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İsmail Kemaloğlu 6’da

Yurtiçi tarım
ürünleri
piyasası sakin
seyrediyor

İSTİB

n İstanbul Ticaret
Borsasının 66.
Döneminin son meclis
toplantısı için bir araya
gelen İSTİB Meclisi, 22
Ekim 2022 tarihinde
gerçekleştirilen Meslek
Komiteleri ve Meclis
üyeleri seçimlerinin
ardından yeniden
oluştu.

n İSTİB Başkanı Ali Kopuz
seçim öncesi yaptığı
konuşmada “Hem borsa
hizmetlerini geliştirdik
hem de sektörel
sorunlarınızın çözülmesi
için daha aktif çalıştık.
Üyelerimizin rekabet
güçlerinin artırılması için
yeni hizmetler de sunma-
ya başladık” dedi. l 3’te

İstanbul Ticaret Borsasının

İstanbul Ticaret Borsası Meslek
Komiteleri ve Meclis Üyeleri
seçimleri tamamlandı. 22 Ekim
2022 Cumartesi günü yargı

gözetiminde gerçekleşen Meslek
Komiteleri ve Meclis Üyeleri
seçimlerine İstanbul Ticaret Borsası
üyeleri yoğun ilgi gösterdi. 27 Ekim
2022’de kesinleşen seçimin
ardından Yönetim Kurulu,  Disiplin
Kurulu ve TOBB Delegeleri seçimi,
28 Ekim’de yapıldı. Yönetim
Kurulu seçiminde iki dönemdir
Başkanlık görevini sürdüren Ali
Kopuz’un listesi oyların tamamını
alırken, Ahmet Bülent Kasap da oy
birliğiyle Meclis Başkanlığı
görevine üçüncü kez seçildi. l 4-5

İKLİM DEğİşİKLİKLERİNDEN DoLaYI
DÜNYaDa GIDa KRİzİ BEKLENİYoR

l 3’te

SON 9 YILDA
‘ÜYEYE HİZMETE
ODAKLANDIK’

n TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin
vizyon projeleri arasında yer alan
TOGG’un seri üretiminin yapılacağı
Gemlik Kampüsü'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen
açılış törenine katıldı.

n Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un
önemine vurgu yaparak "TOGG,
ülkemizin güçlü yarınları için işte bu
ortak hayali kurmanın tadını
hepimize yaşatan projenin adıdır. Bu
ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe
dönüşüne şahitlik ediyoruz” dedi.

n Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank "TOGG, kullanıcısına göre
dönüşen ve kullanıcısını dönüştüren
bir teknoloji" derken TOBB Başkanı ve
Togg Yönetim Kurulu Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Ezberleri
bozuyoruz ve bozmaya devam
edeceğiz” diye konuştu l Sayfa 5

Tarım ve hayvancılıkta 
geri dönüşümlü üretim çağı 

TOBB ve FAO’dan Anadolu’daki 
çiftçi kadınlara
uluslararası
yatırım desteği

Sebahattin Özkurt  l Sayfa 2

n TOBB ile Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) işbirliğinde
yürütülen “Tarım- Gıda
Değer Zinciri Bağlamında
Küçük Ölçekli Çiftçilerin
Risk Yönetimine Yönelik
Seçeneklerinin
Geliştirilmesi” çalışmasının
lansmanı, TOBB İkiz
Kuleler’de yapıldı.

n Toplantıya, Tarım ve Orman
Bakanı Vahit Kirişçi, TOBB
Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz ve FAO
Türkiye Temsilcisi Viorel
Gutu da katıldı.
Hisarcıklıoğlu, FAO’yla,
birlikte çalışmaktan, büyük
memnuniyet duyuyoruz.
FAO’nun bilgi ve tecrübe
paylaşımının, çok değerli 
ve faydalı olduğunu
görüyoruz” dedi. l 5’te

İklim değişikliği etkisi ile bozulan
tarım arazileri alternatif arayışlara

yol açıyor. Bunlardan biri de
Hollanda’da geliştirilen ‘yüzen

çiftlik’ modeli. 
ahmet Yirmibeşoğlu l 2’de

Perakende
ticarette
dijital
dönüşüm

l Sayfa 8

Kısa Vadeli
Tarım- Gıda
Görünüm
Raporu

l Sayfa 7

İKLİM KRİZİ + PANDEMİ + RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI = 

İSTİB Başkanı ali Kopuz, iklim
değişikliklerinden dolayı dünyada gıda
krizinin beklendiğini söyledi. Pandemi,

savaş, petrol fiyatlarındaki artış, tarımsal
girdi fiyatlarının yüksekliği, üretimi maliyetli
hale getirdi. Gıda fiyatlarında beklemediğimiz
oranda fiyat artışı oldu” ifadelerini kullandı.

3

SavaşTaN ‘TaRIMSaL ÜRETİMDE’ EN az
ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİ oLacağIz

Dünyada hem gıda arzında sıkıntı çekildi
hem de savaştan dolayı ekilebilir tarım
arazisi yüzde 25 azaldı. Eğer bu savaş

devam ederse, önümüzdeki süreçte bunu
dünya ve biz görmüş olacağız. Biz en az
etkilenen ülkelerden bir tanesi olacağız, ama
dünya bundan çok etkilenecek” dedi.

3

KÜRESEL GIDA KRİZİ

organ üyeleri
belirlendi

işbirliği

TÜRKİYE’NİN İLK
YERLİ OTOMOBİLİ 

TOGG

İSTİB Başkanı
Kopuz’dan 
TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na
nezaket ziyareti l 5

Hakan Kopuz

Tümer Topal
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Dünyanın nüfusu sürekli
çoğalıyor. 2050’ye kadar da
artacağı öngörülüyor… 

Çin gibi zenginleşen
ülkelerde refahın artışı ise
tüketimi, ardından da israfı
yükseltiyor.

Sanayileşmenin getirdiği
kirlilik, iklim değişikliği,
yapılaşma ve erozyon dolayısıyla da
tarım alanları sürekli azalıyor.

HHH

Nüfus ve refah artışı ile tarım
alanlarındaki azalmanın oluşturduğu bu
sacayağı, gıda üretimini tehdit ediyor.

Öte yandan teknolojik gelişmeler
tarımsal hasılayı artırdığı için bugün için
tüketim artışı dolayısıyla küresel bir gıda
sorunu yaşanmıyor. 

Bugün için gıdada yaşanan sorunlar,
pandeminin doğurduğu sorunların artçı
etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı
kaynaklı…

Yani günümüzde yaşanan; çeşitli
nedenlerle oluşmuş üretim aksamaları,
küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar,
pandemi öncesine bir türlü dönmeyen
lojistik maliyeti ve savaşın doğurduğu
sorunlar, gelecekte yaşanabileceklerin
yanında “küçük” kalıyor. 

Gelecekte yaşayabileceğimiz gıda
sorunları doğrudan kaynakların
azalmasıyla ilgili olacak ve çözümü
günümüzde yaşadıklarımızdan çok daha
zor…

HHH

Peki, bu korkutucu gelecek
engellenebilir mi?

İnsanlık ve küresel sistem bir açlıkla
sınanabilir mi? 

Ve küresel bir açlığın sonuçları neler
olabilir?

Bu soruları cevaplamak çok zor…
Ancak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü FAO’nun açıkladığı raporlardaki
öngörüler pek iyimser değil. Sıfır açlık için
konulan hedefler sürekli öteleniyor.

HHH

Gelecekle ilgili soruların cevaplarının
geçmişte olduğuna inananlardanım. Bu
nedenle tarihle ilgilenmediğini

söyleyenler beni her zaman şaşırtır.
Çünkü elimizde olan tüm veriler geçmişe
aittir. 

“Tarih tekerrürden ibarettir” gibi
sözler de aslında benzer nedenle
söylenegelmiştir. Tarihte yaşananların
tekrar etmesinin nedeni bu olaylardan
ders alınmamasıdır…

Uzatmadan, geçmişte yaşanan
açlıklarla ilgili birkaç veri paylaşmak
istiyorum.

HHH

Tarihte olduğu tahmin edilen ilk
küresel açlığın, MÖ 2200’lü yıllarda
yaşandığı tahmin ediliyor. Günümüzden
4200 yıl önce yaşandığı için de “4,2 Bin Yıl
Olayı” olarak adlandırılıyor. Bu açlığın
nedeni tamamen iklim 

olayları… 
Bu küresel açlığın, arkeolojik

verilerden yapılan çıkarımlara göre,
Anadolu, Mezopotamya, Çin ve
Hindistan’daki uygarlıkların çöküşüne
neden olduğuna dair tezler var.

Bir asır kadar süren bu dönemdeki can
kayıplarını bilmek mümkün olmasa da
birçok uygarlığı yok etmesi bile iklim
olaylarının etkisinin gücü hakkında fikir
veriyor.

Bu bilinen ilk açlığın günümüzdeki
tehditlerden sadece biri, yani iklim
değişikliği dolayısıyla yaşanmış olması,
içinde bulunduğumuz riskin
büyüklüğünü gösteriyor…

HHH

Tarih boyunca dünyanın her yerinde,

iklim kaynaklı nedenlerle birçok kıtlık
yaşanır. 

Yakın dönemde ise iklim sorunları
dışında nedenlerle de açlıklar yaşandı. Bu
yeni nedenler yazımızın başlığındaki gibi
politik nedenlerdi ve eğer söz konusu
hatalı kararlar alınmasaydı
yaşanmayabilirdi. 

Örneğin Hindistan’da 1876 – 1878
yıllarında yaşanan büyük kıtlığın
nedenlerinden biri olarak İngilizlerin
hatalı politikaları gösterilir. 

1896 – 1897 yıllarında Kuzey Çin’de
yaşanan kıtlık da kısmen Boxer İsyanına
bağlanır.

1932 ve 1933 yıllarındaki, Ukrayna’yı
da içeren Sovyet kıtlığı ve 1959 ile 1961
yılları arasında yaşanan Büyük Çin Kıtlığı
ise totalitarizm ve komünizm kaynaklı

“insan kaynaklı felaketler” sayılır.

HHH

Büyük Çin Kıtlığının tespit edilen
nedenleri bizlere yarın için ciddi uyarılar
yapıyor.

Büyük İleri Atılım Politikaları: 1958 –
1962 yılları arasında Çin’in baştan başa
inşası ve hızlı büyümesi için uygulanan
politikalar… Bu politikalar
doğrultusunda gerçekçi olmayan üretim
kotaları konmuş, bu kotalara ulaşmak için
hatalı tarımsal uygulamalar yapılmasıyla
tarımsal üretim trajik biçimde düşmüştür.

Üretimi artırmak amacıyla kurulan
Halk Komünleri…

Ülke içinde gıdanın verimsiz
dağılımı…

Dört Zararlı Kampanyası nedeniyle
serçe popülasyonunun azalması…

Tarım üretiminin aşırı raporlanması…
Ve köylerde demir-çelik üretimi

kampanyası… Çelik üretiminde
“İngiltere'yi geçme ve ABD'yi yakalama”
hedefiyle başlanan bu kampanya
boyunca, köylerde ilkel demir çelik
kazanları kurulmuş ve hurda demirlerden
çelik üretilmesi beklenmiş… Yine gerçekçi
olmayan kotalar belirlendiği için köylüler
tarımsal üretim araçlarını eritmek
zorunda kalmışlar ve korkunç bir açlık
başlamış.

Resmi rakamlara göre 15 milyon
kişinin öldüğü bu büyük kıtlık
döneminde yaşanan kayıplarla ilgili
sağlıklı veri olmasa da 50 milyona
ulaştığına dair iddialar var.

