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isTANBul Ticaret
Borsasının
düzenlediği ‘Borsa
meydanı’nda

sektörler Konuşuyor’
toplantılarının beşincisinde
baharat sektörü masaya
yatırıldı.  Toplantıda
konuşan isTiB Başkanı Ali

Kopuz, sektörde
yapılması
gerekenleri adım
adım sıraladı ve
“Türk Baharatı”
algısını yerleştir-
mek için girişimlerde
bulunmalıyız” dedi.
İsmail Şen l 7’de
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İsmail Kemaloğlu 6’da

Tarım 
Piyasalarında
Yaşanan
Gelişmeler

n İSTİB Haziran ayı meclis
toplantısı, Ahmet Bülent
Kasap Başkanlığında
yapıldı. 2020 yılının Mart
ayından bu yana ilk defa
fiziki katılım ile
gerçekleştirilen toplantıda, 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. meCLisi topLandı

n isTiB’in düzenlediği ‘Borsa meydanı’nda
sektörler Konuşuyor’ toplantılarının
altıncısında konuşan isTiB meclis Üyesi Çetin
Topaloğlu “Türkiye coğrafyası ve iklimi birçok

kuruyemiş türü açısından biçilmiş kaftan” dedi.
Diğer bazı tarımsal ürünler gibi kuruyemiş

sektöründe de iki ana sorun olduğunu kaydeden
Topaloğlu bunları “Üretimde verimlilik ve kalite,

pazarlamada ise katma değer” olarak sıraladı. l 2

3

Rize Dernekler
Federasyonunun (RİDEF) Rize
Valiliği himayesinde düzenlediği
ve İstanbul Ticaret Borsasının
desteklediği Rize Tanıtım Günleri,
İstanbul Yenikapı’da kapılarını
ziyaretçilere açtı. Rize’nin

ekonomik, kültürel ögelerini
İstanbul'a taşıyan etkinliğe
İstanbul Ticaret Borsası da açtığı
stant ile katılım sağladı. Bu yıl
Rize Tanıtım Günleri "7 Bölge, 7
Renk, Biriz, Beraberiz" sloganıyla
düzenlendi.

Özbekistan emtia piyasasına İSTİB desteği

“İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese,
Ukrayna’daki savaşın doğurduğu yoksulluk ve
açlığın, Avrupa’ya yeni bir göç dalgasına sebep
olacağına inandığını belirtti. FAO baş ekonomisti
Maximo Torero ise, savaşın gıda yanında 
enerji fiyatlarını da yükselttiğini, enerji
fiyatlarındaki artışın gıda fiyatlarına bir kez daha
etki yaptığını belirtti.”

Dünyanın ana gündem maddesinin gıda
olduğunu belirten Başkan Ali Kopuz, “Gelişmiş
- geri kalmış, sanayileşmiş - sanayileşmemiş,
kaynak fakiri - petrol zengini, stratejik öneme
sahip veya değil, savaşta veya barış içinde; her
ülkenin ana gündemi gıda” dedi. Gıdanın
gündemi ne ölçüde meşgul ettiğini örneklerle
anlatan Kopuz şöyle devam etti: 

eNerJi FiyATINA ÇiFTe eTKiDÜNyA GIDAyI KONuşuyOr

‘Verimli üretim ve
katma değerli ürün’

KuruyemişTe eKsiğimiz: 

HaberİSTİB
istib HaZiran ayı

l 6’da

Aydın Ticaret
Odası’ndan ziyaret

Aydın Ticaret Borsası ve
İstanbul Ticaret Borsası
yönetimi bir araya gelerek
projeler hakkında ortak akıl
çalışmalarında bulundular. Her
iki borsa daha önce birçok ortak
projeye imza atmıştı. l 4’te

TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Aydın Ticaret Odası
Başkanı Hakan Ülken’de, TOBB
Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz’a nezaket
ziyaretinde bulundu. l 4

İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul
PERDER (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Perakendecileri Derneği) üyesi yerel

market zincirlerini tedarikçi firmaları
ile bir araya getiren 6. Yerli Market
Haftası Fuarına katıldı. l 4

Özbekistan’ın Andijan Bölgesi
Valisi Shukhratbek Abdurakhmo-
nov Kushakbaevich ile Yatırımlar
ve Dış Ticaretten Sorumlu Vali
Yardımcısı Botirjon Khamraev
İSTİB’i ziyaret etti. Özbekistan
heyeti, İSTİB Başkan Yardımcısı
İlhan Koyunseven ve Genel
Sekreter Şule Karadeniz tarafından
ağırlandı ve bilgilendirildi. 

Tarımda hasat
sezonu piyasa
görünümü

Dünyada ‘Türk
baharatı’ algısı
oluşturmalıyız

Tarım ve gıdada 
yatırım trendleri2
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İSTİB, üyeleri ile birlikte 
6. Yerli market haftası fuarındaCoğrafyanın peynire

bastığı damga:

Rokfor
Coğrafi işaretlerin bir ürüne

sağlayacağı katma değerin çarpıcı
örneklerinden olan, dünyanın en
eski peynirlerinden ‘rokfor’u
inceledik.

l 5

l Sayfa 4’te

2050 uzunca bir zaman
dilimini ifade etse de,
nüfusun 10 milyara
ulaşmasına sadece 30

mevsimlik ekim ve hasat
dönemi kaldı. Bu nedenle,
gelecekte Tarım ve gıda
sistemleri nasıl bir değişim

yaşayacak? Gıdada küresel
eğilimler ne yönde olacak?
Cevaplarını arayan onsekiz
makale. Hakan Kopuz l 8’de

İzzet Erçelen l 8’de

İsmail Şen l 3’te

Kardeş
borsalardan
ortak mesai 

İSTİB, 12. Rize Tanıtım
Günleri’nde stant açtı

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, gıdanın önemine
dikkat çekerek, “Tarımsal hasılamızı yeni ve
etkin politikalar ile artırmak için elimizden
geleni yapmak zorundayız. Gıda
maddelerinin üretimine kâr odaklı değil,
strateji odaklı bakmalıyız” dedi. 

Gıda üretimine strateji
odaklı bakmalıyız
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İyi reklam kesin başarı getirir mi? 
Bundan 15 yıl 

önce bir firmanın
patronuyla, nasıl
büyüdüklerine dair
bir röportaj
yapmıştım. 

Mütevazı bir
başlangıçları
olmasına rağmen kısa
sürede büyümüş, ulusal bir marka
olmuşlardı. Reklam yatırım
yapmalarının bunda büyük bir
payı olduğunu vurguladıktan
sonra şunları söylemişti:

“Biz bir bayimizin ısrarıyla
reklam yapmaya başladık.
Reklamın öneminin farkına
‘mecburen’ vardık yani… Her ay
bizi ziyaret eder, reklam
yapmamız gerektiğini ısrarla
söylerdi. Yine böyle bir
ziyaretinde, onu kırmamak için
küçük bir bütçe ayırmaya karar
verdik ve böyle başladık.”

İşin ilginç tarafı, reklam
konusundaki deneyimsizlikleri
dolayısıyla iyi bir ajans
bulamamışlar ve hazırlattıkları
reklam pek de içlerine sinmemiş.
Buna rağmen, bayilerine
verdikleri sözü tutmak için
beğenmedikleri reklamı
yayınlatırlar. Sonuç tam bir başarı
hikâyesine döner. Satışlar hızla
artar ve imalathanelerini
büyütmek için sürekli yatırım
yapmaya başlarlar.

Yani aslında kötü bir reklamla
iyi sonuç alırlar… Bunda birçok
faktörün bir araya gelmesinin
etkisi olduğu şüphesiz. Yani kötü
bir reklamla iyi sonuç almak
imkânsız olmasa bile çok düşük
bir ihtimaldir. 

l Bu firmanın başarısında, o
sırada Türkiye’de bir özel kanal
dışında TRT tekelinin sürmesi ve
bu iki kanala da reklamın verilmiş
olması en önemli faktördü. Yani
reklam tüm televizyon
kanallarında yayınlanmıştı.

l İkinci neden, reklam verenin
farkında olmadan, tüm reklam
yatırımını bir aylık yayına
vermesiydi. Reklam, bir ay içinde,

her iki kanalda da, hemen hemen
her programın arasında birkaç
kez yayınlanmıştı. Yani herkes
görmüştü…

l Üçüncüsü o sıralarda
firmanın faaliyet gösterdiği
sektörde televizyon reklamı pek
verilmiyordu.

l Son olarak, ürün orta sınıfın
kalite beklentilerini mükemmel
karşılıyordu. Üstelik ürünün
hedef kitlesi çok genişti…

Tabii bu firma, reklam
konusunda kazandığı
deneyimlerle, kısa sürede çok iyi
reklamlar üretmeye başladı ve
büyümesini sürdürdü.

HHH

Peki, iyi ve kaliteli bir
ürününüz var ve ürünün
özelliklerini doğru biçimde
yansıtan bir reklam hazırladınız.
Yeteri kadar da reklam bütçeniz
ve reklam isteğiniz var. 

Bu durumda başarı kaçınılmaz
mıdır?

Maalesef bu sorunun cevabı da
net bir “evet” değil.

İyi ürün - iyi reklam
bileşiminin ek desteklere ihtiyacı
vardır. 

Öncelikle, talebin doğru,

zamanında ve sürekli
karşılanması için hazırlıkların
eksiksiz yapılmış olması gerekir.

Şimdi akıllı telefonlarıyla
tanıdığımız Apple, 1976’da,
amatör bir ruhla garajda
bilgisayar üretmek amacıyla
kurulur. Kısa sürede büyür ve
Steve Jobs’un, “bilgisayar bilgisi
olmayan insanların
kullanabileceği bir bilgisayar”
üretme hedefiyle Machintosh’u
geliştirir.

