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GAZETEMİZ
YAYINDA

Değerli meslektaşlarım, hepinizi
saygıyla selamlarım.

Bildiğiniz gibi 2013 yılından beri
İstanbul Ticaret Borsasının
yönetimindeyiz. İlk günden beri
temel prensibimiz hiç değişmedi:
Üyelerimizin ihtiyaçlarına,
taleplerine ve sorunlarına uygun bir
yönetim anlayışı…

Gıda sektörü büyük bir değişim
içinde. Sadece iş yapma biçimleri
değil, sorun ve ihtiyaçlarımız da her
geçen gün farklılaşıyor. Biz de
İSTİB olarak bu değişime
üyelerimizin ayak uydurması ve
böylece rekabet avantajı elde etmesi
için çabalıyoruz.

Sizlerin temsilcilerinden oluşan
Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek
Komitesi üyelerinden gelen her
sorun ve talebi değerlendiriyor, ilgili
mercilerde çözüm üretilmesi için
takipçisi oluyoruz.

Bu doğrultuda her yıl yüzlerle
ifade edilen toplantı, ziyaret yapıyor,
raporlar hazırlıyoruz. Allah’a şükür
bize gelen sorunların hemen hemen
tamamını da üyelerimiz lehine
sonuçlandırmayı başarıyoruz.

Yaptığımız bu çalışmalar ve
sonuçlarını siz üyelerimize internet
sitemiz, elektronik posta ve sosyal
medya aracılığıyla duyuruyoruz.
Ancak, her üyemizin sosyal medya
ve elektronik posta kullanmadığı
gerçeğinden hareketle aylık bir
gazete yayınlamayı düşündük.
Böylece hepinizin adreslerine
gönderilen gazetemiz sayesinde
yapılan çalışmalardan haberdar
olmanızı sağlamaya çalışacağız.

Tabii gazetemizde sadece
İSTİB’in yaptığı çalışmalar yer
almayacak. Aynı zamanda,
ilgilendiren güncel bilgiler, kanun
ve kararnameler, gıda konusundaki
gelişmeler de gazetemizde yer alacak.

Gazetemizin sizlerin sorun ve
çözüm önerilerinin duyurulduğu bir
platform olacağını da eklemek
isterim. Bu nedenle sektörünüzle
ilgili tüm sorunları ve varsa çözüm
önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. 

Saygılarımla…

Gıda toptancıları 1985
yılından itibaren Rami
Kışlası’na (asâkir - i

Mansure - i Muhammediye
Kışlası) geçmelerinden önce

İstanbul Ticaret Borsası’nın
girişimleri ile Manifaturacılar
çarşısının altında kalan
bölgeye geçici olarak yerleşir.
Denizhan Dere l Sayfa 7’de
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n İstanbul Ticaret Borsası’nın şubat
ayı meclis toplantısında değerlen-
dirmelerde bulunan Başkan Ali
Kopuz, dünyanın gıda merkezli bir
sürece girdiğini belirterek,
“Gözümüzün önünde, gıdanın
başrolde olacağı yeni bir dünya ku-
ruluyor. Bu sürecin oyun kurucu-
larından biri olmalıyız” dedi. l 4

Ali
Kopuz

TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı ali Kopuz’un ev sahipliği

yaptığı Türkiye ve Tataristan’dan iş
insanlarını bir araya getiren iş forumu

ve iş görüşmeleri, TOBB İstanbul
hizmet binasında gerçekleştirildi. 

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan Yardımcısı Marat
Ahmatov, Rusya Federasyonu
Ticaret Mümessilli

Yardımcısı/Rusya Devlet İhracat Merkezi
Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov, RF
Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili

Temsilcisi Ayrat Gataullin ve Rusya
Federasyonu Ticaret ve Sanayi
Odası Temsilcisi İlya Kornilov
iştirak etti. Toplantı sonrasında Türk

ve Tatar firma temsilcileri arasında ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirildi.  

Haber Merkezi l Sayfa 5’te

n İstanbul Ticaret Borsası
Başkanı Ali Kopuz “Dünya
zor zamanlardan geçerken
sanayide yakalanan yüzde
16’lık büyüme önemli ancak
yeni dünya düzeninde
bizim için yeterli
olmayacaktır. Ana odağımız
artık rakamsal değil
tarımsal büyüme olmalıdır”
dedi.  l Sayfa 8’de
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Ali Kopuz
İstanbul Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı

TüRK vE TaTaR İş İNSaNLaRı BİRaRada 

n Toplantılarda, sektörlerin önde
gelen temsilcileri, akademisyenler
ve karar alıcı kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri ile bir
araya gelerek sorunlarını ve çözüm
önerilerini paylaştılar. Ocak ayında
gerçekleştirilen ilk buluşmada
hububat sektörü “Hububat’ta
Küresel Trendler ve Türkiye”
teması ile toplanırken, şubat ayında
süt ve süt ürünleri sektörü bir araya
geldi. Sektör temsilcileri “Süt ve Süt
Ürünlerinde Ulusal Stratejileri
konuştu. Denizhan Dere l Sayfa 3’te

İSTİBHaber

YAĞ İSKELESİNDEN, KAYAŞEHİR’E

Bitmeyen yolculuk
Bakan Nebati ile iş
dünyası buluşması   

Hazine ve Maliye Bakanı Dr.
Nureddin Nebati, iş dünyasıyla
görüşmeleri kapsamında TOBB
yönetimini kabul etti. İSTİB
Başkanı Ali Kopuz’un da
katıldığı görüşmede TOBB

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
"Gerek döviz kurları gerek diğer
noktalar bir istikrara kavuşmaya
başladı. Üyelerimizin taleplerini
de bugün Sayın Bakanımıza
ilettik” dedi. 

İstanbul Ticaret
Borsası’nın şubat ayı

Meclis Başkanı
Ahmet Bülent Kasap

tarafından açıldı. 

Zeytinyağında

İSTİB Meclis Üyesi Osman
Berberoğlu, A Para TV’de
yayınlanan “Tarladan Sofraya”
programında zeytin hasat
dönemini ve rekolte

beklentilerini değerlendirdi.
Berberoğlu “2022’de zeytinya-
ğı rekoltesinin 220-230 bin ton
civarında olacağı müjdesini
verdi. Haber Merkezi l 2’de

Koronavirüs salgını dünyada ve
ülkemizde kısa vadede bir çok
sektörü olumsuz etkilerken gıdanın
artan önemi ve tüketici davranışla-
rındaki değişim, perakende sektörü-
ne olumlu yansıdı. Sektör temsilcile-
ri pandemi sürecini değerlendirdi.
Sebahattin Özkurt l 2’de

PANDEMİDE GIDA SEKTÖRÜ

Salgın perakendeyi 
hızla ve kalıcı 
olarak değiştirdi

Şemsettin Memiş:

Ukrayna-Rusya
savaşı gıda
fiyatlarını
etkiler

yüksek rekolte
beklentisi

Yüzlerce yıl İstanbul'un gıda merkezi olan Eminönü ve çevresi 80'li 
yılların ikinci yarısı Rami’ye taşındı. Orası yetersiz kalınca Mega
Center ve son olarak da Kayaşehir toptancıların yeni merkezi
oluyor. Ancak Kayaşehir de kalıcı çözüm olmaktan çok uzak.

Çetin Topaloğlu:

Fındık 
toprakta 
yetişen altındır

ŞUBAT AYI

l 4

İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘Borsa Meydanında Sektörler Konuşu-
yor’ etkinliği çerçevesinde ocak ayında Hububat Sektörü, şubatta Süt Sektörü toplandı.
BİRLİKTE ÇÖZELİM ÖNERİSİ

‘Tarımsal büyümeye odaklanmalıyız’
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İsmail Kemaloğlu 6’da

Tarım ve 
gıda sektörü
değişiyor
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Şule Karadeniz 4’te

Sektörler
İSTİB’de
buluşuyor 

l Sayfa 4’te MECLİS TOPLANTISI

Borsa Meydanı
toplantıları başladı
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İstanbul Ticaret
Borsası 1924 yılında
kurulduğundan bugüne
hem gıda fiyatlarının
doğru bir biçimde
tespitini ve bu fiyatların
duyurusunu yapıyor,
hem de İstanbulluların
sağlıklı gıdaya ulaşmaları
için çabalıyor. Bir asra
yaklaşan bu çabaların
Borsamızın ilk kurulduğu
yıllardan bugüne nasıl
yaşandığını, neler
yapıldığını, olabildiğince
eski verilerden
yararlanarak sizlerle
paylaşmak istiyoruz.
Böylece İstanbul’un gıda
tarihine küçük bir katkı
da yapacağız.

İlk konumuz 2 Mart
1931 tarihli Cumhuriyet
gazetesinde yayınlanan
bir haber. 

“zahire ticaretimiz”
üst başlığı ve “1930’da hiç
buğday ithal etmedik”
başlığıyla yayınlanan
haberde Ticaret ve zahire
Borsası Kâtibi umumisi
nizamettin Âli Bey’in
açıklamalarına yer
verilmiş. Dönemin İSTİB
Genel Sekreteri
nizamettin Âli Bey, önce
bazı önemli ürünlerin
fiyatlarının, Büyük
Buhran’ın ilk yıllarından
olan 1930 yılı seyrini
özetlemiş:
“İstatistiğimizde ilk göze
çarpan keyfiyet fiatların
düşüklüğüdür. Meselâ;

1929 sene vasatisi buğday
fiatı 15 kuruş iken 930
vasatisi 9 buçuk kuruştur.
Gene 929’da afyonun
vasatî fiatı 30 lira iken
930’da 17 buçuk liradır.
Tiftik vasati fiatı 200
kuruşken 122 kuruştur.”

nizamettin Âli Bey,
1930 yılında gıda
ithalatının çok düştüğünü
belirterek, şunları
söylemiş: “İstatistiğin
hususiyet-
lerinden bin de ithalat
sütununun hemen hemen
boş olmasıdır. Yalnız 255
ton yüksek neviden un
gelmiştir. evvelki senenin
buğday ithalâtını yerine
930 senesinde buğday

ithalâtı sıfır olarak
görülmekte. bilâkis buna
mukabil buğday ihracatı
göze çarpmaktadır. Sene
sonundaki borsa
hesabatına göre 930
senesindeki buğday
ihracatımızın yekûnu 150
bin 917 tondur.”

Ticaret ve zahire
Borsası Kâtibi umumisi
nizamettin Âli Bey, İstan-
bul’dan son bir haftalık
gıda ürünleri ihracatını
ise şöyle özetlemiş: “1
milyon, 162 bin kilo
buğday, 773 bin kilo arpa.
185 bin kilo badem. 20 bin
kilo ceviz, 4 sandık afyon,
46 çuval kabuklu fındık,
190 çuval pirinç.”

İSTİB Meclis Üyesi Osman
Berberoğlu, A Para
televizyonunda yayınlanan
“Tarladan Sofraya” programında
zeytin hasat dönemini ve rekolte
beklentilerini değerlendirdi.
Berberoğlu “hasat güneyden
başlayıp kuzeye doğru devam
ediyor. İklim şartlarından
dolayıbu sene yaşanan
olumsuzlukların etkilerini, 200
milyon civarındaki ağaç varlığımız
ile kapatabiliyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu. 

220-230 BiN toN
REKoLtE 
Osman Berberoğlu 2021 yılında

zeytinyağı rekoltesinin aşağı
yukarı 220-230 bin ton civarında
olacağı müjdesini aldığını hasadın
son günleri yaklaşırken
umudunun bu rakamları görmek
olduğunu söyledi. zeytinyağını
dökme olarak ihracat
edebildiğimizi ancak iç piyasaya
ambalaj içerisinde pazarladıklarını
belirterek ambalaj hammadde
fiyatlarındaki artışın zeytinyağına
yansıdığını belirtti.  