HHH

Milyonlarca insanın can vermesiyle
sonuçlanan hatalı politikaları telafi için
Çin hükumeti tarım komünleri 
üzerindeki merkezi denetimi gevşetti ve
hatta köylülere kendi arazilerinde üretim
hakkı verdi. 

Bugün de iklim krizinin durdurulması,
sıfır karbon, erozyonun engellenmesi,
tarımsal üretimle ilgili destekler gibi
birçok konu tamamen politik kararlara
bağlı… 

Eğer hatalı kararlar alınırsa bedeli
gelecekte yaşanacak korkunç açlıklardan
etkilenen çocuklarımız ve torunlarımız
tarafından ödenecek…

İsmail ŞEN
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Gıda sorunu insanlığın
karşısındaki en büyük sınav

Politik kararlar açlıktan öldürebilir…

İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ GÜVENİLİR ÜRÜN ZİRVESİNDE KONUŞTU

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Sürdürülebilirlik” teması ile Crowne Plaza İstanbul / Florya'da gerçekleştirilen, Güvenilir Ürün
Zirvesi Feed the Future ödül törenine katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin de katıldığı etkinlikte bir
konuşma yapan Başkan Ali Kopuz, gıda sorununun, insanlığın karşısındaki en büyük sınav olduğunu belirtti. 

İ
STİB Başkanı Ali Kopuz,
günümüzde, ülkelerin ekonomik
sınırlarının olmadığı bir dünya
düzeninin içinde olduğunu

söyleyerek, sadece ürünlerin değil,
sermaye ve hatta işgücünün de
küreselleştiği değerlendirmesinde
bulundu. Kopuz, “Bu nedenle,
dünyanın bir köşesinde ortaya çıkan
herhangi bir kriz tüm dünyayı hızla
etkiliyor. Önce, pandeminin etkisi hem
sağlık hem de ekonomik alanlarda tüm
dünyayı sarstı. Tarım ve sanayi başta
olmak üzere birçok sektörde üretim
aksadı, tedarik zincirleri bozuldu. Daha
sonra ortaya çıkan Rusya - Ukrayna
savaşı ise; gerek Rusya ve diğer ülkeler
arasında bir kutuplaşma yaratması
açısından, gerekse yaptırımların ortaya
çıkardığı sonuçlar ile dünya
ekonomilerini etkiledi. Tedarik zincirleri
tekrar risk altına girdi” dedi. 

Son kullanıcı etkilenmedi
Hâlihazırda doğalgaz ve elektrik

fiyatlarının artmasıyla ortaya çıkan
enerji krizine de dikkati çeken İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, “Bununla birlikte,
son zamanlarda bilhassa Avrupa’da bir
gübre krizi endişesi var. Zira gaz
fiyatlarının, kriz öncesi ile
karşılaştırıldığında katbekat artmış
olması, sadece doğalgazın son
kullanıcılarını etkilemedi. Söz konusu
durum, enerji yoğun sektörlerin

tamamını etkiledi ve belirsizliğe yol açtı.
Çok şükür bu krizin etkileri, Türkiye'de
alınan tedbirlerle nispeten hafif
hissediliyor” ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru, dünya gıda
güvenliğine katkı  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın çabalarıyla imzalanan tahıl
koridoru anlaşmasının, sadece
Türkiye’nin hanesine yazılan diplomatik
bir başarı olmadığı, aynı zamanda
dünya gıda güvenliğine çok önemli bir
katkı sunduğunu da belirten Kopuz,
“Diğer taraftan, gıda güvenliğini
sağlamak için Tarım ve Orman
Bakanlığımız, TMO marifetiyle
ülkemizin tahıl stoklarını artırıyor.
Böylece gıda arzı tarafında oluşabilecek
risklere karşı ülkemizi savunmasız
bırakmıyor. Sayın Bakanımız da bu
stokları şeffaf biçimde kamuoyu ile
paylaşıyor. Aynı zamanda, besicilerin
uygun fiyatla yem temin edebilmesi için
adımlar da atılıyor. Bu adımlar,
besicilerin maliyetlerinin hafiflemesine
önemli katkıda bulunuluyor. Bunların
yanı sıra doğru zamanda açıklanan
müdahale fiyatları, çiftçimizin mağdur
olmasını engelliyor” dedi. 

Kopuz konuşmasını şöyle sürdürdü,
“Tüm bu tedbirlere rağmen, küresel
riskler gıda fiyatlarında artışa neden
olabilir. Bu yüzden, özellikle
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin

tarımsal üretimde sürdürülebilirlik
sağlaması, her zamankinden daha
büyük bir öneme sahip. Bu durum ile
topyekûn bir mücadele içerisinde
olmalıyız. Yani çiftçiye verilen tüm
desteklerin yanı sıra sürdürülebilirlik,
güvenilirlik ve israfı engelleme gibi
stratejik konuları uzun soluklu
politikalar ile şekillendirmeliyiz. Bugün
aramızda bulunan Sayın Bakanımız ve
ödül alacak kurumların temsilcileri, bu
mücadeleye kendini gerçekten adamış
durumdalar. Sayın Bakanımızı önceki
hafta Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde misafir etme fırsatını bulduk.
Teşrifleriyle, TOBB ve FAO işbirliğinde
yürütülen “Küçük Ölçekli Çiftçilerin
Risk Yönetimiyle” ilgili çalışmanın

lansmanını yaptık.  Kendisi çiftçimizi
tarlada ve merada olduğu gibi, masada
da yalnız bırakmıyor.”

Gıda israfını önlemek için
ciddi çalışmalar yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen Gıdanı Koru
Kampanyası gibi, İstanbul Ticaret
Borsasının da, Türkiye’de 14 milyar
doları aştığı tahmin edilen gıda israfını
önlemek amacıyla ciddi çalışmalar
yaptığını anlatan İSTİB Başkanı Ali
Kopuz, “Gıda israfının engellenmesi için
kamu spotları hazırladık, tüm
paydaşlarla toplantılar yaptık, basın
bültenleri yayınladık.  Ayrıca üniversite
öğrencilerinin katılımıyla “Gıda İsrafını

Engelleme Proje Yarışması” düzenledik
ve dereceye giren gençlerimizi
ödüllendirdik. Bakanlığımızın dev
desteklerle artırmayı başardığı tarımsal
üretimimizi heba eden gıda israfını
engellemek için çaba gösterdik,
gösteriyoruz” dedi.

Güvenilir Ürün Platformu
Ali Kopuz, Güvenilir Ürün Platformu

tarafından yapılan çalışmaların da bu
anlamda karşılığını bulacağına
inandığını belirterek, “Ürün güvenliği
konusunda şu ana kadar çok önemli
katkılar yapan Güvenilir Ürün
Platformunun ortaya koyduğu bu
değerli emeğin, ortak hedeflerimize
hizmet ettiğini düşünüyorum. Bu zirve
ve ödüllerin gıda güvenliği konusunda
toplumsal farkındalık oluşmasına katkı
yapacağına inanıyorum. Bu etkinlikte
gıda profesyonellerinin ve önde gelen
ülkelerin ticari ataşelerinin bir araya
gelmesini de son derece önemsiyorum.
Sözlerime burada son verirken, bu zirve
ve ödül törenini düzenleyen Güvenilir
Ürün Platformu başkanı Sayın Celal
Toprak Bey’i ve ödül alacak kurumların
temsilcilerini canı gönülden tebrik
ediyorum. Tarımsal üretimin gelişmesi
ve gıda güvenliğinin artması için
çabalarının tanığı olduğum Sayın
Bakanımız Vahit Kirişçi’ye de
şükranlarımı sunuyorum” şeklinde
konuştu. 

Pulitzer Ödüllü karikatürist Edmund S. Valtman, 1962 yılında ödül komitesinde sunduğu karikatürlerden biri olan
Çin açlığı hakkındaki bu karikatürde, birçok Çinlinin sahip olacağı tek arsanın mezarı olacağını söylüyor. 

Tabutların üzerinde “Kızıl Çin’de Açlık Kurbanları” yazıyor. (The Hartford Times, 9 Mart 1961)

İSTİB
Başkanı 

Ali Kopuz
Prof. Dr.

Vahit
Kirişçi
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GÜNCEL 3KASIM 2022

İSTİB 66. DÖNEM SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

SOn 9 YıldA 
üyeye hizmete odaklandık

İSTİB
BAŞKANI 
ALİ KOPUZ:

İSTİB Ekim ayı
Meclis Toplantısı
Eminönü Merkez
binasında Meclis
Başkanı Ahmet
Bülent Kasap
yönetiminde
yapıldı.

Gündem
maddelerinin

görüşülmesinin
ardından İSTİB
Başkanı Ali
Kopuz dönemin
son toplantısı
olması nedeniyle
Başkanlık yaptığı
dönemlerdeki
faaliyetleri
anlattı.

İstanbul Ticaret Borsasının 66.
Döneminin son meclis toplantısı
için bir araya gelen İSTİB Meclisi,
22 Ekim 2022 tarihinde

gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri ve
Meclis üyeleri seçimlerinin ardından
yeniden oluşacak.

Seçim arifesinde, bu güne kadar
yaptıkları hizmetleri hatırlatmak
istediğini belirten İSTİB Başkanı Ali
Kopuz “Bu yeni dönemde hem borsa
hizmetlerini geliştirdik hem de sektörel
sorunlarınızın çözülmesi için daha aktif
çalıştık. Ayrıca üyelerimizin rekabet
güçlerinin artırılması için yeni hizmetler
de sunmaya başladık” dedi.

Önceki dönemler ile
karşılaştırıldığında büyük değişiklikler
olduğunun görüldüğünü ifade eden
Kopuz, borsaların ana görevi olan tescil
ve fiyatların duyurulması hizmetlerinin
layıkıyla yerine getirilmesinin ötesinde
“üye odaklı borsacılık” için çok daha
fazlasını yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda İSTİB üyelerinin sektörel
sorunlarına çözümler geliştirdiklerine ve
rekabet güçlerini artırmak için
çabaladıklarına dikkat çeken Kopuz,
“Bunu başarmak için Yönetim Kurulu,
Meclis, Meslek Komiteleri ve meslek
komiteleri müşterek toplantıları ile
yetinmiyor, sektörel toplantılar da

gerçekleştiriyoruz. 

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

Böylece farklı sektörlerin benzer
sorunlarını öğrenme, beraber çözüm
üretme olanağı yakalıyoruz… Bu
toplantılarda aldığımız kararları ve
çözüm önerilerini madde madde takip
ediyoruz. Bilhassa pandeminin ortaya
çıkmasıyla hemen aksiyon aldık ve saat
mefhumu gözetmeden üyelerimizin
sorunlarını TOBB Başkanımız Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu’na aktardık. O süreçte
yapılan yoğun mesainin yakın şahidi
olarak, Sayın TOBB Başkanımıza
teşekkürü bir borç biliyorum.

Temsil kabiliyetini arttırdık
Bu başarılarımızın nedenlerinden

birinin de Meclis ve Meslek
Komitelerimizin temsil kabiliyetini
artırmamız olduğunu düşünüyorum.
Bildiğiniz üzere 2018 Nisanında yapılan
seçimlerden önce Meslek Komitelerini
17'den 27'ye çıkararak güçlendirmiştik.
Böylece 85 olan Meslek Komiteleri üyesi

sayısı 139’a, Meclis üyesi sayısı ise 34’ten
56’ya çıkmış oldu. Bu sayede her sektör
daha güçlü biçimde temsil edilmeye
başladı” dedi. Türkiye’deki oda ve
borsalara örnek olacak bir çalışma
yaptıklarını anlatan İSTİB Başkanı Ali
Kopuz “Bu yıl düzenlemeye başladığımız
Borsa Meydanı toplantılarında, bürokrasi,
üniversite, sivil toplum ve sektör
temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini
dile getiriyorlar. Her ay düzenli olarak
gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların
sonuçları medyada geniş yankı buluyor”
şeklinde konuştu.

