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İSTİBHaber

İSTİB Başkanı Ali Kopuz,
özellikle gıda konusunda küresel
sorunların yaşandığı günümüzde,
iş dünyası temsilcilerinin
açıklamalarında sorumlu
davranmaları gerektiğini belirtti.
Meclisin açılışında bir konuşma
yapan Kopuz “Gıda ile ilgili

sorunlarımıza bir yenisi eklendi:
Panik…  TMO Genel Müdürünün
“Yeterli ayçiçeğimiz var”
açıklamasına rağmen, bir sektör
temsilcisinin “Ayçiçek yağında
stoklar nisana kadar biter”
açıklaması, büyük paniğe yol açtı
ve fiyatlar hızla yükseldi. l 4’te
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Şule Karadeniz 4’te

Kurumsal
Anlaşmalar 
ve Lobi
Faaliyetleri

İstanbul Ticaret Borsası
tarafından gerçekleştirilen
“Gıda İsrafının Engellenmesi

Projesi” kapsamında yaptıkları
çalışmaları anlatan Kopuz, iş
dünyasının da israfı önleme
konusuna yatırım yapması
gerektiğini vurguladı. 
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İş dünyasına
yatırım çağrısı 

iş dünyası temsilcileri
‘sorumlu davranmalı’

İSTİB Mart Meclisi, Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap Başkanlığında yapıldı
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İSTanBul Odaları 
n İstanbul Odaları ve Borsa Müşterek Toplantısı,

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel ekonomik
değerlendirmelerin yanı sıra iş dünyasının
karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri
üzerine istişarelerde bulunuldu.

n Toplantıya, İstanbul Ticaret Borsası, 
İMEAK- İstanbul Deniz Ticaret Odası,
İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim
Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter ve Genel
Sekreter Yardımcıları katıldı.İSTİB’Te BuluşTu

Mega Center Koop. Başkan Yardımcısı
İlhan Koyunseven bugüne kadar yapılan gıda
sitelerinin amacına uygun planlanmadıkları
için kalıcı çözüm olamadığını söyledi.
Rami’yi örnek veren Koyunseven “36 aylığına
taşınmıştık, tam 36 yıl kaldık” dedi.

36 AYLIĞINA GELDİK 36 YIL KALDIK

İSTİB Meclis Üyesi ve 21. Yumurta
Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Naci
Yıldırım, “Gıda siteleri işlevini kaybetti. 20
yıl önce ile şimdi aynı değil. İstanbul’un
ihtiyacı % 60-70 civarında market zincirler
tarafından karşılanıyor.

MARKET ZİNcİRLER KARŞILIYOR

İSTİB Meclis Üyesi ve 10. Zeytin ve
Zeytinyağı Ticareti Meslek Komitesi Üyesi
Osman Berberoğlu, “Ticaretteki dönüşüm
Mega Center’ı da etkiledi. Eskisi gibi iş yok.
Ben böyle Ramazan görmedim…” l 2’de

BEN BÖYLE RAMAZAN GÖRMEDİM

İSTİB Meclis Üyesi ve 13. Süt Ürünleri
Toptan Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Selim
Küçükkaya, “Mega Center yalnızca İstanbul’a
değil, Tüm Türkiye’ye gıda tedariki sağlayan
bir yer. Ama artık ticaretin biçimi değişti.”

ARTIK TİcARETİN BİçİMİ DEĞİŞTİ

İstanbul Ticaret Borsası’nın
düzenlediği ‘Borsa
Meydanı’nda Sektörler
Konuşuyor’ toplantılarının
üçüncüsünde zeytin ve
zeytinyağı sektörü 
masaya yatırıldı. Toplantıda
konuşma yapan İstanbul Ticaret

Borsası Meclis Başkanı Ahmet
Bülent Kasap, zeytinyağı
üretiminde öncü olan ülkelerin
en az 5 yıllık destek programları
uyguladıklarını belirterek, “
Teşviklerin uzun vadeli olması
ve sürekliliği hayati önemdedir”
dedi.

Zeytinde teşvik ve destek
UZUn solUklU olmalı 

Birkaç yıl öncesine kadar Ramazan öncesi ve süresince yoğun günler yaşayan Mega Center
artık eski günlerdeki gibi değil. Bu değişimin nedenini ve Mega Center’ın sakinleri cevapladı: 

İstanbul Ticaret
Borsası Başkanı Ali
Kopuz,  Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal
girişimiyle başlayan
savaşın, kısa sürede
bitmemesi halinde
küresel ekonomide ciddi
sorunlara yol açacağını belirtti. Ali
Kopuz, “Rusya – Ukrayna savaşı
küresel bir gıda ve enerji krizine
yol açabilir” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Meslek
Komiteleri müşterek toplantısında
gündem Ukrayna ve Rusya arasında
yaşanan savaş ve savaşın gıda
tedariğine etikleri oldu. İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz,
küresel gıda fiyatlarındaki artışa
daha önce dikkati çekerek, İSTİB
olarak sektörün taleplerini
ilettiklerini ve bazılarından sonuç
aldıklarını ifade etti.

rusya –Ukrayna
savaşı küresel gıda
krizi doğurabilir 

‘taleplerimizi ilettik
sonuçları alıyoruz’

BAŞKAN KOPUZ, SAVAŞIN GIDADA 
KÜRESEL RİSK OLUŞTURDUĞUNU SÖYLEDİ 

İSTİB MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK
TOPLANTIDA BULUŞTU

AFAD İstanbul ve İTÜ Afet Yönetim
Enstitüsü koordinasyonunda
hazırlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma
Planı (İRAP) tanıtım toplantısı,
Üsküdar'da yapıldı. İSTİB Başkanı Ali
Kopuz’un da katıldığı programda,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,
Tarihçi İlber Ortaylı, akademisyenler,
sanatçılar, AFAD ve AKOM yetkilileri
yer aldı. Görüşmelerde İstanbul'da afet
riskinin azaltılmasına yönelik
önümüzdeki süreçte izlenecek yol
haritası belirlendi.

‘Robotics’te
birlikte
kazanmayı
öğrendiler

trakya, Brusella’dan 

arındırılacak
Trakya'nın Brusella

Hastalığından Ari hale
getirilmesi çalışmaları ve
izlenecek stratejinin
değerlendirilmesi amacıyla 
3 Mart 2022 tarihinde
Kırklareli’nde "Trakya
Brusella Hastalığından Arilik
Çalışmaları Strateji İzleme ve
Değerlendirme Toplantısı"
düzenlendi. 

l Sayfa 7’de

l Sayfa 5’te

l Sayfa 3

l Sayfa 5

l Sayfa 5

l 8

l Sayfa 4’te
l Sayfa 4’te

istanbul il afet risk
azaltma planı
tanıtım toplantısı 

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, gıda israfının
günümüz dünyasının trajik bir sorunu
olduğunu belirterek “Üretilen gıdanın üçte
biri israf ediliyor. Bu dünya ortalaması ve
bizde de benzer tablo var. FAO verilerine
göre her yıl 1.3 milyar ton gıda çöpe 
gidiyor ve bunun en az yüzde 40’ı
tüketilebilecek vasıflarda” dedi.

Ramazan ayının önemine
dikkat çeken Kopuz “Maalesef
iftar sofraları, Ramazan ayının

ruhuna, anlamına çok aykırı bir
hale gelebiliyor. Lüks açık
büfelerdeki iftarlar konusunda hem
işletmelerin hem de Müslümanların
duyarlı olmaları gerekiyor” dedi. 
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Ramazan’da daha
duyarlı olmalıyız

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz

amacına uygun yapılmadı
Gıda siteleri 

Dünyanın yıllık gıda
israfı 1.3 milyar ton
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İklim değişikliklerinin üretime etkileri,
pandemi ve savaşlarla birleşince gıdanın
önemi hiç olmadığı kadar arttı. Her ülke
gıdada kendi kendine yeterliliğini gözden

geçirmeye başladı. Dağıtım ağlarında yeni
yöntemler geliştirdi. Bu gelişmelerden İstanbul
gibi büyük metropollerin gıda tedarik süreçleri de
etkilendi. Bu etkinin en yoğun hissedildiği
yerlerden biri de İstanbul’un en önemli gıda
toptancıları merkezi olan “Mega Center Kuru
Gıda Hali”… Birkaç yıl öncesine kadar Ramazan
ayı öncesi ve süresince yoğun günler yaşayan
Mega Center artık eski günlerdeki gibi değil. 

Bu değişimin nedenini ve Mega Center’in
sorunlarını sakinlerine sorduk. 

“Gıda Siteleri İşlevini Kaybetti”
İSTİB Meclis Üyesi ve 21.

Yumurta Ticareti Meslek Komitesi
Başkanı Naci Yıldırım, Mega
Center’da bazı sorunlar olsa da
çözüldüğünü, ancak asıl sorunun
gıda sitelerinin işlevini
kaybetmesinden kaynaklandığını
belirtiyor. Naci Yıldırım, Mega Center’da bir
trafik sorunu olduğunu ama alınan tedbirlerle bu
sorunun büyük oranda çözüldüğünü belirtti:
“Kamyon girişlerinde sıkışıklığa yol açmamak
için teker teker giriş kuralı geldi. Birkaç kamyon

veya tır boşaltma yapmak için dükkânın önünde
bekleyince sıkışıklık oluyordu. Bunun için siteye
sırayla girilmesi ve dökme malı olan araçların,
mallarını sabah 7’den önce boşaltarak çıkması
kuralı geldi. Paletli mallarda bir tırın boşaltılması
ortalama 45 dakika iken dökme mallarda bu süre
7 saati buluyor. Paletli olmayan, dökme malı olan
tırların sabah 7’den önce mallarını boşaltarak
çıkması hususu şu anda baskın bir şekilde
uygulanmıyor. Ancak bu kural burayı rahatlatıcı
bir konu oldu.” 

Mega Center’ın bir toptan gıda sitesi için
günümüz ihtiyaçlarını cevaplamaktan uzak bir
yapısı olduğunu belirten Naci Yıldırım,
“Yapılırken o günün ihtiyaçlarına göre küçük
yapılmış. Benim şu anda 2 bin metrekare alana
ihtiyacım var. Dükkânım ise 130 metrekare. Bu
durum hiç kimsenin ihtiyacını karşılamaz. 50 yıl
öncesi için iyidir” dedi. Gıda sitelerinin
günümüzde işlevini kaybettiğini de ifade eden
Yıldırım, şunları söyledi: “Şu anda gıda siteleri
İstanbul için işlevini kaybetti. 20 yıl önce ile şimdi
aynı değil. Önceden market zincirleri yoktu.
İstanbul’daki bütün marketlerin ihtiyaçlarını
daha önce bu toptan gıda merkezi karşılıyordu.
Ancak şimdi İstanbul’un ihtiyacı % 60-70
civarında market zincirler tarafından karşılanıyor.
Bu büyük zincir marketlerin kendi tedarik
sistemleri var. Önceden, ramazan öncesinde
burada adım atılamazdı. Artık bakkal ve
marketler mal ihtiyaçlarının birçoğunu gıda
sitelerine girmeden karşılayabiliyor.” 

“Ev Dışı Tüketim Mega 
Center’ı Kurtarıyor”
İSTİB Meclis Üyesi ve 10. Zeytin

ve Zeytinyağı Ticareti Meslek
Komitesi Üyesi Osman Berberoğlu
da ticaretteki dönüşümün Mega
Center’ı etkilediğini belirtiyor:
“Mega Center’da eskisi gibi iş yok.
Ben böyle Ramazan görmedim. Pandeminden
önceki Ramazanlarda giriş çıkış yapmak bile
zordu. Pandemiden önce çok hareketliydi. Tabii
bir neden de hayat pahalılığı… Rami 2021’de
kapandığında herkes buraya geldi ve yer
bulundu. Normalde buranın bize yetmemesi
lazımdı. Büyük dağıtımcılar da çarşıdan çıktı.
Zaten onlara yetecek büyüklükte dükkân yoktu.
Proje mimari olarak yanlıştı. Üstelik tadilatlara
yeni dükkânlar da yapıldı. Trafik sıkıntısı
olmamasının bir nedeni de kamyon ve tırların
kontrollü girişi.”

Zincir marketlerin yaygınlaşmasının gıda
toptancı sitelerine olan ilgiyi azalttığını da belirten
Osman Berberoğlu, “Zincir marketler aracıyı
kaldırdığı için işler azaldı. Lojistik firmaları Mega
Center’ı pas geçip adamın ayağına götürüyor. Biz
şu sıralar daha çok, kafe, bar, bistro, lokantalara
hizmet veriyoruz. Ev dışı tüketimin artışı Mega
Center’ı kurtardı. Toptancılık sisteminin sürekli
kan kaybetmesi neticesinde Mega Center da önem
kaybediyor” dedi. Mega Center’ın kangren-
leşmiş sorunları olduğunu da ifade eden Osman
Berberoğlu, yönetim aidatlarının yüksekliğini,
ortak alanların paletler tarafından işgal edilmesini
bu sorunların başında ifade ediyor.

“Eski Hareketlilik Azaldı” 
Aynı zamanda Mega Center

Yönetim Kurulu Üyesi olan, İSTİB
Meclis Üyesi ve 13. Süt Ürünleri
Toptan Ticareti Meslek Komitesi
Üyesi Selim Küçükkaya, sitede eski
hareketliliğin azaldığını, bunun
nedeninin de ticaretin biçiminin
değişmesi olduğunu belirtiyor: “Mega Center
Kuru Gıda Çarşısı, yalnızca İstanbul’a değil, Tüm
Türkiye’ye gıda tedariki sağlayan bir yer. Ama
artık ticaretin biçimi değişti. Çarşının işlevi ve
hareketliliği ile ilgili olarak, büyük zincir
marketlerin etkileri çok oldu. Eski hareketlilik
azaldı. Marketler yasasının nasıl çıkacağı önemli.
Halen tedarik sağladığımız ev dışı tüketim
sektörü dışında, mahalle bakkal ve marketleri
var. Bugün büyük marketler rahatça yağ
stoklayarak piyasaya yön verebiliyor. Yasanın
herkesi koruyacak bir yasa olması gerekir.”

