
İSTİb Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı ve
Gıda İsrafını engelleme Komitesi başkanı 
Hakkı İsmet Aral da 43 farklı üniversiteden 76
projenin yeraldığı yarışmada 5 projenin ödüle
layık bulunduğunu söyledi. Aral, “bu 
5 projenin geliştirilmesi ve uygulanması 
için ilgili bakanlıklarımızla iletişime geçip
konunun takipçisi olacağımızı da belirtmek
istiyorum” dedi.

İSTİb başkanı Ali Kopuz gıda israfına
yönelik yaptıkları çalışmaların en önemli
aşaması olarak değerlendirdiği ‘Gıda İsrafını
engelleme Proje Yarışması’nın ödül töreninde
dereceye giren proje sahiplerini tebrik etti.
Kopuz, “Yarışmaya başvuran 76 proje sahibinin
her birine, dünyanın en önemli sorunlarından
birinin çözümündeki gayretleri için teker teker
şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

BAKANLIKLARA İLETİLECEKDüNYANIN ÖNEMLİ SORUNU

İstanbul Ticaret borsası (İSTİb) tarafından, üniversite
öğrencileri arasında düzenlenen ‘Gıda İsrafını engelleme
Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Haber Merkezi l 8’de

43 FARKLI
üNİvERSİTEDEN 
76 PROjE YARIŞTI 

Bakliyat bir 
sürdürülebilirlik
modelidir

Borsa Meydanı’nda ‘Sektörler
Konuşuyor’ toplantılar serisinde bu
ay bakliyat sektörü konuşuldu.
“Geleceğin Gıdası: Baklagiller”
başlığı ile gerçekleştirilen etkinliğe bir
video mesaj ile katılan Dünya Bakliyat
Konfederasyonu Başkanı Cindy Brown, küresel sorunlara
dikkat çekerek, “Eğer her gün yenebilecek, besleyici, uygun
fiyatlı ve çevre dostu bir gıda arıyorsak, cevap bakliyattır.
Bakliyat bir sürdürülebilirlik modelidir” dedi. l 2’de

TOBB 70 Yaşında
TObb başkanı rifat

Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde, Ticaret
bakanı mehmet muş’un
katılımlarıyla gerçekleşen
kutlamalarda, oda ve
borsa camiası Ankara’da

bir araya geldi. TObb
Yönetim Kurulu olarak
70’inci kuruluş
yıldönümünü
taçlandırmak amacıyla
70’inci Yıl Hatıra Ormanı
oluşturma kararı

aldıklarını açıklayan 
Hisarcıklıoğlu, “Tam 70
bin fidan  dikeceğiz.
Camiamıza yakışan bu
ormanı, ülkemize
kazandıracağız” 
dedi. l 5’te

n İstanbul Ticaret borsası
(İSTİb) başkanı Ali Kopuz,
tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de enflasyon 
artışı yaşandığını bunun
özellikle ücretli çalışanların
hayat standartlarında 
düşüşe yol açtığını söyledi.
başkan Kopuz “Son
zamanlarda olağanüstü
dönemlerden geçiyoruz.
Cumhurbaşkanımızın
açıkladığı rakam,
yaşadığımız dönem gibi
olağanüstü bir artış...”
dedi. l 7’de

Olağanüstü 
bir dönemde
olağanüstü
iyileştirme

İstanbul Ticaret Borsası F
İstanbul Gıda İçecek İşleme
ve Ambalaj Fuarı’na katıldı.
300'ün üzerinde yabancı ve
yerli firmanın yer aldığı fuarda

işlenmiş
gıda, içecek, şekerleme, gıda
katkı maddeleri, gıda işleme
ve ambalaj endüstrisinden
ürünler sergilendi. l 4’te

İSTİB
standında 

yerli ve 
yabancı

ziyaretçilere
ticaret

borsalarının
yapısı ve İSTİB

çalışmaları
hakkında bilgi

verildi.

Yiyecek ve içecek
sektörü
İstanbul’da
buluştu

ıCCıa genel
kurulu
Umman’da
toplandı

Umman’da
gerçekleştirilen, 57
ülkenin üye olduğu
İslam Ticaret, Sanayi ve
Tarım Odası’nın
Yönetim Kurulu ve
Genel Kurul
toplantılarına, Türkiye
Odalar ve borsalar
birliği (TObb) başkanı
ve İslam Ticaret, Sanayi
ve Tarım Odası (ICCIA)
başkan Vekili m. rifat
Hisarcıklıoğlu ile
birlikte, TObb başkan 
Yardımcısı ve İSTİb
başkanı Ali Kopuz da
katıldı. l 4’teGıdada taklit ve tağşişe karşı

ortak hareket edilmeli

Brüksel
çıkartması
Türkiye Odalar ve borsalar
birliği  (TObb) heyeti
belçika’nın ve Ab’nin
başkenti brüksel’e adeta
çıkartma yaptı. TObb
Heyeti, Türkiye’nin nATO
Daimi Temsilcisi büyükelçi
basat Öztürk, eurochambres
CeO’su ben butters,
Türkiye’nin belçika
büyükelçisi Dr. Hasan
Ulusoy ve Türkiye’nin Ab
nezdindeki büyükelçisi
mehmet Kemal bozay ile bir
araya geldi.  Görüşmelerde,
Türkiye-Ab ilişkilerindeki
gelişmeler, Avrupa iş
dünyasının gündemi ve
beklentileri gibi konularda
görüş alışverişinde
bulunuldu. l 4’te

Gıda
Mühendisleri

Odası İstanbul
Şubesi

İstanbul
Ticaret

Borsasına
nezaket

ziyaretinde
bulundu.

İSTİb başkanı Ali
Kopuz Gıda
mühendisleri Odası ile
müşterek çalışmalardan
mutluluk duyacağını

belirtti. Kopuz  “Gıda
sektörünün içinde olan
kurumlar olarak hep
birlikte hareket etmemiz
gerekiyor”dedi. l 7’de E
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İsmail Kemaloğlu 6’da

Tarım
piyasalarında
yaşanan
gelişmeler

İSTANBUL TİCARET BORSASI GAZETESİ G I D A & G ü n D e m & H A b e r
HaberİSTİB

İSTİB’den gıda israfını
engelleyecek projelere ödül
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Temmuz Ayı Meclis Toplantısında
son zamanlarda yaşanan gelişmelerin dünyada bir gıda
krizine yol açabileceğini belirtti. Kopuz, “İklim değişikliği,
savaşlar ve salgınlar karşısında elimizdeki en güçlü silah
tarımdır. Bu sorunları atlatmak için tarımsal hasılamızı
sürdürülebilir biçimde artırmalıyız” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA 

‘Tarımsal hasıla
sürdürülebilir 
biçimde artmalı’

FAO RAPORUNA DİKKAT
Başkan Kopuz Birleşmiş

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün
(FAO) “Dünyada Gıda Güvenliği ve
Beslenmenin Durumu 2022”
raporuna da değinerek “Bu rapora
göre 2021 yılında, 702 ile 828
milyon arasında insan açlıktan
etkilendi. Bu rakam Covid-19’un
başlamasından bu yana, yaklaşık
150 milyon kişi arttı” dedi. l 3’te
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Müşteri sadakati bir efsane mi?
Müşteri sadakati,

marka ile müşteri
arasındaki güven
duygusunu gösteren
davranış biçimi olarak
tanımlanabilir. Müşteri
ürün ya da hizmetten
memnunsa marka tercihini
tekrarlar. Yeni müşteri
bulmanın masrafı mevcut
müşteriyi korumaktan çok olduğu için
de müşteri sadakati sürdürülebilir
başarının vazgeçilmez unsurlarından
biri olarak görülür.