İSTİB Kart
Üyelerin rekabet gücünü artırmak için

İSTİB Kart projesini hayata geçirdiklerini
ifade eden Kopuz, “Çeşitli markalarla iş
birliği yaparak üyelerimize ayrıcalıklı
fırsatlar ve faydalar sunuyoruz.
Üyelerimize dağıtılan İSTİB Kartın
anlaşmalı firmalarına her geçen gün
yenileri ekleniyor” dedi.

Gıda israfının engellenmesi
Gıda israfının engellenmesi

konusundaki çalışmalara da değinen
Başkan Ali Kopuz şöyle konuştu “Gıda
İsrafının Engelleme Komitemiz;
kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla
kamu spotları hazırladı. Siyaset,
bürokrasi, belediyeler, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yaparak çözüm önerileri sundu. Basın
bültenleri yayınladı. Röportajlar verdi.
Çeşitli panel ve konferanslara katıldı.

Projelere ödül
Tüm bu çalışmalar, üniversite

öğrencilerinin katılımına açık önemli bir
yarışma ile taçlandırıldı. Üniversite
öğrencilerinin gıda israfının önlenmesine
yönelik projeleriyle katıldığı yarışmada 48
üniversiteden 76 proje değerlendirildi.
Ödüle layık görülen 5 proje toplam 130
bin lira para ödülü ile desteklendi. Borsa
depolarındaki kadim tohumların ıslahı
çalışmalarımız çok boyutlu olarak
sürüyor…

İstanbul’da TÜRİB’in tek acentesi
TÜRİB’in İstanbul’daki tek temsilcisi

olarak Türkiye Ürün İhtisas Borsası

Acenteliği çalışmalarımız sürüyor. Burada
kayıtlı üye sayısı gün geçtikçe artıyor ve
gün itibarıyla TÜRİB’de işlem yapan
yatırımcı sayımız 800’e dayanmış
durumda. 

Rapor ve Yayınlar
Sürekli yayınladığımız Bilgi, Rapor ve

İstatistiklerle iki ayda bir yayınladığımız
dergimize aylık gazetemizi de ekledik.
Çeşitli sektörlere yönelik kitap
çalışmalarımız da artarak sürüyor. 

Altyapı çalışmaları
Bu dönemde İstanbul Ticaret

Borsası’na yeni binalar da kazandırdık.
Bayrampaşa’da 16 bin metrekarelik bir
ofis binasını ve Eminönü’ndeki Güneş
Hanı satın almayı başardık. Ayrıca
merkez binamızda düzenlemeler 
yaptık ve Tuzla Hizmet birimini de
yeniledik.

7 yıldızlı hizmete ödül
Hem kanunla verilmiş görevlerimizi

hakkıyla yerine getirmemiz, hem de üye
odaklı çalışmalarımız TOBB nezdinde de
takdir gördü. İstanbul Ticaret Borsası,
tüm bu çalışmaların etkisiyle A Sınıfı
Akredite Borsa olmaya hak kazandı. Bu
çalışmalarımızın sonucunda Türkiye’nin
en iyi üç borsasından biri de olduk.”

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Ekim ayı meclis toplantısında
yaptığı konuşmada, son 9 yıldır üye odaklı bir dönem yaşadıklarını ifade etti. 

İ
stanbul Ticaret
Borsası Başkanı Ali
Kopuz’un gıda krizi
hakkındaki

görüşlerine, Times of Türkiye
kanalında yayınlanan
“Küresel Gıda Krizi”
belgeselinde yer verildi.
Kopuz, tarıma verilen
desteklerle gıda israfının
boyutunu karşılaştırarak,
gıda krizine israfın etkisine
dikkati çekti.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz,

iklim değişikliklerinden
dolayı dünyada gıda krizinin
beklendiğini ancak
pandeminin bu süreci
hızlandırdığı tespitinde
bulundu. Bununla birlikte
Ukrayna Savaşı'nın etkisi,
petrol fiyatlarındaki yükseliş,
ambalajdan ilaçlamaya,
gübreden kimyasallara
hemen hemen tüm tarımsal
girdilerin yükselmesi, taşıma
maliyetlerinin artması
hakkında konuşan Kopuz,

“mazot nakliye fiyatlarına,
navlun fiyatlarına gelen
zamlar gübre ve türevleri ile
ilgili yapılan fiyat artışları,
gıda fiyatlarının
yükselmesine sebep oldu.
Bundan Türkiye'de 
etkilendi. Girdi fiyatlarının
yüksekliği, üretimi maliyetli
hale getirdi. Bunun
neticesinde gıda fiyatlarında,
beklemediğimiz bir oranda
bir fiyat artışı oldu”
İfadelerini kullandı. 

Savaşın tarımsal
üretime etkilerinden en
az etkilenen ülkelerden
biri olacağız

Rusya Ukrayna savaşının
etkilerine de değinen İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, “Ukrayna
Rusya savaşından dolayı,
dünyaya hem gıda arzında
sıkıntı çekildi hem de
savaştan dolayı ekilebilir
tarım arazisi yüzde 25 azaldı    .
Savaşına etkisi aslında şu
anda hissettiğimizde daha
fazla oldu.  Eğer bu savaş
devam ederse, önümüzdeki
süreçte bunu dünya ve biz
görmüş olacağız. Biz en az
etkilenen ülkelerden bir tanesi
olacağız, ama dünya bundan
çok etkilenecek.”dedi.

Kopuz, tahıl koridorun
açılmasıyla birlikte fiyat
dalgalanmalarının önüne
geçildiğini ifade ederek
“Sayın Cumhurbaşkanımızın
ikili ilişkileri bu sonucu
getirdi. Neticede bu tahıl
koridoru açılmasaydı,
buğdayın dünyaya sevkinde
çok büyük zorluklar olacaktı.
Belki sevk edilmeyecekti. Yeni
hasat çıkana kadar sevk
edilmediği için eski
üretimlerin zayi olmasına
sebep olacaktı. Bu girişim
hem Ukrayna için çok büyük
bir şey oldu, hem de dünya
için adeta büyük bir ilaç oldu”
değerlendirmesinde bulundu. 

Tarımsal desteğin 
7 katını israf ediyoruz

Gıda krizi kapsamında
israfın boyutuna da değinen

İSTİB Başkanı Ali Kopuz
şöyle konuştu, “Tarıma 2021
yılında, Türkiye’de 2 milyar
200 milyon dolarlık destek
verildi. Bir taraftan da
Türkiye'de yıllık üretimden
çöpe atılan gıda miktarı,
dolara vurduğumuz zaman
14.5 milyar dolar seviyesinde.
Bunun önüne geçilmesi
lazım. Düşünebiliyor

musunuz devletin tarıma
verdiği desteğin 7 katını çöpe
atıyoruz. FAO verilerine göre
dünyada küresel gıda israfı 1
trilyon dolar. Ne kadar
üretim yaparsanız yapın,
gıda israfını
önleyemediğimiz müddetçe,
gıdaya erişme anlamında
dünyada sıkıntı olacağı
kesin.”

İKLİM KRİZİ + PANDEMİ + RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI = 

KÜRESEL GIDA KRİZİ
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İ
stanbul Ticaret Borsası
Meslek Komiteleri ve Meclis
Üyeleri seçimleri tamamlandı.
22 Ekim 2022 Cumartesi günü

yargı gözetiminde gerçekleşen
Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri
seçimlerine İstanbul Ticaret Borsası
üyeleri yoğun ilgi gösterdi. 27 Ekim
2022 tarihinde kesinleşen seçimin
ardından Yönetim Kurulu,  Disiplin
Kurulu ve TOBB Delegeleri seçimi,
28 Ekim 2022 Cuma günü yapıldı. 

Yönetim Kurulu seçiminde iki
dönemdir Başkanlık görevini
sürdüren Ali Kopuz’un listesi oyların
tamamını alırken, Ahmet Bülent
Kasap da oy birliğiyle Meclis
Başkanlığı görevine üçüncü kez
seçildi. 

Seçimler sonrasında bir açıklama
yapan İSTİB Başkanı Ali Kopuz,
“Milletimize ve camiamıza hayırlı
olsun. Seçimlerimiz yüksek bir
katılımla gerçekleşti. Bu güne kadar
hizmet yarışında olan tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Çok daha deneyimli ve güçlü olarak
yola devam ediyoruz. Her
arkadaşımın kendi alanında
sektörel deneyimi yüksek. İstanbul
Ticaret Borsası, son yıllarda çok
aktif bir sivil toplum kuruluşu gibi
çalışıyor. İSTİB temsil ettiği
sektörlerin çözüm ortağı olmaya
devam edecek” şeklinde konuştu.

Yeni dönem, daha çok
atılım, daha çok proje
getirecek

2013 yılında yapılan seçimlerin
ardından İstanbul Ticaret
Borsasının Yönetim Kurulu Başkanı
olarak seçilen Ali Kopuz ve Meclis
Başkanı Ahmet Bülent Kasap,
aradan geçen 9 yıl boyunca birçok
yeniliğe imza attılar. Yönetim ekibi
ile birlikte üye odaklı bir çalışma
yöntemini benimseyen Kopuz,
çağdaş, aktif ve temsil gücü yüksek
bir İstanbul Ticaret Borsasının
inşasını sağladı. İSTİB Başkanı Ali
Kopuz “ilk iki dönemde, daha güçlü
yol alabilmek için yaptığımız birçok
çalışmanın karşılığını yeni dönemde
daha çok atılım ve daha çok proje
olarak alacağız. İstanbul Ticaret
Borsası 100’üncü yılında temsil
ettiği sektörlerin sesi ve çözüm
adresi olacak. Artık her birimiz daha
tecrübeli. İSTİB Yönetimine
geldiğimizden bu yana en etkili
dönemimiz olacak.” şeklinde
konuştu.

