
n TOBB
Başkan
Yardımcısı
ve İSTİB
Başkanı Ali
Kopuz, İktisadi Kalkınma
Vakfı'nın 60’ıncı Genel
Kurulu’nda yaptığı
konuşmada, AB ile ilişkileri
önceliklerinin başında tuttuklarını
söyledi. Kopuz, "Son yıllarda katılım
süreci durdu. Türk iş dünyası olarak
bu durumdan mutlu değiliz.
Ülkelerimizin karşı karşıya olduğu
mevcut sorunları göz önünde
tutarsak, ilişkileri canlandırma
ihtiyacımız bariz şekilde ortadadır"
diye konuştu. l 4’te
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Dünyanın en
kaliteli fındığı kabul
edilen Giresun
Tombul Fındığı coğrafi

işaretli ürün olarak tescillendi
ve Avrupa Birliği devletlerinde
koruma altına alındı. Bu tescille
Türkiye’nin AB’de tescilli coğrafi
işaretli ürün sayısı 8’e ulaştı.  l 8
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İsmail Kemaloğlu 6’da

Tarım 
Piyasalarında
Yaşanan
Gelişmeler

3

n Hal Kanunu’nda
yapılması planlanan
değişiklik çalışmaları
kapsamında Ticaret
Bakanlığı yetkilileri
ve konunun
paydaşları bir araya
geldi. Ticaret
Bakanlığı Söğütözü
yerleşkesinde
gerçekleştirilen
toplantıya İstanbul
Ticaret Borsasını
temsilen Yönetim
Kurulu Üyesi
Alaattin Altuntaş
katıldı. l 4’te

Hal Kanunu
değerlendirme
toplantısı yapıldı

n İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Kopuz, Türkiye’nin

iki ülkenin anlaşma
imzalamasına vesile olmasını
çok önemli bulduğunu

belirterek “Bu sayede
küresel açlık tehlikesine
karşı önlem alınırken,
aynı zamanda dünya
gıda güvenliğine destek

oluyoruz. Türkiye bir
kez daha bölgesel bir güç
olarak kendisini dünyaya
ispat etmiştir” dedi.

TürKİYe BÖlGeSel GüÇ TAhIl FİYATlArI DüŞTü

hayvancılığı geliştirilmeli

l Sayfa 3

n Başkan Ali Kopuz, küresel
buğday fiyatlarının Ukrayna ile
Rusya arasındaki anlaşmadan
olumlu etkilendiğini ifade etti.
Başkan Kopuz “Tarım
Bakanımızın da belirttiği gibi
440-450 dolar civarındaki
buğday fiyatları bugün artık
350-355 dolar seviyelerine kadar
gelmiş durumda. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’nün verilerine göre ise
Temmuz’da gıda fiyat endeksi
%8,6 düştü” diye konuştu.

Aile işletmeleri ve mera 

İSTİB

Giresun Tombul
Fındığı Avrupa’da
tescillendi

TOBB heyeti, Edirne
Tekirdağ, Kırklareli ve
ilçelerinde yaptığı
ziyaretlerinde Trakya’da
ekonominin nabzını tutan
Oda ve Borsa başkanlarıyla,
değerlendirmelerde
bulundu, temel atma, açılış
ve ödül törenle-
rine katıldı. 

Kars Peynir
Müzesi açıldı

Dünya’nın 18. Peynir Rotası olarak tescillendi

Kars'ta, "Dünya’nın 18.
Peynir rotası" olarak
tescillenen 'Peynir Müzesi’
açıldı. 30'dan fazla peynir
çeşidinin sergilendiği müze,
unutulmaya yüz tutmuş

peynirlerin kaybolmasını
önlemenin yanı sıra tarihi tescilli
yapı olan Süvari Tabya'nın
kurtarılmasını sağladı ve bu
sayede yeni bir Turizm
destinasyonu oluşturuldu. l 8’de

‘Dünya fındık haftası’ kutlandı l 4’te

Heyet, ziyaret kapsamında UMAT
Gümrük ve Turizm İşletmeleri’nin
Genel Kurulunu da gerçekleştirdi.
Genel Kurula İSTİB Meclis Üyesi
Atilla Sümer’de katıldı.

UMAT Gümrük ve
Turizm İşletmeleri’nde
Genel Kurul toplandı

Edirne KırklareliTekirdağ
TOBB’DAN TRAKYA ÇIKARMASI

“AB ile ilişkileri
canlandırmaya
ihtiyacımız var”

İKV’nin
60’ıncı

Genel Kurulu
yapıldı

HUZUR HASTANESİ

VAKFI YÖNETİMİ

BELİRLENDİ
İstanbul Huzur Hastanesi

ve Dinlenme Evleri Vakfı
olağan Mütevelli Heyeti
Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, yönetim kurulu
ve denetim kurulu üyeleri
seçildi. İSTİB Başkan
Yardımcısı İlhan
Koyunseven, yeniden
İstanbul Huzur Hastanesi ve
Dinlenme Evleri Vakfı
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı seçilirken İSTİB
Meclis Üyesi Samet Özer ise
Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapacak. l 5’te

l 5’te

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
periyodik olarak açıklanan dış ticaret
verilerine göre; 2022 yılı ilk 6 aylık
dönemde tarım,
gıda ve içecek
sektörü 12,2
milyar dolar
ihracata karşılık,
10,4 milyar dolar
ithalat
gerçekleştirdi.
İsmail Kemaloğlu
l Sayfa 6’da

Tarım ürünleri
ihracatımız
artıyor

Irak 1.723

Almanya 817

ABD 725

rusya 692

İtalya 381

İhrAcATTA 
İlK 5 ülKe
Ülke ihracat 

M
il
y
o
n
 
d
o
l
a
r

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliği gıdada arz çarkının yeniden dönmesini sağladı. Savaş nedeniyle arzı
sağlanamayan tahıl, Türkiye üzerinden dünyaya dağıtılıyor” dedi.

“Borsa Meydanı’nda
Sektörler Konuşuyor”
toplantılar serisinde
kırmızı et sektörü
konuşuldu. 

n İSTİB Başkanı Ali Kopuz,  ülkemizde
11 ay boyunca, yem kullanılmadan
hayvan beslenebilecek meralar
bulunduğunu belirterek “Küçükbaş
hayvancılığın çok büyük potansiyel
barındırdığına inanıyorum” dedi.
Kopuz, yem fiyatlarının ve üretim
maliyetlerinin yükseldiği
dönemlerde bu sistemin öneminin
daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak
“Bizim küçük aile işletmeleri ve
mera hayvancılığını geliştirmek için
ek tedbirleri gündeme almamız
lazım” diye konuştu. l Sayfa 2

‘Gıdada arz çarkı yeniden
dönmeye başladı’

‘Büyüme
rakamları 
çok olumlu’ 

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Türkiye
ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,6
büyüdüğünü hatırlatarak, “Avrupa ve
ABD’de resesyon korkusunun
yaşandığı, enerji ve gıda krizinin kapıda
olduğu bir dönemde beklentilerin
üzerinde elde edilen büyüme
rakamlarını çok olumlu karşılıyoruz”
dedi. Kopuz şöyle konuştu: ”İşgücü
ödemelerinin Gayrısafi Katma Değer
içinde payı 2022 ilk çeyrekte yüzde
31,5. Bu oran ikinci çeyrekte yüzde
25.4’e düşmüş. Büyümenin etkilerinin
her kesimde hissedilmesi için bu
oranın artmalı. Tarımda da yüzde
2,9’luk daralmaya şahit olduk ama bu
büyük oranda mevsimsel.”  l Sayfa 3
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Yıllar önce bir
müşterimden
duymuştum bu sözü.
Kızgınlık ve derin bir
acıyla yüzü gerilmiş,
çok sevdiği şeylerden
ayrılan insanların
trajik mimikleri
yapışmış gergin
siması, gözümden
kaçırdığı bakışları ve titreyen elleriyle
bana ödeme yapıyordu:

- En çok reklamcıya verdiğim
paraya acıyorum. Tabelacıya
verdiğime de acıyorum ama en çok
reklamcıya… Tabelacı en azından
tabela üretiyor. Sen ne yapıyorsun?
Tasarladığın broşürleri bile matbaa
basıyor…

Her iş insanının reklamveren olma
sürecini o da acı çeke çeke yaşıyordu.
Çok acı çekti ama başardı. Tabelanın
tasarımının, o tabelanın üretiminde
kullanılan malzemeden; broşürün
içeriğinin kâğıttan çok daha değerli
olduğunu yaşaya yaşaya idrak etti.
Doğru yapılmış reklam yatırımlarının
meyvelerini toplaya toplaya iyi ve
büyük bir reklamveren oldu… Firma
yıllardır ilk 500’de… 

HHH

Peki, bir iş insanı reklamveren
olurken hangi aşamalardan geçer?

Ben, hemen hepsi, en azından
başlangıçta küçük olan birkaç yüz
müşterim üzerinde yaptığım
gözlemler sonucu bu aşamaları
hastalıkların kabul sürecine
benzettim. Bir kişinin hastalığını
kabul sürecinde geçirdiği aşamalar
şok, inkâr, öfke, pazarlık, depresyon
ve kabullenme olarak sıralanır.
Gözlemlerime göre iyi bir
reklamveren olmak için bu aşamalar
adım adım geçilmeli…

İşini büyütmek veya daha çok
kazanmak isteyen, üretim kapasitesi
artmış ya da satış sorunu yaşayan iş
insanı tüm bu sorunların çözümü, ya
da belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek
için reklam yatırımı yapılması
gerektiğini idrak ettiğinde bir çeşit
şok yaşar. Üstelik reklam yatırımının
doğası gereği, bir yerlere para
harcayacaktır ama karşılığını alacağı
kesin değildir. Evet, reklam bir

yatırımdır ama karşılığında
alacaklarınızı belirleyenler, bütçeniz,
pazarlık gücünüz ve taleplerinizle
sınırlı değildir. Reklam ajansının
yeterliliği, kreatif çalışmaların gücü,
yayınlanacak mecralar, strateji ve
saire… Herhangi birindeki bir aksama
tüm sürecin ve yatırımın boşa
gitmesine yol açabilir.