Geçmiş yıllarda zeytinyağı
fiyatı 1 kilogram Ayçiçek yağının
üç katına kadar çıkabildiğini
belirten Berberoğlu “zeytinyağı şu

anda uygun halde mağaza
insertlerinde var. Discount
mağazalarında çok uygun fiyatları
gözlemliyorum ben. Birazda hane
halkını bu yönde araştırmacı
olmaya sevk ediyorum. Markalı
mallar alsınlar. Bunları
etiketlerinden takip edebiliyorlar.
Karekodları var. Gençlerimizin
telefonlar
ceplerinde. Takip
edebilirler” dedi.

Berberoğlu
önümüzdeki
günlerde
zeytinyağında ilk
etapta %10 gibi bir
fiyat düşüklüğü
beklentisi olduğunu
ifade ederek zeytin
üretimindeki
beklentilerinin de
gerçekleştiğini ifade
etti. 

2021 Mısır,
Yunanistan ve
İtalya’da zeytinin
yok yılı oldu

Berberoğlu
sözlerine “Mısır’da,
Yunanistan‘da,
İtalya’da bu yıl zeytin yok idi. O
yüzden dışarıdaki müşteriler
İtalyan’ı, Yunan’ı bunlar ülkemize

gelip mal talebinde bulundular.
Özellikle yeşil zeytinlere karşı
onların bir takım talepleri doğdu.
Onlarda piyasaları bir nebze
yükseltti. Ama ülkemiz açısından
fevkalade iyi oldu. Ben hane
halkını buradan orta ve ufak taneli
zeytinleri yemeğe
yönlendireceğim. Çünkü çok iri

taneli zeytinler biraz kıt
oluyor.  Bu sene
özellikle bu iklimsel
sıcaklardan dolayı,
yağışların zamanında iyi
yağmadığından dolayı
biraz zeytinlerimiz orta
tane ve ufak taneli oldu.
Onları tüketmeye davet
ediyorum hane halkını.
hem ekonomik ceplerini
yakmaz. hem de
doyurucudur.” dedi.

Avrupa ülkelerinde
İspanya, İtalya,
Yunanistan bu gibi
ülkelerde zeytinyağına 
1 euro civarında teşvik
verildiğini ifade eden
Berberoğlu, devlet
tarafından üretim teşviki
ve prim destekleri

bulunduğunu belirterek Tarım
Bakanlığı tarafından üreticimizin
desteklenmesini istedi.

Suyu rasyonel ve
akılcı kullanmalıyız

Osman Berberoğlu; İl ve İlçe Tarımları
üretimle ilgili planlı bir kayıt sistemini
uygulamaya davet etti. İklim krizi sebebi ile
su fakiri ülke olma ihtimaline karşı da suyun
akılcı ve rasyonel kullanılması, damlama
sulama gibi yöntemler ile önlemlerimizi
almamız gerektiğini ifade eden Berberoğlu
ülkemizde tarımın geleceği için genç nüfusun
bu konuda özendirilmesi gerektiğinin altını
çizerek, bunun altyapısının da bugünden
tesis edilmesi gerektiğinin vurguladı.

İspanya,
İtalya,

Yunanistan bu
gibi ülkelerde
zeytinyağına 1
euro civarında
teşvik veriliyor.
Tarım Bakanlığı
tarafından üretim
teşviki ve prim
destekleri ile
üreticimiz daha
çok destek-
lenmeli

“

”

ZEYTİNYAĞINDA

MART 20222 PİYASA
Salgın
perakendeyi 
hızla ve kalıcı 
olarak değiştirdi

n İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Emre Acar:
“Telefonla yapılan mesafeli satışlarımızda
belirgin bir artış sağladık. Ancak e-ticaretin
sektörümüzde payının giderek artması, bizleri
de bu dönüşüme ayak uydurmamız gerektiğini
gösterdi. Bu nedenle müşterilerimize hizmet
kalitemizi artırmak üzere telefon ile sağladığımız
uzaktan satışlarımız online’a geçirme sürecini
hızlandırdık. Gelecekte sıcak satış mağazalarının
depo olarak kullanacağını ve tamamen online
satışa geçileceğini düşünüyorum.”  

n İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Altuntaş:
“Salgında pozitif ayrışan nadir sektörlerden biri
olduk. Bizde de kısa sürede online satışlar,
ciromuzun yüzde 10’luk kısmını oluşturdu.” 

n İSTİB Meclis Üyesi İhsan Korkmaz:
“15 yıl önce kurduğumuz online satış altyapısı
sayesinde salgın öncesi yüzde 4 olan e-ticaret
ciro payının yüzde 20’ye yükseldi.”

n Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün:
“Üyelerimizin en az yarısı salgın sürecinde e-
ticarete başladı. Pandemi öncesinde mağaza
başı günlük 20-25 olan online sipariş, sosyal
izolasyon sürecinde 150'lere ulaştı. Salgın
online gıda alışverişinde atılması gereken
adımları ortalama 4 yıl öne çekti.” 

w SeBAhATTİn ÖzKurT 

Koronavirüs salgını dünyada ve
ülkemizde kısa vadede tüm sektörleri
olumsuz etkilerken gıdanın artan

önemi ve tüketici davranışlarındaki değişim,
perakende sektörüne olumlu yansıdı. Böylece
sektör, salgın sürecinde ticaretin dönüşümüne
adapte olarak bu süreçten olağandan daha fazla
büyüyerek çıktı.

Pozitif AYRIŞtI
Sektör temsilcileri salgın dolayısıyla gıda

sektörünün olumsuz etkilenmediği, aksine
pozitif ayrıştığı konusunda hemfikir. İSTİB
Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Altuntaş, salgın
sürecinde perakende sektörünün satışlarını
artırdığını vurgularken, “Salgında pozitif ayrışan
nadir sektörlerden biri olduk” dedi.

KISItLAMA EtKiSi
Bir diğer perakende sektörü temsilcisi ve

İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi emre Acar ise,
“Salgınının ilk günlerinden itibaren satışlarımız
artarak devam etti. Bu artışta kuşkusuz alınan
kısıtlama kararlarının perakende sektörüne
etkilerinin diğer sektörlere göre daha olumlu
olmasının rolü büyük. Özellikle satış
yerlerimizin kısıtlamalar da dâhil olarak hizmet
verebilmesi, satışlarımızın artmasına neden
oldu” dedi.

ARtIŞA DEVAM
İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi İhsan

Korkmaz’da salgın boyunca gıda satışlarının
artmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Sektör
temsilcileri olarak bu süreçte tedarik zincirindeki
aksamaları minimize ederek halkımızın ürünlere
kolay ulaşabilmeleri için elimizden gelen çabayı
sarf ettik. reyonlarımızdan ürünleri eksik
etmeyerek müşteri memnuniyetini ve satışları
artırmayı başardık” dedi.

YENi ANLAYIŞ
Salgın, yeni bir perakende anlayışının da

ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Türkiye
Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer
Düzgün, tüketici davranışlarında iki açıdan
değişim gözlendiğini belirterek, “Öncelikle
tüketiciler, dayanıklı gıda maddeleri ve hijyen
ürünlerini daha fazla tüketmeye başladılar.
Özellikle evde yemek yapımı arttığı ve gıda
stoku eğilimi doğduğu için bu gözlendi. İkinci
olarak ise alışveriş biçimlerinde değişim görüldü.
Bu da sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla
elektronik ticarette artışa neden oldu” şeklinde
konuştu.

AtIŞtIRMALIK tALEBi
Sektör temsilcilerinin hemen hepsi benzer

konulara vurgu yaparak, kalıcı olan değişimin
elektronik ticaret ve kurye kullanımı biçiminde
olacağını söylüyorlar. İstanbul Gıda ve İhtiyaç
Maddeleri Perakendeciler Derneği’nden
aldığımız bilgiler ise, özellikle atıştırmalık gıda
ürünlerinde talebin arttığı, kozmetikte ise
azaldığı yönünde.

gElEcEKTE MAĞAZAlAr
DEPOYA DÖnÜŞEcEK

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Perakendeciler Derneği’nin verdiği bilgiler ise e-
ticaretteki artışın marketleri de dönüştürdüğü
doğrultusunda. Dernekten yapılan açıklamada,
“Mağazaların, müşterilerin kaliteli vakit geçirmek,
ürünleri dokunarak seçmek veya taze sebze
meyve almak için uğrayacağı bir alışveriş
deneyimi yaşamak için dönüştüğü” vurgulandı.
Gazetemize konuşan sektör temsilcileri, elektronik
ticaretin uzak bir gelecekte mümkün olacağını
beklerken, hızla geliştiğini vurguladı.

Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzasıyla bizim için Birinci Dünya Savaşı’nın
bittiği gün olan 30 Ekim 1918 günü ilk sayısı yayınlanan, Sedat Simavi’nin Diken
dergisinin beşinci sayfasındaki karikatür, savaş boyunca yaşanan gıda kıtlığıyla ilgili.
Karikatürde resmedilen ve yiyecek fiyatlarının “inmesini” bekleyen ortalama Türk ailesi
ile savaşın bitişiyle gıda fiyatlarının düşmesiyle ilgili beklenti yansıtılmış. 

Karikatürün altındaki yazı şöyle: “Yiyeceklerin inmesini herkes bekliyor.”

Bİr K A r İ K A T Ü r

AYIn SÖZÜ

“Açlık dünyanın 
en güzel sosudur”

Miguel de Cervantes yazılan
ve 1605’te ilk cildi yayınlanan 
Don Kişot’tan bir söz…

ATASÖZÜ

“Toprağı işleyen ekmeği dişler”

İstanbul Ticaret Borsası tarihinden...

Günlük Borsa Bülteni

İsmail
ŞEn

Dünden 

Yarına GIDA

1930 yılı gıda dış ticareti verileri

BEKLENTİSİ

İstanbul Ticaret Borsası’nda işlem gören gıda fiyatları 
2 Mart 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesine şöyle yansımış:

Ticaret ve Zahire
Borsası Dünkü 
Zahire Fiatları

Asgari Zahire Fiyatları

Buğday Yumuşak: 12 kuruş 
Buğday Sert:
13 Kuruş 20 para 
Çavdar: 9 kuruş 
Arpa: 7 kuruş 25 para 
Mısır: 8 kuruş 

Asgari Et Fiyatları

Kıvırcık: 53 kuruş
Karaman: 46 kuruş
Öküz: 19 kuruş 

YÜKSEK REKOLTE
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GÜNCEL 3MART 2022

SEKTÖRÜN

SORUNLARI 

BORSA
MEYDANINDA

TARTIŞILDI
Hububat ve bakliyatçıların buluşmasında 

İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor’ 
etkinliği “Hububat’ta Küresel Trendler ve Türkiye” başlığıyla gerçekleştirildi. Gıda sektörünün
sorunlarının tartışılacağı toplantılarda ortak akılla çözüm önerilerinin belirlenmesi hedefleniyor.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB)
tarafından, Güvenilir Ürün
Platformu desteğiyle düzenlenen

‘Borsa Meydanı’nda Sektörler
Konuşuyor’ etkinliklerinin ilki
“Hububat’ta Küresel Trendler ve
Türkiye” başlığıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte; TMO Genel Müdürü Ahmet
Güldal, TABADER Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Bayram, Reis Bakliyat Yönetimi
Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ulusal
Hububat Konseyi Başkanı Özkan
Taşpınar, HUBUDER Başkanı Gülfem
Eren, İSTİB Hububat Ticareti Komite
Başkan Yardımcısı Hüseyin Bekçi, İSTİB
Hububat Mamulleri ve Yem Ticareti
Komitesi Meclis Üyesi Şemsettin Memiş
ve İSTİB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Bakliyat Ticareti Meslek
Komitesi Üyesi Hakkı İsmet Aral
konuşmacı olarak yer aldı.