İSTİB
MEClİSİ

İSTİB Meclisi
Başkanlık Divanı

Meclis
Başkanı
Ahmet
Bülent
Kasap

Yönetim Kurulu
Başkanı

Ali Kopuz

Şenol Güntürk

Hüseyin Güllü

Yavuz Hacıömeroğlu

Cemal Parlak

Hakkı İsmet Aral

Işılay Reis Yorgun

Emre Acar

Zeki Aslan

Alaattin Altuntaş

İhsan Korkmaz

İsmail Boğaz

Hüseyin Yıldız

Semet Özer

Abdullah Çerman

Memet Yalçın

Talat Üstüner

Mehmet Beşir Kılıç

Ahmet Bülent Kasap

Orhan Özdemir

Osman Berberoğlu

Atilla Hasan Akıncı

Necip Kuzu

İlhan Koyunseven

Recep Salih Al

Selim Küçükkaya

İsmail Ersin Ersoy

Soner Topal 

Celal Çevik

Talet Yaman

Çetin Topaloğlu

Ömer Tekinaslan

Ahmet Arslan

Ahmet Yücesan

Abdulkadir  Kopuz

Ömer Yılmaz 

Zülküf Kopuz

Ali Kopuz

Ahmet Zeki Göncüoğlu

Mehmet Fethi Kopuz

Ali Taş Gülen

Yılmaz Polat

Necati Yıldırım

Atilla Sümer

Muhammet Ali Kılıç

Emrah Özduran

Turgay Özen

Hasan Acar

Emin Demirci

Yunis Aksu

Süleyman Tarakçı

Ahmet Topçu

Şerafettin Taştan

Selahattin Bilğiş 

Hacı Mehmet Köse

Murat Çalışkan

Ergül Mengünoğul

İstanbul Ticaret Borsasının
organ üyeleri belirlendi

İSTİB Yönetim Kurulu 

İlhan Koyunseven Hakkı İsmet Aral

Alaattin Altuntaş

Murat Çalışkan Muhammet Ali Kılıç Emre Acar

Zülküf Kopuz

Zeki Aslan

Mehmet Beşir Kılıç

Yavuz Hacıömeroğlu

Recep Salih Al

Ömer Tekinaslan

Ali Taş Gülen

Başkan: Ahmet Bülent Kasap

Başkan Yrd.: Murat Çalışkan

Başkan Yrd.: Muhammet Ali Kılıç

Katip Üye: Emre Acar

07Syf 4_MASTER  15.11.2022  10:38  Page 1



İSTİB GÜNDEMKASIM 2022

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ile Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO)
işbirliğinde yürütülen

“Tarım- Gıda Değer Zinciri
Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin
Risk Yönetimine Yönelik
Seçeneklerinin Geliştirilmesi”
çalışmasının lansmanı, TOBB İkiz
Kuleler’de yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki
toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişçi, TOBB Başkan Yardımcısı
ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve FAO
Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da
katıldı. Hisarcıklıoğlu toplantının
açılışında yaptığı konuşmada
dünyada tarımın değerinin her geçen
gün daha iyi anlaşıldığını söyledi.

faO’nun bilgi ve tecrübe
paylaşımı çok değerli 

Sektörü geleceğe taşıma
anlamında, risklerin doğru
yönetiminin, çok daha önemli ve kritik
hale geldiğini ifade eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çiftçilerimiz;
üretim, finansman, pazarlama, iklim
değişikliği ve doğal afetler gibi, çok
sayıda riskle karşı karşıya kalıyor.
Tüm bunlara karşı onlara yardımcı
olmak, hazırlıklı bulunmalarını
sağlamak ve ortaya çıkacak muhtemel
zararları da azaltmak gerekiyor. İşte
bu noktada, 80 yıla ulaşan geçmişiyle,
Birleşmiş Milletlerin uzmanlık
kuruluşu haline gelen ve özellikle
gelişen ülkelerde tarımı geliştirme
projelerine aracılık edip, yardımcı olan

FAO’yla, böyle bir projede birlikte
çalışmaktan, büyük memnuniyet
duyuyoruz. FAO’nun bilgi ve tecrübe
paylaşımının, çok değerli ve faydalı
olduğunu görüyoruz” dedi.

Tarım ve hayvancılığı
ihmal edemeyiz

Projeye 2022 yılı başında
başladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu
şu bilgileri verdi: “6 İl’de; Ankara,
Edirne, Eskişehir, İzmir, Konya ve
Şanlıurfa’da, bine yakın üreticimizle
sahada görüşme gerçekleştirdik.
Sıkıntılarını, görüş ve taleplerini aldık.
Tüm bu çalışmalardan elde edilen
bulguları, Tarım Bakanlığımızın,
akademisyenlerimizin ve sektörel
uzmanların katılımıyla, 2 hafta önce
Eskişehir’de düzenlendiğimiz
çalıştayda değerlendirdik. Tarım
Bakanımız da, ekibiyle birlikte
toplantımızı şereflendirdi. Prof. Dr.
Vahit Kirişçi Bakanımız, istişareyi öne
çıkaran çalışma tarzıyla, sektörümüzle
gayet yapıcı bir diyalog kurdu.
Kendisi zaten meclis komisyon
başkanlığında da üreticimize ve özel
sektörümüze destek verdi. Bu güzel
vizyonu için kendisine teşekkür

ediyoruz. Önce pandemi, sonrasında
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, bu
sektörlerin, stratejik alanlar haline
geldiğini görüyoruz. Ülkemizin de
güçlü bir potansiyele sahip olduğunu
düşünüyoruz. Tarımsal hasılada
Avrupa'da ilk sıradayız, dünyadaysa
10.yuz. Buradan elde ettiğimiz 25
milyar dolar ihracat sayesinde, net
döviz geliri kazanmakta ve dış ticaret
fazlası vermekteyiz. Öte yandan tarım
ve hayvancılığı, geleceğimiz açısından
da asla ihmal etmememiz gereken bir
sektör olarak görmekteyiz. Çünkü
dünya nüfusu her yıl artıyor.

Elimizin altında müthiş 
bir imkân var

Her yıl bir Türkiye kadar nüfus
dünyaya dâhil oluyor. Dünyada orta
sınıf devamlı büyüyor. Orta sınıf, daha
çok tüketiyor, daha çok harcıyor. Her
yıl orta sınıfa neredeyse 2 Türkiye
ekleniyor. Yanı başımızda, çevre
coğrafyamızda 2 milyar kişi yaşıyor.
500 milyar dolar gıda, tarım ve
hayvancılık ürünü ithal ediyor. Demek
ki elimizin altında müthiş bir imkân
var. Tüm bu coğrafyayı biz
doyurabiliriz.”

Tarımda risklerin doğru yönetilmesi için 

TOBB Başkan
Yardımcısı ve 
İSTİB Başkanı Ali
Kopuz, TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na
nezaket ziyaretinde

bulundu. Attığı
tweet ile ziyaret
hakkında açıklama
yapan TOBB Başkanı
“TOBB Yönetim
Kurulu’nda çalışma
arkadaşım, İstanbul

Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu
Başkanımız Ali
Kopuz’a nazik
ziyareti için teşekkür
ederim.” ifadelerini
kullandı.

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ OTOMOBİLİ 

TOBB ve FAO’dan
işbirliği

TOBB Başkan Yardımcısı
ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz,
Türkiye'nin vizyon projeleri
arasında yer alan TOGG’un
seri üretiminin yapılacağı
Gemlik Kampüsü'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla
düzenlenen açılış törenine
katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan Türkiye'nin
Otomobili Girişim Grubu'nun
ortakları ve paydaşlarına
teşekkür ederek konuşmasına
başladı. 

Cumhuriyet'in 99. yılını
kutlayan Erdoğan, "Anadolu
topraklarını bizlere vatan
yapan ecdadı, Milli
Mücadele'nin kahramanlarını,
Cumhuriyetimizin banisi Gazi
Mustafa Kemal ile Büyük
Millet Meclisimizin tüm
mensuplarını rahmetle,
şükranla yad ediyorum. Bu
anlamlı günde, milletçe tek
yürek olduğumuz böylesine
tarihi bir açılışta buluşmamızı
nasip eden Rabb'ime sonsuz
hamd-ü senalar ediyorum"
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Togg'un önemine vurgu
yaparak konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Togg, ülkemizin
güçlü yarınları için işte bu
ortak hayali kurmanın tadını
hepimize yaşatan projenin
adıdır. Seri üretim bandından
indirip sizlerin huzuruna
çıkardığımız bu ilk araçla, 60

yıllık hayalin gerçeğe
dönüşüne şahitlik ediyoruz.
Bir tarafta kırmızı, bir tarafta
beyaz. Ne anlama geldiğini
herhalde anlıyorsunuz.
Bayrakları bayrak yapan
üstündeki kandır, toprak eğer
uğrunda ölen varsa vatandır.
Bunun için 'Togg, Türkiye’nin,
85 milyonun ortak gururudur.'
diyoruz. Ülkemizin dört bir
yanından ve dünyanın çeşitli
yerlerinden Türkiye’nin yerli
ve milli otomobili Togg'un
başarısı için destek veren, dua
eden herkese gönülden
teşekkür ediyorum. 'Bu bir
memleket meselesidir.'
diyerek, bugünkü
heyecanımıza ortak olan siyasi
parti genel başkanlarına,
milletvekillerine ve
devletimizin her
kademesinden
arkadaşlarımıza, elbette en
başta da aziz vatandaşlarımıza
şükranlarımı sunuyorum.
Togg'u seri üretim bandından
indirmek için gecesini
gündüzüne katan
babayiğitlerimizi,
teknisyenlerimizi,

mühendislerimizi ve
emekçilerimizi yürekten
kutluyorum. Sizler,
milletimizle birlikte Nuri
Demirağ'ın, Nuri Killigil'in,
Vecihi Hürkuş'un ve Şakir
Zümre'nin mirasını da
onurlandırdınız.
Cumhuriyetimizin yeni asrına
damga vuracak Türkiye
Yüzyılı vizyonumuzun
müjdesini milletimizle
paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın
ilk fotoğrafı da işte burada
hizmete açtığımız tesistir,
önünde durduğumuz araçtır."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank da "Togg
otomotiv endüstrisinin
geleceğine yön verecek bir
proje. Togg, kullanıcısına göre
dönüşen ve kullanıcısını
dönüştüren bir teknoloji” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı ve
Togg Yönetim Kurulu Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk
girişimcileri olarak bizler ezber
bozmak için buradayız ve
ezberleri bozuyoruz ve
bozmaya devam edeceğiz”
diye konuştu. 

TOGG

İSTİB Başkanı Kopuz’dan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na nezaket ziyareti

5

01.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasındaki vadeli satışlara ait toptan fiyatlardır...

ÜRÜN EN AZ 
(TL)

EN ÇOK 
(TL)

AĞIRLIKLI
ORTALAMA (TL)

TL

İŞLEM 
SAYISI

İSTİB Temel Gıda Sepeti

Ekim ayı TÜRİB
ELÜS Piyasasında 4
Milyar TL’lik işlem
gerçekleştirildi.

Ekim ayı
Elektronik Ürün
Senedi (ELÜS)
piyasasında 15 bin
emir üzerinden 717
bin tonluk işlem, 4
milyar TL’lik hacim
gerçekleştirildi.
ELÜS işlem hacmi
yıllık yüzde 141 artış
gösterirken aylık
bazda düşüşünü
sürdürdü. 

TÜRİB işlem
platformunda bu ay

en çok işlem gören
ürün yaklaşık 2,5
milyar TL ile mısır
oldu. Mısır fiyatları,
geçtiğimiz aya
kıyasla paralel
seyretti. 

Stratejik
ürünlerden olan
buğday fiyatları ise
TÜRİB Tarımsal
Ürün Endeksine
göre değişmezken,
ekim ayında
ekmeklik buğday
ortalama 6,76
TL’den, makarnalık
buğday 7,68 TL’den
işlem gördü. 

