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İSTİBHaber

İstİb başkanı Ali kopuz, yaptığı açıklamada
dünya gıda fiyatlarının 1990’dan beri 
en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.
başkan kopuz şunları söyledi: 

“Gıda üretimi artık keyfi değil milli bir 
meseledir. Devletimiz tarım desteklerini 
sürekli artırmaktadır. Üreticimizin bu 
destekleri sonuna kadar kullanacağına 
inanıyorum. bugün gıda için 
atılan adımlar geleceğimizi 
belirleyecek.” l 4’te
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türkiye tarım
n TOBB Türkiye Tarım Meclisi; Meclis

Başkanı Ülkü Karakuş ve TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Özer Matlı başkanlığında,
İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent
Kasap, kamu, sivil toplum kuruluşları ve
özel sektör temsilcilerinin katılımıyla
güncel sorunları ve yeniliklerini

görüşmek üzere bir araya geldi.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve
tarım sektörünün farklı alanlarından
katılım sağlayan Meclis Üyeleri, Tarım
ve Orman Bakanlığına iletilmek üzere
sektörün yaşadığı gelişmeleri istişare
etti. l Sayfa 5’temeclisi toplandı

n Dünya tarihine
baktığımızda
baharat meta olarak
nitelendirilebilecek
az sayıda ürün
grubundan birisi. Biz
Antik çağın öncesine
bile gittiğimizde
Uzakdoğu’dan
Avrupa’ya önemli
bir baharat ticareti
faaliyetinin
yürütüldüğünü
görüyoruz. Önce
insanlar lezzetini

keşfediyorlar. Daha
sonra da bu lezzetin
ticaretini yapıyorlar
hatta para yerine
kullanıyorlar.
İsmail Şen l 8’de

DÜNYA bAL ÜREtİMİ
ÇİN 458.100
tÜRkİYE 104.067
İRAN 79.955
ARJANtİN 74.403
ukRAYNA 68.028

Gıda üretimi artık
keyfi değil milli
bir meseledir

‘AbD PAZARı bİZİM İÇİN FıRsAt oLAbİLİR’ 

Bal ihracatımızı 

nBal üretiminde dünyanın en
büyük ikinci üreticisi
konumuna gelen Türkiye’yi
önemli fırsatlar bekliyor. Bal
sektörünün masaya yatırıldığı
‘Borsa Meydanında Sektörler
Konuşuyor’ toplantısında

konuşan İSTİB Başkanı Ali
Kopuz, “ABD, taklit ballarıyla
baş edemeyince Çin’den
ithalatı yasakladı. Dolayısıyla,
yüksek bir talebi olan ABD
pazarı bizim için bir fırsat
olabilir”dedi. l Sayfa 7

İSTİB mayıs ayı meclis toplantısı
Ahmet Bülent Kasap başkanlığında
hibrit olarak gerçekleştirildi. Gündem
maddelerinin görüşülmesinin ardından
İSTİB Başkanı Ali Kopuz güncel ve
ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
Toplantı sonunda meclis üyeleri
sektörlerine ait sorun ve çözüm
önerilerini dile getirdiler. l 4’te

İSTİB mayıs ayı
meclis toplantısı 

Tarımda
sürdürülebilirlik
için ürünün ve
üreticinin
finansal anlamda
korunması en
önemli
konulardan biri
haline geldi.
Tarımsal
sigortalar,
çiftçinin
finansal
anlamda korunması için 
en önemli enstrüman. Peki ülkemizdeki
uygulamalar nasıl? Bu konuda Tarım
Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) kulak
verdik. Denizhan Dere l 2’de

3
geliştirmeliyiz

Tahılda fiyat artışlarına 
dünya hazırlıksız yakalandı

TRT Haber Televizyo-
nunda yayınlanan 'Sıcak
Nokta' programına
katılan, İSTİB Başkanı
Ali Kopuz, dünyada
yaşanan gıda krizi ile
ilgili açıklamalarda

bulundu. Türkiye’nin
gıdada kendine yeten
ülkelerden biri olduğunu
ifade eden Kopuz
"Hububatta ithal
ettiğimiz kadar da ihraç
ediyoruz" dedi. l 4’te

l 4’te

l 4’te

iSTiB’de yeni
ajanlar 
belgelerini
aldılar

TOBB Başkanı M. Rıfat
Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan
Yardımcısı ve İSTİB Başkanı
Ali Kopuz ve beraberindeki
TOBB Heyeti, İSTİB Başkan
Yardımcısı Hakkı İsmet Aral
ve Ağabeyi Zafer Aral'ın
yönetimindeki Samsun Yurt
Savunma San. ve Tic. A.Ş.'yi
ziyaret ettiler. 

TOBB heyeti
‘Samsun Yurt
Savunma a.Ş.’yi
ziyaret etti

Kaynak. FAO, 2020

(Ton)

Aydın Acun
baharat

sektörünü

İstİbHaber’e

degerlendirdi: Üretimdeki sürdürülebilirlik sorunu
baharat sektöründe gelişimi engelliyor

Tarımda
sürdürülebilirliğin
güvencesi 

Aydın
Acun 

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye’nin FAO verilerine göre 80 tarımsal üründe
dünyanın en büyük 10 üreticisinden biri olduğunu söyledi. Tarımsal ihracatımızdaki artışın
sürdüğünü belirten Kopuz, "Katma değerli ürün konusunda kendimizi geliştirmeliyiz” dedi.

İSTİB mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı
konuşmada, Türkiye’nin önemli bir tarım ülkesi
olduğunu belirten Başkan Kopuz “Son yıllarda
yaşanan sorunlar, küresel bir gıda krizi riskini
artırdı. Bu risk, ülkelerin gıdada kendi kendilerine
yetme kaygı ve talebini doğurdu” dedi.

Artan kaygının, güçlü bir gıda stoku
eğilimi başlattığını ifade eden Başkan
Kopuz, “Örneğin Çin’in tahıl stokları dikkat
çekici boyutlara ulaştı. Bugün 282 milyon ton
olan toplam dünya buğday stokunun yarısı,
Çin’in stoklarında bulunuyor” dedi. l 4’te

GıDA kRİZİ Rİskİ ARttı ÇİN’İN buğDAY stokLARı

Türkiye 80 tarımsal
üründe ‘ilk 10’da

7 ÜRÜNDE
DÜNYA
LİDERİYİZ

04Syf 1_MASTER  3.06.2022  09:12  Page 1



w DENİZHAN DERE

Son dönemde yaşanan
iklimsel ve konjonktürel
süreçler, pandemik etkiler
ile tarım ve tarımın

sürdürülebilirliği tartışmaların en
önünde yer aldı. Bu kapsamda üretim
uygulamalarının yeniden gözden
geçirilmesi, tarım alanlarının
büyüklüğü ve verimliliği gibi konuları
gündeme taşıdı. Hal böyle olunca,
sürdürülebilirlik için
ürünün ve üreticinin
finansal anlamda
korunması en önemli
konulardan biri haline
geldi. Tarımsal
sigortalar, çiftçinin finansal anlamda
korunması için en önemli enstrüman.
Peki ülkemizdeki uygulamalar nasıl?
Bu konuda Tarım Sigortaları
Havuzu’na (TARSİM) kulak verdik. 

Aşırı iklim olAylArı
en önemli risk

İklim değişikliği, bugün dünyanın
en önemli ortak küresel sorunlarından
birisidir. Aynı zamanda orta ve uzun
vadeli sonuçları itibariyle, yerküreyi
ve tüm canlıların yaşamını riske atan
ve insan hayatının devamlılığı için
gerekli olan gıda arzına ve tarıma da
olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

Deniz seviyeleri yükseliyor. Aşırı
sıcaklar yaşanıyor. Kuraklık
yaygınlaşıyor. Ani sağanaklar
sebebiyle sel felaketleri oluşuyor.

Dünya ısındıkça tropik fırtınalar da
şiddetleniyor. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu
coğrafya, hem ortalama sıcaklık artışı
ve genel olarak ortalama yağış
miktarlarının azalışı, hem de kuraklık
ve sıcak hava dalgası gibi aşırı iklim
olaylarının artacak olması nedeniyle,
iklim değişikliğinin tarım ve bağlantılı
gıda sektörlerindeki etkileri açısından
dünyanın en hassas ve kırılgan
bölgelerinden birinde yer alıyor. İklim

değişikliğinin
etkilerine bağlı
olarak ortaya
çıkan doğal afetler
ile hiç
beklenmedik

anlarda ve şiddette meydana gelen
kuraklık, dolu, fırtına ve sel-su baskını
gibi çeşitli risklerin, tarımsal faaliyetler
üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. 

TARSİM, dünyada tarım sigortası
alanındaki son gelişmeleri çok
yakından takip ederek, üretici ve
yetiştiricilerimizin emeklerini daha
kapsamlı bir şekilde koruma altına
almak üzere var gücüyle
çalışmaktadır. Yıllar itibarıyla teminat
kapsamını genişleterek, çeşitli
indirimlerle ödeme kolaylıkları
sağlıyor ve yeni uygulamaları
çiftçilerin hizmetine sunuyor. 

en çok zArAr dolu,
don ve fırtınAdAn 

2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye
genelinde tüm tarım sigortası

branşlarında 124.4 milyar liralık
tarımsal varlık TARSİM Sistemi
çerçevesinde güvence altına alındı. 2.5
milyona yakın poliçe düzenlendi. 29
milyon dekar alan ve 14 milyon
büyükbaş ve küçükbaş hayvan
sigortalandı. Sisteme 153 bin yeni
sigortalı dâhil oldu. Aynı dönemde
sigortalanan yeni işletme sayısı ise
1.600 adet olarak gerçekleşti. 

Meydana gelen doğal afetler ve
çeşitli riskler neticesinde, ülke
genelinde ve tüm tarım sigortası
branşlarında 550 binin üzerinde hasar
ihbarı alındı. Lokomotif branş olarak
nitelendirilen bitkisel ürün
sigortasındaki ihbar nedenlerinde
dolu, don ve fırtına gibi nedenler ilk
sıralarda yer aldı. Bunun sonucunda
2.7 milyar liralık hasar gerçekleşti. Bu
şekilde büyük bir hasar operasyonunu
başarıyla tamamlandı. 

sAhA ile sürekli 
irtibAt hAlinde  

Saha ile sürekli irtibat halinde olan
TARSİM bu görev bilinciyle çiftçilerin
talep ve beklentilerinden anbean
haberdar oluyor, bunları hızlıca
değerlendiriyor ve teminat kapsamını
her sene genişletiyor. 2021’de de
Bakanlıklar ve paydaşlarla birlikte
yeni teminat ve uygulamalara ilişkin
teknik ve aktüeryal açıdan yoğun
çalışmalar yürütülmüştür. Bunun
sonucunda yeni yıldan itibaren tüm
tarım sigortası branşlarında çok sayıda
yeni uygulama hizmete sunuldu. 
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Reklamın iyisi kötüsü olur
Reklamcılıkla ilgili

meşhur bir söz vardır:
“Reklamın iyisi kötüsü
olmaz” derler.

Burada kasıt, adın
duyulduktan sonra
reklamı yapmış
olursun, dolayısıyla
nedeninin, öneminin
olmadığıdır…

İrlandalı oyun yazarı Brendan
Behan’ın, “Kendi ölüm ilanınız
dışında kötü tanıtım diye bir şey
yoktur” sözünün orijinalinde,
“publicity” kelimesi kullanılmıştır
ve bu nedenle kabul edilebilir. Kötü
bir nedenle bile dikkatleri üzerine
çektiysen, eğer hayattaysan, bunu
lehine çevrilebilecek bir fırsat olarak
değerlendirebilirsin, anlamındadır.
Nitekim, Donald Trump’ın eski
halkla ilişkilercisi Roger Stone’un
“başarılı” kariyeri defalarca bu sözü
doğrulamıştır. 

Oysa Türkçedeki “Reklamın iyisi
kötüsü olmaz” biçimi büyük hatalar
yapmaya gebe bir anlayışın
yerleşmesine zemin 
hazırlayabilir.

HHH

Çünkü reklamın amacı sadece
markanın adının duyulması
değildir. Başka birçok amacı da
içerir.