Şokun ardından, “Ben bunu
reklamsız da hallederim” zannına
kapılıp reklam yatırımının
kaçınılmazlığının inkâr edildiği bir
süreç başlar ki, uzamasının tehlikeli
sonuçları olabilecek bir dönemdir. Bu
ve bundan sonraki aşamalarda
sorunlar çözülmeyi, hedefler
ulaşılmayı bekler çünkü…

Öfke, inkârın anlamsızlığının
idrakiyle başlar. “Neden ben de bu
harcamayı yapmak zorundayım?”
sorusuna aranan cevap sırasında,
reklamla ilgili her şeye ve herkese
yönelen öfke dönemi diğerlerinden
farklıdır, çünkü son aşamadan sonra
bile bu sürece zaman zaman
dönülebilir. Örneğin, yıllardır
reklamveren biri bile, az önce
anlattığım hatıramdaki gibi öfke
duyabilir…

Yapılması gerekeni erteleme
çabasının tezahürü olan pazarlık

aşaması ilginç bir başka dönemdir.
Reklam harcaması yapmamak için,
kendi kendine ya da ortaklarla
yapılan pazarlıklar, süreci uzatma,
kaçınılmazı erteleme çabasını yansıtır.
Bu süreçte, “Eğer şu döneme kadar
istenilen satışa ulaşamazsak, başlarız”
gibi, sonucun ne olacağı alttan alta
bilinen, umutsuz beklentilere sığınılır.

Şok, inkâr, öfke ve pazarlık
süreçleri boyunca ertelenen reklam
yatırımı, hedeflere ulaşmayı ya da
sorunları çözmeyi sağlayamadığı için
doğan kayıplar nedeniyle depresyon
dönemi başlar. Normalde severek,
zevk alınarak yapılan işlerden zevk
alınmaz olur. Çünkü artık sonuç
alınamamaktadır. 

Kabullenme, tüm bu süreçleri
yaşamış ve aşmış olanların
ulaşabileceği bir evredir ve teşbihte
hata olmaz deyip benzettiğimiz
hastalık kabulündekinin aksine
olumlu bir dönemdir. Tanıdığım
birçok iş insanı bu aşamaların
herhangi birinde reklam yatırımı
yapmaktan vazgeçti. Pek azı da tüm
aşamaları adım adım geçti ve bir
reklamveren olmayı başardı. 

HHH

Çünkü aldığı ve sattığı her şey için

muğlaklıktan haklı olarak rahatsız
olan birinin, net bir bedel ödeyip,
belirsiz bir sonuca katlanmasını
beklemek gerçekten zordur. Bu, biraz
karikatürize ederek şuna
benzetilebilir: Bir mal alacaksın,
ödeyeceğin bedel belli ama ödeme
sonucunda alacağın mal belirsiz.
Reklam yatırımının başlangıçta,
herkesin kapasitesine göre en
azından küçük bir servet olduğu
düşünülürse bu kararı vermenin
zorluğu daha iyi anlaşılır. 

Reklam yatırımında sorunun bir
başka yönü de, etkisinin
ölçülmesinin zorluğudur. Bugün,
interaktif mecralar sayesinde hedef
kitleye daha kolay ulaşmak
mümkünse de bir zamanlar bu çok
zordu. Tüm bunlara rağmen reklam,
büyümenin ve marka olmanın
olmazsa olmazıdır.  

Velhasıl bir asır öncesinin 
iş insanı Amerikalı John
Wanamaker’ın veciz bir biçimde
ifade ettiği duruma katlanmayı göze
aldıracak bir zorunluluktur reklam
yatırımı:

“Reklama harcadığım paranın
yarısının boşa gittiğini biliyorum 
ama hangi yarısı olduğunu
bilemiyorum.”

İsmail Şen

Tohumların Zaferi
“Tohumlar nasıl bu kadar

başarılı oldu? Tohumların ve
onları taşıyan bitkilerin
gezegenimizi tepeden tırnağa
değiştirmelerine imkân
tanıyan özellikleri,
alışkanlıkları nelerdi? Bu
sorunun cevabı, elinizdeki
kitabın anlatısını kuruyor ve
sadece tohumların doğada
nasıl serpildiklerini değil,
insanlar için neden bu kadar elzem olduklarını
da açıklığa kavuşturuyor.”

Thor Hanson-Metis Yayıncılık - 2022/240 sayfa

Amatörler İçin Meyve
Yetiştiriciliği

“Yetiştiriciliğin doğru
uygulanması hem
yetiştiricinin kaliteli ürün
elde etmesine hem
ekonomik tasarrufa hem de
ülkemiz topraklarına fayda
sağlayabilecek değer
katabilecek bir adımdır. Her
bir ağacın varlığından
kendimizi sorumlu tutmak
bilinciyle yetiştiricilikte de
doğru uygulamaları tercih etmek oldukça
önemlidir. Bu sebeple eserden yararlanacak tüm
yetiştiricilere fayda sağlamasını umuyorum…”

M.Ali Yurdakul-Dorlion Yayınevi -2022/216 sayfa

Biyoçeşitlilik
“Yirminci yüzyılın

başında iki binden fazla
armut çeşidi yetiştirilirken,
bugün manav
tezgâhlarındaki armutların
%96’sını yalnızca iki çeşit
oluşturuyor. Tıpkı binden
fazla çeşide sahip patatesin
yerini dört tanesinin alması
gibi… “Verimlilik” adı
verilen düşünce biçimi, gıda üretiminde
odaklanılan biricik kavram olmaya devam
ederse domates, mısır, çilek ve daha nicesi aynı
kaderi paylaşmaya mahkûm olacak, hatta çoktan
oldu bile. Botanikçi bilim insanı Mancuso ile
yazar ve aktivist Petrini, biyoçeşitliliği iki farklı
bakış açısından ve olağanüstü bir sezgiyle
gündeme taşıyorlar.”

Carlo Petrini , Stefano Mancuso
Yeni İnsan Yayınevi-2021/80 sayfa
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İSTİB tarafından düzenlenen Borsa
Meydanı toplantılarında bu ay
kırmızı et masaya yatırıldı.
Toplantıda konuşan İSTİB Başkanı

Ali Kopuz, “Türkiye tarımsal üretim için
her şeye sahip: Toprak büyüklüğü ve
verimliliği, su kaynaklarımız, teknolojik
gelişmişliğimiz, uluslararası tüketim
pazarlarına ve ticari birliklere yakınlığımız
hep avantaj… İşte yapmamız gereken bu
avantajları kazanca dönüştürmek için
çalışmaktır” dedi.

Aile işletmeleri ve mera
hayvancılığı geliştirilmeli

Güvenilir Ürün Platformu
Başkanı Celal Toprak’ın
moderatörlüğünde yapılan
toplantının açılış
konuşmasını yapan Başkan
Kopuz, Türkiye’nin kırmızı
et üretim potansiyelinin mevcut üretimin
çok üstünde olduğunu belirterek,
“Devletimiz, hayvancılığın gelişmesi için
uyguladığı politikalarla üstüne düşeni
yapıyor. Nitekim kırmızı et üretiminin
sürekli arttığı bir gerçek. Ancak
potansiyelimize ulaşmak için çalışmamız
gerektiği de ortada. Ülkemizde 11 ay
boyunca, yem kullanılmadan hayvan
beslenebilecek meralar var. Bu nedenle
küçükbaş hayvancılığın ülkemiz için çok
büyük potansiyel barındırdığına
inanıyorum. Özellikle yem fiyatlarının ve
üretim maliyetlerinin yükseldiği
dönemlerde bu sistemin önemi daha iyi
anlaşılıyor. Bizim küçük aile işletmeleri ve
mera hayvancılığını geliştirmek için ek
tedbirleri gündeme almamız lazım.
Sanayide büyük başın, evlerde ise besin
değeri de yüksek olan küçükbaş etinin
tüketilmesinin yaygınlaştırılması lazım. En
önemli nokta, mera sistemiyle üretimin
maliyeti düşük olacağı için fiyatların

dengelenmesine yapacağı katkıdır” dedi. 

Refah payı garantili bir
üretim sistemi hedefliyoruz
Et ve Süt Kurumu Genel

Müdür Vekili Mustafa
Kayhan: Et sektöründe
tedarik zincirini ıslah edecek
bir sisteme ihtiyaç var. Bunu
temin etmek için sözleşmeli
besicilik konusunda çalışmalarımız var.
Üretimden itibaren her aşamaya dahil
olacağımız bir sistem öngörüyoruz. Bu
sistemde maliyetin üstüne belirli bir refah
payını üreticiye garanti edeceğiz.

Süt üreticileri kazanamazsa
et üretimi aksar
Tarım ve Orman

Bakanlığı Hayvancılık
Genel Müdür Yardımcısı
Burhan Demirok: Süt ve et
üretimi ayrı düşünülmemeli.
Süt üreticileri para kazanamazsa et üretimi
de aksar. Süt, et üretiminin giderlerinin
karşılanması için önemli. Son üç yılda
küçükbaş hayvan sayısı 20 milyonlardan
26 milyon 800 bin başa ulaştı. Küçükbaş
hayvan eti tüketimi de yüzde 25’lere çıktı.

Kapalı sistem yetiştiricilik
çözüm olamaz
Ulusal Kırmızı Et

Konseyi Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Hacıince:
Sanayiye tahsis edilen
arazilerin yüzde 80’i

meralardan oluşuyor. Bu büyük sorunlar
doğurabilecek bir durum. Hayvan
yetiştiriciliğinde kapalı sistem bizim için
çözüm değil. 

Markette hazır kıyma satışı
yasak ancak satılıyor
Türkiye Kasaplar

Besiciler Et ve Et Ürünleri
Esnaf ve Sanatkârları
Federasyonu Başkan Vekili -
Saruhan Yağmur: Biz
kasaplar olarak deterjan ile
etin bir arada satılmasına karşıyız.
Marketlerde hazır kıyma satışı yasak
olduğu halde bu yasak deliniyor.
Engellenmesi gerekiyor.