Ekim ayı TÜRiB ELÜS
piyaSaSında Buğday
fiyaTLaRı paRaLEL SEyRETTi

BUĞDAY UNU 5,00 12,88 9,09 2708

BULGUR PİLAVLIK 9,69 20,20 13,41 274

MAKARNA 5,61 25,69 15,27 6398

KURU FASULYE DERMASON 19,18 31,00 27,17 26

MERCİMEK KIRMIZI 18,10 34,12 22,89 217

MERCİMEK YEŞİL 19,39 35,00 27,75 36

NOHUT NATÜREL 22,00 49,50 28,81 86

AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 25,72 47,36 31,83 3107

MISIRÖZÜ YAĞI RAFİNE 27,50 50,68 32,64 192

ZEYTİN YAĞI RİVİERA 48,70 69,99 63,60 204

ZEYTİN YAĞI SIZMA 70,00 138,40 78,53 632

NEBATİ MARGARİN SOFRA 31,60 164,00 51,71 4893

NEBATİ MARGARİN MUTFAK 20,31 49,96 38,31 3602

NEBATİ MARGARİN SANAYİLİK 20,00 97,85 33,41 3216

TEREYAĞI KAHVALTILIK 140,00 177,14 152,61 161

TEREYAĞI MUTFAK 82,68 137,33 116,18 1256

KURU SOĞAN 2,00 10,00 5,23 881

PATATES 3,00 12,50 5,83 1672

SİYAH ZEYTİN HUSUSİ 40,00 69,31 50,67 1202

YEŞİL ZEYTİN 26,63 95,00 39,45 310

SİYAH ZEYTİN 20,92 39,87 35,05 452

KUZU ETİ KARKAS 90,00 99,96 93,21 1190

KUZU ETİ KEMİKSİZ 100,00 350,00 121,29 2293

DANA ETİ KARKAS 90,00 100,00 96,29 1859

DANA ETİ KEMİKSİZ 100,00 570,00 116,90 11254

PİLİÇ ETİ KEMİKLİ 20,00 49,98 32,21 5929

PİLİÇ ETİ KEMİKSİZ 50,00 120,00 59,45 1491

KAVURMA 141,15 476,15 183,36 456

PASTIRMA ANTRİKOT 250,00 724,71 326,37 161

SUCUK HUSUSİ 150,33 525,10 197,53 1525

SOSİS 62,89 299,04 107,80 819

SALAM 64,17 371,49 119,41 2364

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI 80,00 183,82 98,24 779

BEYAZ PEYNİR YARIM YAĞLI 50,07 59,95 55,54 1788

BEYAZ PEYNİR YAĞSIZ 36,94 49,92 45,11 994

BEYAZ PEYNİR YAĞLI 60,17 79,76 66,98 558

KAŞAR PEYNİRİ (ESKİ) 100,00 234,70 118,71 960

KAŞAR PEYNİRİ (TAZE) 36,00 99,83 85,15 2068

YUMURTA NATUREL 1,70 4,27 2,02 1969
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İsmaİl Kemaloğlu

H
er ne kadar buğday,
patates, mısır gibi bitkisel
ürünlerden nişasta elde
ediliyor olsa da

ülkemizde nişasta sanayicileri mısırı
işleyerek nişasta üretmektedir. Nişasta
sektörü şeker kotası kapsamında
nişastadan şeker üretirken aynı
zamanda onlarca katma değerli ürün
üreterek yurtiçi ihtiyacı karşılayabildiği
gibi ihracat potansiyeli ile dış ticaret
açığının kapanmasına katkı
vermektedir. 

Ticari anlamda şeker başlıca üç
hammaddeden elde edilmektedir.
Bunlar: 

1) Şeker kamışı, 
2) Şeker pancarı, 
3) Nişasta. 
Pancar veya kamıştan sakaroz

kökenli şeker (pancar şekeri gibi) elde
edilirken; mısırdan elde edilen şekere,
Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) adı
verilmektedir. 

sektördeki 9 şirket
Ülkemizde NBŞ sektöründe 5’i şeker

kotasına tabii olan toplam 9 adet şirket
bulunmaktadır.  (Bu arada yeni kurulan
bir iki şirket daha faaliyete
geçmektedir.) Bu şirketlerimiz, ADM
Besin Ve Tarım A.Ş, GSF Gıda Üretim
San. Ve Tic. A.Ş, Ak Nişasta San. Ve Tic.
A.Ş., Sunar Mısır Entegre Tesisleri San.
Ve Tic. A.Ş. Cargill Tarım ve Gıda San.
Ve Tic. A.Ş, Beşan Nişasta Gıda San ve
Tic. A.Ş, Tat Nişasta San. Ve Tic. A.Ş,
PNS Pendik Nişasta A.Ş, Omnia Nişasta
San. Ve Tic. A.Ş. ‘dir.  

Sektörün biraraya geldiği ve
Ankara’da kurulmuş olan Nişasta
Sanayicileri Derneği mevcuttur.

Sektör, yıllık 2,5 milyon ton mısır
kırma kapasitesine sahiptir. Yaklaşık
275 bin çiftçinin mısır ürettiği
ülkemizde nişasta sektörü, mısır
çiftçisinin ¼’ünün ürününü satınalırken
doğrudan ve dolaylı toplam 12 bin
kişiye istihdam yaratmaktadır.

Nişasta sektörü ülkemiz mısır ekim

ve üretim artışında büyük paya sahiptir.
Mısır ekiminin yaygınlaşması,
sözleşmeli üretim, çiftçi eğitimleri ile
mısır üretiminde verim ve kalite
artırılmaya çalışılmaktadır. Mısır,
nişasta sanayi için alternatifsiz üründür.
Bu açıdan mısır hasadı ile birlikte
çiftçinin ilk adreslerinden biri nişasta
fabrikaları olmaktadır. Sektörün mısıra
deger katarak daha fazla ürünü işlemesi
ile aynı zamanda piyasa fiyat istikrarı
da sağlanmaktadır.

Ülkemizde insan gıdası için üretilen
ürünlerde GDO’lu tohum kullanmak
yasaktır. Bu açıdan mısırdan üretilen
nişasta ve türev ürünlerinde GDO riski
sözkonusu değildir.

Mısırın nişastaya dönüşmesi
sırasında nişasta dışında mısır özü yağı,
kepek, protein, lif, biyoetanol ve etanol
gibi çok sayıda yan ürün üretilir. Bu
kapsamda bitkisel yağ açığı yaşadığımız
gözönüne alınarak mısır yağı doğal bir
ürün olarak daha fazla
değerlendirilmelidir. Ülkemizin yağ
açığının her yıl yüklü miktardaki
ayçiçek tohumu ve yağı ithalatı ile
karşılandığı düşünüldüğünde konunun
önemi daha iyi anlaşılacaktır.

İhraç ediliyor
Nişasta Sanayi 2021 yılı itibariyle

ülkemize toplam yaklaşık 400 milyon $
döviz kazandırmıştır. 2022 yılının
açıklanan ilk 8 ay verilerine
bakıldığında ise 273.175 Ton NBŞ,
108.963 Ton mısır nişastası ve 79.000
Ton yan ürünleri ihraç ederek ülkeye
toplam yaklaşık 340 milyon $ döviz
kazandırmıştır

Nişasta bazlı şeker, yani mısır şekeri,
doğal bir tahıl olan mısırdan üretilen bir
üründür.  İşlemler, danelerin
yumuşatılması ve nişasta, dış kabuk,

protein ve yağ bileşenlerine
ayrıştırılmasıyla başlar. Mısır şekeri
üretiminde kullanılan sonraki aşamalar
ise doğal olarak adlandırılan diğer gıda
ve bileşenlerin üretiminde kullanılan
işlemlerdir. Mısır şekeri yapay bir
bileşen veya renk katkı maddesi
içermez. 

Dolaylı koruyucu
Nişasta Bazlı Şekerler gıda

sanayinde; tatlılık sağlamanın yanı sıra
yapı kazandırma (fonksiyonellik) ve
gıdayı dolaylı yoldan koruyucu etkileri
nedeniyle de kullanılırlar. NBŞ’lerden
glukoz şurupları gıdalara yapı
sağlayarak fonksiyonel özellik
kazandırırken fruktoz şurupları ise
tatlılık sağlamaktadır.

Fonksiyonel özellik kazandıran ve
diğer şekerlere göre son ürüne sağladığı
olumlu özellikler sayesinde başka
şekerlerle ikamesi mümkün olmayan
NBŞ’ler glukoz şuruplarıdır. Esasında
nişasta sektörü başta şekerleme olmak
üzere çoğu sektör için terzilik görevi
görmekte, ihtiyaca, ürünün
özelliklerine, aranan niteliklere göre sıvı
formlarda şekerler üretmektedir.

NBŞ ürünlerindeki glukoz ve fruktoz
miktarları, gıda sanayiinin ihtiyacına
göre ayarlanabilmektedir. Bu ürünlerin
sıvı formda üretilmeleri, suda
çözünmesine gerek olmadan, doğrudan
gıda üretiminde kullanılabilmelerini
sağlamaktadır. Depolanabilir olmaları,
ayrıca gıda sanayiinde mamul olarak
kullanılırken pürifikasyon 
(saflaştırma) işlemi gerektirmemesi,
sakaroza göre kullanım kolaylığı
sunmaktadır.

Glukoz şurubu da nişastanın
hidrolizi (parçalanması) ile mısırdan
elde edilen bir nişasta türevidir. Unlu

mamullerde hamur işleri, makaronlar,
kekler; şekerleme ürünlerinde
bonbonlar, akide şekerleri, nugat vb.
ürünlerde kullanılabilir. Glukoz
şurupları bisküvilerin kurumasını önler,
keklerin yumuşak kalmasını sağlar,
tatlılar ile reçellerde şekerin ve
dondurmalarda suyun kristalleşmesini
engeller. 

Fruktoz-glukoz şurubu
Fruktoz-glukoz şurubu ise içecek gibi

ürünlerle katı şekerlere kıyasla daha
kolay karıştırılabilmesi için sıvı formda
üretilir. Eklendiği ürünlere doku, hacim,
tat, parlaklık, daha iyi stabilite ve daha
uzun raf ömrü verebilir.  Fruktoz
şuruplarının sadece fruktoz şekeri
içerdiğine dair yaygın bir kanı vardır.
Oysa fruktoz şurupları, nişastanın
parçalanması sonucu onu oluşturan
glikoz ve glikozun izomeri olan fruktoz
şekerlerinin (en az %5), tekli, çift
(maltoz) ve çoklu yapıdaki karışımını
içeren bir şeker karışımıdır. Hem glikoz,
hem fruktoz içerir ve bunların oranı
ürüne göre farklılık gösterir ve bu orana
göre, glikoz-fruktoz veya fruktoz-glikoz
şurubu olarak adlandırılır. Nişasta bazlı
şekerin bileşimi kullanılacağı
uygulamaya göre değişse de, sofra
şekeri gibi glikoz ve fruktoz
şekerlerinden oluşur. Sakaroz ya da
sofra şekeri birbirine bağlanmış glikoz
ve fruktozdur, yani %50 glikoz ve %50
fruktozdan oluşur. Nişasta bazlı şekerin
içinde ise fruktozun oranı %42 ile %55
arasında olup, gerisi glikozdur.  Yüksek
fruktozlu mısır şurupları gıda
uygulamalarında sakkaroz ve invert
şekerler ile benzer ya da denk tatlılık
seviyesine sahip olduklarından onların
yerine kısmen veya tamamen
kullanılabilirler.
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Yurtiçi tarım
ürünleri piyasası
sakin seyrediyor

Hasat sezonu için kamu taraftan
açıklanan politikaların etkisi, sektörün
finansa erişim ve finans maliyetleri gibi
faktörler ile hububat, bakliyat, yağlı
tohum piyasası kamu ve birlikler,
kooperatifler ile çiftçi arasında
şekilleniyor.

Baktığımızda en büyük buğday, arpa,
mısır, çeltik alıcısı devlet görünüyor.
Piyasada özel sektör hareketinin ve
talebinin fazla olmaması fiyatlarda yatay
bir seyir gösteriyor. Hasat sezonu ile
birlikte kamunun, sanayicilere düşük
fiyatla buğday tahsisi ve hasat sonrası
başlayacak şekilde yem sektörüne,
yetiştirici ve besicilere buğday, arpa,
mısır tahsisi piyasalarda belirleyici
oluyor. Sektör, bu şartlarda stok yapmayı
tercih etmiyor. Zaten son aylarda bütün
sanayiciler talep darlığı ve durgunluktan
şikayet ediyor.

Yurtdışı fiyat hareketleri ve kısmen
rekolte beklentileri ile bir miktar iç
piyasada artış görünse de hasattan
bugüne önemli bir değişim yok denebilir. 