Mega Center’daki sorunların çözümü için
doğru adımların atıldığını belirten Küçükkaya,
“Çarşının çalışabilmesi için içeriye müşteri
girmesi gerekir. Araç yoğunluğunun müşteri
girişlerini önlememesi için bazı tedbirler alındı.
Bu da genel olarak olumlu sonuç verdi. Daha
önceden palet yeri kiralanabiliyordu. Ancak şu
anda çarşıda böyle bir uygulama yok. Palet için
kiralanan alan şu anda otopark oldu” dedi.
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Markaya yatırım 
yapsak mı yapmasak mı?
Böyle soru mu

olur, demeyin.
Küçük büyük
her işletmede

bu soru zaman zaman
gündeme gelir. Eğer hiç
marka yatırımı yapmamış
bir işletmeniz varsa,
marka yatırımı kararının
arifesinde yaşarsınız hep.
Reklamı bir harcama olarak görüp,
reklama, sokağa atılan para gözüyle
bakmak pek de yadırganmaması gereken
bir tutumdur. Yoğun rekabetin
yaşandığı, kârlılığın giderek düştüğü
sektörlerde reklam, dolayısıyla da marka
yatırımı yapmak kolay değildir.

Büyük firmalar için de reklam
yatırımını sürdürmek kolay değildir.
Yaptığı yatırımlarla belirli bir pazar
hâkimiyetine ulaşmış firmalar, daha ne
kadar bu parayı saçmaya devam
edeceğiz, diye düşünürler haklı olarak. 

Bir diğer sorun da yapılan
harcamaların etkisiyle ilgili endişelerdir.
Hangi mecrayı kullanmalı, ne demeli, ne
zaman söylemeli, tüketiciye nasıl
ulaşmalı?

1839 ile 1922 arasında yaşamış,
reklamcılık ve pazarlamacılığın öncü
şahsiyetlerinden İş insanı John
Wanamaker’in ünlü sözü bu endişelerin
veciz bir ifadesidir: “Reklama harcadığım
paranın yarısı boşa gidiyor, ama hangi
yarısı bilemiyorum.”
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Bu konuyu bir başka yazıya bırakıp,
marka yatırımı yapmalı mı, yapmamalı
mı kararı hakkında bir şeyler yazmak
istiyorum. 

Aslında bu sorunun cevabı basit: Eğer
işletmenizin gelişmesini, büyümesini,
pazar payının artmasını istiyorsanız
marka yatırımı kaçınılmaz bir
zorunluluk. Bu zorunluluk, marka
yatırımı yapan büyük işletmelerinin
hepsinin pazar paylarının sürekli
artmasıyla açıklanabilir. Markasız
ürünler üreten ve hatta marka
yatırımından kaçınan ya da düşük
bütçeler kullanan küçük markaların
pazar payı sürekli azalıyor. 

Bu söylediklerim, tüm sektörlerde

olduğu gibi özellikle gıda sektöründe
geçerli. Markalı ürünlerin pazardaki
payları her geçen yıl artıyor. Orhan
Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık ve Yeni
Hayat romanlarında Türkiye’nin değişen
toplumsal yapısının yanında değişen
tüketim alışkanlıkları ve ticaret
anlayışları da değerlendirilir. Yeni
Hayat’ta kasabalardaki küçük esnafların,
markaların gücünü kullanmak için
bayilikler almaya başlamaları ve böylece
tüketim alışkanlıklarının ülke genelinde
aynılaşması işlenen konulardan biridir.
Kafamda Bir Tuhaflık romanında ise
İstanbul’daki seyyar yoğurt satıcılarının,
önce cam, sonra plastik ambalajlı markalı
yoğurtların rekabeti karşısında nasıl yok
oldukları anlatılır. 
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Tüketici alışkanlıklarıyla hakkında
yapılan bilimsel araştırmalar da marka
yatırımı yapan gıda ürünlerinin diğerleri
karşısında avantajlı olduklarını
gösteriyor. Bu avantajların neler
olduğuna gelmeden önce birkaç
araştırma sonucunu örnek olarak vermek
istiyorum. Gıda ürünlerinde marka
algısının zaman içinde nasıl değiştiğini
gösteren çalışmalar şunlar:

1999 yılında Eskişehir ili şehir

merkezinde uygulanan anket sonucunda
gıda ürünlerinde marka bağımlılığının
yüzde 80 civarında çıktığı tespit edilir.
Çalık (1999)

2000 yılında Adana’da yapılan Gıda
Ürünlerini Satın Almada Marka
Bağımlılığı başlıklı çalışmanın
sonucunda, işlenmiş et ürünleri satın alan
ailelerin yüzde 52,3’ünün her zaman aynı
marka ürünleri satın almayı tercih
ettikleri saptanır. Markasız ürün satın
alan ailelerin oranı ise sadece yüzde
6,7’dir. Şengül ve Özçiçek (2000)

Antalya ili Migros ve Gima zincirinde
2004 yılında yapılan bir araştırmada ise
tüketici tercihinde marka yüzde 46, fiyat
yüzde 30, ambalaj yüzde 15 ve satış
noktası yüzde 9 oranında etkili ve önemli
bulunmuş. Akpınar ve Yurdakul (2004)

2008 yılında Tokatlıların gıda
maddelerini satın alırken dikkat ettikleri
konuların araştırılması sonucu, markanın
en önemli faktörlerden biri olduğu ortaya
konmuş. Kızılaslan ve Kızılaslan (2008)
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Bu örneklere onlarcası eklenebilir.
İnternette yapılacak küçük bir
araştırmayla gıda ürünleri satın almada
tüketici davranışlarını markanın ne
oranda belirlediği görülebilir. Yani gıda

ürünlerinde marka bağımlılığı sürekli
artıyor. 

Peki, marka bağımlılığı nedir ve nasıl
tanımlanır?

Kotler ve Armstrong’un Pazarlamanın
Prensipleri kitabında, marka bağımlıları
kabaca üç kısımda tanımlanır:

“Her zaman bir markayı satın alan
tamamen bağımlı tüketiciler. 

İki ya da üç markayı satın alan biraz
bağımlı tüketiciler. 

Herhangi bir markaya bağımlılık
göstermeyen ve her zaman farklı
markalar satın alan bağımsız tüketiciler.”

Bunun anlamı şu: Eğer marka yatırımı
yapmıyorsanız, tüketicilerin küçük bir
kısmını oluşturan üçüncü grup dışında
müşteri hedefleyemezsiniz.

HHH

Gelelim marka yatırımının
kazandırdıklarına.

- Bilinirlik sayesinde talep artar:
Yatırımınız sayesinde tüketiciler
markanızı tanır, bilir ve tercih eder.

- Yeni üründe destek olur: Bilinen bir
markanın çıkardığı yeni ürünlerin
benimsenmesi daha kolay olur. 

- Hem satış hem de rekabet gücü
artar: Marka bağımlılığı arttıkça satışlar,
satışlar arttıkça da rekabet gücü artar.

- Rekabetçi fiyat stratejisine
mahkûm olmazsınız: Marka bilinirliği ve
gücü arttıkça, tüketicinin ürünlerinize
olan güveni de artar. Kalite, sağlık ve
güvenle bütünleşmeyi başarırsanız,
fiyatla rekabet kısır döngüsünden
çıkarsınız.

- Tek fiyat mümkün olur: Başarılı
markaların kendi fiyatlarını belirleme
şansları artar. Böylece farklı satış
noktalarında aynı fiyatla yer alınabilir. Bu
da tüketici güvenini artırır ve marka
algısını güçlendirir.

HHH

Peki, marka yatırımı yaparken nelere
dikkat etmeli?

Nereden başlamalı, nasıl ilerlemeli?
Reklamın iyisi kötüsü olmaz mı?

Yoksa olmaz olur mu?
Bu konuları da önümüzdeki sayıda

konuşalım…

Mega Center Koop. Başkan
Yardımcısı İlhan Koyunseven,
Bugüne kadar yapılan gıda
sitelerinin amacına uygun
olarak planlanmadıkları için
kalıcı bir çözüm olamadığını
söyledi. Koyunseven şöyle
konuştu:

“Plansızlık yüzünden kısa süreli
ve geçici olarak üretilen çözümler
de maalesef uzadı ve sorunu
büyüttü. Örneğin Rami’ye 36
aylığına taşınmıştık, tam 36 yıl
kaldık. İlk gıda toptancı sitesi
olarak Unkapanı’nda yapılan sitede
dükkanlar küçüktü ama o günlerde
İstanbul’un nüfusu da azdı. 1970

nüfus sayımına göre
İstanbul’da 3 milyon,
Türkiye’de ise 35 milyon
kişi yaşıyordu. Dolayısıyla
küçük dükkanların olduğu
siteler ihtiyacı
karşılayabiliyordu. Ancak
bugün İstanbul’un nüfusu

20 milyona dayandı. Türkiye’nin
nüfusu ise 80 milyon civarında.
İstanbul’un nüfusu oransal olarak
da çok arttı. Mega Center da, yeni
hizmete giren Kayaşehir de dükkan
büyüklükleri açısından İstanbul’a
uygun siteler değil. Yani gıda
toptancıları sitelerindeki temel
sorun planlama. İstanbul

Büyükşehir Belediyesi’nin büyük
bir gıda toptancı sitesi proje-
si vardı. Ne yazık ki başlanılamadı.
Yaklaşık 4 bin dönümlük bir
projeydi ve hem kuru gıda, hem
hal, hem de balık halini
kapsıyordu. Dünyanın büyük
metropollerindeki benzerleri gibi
böyle bir proje İstanbul’daki
dağınıklığı çözebilirdi. Bu projenin
elden geçirilip tekrar gündeme
gelmesi gerekiyor. Toptancı
sitelerinde çok miktarda işyerini
değil, geniş depolu işyerle-
rini hedeflemeliyiz. Depo alanları-
nın küçük olması, başta israf olmak
üzere birçok soruna yol açıyor.

Geçici çözümlerin uzaması, sorunu büyüttü

Gıda siteleri amacına
uygun yapılmadı

Birkaç yıl öncesine kadar Ramazan öncesi ve süresince yoğun
günler yaşayan Mega Center artık eski günlerdeki gibi değil. 
Bu değişimin nedenini ve Mega Center’ın sakinleri cevapladı: 

İsmail Şen
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İ
stanbul Ticaret Borsası
Meslek Komiteleri, müşterek
toplantıda bir araya geldi.
İSTİB Meclis Başkanı Ahmet

Bülent Kasap tarafından yönetilen
toplantıda, gündem Ukrayna ve
Rusya arasında yaşanan savaş ve
savaşın gıda tedariğine etkileri
oldu.

Toplantının açılışında konuşan
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, küresel
gıda fiyatlarındaki artışa daha önce

dikkati çekerek, İSTİB olarak
sektörün taleplerini ilettiklerini ve
bazılarından sonuç aldıklarını ifade
ederek “İki yıldır pandemi
sebebiyle tüm dünyada ticari hayat
sekteye uğradı, tüm dengeler
değişti. Şimdi de Rusya’nın
Ukrayna’yı işgali sonrasında, yeni
bir dünya düzenine uyandık. 

PETROL KÖRÜKLEDİ

Ben işgal öncesinde dahi, son

dönemlerdeki küresel gıda fiyatı
artışlarına dikkat çekmiştim.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal
etmesinin ardından bu sorunlara
yenileri eklendi. Şu anda gıda
fiyatları tüm zamanların en yüksek

seviyelerine ulaşmış durumda.
Brent petrolün fiyatının da 
rekor seviyelere ulaşması, 
gıdadaki olumsuz seyri
körüklemektedir.” dedi.

TARIMSAL
DESTEKLERİN
ARTIRILMASI

Kopuz şöyle konuştu “Daha önce
gerek mecliste, gerekse basında;
Gıda sektörünün küresel
çalkantılardan korunması için
tarımsal desteklerin artırılması
gerektiğini ve hububat fiyatlarında
sıkıntı yaşamamamız için ithalatta
gümrük vergisinin hasat dönemine
kadar sıfırlanması gerektiğini
belirtmiştim.

Ayrıca paketlenmiş ve katma
değerli gıdalar hariç olmak üzere,
dökme tarımsal ürünler ve canlı
hayvan ihracatının bir süre için
yasaklanması gerektiğini 
kamuoyu ile paylaşmıştım.
Akabinde ise, özellikle son
dönemlerde bu doğrultuda
gelişmeler yaşandı: 

HANGİ ADIMLAR
ATILDI

l Hububat ve ayçiçek yağı
ithalatındaki sıfır gümrük vergisi
uygulamasında uzatmaya gidildi.
Sıfır gümrük vergisi uygulaması,
hububat için 2022 yılı sonuna
kadar, ayçiçeği yağı için de 1
Temmuz 2022'ye kadar 
uzatıldı. 

l Ayrıca bazı bitkisel yağlarda
gümrük vergisi 30 Hazirana kadar
sıfırlandı. Bu ürünler arasında ham
prina, soya, aspir, ayçiçek tohumu
ve mısır yağları da var. 

l Bazı hayvansal gıda, çeşitli
unlar ve yağların ihracatı, Tarım
Bakanlığı'nın dönemsel olarak
düzenleme yetkisine sahip olduğu
ürünler listeye eklendi. Yani dolaylı
olarak ihracatta bir kısıtlamaya
gidilerek, bu şekilde piyasa
dengesinin gözetilmesi 
amaçlandı.

l Üretimi korumaya yönelik
önlemler hususunda ise Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri 
gübrede yüzde 30’a varan indirim
yaptı ve üreticiye borç
yapılandırma imkânı sağladı.
Ayrıca tarımsal sulamada
kullanılan elektriğin KDV’si de
yüzde 18’den yüzde 8’e
indirildi.

l Daha önce, temel gıda
maddelerinden biri olan kırmızı
etin KDV’sinin düşürülmesi
gerektiğini bize iletmiştiniz. Biz de
konuyu TOBB’a bildirdik ve
konunun takibini yaptık. Hepinizin
malumu olduğu üzere, temel gıda
maddelerinde KDV’ler yüzde 8’den
yüzde 1’e indirildi.