Ortaya o kadar iyi bir ürün
çıkar ki, görece küçük bir firma
olmalarına rağmen 10 yıl
Pepsi’nin CEO’luğunu yapmış
John Sculley’i, Apple’a transfer
ederler.

Machintosh için, en az ürün
kadar iddialı bir reklam
kampanyası planlanır. Önce, ABD
çapında, Machintosh
mağazalarını hazırlanır ancak, bu
mağazaları bir örtüyle kapatırlar.
Yani reklam kampanyası öncesi
mağazaların ne sattığı veya hangi
markaya ait olduğu bilinmez. 

Tüm zamanların en iyi reklam
kampanyalarından biri olarak
kabul edilen Machintosh çıkış
kampanyası derslerle doludur:

l George Orwell’in 1984 isimli

distopik romanından ilhamla
senaryosu yazılmış müthiş bir
reklam filmi çekilir. 

l Reklamı Alien ve Blade
Runner gibi olağanüstü filmlerde
imzası bulunan, 3 kez Oscar adayı
olmuş Ridley Scott yönetir.

l Reklam filmi  tek gösterim
olarak tüm ABD’nin seyrettiği
Super Bowl finalinde yayınlanır.
(https://www.youtube.com/wat
ch?v=VtvjbmoDx-
I&ab_channel=MacHistory)

l Aynı anda tüm mağazaların
örtüleri kaldırılır ve mağazalar
aydınlatılır.

Sonuçta, Machintosh özellikle
masaüstü yayıncılıktaki
başarısıyla büyük bir başarıya
imza atar ve günümüzde de
yaşayan prestijli bir bilgisayar
markası olur.

HHH

Bu olağanüstü reklam filmi, ön
hazırlığı yapılmadan, yani
stratejisiz biçimde yayınlanmış
olsaydı, iyi reklam ve iyi ürüne
rağmen başarısızlık kaçınılmaz
olacaktı. 

Ne demiş eskiler: Stratejisiz
yaratıcılığa sanat, stratejili
yaratıcılığa reklam denir.

İsmail Şen

w İSMAİL ŞEN

İstanbul Ticaret Borsasının
düzenlediği ‘Borsa
Meydanı’nda Sektörler
Konuşuyor’ toplantılarının

altıncısında kuruyemiş sektörünün
sorunları konuşuldu. 16 Haziran
Perşembe günü webinar
ortamında gerçekleştirilen
toplantının başlığı “Ekonomiye
Yön Veren Atıştırmalık:
Kuruyemiş” oldu. Güvenilir Ürün
Platformu Başkanı Celal Toprak’ın
moderatörlüğünde yapılan
toplantının açılış konuşmasını
İstanbul Ticaret Borsası Meclis
Üyesi Çetin Topaloğlu yaptı. 

Biz üretiyoruz
başkaları kazanıyor
Çetin

Topaloğlu, İSTİB
Meclis Üyesi:
Türkiye
coğrafyası ve
ikliminin birçok
kuruyemiş türü
açısından biçilmiş
kaftan. Ancak diğer bazı tarımsal
ürünler gibi kuruyemiş sektöründe
de iki ana sorunumuz var,
üretimde verimlilik ve kalite,
pazarlamada ise katma değer…

Üretimdeki
sorunlarımızın
kaynağında
geleneksel tarım
yöntemleri,
pazarlamadaki
sorunlarımızın
kaynağında ise
kültürel kodları-
mızdan ülkemizin
yapısal ekonomik
sorunlarına kadar birçok neden
var. Ne yazık ki, bu sorunların
çözümü için gereğince hızlı ve
etkili adımlar atamıyoruz.
Ürünlerimiz bu nedenle ham ve
dökme olarak ihraç ediliyor,
yurtdışında işlenerek katma
değerli hale geliyor. Fındık bu
konudaki en iyi örnektir.
Dünyanın açık ara lider üreticisi
olmamıza rağmen, Türkiye olarak
fındıktan elde ettiğimiz gelirin
daha fazlasını başka ülkeler
kazanıyor.

Teşvikler yaygın
hale gelmeli
Sebahattin

Aslantürk, Trabzon
Ticaret Borsası
Meclis Başkanı:
Fındıkta en büyük
sorun verimsizlik.

Dünya
ortalamasının
iki buçuk kat
altındayız.
Bahçe
yenilenmesi,
arazi
birleştirme,
sulu tarım ve
iyi tarım
uygulama-

larına yönelik teşvik sistemleri
yaygınlaştırılırsa verimin beş kat
artması mümkün. İki kat bile artsa
ihracat gelirimiz 4 milyar dolara
ulaşır. 

Antep fıstığında
strateji
oluşturulamıyor
Bilal Bilen,

Gaziantep
Ticaret Odası,
Antep Fıstığı ve
Kuruyemiş 
Meslek Komitesi
Başkanı: Antep
fıstığı pirim
desteği almalı. Kayıt altına
alınamama ve istatistiki veri
eksikliği dolayısıyla da strateji
oluşturulamıyor. Ayrıca 
baklava fiyatlarındaki artıştan

Antep fıstığının sorumlu
tutulmasını doğru bir tespit olarak
değerlendirmiyorum. Baklavanın
gider kalemlerinden sadece biri
Antep fıstığı, dolayısıyla bu
eleştirilerin yerinde olmadığı
ortadadır.

Ekim desteği toprak
sahibine değil
üreticiye verilmeli
Murat

Yıldırım,Tüm
Kuruyemiş
Sanayicileri 
ve İş Adamları
Derneği 
Başkanı: 

Ay
çekirdeğinin kuruyemiş
sektörünün geleneksel
temsilcisidir. Ay çekirdeğinin
ekonomiye katkısının 
artması için bazı adımların
atılması gerekiyor. Tohum 
ARGE çalışmaları, sözleşmeli
tarımın caydırıcı maddeler
içermesi, ekim desteğinin toprak
sahibine değil üreticiye verilmesi
ve çiftçinin bilinçlendirilmesi
sayesinde önemli ihracatçı
ülkelerden biri haline 
gelebiliriz.

Devlet desteğinde
tür seçimine de
önem verilmeli
Tayfun Erpek,

Doğu Manisa
Ceviz ve Badem
Üreticileri
Tarımsal
Kalkınma
Kooperatifi
Başkanı: 

Türkiye badem konusunda
çok büyük bir potansiyel 
barındırıyor. Badem tarımı yeni
yapılmaya başlandı.
Dolayısıyla ihtisaslaşmış bir
devlet kadro henüz oluşmadı.
Devlet destekleri sulama
altyapısı ve tür seçimine
bakılmaksızın sadece sertifikalı
fidana veriliyor. Bu da
verimlilik sorunlarına yol
açıyor. Ayrıca orman
arazilerinin tahsisinde mevcut

badem yatırımcılarına öncelik
verilmesi gerekiyor.

Cevizde kendimize
yetmekten çok
uzağız
Ömer R.

Ergüder, Ceviz
Üreticileri
Derneği Başkanı: 

Türkiye
cevizde önemli
üretici ve tüketici
ülkelerden
biridir. Cevizde kendimize
yetmekten çok uzağız. Rakip
ülkelerde 15 yıllık sübvanse
kredilerle ceviz üretimi
desteklenirken bizde bu süre 7 yılla
sınırlı. Orta ve büyük yatırımlar
için bu çok az. Ayrıca bir zamanlar
muza yapıldığı gibi koruma
uygulanırsa, net ihracatçı duruma
ulaşabiliriz.   

Tarım ve Gıdada
Yatırım Trendleri 2050

2050’de dünya
nüfusunun 9,5 milyarı
geçeceği
öngörülmektedir.
Mevcut küresel
olanakların bu nüfusu
besleyebilmesinin
imkânı yoktur! Kitapta,
küresel boyutta çok
vahim sonuçlar
doğurması beklenen
gıda yetersizliği ve açlık tehlikesi hakkında
CGIAR (Uluslararası Tarımsal Araştırma
Merkezleri Konsorsiyumu) uzmanlarının
makaleleri yer alıyor.

Ahmet Necdet Öğütçü (Haz.) 
Skala/448 sayfa

Uluslararası Bir Sorun
Olarak Deniz Haydutluğu:
Somali Örneği

Somali deniz
haydutluğu
meselesinin
uluslararası anlamda
vardığı boyut, etkileri
ve sonuçlarının; bu
durumla mücadele
yöntemleri ile
yansımalarının
incelendiği, literatüre
bu bağlamda bir katkı
sunacak bu eser, konuyla ilgili Türkçede
yayınlanan ilk kitap…

Tarkan Deniz
Kitapyurdu/112 sayfa

Tuz ve Gıda
Tuzun kendi tadının

yanı sıra farklı
gıdaların farklı duyusal
özelliklere etki eden
enzimleri ve gıda
işleme sürecinde
gerçekleşen tüm
reaksiyonları etkilemesi
nedeniyle gıdaların
renk, koku, tat ve lezzet
özellikleri ve raf ömrü
üzerinde doğrudan etkilidir. Kitapta tuz ve
gıda ilişkisi çeşitli açılardan ele alınıyor.

Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun (Ed.)
Nobel/236sayfa

K İ T A p L I K

Kuruyemişte eksiğimiz: 

‘Verimli üretim ve
katma değerli ürün’

04Syf 2_MASTER  1.07.2022  11:55  Page 1



GÜNCEL 3TEMMUZ 2022

w İSMAİL ŞEN

İ
stanbul Ticaret Borsasının Haziran ayı
meclis toplantısında yaptığı
konuşmada, dünyanın ana gündem
maddesinin gıda olduğunu belirten

Başkan Ali Kopuz, “Gelişmiş - geri kalmış,
sanayileşmiş - sanayileşmemiş, kaynak fakiri -
petrol zengini, stratejik öneme sahip veya
değil, savaşta veya barış içinde; her ülkenin
ana gündemi gıda” şeklinde konuştu. Bunun
ana nedeninin gıda fiyatlarının hızla
yükselmesi olduğunu söyleyen Kopuz,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya tahıl
ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan iki
ülkeden birinin diğerini işgali ile bir gıda krizi
beklentisi de artıyor… Maalesef bu tip
konularda, gerçekten bir krizi doğuracak
şartların var olmasına bakmadan, bir söylenti
çıkması bile yetiyor. Herkes kriz olacakmış
gibi pozisyon alıyor ve bu durum da fiyatları
daha da artırıyor. 