tarımsal girdi maliyetleri Ve
naVlun fiyatları yükseldi, tarım
işgücünde azalma yaşandı

Güvenilir Ürün
Platformu Başkanı Celal
Toprak’ın
moderatörlüğünde
yapılan etkinliğin açılış
konuşmasını
gerçekleştiren İSTİB

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz,
gıda arzına yönelik tehditlerin giderek
ciddileştiğini hatırlatarak, tarım
arazilerinin azalmasına ve yaşanan iklim
krizine dikkat çekti. Tarımla ilgili
süregiden sorunlara pandemi kaynaklı
yenilerinin de eklendiğini ifade eden
Kopuz “Bu süreçte tarımsal girdi
maliyetleri ve navlun fiyatları yükseldi,
tarım işgücünde azalma yaşandı. Tüm
bu sorun yumağının çözümü için en
büyük görev ise bilim insanlarına, karar
alıcılara ve biz sektör mensuplarına
düşüyor. Bu görev bilinciyle başlattığı-
mız toplantılarda, tüm paydaşlar bir
araya gelecekler ve gıda sektörlerinin
sorunlarını tartışarak çözüm önerileri
sunacaklar” şeklinde konuştu. 

alım fiyatlarında üretim
maliyetini dikkate alacağız

Toplantının ilk
konuşmacısı Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO)
Genel Müdürü Ahmet
Güldal, gıda fiyatlarında
son 19 yılın en yüksek
döneminin yaşandığını

belirterek, “Hasat sonrasında tablonun
olumluya döneceğine inanıyoruz.
Üretim maliyetlerinde artmalar
meydana geldi. Bunu farkındayız ve
2022 yılı hasat döneminde tüm maliyet
artışlarını da hesaba katarak
üreticilerimizi memnun edecek alım
fiyatı açıklayacağız” dedi.

ülkeler kendi üreticilerini
korumalı Ve gözetmeli 

Tahıl ve Bakliyat İşleme
Teknolojileri, Depolama ve
Analiz Sistemleri Derneği
(TABADER) Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Bayram da
konuşmasında Avrupa
Birliği politikalarının

yanında ülkemize özgü ve alternatif
tarım politikaları belirlememiz
gerektiğini ifade ederek, “Ülkelerin
kendi üreticilerini koruması ve
gözetmesi gerekiyor. Türkiye, tabi
olduğu AB politikalarından bağımsız
olarak alternatif politikalar
geliştirmelidir. Aynı zamanda soya gibi
yeni ürünleri de üretim yelpazemizin

içine katmamız gerekir” diye 
konuştu. 

üreticiyi az su isteyen gübre
istemeyen ürün Ve türlere
yöneltmemiz gerekiyor

Reis Bakliyat Yönetimi
Kurulu Başkanı Mehmet
Reis de yaptığı
konuşmada iklim
değişikliğinin tarım
politikalarını belirlerken
göz önünde

bulundurulması gerektiğini belirterek,
“Üretim sistemlerinin düzenlenmesi
sürdürülebilir gelecek için büyük önem
arz ediyor. Üreticilerimizi daha az su
isteyen ve gübre istemeyen ürünlere ve
türlere yöneltmemiz gerekiyor. İklim
koşullarına uygun ve verimi yüksek
ürünler ekilmelidir” dedi.

tarımsal arazi kalitesinin
artırılması hayati önemde

Ulusal Hububat
Konseyi (UHK) Başkanı
Özkan Taşpınar ise,
tarımsal arazilerin
kalitesinin artırılmasının
hayati önemde olduğunu

vurgulayarak, “Ülkemizde hububat
tarımı yüzde 80 kıraç alanlara yapılıyor.
Kıraç alanlarda organik maddenin
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılma-
lıdır. Ayrıca nadasa bırakılan toprakların
sulanması buğday üretimimizi büyük
oranda artıracaktır” şeklinde konuştu.

İSTİB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Hakkı
İsmet Aral da TMO’nun
bakliyatı desteklemeye
başlayarak çok doğru bir
hamle yaptığını belirterek,

“Bu desteklere rağmen 1 milyon 200
bin ton gibi bir üretimimiz var.
1990’larda destek kesilmemiş olsaydı
bugün 2 milyon tonu geçebilir ve
ihracat yapıyor olabilirdir. Havza
modeli destekleme çok önemli ve
gerçekleştirilmelidir” dedi.

Havza
modeli
destekleme
çok önemli 

İSTİB Hububat
Mamulleri ve Yem
Ticareti Komitesi Meclis
Üyesi Şemsettin Memiş,
yaptığı konuşmada,
kırsal kalkınma ve

kırsala dönüşün tarım için önemini
vurgulayarak, “Toprakta toplulaştırma
çalışmalarını ve tohum ıslahını hızlıca
gerçekleştirmeliyiz. Bununla beraber
köye dönüşü sağlayacak tedbirler
alınmalıdır. Küçük tarım arazilerinde
de katma değeri yüksek ürünlere
yönelmeliyiz” şeklinde konuştu. 

köye dönüşü sağlayacak
tedbirler alınmalıdır

gündemi iklim krizi belirledi

dünya genelinde
en kaliteli
hububatı Ve
bakliyatı türkiye
üretiyor

İSTİB Hububat
Ticareti Komite Başkan Yardımcısı
Hüseyin Bekçi ise dünya genelinde
en kaliteli hububatı ve bakliyatı
Türkiye’nin ürettiğine dikkat
çekerek,  iklim değişikliği sebebi ile
ortaya çıkan olumsuzlukların
bertaraf edilmesi için tedbirler
alınması gerektiğini 
belirtti.

sulanabilir
alanlar
artırılmalı,
haVza üretim
planı hayata
geçirilmeli

Hububat Tedarikçileri Derneği
(HUBUDER) Başkanı Gülfem Eren,
yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin
etkilerinden korunmak için yapılması
gerekenleri sıralayarak, “Tarımsal
politikalar güncellenerek; sulanabilir
alanlar artırılmalı, havza üretim planı
hayata geçirilmeli, kırsal kalkınma, Ar-
Ge çalışmaları, sözleşmeli üretim ve
tarım sigortaları geliştirilmeli, tedarik
zinciri güçlendirilmelidir” dedi.

İSTİB Süt Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı
Turan Saygılı, çiğ süt fiyatlarını belirleyen faktörler arasında en
önemlisinin yem fiyatları olduğunu ifade ederek, “Yem fiyatlarının
kontrol altına alınması sektörü büyük ölçüde rahatlatır. Süt fiyatındaki
artış ürüne yansımadan önce işletmelerde sermaye ihtiyacını da artırdığı

için finansal maliyetler de yükseliyor. Bu soruna marketlerin uzun vadeli ödemeleri
de eklenince sorun büyüyor. Ayrıca taklit ve tağşiş yapan işletmelerin farklı isimlerde
üretim yapmasının önüne geçilmesi de haksız rekabeti engelleyecektir” dedi.

İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Süt Ürünleri Perakende
Ticareti Komitesi Üyesi Recep Salih Al da konuşmasında, süt üretiminde
iyi durumda olsak da coğrafi işaret konusunda geç kaldığımıza inandığını
söyleyerek, “Coğrafi işaret, belirli ve Anadolu için çoğu zaman endemik
floralarda beslenen hayvanlardan elde edilen ürünler için çok değer katacak

bir konu. Özellikle değerli sütlerden üretilen ve olgunlaştırılan ürünlerimizin uluslararası
pazarlarda çok şansı olacağına inanıyorum. Bu konuya yoğunlaşmalı ve bu ürünlerimizi
hem geleceğe hem de küresel pazara taşımalıyız” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası’nın
düzenlediği ‘Borsa Meydanı’nda
Sektörler Konuşuyor’ toplantılarının

ikincisinde süt ve süt ürünleri sektörünün
sorunları konuşuldu. 17 Şubat Perşembe
günü webinar ortamında gerçekleştirilen,
Süt ve Süt Ürünlerinde Ulusal Stratejiler
başlıklı toplantıya Tarım ve Orman
Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü
Zekeriya Erdurmuş, Ulusal Süt Konseyi
Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Can,
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler
Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Gündoğdu
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTİB
Yönetim Kurulu Üyesi Zülküf Kopuz,
İSTİB Süt Ürünleri Toptan Ticareti Meslek
Komitesi Başkanı Turan Saygılı ve İSTİB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Süt
Ürünleri Perakende Ticareti Komitesi
Üyesi Recep Salih Al konuşmacı olarak
katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı
Celal Toprak’ın moderatörlüğünde
yapılan etkinliğin açılış konuşmasını
gerçekleştiren İSTİB Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Kopuz, ülkelerin gıdada kendi
kendine yetebilme stratejisine yöneldiği
bir dönemden geçildiğini belirterek,
“Ülkemiz, insanlığın en önemli besin
kaynaklarından olan süt ürünlerinde,
muazzam potansiyeli olan bir coğrafyada
bulunuyor. Ancak bu potansiyeli henüz
açığa çıkarabilmiş değiliz. Örneğin,

Türkiye’deki meraların
küçükbaş hayvancılığa daha
elverişli olmasının
avantajını, henüz süt
ürünlerimize yansıtamadık.
Diğer taraftan,  süt
ineklerinin kesime
gitmesinin, süt sektörüne
olan olumsuz etkilerini, ben
kırmızı et sektöründen
gelen biri olarak her
mecrada ısrarla dile
getiriyorum” dedi. Ali
Kopuz, İstanbul Ticaret
Borsası’nın gıdanın her alanındaki
sorunlara çözüm katkısında bulunmak
için bu toplantıları düzenlediğini
belirterek, “Her konuda olduğu gibi gıda
konusunda da sorunların çözümünün
ortak akılla üretilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Bu nedenle karar alıcılardan
bilim insanlarına ve sektör temsilcilerine
kadar tüm paydaşları bir araya getirerek
çözüm aradığımız toplantılarımızı
sürdüreceğiz” diye konuştu.

Verimlilik Ve kalite ise hem
hayVan ıslahı hem
de kaliteli ürün ile
mümkün

Tarım ve Orman
Bakanlığı Hayvancılık Genel
Müdürü Zekeriya
Erdurmuş, Türkiye’nin

hayvan varlığının son yıllarda sürekli
arttığını hatırlatarak, Bakanlık olarak süt
ürünlerinde kalitenin artırılması konusuna
da yoğunlaştıklarını belirtti. “Verimlilik ve
kalite ise hem hayvan ıslahı hem de kaliteli
ürün ile mümkün” şeklinde konuşan
Zekeriya Erdurmuş, “Maalesef Türkiye’nin
hayvansal üretimi hakkında doğru bilinen
çok yanlış var. Özellikle kırmızı et
ithalatçısı olduğumuza dair bir algı
oluşmuş durumda. Hâlbuki Türkiye geçen
yıl, değer olarak ithal ettiği etin 7-8 katı
ihracat yaptı. Tüm hayvansal ürünlerde ise
ithalatımızın 5 katı ihracat yapıyoruz”
dedi. Türkiye’nin peynirleri hakkında çok
geniş bir çalışma yürütüldüğünü de
söyleyen Erdurmuş, yakında bu projenin
biteceğini ve hazırlanan kitapların tüm
dünya fuarlarda dağıtılarak Türkiye’nin
tanıtımında kullanılacağını belirtti. 

üretimimizin sadece
yüzde 6,7’sini ihraç
ediyoruz

Ulusal Süt
Konseyi
Yönetim
Kurulu Üyesi
Hamit Can,
yaptığı
konuşmada süt üretiminin son
10 yılda sürekli arttığını,
üretimde bir sorun olmadığını
ifade etti ve “Ancak sanayiye
giden süt miktarı düşük.