Böylesi kritik bir dönemde atılan
bu adımları büyük bir
memnuniyetle karşılıyorum. 

17 TOPLANTI
PLANLIYORUZ
İSTİB’de temsil edilen sektörler

için yol gösterici kitaplar
hazırlayacaklarını ifade eden 
İSTİB Başkanı Kopuz,  
ayrıca  “Borsa Meydanı’nda
Sektörler Konuşuyor” projesine
devam ederek proje kapsamında
toplamda onyedi toplantı
planladıklarını belirtti. 

İSTİB MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTIDA BULUŞTU

Sektör temsilcileri
daha çok çalışmalı

Hububat Ticareti
Başkan Yardımcısı
Hüseyin Bekçi:

Öncelikle
Ukrayna’da devam
eden işgalin biran önce
son bulmasını ve
barışın sağlanmasını temenni
ediyorum. Sahip olduğumuz tarım
potansiyelimizi yatırımlarımızla,
devletimizin desteğiyle, sektör
temsilcilerimizin gayretleriyle ve
borsamızın girişimleriyle daha da
arttırmamız gerekir. Son dönemlerde
ekonomimizde yaşanan
olumsuzlukların bir an önce son
bulmasını arzu ediyoruz.

Gençlerimiz tarıma
yönelmeli

Hububat Mamulleri
ve Yem Ticareti
Meclis Üyesi
Şemsettin Memiş: 

Dünyanın içinde
bulunduğu savaş
ortamı ve pandemi
nedeniyle tarımın önemi daha iyi
anlaşıldı. Biz bir tarım ülkesi olarak
gıda ve tarım üretiminde kendi
kendimize yeterli bir ülke olmalıyız.
Ayrıca ihracat yapabilmeliyiz. Bu
amaca ulaşmak için gençlerimizi tarıma
yönlendirmeliyiz. Bu nedenle
devletimizin uzun vadeli politikaları ve
planları olması gerekir.

Sektör temsilcileri
açıklamalarında
sorumlu davranmalı

Gıda Ürünleri
Perakende Ticareti
Komite Başkanı
Neşet Çil:

Yakın zamanda
aramızdan ayrılan
meclis üyemiz “Faruk
Yıldız” arkadaşımıza Allahtan rahmet
diliyorum. Perakende sektörü olarak
uzun zamandan beri gündeme getirmiş
olduğumuz önemli bir sorunumuz olan
KDV düzenlemesi, Sayın
Cumhurbaşkanımızın onayıyla çözüldü.
İlerleyen günlerde bunun piyasaya
daha da olumlu olarak yansıyacağını
düşünüyorum. Ayçiçek yağında
meydana gelen bazı olumsuz
açıklamalar nedeniyle, yağ fiyatlarında
aşırı bir artış meydana geldi. Sektör
temsilcilerinin yaptığı açıklamalarda
daha dikkatli davranması
gerekmektedir.

TMO un vermeye
devam etmeli

Fırıncılık Ürünleri
Ticareti Meclis Üyesi
Abdullah Çerman:

Borsamızın
sektörlerimize ait kitap
bastırma

girişimlerinden dolayı Sayın
Başkanımıza teşekkür ediyorum.
Fırıncılık sektörü olarak bu konuda bir
kitaba ihtiyacımız vardı. İçinde
bulunduğumuz ekonomik şartlar bizleri
çok zor durumda bıraktı. Devletimizin
T.M.O. aracılığıyla fırınlara makul
fiyatlarla un verme uygulaması son
zamanlarda kesintiye uğradı. Bu
uygulamanın yeni mahsulün çıkacağı
mayıs ayına kadar devam edeceği
bilgisini aldık. Bu konudaki aksaklığın
bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz.
Ayrıca un haricinde girdi maliyetlerimizi
arttıran akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve
su fiyatları konusunda devletimizin
desteğini bekliyoruz. Fırınlarımızda 20-
25 bin kadar Afgan kardeşimiz
çalışmaktadır. Bu kişiler hakkında
mevzuattan ve bürokrasiden
kaynaklanan sorunlarımız mevcut. Bu
sorunların çözümü noktasında
devletimizin gerekli düzenlemeleri
yapmasını istiyoruz.

Stokçulukla mücadele
genişletilmeli

Yağlı Tohumlar Ticareti Meclis
Üyesi Memet Yalçın:

Ayçiçek yağının
temini ve fiyatları
konusunda çok
sıkıntılarımız oldu. Bu
konuda Tarım ve
Orman Bakanımızın
yapmış olduğu açıklamalar, sorunun
çözümü konusunda rahatlamaya
sebep olmuştur. Devletimizin uygun
fiyata ekmek satılması amacıyla T.M.O.
tarafından fırınlara ve pidecilere
dağıtılmak üzere göndermiş olduğu
unların amacına uygun kullanılması
konusunda denetimlerin yapılması ve
olayın takipçisi olmasını istiyoruz.

Maliye Bakanlığı tarafından
stokçularla ilgili yapılan denetimlerin
alım satım yapan işletmeler dışında
üretici konumunda olan fabrikalarda da
yapılmasını istiyoruz.

İGTOD gıda sitemize
bekliyoruz

Sabun Ticareti
Komite Üyesi
Mehmet Ender Keleş

Yeni kurulan İGTOD
gıda sitemize
Borsamızın tüm
üyelerini ve yönetimini
bekliyoruz. Ziyaretiniz bizleri
onurlandıracaktır.

Okullarda ceviz 
ve badem aşılama
eğitimi verilmeli

Kuruyemiş ve Kuru
Meyve Ticareti Meclis
Üyesi Çetin
Topaloğlu:

Borsamızın
çalışmalarından en
fazla verim alan sektör
olarak Başkanımıza teşekkür ediyoruz.
Taleplerimiz Başkanımızın gayretleriyle
ilgili makamlara ulaştırılarak çözüme

kavuşturulmuştur. Komite 
başkanımız rahmetli Sayın Ali 
Atakul’u rahmetle anıyoruz. Onun
gündeme getirmiş olduğu okullarda
ceviz ve badem ağacı aşılama eğitimi
verilmesi projesinin tekrar gündeme
getirilerek Milli Eğitim Bakanlığının
desteğiyle hayata geçirilmesini
istiyoruz.

Tarım ve hayvancılıkta
üretici destekleri 
%35-50 aralığında
olmalıdır

Canlı Hayvan
Ticareti Başkan
Yardımcısı Nezir
Arslan:

Tüm sektörlerin ve
dünyanın ortak sorunu
olan girdilerin ve üretim
maliyetleri artması kırmızı etin satış
fiyatının daha da artmasına sebep
olmaktadır. Bu nedenle besicilik ve süt
sanayinde çok sıkıntılı günler
yaşanmaktadır. Mevcut krizin 
aşılması için devletimizin tarım ve
hayvancılıkta üreticilerimize %35-50
civarında teşvik vermesi
gerekmektedir. Önümüzde ihracat
yapmak için fiyat avantajından
kaynaklanan bir fırsat var. Üreticimizin
desteklenerek iç piyasadaki üretim ve
tüketim miktarları göz önünde
bulundurularak bir düzenleme
yapılmalıdır. Devletimiz tarafından KGF
aracılığıyla işletmelere verilen kredilerin
miktarı yetersiz kalmaktadır. Bu
konuda iyileştirme yapılmasını
istiyoruz.

Canlı hayvan
varlığımızı doğru
ortaya koyabilmeliyiz

Kırmızı Et Ticareti
Meclis Üyesi Ahmet
Yücesan:

Ülkemizdeki kırmızı
et üretimi, tüketim
miktarını
karşılamamaktadır. Bu
konudaki açığımızı ithalat yolu ile
karşılamaktayız. Ancak dünyada kırmızı
etteki artan fiyatlar bu seçeneğin
avantajını ortadan kaldırmaktadır. Bu
nedenle sorunun çözümü noktasında
ülkemizdeki canlı hayvan varlığının
biran önce doğru tespitinin yapılması
gerekmektedir. Bunun için yapılacak
çalışmalara borsamızın da destek
vermesini istiyoruz.

Gençlerimizi tarım ve
hayvancılığa
yönlendirmeliyiz

Yumurta Ticareti
Komite Meclis Üyesi
Naci Yıldırım:

Fiyatlar konusunda
son zamanlarda
yumurta sektörü
üzerinde ciddi bir baskı
oluşturuldu. Bu baskı
neticesinde Maliye Bakanlığımız ile

sektör temsilcilerimiz arasında bir
toplantı gerçekleştirildi. Üretim
maliyetlerimizin artması, 
fiyatların yükselmesine sebep
olmaktadır. Yem alışlarımızın %35
kadarı Ukrayna dan sağlanmaktadır.
Bu nedenle girdi fiyatlarımızın daha da
artması kaçınılmaz olmaktadır.
Devletimizin T.M.O. vasıtasıyla
üreticilerimize uygun fiyatla yem
sağlaması söz konusu, içinde
bulunduğumuz pandemi ve 
Ukrayna savaşından ders çıkararak
nihai çözüm olarak tarım 
politikamızı gözden geçirmemiz
gerekmektedir. Z kuşağı diye
adlandırılan gençlerimizi dünyanın
gerçekleriyle yüzleştirerek 
onları gıda ve tarım üretimine
yönlendirmeliyiz.

Çiftçilik mesleği öne
çıkarılmalı

Baharat ve Bal Ticareti Meclis
Üyesi Emin Demirci:

Tarım ve Orman
Bakanlığımız
tarafından geçtiğimiz
günlerde Taklit ve
tağşiş yapan
firmaların listesi
yayınlandı. Bu konuda bazı
mağduriyetler yaşanmaktadır. Örnek
olarak 1 ton bibere 1 gr. boya
katamazsınız. Bu konuda bir bulaşma
söz konusu olmaktadır. Ayrıca ölçüm
yapılan laboratuvarlar arasındaki 
farklılıklarda bazı mağduriyetlerin
meydana gelmesine sebep 
olmaktadır. Bu konuda sivil toplum
kuruluşlarının da içinde olacağı bir
komisyon kurulmasını talep
ediyoruz.İstanbul Ticaret Borsası
olarak toplumsal bir farkındalık
oluşturmak amacıyla 2022 yılının
çiftçilik yılı ilan edilmesini istiyoruz.
Çiftçilik mesleğinin ön plana
çıkartılarak değerli hale getirilmesini
istiyoruz.

KGF kredilerinden
yararlanma oranı
arttırılmalıdır

Makarna ve Hazır Gıda Ticareti
Meclis Başkan
Yardımcısı Murat
Çalışkan: Genel
olarak tüm
sektörlerimizin
sorunları ortak.
Pandemi sonrası ve
Ukrayna savaşı sonrası artan gıda
fiyatları 
nedeniyle gıdacılar olarak günah
keçisi ilan edilmemiz bizleri
üzmektedir. Hazine ve Maliye
Bakanımız tarafından esnafımıza
sunulan KGF’den yararlanan
esnafımızın sayısının ve kredi
miktarlarının yetersiz olduğunu
biliyoruz. Bu hususta gerekli
düzenlemeler yapılabilir. Asgari ücretin 
artırılması sonrasında eleman 
eksikliği sorunumuzun azalması
gerekirken, eleman sıkıntımız devam
etmektedir.

SEKTÖRÜN SESİ

‘Taleplerimizi ilettik
sonuçlarını alıyoruz’

İstanbul Ticaret Borsası
Başkanı Ali Kopuz,
küresel gıda
fiyatlarındaki artışa daha
önce dikkati çekerek,
İSTİB olarak sektörün
taleplerini ilettiklerini ve
bazılarından sonuç
aldıklarını ifade etti.

İSTANBUL TİCARET BORSASI BAŞKANI ALİ KOPUZ
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Meclisin açılışında bir
konuşma yapan İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı
Ali Kopuz,

özellikle gıda konusunda
küresel sorunların yaşandığı
günümüzde, iş dünyası
temsilcilerinin açıklamalarında
sorumlu davranmaları
gerektiğini belirtti. Geçen hafta
yaşanan ayçiçek yağı
sıkıntısının bu konuya örnek
olarak gösterilebileceğini ifade
eden Başkan Ali Kopuz, “İş
dünyasının temsilcileri,
sorumsuzca açıklamalarla,
temsil ettikleri iş dünyasına ve mensubu
bulundukları milletlerine zarar
verebileceklerini akıllarından
çıkarmamalı” dedi.

Olmayan kıtlığın
dOğuRduğu sORunlaR

Ali Kopuz, küresel gıda üretimi ve
arzına yönelik tehditlerin her geçen gün
arttığını belirttiği konuşmasında, salgın
ve kuraklık gibi bir süredir devam eden
sıkıntılara, Ukrayna Rusya savaşının da
eklendiğini söyleyerek şöyle konuştu: 

“Yaşanan çatışmalar hem büyük bir
insani drama neden oluyor, hem de
küresel boyutta gıda ve enerji sorununu
artırıyor. Küresel gıda fiyatları yıllık
yüzde 24,1 artarak rekor seviyeye ulaştı.
Türkiye’nin tarım ürünleri ticaretindeki
en önemli partnerlerinden olan Rusya ve
Ukrayna’daki gelişmeler, tüm dünyayı
olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. 

