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Kuruluşundan bu yana sektör temsilcilerinin sorunları ve

BYSD 46 YAŞINDA

bu sorunların çözümleri için mücadele eden derneğimiz,
70’li yıllardaki tahsisat problemlerinden 80’li yıllarda

1975-2021

ithalat fonları ile Trakya Birlik’in

tohum satışlarına,

2002’li yıllardan yağlı tohum ve ham yağ ithalat vergisi
oranlarının

yeniden

düzenlenmesine,

2014

yılından

itibaren Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), ayçiçek küspe

BİTKİSEL YAĞ SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ

problemleri, GEKAP uygulamaları, Tağşiş ve pandemi
sürecinde zorluklarla mücadele ve halkımızın yağ arzının
sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için çok önemli işbirliği
ve çalışmalara imza atmıştır. Cumhurbaşkanlığımız,
Bakanlıklar ve yetkili kamu kuruluşları ile sektörel

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği(BYSD) 28 Şubat 1975

sorunların çözümü için ülkemizin, milletimizin yararına

yılında kuruldu. Bitkisel sıvı yağ ve margarin sektörünü

çalışmaları hayata geçirmiş, görüş ve önerileri ile gelecek

tek çatı altında toplayan, sektörün kamuoyundaki sesi

stratejilerinin belirlenmesi ve yol haritalarının oluşmasına

ve temsilcisi olan derneğimizin merkezi Ankara’dır.

katkı sağlamıştır.

Kuruluşundan bugüne yağlı tohum kırıcıları, kırıcı
ve

Ülkemizdeki yağlı tohum politikalarının belirlenmesi

margarin üreticilerinden oluşan üyelerimizin sayısı 50

ve yurtiçi yağlı tohum üretimini artırmak için kamu

firmaya ulaşmıştır.

ve

rafinatörler,

rafinatörler,

rafinatör/margarinciler

ilgili

derneğimiz,

sektörlerle
bu

işbirliği

amaçla

içinde

konferans,

hareket
sempozyum

eden
ve

toplantılar düzenlemektedir. Bölge toplantıları ile bölge
sanayicilerimizin sorunlarını paylaşma ve çözüm bulma
konusunda da adım atan derneğimiz, ayçiçeği tohumu
hasadı başlamadan önce genellikle Ağustos ayı başında
Trakya’da Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı,
ayçiçeği hasadı başladıktan sonra her yıl Eylül ayında da
sezona ait piyasalara bakış toplantısı düzenlenmektedir.
Yağlı tohumlar ve bitkisel yağlarla ilgili ulusal ve
uluslararası toplantılarda sektörümüzü temsil eden, sektörle
ilgili sorunları ve
BYSD, üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma, sektörde
dayanışmanın sağlanması, ülkemizin bitkisel sıvı ve katı
yağ talebinin yerli üretimle karşılanması için mücadele
edilmesi ve temel gıda maddesi olan bitkisel yağların
halkımıza en uygun fiyata dünya kalite standartlarının da
üzerinde sunulması amacıyla kurulmuştur.

çözüm yollarını paylaşan BYSD,

Amerikan Yağ Kimyacıları Birliği (AOCS) ve Türkiye
Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu(TGDF)
üyesidir.
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BAŞKAN
TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL
HELVACIZADE GIDA İLAÇ VE KİMYA SAN. VE TİC A.Ş.

46 YIL... 46 YIL...
Eski Başkanlarımıza Saygıyla…
Lemi İŞMEN • 1975 - 1977
Trakya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Behçet OSMANAĞAOĞLU • 1977 - 1981
Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Oral TURANOĞLU • 1981 - 1984
Turyağ A.Ş.
Rahmi AKINCAN • 1984 - 1986
Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Metin YURDAGÜL • 1986 - 1993
Turyağ A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ŞÜKRÜ ÇİN • Başkan Vekili
Besler Gıda ve Kimya San. A.Ş.
HÜSEYİN NURİ ÇOMU • Başkan Yrd.
Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Taşkın TUĞLULAR • 1993 - 2001
Unilever Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MURAT REKA • Başkan Yrd.
Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş.

Ümit ERSOY • 2001 - 2002
Marsa KJS Sabancı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

METİN ERTURHAN • Muhasip Üye
GÜNYAĞDER

FARUK SARI • 2002 - 2007
DOĞA ORGANİK GIDA SAN.AŞ.

TURGUT YEGENAGA • Yönetim Kurulu Üyesi
Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ahmet Edip UĞUR • 2007 - 2015
Arı Yağ Rafine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ALKAN YÜKSEL • Yönetim Kurulu Üyesi
CARGILL Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

HAYSİYET DİVANI
OKYAR YAYALAR • Haysiyet Divanı Üyesi
Edirne Yağ
SÜHAN ÇOKUSUĞLU • Haysiyet Divanı Üyesi
Emek Yağ
ÜNAL ERARSLAN • Haysiyet Divanı Üyesi
Karadenizbirlik

MURAT ERK • Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ERK
ÖMER FARUK SARICALI • Yönetim Kurulu Üyesi
COFCO Tarım Ticaret A.Ş.
TEMEL SOYYİĞİT • Yönetim Kurulu Üyesi
Soyyiğit Dıda San. Tic. A.Ş.

DENETİM KURULU
ERHAN SAYIN • Denetim Kurulu Üyesi
Sayınlar Gıda Mad. Sanayi ve Tic. A.Ş

AYSUN ARAS • Yönetim Kurulu Üyesi
Yudum Gıda San. ve Tic. A.Ş.

KAYA BÜKER • Denetim Kurulu Üyesi
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.

Ahmet ATICI • Genel Sekreter
BYSD

Mehmet ÖZYURT • Denetim Kurulu Üyesi
Pam Yağ Gıda vee Kimya San. Tic. Ltd.Şti.
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EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ,

paylaştık, derdimizi anlatmak için, çözüm bulmak için gece

BERABERLİĞİMİZ OLDU

gündüz çalıştık. Kamuoyundan yükselen haksız yorum ve
değerlendirmelere karşı doğrularla, gerçeklerle ilerledik

2015’ten bugüne kadar değerli sektör temsilcilerimizin

ve açıkçası sektörümüzü koruduk. Zorlukları inançla,

teveccühü ile Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin

yorulmadan, yılmadan aştık. Aşmaya da devam ediyoruz.

(BYSD) Başkanlık görevini büyük bir onurla yürütüyorum.
1975’te kurulan derneğimiz ekonomik değeri 9 milyar

BU SEKTÖR BÜYÜK BAŞARI HİKAYELERİ YAZDI

dolara yaklaşan, ülkenin temel taşı olan sektörlerden birini
temsil ediyor.

Bitkisel yağ sanayicileri olarak Sanayi 4.0 alt yapısına
sahip en modern teknolojilerle üretim yapıyoruz. Dünya

Ve 1991 yılında üye olduğum derneğimizde ne mutlu ki

bitkisel yağ üretiminde bu teknolojik üstünlüğümüz ile

bana bu yıl 30 yılımı doldurdum. Yönetime geldiğimden

öne çıkıyoruz. Dış ticaret açığımızın kapatılmasında

bu yana, 6 yıldır da değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla

bitkisel yağ ihracatının önemli bir argüman olduğunu

birlikte sektörümüze hizmet etmekten onur duyuyoruz.

da unutmamalıyız. Yurt dışından aldığımız hammaddeyi
işleyerek yurt dışına satıyor ve böylece ülkemize katma

BAŞKANLA ÇOK
ÖZEL
2015 - 2021

Bu süreçte hem ülkemiz hem de sektörümüz adına

değer üretiyoruz. Eğer ülkemizde ayçiçeği tohumu dahil

oldukça zorlu dönemlerden geçtik. Hızlı hareket etmemiz,

tüm yağlı tohumlarda yerli üretimi artırabilirsek büyük

krizlere karşı hızla çözüm üretmek, sayısız görüşme

kazanımlar elde edebiliriz. Bu nedenle oluşturulacak

gerçekleştirmemiz gerekti. Sektörümüze dair sorun ve

politikaların ve izlenecek stratejilerin önemi çok büyük. Bu

sıkıntıların çözümü için ilgili kuruluşların temsilcileri ile

sayede hem bitkisel yağ sektörü ülkemizin tüm ihtiyacını

karşılıklı konuşarak, çözüm önerilerimizi, öngörülerimizi

karşılayabilir, hem de ihracatımızı artırarak Türkiye’nin

paylaşarak ortak akılla ilerledik hep. Bu da bizim kazancımız

dünya pazarlarında öne çıkmasını sağlayabiliriz. Biliyoruz

oldu. En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve

ki, biz tüm bunları başarabilecek büyük bir potansiyele

yıllarca ilmek ilmek işlediğimiz itibarımız, bize duyulan

sahibiz.

güven oldu.
Ankara’da sorunların çözümü için günlerce yapılan
görüşmeler, fikir alışverişlerimiz sorunların çözümü
için önemli olurken, dostluklarımız arkadaşlıklarımız,
yıllara dayanan güçlü ilişkilerimiz, niyetimizin halis