Makarnalık buğdayda yaşanan fiyat
artışı sonrası TMO taraftan kaliteye göre
7400-7600 TL/ton aralığında satış fiyatı
açıklandı. Kanaatimiz, makarnalık
buğday fiyatlarındaki artış ile talebin
ekmeklik buğdaya kayması ve ekmeklik
buğday fiyatlarında da kısmi hareket
görüleceği yönündedir.

Bu yıl iç piyasada kaliteli ürün
sıkıntısı olabilir. Her ne kadar lüks un
grubunda çalışan firmalar, sektörde
daralmadan bahsetse de fiyatlarda alt ve
üst grup makasının açılması
sözkonusudur.

Arpa fiyatlarının seyrini TMO’nun
hangi miktarda ve hangi fiyatla tahsis
yapacağı etkileyecektir. Mısır tarafta ise
nişasta sanayindeki devreden stoklar,
piyasadaki daralma, yem sanayindeki
talep düşüşünün etkisi, yoğun ithalat
gibi sebeplerle bir süre yatay seyir
beklenmektedir. Bizler halen mısır
fiyatlarının çok cazip olduğunu
düşünüyoruz.

Ayçiçek tohumundaki yoğun ithalat,
iç piyasada bölgelere göre 9,5-12 TL/kg
arasında fiyat oluşturdu. Bu vesile ile
belirtmiş olalım ki yeni ekim sezonunda
ayçiçek ve pamuktan buğday, arpa gibi
ürünlere yöneliş yaşanacaktır. Zira en
cazip ürünler hububat grubu ürünler
oldu, üstelik arpa gibi ürünler daha az
masraflı olması sebebi ile girdi
maliyetlerindeki artış karşısında
alternatif ürün oldu.

Halen iç piyasada ortalama olarak
ekmeklik buğday fiyatları 7 TL/kg,
makarnalık buğday 7,8 TL/kg, arpa 5,9
TL/kg, mısır 5,65 TL/kg olarak işlem
görmektedir.

Bakliyat tarafa baktığımızda ise; yeşil
mercimekte 16 TL/kg, nohutta 17 TL/kg,
Kuru fasulyede 24 TL/kg, kırmızı
mercimekte ise 14,5 TL/kg aralığında
piyasa fiyatları sözkonudur.

Yeni hasat sezonuna kadar gıda
enflasyon riski etkisi ile kamunun baskın
müdahaleleri devam edecektir. Gümrük
vergilerinin sıfırlanmış olarak devamı,
kamunun ilave stok takviyesi için
ithalatları, uygun fiyatlara sektöre yüklü
miktarda hammadde tahsisleri piyasada
belirleyici olacaktır. 

Yurtdışı fiyatlarda anormal bir
yükseliş yaşanmaz ise piyasa fiyatları da
belirli bir eşikte seyredecektir. Bu tabloyu
etkileyen önemli bir faktör ise bütün
sektörde yaşanan talep daralmasıdır.

Dış ticaret rakamlarına baktığımızda;
2022 yılı ilk 8 ay içinde ülke olarak; 5
milyon 140 bin ton ekmeklik buğday, 2
milyon 409 bin ton mısır, 950 bin ton
civarı arpa ithalatı görünüyor. 

Mısır ithalatı ilk 8 ay içinde 2020 ve
2021 yılı toplam yıllık ithalatları geçti.
Bunun bir sebebi Ukrayna hattından sıfır
gümrük dahil düşük fiyatla yoğun ithalat
yapılması diğeri ise sektörde dahilde
işleme sistemi için önce ithalat şartının
getirilmesidir.

Ayçiçek tohumu ithalatı ilk 8 ay için
536 bin ton olup bunun 355 bin tonu son
3 ay içinde yapılmıştır. (Tahıl koridoru
etkisi). Soya fasulyesi ithalatının ise 2
milyon 392 bin ton ile yılın tamamında
geçen yılı aşacağı görünmektedir.
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G
irişimci Kadınlar Tapaneli
Kadın Kooperatifi, 2017
yılında Anadolu
topraklarında aile bütçesine

katkı yapmak için çabalayan üç azimli
girişimci “Anadolu kadını” tarafından
kuruldu. Kooperatif, ürünlerin sadece
üretim ve ticaretini yapmakla kalmıyor
aynı zamanda lavanta çayı, yağı, balı,
marmelattı, kolonyası ve buketi gibi bazı
ürünleri de kooperatif bünyesinde
pazarlıyor. 

Adana’nın Tapan yöresindeki Hilal
Köz ve Emine Karakoca, iki girişimci
Anadolu kadını... Ekonomik durumu
sınırlı olan diğer 20 kadınla birlikte,
mahsulü zamanında hasat etmek için
çalışıyorlar. Fakat bu kadınlar ne
mevsimlik ne de ücretsiz işçi olarak
tarladalar. 

Girişimci Kadınlar Tapaneli Kadın
Kooperatifini kuran bu iki azimli kadının
sayesinde, Tapan yöresinde lavanta
üretilip işleniyor, pazarlanıyor ve diğer
şehirlerden gelen misafirler ağırlanıyor.
Kooperatifin faaliyete geçmesinin
ardından Adanalı kadın çiftçiler, daha
fazla kadını destekleyebileceğini fark
ettiler. Kooperatifin hızla büyümesiyle ilk
aylarda sadece üç olan üye sayısı 20’ye
yükselirken, yoğun sezonda 40’a kadar
kadına istihdam sağlanabiliyor.

Kooperatif Başkanı Hilal Köz,
çalışmaları hakkında şunları söylüyor:
“Kooperatifin başkanı benim. 200 dönüm
arazi üzerinde, 15’i kendi topraklarında
lavanta bahçesi olan toplamda 40 üyemiz
var. Biz ilk olarak Genç Çiftçi
Projesi’nden faydalanarak bu işe
başladık. Büyükşehir Belediyesi desteği
ile üretimi artırdık. Şu an 20 dönümle
köyümüzde başladığımız lavanta
bahçeleri 200 dönüme kadar çıktı.
Lavanta olunca köydeki kadınlar ile hep
bir araya gelmemiz gerekiyordu. Bizde,
köyümüzde üretilen ürünleri bir araya
getirip kooperatifleşmeye karar verdik. 7
kadın başladık, 20 kadın olduk. Tüm
kadınlar bir araya gelince köyümüz
lavanta bahçelerine dönüştü. İki çeşit
lavanta ekiyoruz. Intermedya ve
Adılsofolya. Intermedya fotoğraf çekimi
için, Andılsofolya cinsi ilaç sanayisinde

yağ olarak kullanılıyor”.
Hilal Köz, dünyanın dört bir yanında

kadınların her gün karşılaştıkları
engellere değinerek, “İlk başta tabii ki
çevremizden pek destek alamadık.
Kooperatif kurmak istediğimizde
karşımıza başarısız örnekler çıkardılar.
Bu kooperatiflerde kadın olmadığını
söyledim. Tarımsal kalkınma ve kadın
odaklı bir kooperatif olarak kalmamızda
ısrar ettim.” diye sözlerine devam ediyor.

Kooperatifin üyesi olan Emine
Koca’nın hayatı, Girişimci Kadınlar
Tapaneli Kadın Kooperatifi ile
tanışmasıyla değişti. Emine Koca,
kooperatifin lavanta üretimi, paketleme
ve pazarlama konusundaki eğitimleri
alan Koca şunları söylüyor:
“Kooperatifteki diğer kadınlarla
ortaklaşa üretmeyi ve para kazanmayı

öğrendim. 13 yaşından beri tarlada
ücretsiz çalıştım. Ancak şu anda bu
kooperatif sayesinde ailemin geçimini
sağlayabiliyorum, kendi ayaklarımın
üzerinde durmanın önemini fark ettim.”

Kooperatif üyesi Pınar Özsoy da,
kadınların birlik olmasıyla köyde boş
duran arazileri ekonomiye ve kırsal
turizme açtıklarını belirterek, “4 yıl önce
5 dönüm araziye ektik lavantayı. Bu yıl 4.
senesi, her yerden misafirlerimiz geliyor.
Geçen yıl ilgi yoğundu, şimdi ziyaretçiler
için bir mekân hazırladık. Lavantanın
balını, kesesini, sabununu, yağını
üretiyoruz. Burada hem misafirlerimizi
ağırlıyoruz, hem evde ürettiğimiz yöresel
ürünleri satıyoruz. Köyümüze bir gelir
oldu.” diyor. 

Kooperatif üyesi Bediye Arı, 5
dekarlık tarlasına Uluslararası Tarımsal

Kalkınma Fonu (IFAD) desteğiyle
lavanta üreten bir çiftçi. Komşularının
daha önce lavanta işine başladıklarını ve
kendisinin de bunu gördükten sonra
proje kapsamında destek almak için
başvuruda bulunduğunu belirten Arı,
“Lavantalar yetişmeye başlayınca kırsal
turizm için gerekli olan altyapıyı
hazırlayacağız. Lavantaların çiçeklerini
yaş olarak satıp aile bütçesine katkıda
bulunacağım” diyor.

Adana ili Feke İlçesi Dönemin
Kaymakamı Sayın Vahit Yılmaz, gelecek
sezon için lavanta fidanı dikerken,
“Buradaki amacımız sadece gelir elde
etmek değil. Sürdürülebilir kalkınmaya
her açıdan bir yol oluşturmayı
hedefliyoruz. Bu topraklarda doğaya ve
birbirimize saygı duyarak
gelişebileceğimiz bir ortam yaratmak

istiyoruz”. Yılmaz, “İnsanlar lavanta
vadisini ve kadın liderliğindeki bu
kooperatifin bu toprakların kaderini nasıl
değiştirdiğini görmek için köyümüze
geliyor. Şu anda ciddi bir turizm
potansiyeli oluşmuş durumda. Bundan
sonra bunu bir kültür olarak
yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.” diye
sözlerine devam ediyor.

Kırsal Kalkınmaya Destek Olmak 
FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık

Programı Kapsamında, bu yeni girişim
Türkiye, Tacikistan ve Özbekistan’ın
kırsal alanlarında gelir getirici fırsatlar
için çalışacak. Türkiye’de Tarım ve
Orman Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen
proje, en az üç ildeki ilçelerde kurulacak
birimler ile desteklenecek.

Proje ayrıca, tarımsal gıda sistemleri
ve kırsal alanlardaki çiftçi kadınlarının iyi
uygulamalarını paylaşmak için üç
ülkenin de yararlanıcılarını bir araya
getirecek.

Anadolu’daki çiftçi kadınlara
uluslararası yatırım desteği

Girişimci Kadınlar Tapaneli Kadın Kooperatifi, Adana İli Feke İlçesi Tapan yöresinde
girişimci kadınlarca kuruldu. Kooperatif, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Tamamı Kadınlardan Oluşan Kooperatif”
(All Women-Run Cooperative) programı kapsamında destekleniyor.

Kaynak:

https://www.fao.org/fao-
stories/article/en/c/1608878/

https://adana.tarimorman.gov.tr/Haber/873/K
adinlar-Anadoluyu-Lavanta-Vadisine-
Donusturuyor

https://www.haberturk.com/adana-
haberleri/88355248-kadinlar-birlik-oldu-simdi-o-
koy-kirsal-turizmin-gozdesiadananin-feke-
ilcesinde-3-yil-once
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen
AB tarım piyasaları istikrarını koruyor

Avrupa
Komisyonu
tarafından 5
Ekim 2022'de
yayınlanan
rapor, bir dizi
tarım-gıda
sektörü için en
son trendlere ve
beklentilere
ilişkin ayrıntılı
bir genel bakış
sundu. Rapora
göre AB
tarımsal
üretiminde
Ukrayna'daki
savaş yüzünden
AB genelinde
enerji
fiyatlarının,
girdi
maliyetlerinin
artmasından
dolayı gıda
enflasyonu
etkilenmeye
devam ediyor. 