Sanayi dışı aslında büyük oranda kayıt
dışı demektir. Bu konu değerlendirilmeli
ve tedbir alınmalı. Çiğ süt fiyatlamasının
kaliteye göre yapılmaya başlanması da
çok olumlu bir gelişme oldu. Üretimimizin
sadece yüzde 6,7’sini ihraç ediyoruz. Bu
rakam düşük olduğu için rekabet
gücümüz gelişmiyor. Ambalajsız süt,
zincir marketlerin uzun vadelerde ödeme
yapması ve büyük süt israfına yol açan
STT ile ilgili uygulamalar çözülmeli” dedi.

gıdada  katma değer ancak
coğrafi işaret
sisteminin doğru
uygulanmasıyla
mümkün

Yöresel Ürünler ve
Coğrafi İşaretler Türkiye
Araştırma Ağı (YÜCİTA)

Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise süt
ürünlerinin katma değerinin artmasının
önemine değinerek, “Gıda ürünlerinde
katma değer ancak coğrafi işaret
sisteminin doğru uygulanmasıyla
mümkün olur. Tescil bu konudaki ilk
adımdır ama sonrasında yönetişim ve
denetim daha önemlidir. Bu konuda
Tarım ve Orman Şurasında alınan karar
acilen hayata geçirilmeli ve coğrafi işaret
sistemimiz iyileştirilmelidir. Ancak bu
gerçekleşirse coğrafi işaretli ürünlerde bir
katma değer sağlayabiliriz” şeklinde
konuştu. 

uluslararası pazarlarda
Varlık göstermenin Ve
rekabetin yolu inoVatif
ürünlerden geçiyor

Gündoğdu Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı ve
İSTİB Yönetim Kurulu
Üyesi Zülküf Kopuz,
konuşmasında uluslararası
pazarlarda rekabet etmenin
ve varlık göstermenin
yolunun inovatif ürünlerden geçtiğini
belirterek, “Sektörümüzü
hareketlendirecek projeleri, işbirlikleriyle
yaparsak daha etkili oluruz. Hep beraber
çalışmalı, hep beraber daha fazla
kazanmalıyız. Bu konuda
sanayicilerimizin de iş yapma anlayışlarını
geliştirmeleri gerekiyor” diye konuştu. 

İSTİB'DE SÜT VE

SÜT ÜRÜNLERİNİN
SORUNLARI
KONUŞULDU

SÜT SEKTÖRÜ KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERLE GELİŞİR

yem
fiyatlarının

kontrol
altına

alınması
sektörü

büyük
ölçüde

rahatlatır

süt
üretiminde 

iyi durumda
olsak da

coğrafi
işaret

konusunda
geç 

kaldık
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İSTİB Meclis Üyesi
Şemsettin Memiş,
savaş sürecinin
hububat piyasasını
nasıl etkileyeceğini
şöyle anlattı:
“Ukrayna ve
Rusya’dan buğday,
ayçiçekyağı ve küspe
kepek gibi yem
hammaddeleri olarak
toplamda 10 milyon
ton civarında mal
alıyoruz. Savaş
durumu ile birlikte
liman hareketleri durdu. Rusya’da
yaptırımlardan dolayı devalüasyon
yaşandı, ve swift yaptırımlarının
gıda maddelerini kapsayıp
kapsamadığı belli değil. Bu
aşamada net öngörülerde
bulunmak mümkün olmuyor.
Bizim stoklarımız şimdilik mayıs-
haziran aylarına kadar yeterli.
Ardından bizim hasat dönemimiz
başlıyor. En azından önümüzdeki
üç ay için bir sıkıntı görünmüyor.
Savaş devam eder ve ticaret
durursa, alternatif olarak, tahılda
Amerika, Kanada, Avustralya gibi
ülkelere yönelmek zorunda kalırız.
Bu da lojistik maliyetlerinde artış ve
teslim tarihlerinde uzama anlamına
gelir.”  

Şubat ayında A Para TV’de
Ekonomi notları programına
katılarak Serdar Kuter’in sorularını
cevaplayan Şemsettin Memiş’in
Rusya ve Ukrayna arasındaki

savaşın hemen öncesinde yaptığı
değerlendirmeler şu şekilde. 

Serdar Kuter: 2020’de de 2021’de
de gıda fiyatlarındaki artışı
konuştuk. Zaten 10 yılın zirvesinde
olan gıda fiyatları var. Rusya ve
Ukrayna Küresel anlamda ne ifade
ediyor, üretim anlamında?

Şemsettin Memiş: Rusya ve
Ukrayna’dan, buğday başta olmak
üzere yaklaşık 86 - 90 milyon ton
bir buğday ithal ediyoruz.
Herhangi bir olumsuzluk
durumunda buğday, arpa, mısır ve
diğer tarımsal ürünler doğru-
dan etkilenecek. Bunun fiyata
yansıması ciddi manada olacak.

Serdar Kuter: Bugün bir haber
vardı. Rusya Çin’e tahıl tedarik
edebilecek bölgelerin listesini geniş-
letiyor. Bu küresel olarak ne ifade
eder? 

Şemsettin Memiş: Tabii
Rusya’nın çok alternatifleri var.

Pandemide tahıl ve
buğdayı en fazla ithal
eden Çin oldu.
Dünyanın her
yerinden buğday alıp
depolama yaptı.
Rusya zannedersem o
kartı da oynayacak.
AB’nin olası bir
ambargosunda savaş
olsa ki inşallah savaş
olmaz ülkemize ve
dünya ekonomilerine
de gıda ekonomisine
de ciddi zarar verir.  

Serdar Kuter: 2022 tarımsal
üretimi konusunda ne
öngörürsünüz?       

Şemsettin Memiş: Görülüyor ki,
savaş ihtimalleri ve salgınlar
dünyanın gündeminde olacak.
Aslında biz, her an savaş olacakmış
gibi tedarikli olmak zorundayız.
Silahtan sonra gıda da stratejik
sektör olarak ön plana çıktı. O
yüzden bu tür savaşları ve
hastalıkları göz önünde bulundu-
rarak stratejiler geliştirmeliyiz.
Mevcut topraklarımızı daha verimli
kullanmak için kafa yormalıyız.
Tarım Bakanlığı bu işte önemli yol
kat etti ama ben her zaman
söylüyorum bir karış toprağımızı
dahi boş bırakma lüksümüz yok.  

A Para televizyonunda Ekonomi
Notları programını Serdar Kuter’in
Şemsettin Memiş’le yaptığı röportajın
tamamını web sitemizde
izleyebilirsiniz.

DÜnYAnın, artan gıda talebi
ve kaynak sorununa gebe
olduğuna dikkat çeken

Başkan Ali Kopuz, “Sürekli artan dünya
nüfusu ve gıda talebinin karşılanması
için sadece üretim tekniklerini değil
zihniyetimizi de değiştirmeliyiz. Yeni iş
ve üretim fikirlerini takip etmeli, yeni
gıda sorunlarına yeni çözümler üretmek
için çalışmalıyız. Bu Meclis çatısı altında
bulunanlar olarak hepimiz gıda işi
yapıyoruz ve birçoğumuz bu işin içinde
birkaç nesildir bulunan ailelerin
temsilcileriyiz. Tecrübe, her işte olduğu
gibi üretim ve ticarette de bir avantajdır. 

Ancak bu avantaj büyük değişim
dönemlerinde bir dezavantaja da
dönüşebilir. Son yıllarda hepimizin
tanık olduğu internet devrimi, bizim
sektörümüzü de kökünden değiştiriyor.
Hayal bile edemeyeceğimiz değişimleri,
akıl almaz bir hızla yaşıyoruz.
İnternetten gıda satışının, özellikle
salgın döneminde nasıl arttığına hep
beraber tanık olduk. Üretim tarafında da
ileri teknoloji kullanımı artık
kaçınılmaz” şeklinde konuştu.

DESTEKLEr ArTTı
Yüksek teknolojik üretim ve inovatif

pazarlama ile hem yarının dünyasına
hazırlanılacağını hem de günümüzde
yaşanan gıda enflasyonu sorununun
çözümüne katkıda bulunulacağına
dikkat çeken Kopuz, şunları söyledi:

“TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı
enflasyon verileri ne yazık ki beklendiği
gibi oldukça yüksek geldi. TÜFE yıllık
bazda yüzde 48,69 oranında artarken,
gıda enflasyonu ise yıllık yüzde 55,61
oldu. Özellikle gıda enflasyonunun
yüksekliği büyük bir sorun olarak
gündemimizdeki yerini koruyor. Geçen
haftalarda yaptığımız açıklamalarda
ısrarla belirttiğimiz gibi, gıda
enflasyonunun daha da yükselmemesi
için tarımsal üretimimizin artması
gerekiyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki
dalgalanma ve pandeminin doğurduğu

sorunlar, gıda enflasyonunun temelinde
küresel sorunların yattığının göstergesi. 

Sorun küresel kaynaklı olsa da
çözüm için atacağımız adımlar elbette
var. Gıda fiyatlarını dengelemek için
öncelikle tarımsal üretimimizi
artırmalıyız. Geçen ayki meclis
toplantımızda vurguladığım gibi,
özellikle tarımsal desteklerimizin ele
alınması ve yüksek teknolojinin
üretimde kullanılması çok önemli. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta
açıkladığı yeni teşviklerin bu açından
çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımız, 2022 yılında
25,8 milyar olarak planlanan tarımsal
desteklerin 29 milyar liraya
çıkarıldığının müjdesini verdi. Özellikle
hububat üreticilerine verilen girdi
desteklerinin geçen yıla oranla yüzde
127 oranında artması, temel gıda
ürünlerimiz için hayati önemdedir.

YEnİ KGF PAKETLErİ
Sayın Cumhurbaşkanımızın

müjdesini verdiği bir diğer konu da
Kredi Garanti Fonu kefaletiyle

kullandırılacak üç yeni destek paketidir.
Finansmana erişim, yatırım ve ihracat
destekleri konusundaki bu üç desteğin
toplam büyüklüğü 60 milyar lira…

Bildiğiniz gibi KGF, teminat
yetersizliği olan KOBİ ve KOBİ dışı
işletmelere kefil olur, işletmelerin
finansmana erişimini sağlar. Yıllardır
şirketlerimizin yanında olan ve çok
önemli bir eksiği dolduran bir
mekanizmadır. Borsa üyelerimiz de bu
desteklerden yararlanarak rekabet
güçlerini artırabilirler…

KurAKLıK Sorunu
Hem tarımsal desteklerin artması,

hem de KGF destekleri, sorunlarımızın
çözümü için elbette önemli adımlardır,
ancak tek başlarına yetersiz
kalacaklardır. Söz konusu gıda
olduğunda, iklim değişikliğinden
kuraklığa, tarımsal alanların
azalmasından nüfus artışına kadar, çok
boyutlu ele alınması gereken sorunlarla
karşı karşıya bulunduğumuzun
bilincindeyiz.

Önümüzdeki yıllarda yaşanması
kaçınılmaz görünen gıda arzı sorunları,

birçok açıdan çözüm geliştirilmesine
ihtiyaç duyuyor. Bu noktada, Şubat
ayının başında Resmi Gazete’de
yayınlanan “Tarımsal Kuraklıkla
Mücadele” hakkındaki Cumhurbaş-
kanlığı Kararı’na da değinmek
istiyorum. 

Kuru ve sulu ziraat alanlarında su
yönetimi, yatırımlar, tarım teknikleri,
tohum ve bitki çeşitliliği, sulama
teknikleri, hastalık ve zararlılarla
mücadele, destekler, mera otlatma ve
arazi kullanım planları gibi, tarımla 
ilgili birçok hayati konunun
düzenlendiği bu kararın, beklentileri
karşılamasının hayati önemde olduğuna
inanıyorum. 