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı

olması kapıları açan unsurlar oldu. Örneğin 2018 yazında
yaşadığımız ekonomik zorlukları ve döviz krizi dönemini
hatırlıyorum. O süreci sektör açısından zararsız bir şekilde
geçirmek için Ticaret Bakanlığı ile neredeyse her hafta

46 yıllık BYSD’nin 2015-2021 yılları arasında başkanlığını
yürüten Tahir Büyükhelvacıgil, 6 yılda yaşananları,
sektörümüzü, dünyanın içinde bulunduğu durumu ve
geleceğe dair öngörülerini paylaştı. İşte Başkanımızın
anlatımıyla ‘tarihe sektör adına not düşmek’ için; sektörün
bugünü ve yarınına dair önemli tespitler:

görüştük. Öyle süreçler yaşadık ki bazen haftanın her
günü Ankara’daydık. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan,
Ticaret Bakanlığı’na koştuk, oradan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına yetiştik. Bu dönemlerde sektörden gelen
tek bir talebi dahi karşılıksız bırakmadık. Hele pandemi
sürecinin başlaması ile ortaya çıkan kriz ortamı… Çok
sıkıntılı ve zor süreçlerdi. Sektörün üstündeki baskıları
azaltmak, sorunlarımızı çözmek için çok mücadele ettik.
Sesimizi duyurmaya çalıştık, yaşadıklarımızı en gerçekçi
şekilde hem kamuoyu hem de sorumlu makamlarla
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ÜRETİCİ VE TÜKETİCİYİ KORUMAK İÇİN TAĞŞİŞ-

YAĞLI TOHUMLAR STRATEJİK ÜRÜN KABUL

LE MÜCADELEDE ÖNE ÇIKTIK

EDİLMELİ

PRİM DESTEĞİ

Çok sayıda konuda mücadelemiz oldu bu dönemde. Tağşiş

Gönül isterdi ki, ihtiyacımız olan 3 milyon tonu ülke toprak-

VE TEŞVİKLER

bu konuda önemli bir örnektir. Çok mücadele ettik. Bakan-

larından elde edebilelim ve sektör olarak temel gıda mad-

lıklarımız ile istişarelerde bulunduk. TBMM’de sunumlar

demiz olan ayçiçeği ithal etmek zorunda kalmayalım. Yağlı

gerçekleştirdik ve Tağşiş Yasası’nın çıkmasında öncülük

tohumlar ülkemizin ithalattaki ilk 10 kalemi içerisinde yer

ettik. Ayrıca tağşiş yapan firmaların takipçisi olduk ve halk

alıyor. Burada 3,5 – 4 milyar Dolar civarında bir bedeli ne

sağlığı ile oynayanların hapis cezası ile cezalandırılmasını

yazık ki dışarıya ödüyoruz. Yağlı tohumlar ve türevlerinde

sağladık.

ham madde bakımından yüzde 75 oranında dışa bağımlıyız.

Bu konuda ciddi farkındalık oluşturan derneklerden biri ol-

Dernek olarak bu sorunun çözümüyle ilgili önemli çalışma-

duk. Çünkü taklit ve tağşiş ile mücadelede kamunun yanın-

lar yürüttük. Derneğimizin değerli temsilcilerinin de des-

da bizlere de büyük sorumluluk düşmektedir. Haksız eko-

tekleri ile birlikte hazırladığımız rapor, bu durumun böyle

nomik kazanç elde edilmesi amacıyla yapılan bu faaliyetler,

devam etmesi halinde 2030 yılına kadar yağlı tohum ithal

hepimizi, tüm sektörümüzü olumsuz etkilemekte, sektörde

etmek için 16 ila 18 milyar Doları dışarıya ödemek zorunda

haksız kazanç ve rekabete yol açmaktadır. Bu bakış açısıy-

kalacağımızı ortaya koydu. Gazetelere, televizyonlara ve

la, standartlara uygun üretim yapan sanayicimizi korumayı

çeşitli yayın organlarına verdiğimiz demeçlerde de her fır-

ve halk sağlığını önceliğimiz olarak belirledik.

satta, yağlı tohum üretiminin ülkemizde doğru planlanması

YERLİ ÜRETİM
ARTIŞI

YILDA 3 MİLYON TON
AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ

gerektiğini ve bu üretimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÇALIŞTIK

turulmasının şart olduğunu söyledik.

Başkanlık sürecimde sadece sanayicimizin değil, çiftçimizden başlayarak sektör paydaşlarımızın da hakları ve
sürdürülebilirliği için mücadele ettik. Bitkisel yağ sektö-

GÜÇLÜ BİR
TÜRKİYE

rünün devamlılığı ve yağ arzında sıkıntı yaşamamamız
için kırma sektörünün tam kapasite ile çalışabiliyor olması
gerekiyor. Bu sorunu her zaman, her fırsatta dile getirmeye çalıştık. Ayçiçek ithalatında kırma sektörümüzü de düşünerek ham yağ ithalatı yerine ayçiçek tohumu ithalatını
destekledik. Çiftçimizin ürettiği yağlı tohum, kırma sektörümüzün devamlılığı ve sektörümüzün sürdürülebilirliği
için çok önemli hususlardan biridir. Çünkü yağlı tohum,
bitkisel yağ üretiminin yanında, küspesindeki yağ oranının
yüksekliği ile hayvansal gıda sektöründe de önemli bir rol
oynuyor.

Hedefimiz; daha güçlü bir şekilde el ele vererek yağlı tohum ihtiyacını ülke
içinden karşılayan bir sektör olabilmek!

Yağlı tohumları ‘stratejik ürün’
ilan etmeliyiz. Yapmamız
gereken tek şey doğru
üretim planlaması ile üretim
seferberliği başlatmaktır.
Güçlü olabilmek için kendi
ihtiyacımızı üretmeliyiz.
Türkiye’nin kendi kendine
yeten bir ülke olması için bu
adımların atılması zorunlu
hale gelmiştir.
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DÜNYA DEĞİŞTİ, KURALLAR DEĞİŞTİ
2020 yılı Mart ayından itibaren yoğunlukla hissedilen pandemi sürecinin başında gıda tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı sektör olarak biz de zorluklarla karşılaştık.
Hükümetimiz, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Ba-

BYSD • 2015-2021

delerinde meydana gelen fiyat artışları son 6 yılın zirvesine

Bakanlığı ile iletişime geçerek, Bakan ve Bakan Yardım-

ulaştı. Bu durum, çekirdek ithalatımızı zorlaştırması, kırma

cılarımıza sektörel bilgilendirmeler yaparak, fiyatların

sanayimizin çalışmasının zora girmesi, yağlı küspe elde

yükselebileceğini hatta yağ arzında sıkıntı yaşanabileceğini

edemediğimiz için yem açığımızın daha da büyümesi gibi

ilettik. Bu sorunların çözümü için ortak bir strateji ile ha-

sonuçları da doğurmaktadır.

reket edilebilmesi ve kamu- özel sektör işbirliği sayesinde
ortak akılla çözümün bulunabilmesi için önerilerimizi, ra-

kanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları ile tedarik

porlarımızı sunduk.

zincirindeki kopmalara müdahale ederek, yağ arzında bir
sıkıntı yaşanmamasını sağladılar. Bu pandemi süreci, aslında tarım sektörünün ne kadar stratejik bir öneme sahip
olduğunu bir kez daha gösterdi.

KIRICI SEKTÖRÜMÜZÜ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ
Ancak, dünyayı sarsan koronavirüs salgınının etkilerini
hala çok derinden yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi,
iklim değişikliği ve farklı nedenlere bağlı olarak dünya
çapında toplam maliyetler yükseldi ve fiyat dalgalanmaları
yaşanıyor. Üstelik bu durum tüm dünyanın ortak sorunu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyatları endeksine baktığımızda da, tüm dünyada bitkisel
yağlar dahil beş temel gıda fiyatının ortalamasından oluşan endeksteki artışı görüyoruz. Üretimden tüketime, ürün
deseninden dış ticarete kadar salgın sonrası tarımda yeni
bir düzen oluşacak gözüküyor. Tarımda kendine yeterlilik
ve korumacı politikalar, bu dönemin en önemli iki başlığını
oluşturuyor. Ülkeler, önce kendi yurttaşlarının gıda ihtiyacını karşılamak için ihracatı kısıtlarken, ithalata yönelik
engelleri de kaldırmaya başladı. Buğdaydan, yağlı tohumlara kadar birçok üründe ülkeler politikalarını yeniden ele
alarak kendi içlerine döndüler. ‘Ortak Tarım Politikası’
uygulayan Avrupa Birliği(AB) üyesi ülkelerde yerli ürün
kampanyaları yapıldı, birbirlerine karşı kısıtlamalar uygu-

İklim değişikliğinin neden olduğu rekolte düşüşleri, salgının etkisini sürdürmesi, yükselen gıda milliyetçiliği ve
yağlı tohumların yüksek getirisi olan emtia olarak değerlendirilmesi nedeniyle, gıdada şimdiye kadar alışkın olmadığımız bir tablo ile karşı karşıyayız.
Açıkçası göreve geldiğimiz dünya ile şimdiki dünya çok
farklı. Önceki dönemlerde klasik bir hikaye vardı. Rusya
ve Ukrayna üretir. Biz onlardan ihtiyacımız kadar çekirdek
alır, işler ve yağ elde eder, yurt içinde veya ihraç amaçlı
kullanırdık. O süreç geride kaldı. Şimdi Rusya ve Ukrayna
‘çekirdek satmam, benden katma değeri daha yüksek olan