Et fiyatları artmazsa
sorunlar yaşayacağız
Türkiye Kırmızı Et

Üreticileri Merkez Birliği
Başkanı Bülent Tunç:
Hayvancılığa yapılabilecek
en büyük saygısızlık etin
pahalı olduğunu söylemektir.
Yem ve enerji gibi tüm girdilerdeki
olağanüstü artışlarla kıyaslandığında et
çok ucuz. Fiyatların bu seviyede kalması 5-
6 ay sonra sorun yaşamamıza yol açacak.

Geliri düşen üretici
sektörden çıkıyor 
ETBİR Başkanı ve İSTİB

Meclis Üyesi Ahmet Yücesan:
Sanayiciler olarak et fiyatlarının
düşük olmasından memnun

değiliz. Sektörde yüzde 30 civarı iş kaybı
var. Geliri düşen üretici sektörden çıkmaya
başlıyor. Ülke olarak kendi içimizde bir
sistem kurmalıyız.

Besicilerin işi terk etmesi
önlenmeli
İstanbul Perakendeci

Kasaplar Esnaf Odası
Başkanı Aydın Tüfekçi:
İstanbul’da kasapların yüzde
50’ye yakın iş kaybı var. Bir
et halimiz olmadığı için
karkas et fiyatları 93 lira ile 103 lira
arasında değişiyor. Besi kalitesi düştüğü
için etlerde ciddi yağlanma var. Besicilerin
işi terk etmesinin engellenmesi için de
çözüm üretilmeli.

Kredi kullanan üreticilerden
cari faiz alınmasın
Nazay Tarım ve

Hayvancılık Genel Müdürü
Celal Naz: Ziraat Bankası
finansmanında yaşadığımız
önemli bir sorunumuz var.
Krediyi kullanan üreticilerden millileşme
sürecinde cari faizin alınmaması gerekiyor.
Mevcut durum üreticilere zarar veriyor.

Düşük et fiyatları dış
ticarette fayda sağlayabilir
İSTİB Canlı Hayvan

Ticareti Komite Başkan
Yardımcısı Nezir Arslan:
Türkiye’de on yıl öncesine
göre et fiyatları düştü. O
zamanlar et fiyatları 8-10
dolara tekabül ediyordu. Şu anda biz
Avrupa’dan ucuz durumdayız. Bu fırsatı
değerlendirebiliriz. Hem ithalatın hem de
ihracatın serbest bırakılmasıyla Türkiye’nin
üretim hacmini genişletebiliriz. 

Et fiyatlarının bu şekilde
kalması sürdürülebilir değil
İSTİB Yönetim Kurulu

Üyesi Ömer Tekinaslan:
Karkas et fiyatları zeytin
peynirin altına düştü. Bu
sürdürülebilir değil. Et
üretiminin artırılması için
cazip hale getirilmesi gerekiyor. Hem
hayvancılık desteklenmeli hem de kırsal
bölgelerin sosyal imkânları genişletilmeli.
Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak
kalifiye kasap ihtiyacının karşılanması için
Milli Eğitim Bakanlığı ile temas halindeyiz
ve bu konuda çalışıyoruz. 

GÜNCEL

     

EYLÜL 2022

“En çok reklamcıya verdiğim paraya acıyorum”

Avantajlarımızı kazanca
dönüştürmeliyiz

İstanbul Ticaret Borsasının, Güvenilir Ürün Platformunun desteğiyle
düzenlediği “Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor” toplantılar serisinde
bu ay kırmızı et sektörü konuşuldu. “Kırmızı Ette Sorun ve Çözümler”
başlığı ile gerçekleştirilen etkinliğe geniş bir katılım gerçekleşti.
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İ
stanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali
Kopuz Borsanın Ağustos ayı
meclis toplantısında yaptığı
konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’yı

işgal etmesinin tüm dünyada ekonomik
dengelerin değişmesine yol açtığını
hatırlatarak “Daha önce bu konuda, Rusya
– Ukrayna savaşı küresel bir gıda ve enerji
krizine yol açabilir, demiştim. Nitekim bu
savaş sürecinde yaşanan olumsuzlukları
hepimiz müşahede ediyoruz. Örneğin
Afrika Kalkınma Bankası’na göre, savaş
nedeniyle Afrika’da 30 milyon ton gıda
açığı ortaya çıktı. Bu sorunun giderilmesi
için alınacak en acil önlem ise, gıdada arz
çarkını yeniden döndürmekti.

İşte bu noktada, Türkiye’nin bölgedeki
liderliği devreye girdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın diplomatik çabalarıyla,
savaşın tarafları müzakereler için
İstanbul’da masaya oturdu. 22
Temmuz’da  gerçekleşen toplantıda,
"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna
Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi
Belgesi" Sayın Cumhurbaşkanımızın ve
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin
katılımıyla düzenlenen törende

imzalanmış
oldu. Bu
kapsamda, savaş
nedeniyle arzı
sağlanamayan tahıl,
Türkiye üzerinden
dünyaya dağıtılıyor”
dedi.

İSTİB Başkanı Kopuz,
Türkiye’nin inisiyatif alarak her iki
ülkeyi diyalog masasına davet etmesini,
anlaşmazlıklara rağmen ısrar etmesini ve
nihayetinde, bu anlaşmanın
imzalanmasına vesile olmasını çok
önemli bulduğunu belirterek “Bu sayede
küresel açlık tehlikesine karşı önlem
alınırken, aynı zamanda dünya gıda
güvenliğine destek oluyoruz. Ancak
bunun dışında bu anlaşmanın bir etkisi
daha var. Türkiye bir kez daha bölgesel
bir güç olarak kendisini dünyaya ispat
etmiştir” dedi.

Tahıl fiyatları uluslararası
piyasada düşüş gösterdi

Tüm bu gelişmelerin de etkisiyle, tahıl
fiyatlarının uluslararası piyasada düşüş
gösterdiği saptamasında bulunan Kopuz

“Küresel
buğday fiyatları; Ukrayna ile Rusya
arasındaki anlaşmadan olumlu
etkilenmiş oldu. Tarım Bakanımızın da
belirttiği gibi 440-450 dolar civarındaki
buğday fiyatları bugün artık 350-355
dolar seviyelerine gelmiş durumda.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’nün verilerine göre ise
Temmuz’da gıda fiyat endeksi %8,6
düştü ancak yıllık bazda % 13,1 arttı.
Temmuz ayındaki düşüş; bitkisel yağ ve
tahıl endekslerindeki önemli gerileme
sayesinde gerçekleşti.

Buna rağmen uluslararası buğday
fiyatları, bir önceki yıl aynı dönemin
%24,8 üzerinde seyrediyor. Tabii şu notu
da düşmek gerekiyor. Bu mutabakatın
olumlu etkisinin sürmesi için şimdi
sıradaki adım, taraflar arasında kalıcı
ateşkes sağlamak olmalıdır.. Zira bu
anlaşma 120 gün boyunca uygulanacak
ve sonrasında yenilenecek.

Yani anlaşma esnek tutulmak
istenmiş ancak, işler olumsuz yönde
ilerlerse bu anlaşmanın yenilenmeme
ihtimali de var. Bu da gıda arzında tekrar
sıkıntıya, dolayısıyla da fiyatlarda artışa
sebep olabilir” dedi.

Üreticinin sesine kulak
vermemiz lazım

Türkiye’de Temmuz ayı gıda
fiyatlarının % 3,15 arttığını belirten İSTİB
Başkanı Kopuz “Burada en büyük
etkenler girdi maliyetleri ama bir süredir
küresel gıda fiyatları düşerken, malum
sebepler dolayısıyla Türkiye’de aynı
gidişatı göremiyoruz. Üstelik Tarım-
ÜFE, Haziran'da aylık bazda %0,66
azalırken, yıllık bazda %148,90 yükseldi.
Bu, üretimin zorlaştığını gösteriyor. Bu
noktada sürdürülebilirlik için üreticinin
sesine kulak vermemiz lazım.

Olumlu adımlar atılıyor
Bu konuda TMO ve ESK gibi

kurumların, piyasayı düzenlemeyi
hedefleyen etkin adımlar atmasını
olumlu karşılıyoruz. Küresel bir kriz
anında bile doğru zamanda, gerçeğe
yakın alım fiyatları açıklayarak, çiftçinin
üretimde kalmaları için ellerinden geleni
yapıyorlar.

Gıda üretimi artık kar işi
değil, strateji işidir

Üreticilerimize piyasanın ihtiyacı olan

fiyatları
verirsek,

içlerini
rahatlatırsak, bu

maliyetlere rağmen
yatırımlarına devam edebilirler.

Evet, belki küresel gıda arzının aksadığı
bir dönemde, ödeme konusunda da
zorluklar yaşanabilir ama hep
söylediğim gibi, gıda üretimi artık kar işi
değil, strateji işidir. Bu yüzden, bu
stratejinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi
elzemdir.

Bununla beraber, elbette her ürünü
sadece devletin satın almasını beklemek
hayalcilik olur. 

Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik
hedeflemeliyiz. Piyasa istikrarı için
üreticilerin ürünlerini makul fiyatlarla
satabilmesi şarttır. Devlet buna tek
başına çözüm olamaz ve özel sektörün
gelişiminin desteklenmesi gerekir” diye
konuştu.

İSTİB Ağustos ayı meclis
toplantısı, Ahmet Bülent
Kasap Başkanlığında 
yapıldı.

Toplantıya katılan TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Aziz Karamehmetoğlu
yaptığı konuşmada , dünya
ve Türkiye bağlamında güncel

ekonomik gelişmelerle ilgili
değerlendirmelerini İSTİB meclis

üyeleri ile paylaştı.
Gündem maddelerinin

görüşülmesinin ardından İSTİB
Başkanı Ali Kopuz olağan
meclis konuşmasında güncel ve
ekonomik gelişmeleri
değerlendirdi.

Toplantı sonunda meclis
üyeleri sektörlerine ait sorun ve
çözüm önerilerini dile

getirdiler.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali
Kopuz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliği gıdada arz çarkının
yeniden dönmesini sağladı…” dedi.

İSTİB AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Zorlu zamanlar
geçtikten 
sonra üretici
örgütlenmeli    

İSTİB Başkanı Ali Kopuz,
“Tarım piyasalarının 
istikbali için, bu zorlu
zamanlar geçtikten sonra
üreticinin de elini taşın 
altına koyması ve
örgütlenmesi gerekmektedir”
dedi. Kopuz şöyle devam
etti. 