Aslında bilimsel bir yaklaşımla
olmasa da geleneksel iş anlayışında da
müşteri sadakati vardır. İndirim isteyen
müşterinin dükkân sahibine “Ayağımız
alışsın” demesinin temelinde bir vaat
vardır ve bu vaat “Daha çok alışveriş
edeceğiz, küçük bir kazançtan
vazgeçersen uzun süreli ve istikrarlı bir
kazancı garantileyebilirsin” mesajını
içerir. Dükkân sahibi de yeni müşteri
hakkındaki ilk izlenimine göre gereğini
yapar. Sonuçta uzun süreli bir ilişkinin
ilk adımı atılmış olabilir ya da tüm bu
konuşulanlar bir pazarlık argümanı
olarak kalır…

Geçtiğimiz yüzyılda gelişen ve
işletmelerin anahtar performans
göstergelerinden biri olan müşteri
sadakatini sağlamak için; müşteriyi
tanımak, ihtiyaçlarını bilmek, kalite,
müşteri ile iletişim gibi yöntemler olsa
da özel indirimler, ödüller ve puanlar en
önemli yöntemdir. Bu yöntem müşteri
sadakati için elbette tek başına yeterli
değildir ama geçenlerde yayınlanan bir
araştırmanın sonuçlarına göre,
müşterinizi kaybetmenin en kolay yolu
da rakiplerinizin uyguladığı
indirimlerdir… 

Meğer Sadakat Yokmuş
Influence Mobile tarafından 53 bin

868 kişiyle yapılan bir anketin
sonuçlarına göre, nakit veya puan içeren
bir teklife rağmen markasına sadık
olacaklarını belirtenlerin oranı sadece
yüzde 3. Yani ankete cevap verenlerin
yüzde 97’sinin sadakatleri tamamen
maddi temele dayanıyor. 

Araştırmanın diğer verilerine geçme-
den, Influence Mobile’ın ödül-puan
hizmetler veren bir firma olduğunu ve

bu verileri, kendi ifadesiyle ana hedef
kitlesi olan “milyonlarca bilinçli müşteri,
ebeveyn, Y kuşağı ve profesyonellerden”
topladığını belirtmek lazım. 

Ödüller Tüketicilerin Satın
Alma Kararlarını Nasıl Etkiler?

Öncelikle araştırma sonuçları 53.868
kişiyle yapılmış bir anketle elde edilmiş.
Başta da belirttiğim gibi en çarpıcı sonuç,
“ödül” denen, nakit veya puan teklifleri
karşısında tüketicilerin yüzde 97’si,
tercih ettikleri markaya sadık
kalmayacağını belirtiyor. Influence
Mobile’ın sitesinde bu oranın nedenleri-
nin sorgulandığı bir yorum ve açıklama
yok. Bence hem şirketin faaliyet alanı ve
hedef kitle seçimi, hem de anketin
gerçekleştirildiği internet ortamı
dolayısıyla, su götürür bir oran bu…

“Yeni bir marka denemeyi
düşünmenize ne sebep olur?” sorusuna
verilen cevaplar ise sırasıyla şöyle:

l Yüzde 33 Arkadaş tavsiyesi
l Yüzde 31 Düşük fiyat
l Yüzde 23 Kuponlar
l Yüzde 9 Sosyal medya
l Yüzde 4 Ünlü onayı

Bu cevaplar arasında tüketicilerin en
çok güvendikleri referans kaynağının
tanıdıkları insanlar olması dikkat çekici.
Yani “tavsiye” yine en güçlü müşteri
kazanma yöntemi… Öte yandan
ünlülerin tavsiyelerinin önemsenmemesi
ise öykünülmelerine rağmen ünlülerin
tavsiyelerini maddi menfaat karşılığı
yaptıklarının tüketiciler tarafından
bilindiğinin açık bir göstergesi. Ankete
katılanların tümünün internet kullanıcısı
olduğu düşünülürse, sosyal medyaya
bakarak yeni bir markayı deneyeceğini
söyleyenlerin yüzde 9’da kalması da
oldukça ilginç. 

“Daha düşük fiyata ve daha iyi
değere sahip bir ürün bulsanız, dener
misiniz?” sorusuna verilen cevap,
beklenebileceği gibi yüzde 98 oranda
“Evet” olmuş. Yani hem daha kaliteli,
hem de daha uygun fiyatlı bir ürünü
denemem diyenler yüzde 2’de kalmış.

Önemli bir soru olan “Hangi ifade
satın alma kararlarınızı en iyi şekilde
tanımlar?” ise şöyle cevaplanmış:

Yüzde 60 Markaya göre değil fiyata
göre satın alıyorum.

Yüzde 20 Tercih ettiğim bir marka

yok, birçok marka satın alıyorum.
Yüzde 15 Tercih ettiğim markaları

satın alıyorum.
Bu soruya verilen cevaplar, anketi

cevaplayanlar arasında, marka
sadakatine sahip tüketici oranının yüzde
15 olduğunu gösteriyor. Yani aslında
sadık müşteri olduğu anlaşılan yüzde
15’in diğer sorulara verdikleri cevapların
incelenmesi daha anlamlı sonuçlar
bulunmasını sağlayabilir. Ama maalesef
yayınlanmamış.

Sadık Müşteri Bir Efsane mi?
Bu anketin sonuçlarına bakılırsa, her

şey boş, ne yaparsan yap sadık müşteri
kazanamazsın, kazandıklarını da küçük
bir menfaat karşısında kaybedersin,
müşteri sadakati için yapılabilecek tek
şey indirim-ödül-puan üçlüsüne teslim
olmaktır.

Peki, gerçek öyle mi?
Tüketicilerin davranışlarını maddi

çıkarlar dışında belirleyen bir şey yok
mu?

Aidiyet, imaj, muhafazakârlık tüketici
davranışlarında etkisiz mi?

Bu konuyu sürdüreceğiz…

İsmail Şen

Kategori Yönetimi ve
Analitik Perakendecilik

Yazarın tecrübelerine
dayanarak hazırladığı
Kategori Yönetimi ve
Perakendecilik ile ilgili
analizler, yöntemler ve
çözümler içeren kitapta,
küçük esnafın birlik haline
gelebilmesi için hazırlanan
‘Bakkallar ile Dayanışma
ve Geliştirme Projesi’ de
yer alıyor. Bu proje,
ortaklık kültürünün pek gelişmediği ülkemizde
küçük esnafın organize perakendecilik
karşısında ayakta kalma çabası için ilginç bir
deneme olarak incelenmeye değer.
alpaslan Öztaş Cinius yayınevi - 2021/333 sayfa

Gıdanın Ekolojisi
“Türkiye'de Gıda

Sistemlerinin
Dönüşümü” alt başlığı ile
yayınlanan kitap, gıda
sistemleri faaliyetleri ve
doğal kaynaklar
arasındaki etkileşimin
bütünsel bir yaklaşımla
ele alınması ve gıdanın
üretilmesinden
tüketilmesine kadar
geçen tüm sürecin gezegenin ekolojik sınırlarını
da gözeterek planlanması ve yürütülmesi
gerektiği iddiasıyla çözüm önerileri sunuyor.
sabriye ak kuran-nika kitabevi - 2022/336 sayfa

Türkiye'de Kuraklık
Tüm dünyada gıda

güvenliğini tehdit eden
tarımsal alanların çeşitli
sebeplerle azalmasının
nedenlerinden biri olan
kuraklık hakkındaki
kitap, kuraklık
problemine yönelik
ulusal düzeyde yeni
yaklaşımların
geliştirilmesine katkı
sunmayı amaçlıyor ve ağırlıklı olarak
Türkiye’deki kuraklık özelliklerini ve kuraklığa
neden olan bölgesel hava dolaşımını içeriyor.