BYSD olarak yaptığımız analizlerle yetkili kuruluşlar ve
medya aracılığı ile piyasa öngörülerimizi, bizi bekleyen
durumları defalarca aktarmaya çalıştık ve ‘stratejik stok’
yapma çağrısında bulunduk. O günlerden sonra, piyasa gelişmeleri maalesef öngörülerimiz çerçevesinde gelişmeye
başladı. Ülke olarak ‘stratejik stok’ yapmanın önemi daha
net ortaya çıktı.

ham yağ alacaksın’ diyor. Kırıcı sektörümüzü ve bu alandaki milyarlarca liralık yatırımlarımızı düşünmek zorundayız.
Bu, sektörümüz açısından çok önemli. Gerekli tedbirlerin
alınması konusunda yetkili makamlarla sürekli istişare halinde olmamız ve doğru stratejilerle, hazırlık ve çalışma
yapmalıyız. Sektörümüzün gücünü korumalıyız.
STRATEJİK STOK YAPMALIYIZ

GELECEK İÇİN HAZIR OLMALIYIZ
Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yeni politikaların uygulanmasını zorunlu hale getiren bir dönem bu. Türkiye’nin
de buna hazır olması gerekiyor.
Üretim odaklı, ülkemizin potansiyelini doğru değerlendiren politikalarla çok önemli avantajlar elde edebiliriz. Tarım destekleriyle daha sağlıklı işleyen, planlı üretimi teşvik

ladılar. Hükümetimiz konuya çözüm bulmak için ayçiçek

Stratejik stok da yeni dünyanın önemli gündem maddele-

eden ve uzun vadeli bir şekilde gıda arz güvenliğini sağla-

ithalatında yüzde 36 olan gümrük vergisini yüzde 3 dolay-

rinden biri. Biliyorsunuz 2020 yılının yaz aylarında nor-

mayı amaçlayan politikaları hayata geçirmek için çalışma-

larına kadar indirdi. Ancak bunun ardından Rusya Fede-

malde Karadeniz piyasasına girmeyen Çin ve Hindistan’ın

lıyız. Tarım ve gıda politikalarımızla kendi kendine yeten

rasyonu’nun ayçiçeği tohumu ihracatına yüzde 30 ek vergi

soyada fiyat yükselmesi nedeniyle ayçiçeğine yönelmesi,

bir ülkeden ihracat potansiyelini daha da yükselten bir ülke

uygulaması fiyatların biraz daha yükselmesine neden oldu.

Karadeniz havzasından büyük alımlar yapması stok sorun-

haline gelebiliriz. Türkiye Avrupa’nın tarımsal ihtiyaçlarını

2020 yılında buğday başta olmak üzere tahıllarda, ayçiçeği

larının yaşanmasına neden oldu. Anında harekete geçtik.

karşılayabilir ve yıldız ülke olabilir.

yağı başta olmak üzere bitkisel yağlarda ve yem hammad-

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Maliye

Bu yüzyılın en önemli iki
gerçeği;
1. Tarımda yerli üretimin
artırılması ve kendine
yeterlilik
2. İklim değişikliği
mücadelesi
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT
Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği etkisini oldukça
güçlü şekilde gösteriyor ve geleceği tehdit eden en büyük
tehlikelerden biri olarak tanımlanıyor. Değişen hava şartları, aşırı soğuklar, aşırı sıcaklar, aşırı yağış ya da kuraklık
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caktır. Sektör olarak yem açığımızın kapatılmasında yağlı

reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk. Sağlık

Sektörümüzün önemli sorunlarından biri olan Geri Kaza-

küspe üretimini de ülkemizin en önemli kaynaklarından biri

altyapımızın gücü, ülkemizin büyüklüğü, müthiş bir dayanış-

nım Katkı Payı (GEKAP) ile ilgili TOBB’un ve değerli

olarak görüyoruz.

ma ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın

Başkanım Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük desteğini

liderliğinde Hükümetimizin uyguladığı ekonomik, sosyal

gördük. Bu süreçte haklı olduğumuz, gerçekten sorunumu-

politikalarla, alınan tedbirlerle salgının ortaya çıkardığı teh-

zu matematikle izah edebildiğimiz görüldü. Sektör temsil-

ditlere karşı daha güçlü olduk.

cilerimizin desteği ile 50 kuruş olan katkı payını 10 kuruşa

SÖZLEŞMELİ TARIM DESTEKLENMELİ

tarımsal üretimi etkiliyor. Türkiye’de tarımsal üretimin en

Devletimizin ve çiftçimizin özellikle kıraç arazilerde aspir

az yüzde 80’i yağışa bağlı olarak yapılıyor. Doğal olarak,

yetiştirenlere yüksek destekler vermesi de, bu alanların

Cumhurbaşkanımızın ekonomik reformlarla ilgili açıkla-

yağışın olmadığı ya da az olduğu durumlarda tarımsal üre-

tekrar tarıma kazandırılması açısından önem taşıyor. Bu sa-

malarında yer alan yapısal sorunlara odaklı, iklim değişik-

tim miktar, verim ve kalite açısından zarar görüyor. Ülke-

yede üretim yapmaktan vazgeçmiş üreticiyi toprağına yön-

liğini öncelikli hale getiren yeşil ekonomiye önem veren

mizin önümüzdeki yıllarda daha da hissederek yaşayacağı

lendirebilir ve bu alanları tekrar tarıma kazandırılabiliriz.

tedbirlerin, politika ve stratejilerin de ekonomik öngörüle-

iklim değişikliğinin etkisini göz önüne alarak gıda arz ve

TİGEM’in 3,2 milyon dekarlık toplam arazi varlığı için-

bilirlik açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Küresel

güvenliği için uzun dönemli politika geliştirmeliyiz. Akıllı

de kullanılmayan 485 bin dekara tekabül eden kültür dışı

gıda fiyatlarındaki yükseliş, küresel düzeyde iklim deği-

teknolojik tarım uygulamalarını hayata geçirecek AR-GE

arazileri ile yem bitkisi ekiminde kullanılan 313 bin de-

şikliği ve salgının devam etmesi elbette gıda fiyatlarında

faaliyetleri ile ilerlenmesi gelecek nesillerimiz için büyük

kar arazi de göz önüne alındığında toplam 798 bin dekar

öngörülebilirliği azaltıyor. Ancak tarımsal üretimde öngö-

önem taşıyor. İklim değişikliği ve kuraklık da küresel çapta

araziyi yağlı tohum üretiminde kullanabiliriz. Yazlık ekime

rülebilirliği arttırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geç-

tarımsal üretimi tehdit ediyor. Ayrıca 2021 yılından itibaren

uygun bitki türlerinde ekim yapılması için başlatılan pro-

mek için atılan adımlar, sözleşmeli tarımın geliştirilmesi,

YENİ BİR HEYECANLA DEVAM EDİYORUZ

tüm gücümüzle damlama sulama sistemi desteklemelerine

je kapsamındaki hazine arazilerinin öncelikle ve özellikle

stratejik sektörlerde yerliliği artırma adımları gelecek adına

hız vermeliyiz. Bu bizim sonraki nesillerimize en büyük

sektörümüzdeki sanayicilere tahsis edilmesi ve kolaylık

ümit verici adımlar.

BYSD hikayemize yeni dönemde yeni bir heyecanla devam

borcumuzdur. Topraklarımızı çoraklaştıran, yeraltı su kay-

sağlanması da yüksek önem arz ediyor.

ekonomimizi rahatlatacaktır.

sürdürülebilir hale getirebilmesini sağlayabiliriz.

ediyor. Öncelikle 2015’te teveccühleri ile göreve geldiğim-

Tarihin en zorlu dönemlerinden geçtiğimiz bugünlerde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ile ayakta kalacağımıza, ortak akılla hem sektörümüz hem de ülkemiz için
katma değer üreteceğimize inanıyoruz. Bir olabiliyorsak;
inancımız ve ortak aklımız bizi doğru yere götürür. Bitkisel yağ sektörü de, kırmasıyla rafinasyonuyla bir bütündür.

Sektör, endüstri ve çiftçinin
koordinasyonu ile sözleşmeli
tarım entegrasyonunda
devletimizin desteği gerekiyor.

çok önemli bir adım. Bu arazilerde ayçiçek, kanola, soya
ekim potansiyeline ulaşılması hem sektörümüzü hem de

cilerimize de üreticilerimize de yük getirmeyecek tarzda

bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

Tarımsal üretim kapasitesiyle
dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan
ülkemizin bu güçlü yapısını doğru
politikalarla korumalıyız.

ve aspir ekimi için çiftçimizin teşvik edilmesi ve istenilen

umuyorum ki ortak noktada buluşur, uygulamanın tüketi-

içerisinde attık. Yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık,

daha hızlı ulaşabiliriz.