Önce “reklam” teriminin ne
olduğuna bakalım. 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel
Türkçe Sözlüğünde reklam
kelimesinin tanımı şöyle: “Bir şeyi
halka tanıtmak, beğendirmek ve
böylelikle sürümünü sağlamak için
denenen her türlü yol.” 

Yani reklam, sadece tanıtmayı
değil, beğendirerek satışı artırmayı
da hedefliyor. Kötü reklamla,
beğendirme ve satış artırma
mümkün olamayacağı için, kötü
reklamın işe yaraması mümkün
değildir. 

Konuyu biraz daha açalım:
Prof. Dr. Tanses Gürsoy’un,

Reklam Terimleri ve Kavramları
Sözlüğündeki reklam maddesine bir
göz atalım:

“Reklam; insanları gönüllü
olarak belli bir davranışta

bulunmaya ikna etmek, belirli bir
düşünceye yöneltmek, dikkatlerini
bir ürüne, hizmete, fikir ve kuruluşa
çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi
vermek, ona ilişkin görüş ve
tutumlarını değiştirmelerini veya
belirli bir görüşü ya da tutumu
benimsemelerini sağlamak amacıyla
oluşturulan; iletişim araçlarından
yer ya da süre satın almak yoluyla
sergilenen ya da başka biçimlerde
çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret
karşılığı oluşturulduğu belli olan
(diğer bir deyimle parasal destek
sağlayan kişi ya da kuruluşların
kimliği açık olan) duyurudur.”

Evet, uzun bir tanım ama
yeterince kapsamlı ve bize gereken
de bu… Bu tanımı biraz açalım:

Reklamın reklam olduğu
anlaşılmalı…

Öncelikle, reklamın reklam
olduğunun açık olması gerekiyor.
Yani tüketici reklam mesajını
aldığında bunun bir reklam
olduğunu, reklamın kaynağının
satışı özendirilen ürünün sahipleri
olduğunu ve bir ücret ödenerek
kendisine ulaştığını bilmeli. Bu
önemli, çünkü tüketici ürünle ilgili
olumlu mesajların kaynağının ürün
sahibi olduğunu bilirse savunma
geliştirir ve yanıltıcı bilgilere karşı
daha hazırlıklı olur. Aksi etik
değildir. Etik olmamasını sorun

etmeyecekler için hemen ekleyelim,
işe de yaramaz. Çünkü gerçek
ortaya çıktığında ters etki yapar ve
gerçek er ya da geç ortaya çıkar.

Gönüllü olarak tutum belirlemeyi
hedeflemeli…

Reklam, tüketicinin tüketim
alışkanlığını belirlemeye yönelik
olmalı. Yani, reklamı yapılan
markanın tüketilmesine yönelik
olmalı. Başka marka kullananların
tutumlarını değiştirmeyi ve bu
tutumlarını sürekli kılmayı
hedeflemeli. Bu süreç, ancak ve
ancak tüketicinin ikna edilmesi ile
mümkündür. Eğer tutum gönüllü
bir biçimde değiştirilir ve reklamı
yapılan ürün tercih edilmeye
başlanırsa, süreklilik için sağlam bir
temel atılmış olur.

Yanıltıcı olmamalı…
Tanses Hoca’nın tanımında

olmasa da önemli bir nokta da
reklamda sadece gerçekler olmalı.
Yanıltıcı olmamalı… Olursa ne
olur? Reklamın vaat ettikleri
gerçekleşmediğinde, sürekli tutum
değiştirme için gerekli adımların ilki
olan “deneme” sürecinde
takılırsınız. Üstelik denemede
beklentisi karşılanmamış tüketici,
diğer tüketicilerin de ürünü
denemesini engellemek için can
hıraş bir çaba içine gireceği için,
reklamın ilk yapmaya çalıştığı

denetme süreci hızla çöker. 
Her işletmenin iyi niyetli bir

şekilde müşterilerinden talep ettiği,
“Memnuniyetinizi dostlarınıza,
şikâyetinizi bizlere bildiriniz”
ricasının hiçbir geçerliliği
olmadığını, böyle bir durumla
karşılaşan her işletme acı bir
biçimde öğrenir. 

Memnuniyetsiz bir müşteri,
şikâyetini sizden önce, yetkili
mercilere ve “dostlarına” bildirir.
Son yıllarda sıradan insanın
“dostlarının” sosyal medya
sayesinde binler hatta on binlerle
ifade edildiğini de göz önüne
alırsak, yanıltıcı reklamın 
bedelinin giderek ağırlaştığını
söyleyebiliriz.

HHH

Reklam yatırımı yaparken
atılması gereken bu ilk adımları tek
bir kavramla açıklamak istersek
“dürüstlük” diyebiliriz. 

İyi reklamın temelinde, ürünün
doğru ve dürüst bir biçimde
tanıtılması vardır. Yani, ürünün
vasıflarını doğru bir biçimde
göstermek, içermediği 
özellikleri varmış iddiasında
bulunmamak. 

Aksi tutumun davet ettiği 
sadece başarısızlık olur. Hele ki
sıradan insanın iletişimin tarihin
hiçbir döneminde olmadığı kadar
güçlendiği günümüzde…

HHH

Kısaca, ürün – reklam ilişkisi
karmaşık bir konu ve mesele
reklamın ürünle ilgili gerçekleri
doğru ifade etmesiyle de sınırlı
değil.

Ürünün doğru tanımlanması,
satış için hedeflenen kitlenin
belirlenmesi, reklam mecralarının
seçilmesi gibi birçok etkileyen var
ve her biri için dikkatle
değerlendirilmeli…

Önümüzdeki yazıda ihtimal
hesaplarına giriyoruz. 

Kötü ürün, kötü reklam…
İyi ürün, kötü reklam…
Kötü ürün, iyi reklam…
İyi ürün, iyi reklam…
Hangi durumda ne olur?

Tarımda sürdürülebilirliğin
güvencesi tarım sigortaları

Tarımın öneminin çok daha iyi anlaşıldığı günümüzde, üretimin
sürdürülebilirliği büyük değer taşıyor. Tarımsal sigortalar, çiftçinin finan-
sal anlamda korunması için en önemli enstrüman olarak dikkat çekiyor.

İsmail Şen

l Muafiyet oranı tüm risklerde yüzde 8 olarak
belirlenerek standart hale getirilmiştir. Yine, sıcak
hava zararı ile yağmur risklerinin müşterek sigorta
oranı yüzde 30 olarak belirlendi. 

l Fide ve yapraklanma döneminde don riskinin
yeniden ekim dikime neden olacak şekilde
meydana getirdiği zararlar; şeker pancarı, çerezlik
kabak, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk
defa kapsama alındı. 

l Kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpması riski, dolu
paket risklerine dâhil edildi. 

l Dolu ağı ve örtü ile destek telli terbiye sistemlerinde
kar ağırlığı teminatı kapsama alındı. 

l Dolu riski tarife fiyatında buğdayda yüzde 5 indirim
sağlandı. 

l “Ağaç-fidan Sigortası”nda, meyve fidanı ve bağ
fidanı ürünlerinde don riski teminat kapsamına
alındı. 

l “Alçak Tünel Sigortası”nda, dolu ve doludan
kaynaklanan kalite kaybı riskleri için uygulanan
yüzde 10 indirim yüzde 20’ye yükseltildi. 

l “Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası”nda,
Cumhurbaşkanımızın da desteği ve oluru ile 2022
yılına özel olarak devlet destek oranı yüzde 60’dan
yüzde 70’e yükseltildi. Yine 2022 yılına özel olarak,
eşik verim oranı, yüzde 70’den yüzde 80’e
yükseltildi. 

l “Sera Sigortası”nda, sera dışında bulunan, seraya
bitişik ve seranın esaslı unsuru sayılabilecek,
sabitliği ve koruması sağlanmış makine, tesisat,
ekipman ve teknik donanımlar teminat kapsamına
alınmıştır. Ayrıca, plastik örtüler için teminat
kapsamında bir riskin gerçekleşmesi halinde 250
TL’lik “Örtü Onarım Masrafı” kapsama alındı. 

l “Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası”nda, süt
sığırları geniş kapsamlı ve besi sığırları geniş ve dar
kapsamlı tarife fiyatlarında, hırsızlık teminatı tarife
fiyatında yüzde 16 indirim yapıldı. 

l “Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası”nda, geniş-dar
kapsamlı tarife fiyatlarında ve hırsızlık teminatı
tarife fiyatında yüzde 16 indirim yapılmıştır. Yavru
atma teminatı kaldırılmıştır. Müşterek sigorta oranı,
yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü. Bu değişiklik
ile üreticiler, daha fazla hasar ödemesi alabilecek
hale geldi. 

l Su Ürünleri Hayat Sigortası’nın tarife fiyatlarında,
yüzde 12 oranında indirim yapıldı. 

l Arıcılık Sigortası’nda, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS)
kayıtlı plakalı kara kovanları teminat kapsamına
alındı. Sigortaya kabul şartlarından biri olan en az
30 kovan şartı kaldırıldı. 

l Ayrıca, tüm teminatlarda müşterek sigorta oranı,
yumuşak plastik unsuru için yüzde 10’a
düşürülerek standart hale getirildi. Ürün unsuru için
dolu, fırtına, sel ve su baskını risklerinde yüzde 5
indirim yapıldı. 

l Tüm branşlarda, yüzde 40 ve üzerindeki engelli
üreticilere, yüzde 5 oranında indirim imkânı
sunuldu. 

l Yapılan bu indirimlerle, çiftçilerin 138 milyon TL
daha az prim ödemesi sağlandı. 

Yeni uygulamalar ile
çiftçi 138 milyon TL
daha az prim ödedi
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‘Gıda üretimi artık keyfi
değil milli bir meseledir’

‘Tarım Meclisi’nde güncel sorunlar ve yenilikler görüşüldü 
Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Tarım Meclisi;
Meclis Başkanı Ülkü
Karakuş ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi
Özer Matlı
başkanlığında, İstanbul
Ticaret Borsası (İSTİB)
Meclis Başkanı Ahmet

Bülent Kasap, kamu, sivil
toplum kuruluşları ve
özel sektör
temsilcilerinin
katılımıyla sektörün
güncel sorunlarını ve
yeniliklerini görüşmek
üzere bir araya geldi.

Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden ve

tarım sektörünün 
farklı alanlarından 
katılım sağlayan 
Meclis Üyeleri, Tarım ve
Orman Bakanlığına
iletilmek üzere sektörün
yaşadığı gelişmelerin
istişare edilmesi adına
toplandı. Artan
hammadde maliyetleri

ve mevzuatsal gelişmeler
ile özel sektör-kamu iş
birliğinin daha iyi 
nasıl geliştirebileceği
üzerine toplantıda 
fikir alışverişinde
bulunuldu.

Ülkü Karakuş ve
Meclis Üyeleri; 
Türkiye Tarım

Meclisi’nde üye olarak
bulunan Gübretaş eski
Genel Müdürü İbrahim
Yumaklı’nın, Tarım ve
Orman Bakanlığında
Bakan Yardımcısı olarak
göreve başlamasından
dolayı duydukları
memnuniyeti ifade 
etti.

İ
STİB Başkanı Ali
Kopuz, yaptığı
açıklamada,
dünya 

gıda fiyatlarının 1990’dan
beri en yüksek seviyesine
ulaştığını belirtti. “Gıda
üretimi artık keyfi değil
milli bir meseledir.
Devletimiz tarım
desteklerini sürekli
artırmaktadır.
Üreticimizin bu
destekleri sonuna kadar
kullanacağına
inanıyorum. Bugün gıda için atılan
adımlar geleceğimizi belirleyecek” 
şeklinde konuşan Kopuz, şunları
kaydetti;

Dünya gıda konusunda 
zor zamanlar yaşıyor

“Bildiğiniz üzere, pandemi kuraklık
ve lojistik maliyetler gibi unsurların da
etkisi ile fiyatlar zaten tarihi seviyelere
ulaşmıştı. Tüm bunların da üzerine
Ukrayna - Rusya savaşı eklendi. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’nün açıkladığı genel gıda
fiyatları endeksi, ölçülmeye başladığı
1990 yılından bu yana en yüksek
seviyesine ulaştı. Bu zirveye
ulaşılmasında en büyük etkenler, kendi
rekorlarını kıran bitkisel yağlar, tahıllar
ve et fiyatları oldu.