Hurşit yetmen-kriter yayınları -2022/96 sayfa

K İ T A p L I K

w HABER MERKEZİ

İstanbul Ticaret Borsasının,
Güvenilir Ürün Platformunun
desteğiyle düzenlediği “Borsa
Meydanı’nda Sektörler

Konuşuyor” toplantılar serisinde bu ay
bakliyat sektörü konuşuldu.
“Geleceğin Gıdası: Baklagiller” başlığı
ile gerçekleştirilen etkinliğe bir video
mesaj ile katılan Dünya Bakliyat
Konfederasyonu Başkanı Cindy Brown
bakliyat konusunda önemli tespitlerde
bulundu. Gıda güvensizliği
seviyesinin, Covid-19, iklim krizi,
tedarik zincirinin bozulması ve küresel
anlaşmazlıklarla arttığını belirten
Brown, baklagillerin bu sorunun
çözümünde kilit önemde olduğunu
söyledi. Cindy Brown, “Bakliyat
yetiştirirken topraktan sadece almayız.
Toprağa bir şeyler de katarız. Eğer her
gün yenebilecek, besleyici, uygun
fiyatlı ve çevre dostu bir gıda
arıyorsak, cevap bakliyattır. Süregelen
gıda krizinin ihtiyaçlarını karşılamak
ve bunun da fazlasını yapmak için
besleyici, sürdürülebilir ve ekonomik
olarak sağlam bir gıda sistemi inşa
etmemiz ve devamlılığını sağlamamız
hiç bu kadar önemli olmamıştı.
Bakliyat, hayvanlar ve soyadan daha
az su isteyen bir sürdürülebilirlik
modelidir”dedi. 

Bakliyat sürdürülebilir
dünya için alternatifsizdir
İstanbul Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Hakkı İsmet
Aral: Baklagillerin
üretiminin doğal kaynak
maliyeti son derece
düşüktür. Baklagiller, üretim aşamasında
diğer protein kaynaklarına göre daha az
enerjiye, suya ve gübreye ihtiyaç
duymasına rağmen, protein, vitamin ve lif
bakımından çok zengin besinlerdir.
Bakliyatlar, birim protein başına
büyükbaşa kıyasla 20 kat, kümes
hayvanlarına kıyasla ise 3 kat daha az sera
gazı emisyonu üretirler. Bu nedenle
bakliyatlar alternatif değil, insanlık için
temel besindir. Sürdürülebilir bir dünya
için ise alternatifsiz besinlerdir. 

İhracatta çok daha iyi
noktada olmalıyız
Ulusal Baklagil Konseyi

Yönetim Kurulu Başkanı ve
Mersin Ticaret Borsası
Başkanı Abdullah
Özdemir: Anadolu birçok
baklagilin anavatanı.
1980’ler ve 1990’larda dünyanın önemli
üretici ve ihracatçılarının başında
geliyorduk. Şu anda ise çok gerilerdeyiz.
Dünya bakliyat ihracatındaki payımız

yüzde 20 iken bugün yüzde 3.
Potansiyelimiz var, çok daha iyi yerlerde
olabiliriz. Havza bazlı desteklemeyle
bakliyat üretimini, bilinçlendirme
çalışmalarıyla tüketimini artırmalıyız.

Bakliyatta türev ürünler
geliştirmeliyiz
Küresel Bakliyat

Konseyi Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Andaç Kolukısa:
Pandemi sürecinde artan
gıda fiyatlarında gevşeme
bekleniyor. Finansal sıkışma,
yüksek enflasyon, arz talep dengesizliği ve
navlun fiyatlarındaki düşüş gıda
fiyatlarında gevşemeyi sağlıyor. Bakliyat
bu süreçten diğer ürün gruplarına göre
daha az etkilendi. Bakliyatta türev
ürünlerin geliştirilmesine hız vermeliyiz.

Bakliyat ekim alanları
çoğalmalı
PAKDER Tarım

Ürünleri, Hububat, Bakliyat
İşleme ve Paketleme
Sanayicileri Derneği
Başkanı Haluk Akyürek:
Bakliyatta üretim maliyetlerinin yüksekliği
ve üreticinin istenen geliri elde edememesi
ekim alanlarını düşürüyor. Ekilmeyen
alanlarımız çok büyük. Bu alanların
bakliyat üretimiyle değerlendirilmesi için
destekler verilmeli.

Baklagil tüketimini
arttırmalıyız
Reis Bakliyat Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet
Reis: Baklagiller hem
toprağı, hem de insanı
besler. Ekildiği toprağı
zenginleştiren bu ürünlerin
iyi değerlendirilmesi lazım.
Hem en ucuz, hem en iyi protein
kaynakları olmasının yanında 
baklagiller probiyotik özellikleri
dolayısıyla çok sağlıklı. Sadece 
üretimini değil tüketimini de artırmamız,
toplum sağlığı açısından çok önemli.
1980’lerde TRT televizyonlarında
mercimek tarifleri veriliyordu. Bu tip
çalışmalar yapılmalı.

Verimlilik esaslı üretim
yöntemleri uygulanmalı
İstanbul Ticaret Odası

Meclis Üyesi Tevfik
Dinçer: Dünya
standartlarında verimlilik
esaslı üretim yöntemleri
uygulamalıyız. Sulama
altyapısını geliştirmeli, tarım
alanlarının niteliğini korumalı, bilinçsiz
gübre ve ilaç kullanımını engellemeli,
sertifikalı tohum kullanmalı, arazileri etkin
biçimde toplulaştırmalı, çiftçileri eğitmeli
ve destekleri artırmalıyız.

İhracat yasakları piyasa
dengesini bozuyor
İstanbul Ticaret Borsası

Meclis Üyesi Şemsettin
Memiş: Bakliyatta ihracat
yasaklarının bulgur,
mercimek ve nohut gibi çok
üretilen ürünleri de
kapsamasının sorun
yarattığını görmeliyiz. İhracat yasakları
piyasa fiyatlarında dengeyi bozuyor.
Bunun sonucunda da üretimin
sürdürülebilirliği aksıyor. Çiftçi bir yıl
ekiyor, bir sorun çıktığında ertesi yıl
ekmiyor. Sonuçta sürdürülebilir bir üretim
süreci oturtamıyoruz.

Yüksek enflasyon
sermayeleri eritiyor
İstanbul Ticaret Borsası

Bakliyat Meslek Komitesi
Başkanı Mahmut 
Özdemir: Havza modeli
destekleme Türkiye için çok
önemli. Havza modeli
destek büyük umutlar
doğurmuştu. Ancak etkin biçimde
uygulanmıyor. Tüm bölgelerde, hatırsız,
gönülsüz ve tavizsiz biçimde uygulanmalı.
Ayrıca yüksek enflasyon dolayısıyla
kurumsal firmaları bekleyen sermaye
erimesi sorununa da dikkat çekmek
istiyorum.

GÜNCEL

Dünya Bakliyat konfeDerasyonu Başkanı CınDy Brown:

Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Cindy Brown, 
küresel sorunlara dikkat çekerek, “Eğer her gün yenebilecek, 
besleyici, uygun fiyatlı ve çevre dostu bir gıda arıyorsak, cevap 
bakliyattır. Bakliyat bir sürdürülebilirlik modelidir” dedi.