üretim ve tarımsal potansiyelimizin güçlendirilmesi için

görüşlerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza da ilettik,

runların çözümlerine dair tüm adımları birlik ve beraberlik

ilerlemeliyiz. Sorunlarımızı doğru tespit edersek, çözüme

bubat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerin ekilmesi yerli

tarına göre oldukça az olduğunu söylemeliyiz. Bu konudaki

kadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte so-

sürede vazgeçmeliyiz. Bölgelerimize uygun politikalarla

Hazineye ait ‘atıl tarım alanları’nın üretime açılması, hu-

‘atık’ olarak değerlendirdiğimiz kısmının bitkisel yağ mik-

den bu yana yanımda olan bütün yönetim kurulu üyesi ar-

naklarımızı tüketen vahşi sulama sistemlerinden en kısa

ATIL TARIM ALANLARI ÜRETİME AÇILMALI

indirmeye çalıştık. Bu önemliydi ama yeterli değildi. Bizim

Bu bütünlüğü korumak hepimizin en önemli vazifelerinden
BİZE DESTEK VERENLERLE DAHA GÜÇLÜ OLDUK
Bitkisel yağ sektörü gerçekten de çok güzide bir sektör. Biz
her zaman el ele verip bu ülkeye en uygun imkânlarda en
yüksek kaliteyi en doğru şekilde sunmaya çalıştık. Sektö-

KRİZLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

rümüzün yüksek teknolojiye ulaşması, ihracat imkânının
ülkemizi dışarda da güçlü kılması değerli üreticilerimizle,

Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülke-

sanayicilerimizle mümkün oldu. Sektörümüze destek ve-

mizde de sağlıktan ekonomiye sıkıntılı günler yaşadık, yaşı-

ren, sorunların, sıkıntıların aşılmasında, çözüm yollarının

Ayrıca çiftçimizin ürettiği yağlı tohumla, kırma sektörümü-

yoruz. Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı

bulunmasında önemli katkıları olan Tarım Bakanımız Bekir

zün çalıştırılması da sektörümüzün sürdürülebilirliği için

ülkemiz, bu küresel kriz sürecinde inanılmaz bir performans

Pakdemirli ve değerli bakanlık çalışanlarına, Ticaret Baka-

çok önemli hususlardan biridir. Çünkü yağlı tohum; yağ

gösterdi. 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçüldü,

nımız Ruhsar Pekcan ve değerli Bakanlık çalışanlarına,

kaynağı olmasının yanında, çok kaliteli bir yem bitkisidir.

küresel ticaret yüzde 10 civarında azalırken, gıda fiyatları re-

Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, İthalat ve İhracat Genel

Bu yönden bakıldığında milli üretimden hem çiftçimiz,

korunu kırarken, ülkemiz bu kötü döneme rağmen 1,8’lik bir

Müdürlüklerimize ve bu yolda birlikte yürüdüğümüz sayı-

hem kırma sektörümüz, hem de yem sektörümüz kazana-

büyüme oranı elde etti. G-20 ülkeleri arasında ekonomisini

sız kuruluşa, sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum.

bir tanesidir. Ülkemizin en zor günlerinde dahi hep üretim,
üretim dedik. Bundan sonra da yılmadan, usanmadan, engelleri tek tek aşarak üretmeye, ülkemize hizmet etmeye
devam edeceğiz.
Bu ülkeye yapabileceğimiz en büyük iyilik; her dönemde
‘kendi kendimize yetebilmek’ olacak.
Bizleri her zaman yüreklendiren, destek veren başta Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,
Sayın TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na da gönülden şükranlarımızı sunuyorum.
BYSD’nin yeni yönetim döneminde sektörümüz için daha
iyiye ulaşmak ümidiyle, işlerimizin bereketli, yolumuzun
açık, geleceğimizin aydınlık olmasını diliyorum. Bize güç
veren, destek veren herkese teşekkürler.
Saygılarımla…
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SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA)
Sektörümüzün en önemli sorunlarından birini sıfır gümrüklü
ayçiçeği yağı ithalatları oluşturuyor. Dernek olarak bu uygulamaların yeniden gözden geçirilmesini, mümkünse bu kota-

2015-2021

BYSD OLARAK
SEKTÖRÜN
SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ
İÇİN MÜCADELE ETTİK

için gümrük vergisi uygulanması ile gözetim fiyatı getirilmesini talep ettik.
•

BOSNA HERSEK- GÜMRÜKSÜZ İTHALATA

SINIRLAMA GETİRİLDİ

ların en aza indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bazı

STA kapsamında sorunlu işlemlerden biri Bosna-Hersek’ten

kriz dönemlerinde ithalat yaptığımız ülkeler, ikili anlaşmalar

gümrüksüz yağ ithalatı idi. Sektörümüzün en önemli sorun-

çerçevesinde sıfır gümrüklü ihracat için imtiyaz elde etme

larının başında gelen ve haksız rekabet yaratan bu konunun

çabasına girebiliyorlar. AB, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova

çözümüne ilişkin Bakanlar, Bakanlıklar kamu kurum ve ku-

kotası maalesef dışa bağımlılığımızı da artırıyor. İthalatımız-

ruluşları nezdinde girişimlerde bulunduk. Gerek bu konuya

daki artış, ülkelerin bu konuda sıraya girmesine neden olu-

dair kamuoyunda medya aracılığı ile oluşturduğumuz farkın-

yor. Mevcut durumda en iyi çözüm serbest ticaret anlaşma-

dalık, gerekse Ekonomi Bakanlığı ve İthalat Genel Müdürlü-

ları (ST) kapsamındaki kotaların tümünün sektörle birlikte

ğü ile yaptığımız çalışmalarla; gümrük vergisi uygulanması

çözüm üretilerek doğru bir stratejiye oturtulması olacaktır.

veya gümrüksüz ithalata sınırlama getirilmesi yönündeki

Piyasa rekabet koşulları ve yağ arzında sürekliliği sağlama

taleplerimiz karşılık buldu.2018 tarihli 11512 sayılı Resmi

açısından bu önemlidir.

Gazete’de yayımlanan tebliğ ile söz konusu uygulama 75 bin

Yönetim olarak 2015 yılından bu yana Avrupa Birliği ile
imzalanan Gümrük Anlaşması’ndan ya da Bosna Hersek,
Sırbistan, Kosova, gibi ülkelerle yapılan anlaşmalardan kaynaklanan ve sektörümüzü olumsuz yönde etkileyen STA’lar
için uzun süren çabaların ve girişimlerin sonucunda bazıları
açısından sektörümüz lehine çözümlere ulaştık.
•

TEKNİK VE SINAİ AMAÇLI İTHALAT SORUNU

Sıfır gümrükle yapılan Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kap-

ton ile sınırlandırıldı.

Sektörde dengeleri bozan
bu ithalatın sınırlandırılması
sektörümüz adına önemli
bir gelişme ancak konunun
gerçekçi çözümü için
mücadeleye devam ediyoruz.

samındaki ithalat, teknik sınai amaçlı ayçiçeği yağı ve ikili
anlaşmalarla ithal edilen rafine ayçiçek yağlarını kapsıyordu.
Yemeklik likit yağ ihracatının artışı her ne kadar sektörümüz
için memnuniyet verici olsa da, ihracat artışının tamamına
yakınının Irak ve Suriye’ye olması, iç piyasada düşük fiyatla
teklif edilen ham yağ ile ilgili gümrükte yaşanan ve zaman
zaman basına da yansıyan olumsuzluklar, sektörde haksız
rekabete sebep oluyordu.
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne hem yazılı
hem de birebirde yaptığımız görüşmelerde teknik ve sınai
amaçlı ithal edilen sıfır gümrüklü ayçiçeği yağlarının sektörde sebep olduğu haksız rekabeti anlatırken, konunun çözümü

NELER YAPTIK…
NELER YAPTIK…
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Sektörümüz için oldukça önem taşıyan ve yıllardır çözülemeyen
teknik ve sınai amaçlı yağların ithalatına ilişkin sorunu, derneğimizin
ısrarlı takipleri ve görüşmeleri ile 2015 yılında çözmeyi başardık.
Teknik ve sınai amaçlı ayçiçeği yağının gümrük vergisi yüzde 22,5
olarak düzenlenmişti. Sorunun çözümü ile 64 bin tonlara kadar
çıkmış olan ithalat rakamı 2016 yılında 8 bin tona düşürüldü.
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Gümrük kanunun 65-1/b maddesine göre yapıldığı, ayrıca

çiçeği tohumu ve ayçiçeği ham yağı ithalatındaki dağıtım

AYÇİÇEK KÜSPESİNDE
HAKSIZ REKABETİ SONA
ERDİRDİK

uygulamasının sektörde oluşturduğu haksız rekabeti, itha-

Dünya ticaretinde önemli yem hammaddelerinden biri olan

çalışmalar sonucunda da ‘TS 316 Ayçiçeği Küspesi Stan-

lat dağıtımının sektörde yer alan sanayicilere hakkaniyet

ayçiçeği tohumu küspesi ithalatındaki yağ oranları, sek-

dardı’ derneğimizin görüşü doğrultusunda expeller ve adi

esasına göre yapılması konusunu ayrıntıları ile anlatırken,

törümüzün uzun yıllar en önemli sorunlarından biri oldu.

pres tipleri çıkarılarak, 21/12/2015 tarihinde revize edildi.

sorunun çözümünde ısrarcı olduk.