Türkiye dünyadan ayrı
düşünülemez

Türkiye’deki tarım ve gıda
fiyatlarını da, dünyadaki durumu göz
ardı etmeden tartışmak gerekir. Gıda

fiyatlarındaki artışa, sadece iç piyasaya
bakarak çözüm de üretemeyiz. 

Tüm bu süreç, aslında kendi
kendine yetebilmenin önemini de
gösteriyor. Biz aslında gıdada büyük
oranda kendi kendine yeten bir
ülkeyiz. Yapılan gıda ithalatının
önemli bir kısmını işleyip ihraç
ediyoruz. Ancak, bunu yeterli
bulmayıp daha fazlasını
hedeflemeliyiz. Zira dünyanın ve
ülkemizin nüfusu hızla artıyor. Ayrıca
iklim krizinin etkilerini derinden
yaşıyoruz ve tarımın tüm dünyayı
beslemeye yeterli olmadığı bir döneme
doğru ilerliyoruz. Yani bugün
yapacağımız hamleler sadece bugünü
değil, geleceğimizi de kurtaracak.

Tarımsal desteklerden
sonuna kadar yararlanılmalı

Son zamanlarda yaptığımız
açıklamalarda gıdada piyasanın
dengelenmesi için bazı tedbirlerin
alınması gerektiğini vurgulamıştık.
Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz

ay; ayçiçek tohumu, mısır, soya gibi
yağların ithalatında uygulanan
gümrük vergileri 30 Haziran'a kadar
sıfırlanmıştı. Bazı ürünlerin ihracatına
kısıtlama getirilmişti.

Bununla birlikte, tarımsal
desteklerin artırılması için en somut
adım geçtiğimiz hafta geldi.
Malumlarınız olduğu üzere 15 Mart’ta
2022’de Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu
sonrası yaptığı önemli bir açıklama
vardı. Çiftçimize müjdeler içeren bu
açıklama sonrası çalışmalar hızla
tamamlandı. 

l Hazine destekli düşük faizli tarım
kredilerinde yüzde 50 ile yüzde 233
arasında değişen oranlarda
iyileştirmeye gidildi. Uygulama
dönemi 1 yıl daha uzatılarak 2023
sonuna çekildi.

l Yatırım ve işletme türüne göre
kredi faizleri de indirildi. Geleneksel
Hayvansal üretimde limitlerin 1,5
Milyon TL’den 5 Milyon TL’ye

çıkarıldı.
l 200 Bin TL’ye kadar olan

kredilerde de sıfır faiz imkânı getirildi.
l Kontrollü örtü altı tarım

destekleri yüzde 100 arttı.
l Yem bitkisi üretiminde limitler 5

milyon TL’den 10 Milyon TL’ye
çekildi.

l Tarım Makineleri, Traktör,
Modern Basınçlı Sulama Sistemleri,
Tarım Makineleri Parkı, Arazi Alımı
(Birleştirme), Lisanslı Depoculuk
Yatırımları ELÜS Karşılığı Kredi,
Soğuk Hava Deposu Yatırımları,
Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi,
Sözleşmeli Üretim gibi üretimin daha
işlevsel alanlarında da yüzde 50 ile
yüzde 100 arasında değişen artışlar
yapıldı. 

Tüm bu teşvikler, hükümetimiz
tarafından, tarımsal üretimin
artırılması için kapsamlı bir çalışma
yapıldığının en net göstergesidir. Şu an
yapılan bu artışlar sonucunda ben

inanıyorum ki üreticilerimiz,
devletimizin sağladığı bu imkânları
sonuna kadar kullanacaktır. Gıda
üretimi artık keyfi değil milli bir
meseledir. Eğer bugün kendi
üretimimizi yapamazsak yarın öbür
gün bunun acısını hep beraber 
çekeriz.

Savaş gıdada 
kırılganlığı artırdı

Gıda sektöründe, yaşanan savaş
öncesi dahi kırılgan bir küresel yapı
vardı. Şimdi sorun daha da büyüdü.
Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak
bu sorunun çözümü için neler
yapabiliriz, gıdada yaşanan sorunlara
ne gibi çözümler sunabiliriz,
düşüncelerinden hareketle, bir süredir
ülkemizin önde gelen
akademisyenlerinin, sektör
temsilcilerinin ve karar alıcıların
katılımı ile “Borsa Meydanı’nda
Sektörler Konuşuyor” başlığı altında
toplantılar düzenliyoruz.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, genel gıda
fiyatları endeksinin ölçülmeye başladığı 1990’dan bu yana en
yüksek seviyesine ulaştığını, tarımın tüm dünyayı beslemeye
yeterli olmadığı bir döneme doğru ilerlediğini belirterek
“Bugün yapacağımız hamleler sadece bugünü değil,
geleceğimizi de kurtaracak” dedi. 

Ahmet
Bülent
Kasap

Türkiye'nin Otomobili Girişim
Grubu (TOGG) otomobili, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası'nın önünde
sergilendi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan
Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz
ve TOBB heyeti TOGG otomobilinin
önünde TOGG CEO’su Gürcan
Karakaş ile fotoğraf çektirdi. Daha
sonra, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Konferans Salonu’nda TOGG aracına
ilişkin bir seminer düzenlendi.

TOGG otomobili Samsun’da sergilendi

TOBB heyeti ‘Samsun Yurt 
Savunma A.Ş.’yi ziyaret etti 

TOBB Başkanı M.
Rıfat Hisarcıklıoğlu,
TOBB Başkan Yardımcısı
ve İSTİB Başkanı Ali
Kopuz ve beraberindeki
TOBB Heyeti, İSTİB
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Hakkı İsmet
Aral ve Ağabeyi Zafer
Aral'ın yönetimindeki

Samsun Yurt Savunma
San. ve Tic. A.Ş.'yi ziyaret
ettiler. Ziyaretin
ardından Hisarcıklıoğlu,
sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı
açıklamada “Ülkemiz
savunma sanayinin
önemli değerlerinden
olan Samsun Yurt

Savunma Sanayi ve
Ticaret AŞ’yi ziyaret
ettik. 850 çalışanı ve
Canik markasıyla ismini
yurtdışında da en iyi
şekilde duyuran Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer
Aral ve ekibini kutluyo-
rum. Başarıları ile gurur
duydum” dedi.
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Dünya gıda pazarının
küreselleşme eğiliminin
sürdüğüne dikkat çeken
Başkan Ali Kopuz

Borsanın Mayıs ayı Meclis toplantısında
yaptığı konuşmada, “Dünya tarihinde
gıda pazarı hiç bugünkü kadar
küreselleşmemişti. Bir kuşak
öncesinin adını bile
duymadığı meyve ve
sebzeleri bugün sadece
tüketmiyor, üretiyor
ve hatta ihraç
ediyoruz…
Endüstriyel üretim ve
lojistik sayesinde büyüyen
küresel gıda pazarı; pandemi,
iklim değişikliği, bölgesel
savaşlarla darbe alsa da,
gelişmesini sürdürüyor.
Son yıllarda yaşanan
sorunlar, küresel bir
gıda krizi riskini
artırdı. Bu risk,
ülkelerin gıdada
kendi kendilerine
yetme kaygı ve
talebini doğurdu. Bu da
güçlü bir gıda stoku
eğilimi başlattı. Örneğin
Çin’in tahıl stokları dikkat
çekici boyutlara ulaştı.
Bugün 282 milyon ton olan
toplam dünya buğday
stokunun yarısı, sadece Çin’in
stoklarında bulunuyor” dedi.

Gıda krizi derinleşebilir
Bu eğilimin, gıda krizini

derinleştirme ihtimali olduğuna dair
uyarılar olduğunu belirten Ali Kopuz
şöyle konuştu: “Bazı uzmanlara göre
gıda stoku ve dış ticareti azaltacak
önlemler, krizi derinleştirebilir.
Uzmanlar bu krizinin aşılmasında,
üretimin artırılması doğrultusunda
alınacak tedbirlerin, daha etkili olacağı
uyarısında bulunuyorlar. Örneğin
Dünya Bankası tarafından yayınlanan
“Gıda Krizini Engellemenin Dört Yolu”
başlıklı makalede, gıda ticaretinin
engellenmemesi, yoksul kesimlere
yardım, tarım desteklerinin artırılması
ve kalıcı gıda güvenliği için gıda
sisteminin dönüştürülmesi gerektiği
belirtiliyor. 

Hükümetimiz bu konuda doğru
adımları atıyor. Ülke ihtiyaçlarını tehdit
eden bir durum olmadıkça, gıdada dış
ticaret kısıtlamalarına gidilmiyor. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan’ın açıkladığı,
hem yoksul kesimlere

hem de tarıma yönelik
tedbirler artarak sürüyor. Öte

yandan, yıllardır tarım ve gıda
sistemimizin geliştirilmesi
çalışmaları da aralıksız

yürütülüyor. 
Ancak hem pandemi hem

de savaşlar dolayısıyla
artan gıda fiyatları,
satınalma gücünün de
düşmesiyle önemli bir

sorun olarak
gündemimizdeki yerini

koruyor. Bu sorunun kısa vadeli
tedbirlerle çözülmesi de mümkün
görünmüyor. 

Her zaman söylediğimiz gibi, en az
savunma kadar stratejik bir sektör olan
tarım ve gıdanın gelişmesi için, ileri
teknoloji kullanımıyla verimliliği ve

üretim miktarını artırmamız gerekiyor.
Bunun yanında ürünlerimizin, özellikle
dış piyasalara katma değerli bir
biçimde ulaşmasını sağlamak için de
çabalarımızı geliştirmeliyiz.” 

Fındık, incir, kayısı, kiraz
üretiminde birinciyiz
Türkiye’nin önemli bir tarım ülkesi

olduğunu belirten İSTİB Başkanı Ali
Kopuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bu noktada, Türkiye’deki tarımsal
üretiminin boyutlarını görmek
bakımından, bazı rakamları sizlerle
paylaşmak istiyorum. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
FAO’nun verilerine göre Türkiye,
tarımda dünyanın ilk 10 ülkesinden
biri… Tarımsal üretimde Avrupa’da da
birinciyiz. Yine FAO’nun ülkelere göre
üretim verilerini açıkladığı 200
civarındaki bitkisel ve hayvansal

ürünün 80 tanesinde dünyadaki ilk 10
üreticiden biriyiz. Örnek vermek
gerekirse,  fındık, incir, kayısı, kiraz
üretiminde dünyada ilk sıradayken;
bal, nohut, karpuz gibi birçok üründe
de dünya ikincisiyiz. Elma, domates,
koyun peynirinde üçüncü sırada,
mercimek, ceviz ve son dönemde çok
tartışılan ayçiçek yağında dördüncü,
zeytinyağında ise beşinci sıradayız.

Katma değerli ürün
desteklenmeli
2021 yılı tarımsal ihracatımız 25

milyar dolar oldu. Bu senenin ilk iki
ayındaysa 4,5 milyar doları aştı. Ancak,
dünyanın en önemli tarım ülkelerinden
biri olmamıza rağmen, bu ürünleri
katma değerli bir biçimde ihraç
edemediğimiz için, yeteri kadar kazanç
elde edemiyoruz. Tarımsal üretimimizi
artırmanın yanında, katma değerli bir
biçimde sunumu için de radikal
adımlar atmamız gerekiyor. Çok sık
gündeme geldiği için fındık örneğini ele
alalım. Dünya fındık üretiminde 660
bin ton ile açık ara birinciyiz,
dünyadaki fındığın üçte ikisini biz
üretiyoruz ama verimliliğimiz çok
düşük. Eğer fındık tarımında verimliliği
artırırsak, gelirimizi en az ikiye
katlayabiliriz. Öte yandan fındığın
hammadde olarak ihracı yerine, işleyip
katma değerli olarak ihracına
başlayabilirsek, milli gelirimizi çok
daha fazla artırabiliriz. Bu nedenle,
tarımsal desteklerin yanında katma
değerli ürünleri artıracak bir destek
sistemine de ihtiyacımız var. Odağına
katma değerli üretimi alarak yapılacak
her türlü çalışmanın müspet sonuçlarını
göreceğimize inanıyorum.”
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Ar-Ge ve eğitime
önem vermek

Şule
Karadeniz

İSTİB GÜNDEM

Covid 19 virüsüne karşı bilgimizin
artması ve aşılar ile pandeminin
üzerimizdeki etkisi, günden güne
azalıyor. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından, Nisan
ayında yapılan açıklama ile belirli alanlar
dışında, maske takma zorunluluğu
ortadan kalktı. Buna bağlı olarak, artık
fuarların hareketlendiğini görebiliyoruz.
2022 yılında Türkiye’de düzenlenecek
421 fuarın, 182 tanesi İstanbul’da
gerçekleşecek. Türkiye çapında 40’dan
fazla gıda ve tarım alanında fuar
düzenlenecek. Fuar hareketliliği aynı
zamanda ticaret, aynı zamanda üretim
demektir. 