Bakliyat bir 
sürdürülebilirlik
modelidir

AĞUSTOS 2022
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İ
STİB Başkanı Ali Kopuz,
son günlerde
Avrupa’da
yaşanan sıcak

hava dalgasını
hatırlatarak
başladığı
konuşmasında,
“İngiltere
tarihinde ilk defa
sıcaklıklar 40
dereceyi aştı.
Fransa, Portekiz,
İspanya, Yunanistan
ve Hırvatistan gibi
ülkeler de, orman
yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu
sıcak hava dalgaları, bu orman
yangınları, iklim krizinin en
önemli göstergeleri... Maalesef

iklim krizinin ardından bizi
bekleyen gıda krizi olacak. Çünkü
iklim değiştiğinde tarım alanları

da değişiyor” şeklinde
konuştu.

670 milyon kişi
açlık tehlikesi
ile karşı karşıya

Birleşmiş
Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü
FAO tarafından

açıklanan
“Dünyada Gıda

Güvenliği ve
Beslenmenin Durumu

2022” raporuna da değinen Ali
Kopuz, “Bu rapora göre 2021
yılında, 702 ile 828 milyon
arasında insan açlıktan etkilendi.
Bu rakam Covid-19 salgınının

başlamasından bu yana, yaklaşık
150 milyon kişi artmış durumda.
Aynı rapora göre, açlığın
bitirilmesi hedefi konan 2030
yılında, dünyada yaklaşık 670
milyon kişi hala açlık çekecek. Bu
tahmin, sıfır açlık hedefinden ne
kadar uzak olduğumuzu
gösteriyor. 

Raporda, ülkelerin uyguladığı
tarımsal destek politikalarında
yapılan hatalara da dikkat
çekiliyor. Özellikle sebze ve
meyve desteklerinin azlığının
yaratacağı sorunlarla ilgili
önerilerde bulunuluyor. Allah’a 
şükür ki, Türkiye’deki tarımsal
desteklerin çeşitliliği ve yaygınlığı
bu sorunlara yol açmıyor. 
Ancak iklim, salgın ve savaş
sorunlarının yoğunlaştığı
günümüzde, tarımsal

desteklerimizin geliştirilmesi
gerekiyor” dedi. 

Destek sistemleri doğru
kurgulanmazsa çiftçi
üretimden uzaklaşır

Türkiye’nin tarımsal üretimde
stratejik bir üretim planı
yapmasının önemine dikkat çeken
Başkan Ali Kopuz, şöyle konuştu:
“Havza ve ürün bazlı destek
sistemini geliştirmeliyiz. Üreticinin
yüksek kâr getiren veya çok destek
verilen ürünü ekmeye yönelmesi,
ürün arzında ve fiyatlarda
sorunlar doğuruyor. Az üretilen
ürünlerde kıtlık, dolayısıyla
pahalılık 
oluyor… Çok üretilen ürünlerde
ise, aşırı arz dolayısıyla 
üretici için karlılık düşüyor.
Sonuçta çiftçi üretimden
uzaklaşıyor.

Tarımsal hasılamızı 
artırmanın bir yolu da, yüksek
teknolojili üretim… Bu sayede
hem maliyeti azaltmamız, hem de
verimliliği artırmamız mümkün
olur… İklim değişikliği, yanlış ilaç
ve gübre kullanımı gibi nedenlerle
azalan toprak kalitesinin
doğuracağı sorunları, ancak ileri
teknoloji kullanarak aşabiliriz. Bu
nedenle, yüksek teknolojili
tarımsal üretime ek destek
verilmesini, gündemimize
alabiliriz.

Suyun verimli
kullanılması hayati önem
taşıyor

Tarımsal hasılamızı artırmanın
bir yolu da, modern sulama
sistemleridir. Hem sulanabilir
arazilerimizin tamamının
sulanmasını mümkün hale
getirmeliyiz, hem de su
kaynaklarımızı doğru
kullanmalıyız. Damla sulama
sisteminin yaygınlaştırılması, bu
nedenle çok önem arz ediyor.
Tarım Bakanlığımızın, ekonomik
olarak sulanabilir tüm arazilerin
modern tekniklerle sulanması için,
sulama tesisi inşaatları yapılması
ve tarımda suyun etkin ve verimli
kullanılması konusunda

çalışmalarını, sonuna kadar
destekliyoruz.

Tarımsal hasılamızı artırmanın,
toprak ve iklime bağlı olmayan bir
yolu da var. Ürettiğimiz ürünlerin
birçoğu, maalesef katma değersiz
biçimde pazara sunuluyor.
Çiftçimizin bin bir emekle ürettiği
ürünler, dökme olarak ihraç
edildiğinde, kazancı yabancının
oluyor. Bu konuda bir zihniyet
değişimine ihtiyacımız var.
Fındıktan zeytinyağına, baharattan
bakliyata kadar birçok gıda
ürünümüz işlenmeden, katma
değere kavuşmadan ihraç ediliyor.
Gıdayı katma değersiz ihraç
etmek, israf etmektir. Bu konuda
da, özel teşvikler ve sektörel
bilinçlendirme çalışmaları
yapılmasının, yararlı olacağını
düşünüyorum.”

‘Tarımsal hasıla
sürdürülebilir 
biçimde artmalı’
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İstanbul Ticaret Borsası
(İSTİB) Temmuz Ayı
Meclis Toplantısı, Meclis
Başkanı Ahmet Bülent
Kasap Başkanlığında
gerçekleştirildi.

Toplantıda, gündem
maddelerinin
görüşülmesinin ardından
İSTİB Başkanı Ali Kopuz
güncel ve ekonomik

gelişmeleri değerlendirdi.
Türkiye’nin tarımsal

üretimde stratejik bir
üretim planı yapmasının
önemine dikkat çeken
Başkan Kopuz havza ve
ürün bazlı destek
sisteminin de geliştirilmesi
gerektiğini vurguladı.
Toplantı sonunda meclis
üyeleri sektörlerine ait sorun

ve çözüm önerilerini dile
getirdiler.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Borsanın Temmuz ayı Meclis
Toplantısında yaptığı konuşmada, son zamanlarda yaşanan gelişmelerin dünyada
bir gıda krizine yol açabileceğini belirterek, “İklim değişikliği, savaşlar ve salgınlar
karşısında elimizdeki en güçlü silah tarımdır. Bu sorunları atlatmak için tarımsal
hasılamızı sürdürülebilir biçimde artırmalıyız” dedi.

İSTİB TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA 

Gıda israfını
önlemeliyiz

Başkan Ali Kopuz gıda
israfı konusuna da değindi.
Kopuz şöyle konuştu:
“Kısaca değinmek
istiyorum. Hep söylüyoruz,
ürettiğimiz gıdanın üçte biri
israf oluyor. Eğer bu israfı
engelleyebilirsek, tarımsal
hasılamızdan elde ettiğimiz
faydayı artırmış oluruz.
Gıda fiyatları azalır ve zorlu
olacağı açık olan geleceğe
daha iyi hazırlanırız. İklim
değişikliğinin giderek
şiddetlendiği, küresel
salgınların yaşandığı,
bölgesel savaşların tüm
dünyayı etkilemeye
başladığı zor bir dönemden
geçiyoruz. Bizim bu süreci
atlatmamız için, elimizdeki
en büyük silahın tarım
olduğunu unutmamalıyız.
Kurtuluşumuz, tarımsal
hasılamızın sürdürülebilir bir
biçimde artışına 
bağlıdır.”

