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Ali KOPUZ
İstanbul Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye ekonomisi kendi ayakları üzerinde durmaya,
yerli ve milli üretimi güçlendirmeye başladığı andan
itibaren sürekli saldırıya maruz kalma süreci de başladı. Bütün dünya ekonomilerinin ağır sınavdan geçtiği
pandemi döneminde bile bu kötü niyetli baskılar hızından hiçbir şey kaybetmedi. Tam tersine pandeminin yol
açtığı sorunlar, hızlandırma unsuru olarak kullanıldı.
Sözgelimi Kovid-19 salgınıyla gıdadan demir çeliğe birçok üründe küresel çapta fiyatlar arttı. Hükümetlerin
piyasayı ayakta tutmak amacıyla aldıkları tedbirlerle bu
birleşince, enflasyonda yükselişler görüldü. Türkiye’de
ise Hükümet, olumsuz etkileri üretime ve halkımıza
daha az yansıtmak adına birçok temel maddedeki küresel artışı sübvanse etti. Mesela akaryakıtta vergiden vazgeçerek makul bir düzeyde tutmaya çalıştı. Aynı şekilde
elektrik ve doğal gazdaki fiyat artışını devlet üstlendi.
Kısaca devletimiz elinden gelen fedakârlığı gösterdi.
Ne yazık ki devletin özverisini suiistimal eden açgözlü bir kesim -her kriz döneminde olduğu gibi bu kez
de- görev başındaydı. Kârlarını fütursuzca artırmak için
pandemiyi ve özellikle kurlardaki artışı bahane ettiler.
Vatanseverlikten yoksun bu kişiler ile her gelişmeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetimine karşı bir operasyona
dönüştüren dış mihraklar güçlerini birleştirdiler. Böylece Türkiye bir kur-faiz-enflasyon sarmalına itelenmeye
başlandı. Amaçları, salgın sebebiyle zaten hassas dengelere sahip ekonomiye, döviz artışıyla daha fazla zarar
vermek, böylece hoşnutsuz büyük bir halk kitlesi oluşturmaktı. Ancak hevesleri kursaklarında kaldı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kararlı tavrıyla, Türkiye,
tarihinde ilk kez kendine has bir ekonomi modeli uygulamaya başladı. Bu modelin en önemli unsuru Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat yöntemiydi. Bu yöntem sayesinde döviz hızla düştü. Dövizdeki spekülatif yükselişi,
zam yapmak için fırsat olarak kullananlar ise sürekli fiyat
indirilmesi yönündeki çağrımıza rağmen aynı hızda fiyat
indirimine gitmediler. Oysa bu çok önemliydi: Çünkü
tarım ve hayvancılık gibi bazı sektörlerde yaşanan fiyat

artışları, kısa vadede zam yapanlara büyük gelir sağlayabilir ama uzun vadede o sektördeki bütün üstünlüklerimizi ve üretim yapımızı kaybetmemiz anlamına gelecektir. Kuşkusuz gerek ithal malların fiyatlarında gerekse
dövizde meydana gelen yükselişten dolayı maliyet artışı
yaşayan üreticilerin bunu fiyatlarına yansıtmaları doğal... Ancak son dönemde şahit olduğumuz fiyat artışları
büyük çoğunlukla fırsatçılıktır, ihtikardır. Bu yaşadıklarımız bana, ülkemizde Birinci Dünya Savaşı’ndaki Harp
Zenginlerini, tek parti dönemindeki fırsatçıları hatırlatıyor. Harp zenginleri, temel ihtiyaç maddelerini istif
ederek, vurgunculuk yaparak, her türlü yolu daha fazla
kâr etmek için mubah gören kişilerdi. Onlar anormal bir
şekilde servetlerine servet katıp zenginleşirlerdi. Kendi
mal ve para hırsları sebebiyle milletimizi yokluk içine
düşürmeyi önemsemezlerdi. Ama günümüzde istifçilik
ve fahiş fiyat artışı yapanların bilerek ya da bilmeyerek
bir yanlışa daha imza atıyorlar: O da Türkiye’nin ekonomisini çökertmek için merkezi dışarda olan kötülük
şebekelerinin değirmenine su taşımaktır.
Bu yaşadıklarımız, köklü ticaret geleneklerimizi kaybettiğimizi de gösteriyor. 1960’lı yıllarda ülkemizi ziyaret
eden ekonomist Dr. Kurt S. Waber, etütlerinden sonra,
“Hayat pahalılığının yüzde ellisi esnaf tarafından meydana getirilmektedir. Türk esnafının ticari ahlakı tam
olarak olgunlaşmamıştır” der. “İş ve Meslek Ahlakı”
adıyla üniversitelerimizde okutulan ders kitabında yer
alan bu söz, iş ahlakıyla tüm dünyaya örnek olan bir
ecdadın torunları olan bizlerin nasıl değerlerimizi kaybettiğimizin bir göstergesidir.
Bir kez daha altını çizerek, çağrıda bulunmak istiyorum:
Gözümüzü daha çok kazanmak hırsı bürümemelidir.
Bize hırslarımız değil ülkülerimiz yol göstermelidir.
Özümüze dönerek, birlik içinde hareket etmeli; daha
az kazanıp çocuklarımıza daha büyük ve müreffeh bir
Türkiye bırakmayı görev kabul etmeliyiz. Bunu başardığımızda, emin olun ki, Türkiye, dünyanın en büyük
üretim gücü ve gelişmiş lider ülkesi olacaktır.
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Başkan Kopuz’dan iş dünyasına çağrı:

“KUR KAYNAKLI ZAMLAR GERİ ALINMALI”
“Özellikle gübre,
tohum, ilaç gibi
girdilerde çılgın
fiyat artışları
oldu. Her artışın
da mazereti
dövizdeki
artıştı. Döviz
düştüğüne göre
bu fiyatlar acilen
düzeltilmeli”

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” açıklamasından sonra hızla düşen dövize rağmen, fiyat indirimine gitmeyenlere çağrıda bulunarak, “Gıda fiyatlarında acilen düzeltmeye gidilmeli.
Yapılan zamlar hemen geri alınmalı” dedi.
Piyasada bir süredir yaşanan belirsizlik sebebiyle
mal alım satımının durduğunu, fiyatların da hızla
yükseldiğini hatırlatan Başkan Kopuz, şunları söyledi:
“Artık bu durum bitmiştir. Hükümetimiz gereken
tedbiri almış ve piyasanın denge kazanması için ge-

reken adımı atmıştır. Kısa süre içinde bu dengenin
sağlanacağı açıktır. Açıklandığı anda 230 dolar civarında olan asgari ücret, bugün itibarıyla 340 dolar
civarına ulaşmıştır. Ancak, özellikle gıdaya yapılan
zamlar gözden geçirilmeli, kur kaynaklı zamlar hemen geri alınmalıdır.”

“Fiyat artışları tarımsal üretimi tehdit ediyor”
Tarımsal üretimi tehdit eden tarımsal girdi artışlarının altını çizen Başkan Kopuz, “Özellikle gübre,
tohum, ilaç gibi girdilerde çılgın fiyat artışları oldu.
Her artışın da mazereti dövizdeki artıştı. Döviz
düştüğüne göre bu fiyatlar acilen düzeltilmeli” diye
konuştu. Başkan Kopuz, açıklamasını şu sözlerle
bitirdi:
“Geçen hafta yaptığım açıklamalarda girdi fiyatlarındaki artışın tarımsal üretimimizi tehdit ettiğini
belirtmiştim. Bugün de bu tehdit sürüyor. O gün
yaptığım açıklamada tarımsal desteklerin artırılması
önerisinde bulunmuştum. Ancak bugün bu fiyatlara müdahale edilmesinin gerektiğini düşünüyorum.
Döviz arttığı için yükselen fiyatlar acilen düşürülmeli, ülkemizin tarımsal üretimi kurtarılmalıdır.”