Geçen hafta sonu gıda ile ilgili
sorunlarımıza bir yenisi eklendi: Panik…
Maalesef bu sorunun temelinde bazı iş
dünyası temsilcilerinin yaptıkları
sorumsuzca açıklamalar var. TMO Genel

Müdürünün yaptığı “Yeterli ayçiçeğimiz
var” açıklamasına rağmen, bir sektör
temsilcisinin “Ayçiçek yağında stoklar
nisana kadar biter” açıklaması, büyük bir

paniğe yol açtı ve fiyatlar
hızla yükseldi.   

Bizler iş dünyasını
temsile, iş dünyasının
oylarıyla seçilmiş kişileriz.
Bir derneği de temsil etsek,
oda veya borsa başkanı da
olsak, bulunduğumuz
makamların yüklediği
sorumluluğa uygun
davranmalıyız. Özellikle
gıda sektörünün
temsilcileri, daha da yüksek

bir sorumluluk bilincine sahip olmalı.
Çünkü bu konudaki yanlış bir sözün,
hatalı bir söylemin doğrudan vatandaşın
kesesine, ülkemizin çıkarlarına olumsuz
etkisi olabiliyor.

Nitekim, gıda stoklarında bir sorun
olmadığına dair Devletin açıklamalarının
aksine sarf edilmiş birkaç cümle ciddi
sorunlara yol açmıştır. 

Öncelikle, kıtlık algısı paniğe ve stok
eğilimine yol açar. Üstelik bu stok eğilimi
akıl dışı bir boyuta da ulaşabilir. İnsanlar
ihtiyaçlarının çok üzerinde stok yapmaya
başlarlar. Nitekim geçen hafta sonu
yaşanan bu oldu… 

İkinci olarak, bu sorumsuz açıklamalar
talebi patlatacağı için fiyatlar da hızla
yükselir. Fiyatlar yükseldikçe, stok
nedenlerine kıtlık algısının yanında fiyat
kaygısı da eklenir. Yani insanlar hem
fiyatların daha da yükselebileceği
endişesiyle, hem de arz yetersizliği zannı
ile stoklamaya yönelir. Tedbir alınmazsa
bu bir kısır döngü de oluşturur. 

Üçüncü olarak, bir sorumsuz
açıklamayla başlayan sorunun çözümü
aşamasında yeni sorunlar da doğar.

Panik başladıktan sonra, Devletimizin en
yetkili mercileri gerekli açıklamaları yaptı
ve hiçbir kıtlık sorununun olmadığını
belirtti. Ancak böyle bir açıklama sorunu
hızla çözmedi, çözmesi de beklenemezdi.
Çünkü art niyetli bazı grup ve kişilerin
teşvikiyle, bazı basın yayın organları ve
sosyal medyanın etkisiyle güven
zedelenmesi oluşmuştu. 

Bedelini heRkes
ödüyOR…

Ayrıca, sadece vatandaşlar değil, bazı
tüccarlar da panikle stok eğilimine
girmişti. İşte bu aşamada Devletimizin
alacağı tedbirler, iş dünyasının da zarar
göreceği bir süreci başlatıyor. 

Çeşitli bakanlıklar, hem ürün
stoklarında sorun olmadığına dair
açıklamalar yaptılar, hem de zincir
marketlerden yağ üreticilerine kadar iş
dünyasının tüm aktörlerini uyardılar.
Ardından da stok ve fiyat denetimleri
başladı. Sonuçta olmayan bir kıtlık
algısının doğurduğu sorun herkesi
olumsuz olarak etkiliyor. Vatandaş
Ayçiçek yağını yüksek fiyattan alıyor,
sorumlu ve sorumluların kim 
olduğuna bakılmadan da iş dünyasının
tamamı fırsatçılıkla, stokçulukla
yaftalanıyor. 

Sözlerimin başında söylediğim gibi, iş
dünyasının temsilcileri, sorumsuzca
açıklamalarla, temsil ettikleri iş dünyasına
ve mensubu bulundukları milletlerine
zarar verebileceklerini akıllarından
çıkarmamalı… 

İyi niyetle yapılan açıklamalarda dahi,
kırk düşünmeli, bir konuşmalıyız. 
Çünkü biz, küresel birçok sorunun
kırılgan hale getirdiği gıda sektörünün
temsilcileriyiz. Sadece milletimizin 
değil, ihraç ettiğimiz ülkelerdeki
milyonlarca insanın da en temel ihtiyacı

olan gıdayı tedarik ediyoruz.”

dOğRu adımlaR
atılıyOR…

Türkiye’de bir gıda krizi yaşanmaması
için Hükümetin uyarı ve önerileri dikkate
aldığını ve gerekli adımları attığını
belirten İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Kopuz, “Son zamanlarda yaptığımız
açıklamalarda gıdada piyasanın
dengelenmesi için bazı tedbirlerin
alınması gerektiğini vurgulamıştık.
Bununla birlikte, tarımsal desteklerin
artırılması, hububatta gümrük vergisi
sıfırlanması ve dökme tarımsal ürünler ile
canlı hayvan ihracatının bir süre için izne
tabi olarak yapılmasının gerekli
olduğunu dile getirmiştik. 

Bu süreçte gıdada arz problemi
yaşanmaması için, karar alıcılar
tarafından bu doğrultuda adımlar
atılıyor. Bildiğiniz gibi, ayçiçek tohumu,
mısır, soya gibi yağların ithalatında
uygulanan gümrük vergileri sıfırlandı.
Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Zeytinyağı
ile fasulye ve kırmızı mercimek ihracatına
kısıtlama getirildi. Akabinde de, Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın, ihracatında
dönemsel düzenleme yapma yetkisi olan
ürünlerin listesi genişletildi. Un, kırmızı
et ve yağlar da bu listeye dâhil edildi. Bu
adımları önemli buluyorum, zira özellikle
şu dönemde, gıdayı katma değer sağla-
madan ihraç etmek, gıdayı israf etmektir.

Son olarak önceki gün de tarım
arazilerinin daha etkin kullanılması için
bir Cumhurbaşkanlığı Kararı yayınlandı.
Atıl arazilerde hububat, baklagil ve yağlı
tohumlu bitkilerin üretiminin
geliştirilmesi, kurutma veya işleme
tesisleri kurulması, proje bedelinin yüzde
75’ine kadar verilecek hibelerle
desteklenecek. Bu kararın, her zaman
vurguladığımız, bitkisel üretimin ve
tarımsal hasılanın artırılmasına önemli
katkılar yapacağına inanıyorum.

İş dünyası ile iletişimi her zaman açık
olduğu için sorunları zamanında fark
eden ve gerekli tedbirleri alan bir
hükümetimiz var. Gıda konusunda atılan
adımlar da bunun en iyi göstergesi.
Ülkemizin gıda sorunu yaşamaması için
yapılan çalışmaları desteklemeliyiz. Karar
alıcılara gerekli önerilerde bulunmayı
samimiyetle sürdürmeliyiz ama
sorumsuz açıklamalardan özenle
kaçınmalıyız” dedi. Toplantının son
kısmında Meclis üyeleri sektörleriyle ilgili
sorunları dile getirdiler.
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Kurumsal Anlaşmalar
ve Lobi Faaliyetleri

Şule
Karadeniz

MAYIS 2022İSTİB GÜNDEM

Tüm ticari faaliyetlerin temelindeki
girdi maliyetleri, en önemli kalemlerdir.
Bu kapsamda, üyelerimizin girdi
maliyetlerini azaltabilmeleri için
kurumsal anlaşmalar yapmaya
çalışıyoruz. Bu durum, tedarik zincirinin
tüm aşamalarında gerek ticareti
destekleyen, gerekse maliyet kalemlerini
azaltan bir işbirliği yaratıyor. Elektrik,
yakıt, konaklama, sağlık, eğitim gibi
birçok kalem doğrudan veya dolaylı
olarak, İSTİB üyelerinin maliyetlerine
yansımaktadır. Bu kapsamda yaptığımız
kurumsal anlaşmalar ile üyelerimize
indirimler sağlamaya çalışıyoruz. Belki
denizde bir damla olsa da, göllerin,
denizlerin damlalardan oluştuğunu
biliyoruz. Durmadan, kararlılıkla, yeni
yeni indirim anlaşmalarını
portföyümüze ekliyoruz.

Sağlık Kurumları, Analiz Hizmetleri,
Konaklama, Giyim, Araç, Çiçek, Eğitim,
Turizm, Sigorta, Enerji, Yakıt, Ofis
Malzemeleri, ve Kargo başlıklarında
toplamda 70’den fazla anlaşma yaparak,
üyelerimiz için indirim sağladık. 

Bununla birlikte, yine İstanbul Ticaret
Borsası çatısı altında faaliyet gösteren
sektörlerimizin sesi olma kararlılığımızı
sürdürüyoruz. 10 bini aşkın aktif
üyemizin kendilerini temsilen seçtikleri
komitelerin ilettiği tüm hususları,
detaylı bir incelemeden geçirerek
üyelerimiz ve ülkemiz menfaatleri
doğrultusunda karar alıcılara iletiyoruz.
Bu konu, belki de Başkanımız Sayın Ali
Kopuz’un mesai ve dikkatini en çok
kullandığı alan olabilir. İstanbul Ticaret
Borsası olarak, tarım ve gıda sektörünün
en büyük temsilcisi olmamızın, bize bu
konuda yüklediği büyük sorumluluğu
farkındayız. 

Tüm kadrolarımız, üye odaklı olarak
sürekli araştırma, piyasa boşluklarını
tespit etme, çözüm ve proje üretme
konusunda çalışıyor. Düzenli olarak
yayımlanan rapor ve istatistikler ile
ticaret erbabının geleceğe matuf adımlar
atabilmesini ve tüm operasyonlarında
en doğru politikalar ile hareket
edebilmesini ümit ediyoruz. Bu
konularda kendi takip ve
arayışlarımızın dışında üyelerimizden
gelen yönlendirmeler de en önemli
aracımız oluyor. 

Konular arasında ayırım yapmadan
her türlü geri dönüşü dikkatle
inceliyoruz. İstanbul Ticaret Borsası
üyeleri için var olan, onlar için çalışan
bir kurum. Yakın zamanda
gerçekleştirdiğimiz müşterek komite
toplantısında İSTİB çatısı altındaki 27
meslek grubunun sorunları ve çözüm
önerileri gerek yönetim kadromuz ve
gerekse teknik kadromuz tarafından
dikkatle izlendi, dinlendi ve raporlandı.
Her alanda çalışmalarımızı
derinleştirerek, Başkanımız Sayın Ali
Kopuz önderliğinde sonuç alabilmeyi
hedefliyoruz. Sektörleri bir araya
getirdiğimiz toplantılar ile sizlere ait her
konunun görünür olmasını sağlamaya
çalışıyoruz. Bütün faaliyet ve
etkinliklerimizi web sitemizden ve
sosyal medya hesaplarımızdan takip
edebilir, yine bu kanallardan bizlere
kolaylıkla ulaşabilirsiniz...

İstanbul Ticaret
Borsasının Mart

ayı meclis
toplantısı Meclis

Başkanı Ahmet
Bülent Kasap

Başkanlığında
video konferans

yöntemiyle
gerçekleştirildi.

İş dünyası temsilcileri
‘sorumlu davranmalı’

“GIDA 
SEKTÖRÜ

TEMSİLCİLERİ
DAHA YÜKSEK
SORUMLULUK

BİLİNCİNE
SAHİP

OLMALI…”

Ahmet Bülent Kasap TOBB Türkiye Tarım Meclisi toplantısında
İSTİB Meclis Başkanı ve

Pulathaneliler Gıda Pazarlama Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Bülent Kasap, 2 Mart 2022’de
düzenlenen ‘TOBB Türkiye Tarım
Meclisi Toplantısı’na katıldı. 

Tarımsal üretim maliyetlerindeki
artış, Rusya-Ukrayna arasında yaşanılan
gelişmeler ve Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın ihracata yönelik
düzenlemelerinin ana gündem olduğu

toplantıda Ankara Ticaret Odası (ATO)
Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz
30-31 Mart’ta gerçekleştirilen “EKO
İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği
Zirvesi” hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel
Müdür Vekili Cengiz Budan, Tarla ve
Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis
Yurtkulu, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır
Kontrol Daire Başkanlığı Çalışma

Grubu Grup Sorumlusu Fatih Kaya’nın
da yer aldığı toplantıda, kamu
temsilcileri ile sektörün talepleri ve
gelişimi yönünde değerlendirme
yapıldı.

Rusya ve Ukrayna krizinin Türk
tarımına olası etkileri, üretim
maliyetlerindeki aşırı yükselmenin
önümüzdeki sezonda verimliliğe
etkileri, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve
işçilik gibi sabit giderlerin maliyetlere

olan etkisi, Tarım ve Orman
Bakanlığı’nca yayımlanan ihracatın
kısıtlamasına yönelik kararların olası
etkileri ve “Eko İklim Ekonomi ve İklim
Değişikliği Zirvesi” konularının ele
alındığı toplantının açılış konuşmalarını
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer
Matlı ve TOBB Türkiye Tarım Meclisi
Başkanı Ülkü Karakuş yaptı. Toplantıya
kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel
sektör temsilcileri katıldı.

