
öngöremiyoruz. 
Dolayısıyla, 
tarım ve 
hayvancılık 
sektörlerimizi 
bu süreçte 
ayakta tutmalı 
ve yenilikçi 
yaklaşımlarla 
sektörü 
destekleyecek 
adımları 
atmalıyız.”

TARIM VE ORMAN BAKANI
DR. BEKİR pAKDEMİRLİ
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İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Atilla Ha-
san Akıncı, Ekotürk televizyonunda Gıda Borsası 
programında pandemi ve dezenfektan sektörünü 
değerlendirdi. Akıncı, pandemi ortaya çıkana ka-
dar kolonya sektöründe talebin yüzde 60’ının Ra-
mazan öncesinde, yüzde 20’sinin Kurban Bayramı 
öncesinde ve kalan yüzde 20’sinin de yıl genelinde 
oluştuğuna işaret etti. 

“DEVLET KOLONYAYI KARABORSAYA DÜŞÜRMEDİ”

Akıncı, “Son 5 senedir özellikle restoranlarda ve 
günlük hayatta sıkça kullandığımız kolonyalı men-
diller nedeniyle kolonya satışları artmıştı. Pandemi 
ile birlikte daha farklı bir hal aldı. Pandeminin ilk 
45 gününde neredeyse 1 yıllık kolonya satışı oldu 
diyebilirim.” şeklinde konuştu.

Salgının Ramazan Bayramı öncesine rastlaması se-
bebiyle işletmelerin elinde yeterli stok bulunması 
sebebiyle sorun yaşanmadığına dikkat çeken Akın-
cı, “Tek sorun insanların panikle stok yapmak is-
temeleriydi. Bu durumu da kısa sürede toparladık. 
Devletimiz tarafından alınan taban-tavan fiyat uy-
gulamaları sayesinde kolonya karaborsaya düşmedi” 
ifadelerini kullandı.

“ARZ FAZLAMIZI YuRTDIŞINA GÖNDEREMEDİK”

İSTİB Meclis Üyesi Atilla Hakan Akıncı, pandemi 
sırasında ülke ve marka anlamında çok önemli bir 
fırsatın ele geçtiğini ancak kullanılamadığını belir-

terek, “Talebin fazlası bir arz gerçekleşti, fakat ted-
birlerden dolayı ürünü yurt dışına gönderemedik. 
Talep artınca üretim de arttı ve herkesin elinde çok 
fazla stok var. Yurt dışından gelen talep döviz bazlı 
olduğu için yüksek fiyattan satış olacağı ve yurtiçi 
talep karşılanamayacağı düşüncesiyle ani bir önlem-
ler zinciri ile karşılaştık. Eldiven, maske, sağlıkçı-
ların kullandığı tulumlarda da bu önlemler oldu. 
Önlemler doğruydu fakat hızlı alınmış bir karardı” 
tespitinde bulundu.

“MARKALI ÜRÜNLER TÜKETİN”

Pandemi döneminde kurda ciddi dalgalanmalar 
yaşanmamasına rağmen özellikle fırsatçı ve küçük 
işletmelerin yersiz fiyat artışı yaptığına işaret eden 
Akıncı, “Dezenfektan markaları bu süreçte arttı. 
Sağlık Bakanlığından alınan izinler olmadan de-
zenfektan üretimi yapılamaz. Vatandaşlarımıza bi-
linmeyen markaları kullanmamalarını öneriyorum. 
Cilde temas eden bir ürün olduğu için zararları ola-
bilir” şeklinde konuştu.

Akıncı, pandemi sona erse de insanların kolonya ve 
dezenfektan taleplerinin devam edeceğini kaydede-
rek, “İnsanlar kolonya ve dezenfektan kullanımına 
alıştı. Eskiden kolonya her evde bulunan bir ürün-
ken şimdi herkesin çantasında veya cebinde yer alı-
yor. Türk üreticiler için bu, çok avantajlı bir durum. 
Köklü firmalarımız var. Bu zorlu süreci dünya gene-
linde avantaja çevirebiliriz” öngörüsünde bulundu.

İSTİB Meclis Üyesi Atilla Hasan Akıncı: 

pANDEMİDE 45 GÜNDE 
BİR YILLIK KOLONYA SATILDI

İSTİB HABER

“Tek sorun 
insanların 
panikle stok 
yapmak 
istemeleriydi. 
Bu durumu da 
kısa sürede 
toparladık. 
Devletimiz 
tarafından 
alınan taban-
tavan fiyat 
uygulamaları 
sayesinde 
kolonya 
karaborsaya 
düşmedi.”
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ATİLLA HASAN AKINcI
EKOTÜRK / GIDA BORSASI



26

İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ali Taş Gü-
len, A Para televizyonuna yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin yıllık tavuk ihracatının 400-450 bin 
ton aralığında gerçekleştiğini söyledi. Gülen, “Af-
rika ve Ortadoğu’dan sonra Çin’e yapılacak olan 
ihracat, sektörü hareketlendirdi. Üretimin artması-
nın yanı sıra sektörde fiyat artışı da gerçekleşebilir” 
uyarısında bulundu.

Sektörün tamamının kayıt altında olduğunu, bu 
sebeple her yıl hangi ayda satış artışının olduğunu 

görmenin mümkün olduğunu belirten Gülen, Av-
rupa Birliği’nin siyasi yaklaşımından şikayet etti. 
Gülen, bu konuda şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği bizden siyasi nedenlerden dolayı 
tavuk almıyor. Avrupa Birliği standartlarının üze-
rinde üretim standardımız var. Hem ulaşım hem de 
altyapı olarak bize çok uygun bir pazar Avrupa Bir-
liği. Tavuk yüklü kamyonlarımızın kendi toprakla-
rından geçmesine izin dahi vermiyor. Bunlar hep si-
yasi nedenlerden dolayı. Kosova’ya karadan kolayca 
ulaşmak varken gemiyle önce Arnavutluk limanına 
oradan Kosova’ya mal göndermek durumunda kal-
dık. Altyapımız, üretim tesislerimiz standartların 
çok üzerinde, tavuk üretim teknolojimiz çok yeni.

Sektörel bir sorun yok ortada, tamamen yönetim-
lerin arasında görüşülmesi ve çözülmesi ile ilgili so-
runlar. Bugün kapıları açsalar Avrupa’nın tamamına 
tavuk ihracatı yapabiliriz. 2015 senesinde 290 bin 
ton ihracat yaparken 2019’da 408 bin ton ihracat 
yaptık. 2019’da 21-22 kilo yıllık tüketime çıkardık. 
Sektör çok dinamik ve sürekli kendini yeniliyor.”

İSTİB Meclis Üyesi Ali Taş Gülen: 

AB SİYASİ NEDENLERLE BİZDEN TAVuK ALMIYOR

İSTİB HABER

ALİ TAŞ GÜLEN
A pARA / TARLADAN SOFRAYA

“Avrupa Birliği 
standartlarının 
üzerinde üretim 
standardımız 
var. Tavuk yüklü 
kamyonlarımızın 
kendi 
topraklarından 
geçmesine izin 
dahi vermiyor. 
Kosova’ya 
karadan kolayca 
ulaşmak varken 
gemiyle önce 
Arnavutluk 
limanına oradan 
Kosova’ya mal 
göndermek 
durumunda 
kaldık.”
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Hükümetin ekonomi ile ilgili bakanları ile Adalet 
Bakanı, iş dünyası görüşmeleri kapsamında, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ile 
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 
bir araya geldi. TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB 
Başkanı Ali Kopuz’un da iştirak ettiği toplantıya 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Ba-
kanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal katıldı.
 
“KApSAMLI VE VERİMLİ BİR TOpLANTI YApTIK”

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulu-
nan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eko-
nomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile 
çözeceğimize inanıyoruz” dedi. İki oturum halinde 
yapılan toplantının ilk oturumunda ekonomi ve re-
form gündemi, ikinci oturumunda ise Türkiye’nin 
en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısı gerçek-
leştirildi. Başkan  Hisarcıklıoğlu  “TOBB Türkiye 
Sektör Meclislerinde her sektördeki en büyük fir-
malar ve ilgili sektörel dernekler yer alıyor. Sektör 
Meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorun-
ları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir 
araya getirdiler ve bunları video konferans yönte-
miyle Bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli 

bir toplantı gerçekleştirdik” diye konuştu.

İş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntılar ve bunla-
ra yönelik çözüm önerilerini de bakanlara sunduk-
larını vurgulayan Başkan Hisarcaklıoğlu, “İçerde ve 
dışarda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde 
devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değer-
liydi. Sıkıntıları aşma noktasında başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Bakanlarımızın reformcu iş yapma vizyonlarının 
büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Hükümetimizin 
bu vizyonunun reformların hayata geçmesi ve istik-
rarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını 
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TOBB YÖNETİMİ BAKANLARLA BuLuŞTu
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İSTİB Meclis Üyesi Memet Yalçın, toptan piyasa-
sının pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadığını 
belirterek, “Özellikle Mayıs – Haziran aylarında 
piyasa kilitlendi. Tedarik sağladığımız pasta, börek, 
kafeterya sektörü, pandemi tedbirleri kapsamında 

kapanmak zorunda kaldı. Mal satamayınca, satılan 
malların ödemelerinde aksamalar yaşanınca herkes 
zorlandı. Devletimiz tüm imkânlarıyla esnafımızı 
rahatlatmaya çalıştı. Tabii ki yetmedi ama bir nebze 
de olsa esnafa nefes oldu” diye konuştu.

“DÖVİZ SEBEBİYLE Bu KADAR FİYAT ARTIŞI DAHA 
ÖNcE GÖRMEDİM”

Pandeminin ilk döneminde vatandaşın çok fazla 
alışveriş yaparak stokladığına işaret eden Yalçın, 
“Aslında buna gerek yoktu. Ülkemizde gıda konu-
sunda sıkıntı yaşamayacağımızı biliyorduk” değer-
lendirmesinde bulundu.

Sektörde daha önce görülmedik şekilde döviz artışı 
sebebiyle fiyat artışı yaşandığına işaret eden Yalçın, 
“Yıllardır bu sektördeyim, dövizin artmasından dola-
yı kısa dönemde bu kadar fiyat artışı geçmiş senelerde 
hatırlamıyorum. Kendi buğday, un, yağ gibi temel 
ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılayabiliyoruz ama 
eksikliklerinde ithal ediyoruz. İthal edince de dövize 
bağlı olarak maliyeti yüksek oluyor. Mecburen fiyata 
yansıtmak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KALİTELİ ÜRETİMDE SORuN YAŞIYORuZ”

Üreticinin desteklenerek, üretim kapasitesinin ve-
rimli ve kaliteli bir şekilde artırılması gerektiğini 
ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

“15 sene öncesine kadar Türkiye dünyanın en bü-
yük 3. buğday üreticisi ülkesiydi. Günümüzde de 
üretim yapıyoruz fakat kaliteli üretimde sorun ya-
şıyoruz. Sert havalarda yetişen buğday sert olur ve 
bu kaliteyi de artırır. Türkiye’de belli başlı yerlerde, 
mesela Konya’da kaliteli üretim yapabiliyoruz. Buğ-
daylarımız kötü değil, sadece istenilen seviyedeki 
kaliteli buğday üretimini artırmamız gerekiyor. 
Desteklerle birlikte hem kendine yeten hem de dı-
şarıya kaliteli buğday satan bir ülke konumuna ge-
leceğimizi düşünüyorum.”

Yalçın, salgının en kısa zamanda bitmesini dileye-
rek, “Vatandaş rahat mal alımı yapamıyor, ilerisini 
göremediği için temkinli alışveriş yapıyor. Bu zorlu 
süreç bittiğinde piyasalar rahatlayacak” dedi.

İSTİB Meclis Üyesi Memet Yalçın: 

MAL SATAMAYINcA ÖDEMELERDE ZORLANDIK

İSTİB HABER

MEMET YALÇIN
EKOTÜRK / GIDA BORSASI

“Buğdaylarımız 
kötü değil, 
sadece istenilen 
seviyedeki 
kaliteli buğday 
üretimini 
artırmamız 
gerekiyor.” 
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İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz,  2020 
yılı 3. çeyrek büyüme rakamını değerlendirerek, 
“Bir önceki çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9 küçülme 
sonrası, üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 6,7’lik 
büyüme ile piyasaların beklentisi de aşılmış ve 
önemli bir toparlanmaya imza atılmıştır. Türkiye’ye 
güvenenler yıllardır olduğu gibi bu kez de yanılma-
dı.” dedi. 

Salgının dünyada yeniden tırmanışa geçtiği bir dö-
nemin yaşandığına dikkat çeken Başkan Kopuz, 
2020 yılını pozitifi büyüme ile kapatabilmek için 
iş dünyası ve devletin el ele çalışması gerektiğini 
vurguladı. Bugüne kadar Hükümetin iş dünyası-
nın sesine kulak verdiğinin altını çizen Başkan Ko-
puz,  “Böylesine olağanüstü şartların yaşandığı bir 
dönemde Hükümet ile iş dünyası arasındaki sağlıklı 
iletişim 2020’yi büyüme ile kapatma hedefimizdeki 
en büyük silahımızdır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜMEDE ucuZ VE BOL KREDİLERİN ETKİSİ

Türkiye’de de vaka sayılarının ciddi bir artış göster-
diğini hatırlatan Başkan Kopuz, şunları söyledi:

“Ağustos ayında sanayi üretimindeki artışın bek-
lentilerin üzerinde gerçekleşmesinin üçüncü çeyre-
ğin daha iyi sonuçlanacağının habercisi olduğunu 
söylemiştim. Nitekim üçüncü çeyrekte sanayide 
yüzde 8, inşaatta yüzde 6,4, tarımda yüzde 6,2’lik 
bir büyüme gerçekleşti. Bu büyüme rakamlarında, 
alınan önlemler kapsamında sağlanan ucuz ve bol 
krediler ile iç talebin de etkisinin olduğunu unut-
mamak gerekiyor. Bugüne kadar hem sağlık hem de 
ekonomi alanında alınan tedbir ve önlemlerin diğer 
ülkelerden pozitif ayrışmamızı sağladığı aşikâr. Bu 
politikalarla elde edilen büyüme başarısı bizi reha-
vete sürüklememeli her zamankinden daha çok mü-
cadele etmeliyiz.”