İSTİB HABER
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz Kanal 58’e konuştu:

“STOKÇULARLA İLGİLİ YASAL İŞLEM YAPILMALI”

Kanal 58‘de Esra Polat’ın sunduğu “Gündem Özel”
programında konuşan İSTİB Başkanı Ali Kopuz,
dövizdeki dalgalanma dolayısıyla ortaya çıkan ekonomi üzerindeki kaosun ortadan kalktığını söyledi.
Türkiye’de üretilen buğday, mercimek, nohut gibi
gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının olağandan
fazla olduğuna işaret eden Başkan Kopuz, stokçularla
ilgili de yasal işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.
Başkan Kopuz şöyle konuştu:
“Fiyat artışları ile ilgili gerek Tarım Bakanlığı gerek Ticaret Bakanlığı’nın yapacağı sıkı çalışmalarla
haksız fiyatlandırmanın önüne geçilebilir. Biz de
üyelerimizle stokçuluğun çok yanlış olduğunu paylaşıyoruz. Üyelerimiz arasında bu şekilde davranan-

ların bulunmadığını biliyoruz. Bu işi yapanlar az
çok bellidir. Bunu devlet de biliyordur. Makamına,
mevkiine, işine bakmadan bu insanlarla ilgili gerekli
işlemlerin yapılması gerekli diye düşünüyoruz.”
Başkan Kopuz, aralarında İstanbul gıda sektör temsilcilerinin yer aldığı İSTİB Meclis Üyelerinin de
gıda fiyatlarındaki artıştan rahatsız olduğunu belirtti. Başkan Kopuz, “Birlik içinde yapılacak çok iş
var. Doğa harikası cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz.
Bunun kıymetini bilmeliyiz. Evlatlarımıza bir gelecek bırakırken, doğayı katledip, ilişkilerimizi zedelemeden, insani duygularımızı kaybetmeden birlik
içinde özümüze dönerek, birlikte hareket etme kültürünü yakalamamız gerekiyor” diyerek sözlerini
bitirdi.

“Üyelerimizle
stokçuluğun çok
yanlış olduğunu
paylaşıyoruz.
Bu işi yapanlar
az çok bellidir.
Makamına,
mevkiine, işine
bakmadan bu
insanlarla ilgili
gerekli işlemlerin
yapılması
gerekli diye
düşünüyoruz.”
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz:

“TÜRK MALLARI HAFTASINI
GÜNÜMÜZE UYARLAMALIYIZ”
“Çocukluğumuzda
kuru incir,
kuru üzüm gibi
ürünlerle Yerli
Malı Haftası
kutlardık. Oysa
bugün Türkiye’nin
ihraç ürünlerinin
sadece yüzde
10’undan azı
tarım ürünü.
Türkiye’nin 2020
ihracatının
sektörel
dağılımına
baktığınızda
sanayinin yüzde
90’ın üzerinde
bir seviyede
olduğunu
görüyoruz.”

İSTİB Başkanı Ali Kopuz ‘Tutum, Yatırım ve Türk
Malları Haftası’ kutlama ve etkinliklerinin günümüze uyarlanmasını istedi. Başkan Kopuz, “Bugün
dünya oyun piyasasında öne çıkan şirketlerimiz var,
yüksek teknolojili İHA ve SİHA’larımız dünyanın
en iyileri, yeni hizmet sistemlerini yurt dışına ihraç eden firmalarımız, Avrupa’da piyasa hâkimiyeti
olan sanayicilerimiz, dünyada liderliği hedefleyen
müteahhitlerimiz var. Okullardaki kutlamalarda bu
konulara ağırlık verirsek, Türk Malları Haftası’nın
amacına daha uygun hareket eder, yerli ve milli bir
nesil yetişmesi için daha büyük bir katkı yapmış
oluruz” açıklamasında bulundu.
Başkan Kopuz, “Her alanda yerli ve milli üretim

ülke bağımsızlığı ve refahımız için çok önemlidir.
Özellikle stratejik ürünlerin ülke kaynaklarıyla
üretilmesine dikkat çekmesi açısından bu haftayı
önemsemeliyiz” dedi.

“İhracatımızın yüzde 90’ı sanayi ürünleri…”
Yerli ve milli üretimin sadece somut ve güncel faydaları olmadığını vurgulayan Başkan Kopuz, şunları
söyledi:
“Yerli ürünler hem milletin her ferdi hem de özellikle gelecek nesiller için bir gurur vesilesidir de…
Millet ürettikleriyle, tüm dünyaya ihraç ettikleriyle
gurur duyar ve daha ileriye gitmek için gereken özgüveni sağlar. Bu nedenle hafta kutlamalarının nasıl
yapıldığı da önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti yeni
kurulduğu dönemde bir tarım toplumuydu ve ihraç ürünleri tarımsal ürünlerdi. Biz çocukluğumuzda kuru incir, kuru üzüm gibi ürünlerle Yerli Malı
Haftası kutlardık. Oysa bugün Türkiye’nin ihraç
ürünlerinin sadece yüzde 10’undan azı tarım ürünü. Türkiye’nin 2020 ihracatının sektörel dağılımına baktığınızda sanayinin yüzde 90’ın üzerinde bir
seviyede olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, gençlerimizin Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
kutlamaları da günümüze uyarlanmalıdır.”

İSTİB HABER

5. YUMURTA ZİRVESİ YAPILDI
Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği tarafından organize edilen 5. Yumurta Zirvesi, “Hayatın
Özü Yumurta” temasıyla yapıldı. Zirveye İstanbul
Ticaret Borsasını temsilen 21. Yumurta Ticareti Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Atilla Sümer ve Naci
Yıldırım katıldı. Zirvede, “Yumurta Tavukçuluğunda Hy-Line Verimliliği”, “Salmonella ve Tek Sağlık”,
“Türkiye’de MG Epidemiyolojisi, DDGS Üretim
Arz ve Talep: DDGS’in Bugün Türkiye Yem Rasyonlarındaki Katkısı ve Değeri”, “Reel Ekonomik Gelişmelerin Yumurta Sektörü Özelinde Değerlendirilmesi ve Gelecek Beklentileri” gibi konular ele alındı.
Zirvede YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, TOBB
Tarım Meclisi Başkanı M. Ülkü Karakuş, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TBMM Tarım Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Gazeteci Yazar Ali Ekber Yıldırım, Dr. Nedim Üzey, ABD Tahıl Konseyi
Küresel Ticaret Müdürü Reece H. Cannady, Prof.
Dr. Mehmet Akan, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve Prof.
Dr. Erhan Aslanoğlu da birer konuşma yaptılar.

DARÜLACEZE BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ

İSTİB Başkanı Ali Kopuz başkanlığındaki İSTİB Heyeti Darülaceze hizmet ve projelerinin tanıtıldığı
“Darülaceze Buluşmaları” etkinliğine katıldı. Darülirfan Toplantı Salonunda gerçekleşen programda
kurumu tanıtan video gösteriminden sonra bir konuşma yapan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci,
İSTİB heyetini ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Ziyarette İSTİB Heyetinde Meclis Başkanı
Ahmet Bülent Kasap, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İlhan Koyunseven ve Hakkı İsmet Aral, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih Al, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Acar, Zeki Aslan, Alaattin
Altuntaş, Mehmet Beşir Kılıç, Ömer Tekinaslan, Ali Taş Gülen, Meclis Üyeleri Cemal Parlak, Hasan
Acar, Süleyman Tarakçı ve Genel Sekreter Şule Karadeniz yer aldı.
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HİZMETLER MECLİSİNİN İLK BAŞKANI
HÜSEYİN BOZDAĞ OLDU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde
65’inci sektör meclisi olarak kurulan Türkiye Hizmetler Meclisi, ilk toplantısını TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali
Kopuz başkanlığında yaptı. Meclis Başkanlığına
Deniz Can Gıda Otomotiv İnş. ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Bozdağ, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran seçildi.
Hizmetler Meclisinin ilk toplantısının açılışını yapan Başkan Kopuz, sektör meclislerinin kamu-özel
sektör ve sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal
zeminde bir araya getiren bir platform olduğunu
söyledi. Başkan Kopuz, problemlere karşı çözüm
odaklı olunmasının önemine işaret ederek, “Türkiye Hizmetler Meclisi çok sayıda önemli çalışmalara imza atacaktır’’ diye konuştu.