Trakya, Brusella’dan arındırılacak
w HABER MERKEZİ

Trakya'nın Brusella
Hastalığından Ari hale
getirilmesi çalışmaları ve
izlenecek stratejinin
değerlendirilmesi amacıyla 03
Mart 2022’de Kırklareli’nde
"Trakya Brusella Hastalığından
Arilik Çalışmaları Strateji İzleme
ve Değerlendirme Toplantısı"
düzenlendi. Toplantıya İstanbul Ticaret
Borsasını temsilen İSTİB Yönetim Kurulu
Üyesi Ömer Tekinaslan iştirak etti.
Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı
Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun
Seçkin, Hayvan Sağlığı ve Karantina
Daire Başkanı Bayram Sertkaya,
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü
Oktay Öcal ile Edirne, Kırklareli ve
Çanakkale Tarım ve Orman Müdürleri

ve temsilcileri katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı

Gıda Kontrol Genel Müdürü
Harun Seçkin yaptığı konuşmada
Trakya'nın hayvan sağlığı
açısından önemli bir bölge
olduğunu belirtti. Trakya'nın, şap
hastalığından olduğu gibi
Brusella’dan da arındırılacağını

ifade eden Seçkin, "Trakya'da yapılacak
arilik çalışmalarının, ülke ekonomisi ile
hayvan ve hayvansal ürün ihracatına çok
önemli bir katkısı olacaktır" dedi. Şap
hastalığından ari olan Trakya'nın
Brusella hastalığından arileştirilmesi için
de önemli adımlar atıldığını ifade eden
Seçkin, bölgede Brusella prevalansının
(hastalık veya hastalıklara sahip tüm
olguların oranı) yüzde 1'in altına
düştüğünü vurguladı.

‘Robotics’te birlikte
kazanmayı öğrendiler

w HABER MERKEZİ

İSTİB Yönetim Kurulu
Üyesi Emre Acar, FIRST®
Robotics Competition
Bosphorus Regional
etkinliği’ne katıldı. Etkinlik,
lise çağındaki gençlerin
takım ruhunu,
yardımlaşmayı ve sonuç
yerine sürece odaklanarak,
birlikte kazanmayı
öğrenmesini hedefliyor.  30
yıldır Amerika’da devam
eden FIRST® Robotics
Competition etkinliği, 2018
yılı itibariyle, öğrencilerin

bilim ve teknolojiye olan
ilgilerini artırmak üzere
Türkiye’de Fikret Yüksel
Vakfı’nca düzenleniyor.
İSTİB sponsorluğunda
yarışan Ümraniye Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi “Alfa Robotics 8084”
robotu ile ikincilik ödülünü
alırken, Sev Amerikan 
Koleji birinci oldu ve
ABD’deki turnuvaya katılım
hakkı kazandı. Yarışmada,
Güney Afrika,Kazakistan,
İsviçre, Hindistan ve
Türkiye’den katılan 
43 takım mücadele etti.

Ümraniye Atatürk
Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi 
“Alfa Robotics 8084”

robotu ile 2’incilik
ödülünü aldı.

Ömer Tekinaslan
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w HABER MERKEZİ

Rusya ve Ukrayna’nın
dünyanın tahıl ambarları
olduğuna dikkat çeken
İSTİB Başkanı Ali Kopuz,

iki ülke savaşının küresel bir gıda ve
enerji krizine yol açabileceği
uyarısında bulundu. Başkan Kopuz
basına yaptığı açıklamada  “Ukrayna
dünyanın 4. büyük buğday ve mısır
tedarikçisi. Rusya ise son 20 yılda
yüzde 50 gıda ithalatçısı
konumundan net ihracatçı
konumuna geçti. Rusya tarımda
yaptığı atılımla, buğday ihracatçısı
olarak dördüncü sırada yer alan
Ukrayna’nın önüne geçerek yılda 35
milyon tondan fazla ihracat
gerçekleştiren dünyanın lider
buğday üreticisi haline geldi. Rusya
ve Ukrayna, 60 milyon tonla, dünya
buğday ihracatının yaklaşık yüzde
30’unu, bölgeden yapılan ihracatın
ise yarısını gerçekleştiriyor” dedi. 

YAŞANANLAR
TÜRKİYE’Yİ
DOĞRUDAN ETKİLER
Türkiye’nin gıda ticaretindeki en

önemli partnerlerinden olan Rusya
ve Ukrayna’da yaşananların
ülkemizi doğrudan etkiyeceğine
dikkat çeken Ali Kopuz, “Buğday ve
ham ayçiçek yağı ithalatımızı büyük
ölçüde Rusya ve Ukrayna’dan

karşılıyoruz. Ülkemizin
Rusya’dan 2021 yılında yaptığı
toplam tarım ürünleri ithalatı
4,3 milyar dolar değerinde
oldu. Bunların içinde 1,8
milyar dolar değerinde 6,7
milyon ton buğday, 1,1
milyar dolar değerinde
913 bin ton ham Ayçiçek
yağı ve 309 milyon dolar
değerinde 1,2 milyon ton
arpa ithalatı yer alıyor.
Türkiye, bu ithalatı büyük
oranda ihracat kaydıyla
yapıyor. Bu nedenle un,
makarna ve bisküvi
ihracatımızı doğrudan
etkileyecek bir savaş bu. Öte
yandan iç piyasada tüketilen
Ayçiçek yağımızın da önemli bir
kısmı bu ülkelerden geldiği için yağ
fiyatları da olumsuz etkilenebilir.
Arpa, mısır gibi ürünlerin ithalatında
yaşanabilecek sorunlar yem sektörü
dolayısıyla da hayvancılık sektörünü
de olumsuz etkileyebilecektir. Bu
arada Rusya’dan aldığımız gaz ve iki
ülkeden elde ettiğimiz turizm
gelirlerini de risk altına sokacak bir
süreç başlayabilir” şeklinde konuştu.

hASAT DöNEMİ
SONRASI İçİN TEDBİR
ALMALIYIZ
Tarım ve Orman Bakanlığı

tarafından yapılan açıklamada,

Rusya ve Ukrayna arasındaki
krizin Türkiye’de gıda

bakımından bir yansımasının
olmayacağı ve yeni hasat
dönemine kadar arz yönünde
bir eksikliğin

yaşanmayacağının belirtildiğini
hatırlatan İSTİB Başkanı Ali Kopuz,
“Bu çok iyi bir haber. Ancak, yeni
hasat dönemi sonrası için şimdiden
tedbirler almalı, politikalar
geliştirmeliyiz” dedi. 

Ali Kopuz şunları söyledi:
“Savaşın uzun sürmesiyle
Ukrayna’dan tahıl ithalatında
yaşanabilecek bir aksama küresel
gıda güvenliği açısından büyük risk
doğurur. Öte yandan Rusya'ya karşı
alınan kısıtlayıcı ticari ve finansal

tedbirler bu riski artıracaktır. Sorun
gıda ile de sınırlı değil. Kriz enerji
fiyatlarında da artışlara yol açabilir.
Uygulanmaya başlayan yaptırımlar
Rusya ile ticaret yapan her ülkeyi
olumsuz etkileyecektir. Tabii,
sorunun kısa vadede çözülmemesi
en çok Rusya’ya zarar verir.

Rusya’nın ihraç ürünlerinin
yarısını petrol ve madencilik

ürünleri oluşturuyor. Petrol
ve madencilik sektörleri 

hariç tutulduğunda
büyük bir dış ticaret
açığı veren Rusya, 
bu süreçte büyük
zarar görebilir.
Rusya’nın son
yıllarda döviz ve
altın rezervlerini
önemli ölçüde
arttırarak 640 milyar
dolar seviyesine

çıkarması, ülkenin
yaklaşık 

5 yıllık ithalatını ve
zorunlu ödemelerini fiziki

olarak karşılayabileceğini
gösteriyor. Ancak,

yaptırımlar Rusya’nın ithalat
maliyetlerini büyük ölçüde

yükseltebilir.
Dolayısıyla savaşın tüm taraflara

zarar vereceği açık bir biçimde
ortadadır ve bu sorunun hızla ve
barışçıl bir biçimde çözülmesi tüm
dünya için hayırlı olacaktır. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde hem savaşın
sonlandırılması hem de olumsuz
etkilerinden zarar görmememiz için
yapılan çalışmaları iş dünyası olarak
destekliyoruz. İnşallah, tüm dünya
için büyük sorunlar doğurabilecek
bu savaş en kısa zamanda
bitecektir.”

İstanbul Ticaret Borsası
Başkanı Ali Kopuz,  Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal girişimiyle
başlayan savaşın, kısa sürede bitmemesi
halinde küresel ekonomide ciddi sorunlara yol
açacağını belirtti. Ali Kopuz, “Rusya – Ukrayna savaşı 
küresel bir gıda ve enerji krizine yol açabilir” dedi.

Rusya – Ukrayna savaşı
küresel gıda krizi doğurabilir 

İSTANBUL ODALARI VE BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI
w HABER MERKEZİ

İstanbul Odaları ve
Borsa Müşterek
Toplantısı, İstanbul
Ticaret Borsası (İSTİB) 
ev sahipliğinde 
yapıldı.

Genel ekonomik

değerlendirmelerin
yanı sıra iş dünyasının
karşılaştığı sorunlar ve
çözüm önerileri 
üzerine istişarelerde
bulunuldu.

Toplantıya, İstanbul
Ticaret Borsası,
İMEAK- İstanbul Deniz

Ticaret Odası, İstanbul
Ticaret Odası ve
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Başkanı, Yönetim
Kurulu üyeleri, Genel
Sekreter ve Genel
Sekreter Yardımcıları
katıldı.

İstanbul il afet risk
azaltma planı
tanıtım toplantısı 

w HABER MERKEZİ

AFAD İstanbul ve İTÜ Afet Yönetim
Enstitüsü koordinasyonunda hazırlanan
İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)
tanıtım toplantısı, Üsküdar'da gerçekleştirildi.
İSTİB Başkanı Ali Kopuz’un da katıldığı
programda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, Tarihçi İlber Ortaylı,
akademisyenler, sanatçılar, AFAD ve AKOM
yetkilileri yer aldı. Program AFAD tarafından
hazırlanan tanıtım belgesel gösterimiyle
başladı. Görüşmelerde İstanbul'da afet
riskinin azaltılmasına yönelik hazırlanan
çalışmalar ve planlar değerlendirilirken
önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası
belirlendi.

İlhan Koyunseven
UMAT Genel
Kuruluna katıldı

w HABER MERKEZİ

İstanbul Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İlhan Koyunseven,
UMAT - Umumi Mağazalar Türk
A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na katıldı. Koyunseven UMAT -
Umumi Mağazalar Türk A.Ş.'de İSTİB'i
temsilen Murahhas Üye olarak görev yapıyor.

İSTİB’de geleneksel iftar
programı ve Ramazan şenliği

Müşterek toplantı, İSTİB ev sahipliğinde
video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

w HABER MERKEZİ

Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş.‘nin Genel Kurul
Toplantısı 29.03.2022’de
gerçekleştirildi. İSTİB’i temsilen
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Hakkı İsmet Aral toplantıya
iştirak etti. İstanbul Fındıklı’daki merkez
binada pay sahiplerinin katılımı ile
gerçekleşen toplantıya bizzat ve elektronik
ortamda iştirak edildi. Genel Kurul Toplantısı
süresince faaliyet raporu, bilanço, kar ve zarar
cetvelleri, tüm denetim raporları gözden
geçirilerek, yönetim kurulu ve bağım-
sız denetim kurulu üyeleri ile bağımsız yöne-
tim kurulu üyesinin seçimi ile gerçekleşen
faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası
Genel Kurulu yapıldı 

5

w HABER MERKEZİ

Şanlıurfa Ticaret Borsası ve İstanbul
Ticaret Borsası arasında kıyaslama çalışması
yapıldı. Şanlıurfa Ticaret Borsası adına
toplantıya katılan Genel Sekreter Yardımcısı
Ayşe Çadırcı Kandemir’in, İSTİB Genel Sek-
reteri Şule Karadeniz’i ziyaretinin ardından
iş ve işlem süreçlerinin değerlendirildiği
toplantıda, her iki borsanın çalışmalarına
ilişkin genel sunumlar gerçekleştirildi.
Toplantıda İSTİB Genel Sekreter Yardımcıları
Taha Enes Şener ve İsmail Şen, Akreditasyon
Sorumlusu Denizhan Dere, Kalite Sorumlusu
Hüseyin Sancak, Satınalma ve Destek
Hizmetler Şubesi Müdür Yardımcısı Cansel
Fatma Güneş, Meslek Komiteleri Şubesi
Müdürü Adem Keskin yer aldı. 

Şanlıurfa Ticaret
Borsası’yla kıyaslama
faaliyeti 

w HABER MERKEZİ

Bu yıl Geleneksel İstanbul Ticaret
Borsası İftar Yemeği pandemi koşulları
sebebiyle iki yıl aradan sonra İSTİB
Canlı Hayvan ve Et Borsası tesislerinde
dün gerçekleştirildi.

İSTİB Meslek Komiteleri, Meclis,
Yönetim Kurulu üyeleri, İSTİB
personeli aileleri ile birlikte İstanbul
Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan,
Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İstanbul İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür
Yardımcıları B. Alper Kocatürk, Rafet
Aydın, Tuzla İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Şahin Çat, Aydın
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri
Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz
Ülgen, Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Gebze
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Yıldırım yetim çocuklar ve
aileleriyle bir araya geldi. Açık havada
gerçekleşen iftar programı  Başkan Ali
Kopuz’un konuşması ile başladı.

İSTİB Başkanı Kopuz konuşmasına
iki yıl aradan sonra mübarek Ramazan
ayında artık geleneksel hale gelen iftar
programıyla kıymetli dostlarımızı genç
kardeşlerimizle iftar sofrasında bir
araya getirmenin mutluluğu içerisinde
olduklarını dile getirerek başladı.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz
konuşmasının devamında “Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal etmesiyle,
kuzeyimizde bir insanlık dramı
yaşanıyor. Biz Türk milleti olarak,
devlet olarak, din ırk ayırmadan
masum insanları ve çocukları hedef
alan tüm saldırıların karşısında
duruyoruz. Ancak bu gelişmeler
yaşanırken, sözde medeni dünyanın
ikiyüzlü davranışlarına da üzülerek
şahit oluyoruz. Müslümanlara kapanan
sınır kapıları, söz konusu batılı
mülteciler olunca tek tek açılıyor.
Uluslararası kurum ve kuruluşlar

tarafından, sayısız yardım
kampanyaları düzenleniyor.