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: 

“2020’Yİ BÜYÜME İLE KApATMA HEDEFİNDEYİZ”

İSTİB HABER

“Böylesine 
olağanüstü 
şartların 
yaşandığı 
bir dönemde 
Hükümet ile 
iş dünyası 
arasındaki 
sağlıklı iletişim 
2020’yi büyüme 
ile kapatma 
hedefimizdeki 
en büyük 
silahımızdır.”

TÜRKİYE, 2020’NİN 
ÜÇÜNcÜ ÇEYREğİNDE
BÜYÜDÜ

Y Ü Z D E
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Kırmızı Et Ticaret Meslek Komitesi, et üretimi sı-
rasında ekonomik kayıpların en aza indirilmesi, is-
rafın azaltılması ve gıda güvenliği açısından yüksek 
bir bilince erişilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. 
17 No’lu Meslek Komitesi, sektörün nabzını tuta-
rak sorunlarına çözüm üretirken, kırmızı et üretimi 
ve tüketiminde gıda israfının önüne geçilebilmesi 
için öneriler geliştiriyor.

SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ AŞAMASI KESİM SÜREcİ

İSTİB 17 No’lu Kırmızı Et Ticareti Meslek Komi-
tesi Üyesi ve aynı zamanda İSTİB Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Mehmet Erkan Özefe ile Meclis Üyesi 
Ahmet Yücesan, kırmızı et üretiminin en önemli sü-
reçlerinden birinin kesim aşaması olduğunu, doğu-

mundan itibaren kesim anına kadar özenle beslenen 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan azami verim 
alınabilmesi için kesim aşamasında doğru ve bi-
linçli yöntemlerin uygulanması gerektiğini, bunun 
gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını 
belirttiler. 

“KAYIpLARIN TEK NEDENİ EğİTİMSİZLİKTİR”

Bu kapsamda 17 No’lu Kırmızı Et Ticareti Meslek 
Komitesi’nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü 
beyan eden Özefe ve Yücesan, şunları söylediler:

“Karkas parçalama tesislerinde, karkasın tüm par-
çalarının usulüne uygun işlenmesi gerekir. Değerli 
et parçalarına  (bonfile, kontrfile vs.) verilen hasar 

YENİ MÜFREDATLA 
YENİ KASApLIK EğİTİMİ TALEBİ
“İSTİB 17 No’lu Kırmızı Et Ticareti Meslek Komitesi, kırmızı 
et sektörünün geleceğini şekillendirecek önerilerde bulundu. 
Kırmızı et sektöründe yer alan üyeler yeni bir müfredat 
ile daha uzun süreli, pratiğe dayalı bir kasaplık eğitimi 
verilmesini istiyor. Sektör temsilcileri, ancak yeni müfredatla 
yetişecek kasapların sektörün ihtiyacı olan değişimi 
sağlayabileceğini belirtiyorlar.”

“Karkas 
parçalama 
tesislerinde, 
karkasın tüm 
parçalarının 
usulüne uygun 
işlenmesi 
gerekir. Değerli 
et parçalarına  
(bonfile, 
kontrfile vs.) 
verilen hasar en 
aza indirildiğinde 
ekonomik kayıp 
da azalacaktır.” 

TÜMER TOPAL

*  BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA MESLEK YÜKSEK GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOjİSİ pROGRAMI 
ÖğRENcİLERİNİN SuSuRLuK DÖRT MEVSİM ET MAMuLLERİ FABRİKASI ZİYARETİ…
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en aza indirildiğinde ekonomik kayıp da azalacaktır. 
Maalesef hayvan kesimlerinin genellikle bilinçsizce 
ve geleneksel usuller ile yapılması israfa neden olu-
yor. Bunu aşmanın tek yolu da eğitim ve ihtisaslaş-
madır. 

Ayrıca kesim esnasında ve sonrasında oluşan atık-
ların değerlendirilmemesi de önemli ekonomik ka-
yıplara sebep oluyor. Karkasların ve et ürünlerinin 
işlenmesi, çeşitlendirilmesi, hazırlanması ve sunu-
mu esnasında ne yazık ki, eğitimsizlik nedeniyle 
maliyet artırıcı kayıplar oluşuyor. Beceri kazanmış 
eğitimli kasapların yetiştirilmesi, bu tür kayıpları en 
aza indirecektir.”

“EğİTİM TEK SEFERLİK pROjE DEğİLDİR”

Kasaplık eğitiminin tek seferlik projeler olmaktan 
çıkartılıp sürekli hale getirilmesi gerektiğini belirten 
sektör temsilcileri, Türkiye’de kasaplık sektörünün 
uzun zamandır kalifiye eleman eksikliği çektiğini 
ifade ediyorlar. Aynı konuya değinen Bursa Uludağ 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Et ve Ürünle-
ri Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Çetin 
Özuğur ise kırmızı et sektöründe eğitimin önemine 
dikkat çekti. 

Türkiye’de kasap eğitimi konusunda iki ana eğitim 
yönteminin olduğunu belirten Özuğur, bunların 
Meslek Yüksek Okulu tarafından verilen et tekni-
kerliği ile sertifikalı kurslar olduğunu söyledi. Özu-
ğur, Meslek Yüksek Okulundan bir yılda mezun 
olan 20-25 kişiden sadece 4-5 tanesinin, “Et Tekni-
keri” olarak görev yaptığını belirtti. 

KASApLIK EğİTİMİ İÇİN İKİ YOL

Özuğur, “Türkiye’de aktif olarak üç adet Meslek 
Yüksek Okulunda ‘Et ve Et Teknolojileri Programı’ 
bulunuyor. Bu programlardan mezun olanlar ‘Et 
Teknikeri’ olarak anılıyor. İki yıl süren bu eğitim 
sonrasında mezunlar, kasaplık işi için kendilerini 
fazla kalifiye görüyor ve kasaplığa yönelmiyorlar. Bu 
yüzden de birçok mezun kendi alanlarının dışında 
bir mesleğe kayma eğilimi gösteriyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının da kasap ihtiyacını kar-
şılamak için sertifikalı kurslar düzenlediğine işaret 
eden Özuğur “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
hazırlanan müfredata uygun şekilde 40 saat üzerin-
den düzenlenen kurslar sonucunda birçok yerde ge-
çerli olan ‘Kasaplık Belgesi’ alınabiliyor” ifadelerini 
kullandı.

YENİ MÜFREDAT, YENİ KASApLAR

Kırmızı et sektöründe yer alan üyeler yeni bir müf-
redat ile daha uzun süreli, pratiğe dayalı bir kasap-
lık eğitimi verilmesini istiyor. Kasaplık eğitimlerine 
talip olan sektör temsilcileri, Kasaplar Odası gibi 
meslek kuruluşlarının üniversiteler ile ortaklaşa ha-
zırlayacakları ve “yerinde uygulamalı eğitim” yönte-
mini de içeren yeni bir müfredat ile en az 2-3 aylık 
eğitimler düzenlenmesini öneriyorlar. Sektör tem-
silcileri, ancak yeni müfredatla yetişecek kasapların 
sektörün ihtiyacı olan değişimi sağlayabileceğini 
belirtiyorlar.
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İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İs-
met Aral, Esnaf Bülteni tarafından düzenlenen Lonca 
İş Sohbetlerine konuk olarak, gıda israfını engelleme 
çalışmalarını anlattı. İstanbul Ticaret Borsasının gıda 
israfı ile ilgili çalışmalarına Mart 2019 tarihinde başla-
dığını, bu amaçla yönetim kurulu üyelerinden oluşan 
Gıda İsrafını Engelleme Komisyonunu kurduklarını 
belirten Aral, “Bu komisyon yaklaşık 1,5 senedir çalı-
şıyor. Ve biz gördük ki Türkiye’de aynı dünyada oldu-
ğu gibi gıdaların üçte biri maalesef çöpe gidiyor” dedi.

“BM HER ÜLKEDEN GIDA İSRAFINI 
ÖNLEMESİNİ İSTİYOR”

Aral, Birleşmiş Milletler’in (BM) 15 senedir Dün-
ya Tarım Örgütü üzerinden gıda israfını önlemek 
için çalışmalar yaptığını hatırlatarak, “Dünyada 1,3 
trilyon dolarlık, yani 1,6 milyar ton gıda çöpe atıla-
rak israf ediliyor. Biz bu rakamları BM’den aldıktan 
sonra döndük, ülkemizdeki duruma baktık. BM 
gıda israfını dünyanın taşıyamayacağını belirtiyor. 
Bütün ülkelerin bu konuda çalış-
ma yapmasını istiyor. 2050 yılın-
da dünya nüfusu iki kat artarak, 
9,8 milyara çıkacak. Gıda talebi 
de 2 kat artacak. Yüzde 33’e yakın 

gıda israfını bu dünya kaldıramaz. Onun için önce-
likle bu israfı önlemeliyiz” diye konuştu.

Türkiye’de gıda ihracatı kadar gıda israfı yapıldığını 
tekrarlayan Aral, “Gıda israfını, insanların gözlerine 
soka soka anlatmaya, bu işin çok ciddi olduğunu 
söylemeye çalışıyoruz. İSTİB olarak bizim amacı-
mız ne? İki sene içerisinde yapacağımız aksiyonlarla 
2-3 milyar dolarlık gıda israfını önlemek. İki fazımız 
var. Hem gıda israfı, hem gıda kaybı. Gıda israfı ile 
ilgili çalışmayı hallettikten sonra gıda kaybına ge-
çeceğiz. Bu faz da 5 sene sonra başlayacak” bilgisini 
verdi. Aral, ayrıca “İkinci fazda Tarım Bakanlığının 
olması gerekiyor. Çünkü gıda kaybı ürünün sökü-
münde, ürünün depolanmasında, ilaçlanmasında, 
silolara konulmasında, nakliyesinde ve üretim yeri-
ne kadar giden süreçte meydana geliyor” dedi.

“BELEDİYELER ÇÖp AYRIŞTIRMASINA GİTMELİ”

Yerel yönetimleri, 2015’te çıkan Belediye Yasası’na 
uyarak çöp ayrıştırması yapmaya çağıran Aral, “Ka-

nun çıkmış durumda, evlerde de 
çöpleri ayrıştırılması gerekiyor. 
Belediyeler mahalle aralarındaki 
konteynerların şeklini değiştir-
mek zorunda. Gıda çöplerini top-

Hakkı İsmet Aral, Lonca İş Sohbetlerinde konuştu: 

DÜNYA Bu GIDA İSRAFINI TAŞIYAMAZ

“Türkiye’de aynı 
dünyada olduğu 
gibi gıdaların 
üçte biri 
maalesef çöpe 
gidiyor.”

İSTİB HABER

HAKKI İSMET ARAL
ESNAF BÜLTENİ / 
LONcA İŞ SOHBETLERİ 

DÜNYADA 1,3 
TRİLYON DOLARLIK 
GIDA ÇÖpE ATILIYOR. 1,6

MİLYAR TON
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layacak kamyonların farklı olması gerekiyor. Avrupa 
çöpleri yıllardır ayrı topluyor. Çöpleri ekonomiye 
döndürüyor. Bizim işimiz aslında çöpe gitmemesi” 
açıklamasında bulundu.

TİDER ile birlikte gıda bankacılığı üzerinde çalış-
tıklarını kaydeden Aral, gıda bankacılığının gıda 
israfını önleyecek çok önemli bir mekanizma oldu-
ğunu söyledi. Aral, “Bu sistem Türkiye’de kurula-
bilir. Marketlerdeki, perakendedeki gıda iadelerini 
önleyeceğiz. Şu anda Avrupa’da birkaç ülkede mar-
ketlerin gıdayı üreticiye iade etmesi yasaktır biliyor 
musunuz? Marketler gıda iadesini yapamıyorlar. 
İadesi yaklaşan ürünleri, Gıda Bankacılığına teslim 
ediyorlar. Gıda bankacılığına verdiği her ürünü, 
kendi alış fiyatından gider yazabiliyor. KDV’sini 
de devletten alabiliyor. Böyle bir sistem içerisinde 
Avrupa’da birkaç yerde bu sistem devam ediyor” 
diye konuştu. Aral, TİDER ile birlikte hazırladık-
ları projeyi tamamlamakta olduklarını yakında ilgili 
makamlara sunacaklarını bildirdi.

“İSRAFI ÖNLEYEcEK İLK MÜFREDATI HAZIRLAYIp 
MEB’E GÖNDERDİK”

Otellerde açık büfenin kaldırılmasının israfı yarı 
yarıya azaltacağını ifade eden Aral, israfı engelleme 
amacıyla STK’lar ile yürüttükleri çalışmalardan son-
ra Milli Eğitim Bakanlığı ile de müfredat çalışması 
yapacaklarını açıkladı. Müfredat çalışmasının sadece 
ilköğretimde olacağını belirten Aral, şunları söyledi:

“Bu müfredat sadece ve sadece ilköğretim için yapılan 
bir müfredat olacak. Haftalık bir ders olarak gıda is-
rafını konu alacağız. Çocukların kitaplarını hazırlıyo-
ruz. Avrupa’da örnekleri var.  Bunları da inceliyoruz. 
Çocukların eğitimi konusunda FAO ile işbirliği içeri-
sindeyiz. Kitapları şu anda İtalyancadan, İngilizceden 
çeviriyoruz. Türkiye’ye uygun, kültürümüze uygun 
şekilde değiştiriyoruz. Bu kitapların ilköğretim çağın-
daki çocuklara gıda israfı dersi olarak okutulması için 
bir müfredat hazırlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımı-
zın haberi var. İlk çalışmayı gönderdik. Bu kitap çalış-
malarını da bitirdikten sonra inşallah beraber oturup 
Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte bu konunun 
müfredata girmesi için büyük bir adım atacağız.”