MOLDOVA BÜYÜKELÇİSİ
ZÜCCACİYE MECLİSİNE KATILDI
sektör temsilcilerinin katılımıyla video konferans
yoluyla gerçekleştirildi. Başkan Kopuz yaptığı açılış konuşmasında Meclisin 2021 yılında 6 toplantı
gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu başarılı performansın 2022 yılında da devam etmesini umduğunu
belirtti.
Toplantıya misafir olarak katılım sağlayan Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova’da
yatırım fırsatları hakkında bilgilendirmede bulunarak, sektör temsilcilerine Moldova’da yatırımcı olmanın cazip yönlerini Türkçe sunumuyla aktardı.
Moldova’nın büyük bir pazar olduğuna değinen
Büyükelçi Croitor, 2 ülke arasında oluşacak işbirlikTOBB Türkiye Züccaciye Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı Murat Kolbaşı başkanlığında, TOBB
Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve

lerine açık olduklarını vurguladı. Toplantıda 2021
yılı sektörel değerlendirilmesi yapılırken, 2022 yılı
beklentileri de dile getirildi.

İSTİB HABER

TOHUM PROJESİNDE YENİ GELİŞMELER
İSTİB’DE YENİ TOHUM PROJE TOPLANTISI
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile imzalanan sözleşme gereği çoğaltılan buğday ve arpa
tohumları için bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Online olarak gerçekleştirilen toplantıya Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Mustafa Boğa, İSTİB Genel Sekreteri Şule Karadeniz, Genel Sekreter Yardımcıları Taha Enes Şener, İsmail Şen, Canlı Hayvan Et Şubesi Müdürü
Emrullah Portakal ve Laboratuvar Şubesi MüdürüÖzlem Kocabıyıkoğlu katıldı.

TOHUM TESCİL SERTİFİKASYON
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ
İSTİB Laboratuvar Şubesi Müdürü Özlem Kocabıyıkoğlu ve Canlı Hayvan ve Et Şubesi Müdürü
Emrullah Portakal, Tohum Projesi
kapsamında, Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğünü ziyaret etti.
Tohumculuk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdür Vekili Şakir
Bektaş ve Kontrol ve Sertifikasyon Birim Koordinatörü Hüseyin Mutlu ile yapılan görüşmede,
proje kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar hakkında bilgi verilirken, tohum tescili başvuru süreci
hakkında da bilgi alındı.
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BORSA’DAN

2022 YILINA UMUTLA GİRİYORUZ…

şule karadeniz

Tüm dünya için olağanüstü bir durum olan Covid-19 salgınının gölgesinde geride bıraktığımız
2021 yılı, her şeye rağmen İstanbul Ticaret Borsası
için dijitalleşme ve yeni projelerin öne çıktığı verimli bir yıl oldu.
İçerideki etkinliklerimize ve emtia borsacılığı faaliyetlerimize devam ederken, hizmet kalitemizi ve
verimliliğimizi arttırmak için çalışmalarımızı da
sürdürdük. En önemlisi hizmet içi eğitimlerimize
hız verdik; çünkü biliyoruz ki hizmet kalitesinin ve
çeşitliliğinin artmasının en önemli basamağı eğitim.
Yalnızca kurum içi eğitimle kalmadık, üyelerimiz
için de 12 ayrı eğitim programı gerçekleştirdik.
Gıda güvenliğini öne çıkardığımız 2021 yılında,
“Güvenli2023 İstanbul” eğitim programını paydaşlarımız ile birlikte gerçekleştirerek; üretim, ürün
güvenliği, ürün tanıtımı ve iletişim, sunum teknikleri gibi konuların -özellikle pandemiye karşı nasıl
önlemler alınması gerektiğinin de altını çizerek- uzmanlar tarafından yüzlerce üyemize aktarılmasını
sağladık.
Piyasalara ilişkin, hali hazırdaki durumun fotoğrafını ortaya koyan ve tacirimize öngörü sağlayabilecek
yüzlerce rapor ve istatistik paylaştık. Dijitalleşme
tarafında ise en önemli çalışmalardan biri olarak
gördüğümüz “İSTİB Gıda Portalı”nı kurduk.
Hizmet kalitemizi yükseltmek için “Akreditasyon
ve Kalite” uygulamalarına da büyük özen gösterdik.
Pandeminin başından beri gerek üyelerimiz, gerekse çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı
hazırlamayı hedefleyerek aldığımız tedbirlerle; Türk

Standartları Enstitüsü’nün belirlediği “TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı” şartlarını yerine getirip “TSE
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandık. Başarılı geçen akreditasyon denetimimizle
“A sınıfı bir borsa” olarak yolumuza devam ettik.
İstanbul Ticaret Borsası, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kopuz Bey’in riyasetinde İstanbul’un ve
Türkiye’nin yanında olmayı sürdürdü. Sosyal ve
ekonomik konulara ilişkin destekleyici duruşumuz
değişmedi. Ekonomik ve sosyal politikaların geliştirilmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaktan
imtina etmedik. Hepimizi derinden etkileyen sel
felaketleri ve yangınlarda zarar görenlere elbette kayıtsız kalmadık, imkânlarımızı seferber ettik. Gıda
israfının önlenmesine ilişkin farkındalık oluşturma
çabamız devam etti. İklim değişikliği ve kuraklık
ile birlikte son dönemde daha çok gündeme gelen
“Yeşil Mutabakat” kapsamındaki bilgilendirme ve
bilinçlendirme sürecinin parçası olduk.
2021 yılını, İstanbul Ticaret Borsası ailesi olarak elbette burada anlattığımızdan çok daha fazla konuda
gayretle çalışarak geçirdik. Bundan sonra da böyle
olmaya devam edecek. Bu süreçte, yüksek motivasyonumuzun en büyük itici gücü olan Başkanımız
Sayın Ali Kopuz başta olmak üzere, Yönetim Kurulumuza, tüm borsa organlarımıza, mesai mefhumu
gözetmeden hizmet şiarıyla çalışan değerli personelimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve dünyamız için
sağlık, mutluluk ve başarı yılı olmasını diliyorum…

İSTİB HABER

SÜREKLİ EĞİTİMİN DEĞİŞMEZ ADRESİ:
İSTİB AKADEMİ

İSTİB Akademi de yeni dönem hazırlığı
İSTİB Akademi 2021 eğitim dönemi 14 Aralık
2021 tarihinde gerçekleştirilen “Gıda İşletmelerinde
Personel Hijyeni ve Temizlik Eğitimi” ile sona erdi.
İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, teorik bilgiler ile birlikte interaktif uygulamalar yapılıyor. 14 Eylül 2021 tarihinde başlayan yeni eğitim döneminde 11 ayrı konuda
düzenlenen eğitime 300’ü aşkın katılım gerçekleşti.
İstanbul Ticaret Borsası web sitesinden eğitim dönemi takibi, eğitim talebi ve başvuru yapılabiliyor.