Jeopolitik istikrarsızlığa ek
olarak AB; mısır, soya fasulyesi
ve ayçiçeği gibi yaz
mahsullerini önemli ölçüde

etkileyen tarihin en sıcak yazlarından
birini yaşadı. 

Meteorolojik koşullar da hayvan
üreticilerini zorladı. Hayvanlar
sıcaklıktan rahatsız oldu ve daha az
yem yiyen hayvanların verimi azaldı.
Açıkça görülen zorlu koşullara
rağmen, AB tarım sektörü güçlü bir
duruş sergiliyor. AB'de gıda
bulunabilirliği risk altında değil.
Ayrıca, AB'nin hububat ihracatının,
geçen sezonun %6,5 üzerinde, beş
yıllık ortalamanın ise %20,9 üzerinde
olan 51 milyon tona ulaşması
bekleniyor. Raporda AB’nin küresel
gıda güvenliğine katkıda bulunmak
için üzerine düşeni yapmaya devam
edeceği belirtilirken ayrıca şu anki
jeopolitik durumun, gelecek
öngörüleri açısından önemli bir
belirsizliğe yol açması bekleniyor.

Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden
tahıl ihracatının yeniden başlamasına
yol açan Tahıl Koridoru için
anlaşmanın Temmuz ayında
imzalanması, buğday ve yağlı tohum
fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açtı.
Bu da uluslararası piyasalarda bir
miktar rahatlama sağladı, ancak bu
anlaşmanın yenileneceğine kesin

gözüyle bakmamak gerekiyor.
AB tarafından kurulan Dayanışma

Şeritleri, Mayıs 2022'den bu yana
Ukrayna'dan tren, kamyon veya gemi
ile tahıl (tahıl ve yağlı tohum)
ihracatına önemli katkılarda bulundu. 

Emtia fiyatları bu yaz düşerken,
üretim maliyetleri ve tüketici fiyatları
tarihi rekor seviyelerde seyretti.
Bunun nedeni, örneğin elektrik,
işleme, paketleme, nakliye, soğutma
ve ısıtma gibi lojistik tedarik
zincirinin yüksek fiyatları oldu.Artan
yaşam maliyeti, tüketicinin gıda
hizmetine (restoran veya yemek
servisi) yönelik talebini azaltabilir ve
özel markaların daha fazla perakende
alışverişiyle sonuçlanabilir.

Bir başka endişe ise önümüzdeki

yıl için gübre varlığı.
Gübre endüstrileri, amonyak ve

diğer azot ürünlerini üretmek için
doğal gaza ihtiyaç duyduğundan, gaz
fiyatları çok yüksek olduğunda
üretimi azaltıyor veya durduruyor.
Azalan üretim ve gübre kullanımı,
2023'te mahsul üretimini ve gübre
üretim sürecinin yan ürünlerini
kullanan içecek ve et işleme
sektörlerini etkileyebilir.

Ekilebilir ürünler
Toplam AB tahıl üretiminin, geçen

yıla göre %7,8 daha az olan 270,9
milyon tona ulaşacağı tahmin
ediliyor. En keskin düşüş, yıllık %23,7
ile 55,5 milyon ton olan mısıra ait. Bu
düşüş temel olarak yaz kuraklığından
kaynaklanmaktadır. Yumuşak
buğday üretimi, tahmini 127 milyon
ton ile yalnızca %2,4'lük bir düşüş
yaşayacak. AB yumuşak buğday
ihracatının yıllık %23 artışla 36 milyon
tona ulaşması beklenirken tahıl
ticareti artmaya devam ediyor.

Protein mahsullerinin beklenen
yüksek verimi sayesinde, AB
üretiminin %1,4 artarak 4,32 milyona
ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Yağlı tohumlarla ilgili olarak,
AB'de bu mahsullerin altındaki alan,
2022/23 pazarlama yılında 12,2
milyon hektarla tüm zamanların en

yüksek seviyesine ulaştı ve yıllık
%14,6 arttı.  Bu gelişmenin itici
güçleri, yağlı tohumların ve özellikle
bitkisel yağların yükselen fiyatları ve
belirli mahsullerin ayrılmış arazilerde
yetiştirilmesine izin veren geçici
istisnaydı. Bu önemli genişleme,
hasatta %7,5'lik bir artışa yol açarak
kuraklığın verim üzerindeki etkisini
azalttı.

Özel ürünler
AB zeytinyağı üretiminin

2022/23'te Yunanistan hariç
neredeyse tüm AB üreticisi ülkelerde
gözlenen bir düşüşle %25 oranında
azalması bekleniyor. Nitekim
çiçeklenme dönemindeki sıcaklık,
zeytinlerin büyüme aşamasındaki su
eksikliği ile birleştiğinde, zeytin
üretimini ve öğütme aşamasında
gözlenen yağ kalitesini olumsuz
yönde etkilemiştir. Bir dereceye
kadar, düşük üretim, başlangıç
stoklarıyla ve muhtemelen artan
ithalatla karşılanabilir. Özellikle artan
fiyatlar nedeniyle taze meyve
tüketiminde genel bir düşüş
gözlemleniyor. 2022/23 AB taze elma
ve portakal tüketiminin kişi başına 12
kg'a kadar düşmesi bekleniyor.

Süt ve süt ürünleri
Bu yazın sıcak ve kuru havası

inekler için sadece ısı stresine neden
olmakla kalmadı, aynı zamanda çim
mevcudiyetinin ve kalitesinin
düşmesine de neden oldu. Bununla
başa çıkmak için çiftçiler, ya kış ayları
için depolanması planlanan yemlerini
kullanarak ya da sürülerinde
küçültmeye giderek daha yem
mevcudiyetini ayarladılar. Sonuç
olarak, yıllık AB süt toplama
miktarının %0,5 oranında azalması
bekleniyor. 2023'ün başlangıcı, gıda
enflasyonu nedeniyle potansiyel
olarak düşük tüketici talebinin yanı
sıra daha yüksek girdi maliyetleri ve
daha düşük yem bulunabilirliği ile
karşı karşıya kalan süt çiftçileri için
zorlu olabilir.

Et ürünleri
Rekor enerji ve girdi

maliyetlerinden en çok etkilenenler
arasında canlı hayvan üreticileri yer
alıyor. Sığır eti, domuz eti ve kanatlı
eti fiyatlarının yüksek olmasına
rağmen, bu zor koşullar bu üç
sektörde üretimi sınırlandırmaktadır. 

2022'de AB sığır eti üretimi %0,6,
AB domuz eti üretimi %5 ve AB
kanatlı eti üretimi %0,9 azalacak.
Yüksek fiyatlar, 2022'de AB ihracatını
sığır eti, domuz eti ve kümes
hayvanları için sırasıyla %1, %17 ve
%2,2'lik düşüşlerle olumsuz etkiliyor.

Ürün

Zeytinyağı -25

Tahıl -7,8

Mısır -23,7

Sığır Eti -0,6

Kanatlı Eti -0,9

Yağlı Tohumlar 7,5

%

Kooperatif
Başkanı
Hilal Köz

AB’DE ÜrEtim

2021-2022
değişim
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T
ürkiye içinde
bulunduğumuz dönemde
kaynaklarını en etkin
şekilde kullanarak Tarım

ve hayvancılık sektörlerini
geliştirmeyi ve artan ürünlerini ihraç
etmeyi hedefleyen bir ülke. Bu iki
sektörün verimli olarak işleyebilmesi
için bazı ekolojik gereksinimler
bulunuyor.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya
elverişli imkânlar sunarken; iklimin ve
yer şekillerinin belirlediği tarımı ve
hayvancılığı zorlaştıran fiziki koşullar
da mevcuttur. Ülkemizde yüksek
dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik
yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan
faydalanma çok kısıtlıdır. 

Bölünmüş arazi sorunu
Tarım alanlarının hisseli olarak

bölünmüş küçük arazilerden oluşması
da büyük bir sorundur. Geniş tarım
alanlarına imkân vermez. alanların
etkin kullanılmaması da verimliliği
düşürmektedir. Örnek olarak tarım
yapılacak bölgelerde uygun olmayan
başka işlerle uğraşılmasını ya da
küçükbaş hayvancılığa en uygun
illerimizin arazilerinin atıl olarak
bırakılmasını sayabiliriz. 

Rekabet gücünün yüksek
olduğu ürünlere yönelmeli 

Eski bir ekonomi anlayışında
ülkeler üretim açısından güçlü
oldukları ürünler üzerinde
yoğunlaşarak, rekabet gücünün
yüksek olduğu mal ve ürünlere
yönelmeli ve iktisadi verimi o yönde

yukarı yönde artırmalıydılar. Bu
sistem günümüz Tarım ve
hayvancılık sektöründe de
kullanılmalıdır. İllerin özelliklerine
göre; üretecekleri ürünler ya da
yetiştirecekleri hayvan çeşitleri
belirlenmelidir. 

Nüfus artıyor topraklar
giderek azalıyor

Sürekli artan dünya nüfusuna,
2050'de iki ila üç milyar insanın
eklenmesi bekleniyor. Verimli tarım
arazilerinin mevcut alanı dünya
nüfusu ile birlikte artmıyor. aslında
verimli topraklar giderek kıtlaşıyor.

Fao’nun hesaplamalarına göre
bugün dünyada kişi başına 0,218
hektar ekilebilir alan düşerken 2050’de
bu rakamın 0,181 hektara ineceği
tahmin ediliyor.

Dünyada tarım arazilerine ilgi gün
geçtikçe artıyor. nüfus artışı ve iklim
değişikliği ile birlikte emtia
piyasalarında yaşanan dalgalanmalar
da durmuyor. analizlerini iyi yapan
yatırımcılar da tarım arazileri ile
yakından ilgileniyorlar.

Erişilebilir ve yeterli gıda
üretimi dünyanın geleceği

Tarım arazileri üzerinde

gerçekleşen; sürdürülebilir, erişilebilir
ve yeterli gıda üretimi dünyanın
geleceği için hayati önem taşıyor.

Tarım ve hayvancılık sektörü
üretim için önemli bir girdi olarak
enerjiye ihtiyaç duyar. Tarım, makine
ve ekipmanı çalıştırmak, ısıtmak için
enerjiyi kullanır.

Enerjinin etkisi
uzun vadede, enerji fiyatlarındaki

sürekli artış, karlılığı azaltarak ve
kaynakları sektörden uzaklaştırarak
tarım gibi enerji yoğun sektörler
üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir.
Bu nedenle sürdürülebilir bir Tarım ve
hayvancılık sektörü için alternatif
enerji kaynakları kullanılmaya
başlanmıştır. Yer altı kaynak
sularından sağlanan jeotermal enerjiyi,
solar panellerle sağlanan güneş
enerjisini, rüzgâr türbinleriyle
sağlanan rüzgar enerjisini ve dalga
hareketleriyle sağlanan kinetik enerjiyi
kullanılan yenilenebilir enerji çeşitleri
olarak sayabiliriz. 

Yenilenebilir enerji teknolojileri ve
hibrit sistemler, üretim sürecini
destekleyen enerjiyi sağlayabilir.
Örneğin sulamada pompaları
çalıştırabilir, arıtma yapabilir ve
makineleri çalıştırabilir.

İklim değişikliğiyle beraber tarım
arazilerinin bozulması tarım için
alternatif arayışların ortaya çıkmasına
neden olmuştur. 