Gıda tedarik sorunları tüm
dünyanın gündeminde  
Gıdanın gündemi ne ölçüde meşgul ettiğini

daha iyi anlatabilmek için birkaç örnek
vermek istiyorum. Hafta başında İtalya İçişleri
Bakanı Luciana Lamorgese, Ukrayna’daki
savaşının doğurduğu yoksulluk ve açlığın,
Avrupa’ya yeni bir göç dalgasına sebep
olacağına inandığını belirtti. FAO baş
ekonomisti Maximo Torero ise, Ukrayna
savaşının gıda piyasalarına hem doğrudan
hem de dolaylı etkilerine dikkat çekerek,
savaşın gıda yanında enerji fiyatlarını da
yükselttiğini, enerji fiyatlarındaki artışın gıda
fiyatlarına bir kez daha etki yaptığını belirtti.
Son haftalarda Avrupa’da market raflarında
boşluklar oluşmaya başladı. Gıda tedarik
zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle,
Almanya’daki bazı marketlerde un ve
makarna gibi ürünler için sınırlı satış başladı.
Kısaca, iki ülkenin de küresel tahıl ticaretinde
zirvede olması dünyayı bir tahıl krizi ile karşı
karşıya bıraktı. 

Gübre fiyatı artışı gıda
enflasyonuna yol açıyor
Türkiye, Ukrayna limanlarından 20 milyon

ton tahıl çıkarılması için bir güvenlik koridoru
için mesai harcıyor. Bu gerçekleşirse, tahıl
arzında bir nebze rahatlama yaşanabilir.
Bununla birlikte, dünyadaki koşullar
değişmedikçe, bu çözümün etkileri de geçici
olacaktır. Zira Rusya’ya karşı alınan kısıtlama
kararlarının ardından doğalgaz fiyatı artınca
hem enerji krizi patlak verdi hem de
doğalgazdan üretilen gübrenin fiyatı arttı. Bu
da doğal olarak gıda enflasyonuna yol açan
başka bir neden oldu.”

Dünya gibi biz de harekete
geçelim
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz,

ne kadar süreceği belli olmayan Rus - Ukrayna
savaşının etkilerinden korunmak için, tarımsal
üretimin artırılması ve yeni tedbirler alınması
gerektiğini belirterek, “Bildiğiniz üzere daha
önce gıdada piyasanın dengelenmesi için tüm
dünya gibi bizim de harekete geçmemiz
gerektiğini vurgulamıştık. Bu kapsamda
hububatta gümrük vergisi sıfırlanmasının,
tarımsal desteklerin artırılmasının ve dökme
tarımsal ürünler ile canlı hayvan ihracatının
bir süre için izne tabi olarak yapılmasının
ülkemizin yararına olacağını ifade etmiştik. Bu
talebimizin altında geleceğini öngördüğümüz
hububat ve gıda krizi vardı. Neyse ki
hükümetimiz, gereken önlemleri ivedilikle
aldı.

Türkiye tarımda ithalatçı 
bir ülke değil
Genel kanının aksine Türkiye tarımda her

şeyi ithal eden bir ülke değil. Tarımsal hasılada
dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ise birinci
durumdayız. Ancak bu durumumuz
geleceğimizi garanti altına aldığımızı
göstermiyor. Çünkü çiftçimiz önümüzdeki
dönemde artan maliyetler karşısında üretim
konusunda çekingen davranabilir. Hükümet
bu doğrultuda adımlar atıyor ve inşallah
atmaya da devam edecek. Et Süt Kurumunun
2 Nisan - 1 Mayıs arası için geçerli olan sığır
başına 2.500 TL kesim desteğinin yılsonuna
kadar uzatılması ve TMO’nun sert ekmeklik
buğdayın tonunu 7 bin 50 liradan, arpayı ise
ton başına 6 bin liradan alacağını açıklaması,
bu tedbirlere iyi birer örnek. 

Önleyici politikalar 
önem taşıyor
Bunların yanında ek mazot ve gübre

destekleri de var... Ayrıca bazı ödemelerin

öne çekilmesi üreticimizi
biraz daha rahatlatacaktır. Zira enerji
fiyatları gübre üretimini etkiliyor, gübre
kullanımından vazgeçmek zorunda kalan
üretici de yüksek verim alamıyor. Verimin
düşmesi halinde hem karlılık azalır hem de
ülke içinde arz açığı doğar. Bu da, ithalat
kapısının açılacağı bir kısır döngüye yol
açabilir. Bizim önlemimizi bu noktaya
gelmeden almak için atılan her önleyici
politikanın çok önemli olduğuna
inanıyorum.”

İlk çeyrekteki yüzde 0.9 büyüme
endişe verici
Türkiye 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3

büyüdüğünü hatırlatan Ali Kopuz, “Olağan-
üstü şartlarda gerçekleşen bu büyüme olumlu.
Ancak tarımın ilk çeyrekte sadece yüzde 0,9
büyümesi endişe verici. Tarımsal hasılamızı
yeni ve etkin politikalar ile artırmak için
elimizden geleni yapmak zorundayız. Özellikle
temel gıda maddelerinin üretimine kar odaklı
değil, strateji odaklı bakmalıyız” diye konuştu.

Gıda üretimine strateji
odaklı bakmalıyız

TMO yaptığı
duyuru ile
Giresun, Samsun,
Ordu ve Kocaeli
Başmüdürlükleri
stoklarında
bulunan 18 bin ton
(17.000 ton Levant,
1.000 ton Giresun
kalite) 2021 yılı
mahsulü Giresun
ve Levant Kalite kabuklu
fındıkların serbest satışa
açıldığını duyurdu. TMO Satış
fiyatı olarak; %50 sağlam iç
fındık esasına göre peşin bedel
mukabilinde KDV hariç olmak
üzere, Giresun ve Levant Kalite
için 44 TL/kg olarak belirledi 

Fındıkta taban fiyat
iyi gelecek 
Toprak Mahsulleri Ofisinin

elinde bulundurduğu stokları
Haziran ayı içinde kilosu 44
TL’den satma kararı almasını
değerlendiren İstanbul Ticaret
Borsası Meclis üyesi Çetin
Topaloğlu, “TMO’nun bu kararı
çok önemli. Bilindiği gibi
Toprak Mahsulleri Ofisi
geçtiğimiz Mayıs ayında
stoklarında bulunan 2021
mahsulü kabuklu fındığın 20 bin
tonluk kısmını kilosu 41 liradan
satmıştı. Bu ay içinde de 18 bin
ton fındığı 44 liradan satma
kararı aldı. Bu kararla TMO,
ihracatçının döviz kuru
dolayısıyla artan dış talebi
karşılaması sürecinde sorun
yaşanmamasını sağladı. 1 Eylül
2021-31 Mayıs 2022 tarihleri
arasında, 287 bin ton olarak
gerçekleşen fındık ihracatından

1,7 milyar dolar
gelir elde edilmesi
olumlu bir gelişme.
Bu adımla
ihracatımızın
sekteye
uğramaması
sağlanmış oldu”
dedi. 

TMO’nun 44
liralık fiyatının

yakında açıklanacak taban
fiyatla ilgili fikir de verdiğine
dikkat çeken İstanbul Ticaret
Borsası Meclis Üyesi Çetin
Topaloğlu, “Bilindiği gibi
Toprak Mahsulleri Ofisinin
şimdiye kadar yıl içinde yaptığı
satışların altında bir taban fiyat
hiç açıklanmadı.  Bunun anlamı
taban fiyat 44 liranın üstünde
olacak. Burada üreticimiz
memnun olacağı bir taban
fiyatıyla karşılaşacaktır.
Dolayısıyla bahçelerin bakımına
gösterilen özenin önemi daha da
artmıştır. Bahçelerin bakımı ne
kadar iyi yapılırsa verim o kadar
artacak, kazanç o miktarda
yüksek olacaktır. Yani bahçe
bakımı için emek vermek
kesinlikle boşa gitmeyecektir. 
Fındık, üreticiden başlayarak
tüm Türkiye için bir zenginlik
kaynağıdır. Bu nedenle
verimliliği artırmak için dökülen
her damla terin karşılığı
olacaktır” dedi.

Topaloğlu, TMO’nun
piyasayı dengeleyecek adımları
doğru zamanda ve doğru yerde
attığına dikkat çekerek, “Bu
adımlar, ülkemizin zengin-
liklerinin değerlenmesini
sağlıyor” şeklinde konuştu. 

TMO, elindeki
fındık stoklarını
haziran içinde 
elden çıkardı

Çetin Topaloğlu

İstanbul
Ticaret Borsası
Başkanı Ali
Kopuz, 
gıdanın
önemine dikkat
çekerek,
“Tarımsal
hasılamızı 
yeni ve etkin
politikalar ile
artırmak için
elimizden
geleni yapmak
zorundayız.
Gıda
maddelerinin
üretimine 
kâr odaklı
değil, strateji
odaklı
bakmalıyız”
dedi. 

04Syf 3_MASTER  1.07.2022  13:58  Page 1



4 İSTİB GÜNDEM

w HABER MERKEZİ

Rize Dernekler
Federasyonunun (RİDEF)
Rize Valiliği himayesinde
düzenlediği ve İstanbul
Ticaret Borsasının 
desteklediği Rize Tanıtım
Günleri, İstanbul Yenikapı’da
kapılarını ziyaretçilere açtı.
İstanbul Ticaret Borsası, açtığı
stant ile faaliyetlerinin ve
yayınlarının tanıtımını yaptı.