Küçükçolak’ın TÜRİB ile ilgili genel bilgilendirme
yaptığı seminerde TÜRİB Uzman Yardımcısı İrem
Yanık Elektronik Ürün Senedi İşlem sisteminin
uygulamalı sunumunu gerçekleştirdi. Seminerde
tarım ürünlerinde lisanslı depoculuğun gelişimi,
tarladan lisanslı depoya tarımsal ürünün serüveni,
Elektronik Ürün Senedi piyasa işleyişi hakkında
bilgilendirmeler yapıldı. Koronavirüs kapsamında
online olarak düzenlenen seminere ilgi yoğundu.

BİR EĞİTİM DE İSTİB PERSONELİNE
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında İSTİB personeline “Temel Yangın Eğitimi” verildi. İstanbul
İtfaiyesi Eğitim Merkezi (İBİTEM) tarafından
verilen eğitim, İSTİB bahçesinde yangın tatbikatı
ile sona erdi. Eğitimde teorik bilginin yanı sıra uygulamalı öğretime de önem verildi. Bu kapsamda
temsili olarak çıkarılan bir yangın, eğitim alan
İSTİB personeli tarafından anında söndürüldü.

AKADEMİ’DE TÜRİB VE ELÜS SEMİNERİ
İstanbul Ticaret Borsası, İSTİB Akademi bünyesinde Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile birlikte
“Türkiye Ürün İhtisas Borsası ve Elektronik Ürün
Senedi Piyasası Semineri” düzenledi. TÜRİB Piyasalar Birimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necla İ.
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ET VE SÜT SEKTÖRLERİNİN
KALİFİYE ELEMAN İHTİYACI

İstanbul Ticaret Borsası’nda et ve süt sektörlerinde
ihtiyaç duyulan kalifiye elemanların yetiştirilmesi
için yapılacaklar hakkında, ilgili yönetim ve meclis
üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı. İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih Al

başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Tekinaslan ve Emre Acar, Meclis Üyeleri Cemal Parlak ve Ahmet Yücesan, Genel
Sekreter Şule Karadeniz, Genel Sekreter Yardımcıları Taha Enes Şener ve İsmail Şen katıldı.

İSTİB’İN KALİFİYE ELEMAN KARARLILIĞI
İstanbul Ticaret Borsası’nda et ve süt sektörlerinde
ihtiyaç duyulan kalifiye elemanların yetiştirilmesi
için yapılacaklar hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası temsilcilerinin katı-

lımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. İstanbul Sanayi
Odası tarafından yürütülen Mesleki Eğitim İşbirliği
Projesi hakkında bir sunumun yapıldığı toplantıda,
İstanbul Mesleki Teknik Eğitim Arge Birimi Koordinatörü Erol Camcı da kalifiye eleman talebinin
karşılanması için Milli Eğitim Bakanlığının yaklaşım ve yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Toplantıya; İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Recep Salih Al, Genel Sekreter Şule Karadeniz, Genel Sekreter Yardımcıları Taha Enes Şener ve İsmail
Şen, İstanbul Mesleki Teknik Eğitim Arge Birimi
Koordinatörü Erol Camcı, İstanbul Sanayi Odası
Genel Sekreteri Haktan Akın, İSO Çalışma Hayatı
ve Mesleki Gelişim Şubesi Müdür Yardımcısı Meltem Arıoğlu, aynı şubeden Uzman Sinem Kovancı,
Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürü Şinasi Kılınç ve okul öğretmenleri katıldı.

İSTİB HABER

Başkan Kopuz’dan Bakan Nebati’ye tam destek:

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIMIZA
İNANCIMIZ TAM”
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na atanan Dr. Nureddin Nebati’yi kutlayarak, “İş dünyasını bilen, sorunlarını tanıyan ve akademik kimliği de olan Sayın Nureddin Nebati’nin bu
makama gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz” diye
konuştu. Bakan Nebati’nin önceliklerinin öngörülebilir bir piyasa ile yatırım ve istihdam olacağı şeklinde açıklamasını hatırlatan Başkan Kopuz, “İş dünyası
olarak bizim önceliğimiz de aynıdır. Türkiye olarak
son 20 yıldır yatırım ortamının sürekli iyileştiği bir
sürecin içindeyiz. Bu ortamın bozulması için özellikle son yıllarda çeşitli müdahaleler görüyoruz. Bu
müdahalelere rağmen yolumuza devam edeceğiz ve
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
ısrarla belirttiği gibi, yüksek faiz ve enflasyon sarmalından kurtulmuş, ekonomik olarak tam bağımsız bir
Türkiye hedefine ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin

daha önceki görevlerinde iş dünyası ile yakın ve
olumlu bir ilişkisi olduğunu belirten İstanbul Ticaret
Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Sayın Bakanımızın kapısı iş dünyasına her zaman açık oldu. Bizim sorunlarımızı dinleme konusunda ve çözüme ulaşması için
yoğun çaba sarf etti. Bundan sonra da aynı uyumla
çalışacağımıza olan inancımız tam” şeklinde konuştu.
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, açıklamasında görevi devreden Lütfi Elvan’a da çalışmaları için teşekkür etti.

TÜRKİYE - TATARİSTAN İŞ FORUMU
TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB
Başkanı Ali Kopuz’un ev sahipliği yaptığı Türkiye ve Tataristan’dan iş adamlarını bir araya getiren iş forumu ve iş
görüşmeleri, TOBB İstanbul hizmet
binasında yapıldı. Türk ve Tatar firma
temsilcileri arasında ikili görüşmelerinin
de gerçekleştirildiği foruma Tataristan
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Marat Ahmatov, Rusya Federasyonu
Ticaret Mümessilli Yardımcısı/Rusya
Devlet İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov, RF Tataristan
Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin ve Rusya
Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası
Temsilcisi İlya Kornilov iştirak etti.
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İSTİB YENİ YILA
YENİ İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİYLE HAZIR

İstanbul Ticaret Borsası 2022 yılı İş Programı ve
Bütçesi Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi. Meclis
toplantısının açılışında konuşan İSTİB Başkanı Ali
Kopuz, bütçenin şeffaf olmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Kopuz, “Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi hangi kalemlerden ne kadar
gelir beklediğimizi ve bu geliri nerelere harcayaca-

ğımızı, açık ve net şekilde bilgilerinize sunduk. Her
şeyi şeffaf ve üyelerimizin lehine yapıyoruz” dedi.
İş Programı ve Bütçenin hazırlanması konusunda
Genel Sekreterliğe ve emeği geçen personele teşekkürlerini eden Başkan Kopuz, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “2022 Yılı İş Programı ve Bütçemizin
hayırlı olmasını diliyorum.”

İSTİB HABER

BAKAN NUREDDİN NEBATİ İLE
İŞ DÜNYASI BULUŞMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş
dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ikinci kabulünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
yönetimiyle bir araya geldi.
Toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı
Ali Kopuz ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri hazır
bulundu. Toplantı gündeminde “Türkiye Ekonomi
Modeli”nin işleyişi ve yansımaları ele alındı.
Görüşme sonrasında basın mensuplarına toplantıya
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu,
Bakan Nebati’ye TOBB Yönetim Kurulu ve Türk
özel sektörünün çatı kuruluşu olarak hayırlı olsun
ziyaretine geldiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, kendisinin Nebati ile daha önce 11 Aralık’ta İstanbul’da
bir araya geldiğini anımsattı.
Pozitif havadan dolayı memnun olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Gerek döviz kurları gerek diğer

noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan
dolayı memnuniyetimiz var. Üyelerimizin taleplerini de bugün Sayın Bakanımıza ilettik. 2 saattir
bu konuları konuşuyoruz. Sayın Bakanın yaklaşımı
pozitif. Bu iş dünyası için de bize şevk veriyor” diye
konuştu
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İSTANBUL’UN
BOSTANLARI

FATİH YILMAZ

İSTANBUL’UN BOSTANLARI
İstanbul’un 1600 yıl öncesine dayanan bostanları, Harvard
Üniversitesi’nde ders olarak okutuluyor. Osmanlı’da her
mahallede bostancılık yapılır, bu bostanlar o mahalleye mahsus
sebzeleri yetiştirirdi.
Her mahallenin bir bostanı vardı
Tarihi Yedikule Bostanları, İstanbul ile bütünleşen
şehir bostancılığının en önemli örneklerinden biri
kabul ediliyor. Mevlanakapı’dan Yedikule’ye uzanan
bölgede yer alan bu bostanlar, varlığını günümüzde
de sürdürüyor ve yakın yerleşim yerleri başta olmak üzere birçok semtin sebze ihtiyacını karşılıyor.
Halk tarafından ekilip biçilen bu mekanlar Bizans
döneminden sonra Osmanlı döneminde de
bostan olarak kullanılmaya devam etmişti.