“Bu birliktelik sayesinde
yeni pazarlama kanalları
oluşturulmalı, çiftçiler ile
tüketicinin mesafesi
kısaltılmalı ve üreticinin
karlılığı artırılmalıdır. Bu
sayede sadece devletin alım
fiyatlarına bel bağlamadan,
daha sağlıklı bir üretim
stratejisi belirlenebilir. 
Devlet buna tek başına
çözüm olamaz ve özel
sektörün gelişiminin
desteklenmesi gerekir. Bu
sarmaldan, hem devletin
hem de özel sektörün el ele
verip, değişip geliştiği bir
planlama ile çıkabiliriz.” 

Ahmet Bülent 

Kasap

 ‘Gıdada arz çarkı
yeniden dönmeye
başladı’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından yayınlanan milli gelir
istatistiklerini değerlendiren İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz,
Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte
beklentilerin üzerinde yıllık yüzde 7,6
büyüdüğünü hatırlatarak, “Tüm
dünyanın sıkıntılar ile boğuştuğu,
Avrupa ve ABD’de resesyon
korkusunun yaşandığı, enerji ve gıda
krizinin kapıda olduğu bir dönemde
beklentilerin de üzerinde elde edilen bu
büyüme rakamlarını çok olumlu
karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyümenin etkileri her
kesimde hissedilmeli

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, işgücü
ödemelerinin Gayrısafi Katma Değer
içerisindeki payının 2022 yılı ilk
çeyreğinde yüzde 31,5 olduğunu
hatırlatarak, “Bu oran ikinci çeyrekte
yüzde 25,4’e düşmüş. Büyümenin
etkilerinin her kesimde hissedilmesi için
bu oranın artması gerekir” dedi.

Daralma büyük oranda
mevsimsel

Başkan Kopuz, tarımdaki daralmaya
da dikkat çekerek, “Tarımda yüzde
2,9’luk bir daralmaya şahit olduk ama
bu daralma büyük oranda mevsimsel.
Önümüzdeki dönemde hasat
mevsiminin etkisi tarımda büyümeye
geçeriz. Avrupa’daki olağanüstü
kuraklık dolayısıyla doğabilecek talep
fazlasını karşılamak için şimdiden
çalışmakta da fayda olduğunu
düşünüyorum. Öte yandan eylül
ayında açıklanacak olan Orta Vadeli
Program ile daha olumlu bir sürece
gireceğimize de inanıyorum” dedi.

“Bu büyüme
rakamları
çok olumlu”
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İ
lki geçen yıl Trabzon Ticaret Borsası
tarafından düzenlenen ve geleneksel
hale getirilen “Dünya Fındık
Haftası” nın bu yılki ev sahipliği

Sakarya Ticaret Borsası tarafından 
yapıldı.

Geleneksel hale gelecek

Bu kapsamda düzenlenen Fındık

Festivalinin açılışına İstanbul
Ticaret Borsası Meclis Üyesi
Çetin Topaloğlu da 
katıldı.

Sakarya Valiliği, Sakarya
Büyükşehir Belediyesi, Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret
Borsası ve Akyazı Ticaret Borsasının
destekleriyle gerçekleştirilen “Dünya Fındık

Haftası”, Ulusal Fındık Konseyinin
kararıyla her yıl ağustos ayının

ikinci haftasında kutlanıyor.

Fındık tüketimine katkı 

Fındık hakkında çeşitli panel ve
seminerlerin düzenleneceği festivalle,
fındığın tanıtım ve tüketimine katkı
sağlanması hedefleniyor.

‘Dünya fındık
haftası’
kutlandı

Fındığın tanıtımına katkı sağlanması ve tüketiminin
artırılması için her yıl düzenlenerek ‘geleneksel’ hale
getirilmesi hedeflenen ‘Dünya Fındık Haftası’ bu yıl da panel,
seminer ve çeşitli etkinliklerle festival havasında kutlanıyor. 

HUZUR HASTANESİ VAKFI YÖNETİMİ BELİRLENDİ

İstanbul Huzur
Hastanesi ve Dinlenme
Evleri Vakfı olağan
Mütevelli Heyeti
Toplantısı yapıldı.

Faaliyet Raporu ve mali
göstergelerin
değerlendirildiği
toplantıda, yönetim
kurulu ve denetim kurulu
üyeleri seçildi. İstanbul
Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
İlhan Koyunseven,
yeniden İstanbul Huzur
Hastanesi ve Dinlenme
Evleri Vakfı Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı
seçilirken, İstanbul Ticaret
Borsası Meclis Üyesi
Semet Özer ise İstanbul

Huzur Hastanesi ve
Dinlenme Evleri Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçildi.

İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV)
60’ıncı Genel Kurulu yapıldı. TOBB
Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı
Ali Kopuz tarafından açılış 
konuşması yapılan genel kurul
toplantısı, kurucu ve mütevelli
kurum başkanları, destekçi kurum
temsilcileri ve delegelerin katılımıyla
TOBB İstanbul Hizmet binasında 
gerçekleşti.

Türk iş dünyası AB ile
katılım sürecinin durması
durumundan mutlu değil

TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, konuşmasında,
Avrupa Birliği ile ilişkilerin
Türkiye’nin modernleşme ve
zenginleşme süreci için son derece
önemli olduğunu belirterek, TOBB
olarak kendilerinin bu nedenle AB ile
ilişkileri daima önceliklerinin başında
tuttuklarını söyledi.  Gümrük
Birliği'nin Türkiye’nin üretim
kapasitesinin dönüşümü için en
önemli araç olduğunu belirten
Başkan Kopuz, "Katılım müzakereleri
Türkiye’nin dönüşüm sürecini daha
da genişleterek derinleştirmiştir. Son
yıllarda katılım süreci durdu. Türk iş
dünyası olarak bu durumdan mutlu
değiliz. Ülkelerimizin karşı karşıya

olduğu mevcut sorunları göz önünde
tutarsak, ilişkileri canlandırma
ihtiyacımız bariz şekilde ortadadır"
diye konuştu.

Yeşil ve dijital dönüşüm
önemli iş birliği alanı

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, başta
enerji güvenliği olmak üzere, gıda
güvenliği gibi stratejik önemi olan
konuların Türkiye-AB ortak çalışma
alanına dahil edilmesi gerektiğini
ifade ederek, yeşil dönüşüm ve dijital
dönüşümün bir başka önemli iş
birliği alanı olması gerektiğini
vurguladı.

Yatırım platformu
mekanizması işlevsel hale
getirilmeli

Gümrük Birliği'nin
modernizasyonunun Türk ve AB iş
dünyası için ciddi katkılar
sağlayacağına işaret eden Kopuz,
"Esasen, biz yeşil dönüşü-dijital
dönüşüm ve Gümrük Birliği'nin
modernizasyonunu birlikte
düşünüyoruz. Bu açıdan Türkiye
Yatırım Platformu mekanizmasının
çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Bir an önce işlevsel hale gelmesini
istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTİB GÜNDEM

İSTİB heyetinden
İTO’ya ziyaret

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı
Ali Kopuz, Meclis Başkanı Ahmet
Bülent Kasap ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral
İstanbul Ticaret Odasını ziyaret etti.
Ziyarette İTO Başkanı Şekib Avdagiç
ve İTO Yönetimi ile biraraya gelen
İSTİB heyeti sektörel ve güncel
değerlendirmelerde bulundu.

‘AB ile ilişkilerimizi
canlandırmaya ihtiyacımız
olduğu ortadadır’

Toplantıya
İSTİB'i

temsilen, 
Başkan

Yardımcısı
Hakkı İsmet

Aral ve 
Yönetim Kurulu

Üyesi Alaattin
Altuntaş katıldı. 

İSTİB Başkan
Yardımcısı

Hakkı İsmet
Aral halen İKV

Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini

yürütüyor.

6585 sayılı
Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi
Hakkında Kanun ve
5957 Sayılı Sebze ve
Meyveler ile Yeterli
Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunda (Hal Kanunu)
yapılması planlanan değişiklik
çalışmaları kapsamında Ticaret
Bakanlığı yetkilileri ve konunun
paydaşları bir araya geldi. Ticaret
Bakanlığı Söğütözü yerleşkesinde
gerçekleştirilen toplantıya İstanbul
Ticaret Borsasını temsilen Yönetim
Kurulu Üyesi Alaattin Altuntaş
katıldı. 

Alaattin
Altuntaş

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Genel
Sekreterler Eğitim
Semineri’ne katılarak,
Genel Sekreterlere hitap
etti.

İstanbul Ticaret Borsası
Genel Sekreteri Şule
Karadeniz’in de katıldığı
toplantı TOBB İkiz
Kulelerde 
gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, Oda ve
Borsaların asli
sahiplerinin genel
sekreterler olduğunu
vurgulayarak, “O
yüzden, buraları en iyi
durumda tutmanın,
korumanın görevi de
sizlerde. Bizler 81 il ve

160 ilçedeki Oda ve Borsa
camiası olarak tek bir
aileyiz. Türkiye’nin her
kesiminden, her
sektöründen şirketleri,
girişimcileri temsil eden,
tek meslek örgütüyüz”
dedi.

“Bize düşen görev
genel sekreterleri en
iyi şekilde
hazırlamak “ 

Güçlerinin, birlikten,
birbirine sımsıkı
kenetlenmekten geldiğini
anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Birliğimiz, gücümüz ve
etkinliğimiz, bizim, yani
bu camianın farkıdır.
Başka kurumlardan bizi
ayrıştıran, bizi öne
çıkartan, en büyük

özelliğidir” şeklinde
konuştu.

Büyük gücün,
sorumluluğunun da
büyük olduğuna dikkat
çeken TOBB Başkanı,
“Bize emanet edilen bu
gücün, sorumluluğun
hakkını vermek
durumundayız. Bu da
bizim hem hukuki, hem
de ahlaki görevimiz ve
sorumluluğumuzdur.
Camia olarak büyük işler,
hizmetler yapıyoruz.
Tüm bunların
arkasındaki asıl kişiler,
sizlersiniz. Sizler 
başarılı işler yaptığınızda,
biz de başarılı oluyoruz.
Böylece hepimizin 
gücü ve itibarı da 
artıyor” dedi.