Fuar faaliyetlerini, markalaşmanın,
tanıtımın önemli araçlarından biri olarak
da düşünebiliriz. Fuarlar, görücüye çıkan
ürünün kalite ve değer olarak en doğru
noktaya ulaşması ve adeta doğal bir
denetimden geçmesi anlamında,
basamak teşkil ediyor. Ülkemizde
üretilen tarımsal ürünlerin, önemli bir
bölümünde katma değer yaratma,
markalaşma ve taklit-tağşiş konularında
çalışmamız gerektiği, sektörlerin
temsilcileri tarafından sıklıkla ifade
ediliyor.

Nitekim her ay düzenli olarak İSTİB
çatısı altındaki sektörler ile yaptığımız,
“Borsa Meydanında Sektörler
Konuşuyor” etkinliklerimizde bu husus
tekrar tekrar dile getiriliyor.  Son olarak
gerçekleştirdiğimiz iki sektör
buluşmasında Zeytin, Zeytinyağı ve Bal
konuşuldu. Dile getirilen konuların
merkezinde bu üç konu yer aldı. Ne
kadar üretirsek üretelim, ürünümüzü bir
mamul maddeye dönüştüremiyorsak,
katma değer sağlayamıyorsak,
markalaşamıyorsak, istediğimiz
ekonomik büyüklüğü yaratmak
mümkün olmuyor. İSTİB Meclis Başkanı
Ahmet Bülent Kasap, sektör
buluşmasında özellikle bu hususa vurgu
yaptı. Markalaşma sürecini
tamamlayabilmek için uzun vadeli
teşviklerin önemini belirtti. 

Bal sektörünün buluşmasında ise en
önemli gündem maddesi taklit ve tağşiş
oldu. Tüm bu alanlarda yaşanacak
ilerleme, Ar-Ge ve tanıtım ile mümkün
olabilecektir. Bu toplantılardan aldığımız
tüm bilgileri harmanlayarak,
sektörlerimizin önündeki engelleri
ortadan kaldırmayı, en aza indirmeyi
hedefliyoruz. 

Eğitim ve bilgilendirme süreçleri de,
bu aşamada önemli basamaklardan
birisi. Yönetişim, piyasaya ilişkin bilgi ve
fırsat boşluklarının görülebilmesini
teminen, “İSTİB Akademi” bünyesindeki
eğitimlerimiz düzenli olarak devam
ediyor. Bütün eğitimlerimizi, üyelerimize
yük getirmeden, ücretsiz olarak
gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında
üyelerimizin talep ettiği 11 ayrı konuda
eğitim programı düzenleyeceğiz.
Alanında uzman isimleri özenle seçerek,
üyelerimizi en doğru ve en geçerli bilgi
ile buluşturmaya gayret ediyoruz. 

İstanbul Ticaret Borsasının tüm
faaliyetlerini, www.istib.org.tr web
sitesinden takip edebileceğiniz gibi size
kapılarımızın her zaman açık olduğunu
unutmayın. Tüm birimlerimiz ile
İstanbul Ticaret Borsası İstanbul ve
Türkiye’nin hizmetinde.

İSTİB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
İSTİB Mayıs ayı Meclis

Toplantısı Meclis Başkanı
Ahmet Bülent Kasap
Başkanlığında hibrit
olarak gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasına,
İSTİB Onursal Başkanı
merhum Nejat Ekrem
Basmacı’yı anarak

başlayan Kasap, borsada
gerçekleştirilen
etkinliklere dikkati
çekerek, İSTİB Akademi
eğitimleri ve Borsa
Meydanında Sektörler
Konuşuyor etkinliklerine
katılımı önemsediklerini
ifade etti.

Toplantıda gündem
maddelerinin
görüşülmesinin ardından
İSTİB Başkanı Ali Kopuz
güncel ve ekonomik
gelişmeleri değerlendirdi.
Başkan Kopuz,
Türkiye’nin önemli bir
tarım ülkesi olmasına ve

dünyanın en büyük 10
tarım üreticisinden biri
olmasına rağmen yeterli
katma değer
üretemediklerini belirtti.

Toplantı sonunda
Meclis Üyeleri sektörle-
rine ait sorun ve çözüm
önerilerini dile getirdiler.

İstanbul Ticaret Borsası’nda
Aracılık eğitimi ve sınavı 21 Nisan
2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Ticaret Borsalarında Alım Satım 
Yapan Aracılar Hakkında
Yönetmelik ile Ticaret Borsalarında
Alım Satım Yapan Aracıların
Eğitim ve Sınav Usul ve Esasları
çerçevesinde gerçekleştirilen
aracılık eğitimi ve sınav TOBB
Borsalar Müdürü Yiğit Ateş

başkanlığında İstanbul
Ticaret Borsası merkez
binasında
gerçekleştirildi. 

Katılımcılardan, Aslıhan Maden
ve Erkan Berkut sınavda başarılı

olarak, İstanbul
Ticaret Borsasında
Ajanlık yapmaya hak
kazandı. İSTİB’in

yeni ajanları, belgelerini Genel
Sekreter Şule Karadeniz’den aldı.

İstanbul Ticaret
Borsasında
‘Aracılık’ eğitimi
ve sınavı 

İSTİB yönetiminden
personele teşekkür

İstanbul Ticaret
Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali
Kopuz, Meclis
Başkanı Ahmet
Bülent Kasap ve
Yönetim Kurulu
Üyeleri, İSTİB
Personeli ile birlikte

iftar yaptı. İftar
programında,
görevlerindeki
başarıları 
sebebiyle İSTİB
personeline teşekkür
plaketi takdim
edildi. İstanbul
Ticaret Borsası

Başkanı Ali Kopuz
ve Genel Sekreter
Şule Karadeniz,
yaptıkları
konuşmalarda,
özverili
çalışmalarından
dolayı personele
teşekkür etti.

TEŞEKKÜR
PLAKETİ İLE
TALTİF EDİLEN
PERSONEL
LİSTESİ

ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ:
Abdullah Nedim Ocaklı,
Tuğba Uysal, Nejla Yaltık,
Mihriban Şahinkaya, Mustafa
Türkoğlu, Elif Özaslan,
Sebahattin Özkurt, Kerim
Bilici, İlker Süersökmez, 
Şeyda Soykan.

KİŞİSEL VERİLERİ
KORUMA KANUNU
EKİBİ: Gül Satı Alıci,
Hüseyin Sancak, Özlem
Kocabıyıkoğlu, Cansel Fatma
Güneş, Şeyda Soykan, İsmail
Gümüş, Dicle Özdemir,
Ahmet Sünter, Yasin

Kurtoğlu, Murat Dönergöz,
Adem Kopuz, Özgür
Kılıçarslan, Sebahattin 
Özkurt, Derya Güleç, Hacı
Enes Altuntaş, Gülhizar
Uğurlu.
AKREDİTASYON EKİBİ:
Denizhan Dere, Adem

Kopuz, Gamze Kopuz, 
Hacı Enes Altuntaş ,
Yağmur Çelik Karataş,
Mustafa Türkoğlu, Yasin
Kurtoğlu, Elif Özaslan, 
Özlem Kocabıyıkoğlu ,
Tümer Topal, Şeyda Soykan,
Aysun Mavizel.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz,
Türkiye’nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu
belirterek, “FAO verilerine göre 80 tarımsal üründe
dünyanın en büyük 10 üreticisinden biriyiz. 51 üründe
ise ilk 5 üreticiden biriyiz. Tarımsal ihracatımızdaki
artış da sürüyor. Ancak katma değerli ürün konu-
sunda kendimizi geliştirmeliyiz” dedi.  

HAZİRAN 2022

Türkiye 80 tarımsal üründe 

ilk 10’da
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01.05.2022-15.05.2022 tarihleri arasındaki vadeli satışlara ait toptan fiyatlardır...

ÜRÜN EN AZ 
(TL)

EN ÇOK 
(TL)

AĞIRLIKLI
ORTALAMA (TL)

TL

İŞLEM 
SAYISI

İSTİB Temel Gıda Sepeti

TRT Haber
Televizyonunda
yayınlanan 'Sıcak Nokta'
programına katılan, İSTİB
Başkanı Ali Kopuz,
dünyada yaşanan gıda
krizi ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin gıdada
kendine yeten ülkelerden
biri olduğunu ifade eden
Kopuz "Hububatta ithal
ettiğimiz kadar da ihraç
ediyoruz" dedi.

Gıda krizinin altında
yatan sebepleri açıklayan
Başkan Kopuz şöyle
konuştu:

“Rusya Ukrayna
arasında yaşanan savaş,
enerji ve lojistik
maliyetlerindeki artış gıda
fiyatlarını tırmandırdı.
Buğdayın tonu 5 yüz dolar
seviyesine geldi. Yüz, yüz
yirmi dolar seviyesinden
bu noktaya ulaşması
beklenmeyen bir
durumdu. Tüm dünyada
gıda enflasyonu

ortalamada yüzde yüzün
de üzerine çıkarken bazı
bölgelerde, yüzde üç
yüzleri buldu.

Kendine yeterlilik
en önemli gündem
Olağan şartlarda

Türkiye kendi kendine
yeten on ülke arasındadır.
Biz kendimize yeteriz. Biz
üretiyoruz. Tahıl
ürünlerinde ithalatımız da
var ancak ithal ettiğimiz
kadarını ve belki daha
fazlasını işleyerek
satıyoruz. Dünyada en
fazla un ihraç eden
ülkeyiz. Dünyadaki
üretim bölgelerini ele
aldığımızda kalite ve
maliyet farklılıkları ortaya
çıkıyor. Bugün ki şartlarda
Afrika’da üreteceğimiz
buğdayın, mısırın maliyet
ve kalite anlamında nasıl
olacağını henüz
öngöremiyoruz. Bana göre
onların maliyetleri daha
ağır olacak.”

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 
temeline ilk harç için butona basıldı 

Tahılda yaşanan
fiyat artışına dünya
hazırlıksız yakalandı 

İSTİB Başkanı Ali Kopuz APara
Televizyonunda yayınlanan “İşin
Sırrı” programında gıda israfını
anlattı. İstanbul Ticaret Borsası

Başkanı Ali Kopuz, gıda israfının korkunç
boyutlara ulaştığını belirterek,
“Türkiye’de israf edilen ve kaybolan
gıdanın maddi değeri 14 milyar dolar
civarında. 2022 yılı tarımsal destekleri 29
milyar lira, yani 2 milyar dolar. Bunun
anlamı, tarımsal desteklerin toplamının
yedi katı değerindeki gıdayı israf
ediyoruz” dedi. 

ÖLÜM KALIM MESELESİ 
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali

Kopuz, gıda israfının bir ölüm kalım
meselesi haline gelmeye başladığını
belirterek, “Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın tahminlerine göre
Türkiye’nin yıllık gıda kaybı ve israfı 18
milyon ton civarında. FAO’nun verilerine
göre dünya çapında çöpe giden gıda
miktarı ise 1,3 milyar ton ve bunun maddi
değeri ise yaklaşık 1 trilyon dolar. Yani
çöpteki 1 kg gıdanın değeri 77 cent. Bu
hesaba göre Türkiye’deki 18 milyon ton
gıda atığının değeri yaklaşık 14 milyar
dolar demektir” dedi. 