7 Bölge, 7 Renk, Biriz,
Beraberiz, Kardeşiz

Rize Dernekler
Federasyonu Başkanı Hasan
Başça’nın açılış konuşmasını
yaptığı program; Rize Valisi
Kemal Çeber, Rize Belediye
Başkanı Rahmi Metin, Rize

Milletvekili Muhammed Avcı,
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Rize
Milletvekili Hayati Yazıcı'nın
konuşmaları ve kurdele
kesimi ile başladı.

Rize’nin ekonomik,
kültürel ögelerini İstanbul'a
taşıyan etkinliğe İstanbul
Ticaret Borsası da açtığı 
stant ile katılım sağladı. Bu yıl
“7 Bölge, 7 Renk, Biriz,

Beraberiz, Kardeşiz”
sloganıyla düzenlenen 
12. Rize Tanıtım Günleri 25 -
29 Mayıs 2022 tarihleri
arasında Yenikapı Etkinlik
Alanında gerçekleştirildi.

TEMMUZ 2022

İSTİB, 12. RİZE TANITIM GÜNLERİNDE STANT AÇTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili
Hayati Yazıcı da etkinliğin açılışında bir konuşma yaptı.

İSTİB, üyeleri ile 
birlikte 6. Yerli Market 
Haftası Fuarında İstanbul Ticaret Borsası,

İstanbul PERDER (Gıda ve
İhtiyaç Maddeleri
Perakendecileri Derneği) üyesi

yerel market zincirlerini tedarikçi
firmaları ile bir araya getiren 6. Yerli
Market Haftası Fuarına katıldı.
WOW Convention Center Otel’de
düzenlenen fuarın açılış konuşmaları
İstanbul Perakendeciler Derneği
Başkanı Faruk Güzeldere, Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Mahmut Asmalı ve İstanbul
İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca tarafından yapıldı.

İSTİB üyeleri fuarda
İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi

Alaattin Altuntaş ve İSTİB Meclis
Üyesi Şemsettin Memiş’in katıldığı
fuar 25-26 Mayıs tarihleri arasında
ziyaretçilere açık olacak. Yerli Market
Haftası Fuarı, katılımcı firmaların
market yöneticileri ile etkileşimini
artırmak amacıyla düzenleniyor.

Kardeş borsalardan 

ortak mesai
Aydın Ticaret Borsası

ve İstanbul Ticaret
Borsası yönetimi bir
araya gelerek projeler
hakkında ortak akıl
çalışmalarında
bulundular. İstanbul
Ticaret Borsası merkez
binasında bir araya gelen
Aydın Ticaret Borsası ve
İstanbul Ticaret Borsası
yönetimleri, çeşitli
faaliyetler hakkında
görüş alışverişinde
bulundular. 

Birlikte projelere
devam kararı

3 – 5 Haziran tarihleri
arasında İstanbul’da
düzenlenen Olivia
İstanbul Zeytinyağı
Festival ve zirvesine
katılan Aydın Ticaret
Borsası, zirve ile ilgili
bilgileri Başkan Kopuz’a

aktardı. Her iki borsa
daha önce birçok ortak
projeye imza atmıştı.

Aydın Ticaret Borsası
Meclis Başkanı A. Bahri
Erdel, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Cengiz Ülgen, Meclis
Başkan Yardımcısı Rıza
Uyar, Yönetim Kurulu
Üyeleri Kazım Günaydın,
Yakup Er, Abdülkadir
Yıldız, Meclis Üyeleri
Mustafa Aktan, Cihan
Can, Mehmet Ali Avcı ve
Adem Türkmen’in
bulunduğu kardeş borsa
heyetini İSTİB Başkanı Ali
Kopuz karşıladı. Ziyarette
İSTİB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İlhan
Koyunseven ile Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet
Beşir Kılıç da hazır
bulundu.

Aydın Ticaret
Borsası (ATB) Meclis

Başkanı A. Bahri
Erdel, İSTİB Yönetim

Kurulu Başkanı Ali
Kopuz, ATB Yönetim

Kurulu Başkan
Yardımcısı Cengiz

Ülgen (sağda)

Aydın Ticaret
Odası’ndan ziyaret

Aydın
heyetinde
bulunan TOBB
Yönetim
Kurulu Üyesi
ve Aydın
Ticaret Odası
Başkanı Hakan
Ülken, TOBB
Başkan
Yardımcısı ve
İSTİB Başkanı
Ali Kopuz’a
nezaket
ziyaretinde
bulundu. Ziyarette,
güncel ve ekonomik

gelişmelerin yanı sıra
gıda sektöründeki
gelişmeler görüşüldü. 

İstanbul Ticaret Borsası,
Batman Ticaret Borsası
heyetini ağırladı. Batman
heyeti, TOBB Başkan
Yardımcısı ve İSTİB Başkanı
Ali Kopuz, Meclis Başkanı
Ahmet Bülent Kasap ve
İSTİB Yönetim Kurulu ve
Meclis üyeleri tarafından

karşılandı. Batman Ticaret
Borsası heyeti ile güncel
ekonomik değerlendirmeler
yapılırken, karşılıklı olarak
işbirliği fırsatları araştırıldı.
Batman Ticaret Borsası
Heyeti şu isimlerden oluştu;
Yönetim Kurulu Başkanı
Arif Güneş, Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim İzmir, Yönetim
Kurulu Üyeleri:
Abdurrahman Maltaş, Sabri
Çelik, Şehmus Bayer, Meclis
Başkanı M. Beşir Altunç,
Meclis Üyeleri Azmi Al,
Hifzullah Akdaş, Metin
Rüzgâr ve Sıdık Oğuz.

İstanbul Hayvan
Sağlık Zabıtası
Komisyonu toplandı

İstanbul İli
Hayvan Sağlık
Zabıtası
Komisyonu
toplantısı
14.06.2022
tarihinde Vali
Yardımcısı Uğur
Aladağ
başkanlığında İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünde gerçekleştirilirdi.
Toplantıda belgesiz, küpesiz olan ve
Avrupa yakasına kaçak geçen hayvanlar
için İstanbul Ticaret Borsası Tuzla Canlı
Hayvan ve Et Şubesinin öncelikli karantina
alanı olarak belirlenmesi, İstanbul Ticaret
Borsası Canlı Hayvan tesislerinin yetersiz
kalması halinde belirlenen diğer noktaların
karantina alanı olarak belirlenmesi
kararlaştırılırken, yol kontrol noktalarının
oluşturulması ve ilgili kurumların
koordinasyonunun sağlanması
konularında değerlendirmelerde
bulunuldu. Toplantıya İstanbul Ticaret
Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Tekinaslan ve Canlı Hayvan ve Et
Şubesi Müdürü Emrullah Portakal katıldı.

Batman Ticaret Borsası ile işbirliği İncelemesi

İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İlhan Koyunseven ve ATB heyeti
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01.06.2022-20.06.2022 tarihleri arasındaki vadeli satışlara ait toptan fiyatlardır...

ÜRÜN EN AZ 
(TL)

EN ÇOK 
(TL)

AĞIRLIKLI
ORTALAMA (TL)

TL

İŞLEM 
SAYISI

İSTİB Temel Gıda Sepeti

w HABER MERKEZİ

Özbekistan’ın
Andijan Bölgesi
Valisi Shukhratbek
Abdurakhmonov
Kushakbaevich ve
Andijan Bölgesi
Yatırımlar ve Dış
Ticaretten Sorumlu
Vali Yardımcısı
Botirjon Khamraev,
İstanbul Ticaret
Borsasını ziyaret etti.
Ziyarette,
Özbekistan heyetine
ticaret borsalarının
işleyişi, faaliyetler,
İstanbul Ticaret
Borsası (İSTİB)
uygulamaları ve
yasal süreçler
hakkında
bilgilendirme
yapıldı. İSTİB tarihi
hakkında da bilgi

alan Özbekistan
heyeti,
Özbekistan’ın
Andijan bölgesinde
ticaret borsası
kurulabilmesi
konusunda fikir
alışverişi yaptı.
Özbekistan’ın
Andijan Bölgesi
Valisi Shukhratbek
Abdurakhmonov
Kushakbaevich ve
Andijan Bölgesi
Yatırımlar ve Dış
Ticaretten Sorumlu
Vali Yardımcısı
Botirjon Khamraev,
İSTİB Başkan
Yardımcısı İlhan
Koyunseven ve
İSTİB Genel
Sekreteri Şule
Karadeniz
tarafından ağırlandı
ve bilgilendirildi. 

w HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından yayınlanan ilk
çeyreğe ilişkin milli gelir
istatistiklerini değerlendiren
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Türkiye
ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık

yüzde 7,3 büyüdüğünü
hatırlatarak, “Bu rakam dünyanın
en yüksek büyüme
rakamlarından biri. OECD,
Avrupa Birliği, G7 ve G20 gibi
tüm grupların ortalamalarının
çok üzerinde. Dolayısıyla
ekonomik sorunlarımızın çözümü

için doğru yolda olduğumuzu
düşünüyorum” diye konuştu.

Büyüme geniş 
kitlelere yansımalı
İSTİB Başkanı Ali Kopuz,

işgücü ödemelerinin Gayrısafi
Katma Değer içerisindeki payının

ise 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde
31,5 olduğunu belirterek, “Bu
oran 2021 yılı dördüncü
çeyreğinde yüzde 25,8, ilk
çeyreğinde ise yüzde 35,5 idi.
Büyümenin geniş kitlelerin
refahına yansıması için bu payın
artırılması gerekir” dedi. 

İşgücünün gelirdeki payı artmalı

w HABER MERKEZİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali
Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı

Nureddin Nebati'nin katılımıyla İstanbul'da
gerçekleştirilen Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) 65. Olağan Genel Kurulu'na iştirak etti.