Ahmet

Bülent 

Kasap

Ali

Kopuz
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) heyeti Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanlığında
Brüksel’e giderek çeşitli
temaslarda bulundu. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

TOBB Başkan Yardımcısı ve
İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve
TOBB Yönetim Kurulu
Üyelerinden oluşan heyet ilk
olarak, Türkiye’nin Belçika
Büyükelçisi Dr. Hasan
Ulusoy’u ziyaret etti. Ziyarette
Türk iş dünyasının temsilcisi

olarak güncel ekonomik
değerlendirmelerde
bulundular. 

Hisarcıklıoğlu ve
beraberindeki heyet ardından
Türkiye’nin Avrupa Birliği
(AB) Nezdindeki Büyükelçisi
Mehmet Kemal Bozay ile

görüştü. Görüşmede,
Büyükelçi Bozay, AB ve
Türkiye-AB ilişkilerindeki
gelişmeler hakkında bilgi
verdi.

Türkiye’nin NATO Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Basat
Öztürk’ü ziyaret eden heyet

son olarak Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odası (Eurochambres)
CEO’su Ben Butters ile bir
araya geldi. Görüşmede,
Avrupa iş dünyasının 
gündemi ve beklentileri
hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği  (TOBB)

heyeti Belçika’nın ve
AB’nin başkenti

Brüksel’de Türkiye’nin
NATO Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Basat Öztürk,

Eurochambres CEO’su
Ben Butters, Türkiye’nin

Belçika Büyükelçisi 
Dr. Hasan Ulusoy ve

Türkiye’nin AB
Nezdindeki Büyükelçisi

Mehmet Kemal Bozay
ile bir araya geldi.  

AĞUSTOS 2022

Yiyecek ve içecek sektörü 

İstanbul Ticaret Borsası F
İstanbul Gıda İçecek İşleme ve
Ambalaj Fuarı’na katıldı.
Uluslararası yiyecek ve içecek

sektörü markalarını İstanbul’da
buluşturan fuarda işlenmiş gıda,
içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri,
gıda işleme ve ambalaj endüstrisinden
ürünler sergilendi. 5 – 7 Temmuz
tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayan
fuarda 300'ün üzerinde yerli ve
yabancı firma yer aldı. İstanbul
Ticaret Borsası standında yerli ve
yabancı ziyaretçilere ticaret
borsalarının yapısı ve İSTİB
çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İDTM Olağan Genel
Kurulu gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Recep Salih Al,
İstanbul Dünya Ticaret
Merkezi (İDTM) 2021 yılı
Olağan Genel Kurul
toplantısına katıldı. İDTM
Genel Müdürlük binası toplantı salonunda
gerçekleştirilen genel kurulda gündem
maddeleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.
İSTİB, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin
kurucu ortakları arasında yer alıyor.

TOBB’dAn BrüKsel çIKArTMAsI

BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ

EUROCHAMBRES

NATO

İstanbul’da buluştu
ICCIA Genel Kurulu
Umman’da
gerçekleştirildi

Umman’da
gerçekleştirilen,
57 ülkenin üye
olduğu İslam
Ticaret, Sanayi
ve Tarım
Odası’nın
Yönetim Kurulu
ve Genel Kurul
toplantılarına, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı ve İslam

Ticaret,
Sanayi ve
Tarım Odası
(ICCIA)
Başkan Vekili
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
ile birlikte,

TOBB Başkan 
Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz da
katıldı.

TOBB Türkiye
Hizmetler Meclis
Toplantısı yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi
toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan
Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali
Kopuz’un katılımıyla yapıldı. Video
konferans yöntemiyle gerçekleştirilen
toplantıda Türkiye ekonomisine önemli
katkılar sağlayan sektörün sıkıntı ve
talepleri değerlendirildi.

Enerji maliyetleri
züccaciyeyi zorluyor

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Züccaciye Meclisi
toplantısı, TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
ve İSTİB Başkanı Ali
Kopuz ile Meclis Başkanı
Murat Kolbaşı
başkanlığında, sektör
temsilcilerinin katılımıyla
İstanbul’da gerçekleşti.

Başkan Ali Kopuz
yaptığı konuşmada;
ekonomide yaşanan
gelişmeler ve enerji
maliyetlerindeki
artışlardan dolayı sektörün
zorluklarla karşı karşıya
kaldığını belirterek, ilgili

tüm Bakanlıklarla
görüşmeler yapıldığını ve
bazı konularda hızlı ve
olumlu sonuçlar alındığını
söyledi. 

Toplantıya video
konferans ile bağlanan
Cumhurbaşkanlığı İnsan
Kaynakları Ofisi Birim
Müdürü Prof. Dr. Duygu
Kızıldağ, Ulusal Staj
Programı hakkında
bilgilendirmelerde
bulunarak, 9 Mayıs 2022
tarihi itibariyle başlayan
programa ilişkin özel
sektör temsilcilerinin
desteğinden memnuniyet
duyulacağını belirtti.
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01.07.2022-20.07.2022 tarihleri arasındaki vadeli satışlara ait toptan fiyatlardır...

ÜRÜN eN az 
(TL)

eN Çok 
(TL)

aĞıRLıkLı
oRTaLama (TL)

TL

İşLem 
SayıSı

İSTİB Temel Gıda Sepeti

w HABER MERKEZİ

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde, Ticaret

Bakanı Mehmet Muş’un
katılımlarıyla gerçekleşen
kutlamalarda, oda ve borsa
camiası Ankara’da bir araya
geldi. Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, TOBB’un yerel bir
kuruluştan, dünya çapında iş
birlikleri gerçekleştiren
küresel bir aktör haline

geldiğini ifade etti. 

70 bin fidan dikilecek
TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, yaptığı
konuşmada camia olarak 70
yılda büyük bir yol kat
ettiklerini anlattı. Yönetim
Kurulu olarak 70’inci kuruluş
yıldönümünü taçlandırmak
amacıyla 70’inci Yıl Hatıra
Ormanı oluşturma kararı
aldıklarını açıklayan
Hisarcıklıoğlu, “Tam 70 bin

fidan dikeceğiz. Camiamıza
yakışan bu ormanı, ülkemize
kazandıracağız. Böylece hem
çevreye ve doğaya katkı
verecek, hem de gelecek
nesillere kalıcı bir miras
bırakmış olacağız” dedi.

Dünyaya örnek oldu
Türkiye’deki oda-borsa

sisteminin dünyada örnek
gösterildiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, artırdıkları
faaliyetler ve geliştirdikleri

kurumsal kapasitesiyle, özel
sektörde güç birliği
sağladıklarını ifade etti. Özel
sektörün hak ve hukukunu,
uluslararası düzeyde savunan
bir konuma geldiklerini
söyleyen TOBB Başkanı, iş ve
yatırım ortamı önündeki
engelleri tespit edip, hükümete
aktardıklarını belirtti.

70. yıl etkinliğine TOBB
Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, İSTİB Meclis
Başkanı Ahmet Bülent Kasap,
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İlhan Koyunseven,
Yönetim Kurulu Üyesi Zülküf
Kopuz, Meclis Başkan
Yardımcısı Muhammet Ali Kılıç,
Meclis Katip Üyesi Osman
Berberoğlu, Meclis Üyeleri
Atilla Hasan Akıncı, Ahmet
Yücesan, Atilla Sümer, Emin
Demirci, Şemsettin Memiş,
Yavuz Hacıömeroğlu, Çetin
Topaloğlu, Abdullah Çerman,
Semet Özer ve Genel Sekreter
Şule Karadeniz katıldı.