“KAMu SpOTLARIMIZ YAYINA HAZIR, TOp RTÜK’TE”

Aral, konuşmasında üniversite öğrencilerine yö-
nelik düzenledikleri gıda israfı konulu yarışma ve 
kamu spotları hakkında da bilgi verdi. Aral, “Kamu 
spotlarını RTÜK’ e gönderdik. İnşallah onlar da 
yayınlanması için TV kanallarına gönderirler” dedi. 

Gıda israfı sosyal medya hesaplarında aktif olarak 
paylaşımlar yaptıklarını ifade eden Aral, “İnstag-
ramda çok güzel konuları ele alıyoruz. Bizim di-
yetisyenimiz var. Bu diyetisyenimiz nasıl alışveriş 
yapılacağını öğretiyor. Kalan yemeklerin nasıl bir 
gün sonra yemek haline getirilip tekrardan kulla-
nabileceğini öğretiyor. Buzdolabının nasıl dizilmesi 
gerektiğini öğretiyor” diye konuştu. 

“Kamu 
spotlarını RTÜK’ 
e gönderdik. 
İnşallah onlar da 
yayınlanması için 
TV kanallarına 
gönderirler.”

• belediyeler 
MAHALLE 
ARALARINDAKİ 
KONTEYNERLARIN 
ŞEKLİNİ DEğİŞTİRMEK 
ZORuNDA. 

• gıda çöplerini 
TOpLAYAcAK 
KAMYONLARIN FARKLI 
OLMASI GEREKİYOR.
• avrupa yıllardır 
ÇÖpLERİ AYRI 
TOpLuYOR. ÇÖpLERİ 
EKONOMİYE 
DÖNÜŞTÜRÜYOR
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İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hakkı 
İsmet Aral, TOSYÖV tarafından gerçekleştirilen 
XVI. KOBİ Zirvesinde “Gıda Sektörü” paneline ka-
tıldı. Moderatörlüğünü TİM YK Üyesi Melisa Tok-
göz Mutlu’nun üstlendiği panelde, İSTİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, TİM 
Tarım Kurulu Üyesi İstanbul Fındık ve Mamülle-
ri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Haydar Gören ve TİM Tarım Kurulu Üyesi, İstan-
bul Su Ürünleri Hayvansal Mamüller İhracatçıları 

Birliği Yönetim Kurul Başkanı Müjdat Sezer konuş-
macı olarak yer aldı.

Panelde 2020 yılında Türk tarımının durumunu 
değerlendiren Aral, pandemi sürecinin gıda temi-
ninin önemini arttırdığını hatırlatarak, “Bu süreçte 
birçok alışkanlığımızın vazgeçilebilir olduğunu gör-
dük. Ancak hangi şartlar altında olursak olalım gı-
daya olan ihtiyacımız, bu süreçte her zamankinden 
daha fazla ve öncelikli oldu” tespitinde bulundu.

Aral, XVI. KOBİ Zirvesinde konuştu: 

“pANDEMİDE GIDAYA İHTİYAcIMIZ 
DAHA ÖNcELİKLİ”

“Hangi şartlar 
altında olursak 
olalım gıdaya 
olan ihtiyacımız, 
pandemi 
sürecinde her 
zamankinden 
daha fazla ve 
öncelikli oldu”

İSTİB HABER

HAKKI İSMET ARAL
TOSYÖV - XVI. KOBİ ZİRVESİ 

İstanbul Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, A Para televizyonun-
da Şafak Tükle’nin sunduğu “Tarladan Sofraya” 
programına katıldı. Aral, Türkiye’de ve dünyada 
gıda israfının boyutlarını ortaya koyarak, “Dünyada 

yılda 1,3 trilyon dolarlık gıda, yani üretilen gıdanın 
üçte biri israf ediliyor. Türkiye’de ise ortalama 14,5 
milyar dolar değerinde gıda israf oluyor. Amacımız 
2-3 milyar dolarlık gıda kaybını önleyerek, geri ka-
zanmaktır” şeklinde konuştu.

ARAL A pARA’DA GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

HAKKI İSMET ARAL
A pARA / TARLADAN SOFRAYA 

34
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İSTİB Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, “CNR 
Food İstanbul 2020” kapsamında düzenlenen pa-
nelde gıda israfı hakkında bir sunum yaptı. Sunu-
munda İstanbul Ticaret Borsasının Gıda İsrafını 
Engelleme Projesi kapsamında yaptığı çalışmaları 
anlatan Aral, “Belediyeler tarafından 2018 yılında 
toplanan atık miktarının 33 milyon ton olduğu, bu 
atıkların 14,5 milyon tonunun gıda atıkları olduğu, 
parasal değerinin 14 milyar dolara tekabül ettiği” 

bilgisini verdi. Türkiye’de gıda ihracatı kadar gıda 
israfı olduğuna değinen Aral, “Gıda kayıp ve israfı 
küresel bir sorundur. Bu nedenle çözümü, ulusal, 
bölgesel ve küresel düzeyde çaba gerektiriyor. Bu-
nun için hem de kamuya, hem STK’lara, hem özel 
sektöre görev düşüyor” tespitinde bulundu. Aral, 
CNR Food İstanbul Fuarı’na katılan Çekya Tarım 
Bakanlığı ve konsolosluk yetkililerine plaket takdim 
etti.

Hakkı İsmet Aral: 

“SORuNuN ÇÖZÜMÜ BÖLGESEL 
VE KÜRESEL ÇABAYLA MÜMKÜN”

İSTİB HABER OcAk-ŞuBAT 2021 35
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İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TGRT 
Haber’de güncel ekonomik gelişmeler hakkında de-
ğerlendirmeler yaptı.

“cuMHuRBAŞKANIMIZ GÜVEN VE MORAL VERDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyasının görüş-
lerine büyük değer verdiğinin altını çizen Başkan 
Kopuz, Ekonomi Şurası’ndaki konuşmasıyla Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyasını güven ve moral 
aşıladığını söyledi. Başkan Kopuz, şöyle konuştu:

“Türk iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin Şura Toplantısına Sayın Cum-
hurbaşkanımız iştirak etti. Bütün üyelerimizin so-
runlarını tek tek Cumhurbaşkanımız dinledi, not 
aldı ve cevap verdi. Çok olumlu geçti toplantı. Bu 
da bizi iş dünyası olarak umutlandırdı.  Biz pande-

mi döneminde sıkıntılarımızı atlatacak o güveni ve 
morali Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldık. Flu bir 
ortam vardı artık netleşmeye başladı.” 

“GIDADA HİÇBİR SIKINTI YAŞANMADI”

Pandemi sürecini tarım sektörünün çok az kayıpla 
atlattığını belirten Başkan Kopuz, şunları söyledi:

“Tarım sektöründeki arkadaşlarımız bu süreçte ka-
yıp vermeden, çok fazla zarar etmeden bu süreci 
atlattı. Hatta işlerinde fazlalık oldu. Çünkü gıda 
ulaşılması en ihtiyaç olan baştaki emtialardan bir 
tanesi. Gıda ile ilgili sıkıntımız olmadı. Bütün dün-
ya gıda ile ilgili sıkıntı çekerken biz gıdada ülke ola-
rak hiç bir sıkıntı yaşamadık. Onun için o sektörde 
uğraşan arkadaşlarımızın hepsinin işlerinde iyileşme 
var. Ancak yemek sektörü ile ilgili sıkıntımız oldu. 

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: 

FLu ORTAM ARTIK NETLEŞMEYE BAŞLADI
TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, tarım sektörünün pandemi 
sürecini çok az kayıpla geçirdiğini belirterek, “Bütün dünya 
gıda ile ilgili sıkıntı çekerken biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. 
Onun için o sektörde uğraşan arkadaşlarımızın hepsinin 
işlerinde iyileşme var. Genelde ihracata dönük çalışan, 
gıdaya dönük çalışan firmalarımızın hiçbirinin kaybı olmadı” 
diye konuştu.

İSTİB HABER
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Restoranlar zinciri gibi alanlarda kapanıp açılma 
saatlerinde sınırlamalar oldu. Ama genelde ihracata 
dönük çalışan, gıdaya dönük çalışan firmalarımızın 
hiçbirinin kaybı olmadı.”
 
“TOBB ÇOK İYİ ARAcILIK ROLÜ YApIYOR”

Başkan Kopuz, tüm dünyanın olduğu gibi 
Türkiye’nin de salgın sebebiyle zorlu bir süreçten 
geçtiğini kaydederek, “Hiç istemediğimiz halde kı-
sıtlamalarla karşılaşıyoruz. İşletmelerimizin bazıları-
nın paket servise dönmesi, gerçekten burada hükü-
metimizin yaptığı çağrılara pek kulak vermemekten 
kaynaklı diye düşünüyorum” diye konuştu. 

Başkan Kopuz, “Üyelerimizin sorunlarını TOBB 
Başkanımıza ilk günden itibaren aktardık ve hükü-
metle birebir ilişkilerde ilettiğimiz sorunların yüzde 
99’u çözüldü diyebilirim. Bundan sonra da TOBB 
Başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ba-
kanlarımıza, üyelerimizin sorunlarını aktarmadaki 
o aracılık rolünü çok iyi yapacağına inanıyoruz.  Bu 
süreci de çok az hasarla atlatacağımızı düşünüyo-
rum” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin pandemiden çıkışta dünyadan ayrış-
makta olduğuna işaret eden Başkan Kopuz, “Pan-
demiden önce 2020’yi biz artışla kapatacağımızı 

söylüyorduk. Hâlâ daha dünyadan ayrışan bir Tür-
kiye var, küçülme oranları ile ilgili. Bunu biz başa-
rıyoruz. 2021 yılından gerçekten umutluyuz. Eğer 
aşı ile sağlık sistemi rahatlarsa, lojistikte bir sıkıntı 
olmazsa 2021’deki ihracatımızı arttıracağımızı dü-
şünüyorum” ifadelerini kullandı. 

“ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İÇİN DÖVİZDE İSTİKRAR ŞART”

Başkan Kopuz, dövizde istikrarın sağlanmasının iş 
dünyasının önünü görmesi için gerekli olduğunu 
ifade ederek, “Bundan dolayı faizlerdeki yükselme-
nin geçici olacağını düşünüyorum. Enflasyon düş-
meye başladığı zaman faiz oranlarının da düşmeye 
başlayacağına inancımız tam. Biz her şekilde üre-
tip satmayı beceriyoruz, 2020’de bunu gördük. Şu 
anda üretim, sanayi çarklarımız dönüyor ve 2021’in 
bizim için bir çıkış noktası olacağını düşünüyorum. 
İnşallah daha iyi olacak” temennisinde bulundu.

Başkan Kopuz, salgınla mücadelede Hükümetin 
destek ve teşviklerinin çok yerinde olduğunu söy-
ledi. Başkan Kopuz, “İş dünyası olarak biz teşvik-
lerden memnunuz. Ertelemelerin ödemeleri geldi. 
Ödemelerde esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimi-
zin tekrar sürenin uzatılması ile ilgili bir talebi var. 
Hükümetimiz bunun üzerinde çalışıyor. İnşallah bu 
talepler de karşılanacak” müjdesini verdi.

pANDEMİ SÜREcİNİ TARIM SEKTÖRÜ ÇOK AZ 
KAYIpLA ATLATIYOR. TOBB ÜYELERİN SORuNLARINI 
HÜKÜMETLE GÖRÜŞEREK HIZLA ÇÖZÜYOR.

TOBB’uN ÜYE SORuNLARINI ÇÖZME ORANI

Y Ü Z D E
99
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YEŞİL MuTABAKAT İLE İKLİM ‘FABRİKA 
AYARLARINA’ DÖNEcEK Mİ?

ARAŞTIRMA İZZET ERÇELEN

Covid -19 salgını, iklim değişikliği ve kuraklık 
gibi tehditlerin, ekonomilerin tamamında 
radikal bir dönüşüme yol açması kaçınılmaz gibi 
görünüyor. Bu konuda tüm dünyanın uzlaşacağı 
bütüncül bir yaklaşımı içeren acı bir reçetenin 
uygulanması gerekebilir. Aksi takdirde yakında 
sadece pandeminin tüketici alışkanlıklarını 
nasıl dönüştürdüğünü değil, gıdaya erişimin 
zorluklarını nasıl bertaraf edeceğimizi de 
konuşmak durumunda kalabiliriz.

38
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T arım, diğer bir deyişle toprağı işleyerek mah-
sul alma işi, insan oğlu yerleşik hayata geçti-
ğinden bugüne kadar en eski ve hayati uğraş-

lardan biri olmuştur. Her şey gibi, nüfus artışı ve 
teknolojiye bağlı olarak zaman içinde dönüşümlere 
uğramış olsa da, tarımsal üretim en eski uygarlıkla-
rın yaptığı usullerle icra edilebilen ender alanlardan 
birisidir. Doğası gereği birçok dış faktörden etkile-
nen tarım, kendini iyiden iyiye hissettiren iklim kri-
zi nedeniyle günümüzde ilk kez temelden sarsılma 
tehdidiyle karşı karşıyadır.  

Pandemi öncesi dönemde, tarımsal üretimle alakalı 
söylemlerde “sürdürülebilirlik” kavramı kimi zaman 
içi boşaltılmış bir mahiyette dile getirilirken, şimdi-
lerde kapıya dayanan iklim krizinin de masaya gel-
mesiyle bu algı değişiyor. İklim değişikliği meselesi 
ilk kez ciddi bir şekilde ele alınmaya başlanıyor.