Genel sekreterler TOBB’da
bir araya geldi

Hal Kanunu
değerlendirme
toplantısı yapıldı

Çetin
Topaloğlu
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01.08.2022-31.08.2022 tarihleri arasındaki vadeli satışlara ait toptan fiyatlardır...

ÜRÜN EN AZ 
(TL)

EN ÇOK 
(TL)

AĞIRLIKLI
ORTALAMA (TL)

TL

İŞLEM 
SAYISI

İSTİB Temel Gıda Sepeti

ELÜs piyasa
Verileri- İsTİB

Ağustos ayı TÜRİB
ELÜS piyasasında 96 bin
638 emir üzerinden 2
milyon 109 bin tonluk
işlem yapılırken 13 milyar
395 bin TL’lik işlem hacmi
gerçekleştirildi. Geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre 9
kat artan ELÜS işlem
hacmi, yeniden rekor kırdı.
Bu işlem miktarıyla
beraber 2022’deki en
yüksek işlem hacmine
ulaşıldı. 

Ayrıca Ağustos ayında
13.748 yeni yatırımcı

sisteme dâhil olurken
toplam kayıt sayısı 156
bine ulaştı. 

Geçtiğimiz temmuz
ayında ise  23.327 yeni
yatırımcı sisteme dâhil
olmuş, toplam kayıt
sayısı 142 bin 925
ulaşmıştı.

En ÇoK İşLEm
BuğDAyDA
TÜRİB işlem

platformunda bu ay en
çok işlem gören ürün 10
milyar TL ile buğday
olurken buğday fiyatları,
aylık bazda yüzde 4,95
azalış gösterdi.

AğusTos Ayı TÜRİB ELÜs 
pİyAsAsı İşLEm hAcmİ 
GEÇEn yıLA GöRE 9 KAT ARTTı

BUĞDAY UNU 5,74 12,90 8,98 1480

BULGUR PİLAVLIK 8,76 21,30 12,99 202

MAKARNA 3,94 24,93 12,39 7915

KURU FASULYE DERMASON 14,00 41,95 26,82 62

MERCİMEK KIRMIZI 15,55 32,50 21,64 143

MERCİMEK YEŞİL 19,39 36,45 29,29 17

NOHUT NATÜREL 20,00 47,50 26,58 63

AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 21,30 44,61 32,21 1561

MISIRÖZÜ YAĞI RAFİNE 27,12 40,85 35,13 113

ZEYTİN YAĞI RİVİERA 30,00 59,91 54,50 38

ZEYTİN YAĞI SIZMA 60,00 103,76 74,01 354

NEBATİ MARGARİN SOFRA 50,15 164,00 61,38 4087

NEBATİ MARGARİN MUTFAK 21,51 49,96 37,61 2920

NEBATİ MARGARİN SANAYİLİK 18,39 142,00 38,13 2660

TEREYAĞI KAHVALTILIK 120,46 220,00 135,92 542

TEREYAĞI MUTFAK 77,27 119,76 107,05 662

KURU SOĞAN 2,00 12,00 5,98 771

PATATES 3,00 15,00 7,11 1563

SİYAH ZEYTİN HUSUSİ 35,00 80,14 43,94 1099

YEŞİL ZEYTİN 21,54 75,38 32,58 319

SİYAH ZEYTİN 19,80 34,86 28,95 728

KUZU ETİ KARKAS 90,00 119,75 97,16 1198

KUZU ETİ KEMİKSİZ 100,00 345,00 135,56 1292

DANA ETİ KARKAS 90,00 109,85 98,63 2925

DANA ETİ KEMİKSİZ 100,00 450,00 130,27 7196

PİLİÇ ETİ KEMİKLİ 20,00 49,98 29,75 5389

PİLİÇ ETİ KEMİKSİZ 50,00 95,00 58,30 891

KAVURMA 133,92 396,09 184,98 307

PASTIRMA ANTRİKOT 204,17 784,82 293,21 318

SUCUK HUSUSİ 150,00 471,70 198,66 1191

SOSİS 53,25 291,18 110,97 923

SALAM 50,71 348,00 117,01 2000

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI 70,00 190,00 93,98 1564

BEYAZ PEYNİR YARIM YAĞLI 46,18 49,92 48,30 754

BEYAZ PEYNİR YAĞSIZ 31,05 44,95 38,00 196

BEYAZ PEYNİR YAĞLI 50,04 69,58 55,67 1585

KAŞAR PEYNİRİ (ESKİ) 80,00 197,06 98,40 2073

KAŞAR PEYNİRİ (TAZE) 40,00 79,42 76,01 319

YUMURTA NATUREL 1,50 2,95 1,69 2162

T
ürkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
Başkan Yardımcısı ve
İSTİB Başkanı Ali

Kopuz, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve beraberdeki
heyet ile birlikte, Tekirdağ Ticaret
ve Sanayi Odası’nın (TSO) Ödül
Töreni’ne katıldı. Heyet, bu
kapsamda Tekirdağ Valisi Aziz
Yıldırım ve Tekirdağ Belediye
Başkanı Kadir Albayrak’ı da
ziyaret etti.

Ödül töreninde yaptığı
konuşmada TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’ın iyi
eğitimli nüfusu, gelişmiş ve
sanayileşmiş yapısıyla gurur
duyulacak noktada olduğunu
söyledi. TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Tekirdağ TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Cengiz Günay’ın

ev sahipliği yaptığı ödül töreninde
konuşan Hisarcıklıoğlu kente
hayırlı işler için geldiklerini ifade
etti. TOBB Başkanı, “Bugün hem
başarılı girişimci kardeşlerimizi
ödüllendiriyoruz. Hem de
Arabuluculuk Merkezinin açılışını
yapıyoruz” dedi.

“Günay’ın katkısı
büyük”

“Cengiz Günay Başkanımız,
TOBB yönetiminde mesai
arkadaşımdır ve Ankara’da
birlikte çalışıyoruz. Sizleri
Ankara’da en iyi şekilde temsil
etmektedir. TOBB’un bugün
ulaştığı seviyede, hizmet
kapasitesinde, kendisinin büyük
emeği ve katkısı vardır” diyen
Hisarcıklıoğlu, Günay’a
hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

“Tekirdağ’ın yıldızlarını
ödüllendiriyoruz”

Odamız bugün bir güzel işe
daha imza atıyor. Tekirdağ
ekonomisine değer katanları, yani
Tekirdağ’ın yıldızlarını
ödüllendiriyor. Zaten kültürümüz
de ne diyor, marifet iltifata tabirdir.
Bakın geçenlerde, TOBB Sanayi
Veritabanındaki 90 bin üreticimizi
ve 4 bin ürünü analiz ettik.
Tekirdağ, tam 1.360 farklı ürünü,
üretme kapasitesine sahip. Yine
Tekirdağ; tam 171 üründe, üretim
kapasitesi anlamında, Türkiye’de
birinci konumda. 165 üründe
ikinci, 157 üründeyse üçüncü
sırada Bu vesileyle, Tekirdağ’da
üretim ve yatırım yapan, tüm
firmlarımızı da tebrik 
ediyorum.”                 

Tekirdağ’da ekonomiye
katkı sağlayana ödül

TOBB’DAN TRAKYA ÇIKARMASI
TOBB heyeti, Edirne Tekirdağ, Kırklareli ve ilçelerinde yaptığı ziyaretlerinde

Trakya’da ekonominin nabzını tutan Oda ve Borsa başkanlarıyla, değerlendirmelerde
bulundu, temel atma, açılış ve ödül törenlerine katıldı. 

TOBB Başkan
Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz,

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve TOBB
Heyeti ile birlikte İpsala

Ticaret Borsası yeni
hizmet binasının
açılışına katıldı. 

TOBB Heyeti
son olarak 

tarım ve
hayvancılığının

gelişmesi için
örnek çalışmalar

yapan Edirne
Ticaret Borsasını

da ziyaret etti.
Heyet daha sonra ETSO’nun Tahkim ve

Arabuluculuk Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 

TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve TOBB Heyeti ile birlikte
Kırklareli Ticaret Borsasını ziyaret ederek,
Kırklareli Ticaret Borsası tarafından
yaptırılan Kırklareli Canlı Hayvan
Borsası’nda soğuk hava deposu ve
mezbahanın açılışına katıldı. Heyet Kırklareli
ziyareti kapsamında girişimcilere yönelik
TOBB, Habitat, Facebook işbirliğiyle kurulan,
"İstasyon Kırklareli" merkezinin açılışı ve
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası yeni
hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

TOBB Başkan
Yardımcısı ve İSTİB

Başkanı Kopuz, TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu ve

TOBB Heyeti, Lüleburgaz
Ticaret ve Sanayi

Odasının yeni hizmet
binası ile "Arabuluculuk

ve Uyuşmazlık Çözüm
Merkezi"nin açılışını
gerçekleştirdi. Heyet Trakya oda ve
borsalarının ziyaretleri kapsamında

Lüleburgaz Ticaret Borsasını ziyaret
ederek, Lüleburgaz Ticaret Borsası

meclis üyeleri ile bir araya geldi.

TOBB Heyeti
son olarak
Çerkezköy
Ticaret ve Sanayi
Odasına giderek,
meclis üyeleri ile
bir araya geldi.

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Lüleburgaz

Çerkezköy
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Ülkemizin en önemli
tarım, gıda ve içecek
sektörü ihraç kalemleri
ile ithal kalemlerinin

aynı ürün gruplarında olması dış
ticaret stratejisi açısından analiz
gerektirir. Zira 2022 yılı ilk 6 aylık
dönemde ihracatta öne çıkan ana
ürünler; Un, Rafine Ayçiçek Yağı ve
Makarna olurken ithalatta öne çıkan
ürünler ise Buğday, Ham Ayçiçek
Yağı ve Soya Fasulyesi olmuştur.