Diğer yandan, işgal edilen Filistin
topraklarından tutun da Doğu
Türkistan’a varana kadar Müslümanlar
ayrımcılığa uğramaya, evlerinden
yuvalarından edilmeye devam
ediyorlar. İşin ilginç tarafı onları
savunan yok. Demek ki bazıları sadece
Müslümanlar söz konusu olduğunda
kör, sağır ve dilsiz oluyor. Buradan
çıkarmamız gereken bir ders var.
Birbirimizin elini sıkı bir biçimde
tutmalıyız. Güçlü olmalıyız. 

Biz biliyoruz ki, İslam dünyası

olarak ancak topyekün bir mücadele
verirsek, bu zulümlere “dur”
diyebiliriz. Bu mücadele de 
hamasetle değil, çalışmayla ve
üretmeyle olur. Başka ülkelerin
merhametine muhtaç olmadan, her
alanda kendi kendimize yetebilmeliyiz.
İslam’ın güzel ahlak düsturunu,
çalışma ahlakı ile birleştirerek bunu
başarabiliriz” dedi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz
konuşmasında Ramazan ayı
denildiğinde çocuklukta yaşanan
Ramazan sofralarının aklına geldiğini
belirterek, geçmiş günleri özlemle
anma sebeplerinin çocukken
oturdukları Ramazan sofralarındaki
sıcaklık olduğunu dile getirdi.
Bugünkü Ramazan sofrasında genç
kardeşlerimize aynı hissiyatı
aktarabilmenin mutluluğunu
yaşadıklarını belirterek “Şartlar
müsaade ettikçe, Ticaret Borsası olarak
çocuklarımıza bu maneviyatı
aktarmaya devam edeceğiz.” dedi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz
konuşmasının sonunda “Sağlığın ve
barışın değerini 7’den 70’e anladığımız
şu günlerde, Ramazan ayının, tüm
insanlığın huzur, afiyet ve kurtuluşuna
vesile olasını temenni ediyorum.”
diyerek tüm davetlilerin Kadir Gecesi
ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

Ali
Kopuz

Ali
Yerlikaya
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üretim ve dağıtım maliyetleri
artıyor, enerji başta olmak üzere
tarımsal girdilerin fiyatları (gübre,
ilaç, tohum, akaryakıt, alet
edavat…) daha pahalı hale 

geliyor.
Artan üretim
maliyetleri ve
lojistik
sıkıntılar
beraberinde
artan gıda
fiyatları
demektir. Bu
açıdan gıda
enflasyon
riski ülkeler
için öncelikli
konu olmaya
devam
edecek
görünüyor.

STRATEJİK
ÜSTÜNLÜKLER
Türkiye açısından tarım ve gıda

sektörüne baktığımızda; esasında
dünyada çok az ülkede bulunan

stratejik üstünlüklerimiz
mevcuttur.

Üreten ve ürettiği ile
nüfusunu besleyebilen, aynı
zamanda da ihracat

yapabilen bir ülkeyiz. (Çoğu
tarımsal ürünlerde en büyük
üretici ülkeler arasındayız. Fındık,
üzüm, incir, kayısı, kiraz…)

Üretemediğini ithal edip
işleyerek ihraç edebilen bir
ülkeyiz. (Dünya un, makarna,

bisküvi, irmik, bulgur ihracatında
ilk üç içinde olan bir ülkeyiz.)

Transit ticaretten pay 
alabilen bir 
ülkeyiz.

Türkiye bu manada çoğu
üründe avantajları olan bir
ülkedir. Farklı iklim, coğrafya ve
bitki çeşitliliği, lojistik imkanları,
dinamik sektörel yapısı,
bulunduğu konum itibarı ile
dünya tarım gıda sektörüne yön
verebilecek bir ülkedir.
Muhtemelen önümüzdeki süreçte
bu özelliğinin artarak devam
ettiğini göreceğiz.

YAPISAL SORUNLARA
YOĞUNLAŞMALIYIZ
Bu süreçte tarım sektörünün

temel yapısal sorunlarına
yoğunlaşma ihtiyacı da elzemdir.
Kırsaldan göç, köylerin boşalması,
gençlerin tarımdan kopuşu, ölçek
ve parçalılık sorunu, örgütlenme,
pazar entegrasyonu gibi belirli
alanlarda daha fazla mesafe
alabilmeliyiz. Tam da bu konuda
daha fazla kırsal ve çiftçi ile
ilgilenme ihtiyacı vardır. 

Tarım; bilgi ve sermayenin
toprakla buluşabilme kapasitesine
göre gelişir. Bilgi ve sermaye
sektördedir. Çiftçide tecrübe, arazi,
emek vardır. Esas olan bunları
yoğurarak katma değere
dönüştürebilmektir. Tarım
sektöründeki temel sıkıntıların
çözümünü sadece kamu
otoritelerinden beklemek 
doğru değildir, zira sorun
paydaşlar bütününün ortak
sorunudur.

ÇOĞU ÜRÜNÜN GEN
MERKEZİYİZ
Ülkemizin ciddi derecede

üretim potansiyeli mevcuttur.
Dünya buğday, arpa üretiminde
ilk 11 ülke arasındayız. Dünyanın
en kaliteli makarnalık buğdayı,
mısırı, bakliyatı bu topraklarda
yetişir. Aynı zamanda çoğu
tarımsal ürünün gen merkezi
konumundayız. Bu manada
mevcut topraklarımızı daha
verimli işleme ve yönetme ihtiyacı
vardır. Yaşananlar bize her ürünü
istediğiniz zaman ithal
edemeyebileceğimizi gösterdi.
Başta yağlı tohumlar ve hububat
olmak üzere stratejik önceliklere
ve ülke topraklarının, iklimin,
coğrafyanın, arazi yapısının
elverdiği ölçüde önceliklendirme
ihtiyacı sözkonusudur.

Yeni bir yaklaşım ve heyecanla
topraklarımızı daha verimli
kullanabilmek için seferberlik
gerekmektedir. Bu toprakların,
ülkenin daha fazla üretecek,
insanını besleyecek ve ihracat
potansiyelini artıracak kapasitesi
mevcuttur.
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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

YAYIN KURULU

EDİTÖR

İlhan Koyunseven, Hakkı İsmet Aral, Recep Salih
Al, Alaattin Altuntaş, Ali Taş Gülen, Emre Acar,
Mehmet Beşir Kılıç, Ömer Tekinaslan, Zeki Aslan,
Zülküf Kopuz, Taha Enes Şener

HABER MERKEzİ
Ahmet Yirmibeşoğlu, Hakan Kopuz, Sebahattin
Özkurt, Şeyda Soykan, Tümer Topal

Düzeltme-Mutsel İşgüzar

Fotoğraf-Kenan Dumanlı

İSTİB HABER GAZETESİ’NDE YAYINLANAN
YAZARLARIN VE MAKALELERİN SORUMLULUĞU

YAZARLARINA AİTTİR.  İSTANBUL TİCARET
BORSASI’NIN GÖRÜŞLERİNİ İÇERMEZ. YAZI VE

HABERLER KAYNAK GÖSTERİLEREK KISMEN YA DA
TAMAMEN KULLANILABİLİR.

İSTANBUL TİCARET BORSASI / www.istib.org.tr
Hobyar Mah. Zahire Borsası Sokak No:3 34112
Bahçekapı / Fatih / İstanbul / 0212 511 84 40
BASKI: İhlas Gazetecilik A.Ş.

TARIM
PİYASALARINDAKİ

GELİŞMELER
Uluslararası gelişmeler kaynaklı olarak

son yıllarda çok oynak bir seyir izleyen
hububat, bakliyat, yağlı tohum fiyatları
yaşanan savaşın etkisi ile daha kırılgan hale
geldi. Dünya tarım ürünlerinde en büyük
üretici ve ihracatçı konumdaki ülkelerde
yaşanan gelişmeler uluslararası emtia borsa
fiyatlarını tetikledi. Borsalarda günlük ciddi
artışlar ve bazen de düşüşler yaşanmaya
başlandı.

Sadece son bir ay içinde dünya buğday
fiyatlarında 100 dolar/ton civarı artış
yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğü tarafından son bir hafta içinde
yapılan buğday ithalat ihalelerinde 430-450
dolar/ton arası fiyatlarla buğday bağlantısı
yapıldı. Bu da bugünkü kur hesabı ile 6500
TL/ton civarı buğday fiyatı demektir.
Kamunun hasat dönemi için açıkladığı
buğday müdahale fiyatlarının 2250 TL/ton
olduğu gözönüne alındığında durum daha
iyi değerlendirilebilir. 

Ayçiçeği fiyatları arz ve talep dengesi
endişeleri ile aşırı yükseldi. Soya küspesi
dahil kepek ve küspe grubunda özellikle
Rusya ve Ukrayna hattından hammadde
akışının tıkanması yurtiçi fiyatları artırdı.
Bugün buğdayın yan ürünü olan kepek
nerede ise buğday fiyatına satılır oldu.

Haftalık ve aylık bazda ürünlerdeki fiyat
artışlarını gerek yurtiçi gerekse yurtdışı
olarak ekli tablolarda görebilirsiniz.

Yurtiçi piyasalarda kamunun düşük
fiyatla hammadde satışı sebebi ile halen ithal
maliyetlerinden düşük bir fiyat seyri
gözlenmektedir. Özellikle hububat piyasaları
sakin seyretmektedir. Çünkü sektör kamu
kaynaklı tahsisler dolayısı ile piyasadan fazla
ürün talebinde bulunmamaktadır. Un
grubunda lüks un satışlarında düşüş
sözkonusudur. Muhtemelen baklava, börek,
pizza gibi ürünlerin tüketiminde daralma
yaşanmaktadır.

Ülkemizin hasat sezonuna kadar hububat
grubunda bir arz sorunu görünmemektedir.
Kamunun elindeki stoklar, son ithalat
bağlantıları, un sanayinin stokları, lisanslı
depolardaki stoklar, çiftçi stokları toplamda
yeni hasat sezonu olan Mayıs ve Haziran
aylarına rahatlıkla yetecek durumdadır. Yağlı
tohumlarda gelen ve gelmesi beklenen ithal
gemiler ile arz kaynaklı stresin biraz daha
azalması beklenmektedir.

Yeni hasat sezonu için iklim gelişimi geçen
yıla göre daha olumlu seyretmektedir. Bu kış
yağan kar ve yağmur bir önceki yıla göre
oldukça fazladır. Şu an itibarı ile tarımsal
üretimde bir kuraklık endişesi yoktur. Tabii
bahar aylarında yaşanacak iklimsel
gelişmeler de önemlidir. Her hal ve şartta bir
önceki yıldan daha iyi bir üretim sezonu
beklenmektedir. Ayçiçeği ve mısır gibi
baharlık ekilişlerde çiftçiyi zorlayan temel
konu girdi maliyetlerindeki artıştır. Maalesef
başta gübre, mazot olmak üzere ithale
bağımlı girdi fiyatları çiftçiliğin
sürdürülebilmesinde endişe doğurmaktadır.
Hükümetimiz ilave desteklerle çiftçi
mağduriyetini gidermeye çalışmaktadır.
Hasat edilen ürünlere maliyetler gözönüne
alınarak fiyat açıklanacağı, çiftçilerin mağdur
edilmeyeceği beyan edilmektedir. 

Savaş durmuş olsa dahi uluslararası
piyasa etkileri devam edecek görünmektedir.
Her ne kadar USDA yayınladığı son raporda
dünya genelinde üretim için olumlu seyir
olacağını belirtmiş ve buna bağlı dünya
fiyatlarında bir miktar gevşeme görülmüşse
de Ukrayna’nın baharlık ekilişleri
yapamama, mevcut ekilişlere gübre vb.
kullanamama gibi risklerle önümüzdeki
aylarda açıklanacak raporların üretim
düşüşlerine işaret etmesi muhtemeldir. Bu
açıdan gıda enflasyonu riski devam edecek
görünmektedir.

Mayıs ayı içinde hububat için müdahale
fiyatı açıklanacaktır. Çiftçinin artan
maliyetleri, dünya fiyatlarının seyri dikkate
alındığında zor bir sürece girdiğimiz
kesindir. 

Hayvancılık tarafında daralma
yaşanmaktadır. Son günlerde özellikle et
fiyatlarında ciddi artış vardır. Hatta Et ve Süt
Kurumu kıyma satış fiyatlarına %48 oranında
artış yapmıştır. Süt ve et dengesi hayvancılık
için önemlidir. Süt ve yem paritesi bozulmuş
görünüyor. Anaç hayvanların kesime gitmesi
gelecek için tehlikelidir. Uzun süredir
hayvancılığın bir kırsal faaliyet, bir aile
işletme üretimi, ot ve mera ile irtibatlı bir
uğraş alanı olduğunu, tel örgüler içinde
karma yeme dayalı üretim modelinin derin
riskler barındırdığını yazıyor ve söylüyoruz.
Hububat arz dengesini de tehdit eden, insan
gıdası olan buğdayın hayvan gıdası olarak
daha fazla tüketilmeye başlanması orta
vadede ciddi sorunlar doğuracaktır. Bu
açıdan hayvancılığı yeniden kırsal odaklı aile
işletme faaliyeti olarak şekillendirmek şarttır.

İsmail
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Denizhan Dere

Tarım ürünleri fiyatları
değişimi 21Şubat-21Mart

Tarım ve gıda sektörünün önemi artıyor...

1

2

3

Gelecek Tarım ve Gıdada
Covid süreci, gıda tedarik

zincirindeki bozulmalar, iklim
değişikliği, son yaşanan
savaşlar, gıda güvenliğinin ne

kadar önemli olduğunu bir kez daha teyit
etti. Ülkelerin gıda güvenliği endişesi
artarken gıda milliyetçiliği, kotalar,
sınırlamalar, yasaklar, ihracat önlemeleri
de katılaşıyor. 