TOBB
Başkan

Yardımcısı ve
İSTİB Başkanı

Ali Kopuz,
İSTİB Meclis

Başkanı
Ahmet Bülent

Kasap ve
beraberindeki
İSTİB Heyeti

TOBB’un 
70. yıl

kutlamalarına
katıldı.

ELÜS 
Piyasa
Verileri-
İSTİB

Temmuz ayı
TÜRİB ELÜS
piyasasında 64 bin
300 emir üzerinden
1 milyon 321 bin
tonluk işlem
yapıldı. Geçtiğimiz
aya oranla işlem
miktarı yüzde 124
artarken, yaklaşık 8.5
milyar TL’lik işlem
gerçekleşti. Bu işlem
miktarıyla beraber 2022’deki
en yüksek işlem hacmine
ulaşıldı.

Ayrıca Temmuz ayında
23.327 yeni yatırımcı sisteme
dâhil olurken toplam kayıt
sayısı 142 bin 925 ulaştı. 

BUĞDAYDA İŞLEM 
3 kAT ArTTı

Temmuz ayında en çok
işlem gören ürün 6 milyar TL
ile buğday olurken buğday
fiyatları, aylık bazda yüzde
2.8 artış gösterdi. Buğdayda
işlem geçtiğimiz haziran
ayında 2 milyar TL olmuştu.

Temmuz ayı TÜRİB 
eLÜS pİyaSaSı İşLem
hacmİ RekoRu kıRdı

BUĞDAY UNU 5,35 12,98 8,81 1248

BULGUR PİLAVLIK 7,67 23,23 12,44 154

MAKARNA 4,59 25,49 11,62 9222

KURU FASULYE DERMASON 13,20 30,50 22,41 50

MERCİMEK KIRMIZI 17,00 32,50 22,71 102

MERCİMEK YEŞİL 22,90 36,10 27,01 10

NOHUT NATÜREL 16,50 31,90 22,61 62

AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 21,30 48,50 32,88 962

MISIRÖZÜ YAĞI RAFİNE 26,00 43,61 33,30 63

ZEYTİN YAĞI RİVİERA 37,63 59,84 54,70 81

ZEYTİN YAĞI SIZMA 60,00 140,00 73,07 391

NEBATİ MARGARİN SOFRA 40,43 164,00 61,35 1669

NEBATİ MARGARİN MUTFAK 19,87 49,93 39,29 1774

NEBATİ MARGARİN SANAYİLİK 18,39 166,65 37,39 2077

TEREYAĞI KAHVALTILIK 100,00 176,67 121,08 958

TEREYAĞI MUTFAK 60,00 99,62 85,36 158

KURU SOĞAN 2,00 9,00 4,78 995

PATATES 3,00 12,00 7,07 1841

SİYAH ZEYTİN HUSUSİ 35,00 74,00 43,58 864

YEŞİL ZEYTİN 21,54 80,00 32,76 388

SİYAH ZEYTİN 15,12 34,65 28,63 783

KUZU ETİ KARKAS 90,00 119,57 98,39 1640

KUZU ETİ KEMİKSİZ 120,00 325,00 152,75 698

DANA ETİ KARKAS 90,00 109,98 97,54 5481

DANA ETİ KEMİKSİZ 110,00 535,00 133,81 6728

PİLİÇ ETİ KEMİKLİ 20,00 49,98 32,82 5768

PİLİÇ ETİ KEMİKSİZ 50,00 98,85 59,19 1011

KAVURMA 122,87 388,49 167,70 309

PASTIRMA ANTRİKOT 204,17 784,82 256,33 272

SUCUK HUSUSİ 150,33 471,70 195,00 1239

SOSİS 52,80 291,18 90,94 952

SALAM 50,71 388,00 124,04 2864

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI 70,00 187,34 87,06 1109

BEYAZ PEYNİR YARIM YAĞLI 45,68 49,92 48,10 561

BEYAZ PEYNİR YAĞSIZ 35,29 44,85 40,21 181

BEYAZ PEYNİR YAĞLI 50,00 69,50 56,46 1776

KAŞAR PEYNİRİ (ESKİ) 80,00 279,00 92,22 2074

KAŞAR PEYNİRİ (TAZE) 35,08 79,42 70,84 337

YUMURTA NATUREL 1,00 2,17 1,27 1820

70. yıl etkinliğinde ayrıca
10-20-30 yıl görev yapmış
delege ve genel sekreterlere
hizmet şeref belgesi ve
plaketleri takdim edildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği delegeliğinde 30. yılını
dolduran İSTİB Meclis Üyesi
Atilla Sümer’e plaketi Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından
takdim 
edildi.

TOBB 70 Yaşında

Hizmet Şeref Belgesi ve takdimi
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Kırsalın boşalması,
köylerin terkedilmesi,
ölçek ve parçalılık,
hayvancılık

sektöründeki aile işletmeleri aleyhine
dönüşüm gibi çok sayıda faktörün
etkisi ile tarım alanlarında uzun
yıllara dayanan azalma söz
konusudur. Bu azalma beraberinde
üretimde azalma ve doğal olarak
ithalatta artış anlamına da
gelmektedir. 

İthalat daha pahalıya 
mal oluyor

Özellikle son yıllarda görüldüğü
gibi artık ithalat yurtiçi fiyatlardan
daha pahalıya malolmakta ve ürün
fiyatlarını, gıda enflasyonunu
olumsuz etkilemektedir.

Aşağıdaki tablolarda yıllar itibarı
ile ülkemiz tarım alanlarındaki
değişimi ve temel birkaç üründeki
ekiliş seyrini görebilirsiniz.

Meyve ve sebzede 
ekim arttı

Diğer taraftan özellikle meyve
sebze alanlarındaki ekimlerin arttığı
görülmektedir. Bu konu orta ve uzun
vadede yeniden değerlendirilmelidir.
Zira bir yandan meyve sebze
alanlarının artışı ihracatımıza olumlu
katkı yaparken bir taraftan da verimli
ovaların çok yıllık bitkilere
dönüşmesine, tarım topraklarımızın
ekilen ürünlerden ziyade dikilen
ürünler ile kaplanmasına sebep
olmaktadır.

Verimli ovalar çok yıllık
bitkilere dönüşürse...

Şayet bizim için stratejik ürünler

hububat, yağlı tohumlar ise söz
konusu ürünlerin hepsi ekilen ürün
grubudur. Topraklarımızın verimli
ovaları çok yıllık bitkilere
dönüştüğünde ekili alanlar için ölçek
gittikçe azalacak demektir. Bu durum
ileriye yönelik olarak temel stratejik
ürünler için ithalat ihtiyacını da
artıracaktır.

2 milyon hektar  ekilmeden
boş devredilen tarım toprağı...

Özellikle buğday ve arpa gibi
temel ürünler anadolu coğrafyasının
vazgeçilmez ürünleridir. Halen 

2 milyon hektarın üzerinde
ekilmeden boş devredilen tarım
topragı tam da buğday, arpa ekimi
için kullanılan alanlardır.

Kırsalda yeni bir hikayeye
ihtiyaç var

Çok sayıda temel altyapı sorununa
dayalı bu olumsuz tablo
değişmelidir. Kırsalda yeni bir
hikayeye ihtiyaç vardır. İthalat dış
ticaret dengemiz için olumsuz bir
faktördür. Bu açıdan 
konunun üzerinde özellikle
durulmalıdır.

AĞUSTOS 2022PİYASA6

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

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.