İhracatımız ithal
hammaddeye dayalı

Ülkemiz, hammadde ithal ederek
işleyip ihraç edebilen bir
konumdadır. Dahilde İşleme Rejimi
kapsamında hububat, bakliyat ve
yağlı tohum ithalatı yapılarak mamul
işleyip mamul olarak ihracatını
gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan
Karadeniz ülkeleri bizim için lojistik
ve fiyat olarak önemli avantaj
oluşturmaktadır. Ancak uzun dönem
analizinde tarım ve gıda ürünleri
ihracatımızın önemli kısmının ithal
hammaddeye dayalı olması kritiktir.
Zira ithalat yaptığımız ülkeler de
hammadde yerine mamul ihraç
edebilmek için arayıştadırlar. Rusya
ve Ukrayna dahil ülkelerin un, yağ
ithalat çabaları devam etmektedir.
İhracattaki ana ürünler olan un, yağ
ve makarna toplam ihracatın
%13’ünü oluştururken ithalat

yaptığımız en önemli ürünler olan
buğday, soya fasulyesi ve ham
Ayçiçek yağı ise toplam ithalatın
%35,5’ini oluşturmaktadır.

En büyük ithal 
kalemimiz buğday

İthalat ve ihracat yaptığımız
ülkelere baktığımızda ise; en büyük
ithal kalemimiz olan buğdayı ithal
ettiğimiz ülkeler Rusya ve
Ukrayna’dır. Buğday ithalatının
%90’lık kısmı bu iki ülkeden
yapılmıştır. Ayçiçek yağında ise yine
ilk iki ülke olarak Rusya ve Ukrayna
öne çıkmaktadır. Ayçiçek yağı
ithalatının %97,4’ü bu iki ülkeden
gerçekleştirilmiştir. Sektörel bazda
baktığımızda şeker ve şekerli
mamuller, bitkisel yağlar, yaş meyve,
set kabuklu meyveler, balıkçılık ve su
ürünleri en fazla ihracat yapan
sektörler olarak öne çıkmaktadır.

5 sektör toplam ihracatın
yüzde 40,3’ü gerçekleştiriyor

İthalatta ise hayvan yemi, bitkisel
yağlar, kakao-çikolata, şeker ve
şekerli mamuller sektörü en çok
ithalat yapan sektörler olarak

görülmektedir. Toplam ithalatın
%72,7’si bu 5 sektör tarafından
yapılmıştır.

Tek başına Hayvan Yemi Sektörü,
2022 yılının ilk 6 ayında 3.191 milyon
dolar hacim ile toplam ithalatın
%30,7’sini, yani neredeyse 3’te 1’ini,
Bitkisel Yağ Sektörü  3 milyar doları
aşan ithalat ile toplam ithalatın
%17,9’unu oluşturmuştu. 2022 yılının
ilk yarısında da 1.984 milyon dolar
ile toplam ithalatın yine %19,1’ini
oluşturdu. 2022 yılının ilk 6 ayında,
önceki yılın aynı ayına göre ihracatını
değer olarak en fazla arttıran
sektörler Bitkisel Yağ Sektörü (311
milyon dolar artış), Hayvan Yemi
Sektörü (218 milyon dolar artış),
Beyaz Et Sektörü (187 milyon dolar
artış), Un Sektörü (180 milyon dolar
artış) ve Süt-Süt Ürünleri Sektörü
(136 milyon dolar artış) oldu.

Aynı dönemde ihracatın gerilediği
sektörler Sert Kabuklu Meyveler
Sektörü (174 milyon dolar düşüş),
Yaş Meyve Sektörü (25 milyon dolar
düşüş), Kahve, Çay ve Baharat
Sektörü (2 milyon dolar düşüş) ve
Yumurtacılık Sektörü (1 milyon dolar
düşüş) oldu.

En çok ihracat Irak’a
En çok ihracat yaptığımız ülkelere

baktığımızda ise; Irak (1.723 milyon
dolar), Almanya (817 milyon dolar),
ABD (725 milyon dolar), Rusya (692
milyon dolar) ve İtalya (381 milyon
dolar) öne çıkmaktadır.  Bu 5 ülkeye
yapılan ihracat, toplam ihracatımızın
%35,7’sini oluşturdu. Ülkelere göre
en çok ihraç ettiğimiz ürünler Irak
için dondurulmuş tavuk eti, un,
domates salçası; Almanya için fındık
içi, ambalajlı fındık, kiraz; ABD için
sakızlı jöleli şekerler, elma suyu ve
soya fasulyesi oldu.

En fazla ithalat Rusya’dan
En fazla ithalat yaptığımız ülkeler;

Rusya (2.861 milyon dolar), Brezilya
(1.098 milyon dolar), Ukrayna (1.070
milyon dolar), Malezya (563 milyon
dolar) ve ABD (537 milyon dolar)
oldu. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat,
toplam ithalatın %58,9’unu
oluşturdu. İthalatta öne çıkan ürünler
Rusya için buğday, ham ayçiçeği yağı
ve dane mısır; Brezilya için soya
fasulyesi, kahve ve buğday; Ukrayna
için buğday, dane mısır ve ayçiçeği
ve oldu.
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İstanbul Ticaret Borsası adına imtiyaz sahibi
Yönetim kurulu Başkanı

ali kOPUz
Genel Yayın
Koordinatörü

Şule karadeniz

Genel Yayın Yönetmeni ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

ismail Şen
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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.

iSTaNBUl TicaReT 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

Uluslararası piyasalarda tahıl
koridorunun açılması yönündeki beklenti
ana gündem olarak yerini almıştır ve
fiyatların düşüşüne önemli katkı
vermiştir. Bugünlerde Ukrayna üzerinden
tahıl yüklü gemilerin boğazları geçmesi
beklenmektedir. Her saat televizyonlarda
‘gemi göründü’ haberlerini izlemekteyiz.

Bu çerçevede Ukrayna tarım piyasasına
baktığımızda;

n Mısır ekilişlerinin %35 civarında
düştüğünü, 

n Limanlarda ve iç depolarda 18
milyon ton civarında buğday, arpa, mısır
stoğunun bulunduğunu,

n Bu yıl 60 milyon ton tahıl üretiminin
beklendiğini ve 40 milyon ton ihracat
yapılabileceğini, bu üretimin 18-19 milyon
tonunun buğday olduğunu, 

n Tahıl koridorunun aktif işlemesi
halinde ayda 3-3,5 milyon ton tahıl ihraç
edilebileceğini, 

n Halen nakliyelerde gemiler için
sigorta sorununun devam ettiğini, 

n Mısır stoklarının daha hassas olması
sebebiyle mısır ihracatına öncelik
verilebileceği,

n Tarım arazilerinin %25’inin savaş
sebebiyle Rusya’nın kontrolünde
olduğunu, bu çerçevede gübre dahil
üretim maliyetlerindeki artış, çiftçinin
ürününü satamama endişesi, genç iş
gücünün göç veya askere alınması
sebebiyle iş gücü sorunu, ekilişlerde savaş
engeli gibi sebeplerle 2022 yılı kışlık
ekilişlerinin daha riskli olabileceği ve
çiftçilerin 2023 yılı baharlık ekilişleri
bekleyeceği öngörülmektedir. 

Rusya tarafta ise 90 milyon tonlara
varan buğday üretimi ve 40 milyon tona
ulaşacak ihracat beklentisi hakimdir. 

Uluslararası hububat ve yağlı tohum
piyasasında fiyatlar savaş öncesi duruma
gelmekle birlikte Ukrayna’nın Odessa
limanının bombalanması veya tahıl
koridoru işleyişinin aksama ihtimallerine
karşılık zaman zaman iniş çıkışlı
hareketler görmekteyiz. Son birkaç
gündür buğday, arpa, mısır, soya fasulyesi
dahil fiyatlarda düşüş görülmüştür. 

Özellikle mısır ve ayçiçeği tohumunda
Ukrayna’nın uluslararası piyasalara ürün
arzı fiyatların seyri için çok önemlidir.
Zira Türkiye gibi GDO riski taşıyan
ülkeler Karadeniz hattından mısır satın
almak istemektedir. Ukrayna’nın ihracat
sorunları sebebiyle bazı ülkeler mısırda
GDO şartlarını hafifletmeye çalışmaktadır. 

Dünya’da petrol fiyatlarının etkisine
bağlı olarak etanol talebi de artmaktadır.
Öte yandan Ukrayna’nın mısır üretiminde
yaşadığı %35 civarındaki daralmayı
dünya mısır arzında Brezilya üretiminin
telafi etmesi beklenmektedir. Zira
Brezilya’da rekor mısır üretimi söz
konusu olup, 115 milyon ton üretim
konuşulmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerindeki aşırı
sıcaklardan Romanya, Bulgaristan gibi
ülkeler de etkilenmekte, bu ülkelerin mısır
üretiminde düşüş beklenmektedir.  

Ağustos ayının hububat ve yağlı tohum
fiyatları için sakin seyretmesini
bekliyoruz. Bu arada Rusya’nın buğday
üretiminde kalite sorunu gündeme
gelmektedir. Çiftçiler öncelikle düşük
kaliteli buğdaylarını ihraç etmek
istemektedir. Bu durum muhtemelen üst
grup buğday fiyatlarının daha yüksek
seyretmesine sebep olacaktır.
Önümüzdeki aylarda mısır fiyatlarının
seyri de önemlidir. Arz ve talep dengesine
bağlı olarak uluslararası mısır fiyatlarında
yukarı yönlü hareket görülebilir. 

Her ne kadar tahıl koridoru açılması,
rekolte beklentileri gibi sebeplerle
uluslararası tarım ürünleri fiyatları düşüş
eğiliminde seyrediyor olsa da Eylül ayı
sonrası için tablonun değişebileceğini
gözardı etmemek gerekir. Bizim
analizimize göre piyasalar çok kırılgan bir
yapıda. Hep vurguladığımız gibi ana
üretici ve ihracatçı ülke sayısı sınırlı, buna
karşılık alıcı ülke sayısı çok sayıda. Ülkeler
de geçtiğimiz yıllarda yaşanan gıda
güvenliği meselesinden ders çıkaracaktır.
Stoklarını takviye edecek ve her ülke daha
temkinli stokla hasat sonrasını geçirmek
isteyecektir. Karadeniz hattı ve Ukrayna
ile Rusya arasındaki savaşın seyrini de
kestirmek zordur.
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Denizhan Dere

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından periyodik olarak
açıklanan dış ticaret verilerine göre; 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde
tarım, gıda ve içecek sektörü 12,2 milyar dolar ihracata karşılık, 
10,4 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. 