Bu kararname ile tarımsal üretimle
ilgili tehditleri değerlendirecek, erken
uyarılar ve tahminler yapacak,
çözümler üretecek çeşitli komiteler
kurulacak. Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın koordinasyonunda
kurulacak bu komiteler birçok kurumun
katkısıyla oluşacak ve inşallah hem
topraklarımızın korunması, hem de
tarımsal üretimimizin artırılması için
etkin çalışmalar yapacak.”
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Sektörler
İSTİB’de

buluşuyor

Şule
Karadeniz
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İSTİB şubat ayı Meclisi,
Ahmet Bülent Kasap

başkanlığında toplandı

Gıda merkezli dünyanın
oyun kurucusu olmalıyız

‘Rusya – Ukrayna savaşı
hububat fiyatlarını etkiler’

Kaliteli peyniri
güvenilir noktalardan,
bu işi layıkıyla yapan
satış merkezlerinden
almak gerektiğini ifade
eden Al, “İkinci olarak
unutmayın ki damak
yanılmaz. İyi bir peynir
hiçbir damağı yanıltmaz.
Çünkü Cenab-ı Allah
damağımızı öyle bir
güzel yaratmış ekşiyi,
tatlıyı, tuzluyu, lezzetliyi
hemen çözüp raporunu
sana veriyor, damak
yanılmaz” diyor. Al,
peynirin kalitesinin şu
şekilde anlaşılacağını
söylüyor: “Peyniri
ağzımıza
koyduğumuzda hemen
yutmayacağız,
ağzımızda biraz
çevireceğiz, damağımız o
lezzeti tadacak, sonra
yutacağız. Eğer ikinci bir
peynir yeme hissi
doğuyorsa o peynir
güzeldir. Ama
zorlamayla yiyorsanız,
orada bir sıkıntı var.
Güzel olan bir peynir,

kendini yedirir. Peynir
yeme isteğin olmasa bile
yedirir çünkü lezzet
vardır. Kaliteli bir ürün
aynı zamanda göze de
hitap eder, sonra damağa
hitap eder sonra da
mideye hitap eder. Bu
zinciri güzel bir şekilde
tamamlıyorsa o peynir
kalitelidir.”

KALİTELİ SÜT
Kaliteli peynirin

kaliteli sütten başladığını
kaydeden Al, şunları
aktarıyor: “Koyun sütü,
manda, keçi sütü bunlar
değerli sütlerdir.
Baktığınız zaman yağ
oranı açısından, mineral
açısından değerlidir.
Sıralamada inek sütü
bunların en altında kalır.
Ülkemizde genelde inek
sütü üretimi var ve
ağırlıklı olarak ondan
mamul yapılıyor. Hem
de ekonomik. Ama bir de
değerli sütlerden yapılan
ürünler var. Bugün bir
manda kaymağı

dediğiniz zaman
kaymakların en üst
segmentidir. Mineral
açısından, lezzet
açısından çok değerli bir
kaymaktır ve değerli bir
süttür. Bu şekilde değerli
sütlerden yapılan
ürünlerin de doğal
olarak uygun bir karşılığı
olması lazım. Hem kalite
açısından, hem lezzet
açısından hem de fiyat
açısından… Bu da
ekonomiye bağlı olduğu
için insanlar tabi klasik
inek peynirine
yönelebiliyor ya da
peynir ihtiyacını klasik
ürünler yerine
günübirlik ürünlerle
giderebiliyor.”

Kaliteli peynir
nasıl anlaşılır 

Recep
Salih Al

İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve
“Süt Ürünleri Perakende Ticareti Meslek
Komitesi Üyesi Recep Salih Al, peynirin
kaliteli olup olmadığının nasıl
anlaşılacağını anlattı. 

İstanbul Ticaret Borsası olarak,
tarım, gıda ve hayvancılık
sektörlerini ve kamu temsilcilerini
ortak bir masada buluşturarak
sorunlarını, çözüm önerileri ile
birlikte ortaya koyabilmelerini
hedefliyoruz. Bu kapsamda
“Güvenilir Ürün Platformu” ile
ortak bir proje geliştirerek “Borsa
Meydanı’nda Sektörler 
Konuşuyor” etkinliğini
düzenlemeye başladık.

İstanbul Ticaret Borsası çatısı
altındaki her sektörün, “Borsa
Meydanı”nda bir araya geleceği
etkinliklerin ilkini Ocak ayında
gerçekleştirdik. İlk toplantıda
“Hububat’ta Küresel Trendler ve
Türkiye” teması ile “Hububat”
sektörünü bir araya getirdik.

Türkiye’nin gıda, tarım ve
hayvancılık sektörlerindeki en
büyük temsilcisi konumunda
bulunan İstanbul Ticaret Borsası,
düzenlediği bu etkinlik ile
sektörlerin güncel durumları,
tedarik zinciri, üretim, doğru bilinen
yanlışlar, sektör beklentileri, e-
ihracat, markalaşma ve iklim krizi
gibi konularda bilgi paylaşımı
yapılmasına katkıda bulundu.
Özellikle iklim krizi en önemli
gündem oldu.

Şubat ayında ise “Süt ve Süt
Ürünleri Sektöründe Ulusal
Stratejiler” teması ile Süt ve Süt
ürünleri sektörünü bir araya
getirdik. 

Sene sonuna kadar her ay
sektörlerimizi, ilgili sivil toplum
kuruluşlarını ve kamu temsilcilerini
bir araya getirmeye devam edeceğiz.
Toplantılarımızın ardından
raporlarımızı sektörlerimiz adına
karar alıcılar ile paylaşacağız. 

Toplantılarımıza, web
sitemizden, sosyal medya
hesaplarımızdan ve e-posta
duyurularımızdan takip ederek
katılım sağlayabilirsiniz. 

İstanbul Ticaret Borsasının Şubat ayı meclis toplantısında
değerlendirmelerde bulunan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, dünyanın
gıda merkezli bir sürece girdiğini belirterek, “Gözümüzün
önünde, gıdanın başrolde olacağı yeni bir dünya kuruluyor. Bu
sürecin oyun kurucularından biri olmalıyız” dedi.
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Türk ve Tatar firma
temsilcileri iş
forumunda biraraya

geldi. Toplantının ardından
firma temsilcileri ikili iş
görüşmeleri de
gerçekleştirildi. Toplantıya,

Tataristan Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Yardımcısı
Marat Ahmatov, Rusya
Federasyonu Ticaret
Mümessilli Yardımcısı/
Rusya Devlet İhracat Merkezi
Türkiye Temsilcisi Radik

Gimatdinov, RF Tataristan
Cumhuriyeti Türkiye
Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi
Ayrat Gataullin ve Rusya
Federasyonu Ticaret ve 
Sanayi Odası Temsilcisi İlya
Kornilov iştirak etti. 

İstanbul
Ticaret
Borsası
(İSTİB) her
yıl olduğu
gibi bu yıl
da okullara
eğitim
desteğini sürdürüyor. İSTİB, eğitime
yardım için bütçesini Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından ayrılan bütçeye
ek bir bütçe daha ayırarak belirledi. Bu
sayede çok daha fazla çocuğa destek
ulaştırmayı amaçladı. İstanbul genelinde,
okul idareleri ile yapılan çalışmalar
sonucunda belirlenen okullardaki ihtiyaç
sahibi öğrencilere iletilmek üzere
hazırlanan giyecek yardımları, İSTİB
Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Altuntaş
tarafından okul müdürlerine teslim edildi.  

Maddelerin Cins ve Nev'leri En Az Fiyat En Çok Fiyat Ortalama Fiyat Birim

27,00 ₺ 42,65 ₺ 34,30 ₺ KG

21.00 ₺ 34,99 ₺ 27,52 ₺ KG

50,35 ₺ 69,50 ₺ 66,56 ₺ KG

70,00 ₺ 230,00 ₺ 87,93 ₺ KG

45,00 ₺ 54,99 ₺ 51,54 ₺ KG

50,00 ₺ 64.50 ₺ 56,14 ₺ KG

68,00 ₺ 83,00 ₺ 74,33 ₺ KG

85,50 ₺ 198,00 ₺ 94,65 ₺ KG

DANA ETİ KARKAS

İNEK ETİ KARKAS

KUZU ETİ KARKAS

DANA (CANLI)

KUZU ETİ KEMİKSİZ

KOYUN ETİ KARKAS

DANA ETİ KEMİKSİZ

İNEK (CANLI)

ŞUBAT

Belirtilen fiyatlar Şubat Ayı Hazır Tacir Satış ve peşin fiyatlardır.

Türkiye
Perakendeciler
Federasyonu
(PERDER) İstanbul
Başkanı Faruk
Güzeldere, Başkan
Yardımcısı Dursun
Korkmaz, Yönetim
Kurulu Üyeleri
Cemal Özen,
Ramazan Ulu ve
Genel Koordinatör
Sebahat Öcal’dan oluşan bir heyet, İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz’a nezaket
ziyaretinde bulundu.

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent
Kasap ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Beşir Kılıç’ın da katıldığı toplantıda,
perakende gıda sektörü ve güncel ekonomik
gelişmeler hakkında istişarelerde
bulunuldu.

Eğitime destek
sürüyor 

TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz’un ev sahipliği yaptığı
Türkiye ve Tataristan’dan iş insanlarını bir araya getiren iş forumu ve iş
görüşmeleri, TOBB İstanbul hizmet binasında gerçekleştirildi. 

İSTİB’den
mesleki eğitim
çalışmaları 

İstanbul Ticaret Borsası’nda et ve süt
sektörlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye
elemanların yetiştirilmesi için yapılacaklar
hakkında, ilgili yönetim ve meclis üyelerinin
katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. İSTİB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih
Al başkanlığında gerçekleşen toplantıya;
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tekinaslan ve
Emre Acar, Meclis Üyesi Cemal Parlak ve
Ahmet Yücesan, Genel Sekreter Şule
Karadeniz, Genel Sekreter Yardımcıları Taha
Enes Şener ve İsmail Şen katıldı.Toplantıda
sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye
elamanların yetiştirilmesi için yapılması
planlanan eğitim çalışmalarının kapsamı
değerlendirildi.

PERDER’den
ziyaret
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Türk ve Tatar 
iş insanları 
birarada 

KGF bilgilendirme
seminerine 
katılım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Kredi Garanti Fonu işbirliğinde, teminat
yetersizliği nedeniyle kredi alamayan
işletmelere kefil olan ve bu işletmelerin
finansmana erişmelerinde destekleyici
mekanizmaları bulunan Kredi Garanti Fonu
(KGF) hakkında bilgilendirme semineri
gerçekleştirildi.

İSTİB ve İTB’den
süreç kıyaslama 

İstanbul
Ticaret
Borsası
(İSTİB) ve
İzmir Ticaret
Borsası (İTB),
Araştırma ve
Geliştirme ile
Basın, Yayın
ve Sosyal Medya çalışmaları süreçleri
arasında kıyaslama toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda İTB ve İSTİB tarafından süreçler
ve uygulamalar hakkında bilgiler verilerek,
uygulamalar karşılaştırıldı. Uygulamaların
daha etkin hale getirilebilmesinin
hedeflendiği çalışma sonucunda
önümüzdeki dönemde bu tarz toplantıların
diğer süreçleri de kapsayacak şekilde
artırılması kararlaştırıldı. 