Tarım piyasalarında
yaşanan gelişmeler

Ülkemizde temel stratejik tarım
ürünlerinin hasat sezonu başladı.
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlarda
bölgelere göre değişmekle birlikte
yoğun bir hasat sezonuna girmiş
bulunmaktayız. Mayıs ayı itibarıyla
başlayan hububat hasadı buğday ve
arpa için Akdeniz, Ege Bölgesinde
tamamlandı. Bugün itibarıyla ülkemiz
genelinde hasadın % 40’ları geçtiğini
söyleyebiliriz. Hasat Güneydoğu
Anadolu, İç Anadolu ve Marmara
bölgesinde yoğun şekilde devam
etmektedir. Doğu Anadolu Bölgesinde
ay sonu itibarıyla yoğunlaşması
beklenmektedir. 

Mısır hasadının ise ağustos ayında
Çukurova’da başlanması
beklenmektedir. 

Yağlı tohumlarda kanola hasadı
başlamış olup, ayçiçek tohumunun
hasadı önümüzdeki günlerde
Çukurova bölgesinden itibaren
şekillenmeye başlayacaktır. 

Bakliyat tarafına baktığımızda
kırmızı mercimek hasadı tamamlanmış,
nohut hasadı devam etmekte, yeşil
mercimek ve kuru fasulye için hasat
beklenmektedir. 

Bu yıl genel olarak tarım ürünleri
fiyatları daha yatay seyretmektedir.
Bunun birkaç sebebi vardır; özellikle
hububat tarafında kamunun stoklarını
yurt içi üretimle tamamlama ihtiyacı
alım kriterlerinde kamu lehine farklılık
oluşturmuştur. Diğer yandan özel
sektörün gerek finansmana erişi
gerekse finans maliyetleri dolayısıyla
ham madde alımlarına ilgisi zayıftır.
Piyasalarda tüccar faaliyeti de sınırlı
görünmektedir. 

Üçüncü önemli faktör ise halen çoğu
üründe gümrük vergilerinin sıfırlanmış
olmasına bağlı ithal maliyetlerinin
etkisidir. Zira hububat ve yağlı
tohumlar başta olmak üzere
uluslararası piyasalarda ham madde
fiyatlarında düşüş eğilimi devam
etmektedir. Bu durum ithal
maliyetlerine bağlı olarak yurt içi
fiyatları dengelemektedir. 

Bu yıl ülkemizde tarım ürünlerinde
rekoltenin geçen yıldan daha iyi olması
beklenmektedir. Buğday rekoltesinin
geçen yılın üzerinde seyrettiği
görülmektedir. Özellikle son aylardaki
yağışlar ayçiçeği ve mısır gibi ürünlere
olumlu fayda sağlamıştır. 

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde
yurt içi piyasalarda önemli fiyat
hareketleri beklenmemektedir. 

“Gıda enflasyonu” açısından tarım
ürünlerinde arz ve talep dengesi çok
önemlidir. Yurt içi üretimin tüketimi
karşılayacak seviyede arttırılması temel
hedef olmakla birlikte bugün için
ithalat yapmak zorunda olduğumuz
ürünler söz konusudur. Özellikle yağlı
tohumlarda yoğun ithalat ihtiyacı
vardır. Gerek uluslararası fiyatlardaki
düşüş eğilimi gerekse yurt içi
rekoltedeki artış, gıda enflasyonu
açısından olumlu katkı sağlayacaktır.
Kardeniz ülkelerinden ürün çıkışının
artmasına bağlı olarak ithal
maliyetlerinin de düşmesi
beklenmektedir. 

Yurt içi piyasalarda gümrük
vergileri ve ithal maliyetine bağlı olarak
fiyat artışını tetikleyen hareketler
beklenmemektedir. Karadeniz
ülkelerinden tarım ürünleri ticaretinin
yapılabilmesi için “gıda koridoru”
açılması çalışmaları yoğun şekilde
devam etmektedir. Türkiye bu konuda
önemli bir sorumluluk üstlenmeye
çabalamaktadır. Her ne kadar savaş
ortamında sonuç almak kolay olmasa
da bu çabalar uluslararası piyasalara
olumlu yansımaktadır. Halen savaş
ortamına rağmen Ukrayna ve
Rusya’dan ham madde çıkışları
sağlanmakta, ürün fiyat teklifleri
gelmektedir. Bu ülkelerde hem geçen
yıl stoklarının depolarda yığılmış
olması hem de özellikle Rusya’da iyi
bir üretim beklentisi ihracat için olumlu
bir hava oluşturmaktadır. 

İsmail
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Türkiye’de tarım alanlarında uzun yıllara dayanan azalma
üretimde düşüşe ve ithalatta da artışa yol açıyor. Çok sayıda
temel altyapı sorununa dayalı bu olumsuz tablonun değişmesi
için kırsalda yeni bir hikayeye ihtiyaç var.

Türkiye tarım
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Türkiye tarım
alanlarında
ekiliş ve 
ithalat
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İ
stanbul Ticaret Borsası
Başkanı Ali Kopuz,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından

açıklanan asgari ücret artışıyla ilgili
yaptığı açıklamada “Son
zamanlarda olağanüstü
dönemlerden geçiyoruz.
Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de
enflasyon artışı
dolayısıyla özellikle
ücretli çalışanların hayat
standartlarında düşüş
yaşanıyor. Sayın
Cumhurbaşkanımızın
açıkladığı rakam,
yaşadığımız dönem gibi
olağanüstü bir artış...
Yüzde 30’luk bir ara artışla asgari
ücretin 5 bin 500 liraya
yükseltilmesini iş dünyası olarak
memnuniyetle karşılıyoruz ve

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a sosyal adaleti
koruyan ve destekleyen bu artış
için teşekkür ediyoruz” dedi.

İşverenlere 100 lira
destek ve asgari ücretin
vergi dışı kalması  

Başkan Kopuz, iş dünyasının
açıklanan rakamdan
memnun olduğunu
belirterek, “Uzun
zamandır enflasyonist
ortamdan uzak
kaldığımız için yıl
ortasında bir iyileştirme
gelmemişti. Ne yazık ki
son zamanlarda
yaşananlar bunu
zorunlu kıldı. Bu artışı,
vatandaşımızın alım

gücünün korunması için önemli bir
adım olarak değerlendiriyorum.
Ayrıca işverenlere 100 lira destek
verilmesini ve asgari ücretin vergi

dışı kalması uygulamasının
sürmesinin de çok önemli
olduğuna inanıyorum. Bu
uygulamalar sayesinde hem

işçimizin üstündeki enflasyon
yükü kaldırılmış oldu, hem de
işverenlerimizin yükü hafifletildi”
diye konuştu.

Tarımsal desteklerde
yapılacak düzenlemelerle
hasılamızı artırmak mümkün

Başkan Ali Kopuz, yeni ücretin
etkisinin kalıcı olması için
enflasyonun kontrol altına
alınması, özellikle de gıda
fiyatlarının yükselmesinin
engellenmesi gerektiğini 
belirterek,

“Özellikle gıda enflasyonunu
düşürmek amacıyla atılacak
adımlar çok önemli. Kurdaki
dalgalanma son alınan tedbirlerle
inşallah bitecektir. Öte yandan
tarımsal desteklerde yapılacak
düzenlemelerle hasılamızı artırmak
da mümkün. Özellikle katma
değerli ürünlere özel destekler
verilmesi ve arazi bazlı değil
mahsul bazlı destek uygulamasıyla
tarımsal hasılamızı artırabilir ve
gıda enflasyonunu bu yöntemlerle
düşürebiliriz” diye konuştu. 