Bu sorunla mücadele etme amacıyla küresel çap-
ta stratejiler oluşturuluyor. Bu kapsamda Avrupa 
Birliği’nin başını çektiği Yeşil Mutabakat (Green 
New Deal) adıyla bilinen anlaşma çerçevesi ile bu 
soruna çözüm aranıyor. Yeşil Mutabakat ile temel 
olarak, AB’nin 2050 yılına kadar karbonsuz eko-
nomiye geçişinin tamamlanması hedefleniyor.. Bu 
hedef çerçevesinde temiz enerji, sürdürülebilir sana-
yi, inşaat ve renovasyon, tarladan sofraya, kirliliğin 
ortadan kaldırılması, sürdürülebilir hareketlilik ve 
biyoçeşitlilik olmak üzere 7 stratejik alan belirlen-
di. Yeşil Mutabakat ile amaçlanan yalnızca Avrupa 
coğrafyası ile sınırlı kalmaması, küresel ölçekte bir 
dönüşüm sağlayarak, iklimi “fabrika ayarlarına” 
yaklaştırmak... Her ne kadar Yeşil Mutabakat’ın 
yeni bir küresel tahakküm aracı olacağı eleştirisi ya-
pılsa da, ABD ve üretim kaygıları nedeniyle mese-
leye oldukça çekimser kalan Çin de bu mutabakata 
dâhil edilmeye çalışılıyor.  Zira mutabakat, özellikle 
Çin’in üretimde bugüne kadar kullanageldiği me-
totları ve girdileri derinden değiştirmesini gerekti-
recek.

Benzer bir durum Türkiye için de cari. Türkiye’nin, 
en önemli ticaret ve yatırım partneri olan Avrupa 
Birliği’ndeki dönüştürücü politikalara ne ölçüde 
uyum sağlayacağı, ticari ilişkilerimiz bakımından da 
kritik. Meseleyi yalnızca iklim değişikliği ile müca-
dele stratejisi olarak görmek eksik kalabilir. Burada 
ülkemizi de yakından ilgilendiren yeni bir küresel 
ölçekli ticaret sistemi söz konusu…  Bu sebeple, 

Avrupa Yeşil Mutabakatının Türkiye-AB ticaret iliş-

kileri ile Türk sanayisine muhtemel etkileri, başta 

Dışişleri, Sanayi, Ticaret Bakanlıkları ve İş Dünyası 

STK’ları tarafından ele alınmaya başlandı. Muta-

bakatın içerdiği karbon düzenlemeleri nedeniyle, 

Türkiye’nin AB’ye olan ihracatından doğan karbon 

faturasının artması gibi riskler değerlendiriliyor. 

Neticede, Covid -19 salgını, iklim değişikliği ve 

kuraklık gibi tehditlerin, ekonomilerin tamamında 

radikal bir dönüşüme yol açması kaçınılmaz gibi 

görünüyor.  Bu konuda tüm dünyanın uzlaşacağı 

bütüncül bir yaklaşımı içeren acı bir reçetenin uy-

gulanması gerekebilir. Aksi takdirde yakında sadece 

pandeminin tüketici alışkanlıklarını nasıl dönüş-

türdüğünü değil, gıdaya erişimin zorluklarını nasıl 

bertaraf edeceğimizi de konuşmak durumunda ka-

labiliriz.
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Belediye zabıtası ile esnafın ilişkileri oldum ola-
sı zorludur. Esnaf zabıtanın hemen ceza yazdığını 
söyler, zabıta birkaç kere uyarı yapmadan asla ceza 
kesmediğini iddia eder. 

Bir zamanlar bu çekişmenin bir de mahkemesi var-
dı. Bu mahkeme belediyenin yazdığı cezalara itiraz 
eden esnafın taleplerini karara bağlardı. 19 Temmuz 
1932 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Belediye mah-
kemesi ile ilgili yayınlanan bir haber, mahkemeye 
ne tür başvurular yapıldığı ve davanın nasıl görül-
düğüne dair ipuçları veriyor. 

Cevat Fehmi (muhtemelen Başkut) imzalı haberin 
başlığı “Belediye mahkemesi nasıl çalışıyor?” Üst 
başlık ise “İstanbul’un en sür’atli mahkemesi”… 
Spotta ise mahkemenin ne kadar süratli olduğu 
açıklanıyor: “Her dava 5-10 dakika sürüyor… Seri 
ve kat’i bir karar, sonra bir başka mahkeme”…

Son karar verici olduğu anlaşılan mahkemeye kim-
lerin başvurduğu ise haberin giriş cümlelerinde 
açıklanmış: 

“Bakkallar, beyaz önlüklü kasaplar, lokantacılar, sey-
yar sebzeciler, berberler, mavi kasketli şoförler, fırın-
cılar, balıkçılar, Belediye mahkemesinin önüne sıra 
sıra dizilmişler. Belediye hepsine ceza yazmış, hepsi 
bu cezalara itiraz etmişler, şimdi hakim hepsini din-
leyecek ve karar verecek. Sıralarını bekliyorlar.”

Belediye mahkemesinin nasıl bir yer olduğu ayrın-
tısıyla tasvir edilmiş: “Mahkeme, Galata’da nahi-
ye müdürlüğüne ait binanın üst katında çalışıyor. 
Mini mini bir oda. Kapıdan girince hakimin geniş 
masası ile karşılaşıyorsunuz. Masanın yanında zabıt 
katipliği yapan daktilo hanım oturuyor. Solda sami-
lere (dinleyicilere) mahsus birkaç iskemle, hakimin 
karşısında suçlunun iskemlesi ve masası var.”

Davalar sırasında bu küçük odada sıcaktan rahatsız-
lık yaşandığını aktaran yazar, “Oda yüksekte, pence-
reler açık... Açık amma perdeleri şişiren rüzgâr sanki 
bir alev dalgası... Daktilo hanım arada bir fırsat bu-
lunca mini mini patiska mendili ile yüzünü siliyor. 
Hâkim de sıcaktan mustarip. Kapının yanında du-
ran mübaşire pencereleri bir açtırıp bir kapattırıyor. 
Arada bir de kapıyı tıkayanlara sesleniyor: 

- Yahu durmayın orada, biraz hava girsin. Bakın bu-
rada boş iskemleler var, gelin, oturun!”

Gelelim Cevat Fehmi Bey’in verdiği dava örnekle-
rine:

“Bir sebzeciye caddeyi işgal ettiği için ceza yazmışlar.

- Efendim, ben buna itiraz ederim.

- Ne diye itiraz edersin oğlum?

- Caddeyi işgal etmedim.

- Ya ne yaptın?

- Dükkanın önündeki yaya kaldırımına ufacık bir 
küfe koydum.

- Peki bu işgal değil mi?”

Cevat Fehmi Bey, yazısını, mahkemede gördüğü 
meşhur bir bakkalın davasıyla tamamlıyor: 

“Mahkeme salonundan çıkarken bir tanıdığa rast 
geldim. Hacı Lütfullah Efendi… Hacı Lütfullah 
Efendi büyük bir semtin en meşhur bakkalıdır. (…)  
Arkasından yürüdüm. Biraz sonra hakimin karşısı-
na çıktı. Halis Halep yağı diye mahlut (karışık) yağ 
satıyormuş. Bizim Hacı Lütfullah Efendi de mah-
kum oldu.”

BİR ZAMANLAR 
BELEDİYE MAHKEMESİ VARDI

İSMAİL ŞEN

Bir zamanlar 
belediye zabıtası 
ile esnafın 
arasındaki 
çekişmenin 
çözüme 
bağlandığı bir 
mahkeme vardı. 
Bu mahkeme 
Galata’da nahiye 
müdürlüğüne 
ait binanın üst 
katında hizmet 
veriyordu.

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ

cumhuriyet, 19 Temmuz 1932
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası 
Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla ger-
çekleşen “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman 
Projesi Lansmanı”da imzalanan protokol ile ticari 
mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için 
işbirliğine gidildi.  

“GÜVENLİ TİcARET SİSTEMİ”

Başkan Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası ile çok 
önemli bir iş birliği başlattıklarını ifade ederek, 
“Tüm üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, 
güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkânı 
getiriyoruz. Böylece tedarik zincirinin aksamadan 
sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ziraat 
Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını ge-
tirmiş oluyoruz” ifadesini kullandı. 

“18 AYA uLAŞAN KREDİ İMKANI”

Üreticilerin veya satıcıların tahsilat ile uğraşmadan, 
güven içinde mallarını satabileceklerine işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, 
Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli 
alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale 
getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve mali-
yette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını 
karşılayacaklar. 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına 
kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile 
yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. 
Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para 
ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir 
diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını 
bankadan tahsil ediyor” ifadesini kullandı. 

“KREDİ FAİZLERİNİ DÜŞÜREcEK”

365 Oda-Borsa ve 61 Sektör Meclisinin tüm üyele-
rinin Ziraat Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye 
göre belirlenecek limitler dahilinde, hem satıcı hem 
de alıcı olarak bu sistemden yararlanabileceklerini 
ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, bu sistemin te-
darik zincirini güven altına alıp KOBİ’lerin kredi 
faizlerinin düşmesine de yardımcı olacağını söyledi. 

BANKKART TEDARİK ZİNcİRİ 
FİNANSMAN pROjESİ

TOBB HABER

“Mal almak 
gerekince, bu 
kart ile para 
ödemeden satın 
alma yapılıyor. 
Satıcı da, bu 
kimdir diye 
endişe etmeden 
malını güvenle 
satıp, parasını 
bankadan tahsil 
ediyor.”
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İSTİB Aralık ayı Meclis Toplantısı İSTİB Meclis 
Başkanı Bülent Kasap başkanlığında yapıldı. Koro-
navirüs tedbirleri kapsamında video konferans ile 
yapılan Meclis Toplantısında Meclis gündeminin 

onaylanmasının ardından,  İSTİB Başkanı Ali Ko-
puz güncel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 
Toplantıda Meclis Üyeleri de sektörlerine ait sorun 
ve çözüm önerilerini dile getirdiler. 

İstanbul Ticaret Borsası Meclisi 2021 yılı bütçesi ve 
iş programını onayladı. 23 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen Meclis toplantısının açılışında konu-
şan İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Kopuz, bütçenin şeffaf ve denetlenebilir olma-
sına verdikleri öneme dikkat çekti. Başkan Kopuz, 
“Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi 2021 yılında 
da hangi kalemlerden ne kadar gelir beklediğimizi ve 
bu geliri nerelere harcayacağımızı, açık ve net şekilde 
bilgilerinize sunduk” diye konuştu.

İş Programı ve Bütçenin hazırlanması konusunda 
Genel Sekreterliğe ve emeği geçen tüm personele te-
şekkürlerini sunan Başkan Kopuz, “2021 Yılı İş Prog-
ramı ve Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2020 YILININ SON MEcLİS TOpLANTISI

ARALIK MECLİSİ

BÜTÇE MECLİSİ

“GELİRİMİZİ DE HARcAMAMIZI DA 
NET BİR ŞEKİLDE SuNDuK”
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İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Yavuz Hacıö-
meroğlu, Ekotürk televizyonuna yaptığı açıklama-
da, salgınla birlikte buğday ve bakliyat ürünlerine 
talebin arttığını belirterek, “Kaliteyi dengelemek 
için buğday ithal etmek zorundayız” diye konuştu. 

“HÜKÜMET STOKÇuLuğu ÖNLEDİ”

Buğdayda en büyük sorunun kalite olduğunun 
altını çizen Hacıömeroğlu, “Kaliteyi dengelemek 
için maalesef ithal etmek zorunda kalıyoruz. Devlet 
teşvikleriyle rekoltemiz ilerleyen senelerde daha da 
artacak. Çünkü pandemide tarımın önemini daha 
iyi anladık” tespitinde bulundu. Buğdayda daha 
önceki dönemlerde stokçuluğun had safhada oldu-
ğuna işaret eden Hacıömeroğlu, “Artık hükümet 
bu durumu dengeledi. Devlet insanların ellerindeki 
buğdayı piyasaya çıkarması için ithal buğday kulla-
nıyor. Buğdayın piyasa verilmesi fiyat artışına engel 
olacaktır. Dünya genelinde pandemiden sonra buğ-
day, bakliyat gibi ürünlere talep çok fazla. Ekmeklik 
ve böreklik unda, olağanüstü bir durum olmazsa 
fiyat gerilemesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“FIRINLAR SÜREKLİ DENETLENİYOR”

Hacıömeroğlu, İstanbul Ticaret Borsası aracılığıy-
la gıda sektörlerinin sorunlarını anında yetkililere 
iletebildiklerine işaret ederek, “Fırınlar kaymakam-
lıklar ve belediyeler tarafından sürekli denetleniyor. 
Fırınlarda ilgili bakanlıklarımızın önerileri doğ-
rultusunda tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. 
Fakat birden fazla uyarıcı yazı asmamıza rağmen 
vatandaşlarımız bazen tedbirsiz davranabiliyor” 
açıklamasında bulundu.

“İSRAF SADEcE EKMEKTE OLMuYOR”

İsraf denilince sadece ekmeğin akla gelmemesi ge-
rektiğinin altını çizen Hacıömeroğlu, şöyle konuştu: 

“Elbette ekmeğin israfına karşıyız. Bununla ilgili 
çalışmalarımızı yapıyoruz ama israf sadece ekmek-
te değil. Fırınlardaki ekmek israfının büyük oranı 
özellikle zincir marketlerden gelen iade ekmekler-
dir. Bu konuda ortak nokta bulunamıyor henüz. 
Satamayacağı miktarda ekmek alan market ve bak-
kallar gün sonunda elinde kalan ekmekleri fırınlara 
geri gönderiyor.”