TOBB Başkan Yardımcısı ve
İSTİB Başkanı Ali Kopuz,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımı ile
gerçekleştirilen Anadolu Aslanları İş
Adamları Derneği’nin (ASKON) 
12. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulun hayırlı olmasını
dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
konuşmasında, “Millî kalkınmanın
güçlü adı olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen ASKON’u,
kurulduğu günden beri yakından
izliyorum. Türkiye çapındaki 8 bin
üyesi, 10 milyar doların üzerinde
ihracata sahip 20 bini aşkın işletmesi
ve bir milyondan fazla istihdamıyla,
ülkemizin önde gelen sivil toplum
kuruluşlarından biri hâline gelen

ASKON mensuplarının her birini
ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

“DÜNYA ÇAPINDA
BAŞARILARA İMZA ATTI”  

ASKON’un faaliyete geçtiği
günden beri ülkesinin, milletinin ve
devletin yanında yer aldığını
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şöyle konuştu: 

“Bu güzide derneğimiz,
Anadolu’nun bağrından çıkıp, önce
bölgesinde, sonra Türkiye’de ve
nihayet dünya çapında büyük
başarılara imza atan iş insanlarımızı
temsil etmektedir. Kazanırken hakkı
ve hakkaniyeti gözetme anlayışıyla
çalışan, üreten iş insanlarımız
tarafından kurulup büyütülen

ASKON, son dönemde de bu ilkeli
tavrıyla farkını ortaya koymuştur.”

“EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ
İNsANIMIZIN DİNAMİZMİDİR”

Ekonomide verilen 
mücedelenin önemine de vurgu
yapan Erdoğan “Bir süredir, Türkiye
ekonomisini, yüksek faiz-yüksek
enflasyon sarmalından kurtarıp;
yatırım, istihdam, üretim, ihracat,
cari fazla yoluyla büyüme 
rotasına sokmanın mücadelesini
veriyoruz. Bu mücadelede en büyük
güç kaynağımız, her alanda
ülkemize 19 yıldır kazandırdığımız
altyapı ile müteşebbisinden
çalışanına insanlarımızın
dinamizmidir” dedi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz
ASKON Genel Kurulu’na katıldı

İSTANBUL TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN ŞUBESİ TESCİL BÜLTENİ
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2021-22 hasat sezonunun devam ettiği ve 2022 yılına girdiğimiz bir süreçte piyasaların sakin
seyrettiğini görüyoruz. Covid etkisi, gıda tedarik zincirindeki bozulmalar, artan iklim riskleri, 
nakliye fiyatları, talep baskısı gibi çok sayıda faktörün etkisi ile tarım ürünlerinde aşırı fiyat artışları
yaşadığımız 2021 yılının ardından 2022 yılına, daha yatay, hatta düşen eğilimli bir piyasada girdik. 

Tablodan da görüldüğü üzere
Türkiye’nin hububat ithalatında
iki ülkenin payı %80
civarındadır. Söz konusu
ülkelerden ithalatın en büyük
avantajı, lojistik ve fiyattır. Diğer
taraftan Rusya, Dünya’nın bir
numaralı buğday ihracatçısıdır.
Rusya ve Ukrayna, Dünya
buğday ihracatının %29’unu,
ayçiçeği ihracatının %32’sini,
arpa ihracatının %31’ini, mısır ve
kanola ihracatının %19’unu
yapan iki ülkedir. Dolayısıyla
bölgedeki gelişmelerin, tarımsal
emtia fiyatlarını etkilememesi
mümkün değildir. 

Nitekim son bir gün içinde
Chicago borsası vadeli işlemlerde
buğdayda %9, mısırda %5 ve
soya fasulyesinde %4 artış
yaşandı. Krizin uzun sürmesi ve
derinleşmesi ile birlikte bunun
etkisi de devam edecektir. Yurt
içi piyasalarda da buğday, arpa
ve mısır başta olmak üzere
hammadde fiyatlarında artış
yaşanmaktadır. Burada şu tespiti
yapmak gerekir: Türkiye’nin
hasata kadar başta buğday olmak
üzere, miktara dayalı yeterlilik
riski söz konusu değildir ancak
fiyatlar artmakta olduğu için gıda
enflasyon riskini de tetiklemeye
devam edecektir. Genel anlamda
hububat ürünlerinde arz açığı söz
konusu olduğu için bundan
sonra ithalat Romanya başta
olmak üzere AB ülkeleri, Kuzey-
Güney Amerika ülkeleri,
Avustralya gibi daha uzak
lokasyonlardan yapılabilecek
ancak maliyeti daha pahalı
olacaktır. Bu da kamunun
muhtemel görev zararlarını
arttırabilecektir. Hububat -
bakliyat ihracatçıları açısından
lojistik ve fiyat avantajı belirli

ölçüde kaybedilebiliyor görünse
de Dünya fiyatları artacağı için
sektör ihraç fiyatları da zaman
içerisinde buna ayak
uyduracaktır. Çok keskin
değerlendirmeler için erken bir
süreç, iki ülke arasındaki savaşın
nereye gideceği ve yaptırımların

boyutunu, limanların aktif olup
olamama durumunu takip etmek
gerekecektir. Diğer taraftan
Rusya, tek başına 35 milyar dolar
tarım ürünleri ihraç eden bir
ülkedir. Dünya enerji ve tarım
ürünleri ticaretinin kesintiye
uğramamasını arzu etmekteyiz. 

İstanbul Ticaret Borsası adına imtiyaz sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ KOPUZ
Genel Yayın
Koordinatörü

Şule Karadeniz

Genel Yayın Yönetmeni ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İsmail Şen
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Piyasaların 2022 seyri daha
yatay hatta düşen eğilimli 

w İSMAİL KEMALOĞLU

Yeni yıla ilişkin ekiliş ve
üretim beklentileri de
daha olumlu.  

Yeni hasat vadeli fiyat 
tekliflerinde bu gevşemeyi
görüyoruz. Ancak, bölgesel
dengeleri etkileyecek daha kötü
senaryoda Rusya ve Ukrayna’nın
dünya tarım ürünleri 
ticaretindeki rolünü, buğday
ihracatında Rusya’nın birinci
olduğunu, Mısır, Ayçiçek tohumu
gibi ürünlerde Karadeniz
bölgesinin hakimiyetini gözardı
etmemeliyiz. 

Ülkemizde de iklim şartları geçen
yıla göre bitki gelişimi açısından
daha olumlu seyrediyor. Yoğun
kar yağışının çok olumlu etkisi
olacak. Ancak hububat
ürünlerinden özellikle buğdayda
ekiliş azalmaları devam ediyor.
Önümüzdeki sezon da buğday için
kritik olacak. Hem ekilişteki
azalmalar, hem gübre ve 
sertifikalı tohum kullanımındaki
düşüş verimi doğrudan
etkileyecek. 

Artan girdi maliyetleri de
üretimi daha pahalı hale
getirmekte, özellikle Anadolu
coğrafyasındaki küçük ölçekli
çiftçileri zorlamaktadır. Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın girdi
maliyetleri hususunda ilave
çalışmalar yaptığını biliyoruz.
Önümüzdeki günlerde
Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni
destek açıklamaları olabilir.

Nihayetinde ülkemiz her karış
toprağını en verimli şekilde kullanmak
zorunda. Herkes bunun farkında.
İthalat artık daha pahalı ve gıda
enflasyonu ithalatına dönüşmekte. Bu
ülkenin potansiyelini tarımsal üretim ve
ihracatta daha ileriye götürmek için
bütün sektör paydaşları olarak
gayretimizi artırmalı, sanayici kesim de
yüzünü daha fazla toprağa, çiftçiye
dönmelidir. 

BUĞDAY İÇİN KRİTİK SEZON

YENİ DESTEKLER AÇIKLANABİLİR

GAYRETİMİZİ ARTIRALIM

Dünya değişiyor
tarım ve gıda

sektörü de
değişiyor

Dünya hızla değişmektedir. Bu
değişim fiziki, sosyolojik,
demografik, sosya-kültürel, iklimsel
çok sayıda disiplini ilgilendirirken
tarım ve gıda sektörünün
dinamiklerini de değiştirmektedir. 

Dünyada demografik değişim
yaşanmakta, nüfus artmaktadır.
Nüfus, 1970 yılında 3,7 milyar kişi
iken bugün %110 artış ile 7,8 milyara
ulaşmıştır. 2050 yılı nüfus öngörüsü
ise %25 artış ile 9.8 milyardır. Nüfus
yaşlanmakta, ortalama yaşam süresi
uzamaktadır. 1970 yılında dünya
genelinde ortalama yaşam süresi 59
yaş iken bugün 72 yaşına, Türkiye
için de aynı dönemde 53 yaşından 76
yaşına ulaşmıştır. 65 yaş üstü
nüfusun bugün için dünya nüfusu
içindeki %9 oranının 2050 yılında
%16’lara ulaşması beklenmektedir.

Çok hızlı bir göç yaşanmaktadır.
20 yıl öncesine göre göçmen nüfus
%50 artmıştır. 85 milyondan fazla
insan yer değiştirmiştir. Kuzey
ülkelerinde her 100 kişiden 12’si
göçmen kişilerden oluşmaktadır.
Turist sayısı artmaktadır. Bugün 1,5
milyar nüfus, turist olarak hareket
etmektedir. Sosyo-kültürel değişim
yaşanmaktadır. Nüfus hızla
şehirleşmekte, dünya nüfusunun
yarıdan fazlası kentlerde
yaşamaktadır. Kırsalda yaşayan
insan sayısı hızla azalmaktadır.

Bireyselleşme artmaktadır. 2
milyar dünya hane halkının
%15’i(300 milyon nüfus)tek kişi
olarak yaşamaktadır, Danimarka,
Finlandiya, İsveç, Almanya gibi
ülkelerde yalnız yaşayan hane
halkının oranı %40’lara ulaşmıştır.
Dünya ekonomisi büyürken halen
nüfusun %8,6’sı aylık 60 doların
altında gelire sahip olup 815 milyon
nüfus açlıkla karşı karşıyadır.
Zenginlik de bölgesel olarak yer
değiştiriyor. 1970 yılında en zengin
ülkeler sıralaması; ABD, Japonya,
Almanya, Fransa şeklinde iken
bugün ABD, Çin, Japonya ve
Almanya halini almıştır. 2050 yılı
öngörüsü ise ABD, Çin, Hindistan
ve Japonya şeklindedir.

Teknoloji ve dijitalleşme hayatın
her alanını kapsamaktadır. Dünya
hane halkının yarısından fazlasının
evinde bilgisayar mevcut olup,
internet kullanan kişi sayısı 4,5
milyarı geçti. 2 milyara yakın kişi e-
ticareti kullanmaktadır. Bugün
dünyanın en büyük şirketleri
bilişim, e-ticaret, internet şirketleri
olmuştur.

Dünyada çok ciddi bir ekolojik
değişim yaşanmaktadır. Her yıl
İtalya ülke sınırlarına denk gelen
yaklaşık 12 milyon hektar alan
kentleşme, sanayileşme, erozyon
gibi sebeplerle tarım dışına
çıkmaktadır. Bu durum küresel
riskleri de etki bakımından
değiştirmekte; iklim değişikliği,
doğal afetler, olağanüstü hava
olayları en büyük riskler grubunu
oluşturmaktadır.

Dünyada yaşanan değişimler 3
alanı bugünün ve geleceğin stratejik
sektörü yapmaktadır. Enerji, su ve
tarım-gıda.

Artan nüfus, kentleşme, yaşam
süresinin uzaması, iklimsel değişim,
zenginleşme beraberinde çok daha
az çiftçinin daha fazla insan için
üretmek zorunda olması, risk ve
belirsizliklerin artması, tarımda
emek yoğun işgücünün azalması,
tüketim alışkanlıklarının değişmesi,
tarım ürünlerinin daha uzak
mesafelere taşınması, ülkelerin gıda
güvenliği riski yaşaması, başka
ülkelerde tarım topraklarının
kiralama veya satınalmalara konu
olması gibi derin değişimlere sebep
olmaktadır.