İstanbul Ticaret Borsası
Başkanı Ali Kopuz, tüm

dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de enflasyon

artışı yaşandığını bunun
özellikle ücretli

çalışanların hayat
standartlarında düşüşe yol

açtığını söyledi. Başkan
Kopuz “Son zamanlarda
olağanüstü dönemlerden

geçiyoruz.
Cumhurbaşkanımızın

açıkladığı rakam,
yaşadığımız dönem gibi

olağanüstü bir artış...” diye
konuştu. 

Gıdada taklit ve tağşişe

karşı ortak hareket edilmeli
Gıda

Mühendisleri
Odası İstanbul
Şubesi İstanbul
Ticaret
Borsasına
nezaket
ziyaretinde
bulundu.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz
Gıda Mühendisleri Odası ile
müşterek çalışmalardan
mutluluk duyacağını
belirterek “Gıda
Mühendislerinin teknik
anlamda önemli bir
fonksiyonu var. Gıda
sektörünün içinde olan
kurumlar olarak hep birlikte
hareket etmemiz gerekiyor.
Ortak çalışmalar yaparak
kamuyu doğru
bilgilendirmiş oluruz. Tüm
paydaşlar olarak
yönetmeliklerden taklit ve
tağşişe kadar her konuda
adımlar atmış oluruz.” dedi.

Gıda Mühendisler Odası
İstanbul Şube Başkanı
Cemil Gülsu, Başkan
Yardımcısı Rasim Yaman ve

Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Marangoz’dan oluşan
Gıda Mühendisleri Odası
heyeti Türkiye’de 26 bin
gıda mühendisinin
olduğunu belirterek oda
çalışmaları ve son
hazırladıkları “Coğrafi
İşaretler ve Gıda
Mühendisinin Rolü” yayını
hakkında Başkan Ali
Kopuz’a bilgi aktardı. 

Ayrıca İSTİB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Hakkı İsmet Aral, Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi
Recep Salih Al, Yönetim
Kurulu Üyeleri Mehmet
Beşir Kılıç, Zeki Aslan,
Ömer Tekinaslan ve İSTİB
Meclis Üyesi Emin Demirci
görüşmede hazır bulundu.

Özellikle
gıda

enflasyonunu
düşürmek
amacıyla atılacak
adımlar çok
önemli 
“
”

Olağanüstü bir dönemde
olağanüstü iyileştirme
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İ
stanbul Ticaret borsası
tarafından, üniversite öğrencileri
arasında düzenlenen Gıda
İsrafını engelleme Proje

Yarışması’nın kazananları belli oldu.
İstanbul Ticaret borsası eminönü
merkez binada, 30 Haziran 2022
tarihinde düzenlenen törende ödüller
sahiplerini buldu.

Dünyanın en önemli
sorununu çözmek için çalıştık 

Törende bir konuşma yapan İstanbul
Ticaret borsası Yönetim Kurulu başkanı
Ali Kopuz İSTİb’in gıda israfına kayıtsız
kalmadığını ifade ederek “Gıda israfını
engelleme çalışmalarını yürütmek için
bir komisyon kurduk. Kamuoyunu
konu hakkında bilgilendirdik, medyada
daha çok yer almasını sağladık. bu
sürecin bana göre en önemli aşaması
olan Gıda İsrafını engelleme Proje

Yarışmasının ödül törenini de bugün
gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Kopuz sözlerine şöyle devam etti
“borsamız tarafından yürütülen Gıda
İsrafını engelleme Projesi yarışmasında
dereceye giren proje sahiplerini
şimdiden tebrik ediyorum. Sizlere
bugün nakdi bir ödül verilecek ancak
aldığınız inisiyatif her türlü takdirin
üzerindedir. Projeleriyle yarışmaya

başvuran 76 proje sahibinin her birine,
dünyanın en önemli sorunlarından
birinin çözümündeki gayretleri için
teker teker şükranlarımı sunuyorum.”

Küresel sorunların çözümü
için küresel, ulusal ve yerel
düzeyde çaba gerekir

İSTİb Yönetim Kurulu başkan
Yardımcısı ve Gıda İsrafını engelleme

Komitesi başkanı Hakkı İsmet Aral da
yaptığı konuşmada gıda sektöründe
faaliyet gösteren şirket temsilcileri
olmaları sebebiyle gıdanın stratejik
önemini yakinen bildiklerini belirtti.
Aral, “reel sektörün gıda tarafındaki
aktörleri olarak, bugün burada
bulunma sebebimiz olan gıda israfını,
sadece soframızda değil, üretimden
nakliyeye, perakendeden paketlemeye
kadar her aşamada yakından
gözlemliyoruz. bildiğiniz üzere, gıda
kaybı ve israfı küresel bir sorun ve bu
nedenle çözümü küresel, ulusal ve yerel
düzeyde çaba gerektirmektedir”
ifadelerini kullandı.

43 farklı üniversiteden 
76 proje başvurdu

Aral yarışma hakkında ise şunları
söyledi: “1 mayıs 2020’de başlayan proje
başvuruları, pandeminin de etkisiyle 31
Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Yarışmaya 43 farklı üniversiteden 76
proje başvurusunda bulunuldu.
Projelerin yarışma şartnamesine
uygunluğu incelendikten sonra Gıda
İsrafını engelleme Komitemiz tarafından
ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı.
Değerlendirmelerimiz sonucunda finale
kalan proje sahipleriyle online toplantılar
düzenleyerek projelerini dinledik. 
Daha sonra da Komitemizin
değerlendirmeleri sonucunda 5 projenin
ödüle layık olduğu
kanaatine vardık.
Ayrıca bu 5
projenin
geliştirilmesi ve
uygulanması için
ilgili
bakanlıklarımızla
iletişime geçip
konunun takipçisi
olacağımızı da
belirtmek
istiyorum.”

İSTANBUL TİCARET BORSASI GAZETESİ G I D A & G ü n D e m & H A b e r www.istib.org.tr

İSTİB Haber
1’incilik Ödülü 
Anaokulu Menülerinin
İyileştirilmesi ve Gıda
İsrafının Azaltılması
Katılımcılar: Hürmet
Küçükkatırcı,
Büşra
Bozkurt,
Belgin
Avcu, Prof.
Dr. Vesile
Şenol
(Proje
Danışmanı)
Üniversite:

Erciyes
Üniversitesi,
Kapadokya Üniversitesi
Ödül: 60 bin TL

2’ncilik Ödülü 
FooDefender
Katılımcılar:
Sultan
Kahveci,
Mustafa
Kemal
Yıldırım,
Doç. Dr.
Hür Bersam
Bolat  (Proje
Danışmanı)
Üniversite: İstanbul
Teknik Üniversitesi

Ödül: 30 bin TL

3’üncülük Ödülü
Gıda İsrafı Konusunda
İlkokul Öğrencilerini
Bilinçlendirmek Üzere
Eğitim Kiti Tasarımı

Katılımcılar: Mehmet Korcan
Bacaksız, Emine Özkan, Zehra
Altun, Sinem Nazlı Kadıoğlu, Zeynep
Özel, Dr. Yasemin Soylu (Proje
Danışmanı)
Üniversite: İstanbul Medipol
Üniversitesi
Ödül: 20 bin TL

Mansiyon
Smart-List
Katılımcılar:
Ecem Şen,
Çağan
Bıçakçı, Dr.
Öğr. Üyesi
Burcu
Yılmazel
(Proje
Danışmanı)
Üniversite:

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ödül: 10 bin TL

Mansiyon
Etiketi Oku,
Gıdayı
Koru
Katılımcı:
Gizem
Müberra
Usta
Üniversite:

Balıkesir
Üniversitesi

Ödül: 10 bin TL

Ödül almaya hak
kazanan projeler

İSTİB’den gıda israfını
engelleyecek
projelere ödül
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