Gıda sektörünün üniversitelerce de öneminin idrak 
edildiğini, birçok üniversitede artık gastronomi bö-
lümü açıldığını vurgulayan Hacıömeroğlu, sektörde 
kadın çalışan sayısının da giderek arttığını söyledi. 
Hacıömeroğlu, “Eskiden fırın, pasta, börek alan-
larında erkek elemanlarımız yoğunluktaydı şimdi 
özellikle pasta alanında kadın sayısında artış var” 
dedi.

İSTİB Meclis Üyesi Yavuz Hacıömeroğlu: 

DEVLET STOKÇuLuğu ÖNLÜYOR

İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Yavuz Hacıömeroğlu, 
buğdayda stokçuluk olduğunu söyleyerek, “Devlet insanların 
ellerindeki buğdayı piyasaya çıkarması için ithal buğday 
kullanıyor. Buğdayın piyasaya verilmesi fiyat artışına engel 
olacaktır” dedi.

“Fırınlar 
kaymakamlıklar 
ve belediyeler 
tarafından 
sürekli 
denetleniyor.” 

İSTİB HABER

YAVuZ HAcIÖMEROğLu
EKOTÜRK / GIDA BORSASI
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İSTİB AKADEMİ’DEN ÜYELERE 5 EğİTİM

İSTİB Akademi’nin üyelere yönelik eğitimleri 5 
eğitim semineriyle devam etti. Attila Kopar tara-
fından verilen “İş Hayatında Stratejik Yönetim ve 
Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi” iki gün 
devam etti. Seminerde iş hayatında stratejik yöne-
tim, yöneticilik becerilerini geliştirme, kurum içi 
iletişim ve çalışan verimliliğini artırmanın püf nok-
taları işlendi.

Akademide verilen ikinci seminer ise Nesli Uz ta-
rafından sunulan ‘Finansçı Olmayanlar İçin Finans 
ve Temel Düzeyde Bütçe Eğitimi’ oldu. Uz, ilgiyle 
izlenen eğitiminde finansal kararların doğurduğu 
finansal sonuçlar, yöneticilerin karar sürecinde et-
kin olmak için kendilerini geliştirmeleri, finansal 

okur yazarlık sağlanması, işletmenin performansını 
değerlendirilmesi gibi konulara yeni perspektifler 
getirdi.

Akademi’nin üçüncü eğitimi salgın sürecinde önemi 
iyice hissedilen “Yurtdışı Pazarlara Yönelme ve Yeni 
Müşteriler Edinme Eğitimi” idi. Muhammet Serhat 
Öztürk tarafından verilen eğitimde yeni pazarlarda 
büyüme hedefi olan kurumların sahip olması gere-
ken kritik başarı faktörleri, zorluklarla baş etme yön-
temleri, hedef pazar stratejilerini doğru belirleyerek 
ihracata hazırlık aşamaları ele alındı.

“Ürün Geliştirme ve İnovasyon” başlıklı dördüncü 
eğitim Deniz Öztaş tarafından verildi. Öztaş, ürü-
nün geliştirme sürecindeki aşamalar ile potansiyel 
tasarım fikirleri üretme skalası hakkında üyelere 
bilgi sundu. 

İSTİB AKADEMİ 2020’NİN 
SON DÖNEMİNİ 7 EğİTİMLE BİTİRDİ

İSTİB AKADEMİ

* DENİZ ÖZTAŞ / ÜRÜN GELİŞTİRME VE İNOVASYON

* EFSuN FIRTINA / pROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KuRALLARI

* DENİZ ÖZTAŞ / pROMLEM ÇÖZME VE FİKİR ÜRETME
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2020 yılının son eğitimi ise “Satın Alma Yönetimi” 
hakkına oldu. Dr. Halim Yurdakul tarafından veri-
len eğitimde, tedarikçilerin bulunması, onlarla olan 
ilişkilerin yönetilmesi, pazarlık süreçleri, tedarikçi 
ilişkileri, satın almada pazar araştırması gibi faali-
yetler hakkında ayrıntılı aktarımlar yapıldı.

İSTİB pERSONELİNE İKİ EğİTİM

İSTİB Akademi üye eğitimlerinin yanı sıra personel 
eğitimleri de hızla devam ediyor. İSTİB Akademi 
Personel Eğitimleri kapsamında, İSTİB çalışanla-
rına Sema Özer Özdemir tarafından “Sosyal Med-
ya Yönetimi Eğitimi”, Deniz Öztaş tarafından da 
“Problem Çözme ve Fikir Üretme Eğitimi” verildi. 
Sosyal Medya seminerinde sosyal medya mecraları 
ve kullanımının incelikleri aktarılırken, Problem 

Çözme ve Fikir Üretme Eğitimi’nde de problem 
değerlendirme, analiz teknikleri, beyin fırtınası ile 
doğru karar ve çözüm üretme için yapılması gere-
kenler işlendi.

* NESLİ uZ / FİNANSÇI OLMANAYANLAR İÇİN FİNANS VE TEMEL DÜZEYDE BÜTÇE ÜRETME

* ATTİLA KOpAR / STRATEjİK YÖNETİM VE YÖNETİcİLİK BEcERİLERİNİ GELİŞTİRME * SEMA ÖZER ÖZDEMİR / SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ÜRETME

* DR. HALİM YuRDAKuL / SATIN ALMA YÖNETİMİ
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ŞİLE’NİN GÜVEN VEREN KÖYÜ: 

AKÇAKESE

“Bir sayfiye yeri olarak, İstanbulluları 
ferahlatan köylerden biri Akçakese. Özellikle 
hafta sonları, şehirden bunalanların kaçış 
güzergahlarından biri olan Akçakese’nin 
yaklaşık bir kilometrelik plajı, doyumsuz 
deniz manzarası ve doğal yapısıyla gönülleri 
fethediyor. Özellikle sahilinin kumlu ve sığ 
olması, Karadeniz’in hırçılığının tersine 
insanlara güven veriyor.”
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Doğa meraklılarına sahili boyunca birbirinden 
güzel koylarıyla görsel bir ziyafet sunan Akçakese 
köyü, ardına orman yeşilini önüne de denizin mavi-
sini alan insanlara rüya gibi terapi saatleri sunuyor. 

SAHİLİYLE GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

Akçakese köyü, Bizanslılar döneminde Rumlar tara-
fından civar köyleri kuşbakışı gören bir tepe üzerine 
kurulmuş. Daha sonra Yıldırım Bayezid dönemin-
de bölgenin Türkler tarafından fethiyle birlikte bu-
raya Manavlar iskan edilmiş. Gerek daracık sokak-
larındaki korumaya alınmış eski ve bakımlı ahşap 
evleriyle, gerekse güzelliği insanın yüreğini okşayan 
800 metre uzunluğundaki sahiliyle Şile’nin en güzel 
köylerinden birisidir. 

Şile’ye 17 kilometre mesafede yer alan Akçakese’nin 
güneyinde meşe, kayın ve kestane ormanları, kuze-
yinde ise tarım için ayrılan araziler ve Karadeniz yer 
alır. Yazlıkçılar hariç yaklaşık 150 hane ve 400 nü-
fusu bulunan köyde, tatil mevsimi gelince nüfusun 
1.000’i aştığı ifade edilir. Genç nüfus İstanbul’da 
yaşayıp yazın dönüş yaparken, kışları köyün nere-

deyse tamamı emekli yaşlılardan oluşur.

AKÇAKESE İSMİ İÇİN İKİ RİVAYET

Akçakese ismi, fetihten sonra bölgeye iskan edilen 
Türkmen obalarına verilen tımarın adı ile eşleşir. 
Osmanlı arşivlerine göre bölge 1700’lü yıllarda 
Akçakilise tımarı olarak zikrediliyor. Köyün adı, 
Bizans döneminde yörede yer alan Ak Kilise’den 
geliyor. Anlatılanlara göre köy ile deniz arasında ka-
lan ve Gâvur Harmanları isimli mevkiide bulunan 
beyaz renkli taşlardan inşâ edilmiş bir kilise varmış. 
Bu yüzden ilk yerleşen Türkmenler buraya Akça Ki-
lise ismini vermişler. Daha sonra ise bu isim Akça 
Kese’ye dönüşmüş.

Bir diğer görüşe göre bölgeyi feth eden Akçakoca, 
mali işlere bakan kumandanlarından biri, ilk yer-
leşimcilerin iskanına burada rehberlik etmiş, sonra 
da kendisi buraya yerleşmiş. Onun yerleşmesin-
den sonra da köye Akçakoca’nın kasası anlamında 
“Akça-kese” denilmiş. Köyün yanındaki dere de bu 
kişinin adından mülhem “Mahmut Dere” olarak 
isimlendirilmiş.
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60 KÖY EVİ KORuMA ALTINDA

Sahilden 1 kilometre yukarıda kurulan Akçakese 
Köyü’nde dikkati öncelikle ahşap evler çekmektedir. 
Kuşkusuz Akçakese ve civarındaki diğer köylerin 
en büyük kazanımları, size tarihin içinden süzülüp 
gelmiş hanelerle karşılamaları… Özgün niteliği bo-
zulmadan günümüze ulaşan ve korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tescillenen sivil mimarlık ör-
neklerinin yer aldığı Akçakese köyü, Şile Örnek Köy 
Yerel Koruma Kalkınma Projesi’ne dahil edilmiş. Bu 
kapsamda köydeki 60 evin korunması için çalışmalar 

yapılmış. Her ne kadar betonarme evlere rastlansa ve 
sahile yakın bölgelerde yazlıkçıların evleri yükselse 
de, köy doğal dokusunu korumaktadır. Köye ulaşım 
Şile-Ağva-Harem otobüsleriyle sağlanıyor.

KÖYÜN GEÇİM KAYNAKLARI

Akçakese köyünde de Şile bezi dokumacılığının ve 
Şile bezi işlemeciliği de yapılır. Geçim kaynakları 
ormancılık ve arıcılık olan köyde daha çok emek-
liler yaşıyor. Bu nedenle köyde yaşayanların yüzde 
90’ı emekli maaşıyla geçinir. Akçakese bir orman 
köyü olmasına rağmen yaklaşık 10 kişi hariç kimse 
geçimini ormana bağlamamıştır. Bağ-bahçe ekimiy-
le yazlık ve kışlık sebzeler elde edilmektedir. Köy-
de fındık bahçeleri mühim yer tutmasına rağmen, 
maliyet yüksek olduğu ve genç nüfus bulunmadığı 
için günümüzde fındıkçılık da bitme noktasına gel-
miştir. Arazi yeterince ekilip biçilmediği ve orman 
yolları açılmadığı için arıların da zarar gördüğü ifa-
de edilmektedir. Köye tahsis edilmiş bir mera bu-
lunuyor ancak Akçakese’de bir tane bile büyükbaş 
hayvan yok. Sadece 1 kişi 10 tane keçi beslemekte-
dir. Köyde tarım faaliyeti de yoktur. Arazilerin çok 
hisseli olması da bunda etkili olmuştur.  
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“Geçim 
kaynakları 
ormancılık ve 
arıcılık olan 
köyde daha 
çok emekliler 
yaşıyor.”
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KÖYÜN İKİ KOYu

Akçakese’de bulunan koylardan en meşhuru Giz-
li Koy’dur. Karadan ulaşımı olmayan Gizli Koy, 20 
metre uzunluğundadır ve içinde bir de mağara bulu-
nur. Küçük teknelerle gidilebilen bu koydan sonra ise 
Akçakese yer alır. Koyun ortasında bulunan kayalar 
dalgaları keserek, denizin sakin kalmasını sağlar.

BAHÇELİ AHŞAp EVLER

Şile köyleri arasında en fazla ahşap ev Akçakese’de 
bulunduğu için, Anıtlar Kurulu köy halkına yan 
gelir sağlamak amacıyla buraya özel bir proje geliş-
tirmiştir. Restore edilen ahşap evlerin köye hatırı sa-
yılır miktarda turist çekeceği tahmin edilmektedir. 
Bakımı titizlikle yapılan bahçeli ahşap evler, dışa-
rıdan gelen insanlar için caziptir. Dar sokaklardaki 
evlerin dört tarafı saksılara ve yoğurt kaplarına eki-
len çiçeklerle bezenmiştir. 

Şile bezi dokuması yapan 1 hane varsa da, aslında her 
evde dokuma tezgahları halen mevcuttur. Köyde, bu 
zenginliği yeni nesile aktarmak için bir eğitim sefer-
berliği başlatılması da gelecek için yapılan tasarılar 
arasında yer almaktadır. Köyde günümüzde 3 bakkal 

dükkanı ve 1 kahvehane bulunsa da, turizmin gelişi-
miyle rakamın artacağı tahmin edilmektedir. 

ASIRLIK KÖY cAMİİ

Akçakese’de ibadete açık 1 adet cami mevcuttur. 
1914 yılında inşa edilen cami, yeni bir görünüme 
sahiptir. Ateş tuğladan yapılan Akçakese Camii’nin 
orman manzaralı şirin avlusu da dikkat çekiyor. 
İSKİ’nin Melen Hattı’ndan su verdiği köyde, 
Mahmutdere’den de su kullanılıyor.  Akçakese’de 
bundan başka cazibesiyle akan 1 kaynak suyu da 
mevcuttur. Köyün sahilinde tesisler bulunurken, 
oteller de hizmet vermektedir.

“Ateş tuğladan 
yapılan Akçakese 
Camii’nin orman 

manzaralı şirin 
avlusu da dikkat 

çekiyor.”
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Sözlüğe göre ilke; her türlü tartışmanın dışında, 
üstünde sayılan, anadüşünce ve inanış, baş kural. 
“Prensip” dediğimiz zaman da ilkeyi kastediyoruz. 
Bir de “doğru” sözcüğümüz var. Bir ucundan öbür 
ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşı-
tı; akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun; gerçek, 
hakikat, iki nokta arasındaki en kısa çizgi; yanlış-
sız, eksiksiz bir biçimde, hiçbir yöne sapmadan, 
dosdoğru, doğruca; yasa, yöntem ve sıfat olarak da 
ahlaka bağlı, dürüst, namuslu anlamlarına gelen 
“doğru.” İlke de doğru da sözlük anlamlarıyla yeteri 
kadar ilham verici. Doğru zamanla sınanır, tartılır, 
darası alınır ve kalıcılığa ulaşınca ilke olur. İlkelerin 
güvenli çizgisi doğrultusunda yürümek de “aklıse-
lim” insan, toplum ve kurumlar için vazgeçilmezdir. 