Yüzen çiftlik modeli
Tarım sektöründe en son

teknolojilerin kullanıldığı hollanda’da
inşası tamamlanan, yüzen çiftlik
konseptinden bahsetmek istiyorum.

Bu fikrin çıkış noktası, iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı
sürdürülebilir “Tarım ve hayvancılık”
’tır. 

Yüzen Çiftlik’te marketlerde satışa
sunulacak süt ürünleri üretiliyor.
Yüzen Çiftliğin çatısının mimari
olarak tasarımının dairesel tasarım
ilkelerine uygun olarak yapılmasının
amacı yağmur suyuna bir hareket yolu
sağlayarak arıtma sistemi aracılığıyla
geri dönüşümün sağlanması. Tüm
elektriğini yüzen güneş panellerinden
üretiyor ve entegre bir yağmur suyu
toplama ve arıtma sistemi aracılığıyla
temiz su sağlıyor. Su ihtiyacı bu
şekilde karşılanıyor.

İnekler, şehirdeki oyun
alanlarından ve atıl alanlardan çıkan
otların yanı sıra gıda artıkları, kepek
ve bira tahılları gibi atık gıda ürünlerle
besleniyor. Gübreleri doğal bir gübre
oluşturmak için kullanılıyor.

Farklı versiyonlar
tasarlanıyor

projenin ileride farklı
versiyonlarının tasarlanması
planlanıyor: Taze meyve ve sebze
üreten, yumurta üreten, etlik tavuk
üretimi gerçekleştiren çiftlikler yolda
gözüküyor. projeler, bir dizi endüstri
ortağının desteğiyle özel yatırımcılar
tarafından finanse ediliyor.

Yenilenebilir enerjiler tarım ve
hayvancılığın olmazsa olmazı olarak
gözüküyor. Önümüzdeki dönemlerde
iklim krizleriyle baş edebilmek ve gıda
üretimimizi garanti altına alabilmek
için üretimimizi geri dönüşümlü bir
sisteme entegre etmeli ve bu sayede
geleceğimizi teminat altına almalıyız.

Tarım ve hayvancılıkta 

geri dönüşümlü üretim çağı 

Perakande
ticarette 

w hakan kopuz

Yirmi yıldan uzun bir süredir
aBD’li bir gencin arkadaşına
netMarket isimli internet sitesi
üzerinden albüm satışı ile
başlayan e-ticaret, bugün birçok
sektör tarafından kullanılıyor.
Covid 19 salgını sonrasında çok
büyük bir gelişim sağlayan
online ticaret her geçen gün
büyümeye devam ediyor.
uluslararası veri platformu
Statista’ya göre bu yıl online
perakende satışların dünya
çapında 5,7 trilyon dolara, 2026
yılında ise yaklaşık yüzde 50
artarak 8,1 trilyon dolara
yükselmesi bekleniyor.

Satışların % 20’si 
e-ticaretten 

Günümüz dünyası
dijitalleşmeye devam ediyor.
7’den 70’e herkes online
platformlar ve mobil
uygulamalar üzerinden kolayca
alışveriş yapabiliyor. küresel
perakende satışların yaklaşık
yüzde 20’si bu çevrimiçi
alışverişlerden gerçekleşiyor. Bir
başka değişle; perakende
ürünlere harcanan her 1 doların
0,20 doları internet üzerinden
yapılıyor.

Son 4 yılda 
6 kat büyüdü

pandemi döneminde
zihinlerdeki önyargının
kırılmasıyla birlikte tüketici
alışkanlıkları değişmeye başladı.
Sınırlı sektöre hizmet veren e-
ticaret, sınırları aşarak birçok
alana hizmet sağladı ve hızla

büyüdü. pandemi sonrası
perakende ticaretin önemli
aktörleri sürece dahil oldu.
Örneğin market ürünü olan
domatesi online olarak tüketiciye
satma imkanı oluştu. Tabi tüm
bu gelişmeler online alışverişlerin
popülaritesi arttırırken
büyümesini katlayarak
hızlandırdı. Türkiye’de de
perakende e-ticaret son 4 yılda 6
kat arttı.  2018'de 37.1 milyar TL
büyüklüğe sahip online
perakende sektörü, 2022'de 260
milyar TL'ye yaklaştı. Bu
rakamın 2026'da 686 milyar TL'ye
çıkması bekleniyor. 

Son bir yılda en çok yükselişin
yaşandığı sektörler biri gıda ve
süper market alışverişlerinin e-
ticaret hacmindeki payı yüzde
7’yle 14 milyar TL’ye ulaştı. 

İşletmelerin yüzde
97’si büyük pazaryerleri
kullanıyor

Son zamanlarda e-ticarette en
önemli eğilim, çevrimiçi alışveriş
yapan insan sayısının artmasıdır.
Çünkü hızlı, kolay ve güvenilir
alışveriş tüketicilere cazip
gelmeye başladı. Buna paralel
olarak çok sayıda e-ticaret
işletmesi bu ihtiyaca uyum
sağlamak için e-ticarete yönlendi.
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
(ETBİS) verilerine göre 484.347
işletme e-ticarette faaliyette
bulunuyor. ancak bu
işletmelerden sadece 14.699’unun
kendi sitesi var. Bir başka değişle
işletmelerin yüzde 97’si trendyol,
hepsi burada vb. büyük
pazaryerlerini kullanarak satış
gerçekleştiriyor. 

Büyük platformlar
aracılığıyla ilk kez pazara
giren işletmeler; ürünlerinin
pazaryerindeki görünürlüğü,
iadesi, ve tüketiciye en
sağlıklı şekilde
ulaştırılabilmesi için doğru
paketlenmesi gibi işletme
maliyetlerini artıran birçok
konuda zorluk yaşıyor. Bazı
işletmeler bu zorluklar
karşısında reklam bütçelerini
yükseltiyor veya altyapı
çalışmalarıyla bir dizi
önlemler alıyor. Gıda sektöründe söz
sahibi olan İstanbul Ticaret Borsası
üyeleri ise bu ekosistemin işleyişini,
zorluklarını ve gelecek beklentilerini
gazetemize şöyle aktarıyor: 

Süt ve süt ürünleri ağırlıklı olmak
üzere taze gıda sektöründe hizmet
veren ve en hızlı büyüyen 100
şirketten biri olan Gündoğdu
Gıda, “Pandemiyle birlikte e-
ticaretle tanıştık. Hedefimiz,
perakende satış noktalarımızdan en
az birinin elde ettiği gelir seviyesine
ulaşmaktı. Ancak gerek salgının etkisi
gerekse tüketici alışkanlıklarındaki
değişimle birlikte e-ticaret hacmi ve
kullanıcı sayısı beklentilerimizin çok
üzerinde büyüdü. Şimdi gelinen
durumda, perakende satış
noktalarımızın daha üzerinde bir
satışı 
e-ticaretten yapıyoruz” dedi. 

E-ticaretle yeni tanışan her firma
gibi ilk uyum sürecinde bazı sorunlar
yaşadıklarını belirten Gündoğdu

Gıda, “Taze gıda sektörünün
dezavantajlarından biri ürünün taze
bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Doğusundan batısına 81 kentimize
ürün tedarik ederken, soğuk zincirin
korumasına dikkat ettik. Bu nedenle
lojistik ve nakliye konusunda sürekli
değişimlere gittik. Soğutma buzları
kullanarak paketleme sistemimizi
değiştirdik. Tabi tüm bu adımlar
maliyetlerimizi önemli ölçüde artırdı”.
Diğer bir sorun olan ürün iadesine
de değinen işletme, “Bu gibi büyük
pazaryerlerinde suiistimal edilen
konulardan biridir. Örneğin; Tüketici
ürünü satın almış, bir kısmını
tüketmiş, kalan kısmını iade yapıyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan
“Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile
iade kargo ücretleri artık tüketiciler
tarafından karşılanmaya
başlamasıyla, bu konuda kısmen
rahatladık”

Büyük platformlarla kendi e-

ticaret sitesini de karşılaştıran
Gündoğdu Gıda “Kendi
sitemizden yapılan satışlar hem
lojistik hem de komisyon açısından
daha avantajlı. Ancak takdir
edersiniz ki büyük platformlarla
kıyasladığınızda, çok yüksek
meblağlarda ticaretin yapıldığı,
ciddi reklam bütçelerinin ayrıldığı
bir pazaryeriyle yarışmanız çok zor.
Bu nedenle kendi sitemiz
üzerinden yapılan satışların payı
nispeten daha küçük. Farklı
atılımlar yaparak bu payı

yükseltmek için de çalışıyoruz” diye
ekledi.

Gıda takviyeleri, bitkisel ürünler,
dermokozmetik alanlarında üretim
yapan ve sektörünün öncü
kuruluşlarından olan 2008 yılında e-
ticaret ile tanışan aksuvital,
tedarikçilerini korumak adına
internet satışlarına çok fazla ağırlık
veremediklerini söyledi. “Geldiğimiz
noktada yasal ve kurumsal bütün
pazaryerleri ile çalışıyoruz. Ancak
üretici firma olmanın getirdiği bazı
sorumluluklar var. Piyasadaki ürün
fiyatlarının belirleyicisi
konumundayız. Gıda üretim
faaliyetleri yapanların yakından bildiği
üzere, satışlar genelde bayiler
üzerinden gerçekleşir. Ancak bu e-
ticarete önem vermediğimiz
anlamına gelmiyor. Ancak ürünün
piyasa fiyatını etkilememek için çok
fazla indirim kampanyası
yapamıyoruz. Büyük pazaryerlerinde
görünür olabilmek için en uygun

fiyatı vermek zorundasınız. Üretici
firma olmamızdan dolayı bu yapı
politikamızla çok fazla uyuşmuyor”

1975’ten beri baharat sektörünün
öncülerinden biri olan inci
Baharat’ta e-ticaretle tanışmasını
şöyle anlattı: “Yaklaşık 1,5 sene
öncede e-ticaretle tanıştık. Yüksek
hacimle birlikte beklentilerin
üzerinde bir hızla büyüyen dijital alan
diğer firmalar gibi bizimde
dikkatimizi çekti. İnci Baharat olarak
bunun farkına vardık ve bu
beklentilerle doğrultusunda e-
ticaretten satış yapmaya başladık.
Beklentilerimizin tamamı şu an
gerçekleşmemiş olsa da birçoğunu
gerçekleştirdik. Çünkü bu piyasada
kuvvetli bir reklam yaptığınız zaman
dönüş almama şansınız olmuyor.”

Büyük pazaryeleri 
aracılığıyla online satışlara ağırlık
verdiklerini belirten İnci 
Baharat, “Günümüz dünyasında
trendleri sürekli takip etmek
önemlidir. Son zamanlarda e-ticaret
hacmindeki artış hızı beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. Bizlerde kendi
sitemizi sürekli güncel tutarak daha
çok endüstriyel ürünlerin satışını
gerçekleştiriyoruz. Büyük satış
platformlarıyla kıyasladığınızda
sipariş sayısı görece daha az. Büyük
platformlarda hacimler çok yüksek
ve aktif e-ticaretin büyük kısmı
burada gerçekleşiyor.” dedi. Bu gibi
büyük platformlarda en büyük
sorunun markette ürününün
görünürlüğü olduğunu dikkat çekti. 

dijital dönüşüm
Platformlar aracılığıyla ilk kez pazara 
giren firmalar bazı zorluklar yaşıyor

07SYF8_MASTER  15.11.2022  10:35  Page 1


	07Syf 1_MASTER
	07Syf 2_MASTER
	07Syf 3_MASTER
	07Syf 4_MASTER
	07Syf 5_MASTER
	07Syf 6_MASTER
	07Syf 7_MASTER
	07Syf 8_MASTER