İstanbul bostanları, dünya tarımsal kültür mirasının yaşayan bir
örneği olarak kabul ediliyor. Bu nedenle
de 1600 yıl öncesine dayanan İstanbul Bostanları dünyanın en saygın üniversitelerinden
Harvard Üniversitesi’nde ders olarak okutuluyor.
Elbette İstanbul’un bostanları denince aklımıza ilk
olarak kara surları çevresinde bulunan ve günümüze
de ulaşmayı başaran bostanlar geliyor. Bunlara ek
olarak şehrin farklı bölgelerine serpiştirilmiş ve bugün hala ekilip biçilmeye devam eden bostanlar da
bulunuyor.

Bostancılığın ve bostanların tarihteki önemine baktığımızda Osmanlı’da hemen hemen her mahallede
bostancılık yapıldığını ve her mahallenin kendine
özgü sebzeleri yetiştirdiğini görüyoruz. Bu bostanlarda genellikle bostan evi, ahır ve su kanalları
bulunuyordu ve bazı varlıklı bostancıların bunlara
ek olarak sebzeleri yıkamak için havuzları da vardı. Çoğu Arnavut tebaasından gelen bostan işçileri
arasında Ermeni, Yahudi ve Bulgarlar da yer alırdı.
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* Osmanlı döneminde yedikule civarındaki bostanların su ihtiyacı için kullanılan su çarkı / kaynak: eskiistanbul.net

İstanbul’un habitat çeşitliliği

Defteri’nde rastlanıyor.

Günümüzün tarım lojistiğine örnek olacak şekilde
bostanlarda yetişen sebze meyvenin satışı ancak hal
ve manavlarda mümkündü. Bostanda alım satım
yapmak ise Osmanlı Devleti kanunlarınca yasaktı.
Yetişen ürünlerin uygun şekilde taksim ve tanziminin yapıldığı bir düzen vardı.

Harvard Üniversitesi’nde Osmanlı tarım teknolojilerini inceleyen ve aynı zamanda Yedikule
Bostanları’nı Koruma Girişimi’nin üyesi olan Aleksandar Şopov, Yedikule’deki bostancıların çoğunun
bu işi Arnavut ve Makedon bostancılardan öğrendiğini anlatıyor. Şopov, şu değerlendirmeyi yapıyor:

Bostanlarda yetişen meyve sebze çeşitliliği de hem
verimli topraklara hem de bölgenin önemine işaret eden cinstendi. Habitat çeşitliliği konusunda
Türkiye’de modern botaniğin kurucusu olan Alfred
Heilbronn’un İstanbul’un florasına tespitlerine kulak verelim:

“Dünyanın farklı şehirlerinde tarihi daha da eskiye
dayanan pek çok bostan var fakat bunların çoğu ya
manzara bahçesine dönüştürülmüş ya da belediyenin burada yapmak istediği gibi park haline getirilmiş durumda. Yedikule’yi eşsiz kılan, hâlâ mahsul
veriyor oluşu. Hâlâ Osmanlı zamanından kalma
kuyulardan çıkarılan su kullanılıyor.”

“İstanbul, habitatlarının çeşitliliğiyle birçok bitkiye ev sahipliği yapar. Florasına 2.500 civarında çiçekli bitki ve eğreltinin kayıtlı olduğu İstanbul’dan
yaklaşık 60 kat daha geniş alana yayılan Polonya’da
bulunan bitki taksonu sayısı İstanbul’daki bitkilerin
sayısıyla hemen hemen aynıdır. İstanbul’un florasında yer alan bitkilerden 40’ı Türkiye için, 23’ü ise
İstanbul ve yakın çevresine endemiktir.”

“Sulamada Osmanlıdan kalan kuyular
kullanılıyor”
Osmanlı zamanında, İsmail Paşa ve Bayram Paşa’ya
ait olan bostanların da aralarında bulunduğu Yedikule Bostanlarına ve burada çalışan bostancılara dair en ayrıntılı bilgilere 1735 tarihli bir Kefil

Göç bostanları yok etti
Osmanlı’dan sonra 1950’li yıllara kadar bostancılık
kültürünü etkileyen çok ciddi bir hareket olmadı.
Ancak bu tarihten sonra başlayan köyden şehirlere
göçün etkisiyle başlayan çarpık yapılaşma, en çok
bostanları vurdu. Ne yazık ki İstanbul’un çeşitli
semtlerine yayılan birçok bostan, göç dalgasıyla birlikte yerleşim alanına dönüştü.
Bugün İstanbul’a ait iki bostan, Kuzguncuk ve Yedikule bostanları varlığını sürdürmeye devam ediyor. Eskisi gibi tarım kent kültürüne büyük katkılar
sağlamasalar bile varlıkları bize 1600 yıllık geleneği
hatırlatmaya devam ediyor.

Ne yazık ki
İstanbul’un
çeşitli semtlerine
yayılan birçok
bostan, göç
dalgasıyla
birlikte yerleşim
alanına dönüştü.
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İSTANBUL’UN
BOSTANLARI

* KUZGUNCUK BOSTANI
* YEDİKULE 2018

Yedikule Bostanları

Kuzguncuk Bostanı

Yedikule Bostanları, bugün şehir surlarının dibinde, gözümüze küçücük görünseler de hala onlarca
ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Surların dibindeki bostanlık alan, İstanbul tarihinin en
önemli miraslarından biri olarak gösteriliyor. Eşsiz bir tarihi miras olmasının sebebi hem her şeye
rağmen sürdürdüğü canlı yaşantı hem de dünya
üzerinde şehir merkezinde yer alan en geniş tarım
arazisi sıfatına sahip olmasıdır.

İstanbul’un Anadolu yakasında Üsküdar’ın yanı başında yer alan Kuzguncuk Bostanı ya da diğer adı ile
İlya’nın Bostanı günümüzde bölge halkının nefes aldığı, sosyalleştiği ve özel günlerini kutladıkları bir yaşam
alanı olarak kullanılıyor. Bostan özelliğini de bir yandan devam ettiren mekanın hikayesi 700 yıl öncesine
dayanıyor. Hikayeye göre bostan arazisi Kuzguncuk’ta
yaşayan Rumlardan olan İlya adlı bir teyzeye ait. Varisi
olmayan İlya ölünce Kuzguncuk halkı bu araziyi yıllarca bostan olarak muhafaza etmiş. Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde Üsküdar Belediyesi 16,5 dönümlük
bu bostanı tüm İstanbulluların ziyaretine açtı.