2015 yılı başlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Güm-

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol

rükler Genel Müdürlüğü ve Risk Yönetimi ve Kontrol Ge-

Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarla ayçiçeği küspesi

nel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde ve yazışmalarda,

standardının revize edildiği, tek tip özütleme olarak yüz-

yüzde 13,5 gümrükle ithal edilen yağlı küspenin sektörde

de 1.5, yüzde 2 ve yüzde 4.5 olarak düzenlendiği, ithalatta

haksız rekabete ve devlete vergi kaybına sebep olduğu,

yüzde 4,5 üzerinde hamyağ ihtiva eden ayçiçeği küspeleri-

bu sebeple ithalatta denetimlerin artırılarak yüzde 9’un

ne izin verilmemesi konusunda gereği arz edilmiştir.

üzerinde yağ içeren küspelerin ithalatına izin verilmeme-

2016 yılından itibaren yüzde 4,5 üzerinde ham yağ içeren

si talep edilmiştir. Bandırma’dan giriş yapan yüzde 10-11

küspeye ithal standartı getirildi. Böylece, sektörümüzde

yağ içerikli ayçiçeği küspe analiz raporları da dikkatlerine

yıllardır haksız rekabete sebep olan yağlı küspe ithalatı so-

sunulmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Analizleri

runu derneğimizin çabası sayesinde çözüldü.

•

AB STA İTHALATI SORUNU

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne 2018 yılında
yaptığımız resmi talepte, AB menşeli sıfır gümrüklü ay-

sektörümüzü zora sokan bu uygulama, BYSD’nin yürüttüğü kamu diplomasisi ile sektör lehine sonuçlandırılmış
oldu.

Bu girişimlerimiz sonucunda 2017 ve 2018 yıllarında sadece yağlı tohum satış kooperatiflerine verilen ithalat hakkının, 2018 yılında tüm sektöre dağıtılacak şekilde uygulanacağı kararı verildi. Bu amaçla kapasite oranlarına göre
sektörde yer alan üyelerimizin derneğimizce bilgilendirilmeleri sağlanarak, Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapmalarını sağladık. Türkiye’nin AB üyelik sürecinden doğan ve

FARKLI STA’LAR İÇİN DE GİRİŞİMLERİMİZ SÜRDÜ

Gümrük Yönetmeliğinin 180. Maddesine göre risk kriterleri belirlenerek sürekli güncellendiği iletilmiştir.
Türk Standardları Enstitüsü(TSE) Başkanlığı ile yürütülen

Dairesinden gelen cevabi yazıda, denetimlerin 4458 sayılı

TAĞŞİŞLE HER DÖNEMDE MÜCADELE ETTİK
09 EYLÜL 2015

12 KASIM 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlü-

Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü: Genişletilmiş

ğü: İç piyasada maliyetin altındaki ham yağ tekliflerinin,

Yönetim Kurulu Toplantımızda çoğunlukla alınan karar

ihracat karşılığında getirilen sıfır gümrüklü yağlardan kay-

gereği; kırıcı sektörün alım dönemlerinde spekülatif kur

naklandığını belirterek, ayçiçeği yağı ihracatlarında dene-

hareketleri nedeniyle karşılaştığı yüksek maliyetin hafifle-

timlerin artırılmasını talep ettik.

tilmesi amacıyla, alım yapılan miktar oranında sıfır gümrüklü ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmesi talebini

11 KASIM 2015
Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü: Ekvator ile
yapılacak olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın sanayi üretimini ve rekabeti olumsuz etkilememesi için palm yağlarında gümrük vergisi indirimine gidilmemesini talep ettik.

Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’ne ilettik. Girişimlerimiz sonucu Ticaret Bakanlığı tarafından 300 bin ton
otonom kota dağıtımı kararı 26/12/2018 tarih ve 497 sayılı
tebliğde yayınlanmış ve sektörün nefes alması sağlanmıştır.

24 ARALIK 2015 - 09 HAZİRAN 2016

01 EYLÜL 2016

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne aspir ya-

29818 sayılı Resmi Gazetede “İthalat Rejimi Kararına Ek

ğındaki gümrük vergisi oranının yüzde 4 olduğu, bu duru-

Karar” yayınlanmış ve aspir tohumu gümrük vergisi yüzde

mun iç piyasayı olumsuz etkilediği ve tağşişe sebep olduğu

23,4, aspir hamyağı vergisi yüzde 36, rafine aspir ve ayçi-

iletildi. Yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önüne

çeği yağı vergisi yüzde 67,5 olarak düzenlenmiştir.

geçilmesi ve tağşiş ile mücadele kapsamında; aspir tohumu
vergi oranı üst limit olan yüzde 23,4’e çıkarılması ve söz
konusu bu üründe 1.200,00 USD/ton gözetim fiyatı uygulamasına geçilmesi talep edildi.

Son yıllarda problem olan üreticinin korunması ve tağşişi
önleme bakımında aspir ithalatında önemli bir adım atılmıştır.
Bu düzenlemelere ek olarak, 3 Eylül 2016 tarih ve 29820

09 HAZİRAN 2016
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğüne yem amaçlı ithal edilen GDO‘lu soya
fasulyesinden elde edilen soya yağlarının gıda amaçlı ayçiçek yağına karıştırıldığı şüphesinin giderek arttığı, tağşiş
ilgili denetimlerinde GDO’lu soya fasulyelerinden elde edilen soya yağı karıştırılıp karıştırılmadığı hususunda da analizlerin yapılması ve soya yağı karıştırıldığı tespit edilenler
hakkında biyogüvenlik kanunu kapsamında işlem yapılması
talep edildi.

Resmi Gazetede Derneğimizin talebi olmamasına rağmen,
gözetim fiyatı uygulaması Kolza tohumuna 1.600 $/ton, ayçiçeği tohumuna 750$/ton, ayçiçeği kaba ununa 800$/ton
ve ayçiçeği hamyağına 1.500$/ton olarak düzenlenmiştir.
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GEKAP

2016 Ağustos ayında yapılan Genel Kurulda yönetimde

Dernek olarak, sektörümüzün en önemli sorunlarının başında

BAYTOM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Bü-

yer alan ve üreticimizin maliyetlerinin haksız bir şekilde artmasına neden olan Geri Kazanım Katkı Payı (GEKAP) uygulaması konusunda da önemli çalışmalara imza attık. Atık yağın geri kazanımı için getirilen GEKAP uygulamasında tüm
yükün sanayicimizin üzerinde olmaması için ilgili makamlarla pek çok kez istişarelerde bulunduk.2015 yılında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne
ilettiğimiz “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmelik Taslağı” ile üyelerimizden gelen görüşleri ilgili makamlara sunarak yönetmelik konusunda ilerlemeye başladık. 2016 yılında
yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü’ne bitkisel atık yağların toplanması konusunda
BAYTOM A.Ş.’ye yetki verilip verilmeyeceği konusunda
bilgi talep ettik. 2018 yılında ise, GEKAP uygulamasının sektörün lehine sonuçlanması için TBMM Çevre Komisyonu’nda yapılan görüşmelere katıldık, görüşlerimizi bildirdik. Tüm
bu çabaların neticesinde, sektör temsilcilerimizin de desteği
ile 50 kuruş olan katkı payını 10 kuruşa indirmeyi başardık.
Uygulamayı tüketicilerimize de üreticilerimize de yük getir-

değişikliğe gidildi. Dernek Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,
yükhelvacıgil, imza sirkülerinin Ticaret Sicil Gazetesi’nin 6
Şubat 2017 tarih ve 9257 sayılı nüshasında yayınlanmasının
ardından göreve başladı.
BAYTOM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2017 ve 2018 yıllarında üretim ve satış faaliyetlerine devam etti. Bu süreçte
şirketin Çorum’da bulunan üretim tesisleri verimsizlik nedeniyle kapatıldı ve yeniden yapılanmaya gidildi. Bu hamle
sonucu şirket zarar eder durumdan kurtarılmış oldu. Faaliyet
dönemi içinde İstanbul İSKİ’nin yanı sıra, Tokat Belediyesi’ne ve Sivas Belediyesi’ne makinalar ve atık getirme merkezleri satıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleşkesi için
de ayrı bir atık getirme merkezi üretildi. 2015 yılında BAYTOM’un portföyüne atık pil makinası ve kâğıt karton ünitesi
ilaveleri yapıldı. Ayrıca 2015 yılında “Atık Getirme Merkezi” üretimine başlandı. 2015 ve 2016 yıllarında 96 adet 67
adet olmak üzere toplam 167 makine üretildi ve satıldı.
Proses yağlarının Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)
sürecindeki sorunlarına ilişkin toplantı yapıldı. Toplantı,
BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil başta olmak üzere,
gıda, tekstil ve kauçuk sektörünün temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirildi. 12/09/2020

2015 - 2021
NELER YAPTIK…
NELER YAPTIK…

meyecek bir şekilde sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
nezdinde GEKAP konusunda AB standartlarına da uygun
olan “Kirleten Öder” uygulamasının ülkemizde de hayata
geçirilmesi yoğun çalışmalara devam ediyoruz. Bu konuda
kamuoyunu da, medya organları aracılığıyla pek çok kez bilgilendirdik.