SAVAŞIN ETKİLERİ
Yaşanan süreç esasında bir konuyu da

daha iyi kavramamıza vesile oldu. Sıklıkla
ülkeler için önemli bir tehlikenin altını
çiziyor ve sınırlı sayıda üretici ve ihracatçı
ülkeye karşılık çok sayıda ithalatçı ülkenin
bulunduğu dünya tarım piyasalarında ülke
bazlı yaşanacak sıkıntıların dünya tarım
piyasalarına önemli etkileri olduğunu
vurguluyorduk. Rusya ve Ukrayna
arasındaki savaş bunu bir kez daha ortaya
koydu. Dünya tarım ürünleri üretimi ve
ihracatında önemli payı olan iki ülke
arasındaki savaş piyasa fiyatlarını ciddi
ölçüde artırdı, gıda güvenliği endişesini
tetikledi.

ÜLKELER ÖNCE KENDİNİ
DÜŞÜNÜYOR
Halen dünyada 43 ülke gıdaya erişim

sıkıntısı yaşıyor. 40 milyonun üzerinde
insanın son yaşanan savaş
dolayısı ile gıda sıkıntısı
yaşayacağı raporlanıyor.
Ülkeler artık hangi ülkenin
neye ihtiyacı
olabileceğinden ziyade
kendi vatandaşının gıda
güvenliğine yoğunlaşıyor,
fazla olanı da ihraç
etmekten çekinebiliyor.

Yaşanan savaş sona erse
de dünya genelinde emtia
piyasalarına etkisi devam
edecek görünüyor. Zira
iklim riskleri artıyor,
tedarik zincirleri
bozuluyor, endişeler ticari
refleksleri değiştiriyor, lojistik hatlar zarar
görüyor, en önemli faktörlerden biri de

Geleceğe dair
öngörüde 
bulunanlar, bugünün
ve geleceğin 3 stratejik
alanı olarak; enerji, su
ve tarım-gıda
sektörünü
zikretmektedir. Su
tüketiminin de
yaklaşık yüzde 70
oranında tarım
sektöründe
gerçekleştiği gözönüne
alındığında tarım ve
gıda sektörünün
önemi daha iyi
anlaşılır.
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İSTİB’in düzenlediği ‘Borsa
Meydanında Sektörler
Konuşuyor’ toplantılarının

üçüncüsünde zeytin ve zeytinyağı
sektöründeki sorunlar görüşüldü.
17 Mart Perşembe günü webinar
ortamında gerçekleştirilen, Türk
Tarımının Uyuyan Devi Zeytin
başlıklı toplantı Gazeteci Ahmet
Coşkunaydın’ın
moderatörlüğünde yapıldı. Açılış
konuşmasını da
İSTİB Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı İlhan
Koyunseven yaptı.
Koyunseven,
konuşmasında
gıdanın öneminin
her geçen gün arttığını belirterek,
“İlk toplantıda hububat, ikinci
toplantıda ise süt ve süt ürünleri
sektörünü tüm yönleriyle masaya
yatırmıştık. Bugün de, ağacından
meyvesine, yaprağından yağına ve
hatta çekirdeğine kadar,
insanoğlunun faydalandığı bir
ürünü konuşmak için bir araya
gelmiş bulunuyoruz. Aramızda
bulunan duayen isimlerle, Türk
Tarımının Uyuyan Devi; Zeytin
başlığıyla “zeytin ve zeytinyağı”
sektörünü ele alacağız. Siz değerli
katılımcılarla, zeytin ağacı
varlığımızdan, kooperatifleşmeye;
sanayi üretiminden, taklit tağşişe
kadar birçok boyutuyla meseleyi
değerlendireceğiz. Neticede, ortak
akıl ile sektördeki sorunların
çözümüne katkı sağlayacak
sonuçlara ulaşmayı umuyoruz”
dedi.

UZUN VADELİ TEŞVİK
İSTİB Meclis Başkanı Ahmet

Bülent Kasap ise, Türkiye’nin
zeytin stratejisinin eksikliğine
vurgu yaparak, “Ne yazık ki
dünya pazarında markalaşmayı
sağlayamamış durumdayız.
Ticaret bakanlığımızın ihraç edilen
zeytinyağında daha yüksek katma
değer sağlamak, ihracatta
markalaşmayı teşvik etmek ve
nihai tüketiciye yönelik ambalajlı
ürün ihracatını arttırabilmek
amacıyla zeytinyağı sektörüne
yönelik birtakım çalışmaları
bulunmaktadır. Fakat bu çalışma-
lar 1 yıl gibi kısa soluklu olup,
yeterli sonucu sağlayamamaktadır.
Zeytinyağı üretiminde öncü olan
ülkeler ise en az 5 yıllık destek
programları ile sanayicilerine
ihracatta uzun soluklu hedefler
oluşturmasını sağlamaktadır.
Teşviklerin uzun vadeli olması ve
sürekliliği hayati önemdedir” dedi.

Tescilli zeytin çeşidi
100’e ulaştı, 44 tür tescil
sürecinde
İzmir

Zeytincilik
Araştırma
Enstitüsü Müdürü
Dr. Ünal Kaya,
konuşmasında
Türkiye zeytin
ağacı varlığı ve zeytin çeşitliliği
konusunda yapılan araştırmalar
hakkında bilgi verdi. Dr. Ünal
Kaya, Türkiye’deki tescilli zeytin
çeşidinin 100’e ulaştığını
belirterek, “44 tür de tescil
sürecine girdi. 1990 yılından beri
melezleme çalışmalarımız
sürüyor. Yaşlı ağaçlarımızın
genetik olarak kaydı için
çalışmalarımız sürerken
personelimizin sürekli eğitim
anlayışıyla gelişmesini sağlıyoruz.
Zeytinyağı tadım panelleri
düzenliyor, zeytinciliğin gelişimi
için çalışıyoruz” şeklinde
konuştu. 

Veri eksikliği strateji
oluşturmamızı
engelliyor
Marmara Birlik

Genel Müdürü
İsmail Acar ise
yaptığı konuşmada
Türkiye’de zeytin
konusunda iki
birlik olduğunu
belirterek, bunlardan Tariş’in
zeytinyağı, Marmara Birlik’in ise
sofralık zeytin konusunda
uzmanlaştığını ifade etti. Acar,
Türkiye’de zeytinciliğin
sorunlarının başında güvenilirliği
olmayan istatistiki bilgiler

olduğunu vurgulayarak, şöyle
konuştu: “Bu nedenle zeytin
varlığımız hakkında net bilgimiz
yok. Veri eksikliği strateji
oluşturmamızı engelliyor. Miras
yoluyla bölünmüş zeytinlikler,
hatalı ilaç ve gübre kullanımı,
sulanabilir alanların düşüklüğü
üretim ihracat desteklerinin
yetersizliğine yüksek girdi
maliyetleri eklendi. Bu sorun
üretimi tehdit eder boyutta” dedi. 

Sürpriz ihracat
kısıtlamaları onarımı
zor prestij kayıplarına
yol açıyor 
Ege Zeytin ve

Zeytinyağı
İhracatçıları Birliği
Başkanı Davut Er
konuşmasında
zeytinyağı
ihracatıyla ilgili sorunlara dikkat
çekerek, “İhracatı geliştirmenin
yolu istikrardan geçiyor. Sürpriz
ihracat kısıtlamaları onarılması zor
prestij kayıplarına yol açıyor.
Örneğin, bağlantıları yapılmış,
limana ulaşmış 30 bin ton yağımız
şu anda bekliyor. Bu yağların
ihracına izin verilmesi acil
talebimiz. Öte yandan dökme yağ
ile ilgili politikaların da gözden
geçirilmesi gerekiyor. Catering
firmalarının dökme talepleri ile
paketlenmek üzere dökme ihraç
edilen yağlar aynı kategoride
değerlendirilmemeli. Türkiye’nin
temel hedefi üretimi artırmak
olmalı. Hepimizin hedefi elbette
ambalajlı ürün satmak ama piyasa
gerçeklerini de göz ardı
etmemeliyiz. Örneğin dünya pazar
lideri İspanya’da hiçbir yasak yok.
Bizde de olmamalı” dedi.

Butik zeytinyağında
dünya piyasasında
rekabet ediyoruz 
Uluslararası

Zeytinyağı Jürisi
Birsen Can Pehlivan
ise butik zeytinyağı
üretiminin önemine
dikkat çektiği
konuşmasında,
üretimden işlemeye kadar
kontrollü üretimin kaliteye
doğrudan yansıdığını belirterek,
“Butik üretimde kontrol daha
kolay mümkün olduğu için
kaliteye ulaşılabiliyor. Son
dönemde dünya piyasasında
rekabet edebilir olduğumuz pazar,
butik zeytinyağı pazarı… Butik
üretimin Türkiye’deki payı yüzde
10 civarında. Eğer kontrollü
üretimi yüzde 50’lere çıkarabilirsek
rekabet gücümüz de katma değerli
ürünlerimiz de o oranda artacaktır.

Bu nedenle butik üretim özellikle
desteklenmeli” şeklinde konuştu.

Zeytin ve zeytinyağıyla
sınırlı kalmak
ufkumuzu daraltıyor
Ege 

Üniversitesi 
Bitkisel Yağ
Teknolojisi 
Uzmanı Dr. Fahri
Yemişçioğlu
zeytinden elde
edilen ürünlerde zeytin ve
zeytinyağıyla sınırlı kalmanın
ufkumuzu daraltacağını belirterek,
“Zeytinin yaprağından da,
meyvesinden de zeytinyağından
çok daha katma değerli özel
ürünler üretilebilir. Bu ürünlere
odaklanmak için de akademinin
sahadan uzak araştırma
alışkanlığından kurtulması gerekir.
Zeytinyağının bence en önemli
sorunları dezenformasyon, isimsiz 
üretim, şoklara hazırlıklı
olmamamızdır. Zeytin stratejik bir
ürün olarak belirlenerek devlet
kontrolünde planlamaya
gidilmelidir” dedi.

Güvenilir ürün algısı
için basına sürekli bilgi
verilmeli 
Güvenilir

Ürün Platformu
Başkanı Celal
Toprak, zeytin
hakkında yapılan
bu tip
toplantıların
önemine dikkat çekti ve “Böylesi
toplantıların yüz yüze yapılması
da önemli. Basın mensupları
konuyla ilgili uzmanların
değerlendirmelerini öğrenmek
istiyorlar. Güvenilir ürün algısının
oluşması için basına sürekli bilgi
verilmesi önemlidir” dedi.

Nadir türler korunmalı
verimli türler
yaygınlaşmalı 
İSTİB Zeytin

ve Zeytinyağı
Ticareti Komitesi
Başkanı Osman
Berberoğlu,
konuşmasında
zeytin çeşitliliğinin
ve tür
özelliklerinin doğru
değerlendirilmesi gerektiğini
belirterek, “Verimli türlerin
yaygınlaştırılması, endemik ve
nadir türlerin de korunması
gerekiyor. Verimli türlerle nadir
türlerin karışımları katma değerli
ürünleri oluşturuyor. Bu nedenle
nadir türlerin korunması ve coğrafi
işaret çalışmalarının yapılması
gerekiyor” dedi.

İSTANBUL TİCARET BORSASI’NDA ZEYTİN SEKTÖRÜ KONUŞULDU

Zeytinde teşvik ve destek 

Gıda sektörüne yıllarca
yatırım yapan İSTİB Meclis
Başkanı Ahmet Bülent Kasap,
zeytin sektörüyle tanışması ve
deneyimlerini paylaştı. Ahmet
Bülent Kasap toplantının
teması ile ilgili olarak yaptığı
açıklamada “Türkiye
olağanüstü potansiyeline
rağmen, dünya zeytin üretimi
ve pazarından yeterli payı
maalesef alamıyor. Akdeniz ve
Ege denizinin tüm kıyıları,
Marmara denizinin ise önemli
bir kısmı olan güney kıyıları
zeytin üretimi için uygun
bölgeler. Tüm bu kıyılarımızın
toplamı bizden 7 kat fazla
zeytin üreten İspanya’nın kıyı
uzunluğundan fazla… İşte bu
yüzden bu toplantının başlığı
“Türk Tarımının Uyuyan Devi
Zeytin” ifadelerini kullandı. 

Zeytin alanlarının maden
sahalarına açılmış olması
ülkemiz için çok acı...

Kasap şunları söyledi. “Bu
olağanüstü coğrafyada, yeni
zeytin plantasyonları
oluşturmak, yeni zeytin
türlerimizi geliştirmek,
üretimimizi modernize etmek,
pazarlama ve markalaşma
süreçlerinde yeni adımlar
atmak için çalışmak dururken,
sektör gündeminde zeytin
alanlarının maden sahalarına
açılmış olması ülkemiz için
gerçekten çok acı… İnşallah
böyle toplantıların da
yardımıyla zeytin
stratejilerimizi geliştirip,
uyuyan devi uyandırmamızı
temenni ediyorum.”

Gıda sektöründeki
serüvenine 1940’lı yıllardan
başlayıp deden oğula geçen
aile şirketlerinde başladığını
belirten Ahmet Bülent Kasap
“1978 yılında rahmetli babam
Burhan Kasap’ın gıda
iştirakinin devamı olarak, 1984
yılında kurduğu çay faaliyeti
ile aile şirketimizde
Türkiye’nin en önemli ve
prestijli çay markalarından
birini ülkemize kazandırdık.

Çay’dan Zeytin ve
Zeytinyağına

2018 yılında almış
olduğumuz bu yolu, dünyanın
en iyi kahve markalarından
biri ile birleştirip, sahip
olduğumuz gıda tecrübemizi
ceviz, badem, zeytin ve
zeytinyağına taşıdık. Öncelikle
zeytin ve zeytinyağı sektörüne
girerken yaptığımız çalışmalar
sonucu kafamızda oluşan
görüşlerin, sektöre girdikten
sonra zamanla değiştiğini
söylemek gerek. Sektörü
tanımak, ihtiyaçlarını anlamak
ve daha ileriye taşımak için
çabamız ve öğrenme isteğimiz
hiç bitmedi ve bitmeyecek.
Bilgi, tecrübe ve sektörel
görgümüzü arttırmak 
adına öğrenmeye her zaman
devam edeceğiz inşallah” 
dedi.