Türkiye’de israf edilen
ve kaybolan gıdanın
değeri 14 milyar dolar 

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz gıda israfının geldiği korkutucu noktaya
dikkat çekti. Başkan Kopuz “Türkiye’de tarımsal desteklerin toplamının yedi katı değerin-
deki gıdayı israf ediyoruz. Tarımsal destek 2 milyar dolar, israf 14 milyar dolar” dedi.

ELÜS Piyasa
Verileri- İSTİB

İstanbul Ticaret
Borsası, Nisan ayı ELÜS
piyasasında 268 emir
üzerinden 25.564.829 -
TL’lik işlem hacmi
gerçekleştirdi. Bir önceki
aya kıyasla İSTİB ELÜS
işlem miktarı yüzde 58,
işlem hacmi yüzde 68 artış
gösterdi.

ELÜS Piyasa Verileri-
Türkiye Geneli 

Nisan ayı TÜRİB ELÜS
piyasasında ise 16 bin emir
üzerinden 917 bin tonluk işlem
yapıldı. Nisan ayında gerçekleşen
3.6 milyar TL’lik hacimle birlikte,
2022 TÜRİB İşlem hacmi 11
milyar TL’yi geçti.

Ürün Bazlı İnceleme
Nisan 2022

Nisan ayında en çok işlem
gören ürün 1 milyar 682 bin TL ile
buğday olurken buğday fiyatları
Mart fiyatlarına paralel seyretti.

Mısır fiyatları aylık bazda
yüzde 2,16 artarken, arpa
fiyatlarındaki artış yüzde 5,01
oldu. TÜRİB işlem platformunda
işlem gören ürünlerin yüzde 95’i
buğday, arpa ve mısırdan oluştu. 

TÜRİB 2021

YILI GENEL

KURUL

TOPLANTISI
Türkiye Ürün

İhtisas Borsası
Anonim Şirketi
(TÜRİB)'nin 2021
Yılı Genel
Kurulu’na
İstanbul Ticaret
Borsasını 
temsilen Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı İlhan
Koyunseven
katıldı. Toplantıda
konuşma yapan
TOBB Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu
TÜRİB'in
kuruluşundan bu
yana tarım
piyasasının
gelişimi için
önemli hizmetler
yaptığını
belirterek
TÜRİB'in tüm
ortaklarını,
yönetimini ve
çalışanlarını
kutladı. İstanbul
Ticaret Borsasının
kurucu
ortaklarından
olduğu Türkiye
Ürün İhtisas
Borsasının Genel
Kurulu TOBB
Sosyal
Tesislerinde
gerçekleştirildi.

TÜRİB'de nisan
buğday fiyatları, mart
ayına paralel seyretti

BUĞDAY UNU 3,70 9,96 8,22 1379

BULGUR PİLAVLIK 7,30 16,36 10,08 97

MAKARNA 3,19 21,94 9,31 9375

KURU FASULYE DERMASON 12,94 26,50 19,74 46

MERCİMEK KIRMIZI 10,00 31,56 21,47 70

MERCİMEK YEŞİL 21,25 30,94 25,60 8

NOHUT NATÜREL 15,60 35,88 20,85 56

AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 21,10 50,41 31,72 1048

MISIRÖZÜ YAĞI RAFİNE 22,58 43,62 33,67 105

ZEYTİN YAĞI RİVİERA 30,00 59,44 48,81 54

ZEYTİN YAĞI SIZMA 60,00 108,50 73,51 198

NEBATİ MARGARİN SOFRA 40,02 59,32 45,29 700

NEBATİ MARGARİN MUTFAK 10,88 39,90 34,64 1651

NEBATİ MARGARİN SANAYİLİK 10,10 99,44 32,60 1190

TEREYAĞI KAHVALTILIK 80,00 154,90 87,79 398

TEREYAĞI MUTFAK 47,43 78,00 61,92 242

KURU SOĞAN 2,00 9,00 3,29 712

PATATES 3,00 14,50 6,87 1460

SİYAH ZEYTİN HUSUSİ 30,00 67,44 35,85 986

YEŞİL ZEYTİN 17,50 64,24 27,69 263

SİYAH ZEYTİN 11,29 29,92 24,11 550

KUZU ETİ KARKAS 85,00 109,60 91,77 1663

KUZU ETİ KEMİKSİZ 110,00 266,00 124,89 965

DANA ETİ KARKAS 80,00 99,97 89,73 5116

DANA ETİ KEMİKSİZ 100,00 450,00 122,66 3296

PİLİÇ ETİ KEMİKLİ 15,41 39,99 31,97 3538

PİLİÇ ETİ KEMİKSİZ 40,00 72,88 49,61 1077

KAVURMA 102,00 373,80 154,15 217

PASTIRMA ANTRİKOT 150,53 397,83 211,41 318

SUCUK HUSUSİ 100,00 341,77 132,64 1235

SOSİS 40,00 224,35 52,38 910

SALAM 40,00 264,40 97,34 1476

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI 50,00 154,55 62,47 933

BEYAZ PEYNİR YARIM YAĞLI 35,01 39,99 37,50 477

BEYAZ PEYNİR YAĞSIZ 21,47 34,67 32,45 385

BEYAZ PEYNİR YAĞLI 40,00 49,67 43,66 514

KAŞAR PEYNİRİ (ESKİ) 60,00 143,33 69,90 927

KAŞAR PEYNİRİ (TAZE) 30,00 59,81 50,35 494

YUMURTA NATUREL 1,20 2,17 1,50 1581

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı
Ali Kopuz, Darülaceze Sosyal
Hizmet Şehri Temel Atma
Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın teşrifleriyle
düzenlenen törende açılış

konuşmasını yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnanç,
köken, ırk, cinsiyet, yaş dâhil hiçbir
ayrım gözetmeden tüm acezeyi,
yani tüm düşkünleri kucaklayan
bu müessese, medeniyetimizin ve
milletimizin insana bakışının en

güzel örneklerinden biridir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"kimsesizlerin kimsesi" olması için
bu güzide kurumu millete
armağan eden Sultan II.
Abdülhamid’den bugüne
Darülaceze'ye emeği geçen herkesi

rahmet ve şükranla yâd ettiğini
belirtti.İstanbul Müftüsü Safi
Arpaguş'un duasının ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
beraberindekiler tören için
hazırlanan butonlara basarak ilk
harcı temele döktü.
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T
arım ve gıda sektörü temel
beslenme özelliği ile zaten
insanlık için son derece
önemli alandı. Ancak, üretim

ve tüketim bölgelerinin yakınlığı,
erişilebilirlik, ağırlıklı kırsalda
yaşamanın getirdiği imkanlar ile kendi
gıdasını üretebilme kabiliyeti gibi çok
sayıda faktör etkisi ile bu ihtiyaç çok
hissedilmiyordu.

Dünyanın temel dinamiklerinde
yaşanan ciddi değişimlere bağlı olarak
tarım ve gıda sektörünün önemi daha
iyi anlaşılmaya başlandı. Gıda krizi,
gıda enflasyonu ana gündem olmaya
devam ediyor. Her ülke tarım
milliyetçiliği kapsamında kendi gıda
güvenliği için her türlü önlemi almaya
çalışıyor. Ana üretici ve ihracatçı ülkeler
daha fazla ürünü stokta tutarak ihraç
edecekleri miktarı azaltırken, ithalatçı
ülkeler de alternatif arayışlara giriyor.

SAVAŞIN ETKİSİ
Birleşmiş Milletler de dünya

nüfusunun beslenebilmesi ve gıda
güvenliği için ülkelere uyarılarına
devam ediyor. Rusya ve Ukrayna
arasındaki savaşın bir an önce son
bulması isteniyor. Zira iki ülke
arasındaki savaş bir yandan tarım
ürünlerinde ana üretici ve ihracatçı iki
ülkenin üretim ve ihracatını
engelleyerek dünya arz ve talep
dengesini tehdit ederken, diğer yandan
uluslararası tarım ürünleri ticaretinde
bozulmalara sebep oluyor, ülkeleri
rasyonel davranışların dışına itiyor,
yasaklamalar ve kısıtlamaları artırıyor.

Her ne kadar FAO Gıda Fiyat
Endeksinde Nisan ayı için cüzi gevşeme
eğilimi görülse de ithal maliyetleri
yanında kur baskısı etkisini de hisseden
bizim gibi ülkelerde olumsuz
yansımalar devam edecek görünüyor.

Tedarik güvenliği için her şeyden
önce ülkelerin kendi topraklarını en
verimli şekilde kullanmaya
yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Tarımsal
desteklerin arttığı, teknoloji
kullanımının teşvik edildiği, üretimin
kıymetlendiği bir dönemdeyiz.

Dünya nüfusunun artışı yanında
kırsal nüfusun azalması, daha fazla
tüketici için daha az çiftçinin üretmek
zorunda kalması, üretenler ile tüketenler

arasındaki mesafelerin artıyor olması,
iklimsel riskler maalesef insanlığın
geleceği için tehdit oluşturmaktadır.

Bu kapsamda topraklarımızı en iyi
şekilde kullanmak, doğaya ve çevreye
sonuna kadar duyarlı davranmak
zorundayız. Çiftçiliğin ne kadar zor ve
riskli bir iş olduğu bilinci ile tarımsal
üretim yapanlara daha fazla değer
vermeliyiz. Bilmeliyiz ki, en kıymetli
toprak sahip olduğunuz topraklardır, en
kıymetli üretim ülkenizdeki üretimdir.

Türkiye bulunduğu coğrafya ve
konumu itibarı ile önümüzdeki süreçte
tarım ve gıda için de önemi artan bir
ülke olacaktır. Üretim kapasitesi
yanında transit ticaretten daha fazla pay
alabilecek imkanlara sahiptir. Türkiye
bir tarım ve gıda köprüsüdür,
tarımüssü, geçiş kavşağıdır.

Kırsaldaki dönüşüm, çiftçinin bilgi ve
sermayeye erişim kapasitesine göre
uluslararası piyasadan alabileceğimiz
pay şekillenecektir. 

Bütün ülkeler gıda önceliğine
yoğunlaştı. İran dahil bazı ülkelerde
gıdaya erişim endişeleri sokak
olaylarına ve toplumsal huzursuzluğa
sebep olmaktadır. İklim riskleri ve
dünya genelinde yaşanacak ilave
jeopolitik risklerle gıdaya erişim sorunu
büyüyebilecektir. Bu açıdan ülkemiz
sahip olduğu imkanları en verimli
şekilde kullanmak zorundadır. Bu hem
yurtiçi tüketim hem de ihracat
potansiyelini artırabilmek için
önemlidir. 

dIŞ TİcArET VErİlErİ
Dış ticaret rakamlarına baktığımızda;

un ihracatının ilk 3 aylık dönemde
geçen sezonun aynı dönemine göre 100
bin ton civarı artış ile seyrettiğini,
makarna ihracatında aynı dönem
kıyaslamasında 335 bin ton artış
olduğunu, bulgur ihracatında mart ayı

son iki yılın en yüksek artışının
yapıldığı ay olarak
gerçekleştiğini, yumurta ve beyaz
et ihracatının da 2022 yılı ilk 3 ayı
içinde ciddi artış eğilimini
sürdürdüğünü söyleyebiliriz. 

Gerek Ukrayna’nın pazar

üstünlüğü olan bazı ürün
piyasalarındaki talebin ülkemize
kayması gerekse ihracat potansiyelini
kullananbilme kabiliyetimiz tarım
ürünleri ihracatımızı artırmaktadır. Kur
avantajı yanında her pazarda özveri ile
koşturan sektörün bu gelişmede büyük
payı vardır. Tabii kamunun öncü rolü
ve desteklerini gözardı etmemelidir.

ArTIŞ Eğİlİmİ öNEmlİ
Uluslararası piyasalarda yaşanan

gelişmelere rağmen tarım ve gıda dış
ticaretindeki artış eğilimi önemlidir.
Önümüzdeki sürecin ülkemiz için yeni
fırsatlar yaratacağına inanmaktayız.
Tarım ve gıda sektöründeki dış
gelişmeler ülkemiz için yeni kapılar
açabilecektir.