BAYTOM
BAYTOM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim ve satış faaliyetlerine ara vermeden ve kar oranını yükselterek devam
ediyor.

GEKAP KONUSUNDA
TOBB’UN
KURUMSAL GÜCÜ
VE SAYIN BAŞKAN
HİSARCIKLIOĞLU’NUN
DESTEĞİ YANIMIZDA
OLDU
GEKAP uygulamalarının sektör lehine çözümlenmesi ve
sektörümüzün üzerindeki yükün kalkması ve pandemi sürecinde GEKAP uygulanmasının ertelenmesi konusundaki
mücadelemize en büyük desteği TOBB Başkanı Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu ve TOBB ekibi verdi. TOBB’un kurumsal
gücünün BYSD’nin yanında olması, bu konunun çözümlenmesi konusunda önemli adımları da beraberinde getirdi.

ÇÖZÜM ODAKLI
BAKAN VE BAKANLIK
ZİYARETLERİ
BYSD olarak sektörel sorunlarımızın çözüme kavuşması
için en üst düzeyde temsiliyeti ve çözüm yolları için en üst
düzeyle iletişimi gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu hedefler
doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanları, Hazine ve Maliye Bakanları, Ticaret Bakanları ve Çevre ve Şehircilik Bakanları ile pozitif bir diyalog yürüterek, sorunlarımızı en üst
makama ulaştırdık.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE GÜÇLÜ
İLETİŞİM SAĞLADIK

Sanayicimiz üzerinde büyük bir yük oluşturan GEKAP

2 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 37. Genel Kurul

konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sık sık istişa-

sonrasında ilk ziyaretimizi dönemin Tarım ve Orman Ba-

relerde bulunduk. Üreticinin üzerindeki GEKAP yükünün

kanı M. Mehdi Eker nezdinde yaptık. Bakanlığın ilgili bü-

azaltılması ve AB kriterlerine uygun olan “Kirleten Öder”

rokratlarının da yer aldığı ziyarette, sektörümüz ile ilgili

uygulamasının Türkiye’de de hayata geçirilmesi için ba-

faaliyetler konusunda bilgilendirmelerde bulunduk.

kanlık nezdinde görüşmeler yaptık.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na aynı yıl yaptığımız ikinci

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya ziya-

ziyarette de yağ sanayicilerin güncel sorunlarını Bakan

retinde bir araya geldik. GEKAP uygulamasında çözüme

Kudbettin Arzu’ya aktardık. Bu önemli ziyarette üretim

ulaşmak için Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Meh-

destekleri, tağşiş, yağlı tohumların stratejik üretim ilan

met Emin Birpınar ile istişarelerde bulunduk.

edilmesi, aspir üretiminin arttırılması gibi konu başlıkları
ele alındı. Ziyaret sonucunda dönemin en önemli sorunlarından biri olan tağşiş konusunda adımların atılması için
ortak kararlar alındı.

BİR İLKE İMZA ATTIK
2019 yılında BYSD tarihinde
bir ilki gerçekleştirerek “Yağlı
Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel
Yağlar Konferansı”nda Tarım
ve Orman Bakanı Sayın Dr.
Bekir Pakdemirli’yi ağırladık.
Bu katılım Bakanlıklar
çerçevesinde en yüksek
katılım olarak BYSD tarihine
geçti.

2016 Nisan ayında ise dönemin Tarım ve Orman Bakanı
Faruk Çelik’le makamında bir araya geldik. İlgini bürokratların da yer aldığı ziyarette, ülkemizdeki yağlı tohum
üretiminin yetersizliğine vurgu yaparak yağlı tohumların
stratejik ürün kapsamına alınması gerektiği yolundaki görüşlerimizi ilettik. Aynı ziyarette tağşiş konusundaki cezaların caydırıcı olması gerektiğini de belirttik.

Yeni hasat sezonu öncesinde sektörel değerlendirmelerde
bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Sn
Fatih METİN ve bürokratlarla bir araya geldik. 04.07.2019

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Bitkisel yağ sektörünün sorunlarını dile getirmek ve çözüm
bulmak için 2015 yılından itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı (Ekonomi Bakanlığı) ile istişareler gerçekleştirdik.
2015 yılında dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi
makamında ziyaret ettik. Sayın bakana gözetim fiyatlarındaki sıkıntıları aktararak, sık sık yaşanan değişimler yüzünden sektörün önünü görmekte zorlandığını ifade ettik.
Sayın bakanı ayrıca, DIR kapsamlı ithalat ile yağlı ayçiçeği
küspesi, sıfır gümrüklü teknik ve sınai amaçlı ayçiçeği ham

2020 yılında sektörümüzün sorunları ve çözüm önerileri
için Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ile yoğun
bir şekilde istişarelerde bulunduk.

yağı ve Bosna-Hersek menşeli rafine ayçiçeği yağı ithalatının sektörde haksız rekabete sebep olduğunu konusunda
da bilgilendirdik.
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SEKTÖREL DERNEKLER İLE İLİŞKİLER
Üyesi olduğumuz TGDF ile 2015 yılından itibaren uyumlu
çalışmalara imza attık. Gıda Kanunu kapsamında Ulusal

2015 yılında yağlı küspe ithalatına ilişkin İthalat Genel Mü-

Gıda Kodeksi Komisyonu’na bağlı alt ihtisas komisyonları-

dürlüğü ile bir dizi görüşme ve bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

na üye verdik. Gıda Kanunu kapsamında ortak hareket etme

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın, Daire Başkanı Meh-

ve çalışmaları beraber yürütme kararları aldık. Başkanlar

met Ali Erdem, Uzman Pınar Karakaya, TSE, Gümrükler Ge-

Kurulu toplantılarına iştirak ederek çeşitli görevler üstlen-

nel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin de

dik. “Bitkisel Yağ Sektörü ve Sorunları” başlıklı sunumlar

olduğu toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda yağlı küspe sorunu

gerçekleştirdik. Bitkisel yağlar ile ilgili yönetmeliklerin ha-

detaylı olarak dile getirilerek, yağlı küspeden elde edilen ham
yağların sektörde haksız rekabete sebep olduğu belirtildi ve
yağ oranının üst sınırının yüzde 4,5’e düşürülmesi talep edildi.

TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Bakanlarımız ile sektörümüzün en önemli sorunları

Gümrük Bakanlığı 2015 yılında mevcut standart ve nizam-

arasında yer alan “Teknik ve Sınai Amaçlı Ayçiçeği Yağ İt-

nameyle bu taleplerin karşılanmasının mümkün olmadığını

halatı” başta olmak üzere pek çok konuda görüşmek üzere

belirterek, standardın değiştirilmesinin ardından bir genel-

sıklıkla bir araya geldik. 2015 yılında dönemin Ticaret Ba-

ge ile sorunun çözülebileceğini ifade etti. Konuyla ilgili

kanı Cenap Aşçı’yı makamında ziyaret ettik. Sayın bakana

çalışmalarını devam ettiren derneğimiz, standartlar konu-

sektörümüzün sorunlarını ileterek kendisiyle karşılıklı gö-

sunda TSE ile birlikte çalışmalar yaptı. 2015 yılında zaman

rüş alışverişinde bulunduk.

ARAŞTIRMA PROJESİNE
İMZA ATTIK

zırlanma safhasında ortak hareket ettik.
“Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve

KONYA ÜNİVERSİTESİ - YAĞLI TOHUMLU

Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetme-

BİTKİLER VE BİTKİSEL YAĞLAR RAPORU

likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağı ve

2015 yılında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile ‘’Ayçi-

13.01.2020 tarihinde görüşe açılan TGK-Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
taslağı konusunda önemli adımlar attık. “TGK-Zeytinyağı
ve Pirina Yağı Tebliği’nde Değişiklik Yapılması” hakkındaki çevrimiçi toplantılarda bitkisel yağ sektörünün, zeytinya-

çeğinin Stratejik Ürün Kapsamına Alınmasına İlişkin Araştırma Projesi” hayata geçirildi. Projede, Türkiye’de yerli
ayçiçeği üretiminin artırılması için gerekli olan ekonomik
ve agronomik koşullar bilimsel veriler ile incelendi.

ğı ile alakalı birçok sorununu dile getirdik.