Bostanlar ve bostan kültürü, UNESCO Dünya
Kültür Mirası listesindeki şehir surlarını fiziksel olarak korumanın yanı sıra surların dokusunun da bir
parçası olarak süregelmiş. Öyle ki bu surların çevresindeki bostanları korumak, en az surları korumak
kadar mühimdir. Yedikule’ye yolu düşenler etrafı
surlarla çevrili şehirlerin sadece ikisinde o surların
bostanlarla çevrildiğini de unutmamalı. O şehirlerden biri İstanbul, diğeri ise Diyarbakır…

* YEDİKULE 1972

Meraklısına hobi bahçesi kullanım alanı sunulan
Kuzguncuk Bostanı’nda mahalle sakinleri tarım
yapma imkânı buluyor. Yaklaşık 100 küçük parsele ayrılan bostanda mevsimine göre meyve ve sebze
dikimi yapılıyor. Küçük tarlacıkların sahipleri ise
semt sakinleri arasından kurayla belirleniyor.

* YEDİKULE 2006

İSTİB HABER

OCAK-ŞUBAT
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İSTİB Meclis Üyesi Osman Berberoğlu A Para’ya konuştu:

“yurtdışından zeytine fazla talep var”
Tarladan Sofraya programında konuşan Berberoğlu, “İspanya,
İtalya ve Yunanistan zeytinyağına 1 Euro civarında teşvik
veriliyor. Tarım Bakanlığı’nın üretim teşviki ve prim destekleri ile
üreticimiz daha çok desteklenmeli” dedi.
İSTİB Meclis Üyesi Osman Berberoğlu, A Para televizyonunda yayınlanan “Tarladan Sofraya” programında zeytin hasat dönemini ve rekolte beklentilerini değerlendirdi. Berberoğlu “Hasat güneyden
başlayıp kuzeye doğru devam ediyor. 200 milyon
civarındaki ağaç varlığımız, iklim şartlarından dolayı
yaşadığımız olumsuzluklara bir nebze engel oluyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Berberoğlu 2021 yılında zeytinyağı rekoltesinin
aşağı yukarı 220-230 bin ton civarında olacağı
müjdesini aldığını hasadın son günleri yaklaşırken
umudunun bu rakamları görmek olduğunu söyledi.
Zeytinyağını dökme olarak ihracat edebildiğimizi
ancak iç piyasaya ambalaj içerisinde pazarladıklarını
belirterek ambalaj hammadde fiyatlarındaki artışın
zeytinyağına yansıdığını belirtti.
Geçmiş yıllarda zeytinyağı fiyatı 1 kilogram ayçiçek
yağının üç katına kadar çıkabildiğini belirten Berberoğlu “Zeytinyağı şu anda uygun halde mağaza insertlerinde var. Discount mağazalarında çok uygun
fiyatları gözlemliyorum ben. Biraz da hane halkını
bu yönde araştırmacı olmaya sevk ediyorum. Markalı mallar alsınlar. Bunları etiketlerinden takip edebiliyorlar. Karekodları var.” dedi.
Berberoğlu önümüzdeki günlerde zeytinyağında ilk
etapta %10 gibi bir fiyat düşüklüğü beklentisi olduğunu ifade ederek zeytin üretimindeki beklentilerinin de gerçekleştiğini ifade etti.

2021 Mısır, Yunanistan ve İtalya’da
zeytinin yok yılı oldu
Berberoğlu “Mısır, Yunanistan ve İtalya’da bu yıl zeytin yoktu. O yüzden İtalyan’ı, Yunan’ı ülkemize gelip
mal talebinde bulundular. Özellikle yeşil zeytinlere

karşı onların bir takım talepleri doğdu. Onlarda piyasaları bir nebze yükseltti. Ama ülkemiz açısından
fevkalade iyi oldu. Ben hane halkını buradan orta
ve ufak taneli zeytinleri yemeğe yönlendireceğim.
Çünkü çok iri taneli zeytinler biraz kıt oluyor. Bu
sene özellikle bu iklimsel sıcaklardan dolayı, yağışların zamanında iyi yağmaması sebebiyle zeytinlerimiz
biraz orta ve ufak taneli oldu. Onları tüketmeye davet ediyorum hane halkını. Hem ekonomik ceplerini
yakmaz. Hem de doyurucudur.” dedi.
Avrupa ülkelerinde İspanya, İtalya, Yunanistan bu
gibi ülkelerde zeytinyağına 1 Euro civarında teşvik
verildiğini ifade eden Berberoğlu, devlet tarafından üretim teşviki ve prim destekleri bulunduğunu
belirterek Tarım Bakanlığı tarafından üreticimizin
desteklenmesini istedi.

Suyu akılcı ve rasyonel kullanmalıyız…
İl ve ilçe tarımları üretimle ilgili planlı bir kayıt sistemini uygulamaya davet ederek iklim krizi sebebi ile su fakiri ülke olma ihtimaline karşı da suyun
akılcı ve rasyonel kullanılması, damlama sulama
gibi yöntemler ile önlemlerimizi almamız gerektiğini ifade etti.

“Discount
mağazalarında
çok uygun
fiyatları
gözlemliyorum.
Biraz da hane
halkını bu yönde
araştırmacı
olmaya sevk
ediyorum.
Markalı mallar
alsınlar. Bunları
etiketlerinden
takip
edebiliyorlar.
Karekodları var.”
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FATİH YILMAZ

TARIM VE HAYVANCILIKTA
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“Püskürteç” ile daha az
tarım ilacı kullanılacak

Yerli ve milli icat:
Haşhaşı kıran ve tohumunu ayıran makine

Türk bilim insanları, meyve bahçelerinde ilaçlama
maliyetlerini düşürerek ilaçlama etkinliğini artıracak bahçe pülverizatörü (püskürteç) geliştirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Duran ile Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve
Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Caner Koç’un “Akıllı Bahçe Pülverizatörü Prototip
Tasarımı ve İmalatı Projesi” kapsamında geliştirdiği, meyve ağaçlarında bölgesel alanda ilaçlama yapabilen akıllı bahçe pülverizatörünün (püskürteç)
prototipi yapıldı. Akıllı bahçe pülverizatörünün
meyve ağaçlarında etkin ilaçlama yaparken sağladığı
pestisit tasarrufu ile aynı zamanda ilaçlama maliyetini de düşürdüğü belirlendi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tarlada haşhaş hasadı yapmakta zorlanan 62 yaşındaki makine ustası Mustafa Yüksel’in atık malzemelerden
yaptığı tarım aletiyle haşhaş kırılarak kapsülü ve
tohumu ayrılıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Duran geliştirdikleri akıllı
bahçe pülverizatörünün üzerinde yer alan kameralar
sayesinde ağacın kapladığı alan tespit edilerek ilaçlama yapıldığını aktardı. Duran, diğer makineler gibi
sürekli ilaç püskürtmek yerine geliştirdikleri ilaçlama
makinesinin, elektronik kontrolü sayesinde ihtiyaç
oranında ilaç püskürttüğünü vurguladı. Duran, bilgi
ve iletişim teknolojilerinin tarım makinelerinde kullanımı ve yaygınlaşmasının üreticilerin kazançlarının
artmasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Makine ustası da olan Yüksel, yaklaşık 10 yıl önce
ilçedeki arazisine ekimini yaptığı haşhaş bitkisinin
hasadında zorlandı. Haşhaş hasadı için yeni bir tarım aleti yapmaya karar veren Yüksel, Yeni Sanayi
Sitesi’ndeki dükkanında çalışmalara başladı.
“Haşhaş kırma makinesi” adını verdiği makinenin büyük bir kısmında atık malzemeleri kullanan
Yüksel, 2011 yılında üretimi yaklaşık 6 ayda yaptı.
Yaptığı tarım aletine trafikten men edilen kamyonetin 4 silindirli ve 85 beygirlik motorunu uyarladığını söyleyen Yüksel, “Ben ilkokul mezunuyum. Sanayide bir yıl kadar çırak olarak çalıştım.
Daha sonra kendi kendimizi eğiterek bu noktaya
geldik. 6 ayda bir makina üretimi gerçekleştirebiliyoruz. İmkanlarımız kısıtlı, seri üretime geçemiyoruz. 2011 yılında 10682-Y patent numarası
ile biçerdöverimizi adımıza patentlettik. Isparta,
Denizli, Burdur, Konya, Eskişehir, Amasya, Çorum ve haşhaş ekilen bütün bölgelerden yoğun
sipariş alıyoruz” diye konuştu.
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Türkiye’de Tropikal meyve
papaya ekilmeye başlandı
Muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaştığı Alanya’da tropikal meyve üreticilerinin yüzü
son yıllarda mango, ejder meyvesi ve passiflora ile
gülüyor. Ekonomik değere ulaşan tropikal ürün
çeşitliliğini artırmak isteyen üreticilerin, yeni gözdesi ise muza göre daha az su isteyen papaya oldu.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe,
daha az su isteyen tropikal meyve papayanın, üreticilerin yeni gözdesi olduğunu belirterek, “Biz
üreticileri, özellikle su sıkıntısı çekenleri papaya
yetiştirmeye yönlendiriyoruz” dedi.
Üretici Alibey Doğan ise 5 yıldır tropikal meyve ürettiğini bildirerek, papaya ve diğer tropikal
ürünlere, daha çok ilçede yaşayan Rus vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Doğan, “Tropikal
ürünleri yetiştirmek konusunda bir sıkıntımız
yok. Soğuk iklimi sevmediği için serada üretim
daha avantajlı. Don riskini de böylece bertaraf
edebiliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de 41 yılın en kurak 2. tarım sezonu yaşandı
Türkiye’de su/tarım yılı yağışları verilerine göre
2021, son 20 yılın en kurak, 41 yılın ise 2. en kurak senesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de su/tarım
yılı yağışları, her sene 1 Ekim ile bir sonraki yılın
30 Eylül’üne kadar ki dönemde, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre,
Türkiye’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle yağışlar da azaldı.
Türkiye’de uzun yıllar su/tarım yılı yağışları ortalaması 574 milimetre olarak ölçülürken, 2021’de bu
rakam 465,5 oldu. Ülkede 1981’den sonra tarım sezonu yağışlarının en düşüğü 2001 yılında yaşandı.