Yeni bir hububat hasat sezonunun
arafesindeyiz. Yerel düzeyde hasat
başlıyor diyebiliriz. Kış aylarında genel
olarak ülkemiz iyi yağış aldı ancak başta
Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç
Anadolu olmak üzere hububat ekilişinin
yoğun olduğu bölgelerde nisan ayı
yeterince yağışlı geçmedi. Hatta
özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesi
için son günlerdeki yağışlar çok ciddi
kuraklık riskinden dönüşe vesile oldu.
Bölgede her ne kadar hububat
ekilişlerinin ağırlığı sulu tarım yapılan
alanlarda gerçekleşmiş ise de yağış
azlığı sulu alanlarda da kısmi olumsuz
etki yaptığı gibi sulamaya dayalı
maliyetleri artırdı. Son yağışlar riskleri
azalttı. 

hASAT gEcİKEbİlİr
Halen yerel düzeyde kuraklık

kaynaklı kayıplar var. Son yağışların
dolu, sel şeklinde gerçekleşmesinin
olumsuzlukları görülmekte, meyve
bahçelerinin dolu ve şiddetli
yağışlardan olumsuz etkilenmesi ile
meyve dahil buğday ve arpa için
kayıplar yaşanmaktadır. Bu yıl hububat
rekoltesinin geçen yıldan daha iyi
olacağını net olarak söyleyebiliriz. Bitki
gelişimleri bölgelere göre gecikmeli
seyrediyor. Muhtemelen sap, saman
eksikliği de yaşanabilir. Hasat 10-15 gün
gecikebilir.

FİYATlAr bElİrlENİYOr
Piyasalar yeni hasat sezonu için

müdahale fiyatlarının açıklanmasını
bekliyor. Muhtemelen bir iki hafta
içinde açıklanır. Bizim öngörümüz; ithal
maliyetleri, artan girdi fiyatları, ekiliş
teşviki yanında seçim unsuru da
gözönüne alınarak 5.000- 6.000 TL/ton
civarı bir fiyat olabileceği ve fiyatların
kademeli artış şeklinde
açıklanabileceğidir.

Buğday fiyatları TMO tahsislerinin
etkisinde, şekillenecek rekolteye göre
seyredeceğini söyleyebilirim. Yağlı
tohum fiyatları tamamen yurtdışı
dengelere bağlı. Bakliyatı gözden
kaçırmayalım. Piyasa düzenleme
kapsamında gıda enflasyonunu kontrol
etmek için kamunun yoğun ürün
tahsislerini devam ettireceği
görülmektedir. Hasat sezonunun
başlayacağı mayıs ayında da tahsis
yapılmış olması buna işarettir.
Muhtemelen bu aydan sonra tahsislere
birkaç ay ara verilecek, hasadın
şekillenmesine bağlı olarak devam
edilecek. Kamunun, çiftçi için cazip fiyat
açıklarken, sanayici için piyasa fiyatının
altında aylık yüklü tahsisler yapmasını
bekliyoruz.

dIŞ TİcArET AdImlArI
Dünya piyasalarındaki gelişmelere

bağlı olarak ülkemizde de tarım ve gıda
ürünlerine yönelik dış ticaret adımları
atılmaktadır. Kanola, aspir, mısır, soya
yağı için 30 Haziran tarihine kadar
gümrük vergilerinin sıfırlanması,
Ukrayna’dan tarımsal ürün ithalatında
zorunlu sertifika ve belge ibrazının
askıya alınması, kuru fasulye, dökme
zeytinyağı ve kırmızı mercimek
ihracatına kısıtlama bunlara örnek
gösterilebilir. TÜİK tarafından nisan ayı
enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık
TÜFE %69,97 olurken gıda enflasyonu
%89,10 oranında gerçekleşti. Aylık
bazda bakıldığında ise en yüksek
enflasyon aylık %13,38 ile gıdada
görüldü. Önümüzdeki aylarda yaz
sezonunun tarımsal üretim etkisinin
olumlu sonuçları görünse de işlenmiş
ürün gruplarında enflasyon baskısını
hissetmeye devam edeceğiz. 

Genel olarak ülkemiz açısından;
hububat üretim ve tüketim dengesinde
kırılganlıkların arttığını, iklim risklerinin
üretimi tehdit ettiğini, hayvancılık
sektöründeki değişim sonucu insan
gıdası olan hububatın hayvan gıdası
olarak daha fazla talep edildiğini,
ithalatın ‘gıda enflasyonu ithalatı’
mahiyeti almakta olduğunu, ekilişlerin
azalmakta ve verimli ovaların çok yıllık
bitkilere dönüşerek stratejik ürün olan
tek yıllık hububat, bakliyat ve yağlı
tohumlar gibi ürünlere daha az ekim
alanı kaldığını vurgulama ihtiyacı
hissediyoruz.

Tam da bu noktada topraklarımızı
verimli kullanabilmenin önemi ortaya
çıkıyor. Bu ülke, bir tarım ülkesidir ve
net tarım ihracatçısı olan bir ülkedir.
Daha fazla potansiyeli vardır. İthalatı
azaltıp kendi üretimi ile ihracatı
artrabilecek konumdadır. Kırsala, temel
tarımsal altyapı sorunlarına, ölçek ve
verimlilik okaklı üretime
yoğunlaşmalıyız.

Yeni hasat sezonunun ülkemiz için
hayırlı olması temennisi ile.
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Tarım
Piyasalarında

Yaşanan Gelişmeler
Son birkaç yıldır uluslararası

piyasalarda gıda fiyatları, gıda
enflasyonu temel gündemlerden biri
oldu. Enerji, su ve tarım-gıda
sektörünün insanlık için bugün ve
gelecekteki önemini değişik
yazılarımızda vurgulamıştık.

Ukrayna ve Rusya arasındaki
savaşın tetiklemesi ile enerji krizi,
gıda krizi ülkeleri tehdit eder hale
geldi. Enflasyon çoğu ülke için uzun
süredir görülmeyen rekorlara sahne
oldu. Ülkeler, gerek enerjide ve
gerekse gıdada sınırlı sayıdaki
tedarikçiye bağımlılıktan
kurtulabilmek için alternatif
arayışlara girdi. AB ülkeleri bu
kapsamda yeşil enerji yatırımlarına
yoğunlaştı. Ülkemizde de
yenilenebilir enerji kaynakları için
yatırımlar artırıldı.

Kısa sürede bir barış umudu
görülmeyen savaşın uzamasına
bağlı olarak uluslararası riskler de
artmaktadır. İklim risklerine bağlı
rekolte kayıpları, gıda tedarik
zincirindeki bozulmalar, covid
salgınının yarattığı olumsuzluklar,
gıda milliyetçiliği, ülkelerin tarım ve
gıda ürünleri için uyguladığı
yasaklama ve kısıtlamalar, lojistik
maliyetlerindeki ciddi artışlar,
uluslararası fonların emtia
piyasasına ilgisi gibi çok sayıda
faktörün olumsuz etkilerini zaten
bir süredir konuşuyorduk. 

Rusya ve Ukrayna arasındaki
savaş ile bütün dengeler derinden
bozuldu. Sınırlı sayıda üretici ve
ihracatçı, çok sayıda yüklü alıcı ve
ithalatçı bir dünya denkleminin her
an yeni bozulmalara hazır bir
yapıda olduğunu çok kez
vurguladık. Dünya buğday
üretiminin %60’ını 4 ülkenin
gerçekleştirdiğini, ihracatının ise
%50’sini sadece 5 ülkenin yaptığını,
dünya mısır üretiminin %65’ini 3
ülke gerçekleştirirken ihracatının
%68’ini sadece ABD, Brezilya ve
Arjantin gibi 3 ülkenin yaptığını,
dünya soya fasulyesi üretiminin
%82’lik kısmının 3 ülkede
olduğunu, Ayçiçek tohumu
üretiminde yine 3 ülkenin %70’lik
payı bulunduğunu, kırmızı
mercimek ihracatının tek başına
%58’lik kısmını Kanada’nın
yaptığını tekrar sizlere hatırlatmış
olalım.

Buğday gibi stratejik üründe her
ne kadar dünya genelinde 300
milyon tonlara yakın stok
devrediyor olsa da sözkonusu
stokların birkaç ülkede
yoğunlaştığını, yaklaşık yarısının
Çin ülkesi stoklarından oluştuğunu
da unutmayalım. 

Özellikle Ukrayna’da savaş etkisi
ile baharlık ekilişlerde ciddi sıkıntı
yaşandı, savaş sona ermiş olsa dahi
altyapı ve tarımsal üretim
potansiyeli olarak birkaç yıl
normalleşmenin sağlanamayacağı,
ekilişlerin yaklaşık 1/3’lük kısmının
savaşın yoğun olduğu bölgelerde
bulunduğu, özellikle mısır ve
ayçiçek tohumu gibi ürünlerde %30
civarı net kayıp olacağı, çok sayıda
terminal ve deponun zarar gördüğü
vurgulanmaktadır.

Rusya tarafında savaşın tarımsal
üretime olumsuz etkisi görünmüyor
ve olumlu bir üretim beklentisi
varsa da; yaptırım uygulamaları,
limanlardaki sıkıntılar, Karadeniz
limanlarına giden gemiler için
sigorta sorunu, armatörlerin
bölgeden ürün taşımak istememesi,
ürün bedeli ödeme sorunları gibi
çok sayıda faktör piyasaları tedirgin
etmektedir.

2022 yılı hasat sezonu ülkemizin
de bulunduğu coğrafyada başlıyor.
Bu yıl için daha olumlu bir üretim
sezonu bekliyoruz. Her ne kadar
kırılgan piyasalar dolayısı ile
fiyatlar yüksek seyrediyorsa da
rekolte netleşmelerine göre
uluslararası fiyatların şekillendiğini
göreceğiz.

İsmail
KemaloğluEs
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Denizhan Dere

Tarımın artan önemi
yeni fırsatlar açıyor
Dünyanın temel

dinamiklerinde yaşanan ciddi
değişimlere bağlı olarak tarım ve
gıda sektörünün önemi daha iyi
anlaşılmaya başlandı. Her ülke
kendi gıda güvenliği için her
türlü önlemi almaya çalışıyor.
Ülkeler daha fazla ürünü stokta
tutarak ihraç edecekleri miktarı
azaltırken, ithalatçı ülkeler de
alternatif arayışlara giriyor.
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İ
stanbul Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Kopuz’un
açılış konuşmasını yaptığı ‘Borsa
Meydanında Sektörler Konuşuyor’

toplantısında bal sektörü değerlendirildi.
Balın öneminin her geçen gün arttığını
belirten Başkan Kopuz Türkiye’nin
dünyada ikinci büyük üretici olduğunu
vurgulayarak sektörün önündeki ihracat
fırsatını şöyle anlattı: “Bal üretiminde 2020
yılı itibarıyla 458 bin ton ile Çin ilk sırada
iken, 104 bin tonluk üretimi ile
Türkiye’nin ikinci, İran’ın ise 80 bin
ton ile üçüncü sırada yer 
aldığını görüyoruz. Yani Türkiye bir bal
ülkesi... Üretimde birinci ülke olan Çin,
yaptığı taklit ve tağşişler ile meşhur.
Çin’in sahte ballarından en çok şikâyetçi
olan ülke ise ABD… Çin’in taklit ballarıyla
baş edemeyince Çin’den ithalatı
yasakladılar. Dolayısıyla, yüksek bir talebi
olan ABD pazarı bizim için bir fırsat
olabilir. Balın ihracat potansiyelini
kullanmamız bu sektörü çok daha önemli
yerlere taşıyacaktır” dedi. Güvenilir Ürün
Platformu Başkanı Celal Toprak’ın
moderatörlüğünde yapılan toplantıda
sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri
şöyle: 

İkili denetim sistemi ile
balda taklit ve tağşişi
engelleyeceğiz

Gıda Kontrol Genel
Müdürlüğü Gıda
Kodeks Daire Başkanı
Selim Kaplan: “Türkiye
bal üretiminde 
ikinci ama ihracatta 22.
sırada. Kovan başı
verimimizi artırarak bu sıralamada
yükselmemiz gerekiyor. Çam balında
Türkiye dünyanın en önemli üreticisi...
Çam balında kaliteyi artırmak için
çalışmalar yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı,
Türkiye İhracatçılar Birliği ve bal
üreticilerimizin de katkısıyla bu
çalışmaları geliştireceğiz. Ayrıca ikili
denetim sistemi oluşturmaya çalışıyoruz.
Tüm bu çalışmalar balda taklit ve tağşişin
engellenmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Bunda ne kadar başarılı olursak, bal
sektörü o kadar gelişecektir.”