Bu kapsamda hem makro ölçekte, hem de mikro (tüketiciler

Üyesi bulunduğumuz AOCS Amerikan Yağ Kimyacıları

runda, yağlı tohumun desteklemesinin önemi vurgulanarak,

Birliği ve YABİTED Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği ile
ilişkiler sürdürüldü. Bunun dışında Türkiye Yem Sanayicileri Birliği ve diğer ilgili sivil toplum örgütleriyle yoğun
istişarelerde bulunduk.

ve çiftçiler) düzeyde araştırmalar yapıldı. Araştırma rapoüretimin yüzde 10 artırılabilmesi için prim ödemesinin
yüzde 18 veya fiyatların yüzde 28 artması gerektiği ortaya
konuldu.
Çiftçiler daha fazla ayçiçeği ekmek için fiyat garantisi istiyor.
Ayçiçeği üretim alanı ile ayçiçeği üretim maliyeti arasında
negatif ve istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğu, çiftçilerin daha fazla ayçiçeği ekmek için fiyat garantisi istedikleri de bu araştırmayla ortaya konuldu.
Ayçiçek yağı ithalatının durdurulması Türkiye ekonomisine

alacak mevzuat değişiklikleri öncesinde kısa vadeli çözüm

2015 yılında dönemin Bakanı Bülent Tüfekçi’yi makamın-

için küspe ithalatında analizlerin sıklaştırılması ve yüzde 9

da ziyaret ettik. Sayın bakana teknik ve sınai amaçlı yağ

yağın üstündeki küspelerin girmesinin önlenmesi istendi.

ithalatı ile iç ve dış piyasadaki tağşiş ile ilgili sorunları ilet-

2016 yılında ise Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim
Şenel’e Bosna Hersek’ten ithal edilen ham yağlarla ilgili
bilgilendirme yapıldı. Sıfır gümrükle yapılan ve sektörü

tik. Sayın bakan bu görüşmede sektörle işbirliği içerisinde
olacaklarının altını çizerek, sektör sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacaklarını belirtti.

olumsuz etkileyen ithalat konusu da aynı toplantıda vurgu-

Sektörümüzün talepleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı

landı. Aspir konusunun da dile getirildiği toplantıda, 2017

ile Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin (ÜDTS) uygu-

yılı ithalat rejimi çalışmalarında gündem maddelerimizin

lanmasının ertelenmesi için görüşmeler yapıldı ve erteleme

değerlendirileceği sözü alındı.

konusunda çözüme ulaşıldı.

2020 yılında ise İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ziyaret
edilerek sektörümüzde ihracat konusunda yaşanan sıkıntılar dile getirildi.

yaklaşık 15,6 milyar dolar katkı sağlayabilir.
Ekonomik senaryo sonuçlarına göre ayçiçek yağı ithalatının
tamamen durdurulmasının Türkiye Ekonomisine toplam
katkısının yaklaşık 15,6 milyar Dolar olacağı hesaplandı.
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HER YIL TÜM
SEKTÖRÜ
BİRARAYA
GETİREN ÖNEMLİ
KONFERANSIMIZ:
“YAĞLI TOHUMLU
BİTKİLER & BİTKİSEL
YAĞLAR KONFERANSI”
2015
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin her yıl geleneksel
olarak gerçekleştirdiği Yağlı Tohumlu Bitkiler & Bitkisel
Yağlar Konferansı, 2015 yılının 3 Eylül tarihinde İstanbul
Ataköy Sheraton otelde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
Toplantıya bitkisel yağ sanayicileri, paydaşlar, kamu yetkilileri ve üniversitelerden akademisyenler katıldı. Konfrenansta yerli ve yabancı uzmanlar, dünya ve Türkiye’de
yağlı tohumlu bitkiler ve ham yağların üretim ve arz-talep
dengelerini değerlendirdi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan BYSD Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil, 2015 yılı dünya ve Türkiye yağlı
tohum ve ham yağ üretimlerine değinerek, başta tağşiş ve
hammaddede dışa bağımlılık olmak üzere sektör sorunlarını dile getirdi.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ise, konferansta Türkiye ekonomisi konusunda genel bilgiler verdi.
Bakanlık olarak sektör ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Şenel, sektörle daha yakın ilişki içinde olacaklarının
altını çizdi. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölüm
Müdürü İzlem Erdem ise, Türkiye ekonomisinin mevcut
durumu ve beklentiler konusunda katılımcıları bilgilendirdi, geleceğe dair öngörülerini paylaştı.
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Konferansta Dünya’da ve Karadeniz Ülkelerinde Yağlı Tohum İle Ham Yağ Üretimi, Türkiye’de Ayçiçeği Tohumu Arz
ve Talep Dengesi, GS1 Türkiye Hizmetleri, UDTS ve Alternatif Sistemler, Pamuk Tohumu Üretimleri, Arz-Talep Dengesi ve dünyada ve Türkiye’de Zeytinyağı Gündemi konularında yerli ve yabancı konu uzmanlarınca sunumlar yapıldı.
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2018
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin “Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2018”, 20 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Ataköy Sheraton otelde geniş bir katılımla
gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin
katıldığı Konferansta Stephan Johansen “Dünyada ve Karadeniz Ülkelerinde Yağlı Tohum İle Ham Yağ Üretimi, ArzTalep Dengesi”; Hakan Çalen, “Türkiye’de Ayçiçeği Tohumu
Üretimi ile Ham Yağ Üretimi Arz-Talep Dengesi”; Hüseyin
Nuri Çomu, “Bitkisel Yağ Sektöründe Yağlı Tohum Kırım
Sanayisi ve Türkiye Güney Bölgesi Yağlı Tohum Üretim
Durumu”; Şevket Tekin, “Yağ Bitkilerinde destekleme politikalarının dünü, bugünü ve yarını”; Ahmet Atıcı ise, “Çevre
duyarlılığı, Bitkisel atık Yağ Toplama ve Sosyal Sorumluluk
Projeleri kapsamında Baytom” konulu sunumlar yaptı.
Konferansta ayrıca Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

2016

Hakan Güldağ ve Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrah-

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin, Yağlı Tohumlu Bit-

bakış açıları çizdi.

kiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 yılının 8 Eylül ta-

man Yıldırım da, söyleşileri ile katılımcılara yeni ekonomik

rihinde İstanbul Ataköy Sheraton otelde geniş bir katılımla
gerçekleştirildi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan BYSD Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil, 2016 yılı dünya ve Türkiye yağlı
tohum ve ham yağ üretimlerini değerlendirirken, sektör sorunlarına değindi.

2019
Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2019,
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin de
katılımı ile Ataşehir Grand Sheraton otelde 19 Eylül 2019
tarihinde yapıldı.
Konferansa Sayın Pakdemirli’nin yanı sıra TOBB Başkan
vekili Sayın Ali Kopuz, İlgili Bakanlıklardan temsilciler,
üyelerimiz ve sektörümüzün paydaşları katıldı.
Konferansta konuşan Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Birim Müdürü Sn. Alper Gürler ve Merkez Bankası
Araştırma ve Para Politikaları Genel Müdür Yrd. Sn. Çağrı
Sarıkaya Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve beklentiler konusunda katılımcıları bilgilendirerek geleceğe dair
öngörülerini paylaştı.

ZİYARETLER...
TOPLANTILAR...
KONFERANSLAR...
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13 NİSAN 2016

20 ŞUBAT 2016

03 EYLÜL 2018

22 NİSAN 2019

Ukrayna Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı İgor Varaksin Der-

Antalya’da yapılan 1. Ulusal Soya Çalıştayı’na derneğimizi

Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil, TOBB Başkanı Rıfat Hi-

Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil, Yağ Bilimi ve Tekno-

neğimizi ziyaret ettiler. Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil

temsilen Bunge Gıda AŞ’den Turgut Yeğenağa katıldı. Ye-

sarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Tarım ve

lojisi Derneği’nin (YABİTED) gerçekleştirdiği kongrede

ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundular. Sayın Varaksin,

ğenağa katılımcılara “Soya İşleme Yağ Sanayinin Yatırım

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı dar çerçeve-

BYSD adına konuşma yaptı.

Ukrayna-Türkiye ticaretini artırmak için sektörümüzün Uk-

Darboğazı” konulu tebliğini sundu.

li toplantıda, sektörümüzün sorunlarını dile getirdi.

aktif rol oynamak istediğini belirtti.

12 MART 2016

05 EYLÜL 2018

-Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili ve

Dernek Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil “İç Anadolu Böl-

Dernek Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil ve Genel Sek-

personelleri derneğimizi ziyaret ettiler.

gesi Bakanlık Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplan-

reterimiz Ahmet Atıcı, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi

tısı’na katıldı.

tarafından düzenlenen “Uluslararası Ayçiçeği Konferansı”na

rayna menşeli ithalatta yaşadığı tüm sıkıntıların çözümünde

29 MAYIS – 3 HAZİRAN 2016

katıldı. Konferansın açılış konuşmasını Dernek Başkanımız
Tahir Büyükhelvacıgil yaptı.

Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde

TOBB Gıda Meclis’inin tağşiş konulu toplantısına, gıda

Uluslararası Ayçiçeği Derneği ve Trakya Üniversitesi tara-

sektörünü temsilen Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil, Gıda

fından düzenlenen 19. Uluslararası Ayçiçeği Konferansı’na

Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve bürokratlar katılım

derneğimizi temsilen Dernek Başkanımız Tahir Büyükhel-

sağladı.

vacıgil, Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Erturhan ve Genel
-Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından Ticaret
Bakanlığı İhracat Genel Müdürü ziyaret edildi. Sektörel değerlendirmelerde bulunuldu.
-Tarım Şurası’na katılım sağlandı

19 ŞUBAT 2020

Sekreterimiz Hüseyin Büyükşahin katıldı. Başkanımız konferansta “Türkiye Bitkisel Yağ Sanayi Mevcut Durum ve
Sorunlar” konulu tebliği katılımcılara sundu. Derneğimiz
ayrıca konferansa sponsor olarak da destek verdi.