Elbette geçen zaman içinde doğrular ve ilkeler de-
ğişebilir ama bunlar tâli ilkelerdir. İnsan ve hayat 
başlangıcından beri aynı esaslar üzerinde yürü-
mekte, doğadaki yasalar aynı şekilde işlemektedir. 
Dünya nasıl yörüngesinde dönüyor ise insan da 
doğum ile ölüm arasında, umut ile korku arasında, 
akıl ile duygu arasında dönedurmaktadır. Yaşamaya 
tutunan insan geleceği kollamakta, ölüm zamanı-
nın meçhullüğünden yararlanarak yarınlara doğru 
hamleler yapmaktadır. Aslî ilkeler işte bu yüzden 
değişmemektedir. Fıtrî/kadim ahlak yasalarının 
çevrelediği insanî eylem alanlarında dürüstlük, ça-
lışma, emek, iyilik gibi kavramlar değerlerini ko-
rumaktadır. İnsana, insanlığa ait bu asal değerlerin 
yokluğu insanı da yokluğa sürükleyecektir. O halde, 
hayat bir ilkeler ve doğrular düzenidir. 

Bu kadar geniş bir girizgâhı yaşadığımız zamana ışık 
düşürmesi için yaptım. Her şeyin parlak değişim 
laflarıyla bulanıklığa boğulduğu bir zamanda ana il-

keleri olanlar, bu ilkelerden taviz vermeden kalanlar 
kalıcı olacaklardır. Değişmesi hayatın temel esasla-
rına dokunmayan değişimler konusunda zaten bir 
şey söylenemez ve söylenmemeli. Bireysel ya da ku-
rumsal hayat ilkeler üzerinden yürür. Özellikle de 
kurumsal hayat. Kurumların önemi elbette şahsî so-
rumluluktan öte geniş alanları kapsadığı içindir. En 
büyük organizasyon olan devlet başta olmak üzere 
kurumların bekası ilkelerin bekası ile atbaşı gider. 
Çok sayıda insanın işletimini üstlendiği kurumlar 
bireysel inisiyatiflerin keyfine terk edildiği zaman, 
kişilerin niyetleri ne kadar iyi olursa olsun, sapma-
ların olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü, insan 
sürekli olarak halde hale girebilen, aklı ve duygula-
rı birbirine karışarak dürüstlük ve ihtiras arasında 
şaşırabilen bir varlıktır. Kuvvetli iradesi ve şaşmaz 
basireti olan insanların varlığı zaaf sahiplerinin yok-
luğu kanaatine vardırmamalıdır. Bu tip insanlar na-
dir bulunur ve “Nâdir mâdum gibidir.” Kurgunuzu 
bu nadir insanlar üzerinden yaparsanız bir derece 
alt beşeri kalitedeki insanda işler sarp sarar. İnsanı 
değişkenliği, her insanın ayrı bir dünya olması gibi 
olgular dikkate alındığında, ilkeler üzerinden yürü-
mek en emin yol olarak görünmektedir.

Dönem başarıları için ilkelerden taviz verme ve 
sonra bunu usul haline getirerek ilkeleri yok etme 
zaafı kazanımları ve hatta elde olan mevcudu da si-
lip süpürecek bir sürece götürür. Fâni insanın tavır 
ve tutumları değil, ilklerin sağlamlığı ve o ilkelerde 
ısrar etmek varlık ve bekanın güvencesidir.

İlkeler ve doğrular bir milletin veya daha alt dere-
cede bir kurumun hayatın var oluşu konusunda 
kani olduğu hakikatlerle oluşur. Sonra, yaşantıların 
toplamı olan tecrübeler ve bu doğrultuda oluşmuş 

İLKELİ OLMAK

MÜRSEL SÖNMEZ

TİCARET VE HAYAT

Her şeyin parlak değişim laflarıyla bulanıklığa boğulduğu bir 
zamanda ana ilkeleri olanlar, bu ilkelerden taviz vermeden 
kalanlar kalıcı olacaklardır. Değişmesi hayatın temel 
esaslarına dokunmayan değişimler konusunda zaten bir şey 
söylenemez ve söylenmemeli.
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kültürle de rafine hale gelir. Böylelikle yaslanılan ve 
kendinden hareket edilen güçlü mevzilere dönü-
şürler. Bu mevziler, soğuktan, sıcaktan, fırtınadan 
koruyacağı gibi her türlü taarruz ve saldırıdan da 
koruyacaktır. Hayatın her evresinde ve gelişen her 
durumda vaziyet alış bu ilkeler ve doğrular çerçeve-
sinde olduğu zaman, hızlı kararlar alınabilir ve ânın 
gereği gecikmeden yerine getirilir, değilse; şaşkınlık 
ve telaş, eli ayağa dolaştırma sonucunu getirir. Var 
olan gücü de güçsüzlüğe dönüştürür.     

İlkesizliğin, kalıcı doğruların olmayışının bireyler 
ve kurumların hayatında ne gibi zararlara yol açtığı 
ve hangi tehlikelere kapı araladığı ortada olan bir 
gerçektir. Tüm ülkenin ana yapısı olan devletten en 
küçük şirkete kadar olan tüm yapılar ne kadar nite-

likli ve yüksek karakterli de olsalar insanlar üzerinde 
değil, ilkeler ve doğrular üzerinde yürümelidirler. 
İnsanlar ölür ve fakat hakikate ayarlı ilkeler yaşar 
ve yaşatır. İnsan “beşer şaşar” misali şaşıp şaşırabilir, 
yıkıma yol açabilir ama sağlam ilkeler sağlam sütun-
lar gibi durdukça, yıkılma diye bir şey söz konusu 
olamaz. 

Günümüzün gittikçe daha derin uçurumlar, kor-
kutucu vadilerden oluşan hayat serüveninde ancak 
ilkesi olanlar ve ilkeleri de hakikate en yakın olanlar 
ayakta kalabileceklerdir. İşin şekli, değişen tekno-
lojinin sonuçları vb. meseleler birim meselelerdir. 
Hedefiniz, istikamet ve ilkeleriniz doğru ise aşırı 
bir kaygıya da gerek yoktur. Çünkü; “Doğruluk her 
şart altında meyve verir.”
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2019 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen 
“Üçüncü Tarım Orman Şurası”nda ele alı-
nan Türk tarımı, tam anlamıyla piramidin 

en altından, üstüne kadar herkesin yer bulduğu bir 
masada değerlendirilmiş oldu.

Tarımsal faaliyetlerimize ilişkin sorunlar ve çözüm 
stratejilerine ait veriler, henüz masada iken içinde 
kaldığımız Covid-19 Pandemisine, Türk tarımı ha-
zırlıklıydı.

Hızlıca tedbirler alan Türkiye, 2020 yılında birçok 
ülkede ihracat yolları kapanırken, kendi ihtiyacına 
yönelik üretimini gerçekleştirebildi ve ihracatını 
sürdürdü. Hatta fındık ihracatı fiyatlarında ken-
di sınırlarını zorlayarak oldukça yüksek rakamlara 
ulaştı. 2019’da 1 milyar 530 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirmişken, 2020 yılında Temmuz ayı itiba-
rıyla 2 milyar 209 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Pandemi fırtınasına tutulan dünyada, bu sürecin 
yaratmış olduğu üretim,  lojistik ve finansal süreç-
lere ilişkin olumsuz konjonktürden elbette etki-
lendik. Bunun sosyal sonuçları da oldu. Pandemi 
sürecinin başında yaşanan kısa süreli panik havası 
ile gıda ürünlerine olan talep arttı. Ne var ki; Ni-

san-Mayıs aylarını kapsayan “Ramazan” süreci Türk 
gıda sektörü başta olmak üzere, dolaylı olarak etki-
lenen sektörlerin, Ramazan hazırlıkları çerçevesinde 
stoklarını çoğaltmaları sayesinde, yaşanan kısa sü-
reli panik havası kolaylıkla atlatıldı. Kamuoyunun 
tekrar güven ortamına kavuşması sağlandı. 

Tüm bu etkilere rağmen hızlı bir refleks göstererek, 
hem sosyal alanda hem ekonomik alanda çözüm 
odaklı politikalar yürütüldü. Üstelik bu süreç tüm 
paydaşların katkı ve desteğiyle, adeta nokta atışı ka-
rarlar ile yönetilmiş oldu. 

Sürecin hemen öncesinde 2019 yılında 16 milyar 
974 milyon lira olan tarımsal desteklerin, 2020 yı-
lında nerede ise yüzde 30 oranında artırılarak 21 
milyar 968 milyon lira seviyesine ulaşması, tarıma 
verilen önemi ortaya koyarken, pandemi sürecinin 
yaşattıkları da bu yaklaşımın ne kadar isabetli oldu-
ğunu ortaya koydu.

Pandemi, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada ta-
rımsal üretimin önemini çarpıcı bir şekilde ortaya 
koydu. Bununla birlikte kaçınılmaz bir şekilde her 
alanda dijitalleşmeye başladık. 2020 yılının Nisan 
ayında tanıtımı yapılan, “Dijital Tarım Pazarı” 

TÜRK TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ uMuT VERİYOR

ARAŞTIRMA DENİZHAN DERE52
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(DİTAP) ile tarımsal üretim planlamasını dijitale 
taşıyan Türkiye, tarımsal geleceğini yönetebileceği 
önemli bir adım atmış oldu. 

Covid-19 Pandemisi sebebiyle tüm dünyada göste-
rilen ilk refleks stokların kontrol altına alınması ve 
kendi kendine yeterlilik için sınır kapılarının kapa-
tılması oldu. Bununla beraber sosyal hayatta tema-
sın azaltılması kapsamında alınan tedbirler, ev dışı 
tüketim ticarethanelerinin kapanması ve buna bağlı 
olarak gıda tüketiminin ve talebinin azalmasına yol 
açtı. 

Daralan talebin sonucu olarak; FAO’nun küresel 
tarım fiyatları endeksine göre; pandemik kasılma 
etkisi ile mart ayında keskin bir düşüşle kendini 
gösteren küresel gıda fiyatları, atılan yeni normal-
leşme adımlarının ardından nihayet, Haziran ayın-
da artış eğilimi göstererek dünya ticaretinin de nor-
malleşmeye başladığını gösterdi. 

FAO küresel tarım fiyatları endeksine göre dünya 
tarım fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına oranla 
%1,0 (1,9 puan) düşüş gösterdi. Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarında da arka arkaya düşüş yaşayan dün-
ya gıda fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla 
%2,4 (2,2 puan) artış göstererek 93,2 puanla yılın 
başından bu yana ilk artışı gösterdi. Ağustos ayında 
ise Şubat 2020’den beri en yüksek değerine ulaştı.

Normalleşme döneminde, krizden en az etkilenen 
ülkeler elbette en kazançlı ülkeler olacak. Üretim sa-
halarını kapatmayan, güvenli gıda üreten ve lojistik 
avantajlar yaratabilen ülkelere doğru pazar kaymala-
rının olduğu yeni bir dönem yaşanacağı görülüyor.

Bununla beraber krizin etkisi ile üretimi darbe alan 
ülkelerin, yeniden toparlanmaları biraz zaman ala-
cak. Bu açıdan Türkiye, konjonktürün getirdiği ge-
nel etkilerden bağımsız olarak düşünüldüğünde, bu 
süreci kendisi için bir fırsata dönüştürebilir. 

TÜİK tarafından açıklanan bitkisel üretim mik-
tarları, 2020 yılının ikinci tahmininde bir önceki 
yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde, %7,3, 
sebzelerde, %1,6, meyveler, içecek ve baharat bitki-
lerinde %7,3 oranında artış gösterdi. 

Üretim miktarlarına ilişkin tahminler de şöyle ger-
çekleşti; 2020 yılında, üretimin tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünlerde yaklaşık olarak 68,5 milyon ton, 
sebzelerde 31,6 milyon ton, meyveler, içecek ve ba-
harat bitkilerinde 23,9 milyon ton.

Türkiye’nin tarımsal üretim ve gıda karnesi ve üre-
tim beklentileri 2020’de yaşanan pandemik krize 
rağmen umut verici. 

Pandeminin açık etkisinin ekonomi, tarım ve sosyal 
yaşam gibi alanlarda görüldüğü 2020 yılı her ülke 
için kendi potansiyelini ve sınırlarını gördüğü bir 
yıl oldu. Tarım planlaması, dijitalleşme ve tarımın 
etkili olarak desteklenmesi gibi yeni normali ve yeni 
dünyayı şekillendiren değişimlere en hızlı adapte 
olan ülkeler, dünya ticaret hareketlerinin ve ekseni-
nin de değişmesine etki yapacaktır. 
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pERFORMANS DEğERLEMENİN ARDINDAKİ 
VARSAYIMLAR
• Değerlendirme çalışanın performansını artırır.

• Değerlendirilen çalışanın sonuçlar üzerinde kont-
rolü vardır.

• Çalışanın bireysel katkısı, sistemin ve sistem için-
deki diğer çalışanların ve yöneticilerin katkılarından 
ayırt edilebilir.

• Görünüşte aynı ekipmana, materyallere, eğitime, 
iş tariflerine vs sahip olan bütün süreçler, aslında 
aynıdır.

• Değerlendirme standartları iş ve müşteriler için 
oldukça önemli olan faktörlere ilişkindir.

• Standartlar makul ve ulaşılabilirdir.

• Bir çalışanın içinde çalıştığı her sistem sabit ve 
beklenen sonuçları verebilecek niteliktedir.