Denetimlerde sektör de
bize yardımcı olmalı

İstanbul Tarım ve
Orman İl Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca:
“İstanbul sadece bir bal
pazarı değil, dev şirketleri
ve 76 bin kovanıyla aynı
zamanda bir üretim üssü.
Bu nedenle Müdürlüğümüz yoğun bir
biçimde bal denetimleri yapıyor. Bal
denetimleri konusunda hem
üreticilerimiz, hem firmalarımız, hem de
üniversitelerimiz bize yol göstermeli.
Özellikle tağşiş yöntemleri konusunda
sürekli değişim var. Sektörün bu

konudaki desteği bu nedenle çok önemli.
Örneğin tulum peyniri üreticilerinin
nişasta kullanımı ile ilgili bize yol
göstermesi denetimlerin etkinliğini artırdı
ve sorunu büyük oranda çözdü.” 

Çam balı standardı
konusunda çalışmalıyız

Ankara Üniversitesi
Gıda Güvenliği
Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Nevzat Artık: “Çam
balı Türkiye için çok
önemli. Türkiye dünya
çam balı üretiminin
yüzde 92’sini tek başına yapıyor. Üretimin
yüzde 90’ından fazlasını ihraç ediyoruz.
Tüm balımızın yüzde 17-23’ü çam balı.
Çam balı standardı konusunda çalışmalı,
ardından kodeks ve coğrafi işaret
konularına yoğunlaşmalıyız. İller arasında
çekişme olmamalı. Çam balı Türkiye’nin
her yerinde yetişiyor” dedi. Çam balı
üretimimize yangınların büyük bir darbe
vurduğunu söyleyen Artık, “Yangın
alanlarına yeni fidan dikmeden mevcut
ağaçların gelişmesini sağlamaya
çalışmalıyız.”

Değerli ballarımızın
katma değerini artırmaya
yoğunlaşmalıyız

İstanbul Bal Üreticileri Birliği Başkanı
Yalçın Sezer: “Bal üreticileri olarak bir
yazılım çalışması yapıyoruz. Bu yazılım
sayesinde, Türkiye
çapında tüm vasıflarıyla,
hangi kovanda nasıl
ballar üretildiğini
bilebileceğiz. Türkiye’de
12 bin bitki türü var.
Böyle bir yerde bal
standardizasyonu oluşturmak çok zor…
Ayçiçeği ve çam balı gibi ballarda bile
durum kolay değil. Bizim yoğunlaşmamız
gereken konu, değerli ballarımızın katma
değerini artırmak olmalı. Örneğin manuka
balının 250 gramı 85 Euro. Bizim kestane
ve meşe ballarımız manuka balından

vasıflı olmalarına rağmen o fiyatlara
satılamıyor. Yani katma değer sorunu var.
Bal üreticilerinin eğitimsizliği de çok
büyük sorun. Bunun, geniş katılımlı bir
sürekli eğitim sistemi ile çözülmesi
gerekiyor.” 

Balı arı üretir biz
paketleriz

Altıparmak Gıda
Yönetim Kurulu
Başkanı ve Balder
Başkanı Özen
Altıparmak: “Bal
markaları bal üreticisi
değil bal paketleyicisi.
Balı arı üretir, biz
paketleriz. Bal ticaretinin en önemli şartı
doğru ürüne ulaşılması. Bu nedenle
laboratuvar gerekir. İleri teknoloji
kullanılmalı. Bal hem sağlıklı hem gerçek
olmalı. Her doğal bal sağlıklı değildir.
Gerçek ballarda ilaç kalıntıları olabiliyor.
Balda ARGE çalışmaları da önemlidir.
Örneğin biz esmer pirinç şurubunun
tespiti için çalışmalar yaptık ve tespit
etmeyi başararak dünyaya sunduk.”

Herkes bal üretemez
bunun bir okulu olmalı

İstanbul İli Arı
Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Onur Çilenk:
“Balda temel mesele
üretim. Herkes bal
üretemez. Bunun bir
okulu olmalı. Balın
kalitesi üretim tekniklerine bağlıdır.
Herkes balcılık yapabileceği inancıyla bu
işe giriyor ama sonuç sağlıklı olmuyor.
Balda eğitimden başlayarak bir
standardizasyon olmalı. Ayrıca üretimden
tüketime bir sistem kurulmalı.”

Arı, bal, çiçek ve insan
dairesel bir döngüdür

Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı
ve İSTİB Meclis Üyesi Yunis Aksu: “Bal

üretimi birbirinden
ayrılmaz bir bütünün
uyumuyla mümkün. Arı,
bal, çiçek ve insan
dairesel bir döngüdür.
Eğer çevre sağlıklı
değilse, arıların oradan
sağlıklı bir ürün üretmesi mümkün değil.
Bal ve diğer arı ürünleri ile ilgili sorunları
bütüncül olarak değerlendirmeliyiz.
Ticaretin de dört paydaşı vardır; arıcı,
paketlemeci, tüketici ve kamu. Bu
paydaşların birlikte hareket ettiği bir
sistem kurulmadığında, kaliteyi sürekli
kılma konusunda başarılı olamayız.
Örneğin tüketiciyi bilinçli hale getirmeden
kaliteli bal talebi oluşmaz. Tüketiciye balın
reçel olmadığı, sağlıklı bir ürün olduğu
anlatılmalı. Tüm bu paydaşların sürekli
olarak bir araya gelerek balda kaliteyi
sağlama ve sürdürme konusunda çalışma
yapmasının doğru olduğunu
düşünüyorum. Sektörün gelişimi, kalite
standardizasyonu ve ihracattan 
geçiyor.” 

Sektör böyle toplantılarla
bir araya gelerek çözüm
üretmeli

İstanbul Bal Evi
Yönetim Kurulu
Başkanı ve İSTİB Bal
ve Baharat Komitesi
Başkanı Mustafa
Toktaş: “Yıllardır,
zengin bir bitki çeşidiyle Anadolu ve
Trakya’da bal üretiliyor. Kanola, lavanta
ve çörekotu yeni bitkilerimiz. Çam
balımız dünyaca ünlü. Özellikle taklit ve
tağşişin önlenmesi konusunda
çalışmalıyız. İstanbul Ticaret Borsası
tağşiş konusunu TOBB’a götürdü,
Bakanlığa götürdü. Şimdi de bu toplantıyı
yapıyor. Sektör böyle toplantılarla bir
araya gelerek çözüm üretmeli. Tağşiş gıda
terörüdür. Ben 50 yıldır bal ticareti
yapıyorum. Bugün sadece bal değil polen,
arı ekmeği, arı sütü, propolis ticareti de
yapıyoruz. Sektör gelişiyor.”

Bal üretiminde dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna gelen Türkiye’yi önemli fırsatlar
bekliyor. Bal sektörünün masaya yatırıldığı ‘Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor’ toplantısında
konuşan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “ABD, taklit ballarıyla baş edemeyince Çin’den ithalatı
yasakladı. Dolayısıyla, yüksek bir talebi olan ABD pazarı bizim için bir fırsat olabilir”dedi. 

Bal ihracatımızı 

İstanbul Ticaret Borsası’nın
düzenlediği ‘Borsa Meydanı’nda
Sektörler Konuşuyor’ toplantılarının
dördüncüsünde bal sektörünün sorunları
konuşuldu. 21 Nisan Perşembe günü
webinar ortamında gerçekleştirilen,
“Dünü Bugünü Yarını ile Bal Sektörü”
başlıklı toplantıya; Gıda Kontrol Genel
Müdürlüğü Gıda Kodeks Daire Başkanı
Selim Kaplan, İstanbul Tarım ve Orman
İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Ankara
Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık,
Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı ve Balder Başkanı Özen
Altıparmak, İstanbul Bal Üreticileri
Birliği Başkanı Yalçın Sezer, İstanbul İli
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur
Çilenk, Aksu Vital Yönetim Kurulu
Başkanı ve İSTİB Meclis Üyesi Yunis
Aksu, İstanbul Bal Evi Yönetim Kurulu
Başkanı ve İSTİB Bal ve Baharat
Komitesi Başkanı Mustafa Toktaş
konuşmacı olarak katıldı. 

KİMLER KATILDI

geliştirmeliyiz

İSTANBUL TİCARET BORSASINDA BAL SEKTÖRÜ KONUŞULDU
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İsmail Şen: Sizin aslında birçok
şapkanız olduğunu biliyoruz. Gıdanın
çeşitli dallarındaki şirketlerde
çalışıyorsunuz. Ama bu gün baharatı
konuşacağız. Tarihteki ticaret yollarından
biri de Baharat Yolu’dur. Baharatın
binlerce kilometrelik yollar aşarak Uzak
Asya’dan Avrupa’ya ulaşması, öneminin
de göstergesidir değil mi?

Aydın Acun: Dünya tarihine
baktığımızda baharat meta olarak
nitelendirilebilecek az sayıda ürün
grubundan birisi. Biz Antik çağın öncesine
bile gittiğimizde Uzakdoğu’dan Avrupa’ya
önemli bir baharat ticareti faaliyetinin
yürütüldüğünü görüyoruz. Önce insanlar
lezzetini keşfediyorlar. Daha sonra da bu
lezzetin ticaretini yapıyorlar hatta para
yerine kullanıyorlar. Kadim ticaret yolları
doğudan batıya mal ulaştıran kanallar.
Uzak Doğudan, Orta Asya’nın
steplerinden başlayıp, İran coğrafyasından
geçerek Anadolu’muza ulaşıyor.
Anadolu’muzdan da Avrupa’ya varıyor.
Ticaret zamanla deniz yollarına eviriliyor.
Hindistan’dan, Çin’den, Kızıldeniz’e
gemilerle gelen mallar, buradan, hem
deniz hem de kara yoluyla Afrika’nın
kuzeyine ve Avrupa’ya ulaşıyor. 

Dolayısıyla baharat dünya tarihine
damgasını vurmuş az sayıda metadan biri.
Aslında bu seyahat Ortaçağda da devam
ediyor. Ortaçağın gelişme gösteren ticaret
merkezlerine baktığımızda, önce Venedik,
daha sonra Lizbon ve en sonunda
Amsterdam, Avrupa ve baharat ticaretinin
merkezinde yer alıyor ve kıtayı Yeniçağa
taşıyorlar. 

İ. Ş.: Peki, lezzeti dışında baharatı cazip
kılan bir tarafı var mı? Örneğin
yiyeceklerin korunmasında da
kullanıldığını biliyoruz. 

A. A.: Çin ve Hindistan’ın iklim
özellikleri dolayısıyla baharatın
lezzeti dışındaki
fonksiyonları da önemli
elbette. Bunlardan biri
koruma fonksiyonu. Dünyanın
büyük bölümünde baharatla
işleme tabi tutularak korunan
gıdalar olmuş. Özellikle de
Uzakdoğu coğrafyasında. Tabi
bunların yanında başka
fonksiyonel özellikleri de var.
Başta sağlık, kimyasal ve
kozmetik ürünler gibi… Tüm
bunlar dolayısıyla baharat
önemini hiç kaybetmemiş.

İ. Ş.: Baharatın bronz
çağından beri, neredeyse dört bin yıldır,
ticaretinin yapıldığını biliyoruz.
Uzakdoğu ülkeleri o zamandan beri baş
aktör mü?

A. A.: Tabii, Uzakdoğu baharatta hep
ön planda olmuş. Dünya baharat
ticaretinin 5’te 1’ini Hindistan kontrol
ediyor. Çin de baharatta önemli bir ülke,
yüzde 15-17 arasında bir pazar hacmi var
dünya ticaretinde. Çin’i, yüzde 10’un
üzerinde bir payla Vietnam izliyor.
Vietnam son 50 yılda üretim hacmini en

çok geliştiren ülke. Özellikle karabiberde
ticaret hacmi artıyor. Bu üç ülke dünya
baharat ticaretinin yarısını ellerinde
bulunduruyor. Bölgenin diğer ülkeleri de
katıldığında Uzakdoğu dünya baharat
ticaretinin yüzde 80’ini oluşturuyor
diyebilirim.