Bakan Nureddin Nebati, TBB Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada “Küresel
ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Emtia
fiyatlarındaki yüksek artışlar, tedarik
zincirinde yaşanan sorunlar ve taşımacılıkta
artan fiyatlar tüm dünyada enflasyonun sert
bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün
gelişmiş ülkeler son 40 yılın en yüksek
enflasyonunu yaşıyor” dedi. 

Enflasyon görünümündeki
bozulma geçici nitelikte 
Enflasyondaki yükselişte arz yönlü ve

maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana
çıktığını vurgulayan Bakan Nebati şöyle
devam etti: “Bu nedenle enflasyon
görünümündeki bozulmanın geçici nitelikte
olduğunu düşünüyoruz. Fiyat artışlarının
vatandaşlara asgari yansımasına yönelik
adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızın ve
üreticilerimizin maruz kaldığı fiyat artışlarını
sübvanse ediyoruz.” 

Gelişmiş ülkeler 
son 40 yılın en yüksek
enflasyonunu yaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 65. Genel
Kurulu'nda Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Bakan Nebati, “Küresel ekonomi zor bir
dönemden geçiyor. Bugün gelişmiş ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor”dedi.

ELÜS Piyasa
Verileri- İSTİB

İstanbul Ticaret Borsası
mayıs ayı ELÜS piyasasında
437 emir üzerinden
19.839.761 -TL’lik işlem
hacmi gerçekleştirildi. Bir
önceki aya kıyasla borsamız
ELÜS emir adedi yüzde 63
artmasına rağmen, hasat
döneminin de etkisiyle işlem
hacminde yüzde 22 azalış
oldu. 

ELÜS Piyasa
Verileri- Türkiye
Geneli 

Mayıs ayı TÜRİB ELÜS
piyasasında 13 bin emir

üzerinden 432 bin tonluk işlem
yapıldı. Geçtiğimiz aya oranla
TÜRİB emir adedi yüzde 22,
işlem miktarı yüzde 39
azalırken, 2.5 milyar TL’lik
işlem gerçekleşti. Mayıs
ayındaki hacimle birlikte 2022
ELÜS işlem hacmi 14 milyar
TL’yi geçti. 

Mayıs ayında TÜRİB işlem
platformunda işlem gören
ürünlerin yüzde 97’si buğday,
arpa ve mısırdan oluştu. Aynı
ayda en çok işlem gören ürün 1
milyar 151 bin TL ile mısır
olurken TÜRİB Tarımsal Ürün
Endeksine göre mısır fiyatları,
aylık bazda yüzde 20 arttı.

Hububat ve buğday fiyatları
mayısta yüzde 22 artarken,
arpa fiyatlarındaki artış yüzde
23 olarak gerçekleşti.  

TÜRİB mayıs verilerine göre buğday
fiyatları, yüzde 20’nin üzerinde arttı 

BUĞDAY UNU 4,92 12,78 8,03 1153

BULGUR PİLAVLIK 8,20 16,95 11,06 96

MAKARNA 5,13 22,16 10,72 6676

KURU FASULYE DERMASON 14,62 26,90 21,85 24

MERCİMEK KIRMIZI 13,61 30,30 16,82 57

MERCİMEK YEŞİL 21,25 31,20 26,48 10

NOHUT NATÜREL 18,32 32,50 23,88 26

AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 21,09 44,56 33,27 969

MISIRÖZÜ YAĞI RAFİNE 35,00 49,35 39,98 12

ZEYTİN YAĞI RİVİERA 30,00 59,88 50,06 33

ZEYTİN YAĞI SIZMA 60,00 108,50 71,29 240

NEBATİ MARGARİN SOFRA 49,80 155,00 58,82 1943

NEBATİ MARGARİN MUTFAK 20,46 49,61 37,19 3285

NEBATİ MARGARİN SANAYİLİK 15,50 91,41 36,57 1220

TEREYAĞI KAHVALTILIK 100,00 190,00 117,95 308

TEREYAĞI MUTFAK 51,55 99,60 83,01 275

KURU SOĞAN 2,00 8,00 3,79 615

PATATES 3,00 10,50 6,93 1217

SİYAH ZEYTİN HUSUSİ 35,00 65,00 42,90 1110

YEŞİL ZEYTİN 14,11 54,29 27,20 494

SİYAH ZEYTİN 15,51 34,96 28,49 722

KUZU ETİ KARKAS 90,00 119,35 98,23 1319

KUZU ETİ KEMİKSİZ 120,00 250,00 135,23 558

DANA ETİ KARKAS 90,00 109,99 97,75 3608

DANA ETİ KEMİKSİZ 110,00 450,00 133,57 4040

PİLİÇ ETİ KEMİKLİ 19,90 49,96 33,82 3260

PİLİÇ ETİ KEMİKSİZ 50,00 95,00 56,91 484

KAVURMA 102,00 431,65 179,32 187

PASTIRMA ANTRİKOT 204,17 530,12 257,43 146

SUCUK HUSUSİ 152,25 471,70 184,37 550

SOSİS 52,28 291,18 91,64 304

SALAM 51,87 348,00 112,09 959

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI 70,00 145,69 83,20 543

BEYAZ PEYNİR YARIM YAĞLI 45,57 49,92 48,17 569

BEYAZ PEYNİR YAĞSIZ 30,29 44,75 41,27 655

BEYAZ PEYNİR YAĞLI 50,39 69,50 58,35 829

KAŞAR PEYNİRİ (ESKİ) 80,00 176,50 91,31 1059

KAŞAR PEYNİRİ (TAZE) 33,94 79,55 65,63 985

YUMURTA NATUREL 1,00 2,73 1,28 1755

Hazine ve
Maliye Bakanı

Nureddin
Nebati:

Özbekistan 
emtia piyasasına
İSTİB desteği
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BAKLİyAT ve yağlı
tohumlarda bölgelere göre
hasat başlamak üzere
diyebiliriz. Akdeniz ve

Güneydoğu Anadolu ayrıca Ege
Bölgesinde buğday ve arpa hasadı
başladı ve devam ediyor. Bu vesile ile
önemli bir noktanın altını çizmek
isteriz. Dünyada çok az ülkede
bulunan bir özellik olarak ülkemizde
hububat hasadı yaklaşık 3 ay
sürmektedir. Mayıs ayı itibarıyla
Çukurova, Amik Ovası, Harran Ovası,
Ege gibi bölgelerde başlayan hasat,
Ağustos ayı itibarıyla Doğuanadolu’da
son bulmaktadır. Bu farklı iklim ve
coğrafyada üretim yapabilmenin
zenginliği aynı zamanda önemli bir
tarımsal riskin azaltılmasına vesiledir.
Avustralya veya Kanada gibi belirli
ülkelerde kuraklık veya olumsuz iklim
şartları yaşandığında hasadın yarısını
kaybetme riski söz konusudur. Çünkü
üretim coğrafyası ve bölgesi aynı
kuşakta bulunmaktadır. Oysa
ülkemizde her bölgenin farklı coğrafi
ve iklimsel özellikleri söz konusudur.
Geçen yıl da yaşadığımız gibi
Güneydoğu Anadolu veya İç Anadolu
Bölgesinde bir kuraklık yaşanmakla
birlikte Marmara Bölgesinde veya
Doğuanadolu Bölgesinde olumlu bir
üretim sezonu yaşanabilmektedir.

Bugüne kadarki
istatistikler göstermiştir
ki, ülkemizde rekoltede
%50’ler civarı kayıp çok
olağan dışı bir
durumdur. Bu manada
farklı coğrafya ve
iklimsel faktörlerin
etkisiyle iklim
değişikliğinin
olumsuzluklarını
daha az
hissedebilen bir
kuşaktayız
diyebiliriz. 

Bu çerçevede özetlemek gerekirse
bu yıl da Güneydoğu Anadolu,
Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesinde
özellikle bahar yağışlarının azlığına
bağlı olarak bir rekolte kaybı söz
konusudur. Buğday ve arpa gibi
hububat ürünlerinin %80’e yakın
kısmını kuru tarım şartlarında
yaptığımız, sulanabilen alanların
%20’ler civarında olduğunu göz önüne
aldığımızda ekim ve bahar dönemi
yağışlarının bu ürünler için neyi ifade
ettiği daha iyi anlaşılabilir. 

REKOLTE GEÇEN yILDAN İyİ

Marmara Bölgesinde geçen yılki gibi
olumlu bir iklim sezonu yaşandı. Ülke
genelini değerlendirdiğimizde
özellikle buğday ekilişindeki azalma,
girdi maliyetlerindeki artışa bağlı

olarak gübre ve sertifikalı
tohum
kullanımındaki
düşüşün etkisiyle
geçen yıldan daha
olumlu bir iklim
yaşanmasına rağmen
üretim artışının
beklenen miktarlarda
gerçekleşemeyeceğini
öngörmekteyiz.
Rekoltenin buğday
için geçen yıldan
daha iyi olduğunun
altını çizebiliriz, arpa
için de bir miktar
artış söz konusudur.
Mısır hasadı Ağustos

ayı itibarıyla Çukurova
hattında başlamaktadır. Aynı şekilde
yağlı tohumlarda Haziran itibarıyla
Marmara Bölgesinde kanola, Akdeniz
Bölgesinde ayçiçeği tohumu ile yoğun
bir hasat süreci görülecektir. 

BUĞDAyDA KRİTİK EŞİK

Buğdayda yeterlilik kavramı sıklıkla
tartışılan konulardandır. yıllık buğday
tüketimimiz 20-21 milyon ton civarında
seyretmektedir. Bu miktardaki artış
veya azalışı yem sektörünün talebi
belirlemektedir. Dolayısıyla bu
denklemden son birkaç yıldır buğday
yeterliliğinde daha kritik bir eşikte
olduğumuzu söyleyebiliriz. yurt içi
tüketimi üretimle karşılayabilmek için
20-21 milyon ton buğday üretmemiz
gerekmektedir. Bunun için de her yıl
ekilmeden boş devreden 2 milyon
hektarlık tarım arazimizin üretime
kazandırılması son derece hayatidir.