26 EKİM 2016
Dernek Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil, Sayın Bakan Faruk Çelik ve İran Tarımsal Seferberlik Bakanı Mahmoud Hojjati başkanlığında, TOBB’un destekleri ile gerçekleştirilen
Türkiye - İran Tarımsal İş Forumu’na katıldı.

17 OCAK 2017
Dernek Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil ve Genel Sekreterimiz Hüseyin Büyükşahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde
düzenlenen Palm Yağı Krizi Değerlendirme Toplantısı’na
katıldı.

10 Mayıs 2018
Genel Sekreterimiz Ahmet Atıcı, Konya’da düzenlenen ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı – Gıda Sanayi
Zirvesi”ne katıldı.

27 ARALIK 2018
Derneğimizin Bilim Kurulu çalışmaları çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil ve Genel Sektereterimiz Ahmet Atıcı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin
Kara’yı ziyaret ettiler.

Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil, Cumhurbaşkanlığı Gıda
Arz Politikaları Kurulu Üyesi olarak çeşitli tarihlerde birçok
toplantıya katıldı.
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Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nde ‘Bitki Adı ile Anılan
Yağlar Tebliği’ konulu Kodeks toplantısına katılım sağlanarak pamuk yağı mevzuatı hakkında derneğimizin görüşleri
dile getirildi.
Dernek olarak, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Toplantı-

TOPLANTILAR…
TOPLANTILAR…

sı’na katılım sağlandı.
Tarım ve Ticaret Bakan yardımcılarımızla sektörel toplantıya
katılım sağlandı. Toplantıda ayçiçek yağında yaşanan fiyat
artışları masaya yatırılarak, iç ve dış piyasada ortaya çıkan
gelişmeler değerlendirildi.

19 OCAK 2021
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Ticaret
Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak Başkanlığında, 19 Ocak
2021 tarihinde yapılan toplantıda bitkisel yağ sektöründe yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

BÖLGESEL YÖNETİM KURULU
TOPLANTILARI
10 HAZİRAN 2015
Trakya Birlik Genel Merkezi’nde yapılan Bölgesel Sektör
Toplantısına 40’a yakın sektör temsilcisi katıldı. Başkanımız
Tahir Büyükhelvacıgil, Genel Kurul sonrasında 2 aylık faaliyetler ve görüşmeler hakkında bilgi vererek, sektörün önemli
sorunlarını dile getirdi. Büyükhelvacıgil bu bilgilendirmeler
kapsamında, teknik sınai amaçlı yağ, yağlı küspe, DIR kapsamlı ihracat ve ithalat ve tağşiş konularını ilgili mercilere
götürdüklerini ifade etti. Daha sonra diğer üretici ülkelerin
rekolteleri konusunda bilgiler sunularak, üyelerin sektör sorunları konusundaki görüşleri dinlendi.

17 KASIM 2015
Üyelerimizin Kalite Müdürlerinden Teknik Komite oluşturuldu. Bugüne kadar 3 toplantı yapan komiteye, ilk toplantıda Dernek Başkanımız, diğer ikisinde de Başkan Vekilimiz
Ümit Ersoy Başkanlık etti. Her üç toplantıda da sektörümüzü
ilgilendiren sorunlar tartışılarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulduktan sonra gereği yapılmak üzere Gıda, Tarım
Tarım ve Gıda Politikaları Toplantısı’na katılım sağlandı.

ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimlerine iletildi.

1 HAZİRAN 2016
Trakya Birlik Genel Merkezinde Bölgesel Sektör Toplantısı
yapıldı. Dernek Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, son 1 yılda
yapılan faaliyetler ve görüşmeler hakkında katılımcılara bilgi
verdi. Toplantıda iç ve dış piyasalarda son durum değerlendirilerek, yaklaşan yeni sezon öncesi üyelerle görüş alışverişinde bulunuldu.
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21 AĞUSTOS 2020

39. OLAĞAN GENEL
KURULUMUZ

Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

39. Olağan Genel Kurulumuz 28 Mart 2019 tarihinde Ankara
Sheraton Otel’de düzenlendi. Genel Kurulumuza Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kıymetli üyelerimiz ve sektörümüzün paydaşları
katılım sağladı.

YÖNETİM
TOPLANTILARIMIZ

22 EKİM 2020
Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulun yapıldığı 2017 Mart
ayından 2019 Mart ayına kadar kadar 6’sı Trakya, Ordu,
Mersin, İstanbul ve Konya’da bölgesel, 13’ü ise Ankara’ da
olmak üzere toplamda 19 toplantı yapmıştır.
Yönetim Kurulumuz son olağan Genel Kurulun yapıldığı
2019 Mart ayından bugüne kadar biri online olmak üzere 7
toplantı yapmıştır.
Toplantılar Yönetim Kurulu şeklinde, ya da tüm üyelere açık
genişletilmiş toplantılar şeklinde gerçekleştirilmiştir.

18 NİSAN 2019 İstanbul Cevahir
Otel Yönetim Kurulu Toplantımız

Toplantılarda gözetim fiyatları, gümrük vergileri, ayçiçeği
tohumu ve ham yağ fiyatları, ithalat/ihracat rakamları, kota
dağıtım esasları gibi birçok konu masaya yatırılmış, alınan
kararlar çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Genişletilmiş Bölge Yönetim Kurulu Toplantımızı Sunar
Grup ev sahipliğinde Adana Grand Sheraton Otel’de yaptık.

12 EKİM 2020
Teknik Komite Toplantımız
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BYSD
KURUMSALLAŞMA
ÇALIŞMALARI
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DERNEĞE MÜLKİYET KAZANDIRDIK
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği kurumsal yapısına katkı sunmak ve kiracı durumundan kurtulmak için 21 Kasım
2018 tarihinde Dernek Yönetim Merkezimize Ankara ili,
Çankaya ilçesi, Çukurambar semtinde bir mülk satın alındı.
İstanbul’da bulunan ve uzun süre önce satılan mülkün yerine Ankara’da yeni bir mülk alınma şartı da böylece yerine
getirilmiş oldu.

DERNEK LOGOMUZ TESCİL EDİLDİ
Dernek logomuz T.C. Türk Patent Enstitüsü’nce 14 Mart
2016 tarihinde tescil edilmiştir.

WEB SİTESİ GÜNCELLENDİ
Derneğimiz web sitesi, 2018 yılı Ekim ayında yeniden düzenlendi. Dijital çağın gerektirdiği yeniliklere uyum sağlamak amacıyla, alt yapısı daha güçlü hale getirilen bysd.org.tr
web sitesi ile, üyelerimiz ve paydaşlarımızın sektör hakkında
her türlü bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşması sağlanmaktadır. Soybean Council, Palm Council, Sunflower Council
gibi uluslararası kuruluşlar ile Ticaret Bakanlığı, Tarım ve

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI AÇTIK

MEDYA… MEDYA…
MEDYA...

Orman Bakanlığı gibi resmi kuruluşların ilgili sayfalarına da
yine web sitemizden erişim aktif hale getirilmiştir. Sektörün
yıllar içerisindeki gelişimini takip etmek amacıyla, pek çok
yıl ait istatistiksel verileri pasta grafik, sütun grafik ve excel tabloları ile web sitemizde yayımlanmaya başlanmıştır.
Bu istatistiksel veriler, Türkiye’de en geniş veri yelpazesine
sahip olan kaynak olup, web sayfamız, binlerce kişinin ziyaret ettiği interaktif, etkileşimi yüksek bir yapıya kavuşturulmuştur. Bütün bunların yanında Web sitemize, akademisyen
hocalarımızdan oluşan bir “Bilim Kurulu Köşesi” eklenmiş
bulunmaktadır.

BASIN
BULUŞMALARINDA
SEKTÖRÜN
SORUNLARINI
DEĞERLENDİRDİK,
ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ
AKTARDIK
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MEDYADA BİTKİSEL
YAĞ SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
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CANLI YAYINLAR
Çok sayıda TV’de canlı yayınlarla
sektörümüzü, sıkıntılarımızı,
çözüm önerilerimizi paylaştık.
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YENİ ÜYELERİMİZ
2015 - 2016:
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ÜYELİKTEN
AYRILANLAR

Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul
edilen firmalar:
• Seçer Tarım Gıda Yağ San. ve Tic A.Ş.
• Sodrugestvo Turkey A.Ş.

2017 - 2018:
Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul
edilen firmalar:
• Tüzünler Gıda Yağ San. ve Tic A.Ş.

•

Antalya Yağ San. A.Ş.

•

Öden Gıda Tci. A.Ş.

•

Eskişehir Yağ San. ve Gıda Paz. Ltd. Şti

•

Arı Rafine Yağ ve San. A.Ş.

•

Pekmezler Yağ Sabun ve Pamuk San. Tic. A.Ş.
(Tağşiş yaptığı gerekçesiyle üyelikten çıkarıldı)
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ÜYELERİMİZ

Yağlı Tohum
Kırma Sanayicileri
Derneği
Güneş Yağcılık

DURMADAN,
YILMADAN
ÇALIŞMAYA,
BÜYÜK TÜRKİYE
İÇİN, HALKIMIZ İÇİN
ÜRETMEYE DEVAM
EDİYORUZ
YENİ BAŞARI
HİKAYELERİNE
BİRLİKTE
İMZA ATMAK
DİLEĞİYLE…
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