Tarım ürünleri
ihracatımız 
artıyor

Irak 1.723

almanya 817

aBD 725

Rusya 692

italya 381

ihRacaTTa 
ilk 5 ülke
Ülke ihracat 
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r Rusya 2.861

Brezilya 1.098

Ukrayna 1.070

Malezya 563

aBD 537

iThalaTTa 
ilk 5 ülke
Ülke ithalat 
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BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve İktisadi İşbirliği ve
Gelişme Teşkilatı’nın (OECD) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

2 (SDG-2) kapsamındaki “Açlığa Son” hedefine ulaşmak için
çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıkları rapor yayımlandı. 

w tümer topal

T
ARIMIN Geleceği
2022-2031 OECD-
FAO Tarıma Bakış
2022-2031 Raporunda;

Birleşmiş Milletlerin,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
2 (SDG-2) kapsamındaki “Açlığa
Son” hedefine ulaşmak için 
gereken verimlilik artışı düzeyi
ve 2030 yılına kadar tarımsal sera
gazı (GHG) emisyonlarının
önemli şekilde azalması
senaryoları üzerinde çalışmalar
yapıldı.

saVaŞ Ve pandemi
Son gelişmeler nedeniyle

çoğu tarımsal emtia için
uluslararası fiyatlar 
yükseldi. Nisan
2022'de Uluslararası
Para Fonu (IMF),
küresel GSYİH'nın
önümüzdeki on yılda
ortalama yıllık %2,7 oranında
büyüyeceğini öngördü. 

tüketim artıŞı
Küresel gıda tüketiminin

önümüzdeki on yılda ortalama
olarak yıllık %1,4 oranında
artması bekleniyor. Bu artışın
esas sebebi olarak öngörülen
nüfus artışı gösteriliyor. 

beslenme 
Yüksek gelirli ülkelerde,

sağlık ve çevre ile ilgili artan
endişelerin, kişi başına şeker
tüketiminde düşüşe ve
hayvansal protein tüketiminde
yavaş bir büyümeye neden
olması bekleniyor. 

biyoyakıt
Birinci nesil biyoyakıt

hammaddelerine olan talebin
önümüzdeki on yıl içinde
yavaş yavaş artması bekleniyor. 

tarımsal üretim
Enerji ve tarımsal girdi

fiyatlarında (örneğin 
gübreler) uzun süreli bir 
artış, üretim maliyetlerini
artıracak ve bu durum
önümüzdeki yıllarda

üretkenliği ve çıktı artışını
sınırlayabilir.

bitkisel üretim
Verimi artırmaya ve

iyileştirilmiş çiftlik yönetimine
yönelik yatırımların, küresel
mahsul üretiminde büyümeyi
teşvik edeceği öngörülmektedir.
Küresel mahsul üretimindeki
artışın %80, ekili arazi
genişlemesinin %15 ve mahsul
yoğunluğunun %5 kadar
artırması öngörülmektedir.

HayVansal üretim
Önümüzdeki on yılda, küresel

tarımsal üretimin, 
yıllık bazda %1,1 oranında

artması bekleniyor. Besi
hayvanı ve balık
üretiminde öngörülen
yıllık %1,5 büyümenin
büyük bir kısmı, daha

verimli sürü yönetimi ve
daha yüksek yem

yoğunluğundan kaynaklanan
hayvan başına verimlilikteki
iyileştirmelerden
kaynaklanacaktır. Kümes
hayvanlarının, et üretimindeki
küresel büyümenin yarısından
fazlasını oluşturması bekleniyor.
Küresel süt üretiminin
önümüzdeki on yılda güçlü bir
şekilde büyümesi ve büyümenin
yarısının Türkiye'den
kaynaklanması bekleniyor.

iklim deĞiŞikliĞi
Tarımdan kaynaklanan

doğrudan sera gazı
emisyonlarının önümüzdeki on
yılda %6 oranında artması ve bu
artışın %90'ını hayvancılığın
oluşturması bekleniyor. 

Gıda tiCareti
Nakliye maliyetleri, ticaret

maliyetlerinde çok önemli bir
unsurdur ve artan petrol fiyatları
ve ticaret kesintileri nedeniyle
2020'nin ortalarından bu yana
artmaktadır. Tarımsal emtiaların
mevcut fiyat artışının geçici
olacağı öngörülmektedir.
Fiyatların reel olarak uzun vadeli
düşüş trendine devam etmesi
bekleniyor. 

w Hakan kopuz

I
PCC Dördüncü
Değerlendirme
Raporu’nda Akdeniz
Havzası’nda genel

sıcaklık artışının 1˚-2˚C’ye
ulaşacağı, kuraklığın geniş
bölgelerde hissedileceği ve
özellikle iç kesimlerde sıcak
hava dalgalarının ve aşırı sıcak
günlerin sayısının artacağı
ifade edilmektedir. Türkiye’de
ise yıllık ortalama sıcaklığın
gelecek yıllarda 2,5°-4°C
artacağı, Ege ve Doğu Anadolu
Bölgeleri’nde 4°C’yi, iç
bölgelerinde ise bu artışın
5˚C’yi bulacağı tahmin

edilmektedir. Tüm bu
değerlendirmeler ve tahminler
bizlere Türkiye’yi gelecekte
daha aşırı hava olaylarının
beklediğini işaret ediyor.

İlk adım sera gazı
emisyonlarının azaltılması

Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli’nin (IPCC)
Nisan 2022 tarihli raporunda
toplam sera gazı (GHG)
emisyonlarının yaklaşık %21-
37'si gıda sistemine atfediliyor.
Mahsul ve hayvancılık
faaliyetlerinden  %9-14, arazi
kullanımı ve arazi kullanımı
değişikliğinden %5-14, tedarik
zinciri faaliyetlerinden %5–10

kaynaklı sera gazı salınımı
gerçekleşiyor. Nüfus artışı ve
beslenme değişikliğine bağlı
olarak gıdaya artan talep
nedeniyle bu oranların daha da
artması bekleniyor.

İklim değişikliğiyle
mücadelede iki yol 

Uzmanlar iklim değişikliğiyle
mücadelede için birbiri ile
bağlantılı iki yol izlenmesi
gerektiğini ifade ediyor.
Birincisi, olumsuz 
sonuçların hafifletilmesi yani
sera gazı emisyonlarının
azaltımı, diğeri ise iklim
değişikliği etkilerine karşı
uyum sağlanması.

n Azaltılmış gübre
uygulaması: Azaltılmış
kimyasal gübre uygulaması,
mahsuller için besin değerini
optimize etmenin ve toprak
sağlığını iyileştirmenin bir
yoludur.

n Azaltılmış toprak işleme:
Asgari düzeyde veya toprak
işlemesiz yapılan rejeneratif
toprak işleme, toprak
kalitesini ve mahsul verimine
fayda sağlayan karbonu
korur.

n Geliştirilmiş su yönetimi:
Sulamayı uygun zamanlarda,
doğru oranlarda yapmak ürün
büyümesini optimize eder ve
kaynak israfını en aza indirir. 

n İyileştirilmiş kalıntı
yönetimi: Toprağı malçla
veya saman gibi mahsul
kalıntısı malzemeleriyle

kaplamak, toprağın nemini ve
verimliliğini artırırken organik
malzemenin daha sağlıklı bir
şekilde toprak bileşimi için
mikroorganizmalarla
etkileşime girmesine izin
verir. 

n Çıplak nadasın ortadan
kaldırılması: Ekili araziyi bir
veya daha fazla mevsim boşta
bırakmak karbon salınımı
artırır. Bunun yerine, yonca
gibi nitrojeni sabitleyen
ekinler ekmek, karbonu
toprakta tutmanın yanı sıra
bir sonraki ürün için toprağın
nitrojen içeriğini iyileştirmeye 
yardımcı olur.

n Örtü bitkileri üretiminin
artırılması: En çok tavsiye
edilen karbon çiftçiliği
yöntemlerinden biri, örtü
kırpma uygulamasıdır. Bu tür

mahsuller, genellikle çiftlikte
yetiştirilen birincil mahsulden
farklı olan toprağı korumak
için tam olarak yetiştirilir. 

n Tamamlayıcı ekim:
Tamamlayıcı ekim, sadece
ekinlere değil, aynı zamanda
toprağa da fayda sağlamak
için birbirine yakın 2 veya
daha fazla ürün yetiştirerek
bitki çeşitliliğini artırır. 

n Tarımsal Ormancılık:
Tarımsal ormancılık
uygulamaları, emisyonların
azaltılmasına ve karbonun
hem toprakta hem de
ağaçlarda depolanmasına
yardımcı olur.

n Organik Tarım: Organik
tarım ile toprak için gerekli
olan besin maddeleri ve
organik karbon toprağa
yeniden kazandırılır.

karbon emisyonunu azaltan iklim dostu   

9 tarımsal teknik:

Gelecek yıllarda
Türkiye’de ortalama
sıcaklığın artması
bekleniyor 

OECD-FAO 

‘Açlığa Son’
hedefi için

çalıştılar

OECD-FAO TARIMA
BAKIŞ RAPORU NEDİR?

OECD ve
FAO’nun ortak bir
çaba ile
hazırladığı ve üye
ülkeler ve
uluslararası emtia
örgütlerinin
verilerinden
faydalanılarak
hazırlanan OECD-
FAO Tarıma Bakış
2022-2031 Raporu;
ulusal, bölgesel ve
küresel
düzeylerde
tarımsal emtia ve
balık pazarları için
on yıllık

beklentilerin bir
değerlendirmesini
yapar.

Sürekli
güncellenen
OECD-FAO
Tarıma Bakış
raporları
sayesinde dünya
ülkeleri ve
piyasalar için
ileriye dönük
politika analizi ve
planlamalarını
yaparken referans
alabilecekleri bir
dayanak
bulabiliyorlar.