• Değerlendirme, sadece hafızanın yakın dönemde 
hatırladığı süreyi değil, bir değerlendirme dönemi-
nin tümüne ait performansı kapsar.

• Tüm değerlendiriciler birbirleriyle aynı değerlen-
dirmeyi yaparlar.

• Her bir değerlendirici değerlendirdikleri çalışanla-
rı aynı şekilde değerlendirir.

Yukarıdaki varsayımlar genel kabul görmekle birlik-
te nadiren doğrudur.

GELENEKSEL YÖNETİMİN İNSANIN İYİ OLMADIğINA 
DAİR (SİNİK) GÖRÜŞLERİ
Geleneksel yönetim pratiklerinin kökeninde bazı 
varsayımlar ve inançlar vardır ve çoğunlukla bunlar 
sorgulanmaz. Kesin doğrular olarak kabul edilirler.

GELENEKSEL YÖNETİMİN SORGuLANMAYAN 
VARSAYIMLARI
• İnsanlara güvenilemez.

• İnsanlar çalışmak istemezler ya da sorumluluk 
kabul etmezler ya da paylarına düşen yükü omuz-
lamazlar.

• İnsanlar öğrenmek ve gelişmek istemezler. Rahat 

bırakılmak isterler.

• İnsanlar gayretlerini esirgerler ve sadece dışarıdan 
yöneltilen  teşvikler (havuç ve sopa) ile daha iyiyi 
yapmaya yönelirler.

DERİN pROBLEMLER SİSTEMİ
• Problemler nadiren birbirinden bağımsız olarak 
ortaya çıkar.

• Problemler diğer problemleri bir fasit daire şek-
linde besler.

• Problemlerin çoğu diğerlerinden yalıtılmış halde 
varolmazlar.

DERİN pROBLEMLER SİSTEMİNE NE YOL AÇAR?
• Bu tür bir problemler sistemi esas olarak bir yö-
netim politikaları ve programları sisteminin sonu-
cudur.

• Bu yönetim politika ve programlarını uygularsa-
nız bu problemleri üretirsiniz.

• Bu problemlerden kurtulmak istiyorsanız, bu po-
litika ve programlardan vazgeçmeniz gerekir.

NEDEN Bu TÜR YÖNETİM pOLİTİKA VE 
pROGRAMLARIMIZ VAR?
• Böyle bir derin problemler sistemi üreten politika 
ve programları uygulamamızın sebebi insanlar ve 
çalışma hakkındaki inançlarımız ve öncüllerimizdir.

• Örneğin, insanlara güvenmezseniz, programları, 
politikaları ve müdahaleleri bu öncül üzerine inşa 
edersiniz.

• Programlar, politikalar ve müdahaleler kendini 
gerçekleştiren kehanetlere dönüşür.

• İnsanlara güvenilmez varlıklar olarak davranın, 
onlarda sizin güvenilmez olarak yorumlayacağınız 
şekilde hareket etsinler.

• Varsayımlar, öncüller ve inançlar uygulamaları be-
lirler, uygulamalar da problemleri doğurur.

• Aşağıdaki öncüller yanlış ve sistemsel düşünceye 
aykırıdır. 

pERFORMANS YÖNETİMİ 
VE pERFORMANS DEğERLEME (1)

ERDAL DERİNDERE

İŞ DÜNYASI VE YÖNETİM
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ÖNcÜL 1 : Sorunlar bireysel ihmallerden kaynaklanır.

• Bir kurumun sorunlarının ancak çok azı, ihmal 
edilebilecek kadar azı çalışanların kötü fiillerinden 
kaynaklanır.

• Sorunların çalışanların hatalarından kaynaklandı-
ğına inanmak, ihmal edilebilir bir sebebi hakim bir 
sebep konumuna getirir. 

ÖNcÜL 2 : Yapılan işin başarılı sonuçlar vermesi, öl-
çülebilir hedeflere ulaşmaktan insanların sorumlu 
tutulmasını gerektirir.

• Başarılı bir iş; yöneticiler ve çalışanlar tarafından 
tasarlanan, geliştirilen, uyumlu ve güvenilir sistem-
lere, süreçlere ve metotlara sahip olmayı ve müşte-
riler neye ihtiyaç duyuyorsa, müşterilerin istediği 
şekilde ve zamanda teslim etmeyi gerektirir. 

• Sistemler, ancak, sistem üzerinde derin bir anlayış 
ve basiretle, karşılıklı etkileşim halinde çalışmayla 
oluşturulur, sürekliliği sağlanır ve iyileştirilir, havuç 
ve sopa ile değil.

• Ölçülebilir hedefler, sorumluluklar, yükümlülük-
ler sistemi iyileştirmez. Sistemleri, ancak sistemleri 
iyileştirmek iyileştirir.,

• Şüphesiz ki insanlar sorumluluklarını bilmeli ve 
yerine getirmelidirler. Ve hemen hemen her zaman 
bunu yaparlar da.

• Dolayısıyla soruyu şöyle sormalıyız : Neden çalı-
şanlar sorumluluklarını üstlendikleri ve yapabilecek-
lerinin en iyisini yaptıkları halde işler yanlış gidiyor?

ÖNcÜL 3 : İnsanlardan, ikna ederek veya zor kul-
lanarak elde edilmesi gereken, onlar tarafından            
esirgenmiş bir gayret bakiyesi vardır.

• Teşvik Primlerinin ardındaki öncül budur. 

• Çok az yönetici bu inanca kendi adamlarını dahil 
eder, ancak kullandıkları politikalar ve programlar 
bu inanca sahip olduklarını gösterir.

• Çok az yönetici, iyi işler çıkarmak için kendilerinin 
de teşvik primine ihtiyaçları olduğunu söyler. Ekstra 
gayreti vermek için rüşvet isteyenler başkalarıdır.

ÖNcÜL 4 : Yöneticiler çalışanları motive ve kontrol 
edebilirler ve etmelidirler.

• Yöneticilerin vazifesi çalışanları demotive edebile-
cek unsurları ortadan kaldırmaktır. 

• Sistemleri, süreçleri ve metotları kontrol ve iyileş-
tirmek için diğer çalışanlarla birlikte  çalışmalıdırlar.

• Bu, yöneticilerin, çalışanları kontrol peşinde oldu-
ğu ve yanlış giden şeylerden onları suçladığı ortam-
larda gerçekleşmez.

Kaynak: The Leader’s Handbook, Peter R. Scholtes, McGraw-
Hill, 1998
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TÜRKİYE’NİN YEŞİL ALTINI: FINDIK

ARAŞTIRMA AHMET YİRMİBEŞOĞLU

Anavatanı : Türkiye
Ort. Üretim Miktarı : 600 bin ton
Üretim Talepleri : Nemli iklim, toprak PH’sı 5-7
Ort. İhracat Büyüklüğü  : 350 bin ton
Türleri : Giresun, Levant
Hasat Dönemi : Ağustos - Eylül
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TÜRK FINDIğI KALİTE OLARAK İKİYE AYRILIR:

1. Giresun kalite fındık: Yüksek yağ oranı(% 65-
70), kendine has tadı, ince kabuğu ile öne çıkar. 
Giresun’un tamamı ile Ordu ve Trabzon’un komşu 
ilçelerinde yetişir.

2. Levant kalite fındık:  Daha az yağ oranı (%45-
50), kalın kabuğu ile bilinir. Ordu, Samsun, Trab-
zon, Sakarya, Zonguldak; Düzce ve Bartın illerinde 
yetişir.

Türkiye, ortalama 600 bin ton üretimi ile toplam 
dünya fındık üretiminin % 75’ini karşılıyor. 2019 
yılı üretimi ortalamanın üzerine çıkarak 775.046 
ton üretim gerçekleşmiştir.  2019-2020 sezonunda 

343.561 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 
312 milyon 45 bin 738 dolar gelir elde edildi. Dün-
yada en fazla fındık ithalatı yapan ülkeler sıralama-
sında, Almanya fındık transit ticareti yapması sebe-
biyle en üst sıradayken; İtalya, son yıllarda fındığın 
en çok kullandığı sektör olan çikolata sektöründe 
yaptığı atılımlarla bu konuda en büyük ithalatçı ko-
numuna geçmiştir.

FINDIKTA ÜRETİM VERİMLİLİğİ:

Son 5 yıllık ortalama fındık verimi ABD’de 236 kg/
da, Gürcistan’da 180 kg/da, Azerbaycan’da 121 kg/
da, İtalya’da 153 kg/da ve İspanya’da ise 80 kg/da’dır.

Kaynak: İSTİB Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu

OcAk-ŞuBAT 2021 57



58

BİR İSTANBuL HATIRASI 
YA DA ALAMİNÜT 
FOTOğRAFÇILIK

“Alaminütçüler genellikle adliye binası, 
belediye binası, hükümet konağı gibi 
yapıların kenarlarında kümelenirdi. 
Makinelerinin üç ayaklı ahşap bir kaidesi 
bulunurdu. Objektifin arkasında bir kutu 
ile kutunun arkasında bir insan başının 
sığabileceği genişlikte siyah bezden bir 
torbası olurdu.”

UNUTULAN MESLEKLER58 MEHMET ALİ DİYARBAKIRLIOĞLU
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Yıllarını fotoğrafçılığa adamış, geçimini fotoğraf çe-
kerek kazanmış insanların hikayeleri, aslında fotoğ-
rafçılığın teknolojik gelişmesinin de tarihidir. Bu-
gün mesleğini yapamaz duruma gelen ustalarının 
meslekteki anılarını, yine onların çektiği fotoğraf 
kareleri gibi kâh siyah beyaz kâh renkli olarak iz-
lerken, gördüğümüz sadece onların birikimleri, fo-
toğraf sanatına katkıları değildir. Fotoğrafcılık mes-
leğinin yolculuğunun hikayesini de izleriz. Önce 
fotoğrafın tanımı, tarihçesi ve sihirli kutu fotoğraf 
makinesinin özgeçmişi ile başlayalım. Sonrasında 
da artık kaybolan bir meslek haline gelen “Alaminüt 
Fotoğrafçılık”ı anlatalım.

IŞIMALARI KAYDETME TEKNİğİ

Fotoğraf, Büyük Larousse’a göre ‘fotoğrafçılık yön-
temi ile elde edilen resim’ demektir. Bir başka tarif 
ise ‘muhafaza edilebilecek bir görüntü elde etmeyi 
sağlayan foto fiziksel ya da foto kimyasal yöntemler-
le elektromanyetik ışımaları kaydetme tekniklerinin 
tümüdür’ demektedir.

GÖRÜNTÜYÜ DONDuRMANIN pEŞİNDE

Tarihsel gelişimine bakıldığında insanoğlunun gö-
rüntüyü elde etmenin yollarını 1550 yıllarından 
beri araştırdığı söylenebilir. Daha o çağlarda simya-
cılar ışığın eritilmiş gümüş klorürü etkilediğini bi-
liyorlardı. Ancak hiçbir yazılı belgede bu iki olayın 
bir araya getirilip fotoğraf çekildiğine dair bir bilgi 
bulunmuyor. 

Sekizinci yüzyılda Abbasi döneminde yaşamış bü-
yük İslam alimi Ebu Musa Cabir İbn Hayyan’ın 
gümüş nitratın güneş ışığı etkisiyle karardığını 
bulması, on beşinci yüzyılda büyük usta Leonardo 
Da Vinci’nin karanlık odadaki ufak bir deliğin dış 
dünyadaki görünümü oda içerisindeki duvara ak-
settirdiğini keşfi, fotoğrafçılık tarihinde önemli ki-
lometre taşlarıdır.

19. YÜZYILDAKİ BÜYÜK GELİŞMELER

1802 yılında İngiliz Thomas Wedgwood ve Sir 
Humprey Davy, kağıdı gümüş nitrat eriyiğine ba-
tırmak suretiyle negatif elde etmeyi başarmış, ancak 
görüntüyü uzun süreli sabitleyememişlerdir.

1826 yılında Fransız Joseph Niepce bir yüzey üze-
rinde ilk görüntüyü elde etmeyi başarır ancak tari-
hin bu ilk fotoğraf çekim çalışması tam 8 saat sürer.

1835 yılında William Talbot adındaki İngiliz fi-
zikçi, negatiften alınma ilk pozitif baskıyı yapmış 
ancak yavaş yavaş kararması ve görüntünün net 
olmaması sebebiyle kolayca unutulmuştur. Ancak 
Talbot’un bu buluşu için ilk defa “fotoğraf” keli-
mesi kullanılmıştır. Bir süre sonra da negatiflerin 
pozitife çevrilmesi başarılmıştır. Böylece modern 
fotoğrafçılığın temeli atılmıştır.

1839’da Daguerre’nin Paris’te çektiği bir sokak fo-
toğrafı günümüzde çekilen ilk fotoğraf olarak kabul 
edilmektedir. İlk renkli fotoğraf ise 1861 yılında Ja-
mes Clerk Maxwell tarafından çekilmiştir.
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İLK FOTOğRAF MAKİNESİ 

RAY ÜZERİNDE HAREKET EDİYORDu

1837 yılında Ressam Louis Jacgues Daguerre’in 
yaptığı ve görüntü elde etmeyi başardığı fotoğraf 
makinesi birbiri içine giren iki kutu idi. Bu kutular 
içi içe sürülerek netlik ayarı yapılıyordu. İki kutu-
nun birinde ince kenarlı basit bir mercek, bir ucun-
da buzlu cam ve buzlu camın arkasında da 45 dere-
ce eğimli bir ayna vardı. 1840’lı yıllarda makineler 
hem çok büyük hem de çok ağırdı. 1858 yılında 
Londralı fotoğrafçı Thursto Thomson’ın kullandığı 
fotoğraf makinesinin eni 91 cm. boyu ise 366 cm. 
idi. Bu büyüklükteki bir makine ancak ray üzerinde 
hareket ettirilebiliyordu.