Kasap şöyle konuştu;
“2018’de başladığımız zeytin
ve zeytinyağı sektöründe,
sadece kendi tesisimizde
ürettiğimiz ve piyasaya arz
ettiğimiz sızma grubu yağlar
bizi bugün ülkemizdeki kaliteli
zeytinyağı üreten firmalardan
biri haline getirmiştir. Bu
noktada gıda sektöründeki
tecrübemizin avantajlarını
kullandık diyebiliriz. 

Eski tecrübelere ek olarak
atılan kurumsallaşma
adımları; 

n Hedef kitlenin önceden
belirlenerek, kurumsal kimlik
çalışması logo, amblem ve
ambalaj tasarımları ile ürünün
doğru konumlandırılması,

n Butik üretim ruhu ile
sanayici bedenini bir araya
getirerek; lezzet ve özenin
kitlesel üretimin ölçek
avantajları ile birleştirilmesi,

n Türk gıda kodeksine
uygun ama aynı zamanda
duyusal analizlerde de kalıcı
izler bırakacak hassasiyeti
kaybetmeden,

n Araştırma, geliştirme ve
sürekli öğrenmeye olan
bağlılığımızı her gün daha da
arttırarak,

n Herkesi doğanın bu eşsiz
mucizesi ile tanıştırmak,
sevdirmek ve bilgilendirmek
için sadece bugünün değil,
yarının hedef kitlesi için de
stratejiler geliştiriyoruz. 

n Gelecekte ana hedef kitle
olacak olan kuşakların
beklentilerini önemsiyor, ürün
ve pazarlama stratejilerimizi
de onların görüş ve önerilerini
dikkate almak için çabalıyoruz. 

Tüm değerli sanayiciler ve
yatırımcılar gibi bizde
ülkemizi bu mucizevi şifa
kaynağı ile hem yurt içinde
hem de dünya pazarında hatırı
sayılır yere ulaştırmayı amaç
edinerek yolumuza devam
etmekteyiz. 

Zeytin, hepimizin bildiği
gibi binlerce yıldır üretilen,
işlenen en değerli gıdalardan
biri… Tarımından, ticaretine
kadar hemen hemen hiç
değişim yaşanmamış bir
sektör.  20. yüzyılda küresel
ticaretin gelişmesi, zeytin ve
zeytinyağı tüketiminin binlerce
yıllık üretim bölgesi olan
Akdeniz Çukuru dışına
yayılması sektörü
değiştirmeye başladı. Modern
üretim ve pazarlama
yöntemleri ile tanışan zeytin,
özellikle İspanya ve İtalya gibi
ülkelerin dünya pazarına
hâkim olduğu bir sürece girdi.
İspanya üretimde, İtalya da
ticarileştirmede lider ülkeler
durumundalar…

Markalaşma ve
pazarlama aşamasına
geçmeliyiz

En büyük ithalatçılar ise
başta ABD olmak üzere, AB
ülkeleri, Japonya, Kanada,
Avustralya gibi sanayileşmiş
ülkeler… Ülkemizin doğrusal
bir zeytinyağı stratejisi
olmaması en büyük eksiklik;
bu stratejiyi belirlerken
yıllardır içinde olduğumuz
sektör sorunlarına ve çözüm
beklentilerine odaklanarak,
markalaşma ve pazarlama
adımına geçilmelidir. 

Ülkemiz, ne yazık ki dünya
pazarında markalaşma başarısı
yeterli potansiyele sahip
olmasına rağmen bunu tam
olarak sağlayamamış
durumda. 

İlk başta da belirttiğim gibi
Türkiye zeytinyağında
olağanüstü potansiyeline
rağmen, dünya zeytin üretimi
ve pazarından yeterli payı
maalesef alamıyor. Sahip
olduğumuz değerlerin ve
bereketli toprakların kıymetini
bilerek, doğanın en güzel
hediyesi olan zeytinyağını hep
birlikte yapacağımız çalışmalar
ile gerçek potansiyelinin
ortaya çıkacağı günlere en kısa
sürede kavuşmayı ümit
ediyorum.

Markalaşma ve
pazarlama en
büyük eksiklik

‘Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor’ toplantılarının üçüncüsünde zeytin ve
zeytinyağı sektörü masaya yatırıldı. İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, 
zeytinyağı üretiminde öncü olan ülkelerin en az 5 yıllık destek programları uyguladıklarını
belirterek, “Teşviklerin uzun vadeli olması ve sürekliliği hayati önemdedir” dedi.

uzun soluklu olmalı
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İ
STİB Başkanı Ali Kopuz,
İstanbul Ticaret Borsası
tarafından gerçekleştirilen
“Gıda İsrafının

Engellenmesi Projesi”
kapsamında yaptıkları
çalışmaları anlattı. Kopuz, “Gıda
israfı günümüz dünyasının trajik
bir sorunu. Bir tarafta, nüfus ve
dünyanın farklı bölgelerindeki
refah artışı dolayısıyla gıda
talebinde artış var. fAO, 2050
yılında yüzde 50 fazla gıdaya
ihtiyacımız olacağını ifade
ediyor. Öte yandan, iklim
değişikliği, toprak kalitesinin ve
tarımsal arazilerin azalması
nedeniyle gıda üretiminde bir
tehdit altındayız. Bu uzun vadeli
sorunun yanında, kuraklıklar,
savaşlar ve salgınlar nedeniyle
yaşadığımız dönemsel gıda
krizlerine de maruz
kalabiliyoruz. Sonuçta, bugün
yaşadığımız gibi yüksek gıda
enflasyonu tüm dünyayı etkisi
altına alıyor. İşin trajik tarafıysa,
bu tabloya rağmen üretilen
gıdanın üçte biri israf ediliyor.
Bu dünya ortalaması ve bizde de
benzer bir tablo var. fAO
verilerine göre her yıl 1,3 milyar
ton gıda çöpe gidiyor ve bunun
en az yüzde 40’ı tüketilebilecek
vasıflarda” ifadelerini kullandı.  

ZENGİN üLKELER 
İSRAf EDİyOR
Gıda israfı’nın, refahla ilgili bir

olgu olduğuna dikkat çeken
Kopuz “Örneğin sanayileşmiş
ülkelerde israf edilen gıdanın

çoğu sofradan israf, yani
sofraya kadar ulaşmış gıdanın
israfı… Sahra altı Afrika’nın
fakir ülkelerinde ise israfın
çoğu, tarla ile sofra arasında
yaşanıyor. Bunun nedeni ise
lojistik ve depolama
teknolojilerinin ilkelliği…
Bunun anlamı; fakir ülkelerde
sofraya ulaşan gıdanın çoğu
tüketiliyor, zengin ülkelerde
ise bir kısmı çöpe gidiyor…

Çoğalan nüfusu teknoloji
sayesinde şimdilik
besleyebiliyo-
ruz. Ancak gıda arzı ve talebi
arasındaki denge bozuldukça
gıda sorunu krize dönüşecek.
Gıda israfıyla ilgili veriler ise
gelecekteki gıda krizinin
çözümünün israfın
önlenmesinden geçtiğini
gösteriyor. yani, gıda israf
etmeyi engelleyemezsek, israf
edeceğimiz gıdayı
bulamayacağız.”

İSRAfI ÖNLEMEK İÇİN
TEKNOLOJİ GEREKİyOR
Tarladan market ve sofraya

kadar olan kısımda, yani lojistik,
paketleme ve depolama
sürecinde gıda israfını
engellemenin yolu teknolojiden
geçiyor. Örneğin domatesi
naklederken küçük kasalar
yerine, römorklara yığma olarak
yüklerseniz büyük bir kayıp
yaşarsınız. ürün ömrünü uzatan
paketleme teknolojileri
kullanırsanız, bu nedenle oluşan
gıda kayıplarını engellersiniz.
Depoları ileri teknolojilerle
donatırsanız gıda

kayıplarını
azaltırsınız. Kısaca gıda israfının
ilk aşamada engellemenin yolu
yüksek teknolojik yatırımlardan
geçiyor.

Marketlerdeki israf ise büyük
oranda, iade sistemi dolayısıyla
gerçekleşiyor. Marketler,
raflarındaki veya depolarındaki
gıdaları, son tüketim, hatta
tavsiye edilen tüketim tarihi
yaklaştığında üreticiye iade
ediyor. üstelik yüksek indirimle
alabilmek için bu ürünleri
satabileceklerinden fazla
alabiliyorlar. Bu sistem, gıda
israfını kaçınılmaz hale getiren
bir kısır döngü doğuruyor. Gıda
ürünlerinde iadenin
engellenmesi veya en azından
kısıtlanması için bir düzenleme
yapılması bu konuda çözüm
olacaktır.

İNSANLARIN
yAPTIKLARI İSRAfIN
fARKINDA DEĞİL
Sofradaki israf ise

engellenmesi en zor olanı…
Çünkü sofradaki israfın nedeni

İş dünyası
israfı önleme
konusuna
yatırım
yapmalı 

Gıda sektörünün gıda israfında-
ki payının en önemli nedenleri
teknolojik yatırım eksiklikleri ve
mevzuat sorunları. Biz İSTİB
olarak, teknoloji yatırımları konu-
sunda üyelerimizi bilinçlendirici
faaliyetlerde bulunuyoruz. Yatırım
desteklerini, teknolojik gelişmeleri
duyuruyoruz. Rekabet avantajı

sağlamaları için yapmaları
gerekenleri anlatıyor, eğitimler
düzenliyoruz. Gıda ürünlerinin
iadesinin engellenmesi ya da en
azından kısıtlanması için gerekli
mevzuat değişikliklerinin yapılma
sı için karar alıcılar nezdinde
girişimlerde bulunuyoruz. Son
tüketim tarihi ve tavsiye edilen

tüketim tarihi ile ilgili etiket
düzenlemeleri konusunda sonuçlar
da aldık. Ancak, iade meselesi
hakkındaki çalışmalarımız henüz
neticelenmedi. İnşallah bu konuda
da bir düzenleme gerçekleşirse,
tarla ile sofra arasındaki gıda
israfının önemli bir kısmının
engellenmesi mümkün olacak.

teknoloji ya da mevzuat
sorunları değil; bilinç

eksikliği… Bizim borsa olarak
yürüttüğümüz gıda israfını
engelleme çalışmalarının önemli
bir kısmını da bu bilincin
oluşturulması çabaları
oluşturuyor. Tarım ve Orman
Bakanlığının “Gıdanı Koru”
kampanyasında da ana hedef kitle
tüketiciler. Çünkü toplam gıda
israfının yarıya yakını evlerde
gerçekleşiyor. Bunun en önemli
nedeniyse, insanların yaptıkları
israfın pek de farkında
olmamaları… Hem bu farkındalığı
oluşturmak, hem de bir bilinç
oluşturarak engellemek için
çalışmalar yürütülüyor. Ancak bu
uzun soluklu bir çalışma ve hızlı
sonuç almak ne yazık ki mümkün
olmuyor…

RAMAZAN’DA DAHA fAZLA
DUyARLI OLMALIyIZ

Maalesef iftar sofraları,
Ramazan ayının ruhuna, anlamına
çok aykırı bir hale gelebiliyor.
Ramazan ayında; hem nefsimizi
terbiye etmek hem de cenabı
Allah’ın verdiği nimetlerin
değerinin farkına varıp şükretmek
ve bu nimetleri bulamayanları
daha iyi anlamak için oruç
tutuyoruz. Bazı açık büfe iftar
sofralarındaki manzaralar,
Ramazan ayının anlamından ne
kadar uzaklaştığımızın göstergesi
gibi… Büyük bir israf vesilesi
haline gelmiş bir iftar sofrası ile
orucumuzu açmak ne kadar
doğru, âlimlerin cevaplaması
gereken bir soru. Ancak, cenabı
Allah, A'raf Suresi 31. Ayette açık
bir şekilde belirtiyor: “yiyiniz,
içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü
Allah israf edenleri sevmez!” Bu
nedenle lüks açık büfelerdeki
iftarlar konusunda hem
işletmelerin hem de
Müslümanların duyarlı olmaları
gerekiyor. 

“Son iki
yıldır küresel
bir sorun
olarak
gündemimizde
olan salgına
bu yıl
maalesef
Rusya –
Ukrayna
savaşı 

eklendi. Üstelik hem enerji
hem de gıda sorunlarını
artırma potansiyeli olan bir
savaş bu… Gıdanın önemini
ve değerini daha iyi 
anlamamız ve bu değere
uygun davranmamız
gereken bir dönemdeyiz.
Ramazan ayını da vesile
ederek, gıdanın değerine,
önemine ve kutsallığına
uygun davranmalıyız.
Gıdamızı israf etmemeli,
lüks ve açık büfe iftarlardan
kaçınmalıyız.  

Dinî şuurumuzun
tazelendiği, nefislerin terbiye
edildiği mübarek Ramazan
ayında yapılan ibadetlerin ve
tutulan oruçların Rabbimizin
katında makbul olmasını
niyaz ediyorum.

Bu duygularla, aziz
milletimizin ve tüm İslam
âleminin Ramazan ayını
tebrik ediyorum. Bu kutlu
ayın aziz milletimiz başta
olmak üzere cümle İslam
âlemi ve insanlık için barış
ve sağlık getirmesini
temenni ediyorum.”

İSTİB BAŞKANI
ALİ KOPUZ’DAN
RAMAZAN
MESAJI

Dünyanın
yıllık gıda
israfı 

Dağıtım ve
perakende %5.1
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1.3 milyar ton 
Hangi aşamada 
ne kadar gıda israfı var?
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