ALIM FİyATLARI AÇIKLANDI

Hasat sezonunun başlaması ile
birlikte bir hafta önce sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından buğday
ve arpa müdahale alım fiyatları
açıklandı. 
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Tarım piyasalarında
yaşanan gelişmeler

Dünya tarım piyasalarında
tedirginlikler devam ediyor. Gıda krizi,
buğday krizi kavramları daha sıklıkla
işlenmeye başlandı. Ülkelerin enflasyon
rakamlarında uzun yıllar
ortalamalarına göre ciddi artışlar var.
Avrupa Birliği ülkeleri, ABD dahil
olmak üzere çok uzun süredir
enflasyona alışık olmayan ülkeler enerji
ve gıda fiyatlarının sürüklemesiyle
tarihi enflasyon rakamlarını yaşıyor.
Bizler değişik vesilelerle altını çiziyoruz
ki, esasında dünyada tarım ürünlerinin
üretim m,ktarına dayalı bir kıtlık veya
bir yokluk söz konusu değildir.
Dünyanın gerek tarım toprağı gerekse
üretim potansiyeli insanlığı
besleyebilecek miktardadır. Bugn
dünya küresinde 13.2 milyar hektar
karasal alan bulunmakla birlikte bunun
4.2 milyar hektarı potansiyel tarım
arazidir. Oysa dünya bugün 1.6 milyar
hektar civarında tarım arazisini
kullanmaktadır. Başka bir örnek
vermek gerekirse bugün küresel açlığın
ve beslenme yetersizliğinin en yoğun
olduğu bölge sahra altı Afrika
ülkelerinin bulunduğu bölgedir. Oysa
Afrika kıtasındaki 11 ülkeyi havzasına
alan bir nil nehri ve yeterli toprak söz
konusudur. Yani tarım için toprak
vardır, su vardır. Bugün dünyada arazi
kiralama veya satın alma
operasyonlarının en yoğun olduğu
bölgelerden biri çok ilginçtir ki,
dünyanın en fazla açıkla boğuşan ülke
sınırlarıdır. 

Uluslararası raporlarda, en son
USDA tarafından yayınlanan rekolte
tahminlerinde dünya buğday
üretiminin 775 milyon ton civarında
olacağı, tüketimin ise 785 milyon
tonları bulacağı açıklanmıştır. Her ne
kadar üretim ve tüketim arasında 10
milyon ton civarında bir fark söz
konusu ise de dünyada 270 milyon ton
civarı buğday stoğunun devretmesi söz
konusudur. Aynı şekilde mısır, arpa ve
yağlı tohumlar grubunda da belirli
ürünlerde azalma olmakla birlikte
önemli stok devirleri söz konusudur.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın
her iki ülkenin dünya tarım ürünleri
üretimi ve ihracatındaki etkileri
dolayısıyla piyasalara olumsuz
yansıması normaldir. Ancak son
raporlarda Rusya’nın 85 milyon ton
civarlarında buğday üreteceği ve
bunun 35-40 milyon tonunu ihraç
edebileceği açıklanmaktadır. Aynı
şekilde Ukrayna limanlarında da geçen
yıldan bekleyen tahıl stokları yanında
yeni yıl üretimlerinin belirli yollarla
uluslararası ticarete kazandırılma
gayretleri söz konusudur. Tam bu
noktada 2 şeyi birbirine karıştırmamak
gerekir; Evet dünyada gıda tedarik
zincirinde bozulmalar, maliyetlerde
ciddi artış, lojistikteki sıkıntılar,
fiyatların artması söz konusudur.
Ancak tekrar ifade edelim ki, üretim ve
miktara dayalı bir kıtlık, bir yokluk söz
konusu değildir. Yine bu noktada
değişen dünya tarım ürünleri
ticaretinde dengelerin nasıl
şekillendiğini iyi analiz etmek
gerekmektedir. 

Enerji, su, tarım ve gıdanın bugünün
ve geleceğin en stratejik 3 alanı olduğu
dünyada sınırlı sayıda üretici ve
ihracatçı ülkenin bulunması dengeleri
daha hassas hale getirmektedir. En son
Davos zirvesinde dünya gıda
ticaretinin %70’ini 4 tane şirketin
yönettiği gündeme getirilmişti. Aynı
şekilde dünya tarım ürünleri, tohum,
ilaç, gübre piyasasını sınırlı sayıda
ülkenin veya şirketin yönetiyor olması
tarım piyasalarındaki oynaklığı
arttırmakta çoğu zaman serbest ticarete
engeller konulmaktadır. Gelinen
noktanın ülkeler için gıda güvenliği
açısından ilave önlemler almayı
zorunlu kıldığı aşikardır. 

Üretebilen ülkeler mevcut
potansiyelini en iyi şekilde kullanmaya
çalışırken net ithalatçı ülkeler lojistik
merkezlere, stoklamaya, tedarik
güvenliğine, başka ülkelerde arazi
organizasyonlarına daha fazla ağırlık
vermektedir. 

İsmail
KemaloğluEs
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Denizhan Dere

Tarımda hasat
sezonu piyasa
görünümü

Bu yılki müdahale fiyatı
açıklamasında genelde alışık
olmadığımız bir yöntem
hayata geçirilmiş oldu.
Ürününü Toprak Mahsulleri
Ofisine satan çiftçilere
açıklanan müdahale fiyatlarına
ilave olarak 1000 tl/ton fark
fiyat verileceği belirtildi.
Buradaki temel yaklaşıma
baktığımızda çiftçinini eline
geçen fiyatla piyasa fiyatı
arasındaki farkın gıda
enflasyonunun önlenmesine
olumlu katkı verebileceğini
söyleyebiliriz. 

Yani uzun yıllardır
savunduğumuz şey;
müdahale fiyatının bir tatmin
fiyat, bir tavan fiyat olmadığı
bir eşik fiyat mahiyeti
taşıdığıdır. Dolayısıyla çok
yüksek müdahale fiyatları
aynı zamanda hammadde
fiyatlarının artışına bağlı
olarak un, makarna, irmik,
bisküvi gibi mamul
fiyatlarında da artış demektir.
Esas olan çiftçinin üretimi
sürdürebilmesi için eline geçen
toplam miktarın tatmin edici
olmasıdır. Bu açıdan
müdahale fiyatı yanında
destek teşvik, prim, fark fiyat
gibi uygulamalar enflasyon
açısından olumlu
yaklaşımlardır. 

Diğer taraftan söz konusu
fark fiyatın sadece ürününü
TMO’ya satana verilmesi
devletin yurt içi piyasadan
ürün satın almak istediğine
işarettir. Ancak piyasa
tecrübemizle bir konunun
altını çizmiş olalım; piyasa
düzenleme kurumlarının
temel görevi ihtiyaç duyulan
bir bardak su için bardağı dolu
tutmaktır. Şayet bardakta
eksiklik varsa onu dışardan
tamamlayacak araçları
harekete geçirmektedir yoksa
bardakta bulunan suyu
süngerle çekip tekrar bardağa
boşaltmak arzda güvenliği
sağlamayacaktır. 

Kaldı ki, üretim ve tüketim
arasındaki arz açığına bağlı
olarak piyasa dinamikleri
kamuya yeterince ürün
satışına da imkan
vermeyebilir. Çiftçinin
ürününü beklettiğinde daha
fazla kar elde edebileceği
yönündeki öngörüsü veya
sanayici, tüccarın ürün
fiyatlarının artacağı yönündeki

beklentisi ürünün daha iyi bir
fiyata piyasada işlem
görmesine vesile olabilir. Bu
durumda kamu yurt içi
tüketimi karşılamak için yine
ithalata başvurmak zorunda
kalabilir. 

Hasatın başladığı
bugünlerde çiftçilerin
ürününü genel olarak
bekletme eğiliminde
olduğunu, piyasada tüccar
faaliyetinin yoğun devam
ettiğini söyleyebiliriz. İç
Anadolu Bölgesi ve Marmara
gibi daha yoğun potansiyelin
olduğu bölgelerde buğday ve
arpa hasadı yoğunlaştıkça
piyasalar şekillenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan TMO
tarafından yapılan açıklamayla
yine uzun dönemdir alışık
olmadığımız şekilde ‘Un
Regülasyonu’ amacıyla hasat
döneminde un sanayine
düşük fiyatla buğday tahsisi
yapılacağı açıklanmıştır.
Haziran ayı itibarıyla un
regülasyonu kapsamında
protokol imzalayan firmalara
4500 tl/ton civarında fiyatla
buğday tahsisi yapılacak,
tahsisler fiili olarak Eylül ayı
itibarıyla gerçekleşecektir. 

Değişen dünya şartları
üretimde yeterliliği ve daha
geniş çerçevede gıda
güvenliğini çok kritik hale
getirmiştir. Bugün yurt
dışından ekmeklik buğday
ithalatı yapmak istediğimizde
450 $ tonları (7300 tl/ton),
mısır ithalatı yapmak
istediğinizde 400 $ ton (6400
tl/ton) bedelleri ödemeniz
gerekmektedir. 

Dolayısıyla ithalat ucuz
değildir. Üstelik savaşların
etkisiyle kolay da değildir.
Haziran sonu ve Temmuz ayı
başında hububat hasatının
yoğunlaşmasını
beklemekteyiz. Bu yıl iklim
şartlarına bağlı olarak bir
miktar gecikme
görünmektedir. Özellikle
Haziran ayı içerisinde
bölgelere göre sel, dolu ve
fırtınanın etkisi de
hissedilmektedir. 

Temel arzumuz ülkemiz
insanını besleyebilecek yeterli
üretimin yapılabilmesidir.
Piyasanın nasıl şekilleceğini
önümüzdeki günlerde daha
iyi değerlendirme imkanı
olacaktır. 