1888 yılında ABD’li George Eastman fotoğrafçılıkta 
devrim sayılacak rulo filmli kutu fotoğraf makinesini 
ilk defa piyasaya sürdü. Böylece fotoğrafçılığı geniş 
bir pazara dönüştürmenin de yolunu açmış oldu.

KARANLIK ODANIN SİHRİ

Fotoğraf makinesini önünde objektifi olan karanlık 
bir odaya benzetebiliriz. Önündeki objektif ışıklı 
görüntüyü odada, kendisine karşıt düşen yüzeyde 
oluşturur. Bu yüzeyde de duyarlı dayanağın otur-
tulduğu bir düzenek vardır. Objektifi oluşturan 
merceklerle oda arasında obtüratör vardır. Bu parça, 
deklanşöre basıldığında açılır ve ışığın odaya çekim 

sırasında geçmesini sağlar. Obtüratörün bir saniye 
içerisinde açılıp kapanma hızına “enstantane”, ışığı 
ayarlayan düzeneğe de “diyafram” denir. Fotoğraf 
makinesinin diğer bölümleri ve parçaları arasında, 
telemetre, buzlu cam, filtreler, mikro prizmalar, 
otomatik ayar sistemleri, pozometre, film kasetleri, 
film sarma motoru ve flaşı sayabiliriz.

ALİMÜNİTÇİLERİN DAİMİ MÜŞTERİLERİ, ASKERLERDİ

Aslında fotoğrafçı deyince ilk akla gelenler alaminüt 
fotoğrafçılar olmalı. Alaminütçüler genellikle döne-
min adliye binası civarında olur, adliye duvarı bo-
yunca yerleştikleri açık hava stüdyolarında faaliyet 
gösterirlerdi. Ya da şehirde kendilerinin kümelen-
diği belediye binası, hükümet konağı gibi binaların 
kenarlarında olurlardı. Gaziantep’te de eski belediye 
binasının dibindeydiler. Sayıları 10-12 kadar vardı. 
Tahta bir iskemleye oturturlardı müşterilerini. Du-
vara gerili siyah bir perdesi olurdu dakikalıkçıların. 
Perdenin üzerinde şöyle yazılar olurdu:

‘Gaziantep Hatırası’
‘Askerlik Hatırası’
‘Evlilik Hatırası”

Şipşakçılara genellikle tapu dairesinde, mahkemede 
işi olanlar, okula çocuğunu kayıt yaptıranlar vesika-
lık çektirmeye gelirdi. Resmi dairelerin tatil olduğu 
hafta sonlarında ise hatıra fotoğrafı çektirenler ile 

UNUTULAN MESLEKLER60

“Geçim 
kaynakları 
ormancılık ve 
arıcılık olan 
köyde daha 
çok emekliler 
yaşıyor.”
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çarşı iznine çıkan askerler gelirdi. Dakikalık fotoğ-
rafların en iyi müşterileri ise yine askerler olurdu. 

AHŞAp KAİDE ÜZERİNDEKİ KuTu

Üç ayaklı ahşap bir kaidesi vardı bu makinelerin. 
Objektifin arkasında bir kutu ile kutunun arkasında 
bir insan başının sığabileceği genişlikte siyah bez-
den bir torbası olurdu. Kırmızı yuvarlak bir cam-
lı delikten kutunun içini kırmızı ışık aydınlatırdı. 
Alaminütçülerin kullandığı filmler kırmızı ışıkta 
yanmazdı. Verilen poz önce negatif olarak yansırdı 
ilaçlı karta. Karşıdan gelen ışığı ayarlayacak diyaf-
ram ve deklanşör bu makinelerde yoktu. Sadece ob-
jektifin önünde bir kapağı vardı.

Fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçı kapağı açar 
kapatır. Kapağı açıp kapama hareketini havanın, 
açık, kapalı veya bulutlu olmasına göre çabuk ya da 
ağır yapar. Alaminüt fotoğraf çekiminde de rötuş 
işlemi negatif kart üzerinde yapılırdı. Pozitif kartı 
çekmeden önce fotoğrafı çekilen birinin koyu olan 
yüzünü biraz açmak istenirse negatif üzerinde orası 
kırmızı ekolin ile boyanırdı. Çekim işlemi tekrar ya-
pıldığında boyanan yerler açık çıkardı. 

BANYO FOTOğRAF KuTuSuNuN İÇİNDE OLuRDu

Filmin banyosu fotoğraf kutusunun içinde yapılır. 
Tespit banyosu da kutunun içindedir. İki banyodan 
geçen negatifin üzerindeki ıslaklık sıyrılır ve makine-
nin objektifinin karşısındaki kopya ahşabına baş aşağı 
yapıştırılır. Tekrar çekilen fotoğrafta negatifte bulunan 
siyah yerler beyaz, beyaz yerler de siyah olarak çıkar. 
Dört adet vesikalık için, negatiften pozitif kart çekilir-
ken kutu içerisindeki kart sağa sola, yukarı aşağı kay-
dırılarak çekim aynı kart üzerine dört defa yapılırdı.

Alaminüt makine dakikalık fotoğrafları çekerdi. Haf-
talık fotoğraflar ise stüdyodan çıkar, haftalık çekilen 
fotoğrafın negatifi üzerindeki rötuş işlemi 2-3 gün 
sürerdi. Rötuş işi fotoğrafçılar arasında birbirine göre 
yeteneğinin derecesini gösteren bir işlemdi. Makyaj 
bilmeyen insanın fotoğrafına makyaj yapıp verildi-
ğinde çok hoşuna giderdi. Çizgiler, morluklar, lekeler, 
sivilceler yok edilir, pırıl pırıl yüzlü bir insanın fotoğ-
rafı olarak verilirdi. Kendisi olmaktan uzaklaştırılmış 
bu makyajlı fotoğrafları müşteri daha çok severdi.

Rötuş işi negatif film üzerinde ‘H’ serisi kurşun 
kalemle oynamaktır. Filme, alkol ve bir tür reçine 
esaslı sıvı olan ‘matolen’ denilen lak sürülür. Bu 
madde kalem darbelerinin tespitini sağlar. Bir de 
ıslak rötuş vardır ki bu da filmi banyo yaparken ya-
pılan müdahaledir.

ALAMİNÜTÇÜLERİN KEDİLERİ

Bazı alaminütçüler pozlama işi için kedi beslerlerdi. 
Kedinin gözüne bakarak ışığın şiddetini anlarlardı. 
Kedinin göz bebeği çizgi gibi ise beşe kadar, daireye 
yakın ise ona kadar sayıp kapağı kapatırlardı. Fotoğ-
rafçı bunu yaparken müşteriler aslında ne olduğunu 
anlamaz, çoğu zaman kedisini seven bir fotoğrafçı 
olduğunu zannederlerdi. ‘Kedi gözü’ terimi de fo-
toğraf literatürüne buradan girmiştir. Hayvanın göz 
bebekleri bir çeşit pozometre görevini yapardı. Son-
radan kedigözü makineler piyasaya çıkmıştır. Bu 
makineler ışığa göre pozu kendisi ayarlardı.

ALAMİNÜT FOTOğRAFÇILIK YA DA ŞİpŞAKÇILIK BİTTİ Mİ?

Sanat fotoğrafçılığı asla ölmez. Ara Güler, Sıtkı Fı-
rat, Gültekin Çizgen, İzzet Keribar ve adını burada 
sayamadığımız, ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapında 
ünlü fotoğrafçılarımız vardır. Ancak alaminüt fotoğ-
rafçılık, halk arasında bilinen adıyla dakikalık fotoğ-
rafçılık ya da şipşakçılık için, ölmüştür diyebiliriz. Zira 
alaminüt fotoğrafçılık deyince akla önce, bir zamanlar 
resmi dairelerin önünde, üç ayak üzerindeki sandık 
şeklindeki fotoğraf makineleri ile fotoğraf çekme işi 
gelir. Dakikalık diye anılmasına karşın fotoğrafçılığın 
bu dalında azımsanamayacak bir emek vardır. 

Bence bir sihirbazlık işiydi alaminüt fotoğrafçılık. İlaç-
lı kartlar, fotoğraf banyoları, o üç ayaklı sihirli aletin 
içindeydi. Müşteriniz olan modelinizi üç ayaklı ma-
kinenizin karşısına bir sandalyeye oturtacaksınız. Ona 
gerekli pozu verdireceksiniz, kıpırdamaması için defa-
larca uyaracaksınız, sonra da fotoğrafın önce negatifini 
çekeceksiniz. Pozlama için kaç saniyelik zaman gerek-
lidir, bunu iyice kavramış olacaksınız. Fotoğrafı gü-
nün hangi saatinde çekiyorsanız, ışık durumuna göre 
saniyeler ya artacak ya da eksilecekti. Ne yazık ki bu 
kadar emeğin adı şipşakçılıktı. İnsanlar her ne kadar 
yapılan bu kadar işi hafife alsalar da aslında asıl sanat 
buydu. Maalesef alaminüt fotoğrafçılığın bitmiştir.
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BAŞKAN KOpuZ’uN GÖRELE ZİYARETİ 
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Görele Kaymakamı 
Murat Özdemir ve Görele Belediye Başkanı Av. Tolga Erener’i ziya-
ret ederek, pandeminin ilçeye etkilerini görüştü.

İSTİB GIDA İSRAFINI ENGELLEME KOMİTESİ 
TOpLANDI 
İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Komitesi, 
2020 yılının çalışmalarının değerlendirildiği yılın son toplantı-
sını gerçekleştirdi. Toplantıda, “İSTİB Gıda İsrafını Engelleme 
Projesi”nin çalışmaları masaya yatırılarak, 2021 hedefleri belir-
lendi.

SAKARYA TİcARET BORSASI, İSTİB’TE
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, TOBB 
Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kopuz’a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. İki başkan, 
Sakarya ve İstanbul Ticaret Borsaları projeleri hakkında görüş alış-
verişinde bulundular.

GÜVENİLİR ÜRÜN pALTFORMu
Gıda İsrafını Engelleme Projesi kapsamında Güvenilir Ürün Plat-
formu ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Gıda israfının engel-
lenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, işbir-
liği yapıla
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İstanbul Ticaret Borsası’nın üniversite öğrencileri 
arasında başlattığı “Gıda İsrafını Engelleme Proje 
Yarışması”nın başvuru süresi 30 Haziran 2021 ta-
rihine uzatıldı. Öğrencilerden gelen talep üzerine 
gerçekleşen müracaat süresinin uzatımıyla, daha 
çok öğrenciye ulaşılması ve daha çok projenin su-
nulmasına imkan tanınması hedefleniyor. 

İl sınırlaması olmadan Türkiye genelinden üniversi-
te öğrencilerinin bireysel ya da takım halinde katı-
labildiği ödüllü yarışmada, projelere toplam 65 bin 
lira mükafat dağıtılacak. İlk müracaatların 1 Mayıs 
2020 tarihinde kabul edilmeye başlandığı yarışma-
da birinci gelecek projeye 30 bin lira, ikinciye 15 
bin lira, üçüncüye 10 bin lira verilirken, 2 mansi-
yon ödülü alana da 5 bin lira verilecek.

“GIDA İSRAFINA SON!” 

İstanbul Ticaret Borsası’nın (İSTİB) Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı İsmet Aral  sürdürülebilir gı-
danın geleceği için “Gıda İsrafına Son!” mottosuyla 
İSTİB olarak yola çıktıkları bu sosyal sorumluluk 
projesinde her şeyden önce toplumsal bilinç oluş-
turmayı hedeflediklerini ve sürdürülebilirlik için 
gıda israfının önemine dikkat çektiklerini belirtti. 

Müracaat edecek öğrencilerden projeleriyle ka-
muoyunda gıda israfı konusuna dikkat çekmeleri, 
farkındalık oluşturmaları ve “Gıda İsrafına Dur” 
demeleri bekleniyor. Projeler, İSTİB bünyesinde 
belirlenecek jüri tarafından ‘özgünlük/yenilikçilik’, 
‘yöntem ve süreç’, ‘uygulanabilirlik ve/veya kullanı-
labilirlik’, ‘katma değer ve/veya yaygın etkisi’ esasla-
rı doğrultusunda değerlendirilecek.

GIDA İSRAFINI ENGELLEME pROjE YARIŞMASI 
MÜRAcAATLARI 30 HAZİRAN 2021’E KADAR uZATILDI

İSTİB HABER

30 Haziran 2021



64 SOSYAL MEDYA ŞEYDA SOYKAN

İLGİNİZİ ÇEKEcEğİNİ DÜŞÜNDÜğÜMÜZ SOSYAL MEDYA HESApLARINI SİZLER İÇİN İNcELİYORuZ.

GÜNcEL GELİŞMELERDEN VE BORSA FAALİYETLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İSTANBuL 
TİcARET BORSASI KuRuMSAL HESApLARIMIZI TAKİp EDEBİLİRSİNİZ.

FAcEBOOK TOBB

Bİ’ ÖNERİ Twitter ve Instagram’da herhangi bir konu ile ilgili arama yapmak için hashtag (#) kullanmayı unutmayın.

INSTAGRAM @gidaisrafi

TwITTER @tarimpusulasi

YOuTuBE tarımtv

Türk iş dünyasına çatı kuruluşu olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin tüm etkinliklerini 
ve duyurularını içeren hesabını  takip 
edebilirsiniz.

İSTİB bünyesinde gıda israfını engellemeye 
yönelik hayata geçirilen projenin instagram 
hesabında gıda saklama ipuçları, tavsiyeleri ve 
israfı önleyici püf noktalarını bulabilirsiniz.

Tarım Pusulası hesabında aktif olarak 
tarım ve hayvancılık ile ilgili güncel bilgiler 
paylaşılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülkenin dört 
bir yanından önem taşıyan güncel konuların 
doğrudan halka ulaştırmak için kurduğu 
youtube kanalına göz atabilirsiniz.
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