İ. Ş.: Vietnam diğerlerine göre küçük bir
coğrafi alana sahip olmasına rağmen
oldukça iyi bir payı var. 

A. A.: Vietnam’da değişik
bir kooperatif modeli var. O
kooperatif modeli ile geniş
alanlarda büyük hacimli
karabiber ve diğer baharat
üretimi yapıyorlar. Dünya
ticaretinde karabiberi
yönlendiriyorlar.   

İ. Ş.: Dünyada kaç çeşit
baharat var? 

A. A.: Sınıflandırma
farklarına göre 3000-4000
civarı. Endemik bitkilere
girdiğimiz zaman çok daha
büyük bir sayı ortaya
çıkıyor. Ticarete konu

olanları sayarsak 1000 civarında diyebiliriz. 
İ. Ş.: Bu 1000 tane ticarileştirilmiş

baharat türünden ne kadarı Türkiye’de
üretiliyor?

A. A.: Türkiye üç iklim kuşağının
kesiştiği bir ülke. Bunun getirdiği çok
önemli bir bitki çeşitliliği var. Türkiye’de 12
binin üzerinde bitki çeşidi var bunların
üçte biri Türkiye’ye has endemik türler.
Tabi baharatta da önemli bir çeşitlilik var.
Anadolu coğrafyası farklı ürünlerin
üretimine imkân sağlıyor. Ayrıca iklim

değişikliği nedeniyle bugün
üretemediğimiz ürünlerin de üretilmesi
mümkün olabilir. İklim değişikliği
önümüzdeki dönemde
daha önce üretmediğimiz
ürünlerin üretilebilmesi
fırsatını tanıyabilir. Bir
taraftan iklim değişikliğinin
olumsuz etkilerini
durdurulması için çalışırken,
gelişmeler karşısında nasıl
davranmamız gerektiğini, ne
yapmamız gerektiğini de
düşünmeliyiz.

İ. Ş.: Türkiye’de yaygın
olarak üretilen baharat
türleri neler? 

A. A.: Biz öncelikle bir
kırmızıbiber ülkesiyiz. Bizim özellikle
Güneydoğu bölgemizde 250 bin - 300 bin
ton kırmızıbiber üretiliyor.
Kırmızıbiberden birçok ürün
oluşturuyoruz. Ülkemiz için çok önemli bir
ürün. Bunun arkasından meşhur kekiğimiz
geliyor. Dünyadaki en büyük kekik
üreticisiyiz. Defneyaprağı da önemli bir
ürün ve dünya ticaretini yönlendiriyoruz.
Kimyon ve naneyi de eklersek, bizde en
çok üretilen beş baharatı listelemiş oluruz.

İ. Ş.: Sizce üretimimizle ilgili en önemli
sorun ne? 

A.A.: Türkiye’de tarımının en önemli
sorunu sürdürülebilirlik. Yani bizim belli
kalitede, belli tonajda ürünü, doğru
zamanda arz edebiliyor olmamız lazım.
Sürdürülebilirlik, hem iç piyasa, hem de
dış piyasa için anahtar kavram. Tarımsal
üretimdeki sürdürülebilirlik sorunu gıda

sektörünün gelişmesini engelliyor. 
İ. Ş.: Siz aynı zamanda Ambalajlı

Baharat Üreticileri Derneği
Başkanısınız. Baharatın
ticarileştirilmesi aşamasındaki
sorunlar nelerdir?

A. A.: Baharat büyük potansiyeline
rağmen Türkiye’de en az organize
gıda kategorilerden biri. Belki de en
az organizesi. Tedarik zincirinin
tümünden bahsediyorum.
Üretimden, tüketime kadar yeterli
organize olamamak, bu sektörün
hak ettiği ya da gelebileceği yere
ulaşmasını engelliyor. Birçok
ürünümüz var, büyük bir
potansiyelimiz var ama bunları ne
yazık ki, istikrar ve
sürdürülebilirlik içinde
sunamıyoruz.

İ. Ş.: Standartla ilgili sorunlar var
mı? 

A. A.: Standartla ilgili ciddi
sorunlarımız var. Standardı
sağlayamadığımız zaman ürün arzu
edilen ticari değerine ulaşamıyor. Bu
sorun, dış ticaret tarafında da
problemler yaratıyor. Çünkü takdir
edersiniz dış ticarette alıcı, belli ürünü
belli zamanda belli tonajlarda almak
ister. Ürününüz iyi de olsa bunu
sağlayamadığımız zaman maalesef
ticaretiniz de gelişemiyor. 

İ. Ş.: Tüm bu sorunların çözümü ile
ilgili Ambalajlı Baharat Üreticileri
Derneği olarak bir stratejiniz, bir çözüm

öneriniz var mı? 
A. A.: Biz ülke olarak

üretime çok değer veriyoruz.
Ama ürünün ticari değerin de
artırılması lazım. Talebe
uygun standartta üretilen
ürün, doğru biçimde
paketlendiğinde değerli
oluyor. maalesef Türkiye’deki
baharat ticareti, ihracat da
dâhil, genelde açık dökme
ürünler üzerinden gidiyor.
Aslında Türkiye gıda
sanayinde birçok güçlü
markaya sahip bir ülke…

Ama ne yazık ki baharatta kuvvetli
markamız yok. Bu iç piyasada da böyle. İç
piyasada böyle olmayınca dış piyasada hiç
olmuyor. Bizim hedeflerimiz de büyük
uluslararası firmaların tedarikçisi olmayla
sınırlı kalıyor. Doğal olarak bu durum
ürün çeşitlenmesini de engelliyor. Herkes
sadece kolay ticareti yapılacak ürünlere
yoğunlaşıyor, katma değerli ürünlere
yeterince yönelmiyor. Sonuçta büyük bir
potansiyeli olan bu sektör, potansiyelinin
çok gerisinde kalıyor. Olumsuz faktörlere
rağmen baharatın büyük avantajı var.
Birçok gıda kategorisi ile
karşılaştırıldığında baharat; talebi artan,
teveccüh gösterilen önümüzdeki dönemde
büyüyeceği en net görülen alanlardan biri.
Ayrıca, hakkında en az eleştiri yapılan,
insan sağlığına faydasının sürekli 
gündeme geldiği bir ürün grubu…
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Önce
insanlar

lezzetini
keşfediyorlar.
Daha sonra da bu
lezzetin ticaretini
yapıyorlar hatta
para yerine kulla-
nıyorlar. 

“

”

Baharat
büyük

potansiyeline
rağmen
Türkiye’de en az
organize gıda
kategorilerden
biri. Belki de en az
organizesi.

“

”

İsmail Şen: Bu potansiyel
nasıl değerlendirilir?

Aydın Acun: Baharat
sektörünün sorunlarının
çözümü, Türkiye’nin tarımdaki
yapısal, makro problemlerinin
çözümünü de bağlı… Bizim en
önemli eksikliklerimizden biri
planlama. Uygun bölgede,
uygun şartlarda, uygun ürünün
üretilebilmesi için, planlı bir
biçimde desteklenmesi
gerekiyor. Bazı ürünlerde “var
seneleri” ve uzun “yok seneleri”
yaşıyoruz. Ne yazık ki, baharatta
bu var ve yok seneleri, ne iklim,
ne tabiat şartları, ne de bitki
özelliği kaynaklı; maalesef
planlama problemlerinden. 

Örneğin nane… Bizim
nanemiz çok kalitelidir, çok
iyidir, Güneydoğu bölgemiz
başta olmak üzere tüm

Anadolu’da yetişir. Ama birden
iki yıl boyunca nane bulamayız.
Bu sırada fiyat artar, yurt dışında
gelişmiş piyasalarda birilerinin
ilgisini çeker. “Bu hem güzel
hem de faydalı bir ürün, bunu
biraz geliştirelim ürün
sağlayalım” derler. Bir talep
oluşur… Ancak biz o istenen
ürün miktarının zaman içinde
yüzde 10’unu bile sağlayamayız.
Nane bir örnek… Daha hacimli
ürünlerimizde de benzer sorun
var. 

Dünya tamamen ticaret

toplumu haline geldi. Önce
üreteceksiniz, sürdürülebilir
olacaksınız, sonra üretiminizi
ticarete bağlayacaksınız,
nihayetinde de bu ticaretle
üretiminizi tetikleyeceksiniz.
Yani sürdürülebilir bir döngü
kuracaksınız… 

Türkiye bir kırmızıbiber
ülkesidir. En çok üretilen baharat
kırmızıbiber... 250 bin tonun
üzerinde üretiliyor. Ama
dünyanın hiçbir yerinde Türk
kırmızıbiberi algısı yok. Bizim 67
bin ton baharat ihracatımız var.
Bunun içinde kırmızıbiberin
payı 4500 ton… Biz üretiyoruz
biz yiyoruz. O zaman da
yeterince ticarileşmiyor.
Ticarileşmediği için de yeterince
gelişmiyor.

Yani Türk baharatı, Türk
kırmızıbiberi, Türk nanesi

demediğimiz, iletişimini
yapmadığımız ve bu algıyı
yaratamadığımızda arzu
ettiğimiz yere 
gelemiyoruz.    

Türkiye’nin gidebileceği çok
yol var bu konuda. Üretimde
planlama ve standardizasyon,
paketlemede kalite ve katma
değer, ihracatta da “Türk
Baharatı” algısı oluşturmak
hayati önemde. Bu konularda

elde ettiğimiz en 
küçük başa-

rının bile sektöre
büyük katkısı

olacağından
şüphem

yok.

‘Bazı ürünlerde ‘var seneleri’ ve uzun ‘yok seneleri’ yaşıyoruz’

‘Baharat sektörünün sorunu
üretimdeki sürdürülebilirlik’

Aydın Acun Kimdir
Aydın Acun, lisans eğitimini

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslarararası İlişkiler Bölümü'nde
tamamladıktan sonra İş Bankası
Teftiş Kurulu'nda başladığı
bankacılık kariyerine çeşitli
bankalarda kurumsal bankacılık ve
proje finansmanı alanlarında devam
etti.

Yurt içi ve yurt dışında reel
sektörde gıda ve teknoloji
şirketlerinde, önce finansman ve iş
geliştirme tarafında, daha sonra
operasyonlar tarafında
sorumluluklar aldı. Yıldız Holding'e
ait çeşitli şirketlerde yönetim kurulu
üyelikleri ve genel müdürlük
görevlerini ifa etti. 2010 yılından
itibaren ağırlıklı olarak Ortadoğu
coğrafyasında iş geliştirme ve şirket
satınalma / birleştirme projelerine
liderlik etti. Birçok Körfez şirketinde
yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

2015 yılından bugüne Türkiye'de
ve Körfez bölgesinde faaliyetleri
bulunan Noor Asia Şirketlerinin
yönetici ortağıdır. Savola Türkiye
Yönetim Kurulu üyesidir.

Sivil toplum çalışmalarına da
önem veren Aydın Acun, Ambalajlı
Baharat Üreticileri Derneği
(ABÜDER) Başkanı, Türkiye Gıda
Sanayi Meclis Üyesi, İstanbul
Ticaret Borsası Yüksek İstişare
Kurulu Üyesi ve İstanbul Ticaret
Borsası 27. Makarna ve Hazır Gıda
Ticareti Komitesi Üyesidir.

Güneydoğu’da 250 bin - 300 bin
ton kırmızıbiber üretildiğini
belirten Aydın Acun “Biz 
öncelikle bir kırmızıbiber
ülkesiyiz. Kırmızıbiberden birçok
ürün oluşturuyoruz” dedi. 

İSTİB Meslek Komitesi Üyesi Aydın Acun Türkiye’de tarımının en önemli sorununun sürdürülebilirlik olduğunu belirterek
“Bizim belli kalitede, belli tonajda ürünü, doğru zamanda arz edebiliyor olmamız lazım. Sürdürülebilirlik, hem iç piyasa, 
hem de dış piyasa için anahtar kavram” dedi. Acun, İSTİB Haber Yayın Yönetmeni İsmail Şen’in sorularını yanıtladı.
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