TMO Müdahale
Fiyatları

Buğday alım fiyatı

SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 6.050

DİĞER EKMEKLİK BUĞDAYLAR (2.Grup) 6.025

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY 5.975
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ARPA-ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE (2.Grup) 5.500

MAKARNALIK BUĞDAY (2. Grup) 6.500

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 6.250 

ALIM FİYATI (TL/TON)CİNSİ

Dünyada çok az ülkede bulunan bir özellik olarak
ülkemizde hububat hasadı yaklaşık 3 ay sürüyor.
Ülkemizde hububat hasat sezonu başladı.
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G
üvenilir Ürün Platformu
Başkanı Celal Toprak’ın
moderatörlüğünde
yapılan toplantının açılış

konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz
yaptı. Kopuz konuşmasında baharatın
Türkiye için önemine dikkat çekerek,
“Gelişme için sektörün her paydaşına
önemli görevler düşüyor. Öncelikle
tarımsal planlama ve doğru ürün
seçimine dikkat etmemiz gerekiyor.
Daha sonra üretimde eğitim ve
teknoloji kullanımı, tohum ıslahı,
standardizasyon, kalite, süreklilik
konularına yoğunlaşmalıyız. Son
aşamada da dünyada “Türk Baharatı”
algısını yerleştirmek için girişimlerde
bulunmalıyız” dedi.

Bilinirlik marka ile
mümkün 
Aydın Acun -

Ambalajlı Baharat
Üreticileri Derneği
Başkanı: Baharatta dış
ticaretin gelişmesinin
yolu uluslararası
bilinirlikten geçiyor.
Bilinirlik marka ile
mümkün. Sektörün hacmi uluslararası
marka oluşturmamıza yetecek
seviyede değil. Bu nedenle öncelikle
talebe uygun standartlarda ve yüksek
kalitede tarımsal üretimi

gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun
ilk adımı da destek ve teşviklerin
uzun vadeli olarak açıklanmasıdır.

Tıbbi Aromatik Bitkiler
Borsası kuruluşu için
İSTİB’den destek alıyoruz 
Prof. Dr. Nurullah

Okumuş -
Afyonkarahisar Sağlık
Bilimleri Üniversitesi
Rektörü: Üniversite
olarak bir tıbbi aromatik
bitkiler borsası girişimi
yürütüyoruz. Sektörün
gelişimi için bu borsa bir gereklilik.
Borsa, klasifikasyon, standardizasyon,
kalite, kontrol, markalaşma ve
ticarileştirme süreçlerinin
gerçekleşmesi için gereken altyapıyı
oluşturacak. Bu nedenle kuruluşu için
çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizin
yanında devletimiz, yerel yönetim,
Afyonkarahisar Ticaret Borsası ve son
olarak da İstanbul Ticaret Borsası bu
oluşum için çalışıyor.

Türkiye büyük bir
potansiyele sahip
Dr. Mehmet

Hasdemir - Bitkisel
Üretim Genel
Müdürü: Tıbbi
aromatik bitkiler ve
baharatla ilgili Türkiye
büyük bir potansiyele
sahip. Bu potansiyeli
değerlendirmek amacıyla, Tarım ve
Orman Bakanlığı olarak Itrî ve Tıbbi
Bitkiler ile Boya Bitkileri
Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Projesi’ni başlattık. Amacımız, bu tür
bitkilerin yetiştiriciliğinin
geliştirilmesi, üretimin iç ve dış talebe
göre artırılması, doğal ve biyolojik
kaynakların korunması ve
sürdürülebilirliği, kırsal kalkınmanın
sağlanmasıdır. Uluslararası
piyasaların istediği kalite ve miktarda
üretimin geliştirilmesinin de
bulunduğu hedeflerimize ulaşmak
için çalışmalarımız sürüyor.
Demonstrasyon, eğitim ve kümelenme

çalışmaları yürütüyoruz. Konuyla
ilgili fizibilite raporları ve yatırımcı
rehberleri yayınlandı.

Mevsimlik tarım işçiliği
ve iklim değişikliği en
önemli sorunlar arasında
Ahmet Tevfik

Dayan - Odessa
Baharat Yönetim
Kurulu Başkanı:
Baharat ve
kırmızıbiber
üretimdeki
problemlerimizin
başında mevsimlik tarım işçiliğinin
sorunlarının yansıması var. Bu sorun
biber ekiminin avantajını
kaybetmesine yol açıyor. Ayrıca
biberin sulak arazi istemesi, iklim
değişikliği de önemli sorunlar. Tohum
ıslahı çalışmalarının yavaş yürümesi,
endüstriyelleşme için gerekli ARGE
yatırımlarının yüksekliği de devlet
desteğinin gereğini gündeme
getiriyor.

Baharat Tebliği
önemli bir adım oldu
Prof. Dr. Nazım

Şekeroğlu - Gaziantep
Üniversitesi Öğretim
Üyesi: Tarım ve
Orman Bakanlığı
Baharat Alt
Komisyonu’nun
Baharat Tebliği
konusundaki çalışmalar uzun sürdü
ama sonuçları iyi oldu. Ancak
yapılması gereken çok iş var. Örneğin
aromatik bitkiler, çay ve uçucu yağ
tebliğlerinin de çalışılması gerekiyor.
Ayrıca bilimsel çalışmaların sektör
ihtiyaçlarına uyumlu olması için
atılması gereken adımlar da var. 

Laboratuvar ölçüm
limitlerinin farklı ve
tebliğ yoruma açık
Emin Demirci -

İSTİB Meclis Üyesi:
Denetim sürecinde
yaşananlar, sektörün
en önemli
sorunlarından birisi.
Laboratuvar ölçüm
limitlerinin farklılığı,
tebliğin yoruma açık olması,
denetimlerin üretim sürecini ve
sektörün tamamını kapsamaması,
özellikle ithal ürünlerde uluslararası
Kodeks Alimentarius gıda
standartlarının uygulanmaması gibi
nedenlerle, işini doğru yapan firmalar
zarar görmekte ve haksız rekabetle
karşı karşıya kalmakta. Bu sorunların
yaşanmaması için cezai uygulama
yönetmelikleri oluşturulmalı ve
konuyla ilgili bir danışma kurulu
oluşturulmalı. 

Uluslararası Türk
şeflerle işbirliği
yapılmalı
Şef Elif Korkmazel -

Yemek Yazarı ve TV
Programcısı: Türk
baharatı algısının tüm
dünyada oluşturulması
için uluslararası Türk
şeflerle işbirliği
yapılmalı. Markalaşma
için şeflerle işbirliği içinde hareket
edilirse küresel bir başarı daha hızlı
elde edilir.

Paydaşlar birbirlerinden
bağımsız çalışmalar
sürdürüyor
İSTİB Bal ve

Baharat Komitesi
Başkan Yardımcısı
Atilla Rua: Sektörel
sorunların çözümünde
her paydaş bağımsız
ve birbirinden
habersiz çalışmalar yürütüyor. Her
kurum, her paydaş önemli çalışmalar
yapıyor, önemli adımlar atıyor. Ancak
bu çalışmalar koordinasyondan
yoksun olduğu için ve bilgi paylaşımı
gerçekleşmediğinden sonuç
alınamıyor. Bu nedenle paydaşların
ortak hareket etmesi çok önemli.

Sektör burada 
çok güçlü bir şekilde
temsil edildi
Mehmet Beşir Kılıç

- İstanbul Ticaret
Borsası Yönetim
Kurulu Üyesi: Bugün
bu toplantıda sektör
çok güçlü bir şekilde
temsil edildi ve çok
önemli konular ele
alındı. Bu nedenle ben bu toplantının
çok faydalı olacağına inanıyorum.
Gıda sektörü temsilcileri hem dernek
hem oda ve borsa gibi oluşumlardaki
faaliyetlere daha aktif bir biçimde
katılmalı. Çünkü bu platformlar
bizlerin sorunlarının çözümü için var.

İstanbul Ticaret Borsasının
düzenlediği ‘Borsa Meydanı’nda
Sektörler Konuşuyor’ toplantılarının
beşincisinde baharat sektörü masaya
yatırıldı.  Toplantıda konuşan İSTİB
Başkanı Ali Kopuz, sektörde yapılması
gerekenleri adım adım sıraladı ve “Türk
Baharatı” algısını yerleştirmek için
girişimlerde bulunmalıyız” dedi.

Dünyada ‘Türk baharatı’
algısı oluşturmalıyız

w İSMAİL ŞEN
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rokfor
CoğrAFYAnIn peYnİre bASTIğI DAmGA: 

w İzzeT erçelen

Güney Fransa’nın Aveyron
bölgesindeki nüfusu 2 bini
bulmayan roquefort-sur-
Soulzon kasabası, mavi

renkli bir küfün en lezzetli haline ev
sahipliği yapıyor. 1925'te Fransa’da
menşe işaretini alan (Appellation
d'origine)  ilk peynir olan rokfor
peynirinin, 1996 yılında da Avrupa
birliği’nde coğrafi işaret tescili
yapılmış. rokfor, adını
aldığı kasabanın
çevresindeki
yerel lacaune
koyunlarından
elde edilen
işlenmemiş
sütten
yapılıyor. bir
kilogram
peynir için
yaklaşık 4,5
litre koyun
sütü
kullanılıyor.
bir koyundan yılda
yaklaşık 40 kg peynirlik süt elde
ediliyor. koyunlardan akşam ve sabah
alınan sütler karıştırılarak, peynir
mayası ile koyulaştırılıyor. Sonraki
aşamada ise, bu köydeki mağaralarda
doğal olarak bulunan ve buğday ile
çavdar ekmeği üzerinde yetiştirilen
“penicillium roqueforti” kültürleri
ekleniyor. Son olarak peynir roquefort-
sur-Soulzon çevresindeki bu
mağaralarda, tam aromasına ulaşana
kadar en az 90 gün olgunlaştırılıyor ve
nihayetinde bu mavi benekli nev-i
şahsına münhasır peynir ortaya çıkmış
oluyor. 