Bugünlerde yaşanan gıda
güvenliği endişesi, artan gıda
fiyatları ve enerji krizleri, tedarik
sorunları tarım ve gıda sektörünü de
ciddi ölçüde etkileyecektir.

İsmail
Kemaloğlu

TARIM PİYASALARINDA YAŞANAN GELİŞMELER
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Rusya-Ukrayna savaşının 
tarım piyasalarımıza etkisi: 

Hububat
Sektörü
Rusya
İthalatımız
2021

Hububat
Sektörü
Ukrayna
İthalatımız
2021

Miktar (Ton)

7.559.774
Değer (Dolar)

2.211.800.950
Oran (Yüzde)

58.77

Miktar (Ton)

2.947.770
Değer (Dolar)

859.554.803
Oran (Yüzde)

22.84

Denizhan Dere
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w DENİZHAN DERE 

İstanbul’da Haliç ile surlar arasında
İstanbul Limanı’nın gıda deposu,
Balıkpazarı ve Yemiş İskelesi

olarak bilinen bölge, Bizans döneminden,
20. yüzyılın ikinci yarısına kadar İstanbul
gıda tüccarlarının adresi olmuş. 1950’li
yıllar ile birlikte İstanbul’un değişen
çehresi, yeni sanayi sitelerinin kurulması
gerekir ve gıda tüccarlarının henüz
tamamlanmamış yolculukları da başlar.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali
Kopuz, onlarca yıldır süren ve henüz
kalıcı bir yere ve çözüme kavuşamayan
gıda toptancılarının, şehrin hızlı ve
plansız büyümesine kurban olduğunu
belirtiyor. Ali Kopuz, 1950’li yıllardan
sonra hızla artan İstanbul’un nüfusunun,
plansızlıkla birleşerek, kalıcı olarak
düşünülen her merkezin kısa sürede
geçici olmasına yol açtığını söylüyor:
“İstanbul’un gıda toptancıları, yüzlerce
yıl boyunca aynı bölgede hizmet verdi,
çünkü İstanbul’un nüfusu 20. Yüzyıla
kadar milyonun altında kaldı. Oysa
1950’lerden sonra durum değişti ve hızlı
bir biçimde 15 milyonu geçen, sınırları
belirsiz bir mega kent haline geldi. Bu
hızda bir büyüme, her türlü çözümü
eksik bırakıyor. Geçmişte öngörüsüzlük
nedeniyle Bayrampaşa dâhil her yeni
kurulan site eski mantıkla yapıldı. 50
metrekare, 100 metrekare, 200 metrekare
yerlerde toptancılık olmaz. Benzer
durumu Kayaşehir’de de yaşadık. Bugün
Kayaşehir’deki site de hem yetersiz hem
de kalıcı çözüm olmaktan uzak.”

Sorun 1950’lerde
Başladı

İstanbul Ticaret Borsası’nın uzun
yıllar Başkanlığını yürüten Nejat Ekrem

Basmacı 2010 yılında vermiş olduğu bir
röportajda 1950’li yıllarda yaşananları
şöyle anlatıyor: “Eminönü ile Unkapanı
arasında aniden istimlak başladı.
Dükkânlarımız yıkılmaya başladı. O
zaman hem belediye reisi hem de vali
olan merhum Fahrettin Kerim Gökay
Bey’e gittim. Vilayette konuşurken
merhum Başbakan Adnan Menderes
Bey geldi. Kendisinden rica ettim
münasebetler kurdum ve ‘Balık
pazarındaki çarşımızı böyle aniden
yıkmayın önce bize muhakkak bize bir
yer gösterin oraya geçelim’ diye ricada
bulundum. Önce manifaturacılar
çarşısının altında bir muvakkat yeri
verdi ondan sonra da ben Unkapanı’nda

tekrar bütün balık pazarlıları birer
dükkân sahibi yapmak için Gıda
Toptancıları Çarşısı Kooperatifini
kurdum.” 

rami Kuruluyor

Eminönü bölgesinde yapılan
çözümler nüfus artışı karşısında yetersiz
kalır ve konu 1970’lerde tekrar gündeme
gelir. 1977 yılında gıda toptancıları
tarafından bir yapı kooperatifi kurulur.
Ardından dernekleşirler. 

Nihayet 1985 yılına gelindiğinde,
dönemin Belediye Başkanı Bedrettin
Dalan, 220 bin metrekare araziye sahip
olan, Rami Kışlası’nı geçici olarak gıda
toptancılarına tahsis eder. Böylece gıda

toptancıları geçici de olsa bir yer
bulurlar. 

rami’den mega
Center’a

Asıl hedef ise gıda toptancılarına
uygun, depolama, nakil ve satış
ofislerini barındıran bir çarşı kurulması
ve bu çarşıya taşınmaları idi. Ancak
süreç kolay ilerlemiyordu.
Bayrampaşa’da gıda toptancıları için
istenilen özelliklere sahip bir çarşı için
gerekli adımlar atıldı. Arsa Ofisi
tarafından kamulaştırma işlemleri
yapıldı. Bayrampaşa’da bugün “Mega
Center” olarak bilinen gıda toptancıları
merkezinin kurulu bulunduğu 647

dönümlük arazisi satın alındı. 1994
yılında temeli atılan gıda toptancıları
çarşısı 2005 yılında açıldı. Rami Kuru
Gıda Toptancıları Çarşısı’ndan, Mega
Center’a taşınma süreci de başlamış
oldu.

Ve Kayaşehir…

Bununla birlikte İstanbul büyümeye
devam etti. “Kayaşehir Projesi” yeni bir
merkez olarak gündeme geldi. 2021’de
açılan ve düşünüldüğünde büyük bir
proje olan Kayaşehir, tamamlandığında
ise İstanbul için küçük kaldı. İstanbul’un
gıda toptancılarının şehrin içinde ve
sınırlarındaki gezisi henüz bitmiş gibi
görünmüyor.

YAĞ İSKELESİNDEN, KAYAŞEHİR’E

İstanbul'un 20. yüzyılın ikinci yarısındaki 
hızlı büyümesi, gıda merkezini bitmeyen bir
sorun haline getirdi. İSTİB Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Kopuz, şimdiye kadar ortaya konan
her çözümün, kısa süreli olduğunu vurguladı. Yolculuk

Çin'e mal satmanın
yolu bu siteden geçiyor

Çin Halk Cumhuriyeti’ne gıda
ihracatı yapacak firmalara 248 ve
249 sayılı GACC (Çin Gümrükler
Genel İdaresi) düzenlemeleriyle
yeni bir kayıt sistemi oluşturuldu.

18 ürün grubu içerisinde yer
alan ihracat malları ve bu ürünler
dışındaki diğer ürünler için ikili
sınıflandırmaya gidilmiş olup, 18
ürün grubunda yer alan ürünlere
aşağıda belirtilmiştir.

18 ürün grubu içerisinde yer
alan ürün grupları için firma kaydı
ancak Tarım ve Orman
Bakanlığının Çin Gümrükler Genel
İdaresine göndereceği listelerle
yapılabilecektir. Bu kapsamda,
üretici firma kayıtları Tarım ve
Orman Bakanlığınca tarafından
resen düzenlenerek Çin
Gümrükler Genel İdaresine
iletilecektir. 

18 ürün grubu dışındaki gıda
ürünlerini üreten üreticilerin 1
Kasım 2021 tarihinden itibaren
http://cifer.singlewindow.cn./
adresinden bizzat kayıt olmaları
gerekmektedir. Söz konusu 248 ve
249 sayılı Çin Gümrükler Genel

İdaresi düzenlemeleri 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren yürürlüğe
girecektir. 

Söz konusu kayıt işleminin
üreticiler (ülkemiz 
uygulaması açısından depo ve
paketleme tesisleri dâhil) için
zorunlu olduğunu, üretici olmayan
aracı ihracatçılar için kayıt
yapılmayacağını bildirilmiştir.

1. Et ve Et Ürünleri, 
2. Sosis Muhafazaları, 
3. Su Ürünleri, 
4. Süt Ürünleri, 
5. Kuş Yuvaları ve Kuş Yuva

Ürünleri, 
6. Arı Ürünleri, 
7. Yumurta ve Yumurta

Ürünleri, 
8. Yemeklik Yağlar, 
9. Yağlı Tohumlar, 
10. Doldurulmuş Buğday

Ürünleri, 
11. Yenilebilir Tahıllar, 
12. Öğütülmüş Tahıl Sanayi

Ürünleri ve Malt Taze ve
Kurutulmuş Sebzeler ve Kuru
Fasulye, 

13. Çeşniler, 
14. Fındık ve Tohumlar, 
15. Kurutulmuş Meyveler, 
16. Kavrulmamış Kahve

Çekirdekleri ve Kakao
Çekirdekleri, 

17. Özel Diyet Amaçlı Gıdalar, 
18. Sağlıklı Yiyecekler

Bitmeyen 
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Metro Marketleri Coğrafi
İşaretler Yöneticisi Dr. Enes
Aslan coğrafi işaretlerin
barındırdığı potansiyelleri
gazetemize anlattı.

Coğrafi işaretler, belirgin
niteliği, ünü veya diğer
özellikleri itibariyle kökenin
bulunduğu yöre, alan, bölge
veya ülke ile özdeşleşmiş bir
ürünü ifade ediyor. Dr. Enes
Aslan Coğrafi işareti şöyle
tanımlıyor: “Ürün için bir
çeşit kimlik vurgusu
diyebiliriz. Hem Türkiye’de
hem de ikinci aşama olarak
Avrupa Komisyonundaki
tescilleri önemli. Burada
hem Türkiye hem
Avrupa neden
önemli? Çünkü biz
ilk adım olarak
burada tescilleri
tamamlayarak
Avrupa’daki
varlığımızı
tescillerle
sürdürmeye
çalışıyoruz. Çok
ciddi bir ekonomik
değer karşınıza çıkıyor.
Coğrafi işaretler pazarı
giderek büyüyor. AB’deki
rakamlara baktığımızda bu
pazar 77 milyar Euro
büyüklüğünde. Gerçekten
büyük bir potansiyel var.
Ülkemizde coğrafi işareti
alınabilecek ürün sayısı 3000
olduğu söyleniyor.  Şu an
yarısı civarında tescilli ve
aday ürün olduğunu
söyleyebiliriz. Bu artarak
devam ediyor. Coğrafi
işaretin ülke ekonomisi
açısından önemi
ticarileştirilebilir olması ve
ürüne katma değer
sağlaması.” 

Dr. Enes Aslan, coğrafi
işaretin ve yaratacağı değerin
paydaşlara iyi anlatılmasının
önemine de dikkat çekiyor;
“Öncelikle ilgili devlet
kurumları, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine bağlı oda ve

borsalarımız, belediyeler ile
kentlerdeki tarım ve orman,
milli eğitim, kültür ve turizm
müdürlükleri ve dernekler en
önemli paydaşlar. Tüm
paydaşların konuyu doğru
anlayarak sahiplenmeleri ve
işbirlikleri ise sürecin daha
sağlıklı yürümesini sağlıyor.”

CORAFİ İŞARETİN
KÜRESEL PAZARI
Dr. Aslan, coğrafi işaretin

yakın gelecekte ürünün
varlığının ispatı haline
geleceğine dikkat çekiyor ve
ekliyor; “Örneğin yoğurt
ABD’de ‘Greek Yogurt’
olarak biliniyor. Yani Yunan

yoğurdu. Bu
yerleşmiş bir

isim. ABD’nin
yoğurt

piyasasının
lideri
Chobani
bir Türk’e
ait olsa da

yoğurdunu
Yunan

yoğurdu
olarak satıyor.

Çünkü isim
yerleşmiş. Bu tip sorunları
engellemenin en doğru yolu
ise coğrafi işaret bilincinden
geçiyor.