Hava
koşullarında veya
tarım
politikalarında
büyük bir
değişiklik
olmadığı
varsayılarak
hazırlanan
raporda, küresel
tarım-gıda
sektörünü
yönlendiren temel
ekonomik ve
sosyal eğilimler
inceleniyor,
önemli konulara
vurgu yapılıyor. 
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AHMET YİRMİBEŞOĞLU

K
ars'ta, "Dünya’nın
18. Peynir Rotası"
olarak tescillenen
'Peynir Müzesi’

açıldı. 30'dan fazla peynir
çeşidinin sergilendiği müze,
unutulmaya yüz tutmuş
peynirlerin kaybolmasını
önlemenin yanı sıra tarihi
tescilli yapı olan Süvari
Tabya'nın (Dere Tabya)
kurtarılmasını sağladı ve bu
sayede yeni bir Turizm
destinasyonu oluşturuldu.
Kars Valisi Türker Öksüz
öncülüğünde gerçekleştirilen bu
Proje hakkında bir röportaj
gerçekleştirdik. Projenin gelişimi,
Peynir sektörü, Gastronomi ve
Turizm hakkında fikirlerini aldık.

Kars Peynir Müzesi hakkında bilgi
verir misiniz?

Peynir Müzesi projesi ile birçok
millet ve kültürle harmanlanarak
oluşmuş Kars peynircilik kültürünün
unutulmaya yüz tutmuş değerleri
korunarak nesillere aktarılmasıyla
beraber ilimizin önemli tarihi
eserlerinden olan Süvari Tabya,
harabe ve atıl bir halde iken
restorasyonu yapılarak ilimize yeni

bir turizm destinasyonu
oluşturulması amaçlanmıştır. 

Otuzdan fazla peynir çeşidiyle
"Dünyanın 18. Peynir Rotası" olarak
tescillenen şehrimizin rota noktası
olan Peynir Müzesinde ilimizin
coğrafyası, toprak yapısı, endemik
bitkileri, ülkemizde sadece Kars’ta
üretilen Gravyer peyniri başta olmak
üzere Karın Kaymağı, Çeçil peyniri,
Çakmak Peyniri, Kars Yağlı Tuluh
(Tulum) Peyniri, Kars Kaşar Loru,
Kaşar Örgüsü, Kars Deve Dili ve
Coğrafi işaretli Kaşar peyniri ile
beraber ilimizde fabrikasyon,

mandıra, yayla ve ev koşullarında
üretilen birçok peynir çeşidinin
imalat serüvenin (veya aşamalarının)
sergilendiği Kars Peynir Müzesi,
Kars Valiliği tarafından
işletilmektedir.

Müzenin yapımı için seçilen
bölgenin belirgin özellikleri nelerdir?

1734’te yapılan Süvari Tabya
(Dere Tabya)  binası güneyden İran,
doğudan Ruslar tarafından açılan
birçok savaşta önemli müdafaalara
sahne olmuştur. Süvari Tabya
Cumhuriyetin ilanı ile birçok farklı

amaçla kullanılmış olup 1960-1995
yılları arasında Kars Süt Fabrikası’
nın peynir olgunlaştırma deposu
olarak kullanılması ile tarihi peynirle
bir araya gelmiştir. Tarihi tescilli yapı
olan Süvari Tabya (Dere Tabya)
kurtarılmış olmasının yanı sıra şehir
içerisindeki belli destinasyonlardaki
yoğunluğu azaltarak yeni bir
destinasyon noktası olmuştur.

Coğrafi İşaret almış peynirleriniz
bulunmakta mıdır? 

Türk Patent Enstitüsü tarafından
2014 yılı itibariyle Kars ilinde yaygın
olarak üretimi yapılan “Kars Kaşar
Peyniri” coğrafi işaret alan ilk peynir
çeşididir. Türkiye’deki üretiminin
%90’ı Kars’ta gerçekleştirilen Kars
Gravyer peyniri için Coğrafi işaret

başvurusu,  2021 yılı itibariyle
yapılmış ve çalışmaları devam
etmektedir. Bu peynir türümüzün
Coğrafi işaret belgesini alarak,
Kars’ın Coğrafi işaretli peynir
çeşitliliğinin artması beklenmektedir.

Müzenin kuruluşunda kimler
görev aldı?

Kars Peynir Müzesi Projesi,
2020’de Kars Valisi Türker Öksüz
tarafından başlatılmış olup bizzat
takibi, tasarımı ve değerlendirmeleri
neticesinde projelendirilmiş, proje
çalışmaları kapsamında Süvari
Tabya (Dere Tabya) binası Peynir
Müzesi olarak işlevlendirilerek 2022
şubatında “Kars Peynir Müzesi”
olarak halkımızın ziyaretine
açılmıştır.

Dünya’nın 18. Peynir Rotası 

Kars
Valisi

Türker
Öksüz 

w SebAhATTin ÖZKURT

D
ünyanın en
kaliteli
fındığı
olarak

bilinen “Giresun Tombul
fındığı” için Fiskobirlik
tarafından nisan 2018’de
Avrupa birliği
Komisyonu Tarım ve
Kırsal Kalkınma Genel
Müdürlüğüne menşe adı
korumasıyla coğrafi işaret tescili için
başvurusu sonuçlandı.

20 haziran 2022 tarihli ve L164/1
sayılı Avrupa birliği Resmi
Gazetesi’nde yayımlanarak Giresun
kalite olarak bilinen Giresun Tombul
Fındığının coğrafi işaretli ürün olarak
tescili kesinleşti ve Avrupa birliği
devletlerinde koruma altına alınmış
oldu. bu tescille birlikte Türkiye’nin
Ab’de tescilli coğrafi işaretli ürün
sayısı 8’e ulaştı.

AB tarafından tescil ne
anlama geliyor?

Konuyla ilgili istanbul Ticaret
borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu
dergimize verdiği demeçte, ülkemizde
fındığın Giresun Kalite, Levant Kalite
ve Sivri Kalite olarak
sınıflandırıldığını belirterek “Giresun

Kalite fındığı tadı, zar
atma oranı gibi birçok
özellik bakımından diğer
fındık tiplerinden kalite
olarak ayrışıyor, Giresun
Kalite olarak adlandırılan
Giresun Tombul
Fındığının Avrupa birliği
(Ab) tesciliyle beraber
satış fiyatı da diğer fındık
sınıflarından ayrışacaktır.
Milli değerlerimizden
olan bu ürünün Ab

nezdinde coğrafi işaret almasında
emeği geçen Fiskobirlik yönetimine
teşekkür ederim” dedi.

Tadı, kokusu, yağ oranı
diğer fındıklardan farklı

Giresun Tombul Fındığının Avrupa
birliği (Ab) tescili almasının
üreticilerin ekonomisine de katkı
sağlayacağını belirten Topaloğlu,
“Tadı, kokusu, yağ oranı gibi
özellikleriyle diğer fındıklardan
ayrışan Giresun Tombul Fındığı’nın
Ab nezdinde coğrafi işaret alması
gerek ticari gerekse üretim yapan
müstahsiller açısından çok önemli.
Üreticilerimiz, Giresun Tombul
Fındığının Avrupa birliği tescili
almasıyla ekonomik olarak korunmuş
oldu. böylece ürün kalitesindeki fark
da belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Fındık sanayicisinin
özellikle kuruyemiş
sektöründe Ab tescilini
kendi faydasına
kullanacağından hiç
şüphem yok. Yerli
firmalarımız, bu ürünü
katma değerli hale
getirip ülke
ekonomimize katı
sağlamaya devam
edecektir.” dedi.

Ülkemizde üretilen Ab
tescilli ürünlerin ne anlam
ifade ettiğinin tüketici tarafından tam
olarak idrak edilemediğini belirten
Çetin Topaloğlu, “halkımız coğrafi
işaret ve Ab tescili hususuna yabancı.
Giresun Tombul Fındığı gibi tescil
almış ürünlerin lansmanının iyi
yapılması gerekiyor. Çünkü tescil
sonrası coğrafi işaretli ürünün tanıtımı
ve denetimi ne kadar iyi yapılırsa
diğer bölgelerde üretilen Giresun
Tombul Fındığına yakın fındık
çeşitlerin de aynı fiyattan satılmasının
önüne geçebiliriz. Tüketici açısından
da; ambalaj üzerinde yazılan bilgilerle
satın aldığı fındığın, nerede
üretildiğinden başlayarak şeffaf bir
şekilde bilgi sahibi olmasını sağlamış
oluruz. bunun için iş insanları olarak
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”
dedi.

Yöresel
Ürünler ve
Coğrafi işaretler
Türkiye Araştırma
Ağı (YÜCiTA) başkanı
Prof. Dr. Yavuz
Tekelioğlu ise konuyla
ilgili gazetemize yaptığı
açıklamada, fındığın
Türkiye tarımsal ürünleri
içerisinde en fazla katma
değer ve istihdam

oluşturan ürün
olduğunu belirterek

“Ülkemiz fındık üretimi ve
ihracatında dünya lideri.
Oluşturduğu katma değer
yaklaşık 80 milyar TL, 2021
yılında fındık ihracatı ise 2,3
milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir.” dedi.

Avrupa tescili değer
katıyor

Dünya Fındık üretiminin %
75’ini tek başına karşılayan
ülkemizde halen fındık ile ilgili
istenilen katma değer ve
markalaşmanın
oluşturulamadığının altını çizen
Tekelioğlu, “Çin Pinggu Şeftalisi,
Ab tescili aldıktan sonra fiyatı 1,5
yuan’dan 4 yuan’a yükseldi.
Fakat Malatya Kayısısı aldığı

tescil
sonrasında fiyatı

% 35 geriledi.
Ülkemizde tescilli 1.177

ürün var fakat ürünlerin
fiyatlarına yansıyan bir durum

yok. Dünyanın hiçbir ülkesi,
ülkemizin sahip olduğu coğrafi işaret

potansiyeline sahip değil. bunun için
ise etkin bir coğrafi işaretler sisteminin
kurulması gerekmektedir.” dedi.

‘Kars Peynir Müzesi’

Giresun Tombul Fındığı
Avrupa’da tescillendi

Çetin Topaloğlu Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 
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