MAğARALAR DIŞINDA
YAPAY üRETİMİ YASAK
rokforun alameti farikalarından biri

olan mavi küfün, peynirin
olgunlaştırıldığı mağaralar dışında
yapay olarak üretilmesi kanunen
yasaklanmış. Yani karşımızda
öyle bir peynir var ki,
isminden içine zerk edilen
küf mantarına, koyunların
yediği yemden
olgunlaştırılma sürecine
kadar her aşaması
yasayla korunuyor. Hal
böyleyken, sınırlı arzı olan
bu peynirin fiyatı da
oldukça yüksek. 

Ayrıca, bu peynirin
lezzetinin bilinirliği gibi, maddi
değeri de sadece günümüzle sınırlı
olmayabilir. bazı yabancı kaynaklarda,
rokforun orta çağda ödeme aracı olarak
kullanıldığına, bu yolla vergi ödemesi
yapıldığına dair rivayetlere yer verilmiş.

EN UCUZUNUN KİLOSU 
50 DOLAR CİvARINDA
Şu anda rokfor peyniri 7 farklı üretici

tarafından çeşitli markalarla üretiliyor.
bu nedenle rokfor peynirinin kilogram
fiyatı, üretimini yapan işletmeye göre
değişkenlik göstermekte. uluslararası

satış platformlarında, coğrafi işaretli
rokfor Charles 100 dolar, rokfor
papillon 65 dolar, rokfor Gabriel Coulet
75 dolar, roquefort Vieux berger 60
dolar, rokfor Société Cave Abeille 50
dolar civarında seyrediyor. 

MAvİ PEYNİR İSMİYLE
SATILANLAR
Coğrafi işaretli rokfor peynirinin

arzını artırmak mümkün olmadığından,
dünyadaki talebi karşılamak

amacıyla Fransa ve ekseriyetle
Avrupa ülkelerinde görüntüsü

ve tadı bu peyniri
“andıran” türevleri

üretiliyor. rokfor adı
yasalarla
korunduğundan,
bu ürünler “mavi
peynir”
türünden farklı
isimlerle
piyasaya
sürülüyor de
“roquefort”
ismini
kullanamıyorlar.
İnek ve koyun
sütü kullanılarak

yapılan mevzubahis türev peynirlerin
fiyatları ise 20- 40 dolar civarında bir
bantta konumlanmış durumda. 

HER YIL YAKLAŞIK 20 BİN
TON ROKFOR üRETİLİYOR
2008-2020 yıllarında Fransa’daki

rokfor üretimini incelediğimizde,
üretimin en yüksek olduğu 2008 yılında
20,7 bin ton, en düşük olduğu 2017
yılında ise yaklaşık 17,4 bin ton olarak
gerçekleştiğini görüyoruz. bu istatistik
yardımıyla şu bilgiyi de teyit edebiliriz:
Günümüzde rokfor üretimi sınırlı
sayıda üretici tarafından sadece lozère,
l'Aveyron, Tarn, Aude, Hérault ve Gard
bölgelerinde yapılmaktadır. peynirin
olgunlaşması için bekletilen mağaraların
kapasitesi de, üretim miktarının

artırılamıyor olmasındaki
etkenlerden biri. bunu yıllara

sari üretim rakamlarının
seyrinden de net biçimde

anlayabiliyoruz.
Türkiye olarak,

Avrupa birliğinde
coğrafi işaretli
tescillenmiş 7,

komisyonda bekleyen 26
gıda ürünümüz

bulunmakla birlikte,
bunların içinde hiçbir

peynirimizin olmadığı
noktasından hareketle, artık bu konuda
girişimlerde bulunulması oldukça
önemli.

Türkiye’nin her bölgesindeki coğrafi
zenginliği yerel üretim metotlarıyla
bizlere yansıtan yüzlerce çeşit
peynirimizin tescil edilmesinde,
meseleye daha geniş bakarsak, yöresel
ürünlerin coğrafi işaretle hem yurt hem
de en azından Avrupa sınırlarında
koruma altına alınmasında geciktiğimiz
her gün, bu değerleri heba etmemize
neden olmaktadır. 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bir araştırma
sonucuna göre, coğrafi işaretle korunan bir ürünün perakende
değeri, tescil edilmemiş benzer bir ürünün değerinin ortalama iki
katıdır. Coğrafi işaretlerin bir ürüne sağlayacağı katma değerin
çarpıcı örneklerinden biri olarak,  dünyanın en eski ve en ünlü
peynirlerinden biri olan “Rokfor” peynirini incelemek istedik. 

w HAkAn kopuz

küresel nüfusumuz
artmaya devam ediyor.
Tarımın geleceğine ilişkin
hakim söylem, 2050

yılına kadar dünya nüfusunun 10
milyar insana ulaşacağı. Artan nüfusu
beslemek için gelecekte rekor
miktarlarda gıda üretilmesi gerektiği
ise aşikar. bu nedenle birçok
uluslararası kuruluş sürdürülebilir bir
gıda sistemi için çeşitli öngörülerde
bulunuyor hedefler ortaya koyuyor.
Ancak tüm gelişmelere rağmen gıda
üretimi, tedariki ve beslenme
üçgenindeki belirsizlikler halen ciddi
bir tehdit olarak önümüzde duruyor.

bu üçgende sürdürülebilir bir
yapının inşası, 1960’ların Yeşil
Devriminden miras kalan dar bir ürün
yelpazesine ve yoğun kimyasal, enerji
ve sermaye kullanımına vurgu yapan
tarım modeliyle mümkün
görünmüyor. Dolayısıyla Dünya daha
yeşil bir devrime hazırlık yapıyor. bir
başka değişle; küresel ekosistemlere
daha uyumlu bir dizi tekniklere…

2050 uzunca bir zaman dilimini
ifade etse de, nüfusun 10 milyara
ulaşmasına sadece 30 mevsimlik ekim
ve hasat dönemi kaldı. bu nedenle,
gelecekte Tarım ve gıda sistemleri
nasıl bir değişim yaşayacak? Gıdada
küresel eğilimler ne yönde olacak? bu
eğilimler hangi fırsat kapılarını
aralayacak? bizler değişimin neresinde
olacağız? Hangi zorluklarla
karşılaşacağız?  gibi soruların
cevaplarını aramak biz meraklı
okurlarda heyecan uyandırıyor.

Tüm bu sorulara ve daha fazlasına
“Tarım ve Gıdada Yatırım Trendleri
2050” adlı kitapta cevap
arayabilirsiniz. Her ikisi de tarım ve
gıda alanında geniş deneyime sahip
olan ve şu anda ISpC (Independent
Science and partnership Council)
sekreterliği ve konseyi için çalışan
rachid Serraj ve prabhu pingali
tarafından hazırlanmış olan kitap
bizlere bilimsel bir şölen sunuyor. 

UÇURUMUN BAŞINDA 
kitabın tanıtım bülteninde Dünya

ekosisteminin bir portresi çizilirken şu
ifadelere yer veriliyor:  

Yüzyılımızda insanlık, bugüne
kadar varlığının hiç karşılaşmamış
olduğu ağır sorunlarla yüz yüzedir.
Dünyamız bir uçurumun başındadır.
Şimdiye kadar bir sınırı olabileceği
akla getirilmemiş olan dünya doğal

kaynakları ve yaşanabilirlik şartlarının
sonuna gelmiş durumdayız. bilimsel
veriler, “medeniyet denilen tek dişli
canavarın” dünyaya taşıtmakta
olduğu vahşî ve aşırı yükün,
sürdürülebilirlik sınırlarını aşmış
olduğunu söylemektedir. bu durum,
günlük hayatlarımızda da açıkça
hissedilebilir hâldedir. Dünya artık
hastadır, çok hastadır!

KIT DÖNEM BAŞLIYOR
Dünyanın hasta olarak

nitelendirildiği tanıtımda, hastalığın
bulgu ve sebepleri acı bir reçeteyle biz
okuyuculara sunuluyor: 

İnsanlar için artık, su, topraklar ve
gıda maddeleri gibi, faaliyetlerimiz
için hayatî önemdeki bütün doğal
girdi ve temel kaynakların son derece
kıt ve sınırlı olacağı bir döneme
girmekteyiz.

üstelik, 2050’de dünya nüfusunun
9,5 milyarı geçeceği öngörülmektedir.
Şu andaki mevcut küresel olanakların
bu nüfusu besleyebilmesinin imkânı
yoktur! Aşırı gübre kullanımıyla geniş
toprakların öldürülmüş olması,
küresel iklim değişiklikleri ve su
kaynaklarının çok azalmış olmasının

da bu olumsuzluğa artı yönde etkide
bulunacağı tahmin edilmektedir. 

Asıl tehdidin ise; küresel boyutta
çok vahim sonuçlar doğurması
beklenen gıda yetersizliği ve açlık
tehlikesinin de ötesinde, insanlığın bir
varlık sorununa evrilmiş olduğu
belirtilmektedir. bütün bir dünya
olarak, elbirliği ile müdahale
edilmediği sürece, dünyamızın dev bir
sera olan Venüs gezegenine dönüşme-
si ihtimâli, bilimsel bir gerçeklik olarak
karşımızda durmaktadır.

30 YILA IŞIK TUTUYOR 
İngilizce adı “Agricultere & Food

Systems to 2050” olan bu kitap, Scala
Yayıncılık tarafından Ahmet necdet
Öğütçü çevirisiyle Türk okuru ile
buluşturuldu. 5 bölümden oluşan ve
çeşitli bilim dalından CGIAr
(Consultative Group for International
Agricultural resarch) yazarların
düşüncelerini bulabileceğiniz kitapta,
18 makale bulunuyor. İçerik olarak,
hem mevcut sorunları anlamak hem
de onları çözmek için bilimsel
fırsatlara işaret etmesi açısından, gıda
ve tarımın gelecek 30 yılına ışık
tutabilecek önemli bir eser. 

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