Ayrıca coğrafi işaretli ürün
uluslararası pazarlarda
önemseniyor ve katma
değerli olarak müşteri
bulabiliyor. Özellikle AB
üyeleri, ABD, Çin ve
Singapur gibi ülkeler, coğrafi
işaretler pazarının liderleri.
Mesela AB ülkelerine
bakıyorsunuz coğrafi işaretli
ürünlerinin yarısına yakınını
üç, dört ülkeye gönderiyor.
Birisi ABD, birisi Çin, diğeri
Singapur… Bu aslında büyük
bir ticaretin olduğunu ortaya
koyuyor. 

Hem yeni pazarlara
girerek, hem de karşılıklı
anlaşmalar ve lobi
faaliyetleriyle yeni
ürünlerimize yer bulurken,

yanlış algıları değiştirmek
için de çalışmalıyız. Örneğin
Yunan yoğurdu algısını Türk
yoğurdu tarafına
çevirebilmemiz büyük başarı
olur.”

İSTANBUL’DA
COĞRAFİ İŞARETLİ
ÜRÜNLER 
İstanbul için coğrafi işaretli

ürün potansiyelinin önemine
de dikkat çeken Dr. Enes
Aslan “Muhteşem ve göz
kamaştırıcı bir tarihten
bahsediyoruz.  Bu tabi ki
mutfak kültürüne de
yansıyor. Tabii bu yarışın
içinde İstanbul’un olması çok
kıymetli olur. Çünkü
buradaki potansiyel,
buradaki turist ve buradaki
ticaretin döngüsü Türkiye’de
coğrafi işaretler pazarının hak
ettiği yere gelmesini
sağlayacak boyutta” dedi. 

Bunun için bir İstanbul
Konsorsiyumu kurduklarını,
burada İstanbul Ticaret
Odası, Tarım ve Orman
Müdürlüğü, Ticaret
Müdürlüğü, ilgili
üniversiteler, ilgili
kooperatifler, Deniz
Araştırmaları Vakfı, İstanbul
Ticaret Borsasının ortak
çalışma yürüttüğünü belirten
Aslan, Kanlıca yoğurdu,
Çengelköy salatalığı, boza
gibi ürünler için çalışmaların
sürdüğünü ifade etti. 

ODA VE
BORSALAR NE
YAPMALI? 
Türkiye‘de TOBB’a bağlı

Oda, Borsa gibi kuruluşların
ticaretin içinde oldukları için
bu coğrafi işaret potansiyelini
en iyi değerlendirecek
kuruluşlar olduğuna
inandığını söyleyen Dr. Enes
Aslan, “Yerel üniversiteler,
dernekler, kamu
kurumlarıyla işbirliği
yaparak, oda ve borsalar bu
işi en iyi yürütecek
kuruluşlardır” dedi.

w HABER MERKEZİ

İSTİB 15.
Kuruyemiş Ve
Kuru Meyve
Ticareti Meclis
Üyesi Çetin
Topaloğlu, yaptığı
basın
açıklamasında,
fındığın Türkiye
için önemine
dikkat çekerek,
“Fındık, en değerli tarımsal
ürünlerimizden biridir. Adeta
toprakta yetişen altındır. Buna
rağmen ne yazık ki gereği gibi
değerlendiremiyoruz. Fındıkta
üretim zengini, gelir fakiriyiz.
Fındıkta verimliliği artırmaz,
katma değerli olarak satmayı
başaramazsak dünya liderliğini
elimizden alırlar” dedi.

Türkiye’nin fındık
üretimindeki yerini
hatırlatarak, hem üretimde
hem ihracatta dünya lideri
olduğuna dikkat çeken
İstanbul Ticaret Borsası
Kuruyemiş Ve Kuru Meyve
Ticareti Meclis Üyesi Çetin
Topaloğlu, “Belki de yıllardır
süren bu liderliğin verdiği
rehavetle, fındık yeterince
önemsenmiyor. Oysa lider
kalmak için emek ve çaba
gösterilmesi gerekir. Olmaz
demeyelim, böyle giderse
liderliği bir gün kaybederiz”
şeklinde konuştu.

400 BİN AİLE FINDIK
TARIMI YAPIYOR
Çetin Topaloğlu,

Türkiye’nin dünya fındık
üretiminin yüzde 62’sini,
dünya ihracatınınsa yüzde
72’sini elinde tuttuğunu belirtti
ve şöyle konuştu:

“Türkiye’de yaklaşık 400 bin
aile fındık tarımı yapıyor.
Ancak maalesef fındık üreten
ülkeler arasında en düşük
verim bizde. Bir dönümden
elde edilen ortalama ürün
ABD’de 236 kg, Fransa’da 225
kg, İtalya’da 128 kg iken
Türkiye’de 96 kg civarında…
Bu oranın düşüklüğünün
nedeni, bölünmüş bahçeler,

yaşlı fındık ağaçları ve doğru
yöntemlerin kullanılmaması.
Çeşitli bölgelerimizde yapılan
örnek bahçelerde, dönüm
başına verimlilik 350-400
kiloya kadar artırılmıştır. Yani
doğru yöntemlerle üretimimizi
katlamamız mümkündür.
Hükumetimiz birçok ürün gibi
fındığa da destek veriyor.
Bahçelerin ıslahı ve modern
yöntem kullanımının teşviki
için de bir proje başlatmak
yararlı olacaktır.”

Fındıkla ilgili üretim
sorunlarının yanında
pazarlama ve katma değer
kazandırma ile ilgili de
sorunlarımız olduğunu
vurgulayan Topaloğlu,
“Ürettiğimiz fındığı değerinde
satamadığımızın en önemli
göstergesi ihracat verileri.
Fındık ihracımızın yüzde 56’sı
natürel iç fındık olarak
yapılıyor. Yüzde 18’i işlenmiş,
yüzde 26’sı ise ileri işlenmiş
ürün olarak ihraç ediliyor. Yani
ürünümüzün çoğunu
hammadde olarak dışarı
gönderiyoruz. Üretim
verimliliğini artırmak için nasıl
devletimizin teşvik

çeşitlendirmesi gerekiyorsa,
fındığın değerlenmesi için de
girişimcilerimizin fındığı
değerlendirmesi gerekiyor”
dedi.

ÜRETİM ZENGİNİ
GELİR FAKİRİYİZ
Fındığın iç tüketiminin de

düşük olduğunu belirten İSTİB
Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu,
diğer üretici ülkelerle
kıyaslandığında fındık iç
tüketiminin Türkiye’de
artırılması gerektiğini
vurgulayarak, 

“Yani bu yararlı ürünü ne
yeterince tüketiyoruz, ne de
gelirinden yeterince
faydalanıyoruz. Biz fındığı
hammadde olarak satarak elde
edebileceğimiz gelirin en azını
elde ediyoruz. Oysa örneğin
fındık ezmesi haline getirerek
satan ülkeler bundan en büyük
geliri elde ediyorlar. Yani
Türkiye fındığın üretim
zengini, gelir fakiri bir ülke…
Bu kısır döngüden
kurtulmalıyız. Fındıktan elde
edeceğimiz en yüksek 
geliri elde etmek için
çabalamalıyız” dedi.

Topaloğlu: “Fındık
toprakta yetişen altındır”

Dr. Enes Aslan:

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali
Kopuz, Türkiye İstatistik
Kurumu’nun açıkladığı 4. çeyrek
ve 2021 yılı büyümesine ilişkin

GSYH verilerini değerlendirirken,
“Dünyada hem siyasi hem de ekonomik
açıdan büyük bir değişim yaşanıyor. Bu
ortamda 2021 yılında yüzde 11 büyüme
önemli bir başarıdır. Ancak, yıllardır
sürekli artan tarımsal hasılamızın
düşmesine dikkat etmeli, yeni çözümler
geliştirmeliyiz” dedi. 

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının
dördüncü çeyreğinde yüzde 9,1; 2021
yılının tamamında ise yüzde 11
büyümesinin önemli bir başarı olduğunu
belirten Ali Kopuz, “Dünya zor
zamanlardan geçerken yakalanan bu
büyüme rakamlarının büyük önemi var.
Ancak önümüzdeki dönem için yeni

senaryolar planlamamız gerekiyor. Zira
sanayide yakalanan yüzde 16’lık büyüme,
yeni dünya düzeninde bizim için yeterli
olmayacaktır. Ana odağımız artık
rakamsal değil tarımsal büyüme
olmalıdır” dedi.

SAVAŞIN ETKİSİ 
Küresel ticarette risklerin zaman

zaman arttığına dikkat çeken İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, “Bugün, tam da böyle
bir dönemdeyiz. Rusya ve Ukrayna
arasındaki gerilim savaşa dönüşmüş
durumda. Savaş durumunda ekonomik
yapı hızla kırılgan hale dönüşür. SWIFT
sisteminden çıkarmak ve Rusya Merkez
Bankası ile işlem yasağı gibi Rusya’ya
karşı açıklanan yaptırımlarla beraber hem
Rusya’nın hem de Rusya ile iş yapan
ülkelerin ticareti büyük sekteye

uğrayacak. Rusya ve Ukrayna ile
ticaretimizde ise gıdanın özel bir
yeri var. Un, makarna ve bisküvi
ihracatımızın temel ham maddesi olan
buğdayın, ithal ettiğimiz kısmının yüzde
85’ini Rusya ve Ukrayna’dan alıyoruz.
Savaş nedeniyle üretimin sekteye
uğraması, hububat ithalatı için yeni pazar
arayışlarına yönelmek zorunda
kalacağımızın göstergesi. Bu da en
azından lojistik maliyetimizin artacağı
anlamına geliyor. Öte yandan bu savaş ilk
gününden itibaren buğday fiyatlarında
artışa yol açtı bile. Savaşın sürmesi,
Ukrayna ve Rusya üretiminin düşmesi
gibi riskler fiyatların daha da artmasına
yol açabilir.

TÜRKİYE KENDİNE YETER
Türkiye kendi kendine yeten bir

ülkedir. Bu yüzden iç pazardaki buğday
arzında sıkıntı yaşanmayacağını
düşünmekle beraber, tarım sektörünün
yüzde 2,2 daralması hızla çözüm
bulunması gereken bir sorundur. 

UZUN VADELİ STRATEJİ
Bu sorunun savaştan önce de farkında

olan Hükümetimiz art arda yeni tedbirler
alıyordu. Tarımsal destekleri artırmak,
kuraklıkla mücadele stratejileri
geliştirilmesi ve teknolojik üretime ek
destekler sağlanması, hep bu doğrultuda
çözümlerdir. Dövizdeki belirsizlik
dolayısıyla artan tarımsal girdi
fiyatlarının üretime engel olmaması 
için yapılan çabaların süreceğine

inanıyoruz. Ancak bu çabalara ek 
olarak uzun vadeli stratejilerin
belirlenmesi ve hayata geçirilmesi de
kaçınılmazdır” dedi.

GELECEK TARIMDA
İSTİB Başkanı Kopuz, tarımın

önümüzdeki yıllarda öneminin
artacağının artık herkes tarafından bilinen
bir gerçek olduğuna dikkat çekerek, “Son
yaşanan gelişmeler, bu durumu sadece
kanıtladı. Bu yüzden tarım sektörünün
geleceğini garanti altına almanın ülkenin
geleceğini garanti altına almak anlamına
geldiğini idrak etmemiz ve planlarımızı
buna göre şekillendirmemiz dışında bir
seçenek bulunmuyor” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz “Dünya zor zamanlardan geçerken sanayide
yakalanan yüzde 16’lık büyüme önemli ancak yeni dünya düzeninde bizim için yeterli
olmayacaktır. Ana odağımız artık rakamsal değil tarımsal büyüme olmalıdır” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: 

Coğrafi işaret
katma değer yaratır

Tarımsal büyümeye 

odaklanmalıyız
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