2021 su/tarım yılı yağışları ise son 41 yılın en kurak
2. senesi olarak kaydedildi. 2021’de yağışlar uzun
yıllar ortalamasına göre yüzde 19 azaldı.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme
madencilik dokunuşu
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, sürdürülebilir
madencilik adına maden sahalarında yapılan rehabilitasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu
söyledi. İMİB Başkanı Dinçer, “Faaliyetleri sona
eren maden sahalarındaki ağaçlandırılma çalışmaları, ülkemizin yeşil varlığına, tarımına, ekonomisine ve en önemlisi sürdürülebilirliğine ciddi katkı
sağlıyor. Maden üretim sahalarının bu kapsamda
üretim sonrasında tarım arazisine dönüştürülmesi
de madenlerin sürdürülebilirlikteki değerini bir
kez daha ortaya koyuyor” diye konuştu.
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genellikle Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzurum’un yaylalarına götürüp yazı buralarda geçiriyor. Sonbaharda ise havaların soğumasıyla Iğdır’a dönüş başlıyor.

“Tarım bankası” kurulması talebi
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının ortak bir paydada buluşarak “tarım
bankası” kurulmasını sağlamaları gerektiğini belirterek, “Banka sadece tarımla iştigal eden kesime hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır” dedi.
Çelik, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak için
tarım bankasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, oluşturulacak tarım bankasının amacı dışına
çıkmaması gerektiğine işaret etti ve bu bankanın
kurulması için herkesin katılacağı bir fon oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yüzlerce koyun ve keçiden oluşan sürüleri ile yaylalardan yola çıkan göçerler 40 ile 60 gün arasında yaya
olarak köylerine ulaşıyor. Çiftçilerden Aslan Önay,
zorlu yolculuklarını, “Biz Kars’taydık, geri dönüşe
geçtik. 50 gündür yoldayız, tabi zorlandık, çiftçilik
çok zor. Kar, kış, soğuk hava ile mücadele ettik. Kuraklıktan dolayı ot yok. Bizim 1200 hayvanımız var,
yaklaşık 7-8 aydır yaylalardayız” ifadeleriyle aktarıyor. Çiftçilerden Rıza Tiltay ise sürülerini Erzurum,
Kars ve Ağrı’da otlattıktan sonra yola çıktıklarını
belirterek, “Yaklaşık 40 gündür yoldayız, bir ara çok
kar altında kaldık. Kurak yerler vardı, buraları mecburen geçtik. Sarp kayalık alanlardan da geçtik, şimdi
memleketimize vardık” diye konuştu.

Küçükbaş’TA destekler kilit rol oynuyor

Küçükbaş hayvan sürülerinin yaylalardan
zorlu dönüşü
Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden
olan Iğdır’daki göçerlerin sürüleriyle yaylalardan
dönüşleri haftalar sürüyor. Vatandaşların geçim
kaynağının genellikle tarım ve hayvancılık olduğu
Iğdır’da yaklaşık 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan
bulunuyor. İlkbaharda sürüleri ile yaylalara giden
göçerler sonbaharda havaların soğuması, otlakların
kuruması ile sürüleriyle yeniden kentin alçak rakımlı köylerine dönüyor. Yöredeki göçerler, sürülerini

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık desteklerinin verilmeye başlandığı 2006
yılından bu yana koyun sayısında yüzde 64, keçi
varlığında yüzde 80 artış sağlandığını belirterek,
“Desteklerin önümüzdeki süreçte de artırılarak
devam etmesi küçükbaş hayvancılık sektörünü
çok daha iyi yerlere getirecektir” diye konuştu.
Çelik, 15 yıllık dönemde desteklemeler sayesinde
hem yetiştirici hem de anaç hayvan sayısında belirgin artışlar sağlandığına işaret ederek, “Anaç koyun
keçi desteğinden 2008 yılında 88 bin yetiştirici faydalanırken bu rakam 2020 yılı desteklemelerinde
201 bin 509 olarak gerçekleşti. Bu da destekleme
alan yetiştirici sayısında yüzde 129’luk bir artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca 2008’de 9 milyon 400 bin
anaç koyun keçi destekleme kapsamında yer alırken
geçen yıl bu rakam 24 milyon 305 bin oldu” dedi.
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Tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri
fuarlarla yükselecek
Türkiye’de 2022’de yapılacak toplam 358 fuardan
39’u tarım ve hayvancılık, 21’i gıda alanında gerçekleştirilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
2022 Yılı Fuar Takvimi verilerine göre bu fuarlar,
Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli,
Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun,
Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat illerinde yapılacak. İstanbul, 4 fuarla tarım ve hayvancılık alanında en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak il olacak.
İstanbul’u 3’er fuarla Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa
izleyecek. Tarım ve hayvancılık fuarları en çok eylül
ve kasım aylarında gerçekleştirilirken, 9’u da uluslararası nitelikte olacak.
Gıda fuarları da Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Van’da gerçekleştirilecek. En fazla gıda fuarı düzenlenecek il 8 etkinlikle İstanbul olacak. İstanbul’u 4 fuarla İzmir
izleyecek. Gıda alanında düzenlenecek toplam 21

fuarın 7’si uluslararası nitelikte olacak. Gıda fuarlarının en çok yapılacağı aylar ise şubat ve kasım
olarak öne çıktı.

“Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var”
Bilecik’te Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat
Bankası Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa uyguladığı “Köyümde yaşamak için bir ‘sürü’ nedenim
var” projesinin 2. yılının protokolü imzalandı. Bu
kapsamda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, üreticilerin desteklenmesine katkı sağlayacak projenin
çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek,
projenin köylerden kente göçü de engelleyeceğini ifade etti. 2020 yılında uygulanmaya başlayan
projenin 5 yıl boyunca her yıl yenileceğini bildiren
Kızılkaya, “5 yıl boyunca toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı yapılarak, ilimizdeki küçük
kapasiteli işletmelerin büyümesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bilecik’te, 2 binin üzerinde küçükbaş hayvancılık yapan işletme var. İlimizdeki geniş
meralarımız, hem küçükbaş, hem de büyükbaş
hayvanlarımız için son derece uygun” dedi.
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KASIM MECLİSİ

İSTİB Başkanı Ali Kopuz Kasım ayı Meclis toplantısında konuştu:

“YEŞİL MUTABAKAT BİR ÖLÜM KALIM
MESELESİDİR”
İstanbul Ticaret Borsasının hibrit yöntemle yapılan Kasım ayı
Meclis toplantısında konuşan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Yeşil
Mutabakatın insanlık ve sürdürülebilir ekonomi için bir ölümkalım meselesi olduğunu belirterek, “Hem üretimi artıracağız,
hem karbon salınımını azaltacağız” dedi.

İSTİB Kasım ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı
Ahmet Bülent Kasap başkanlığında koronavirüs tedbirleri kapsamında hibrit yöntemle yapıldı. Gündem
maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantının
son bölümünde meclis üyeleri de sektörleriyle ilgili
sorun ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

“Tüm dünya için
bir zorunluluk
olan yeşil
dönüşüm,
Türkiye’nin Paris
İklim Anlaşmasını “Salınımı azaltıp üretimi artırmalıyız”
imzalamasıyla
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Yeşil Mutabakatın gerekliliğine değindiği konuşmasında, “Bu konu,
bizim için kendi
hem insanlık, hem medeniyet hem de sürdürülebikaynaklarımızla
lir ekonomi için bir ölüm kalım meselesidir. Tüm
aşmamız gereken dünya için bir zorunluluk olan yeşil dönüşüm,
bir süreç haline
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını imzalamasıyla
bizim için kendi kaynaklarımızla aşmamız gereken
geldi.”

bir süreç haline geldi” diye konuştu.
Dünyanın ciddi bir iklim krizinin eşiğinde olduğunu hatırlatan Başkan Kopuz, Dünya Gıda ve Tarım
Örgütü FAO’nun verilerine göre dünya genelinde
2050 yılına kadar gıda talebinin en az yüzde 50 artacağını, oysa gıda arzının ise sürekli azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.
Başkan Kopuz, “Bu durumda yapılması gereken
hem üretim biçimlerimizi ileri teknoloji destekli hale
getirmek, hem de bunu yaparken en az karbon salınımına yol açmaktır. Yeşil Mutabakat meselesinin
özü budur. Bir taraftan üretimi artırırken, öte yandan daha az karbon üretmemiz gerekiyor. Aslında bu
bir çelişki gibi görülebilir. Yani hem karbon salınımınız azalacak hem de üretiminiz artacak. Bu mümkün ama tabii maliyeti yüksek” ifadelerini kullandı.
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“Büyük maliyeti kim karşılayacak?”
Başkan Kopuz, sürdürülebilir ekonomi için yeşil
mutabakat meselesinin bir ölüm kalım meselesi olduğunu tekrarlayarak şunları söyledi:
“Yenilenebilir enerji kullanarak karbon salınımı düşürülebilir, ileri teknoloji kullanarak da verimlilik artabilir. Ancak her ikisinin de büyük bir maliyeti var.
Zaten sorun da burada. Yani ucuz bir enerji kaynağından vazgeçip pahalısını kullanarak karbon salınımını
azaltabiliyorsunuz. Ya da büyük AR-GE ve teknoloji
yatırımları yaparak tarımsal üretimi artırabiliyorsunuz.
Mesele bunun bedelini kimin ödeyeceğidir. Uluslararası rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışan sanayici ve üreticilerimiz, son zamanlardaki kur avantajının etkisiyle ihracatta rekorlar kırıyor. Ancak
bunun sürdürülebilir olması için gereken yatırımları kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmeleri mümkün
değil. Konuyla ilgili kapsamlı ve adil destek programlarına ihtiyaç var.”

“Yeşil Mutabakat Şurası düzenlenmeli”
Çevre konusunun sadece bir vicdani mesele değil aynı
zamanda bir zorunluluk olduğuna değinen Başkan Kopuz, “Bugüne kadar çevre konusu vicdani bir mesele
gibi görülüyordu. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı
yürürlüğe sokmasıyla bu bizim için bir zorunluluk ha-
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line geldi. Yani eğer üretim süreçlerimizde karbon salınımını düşüremezsek bunun bedelini ürettiklerimizi
ihraç edemeyerek ödeyeceğiz. Bu nedenle temiz enerjili
ve yüksek teknolojik üretim bizim için bir zorunluluk
haline gelmiştir” tespitinde bulundu.
Türkiye’nin Yeşil Mutabakata uyum sağlamak için bakanlıklar ve STK’larla birlikte yoğun bir çalışma içinde
bulunduğunu kaydeden Başkan Kopuz, şunları ekledi:
“Bütün bakanlıklar ve ilgili sivil toplum kuruluşları
konuyla ilgili toplantılar düzenliyor, raporlar hazırlıyor, yayınlar yapıyor. Ancak tüm bu çalışmaların
derlenip toparlanacağı, sektörlerin durumlarının
net olarak belirleneceği ve çözüm önerilerinin üretilebileceği bir platforma ihtiyaç var. Bu nedenle,
Yeşil Mutabakata uyum yolunda yapılması gerekenlerin net olarak belirlenmesi için geniş katılımlı bir
şura düzenlenmesi yararlı olacaktır. Aynı zamanda
elde edilen veriler ışığında yeşil dönüşüm için geniş
kapsamlı eğitim ve danışmanlık projelerinin başlatılmasının ve güçlü bir destek paketinin hazırlanmasının faydalı olacağını düşünüyorum.”
Başkan Ali Kopuz, Türkiye’nin son yirmi yılda büyük
bir değişim geçirerek bambaşka bir ülke haline geldiğini ifade ederek, “İnsanlık tarihi boyunca yaşanan en
büyük sorun olmaya aday iklim krizinin çözümünde
de öncü bir ülke olacağımıza inancım tam. İnşallah, el
birliğiyle bu sorunları aşacağız” temennisinde bulundu.

“Eğer üretim
süreçlerimizde
karbon salınımını
düşüremezsek
bunun bedelini
ürettiklerimizi
ihraç edemeyerek
ödeyeceğiz. Bu
nedenle temiz
enerjili ve yüksek
teknolojik üretim
bizim için bir
zorunluluk haline
gelmiştir.”
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GIDANIN GELECEĞİ

FİYAT REKABETİNİN PANZEHİRİ: MARKA YATIRIMI

İsmail Şen

Peşin satan, veresiye satan arasındaki fark, eski dünyanın dükkanlarının duvarlarını süsleyen bu görselde simgeleşmişti. Veresiye satanın “trajedisi”, yine dükkanlara asılan şu yazıyla da yansıtılırdı: “Veresiye veremem, ardı sıra gidemem, gidersem de bulamam, bulursam da alamam.”
Alışveriş biçimlerinin değişmesiyle, kredi kartının ve taksitli alışverişin yaygınlaşmasıyla durum tam tersine döndü. Öte yandan alışveriş biçimleri dışında iş yapma yöntemlerindeki değişikliği göstermek için de görsel faydalı oluyor...
Böyle soru mu olur, demeyin. Küçük büyük her işletmede bu soru zaman zaman gündeme gelir. Eğer
hiç marka yatırımı yapmamış bir işletmeniz varsa,
marka yatırımı kararının arifesinde yaşarsınız hep.
Reklamı bir harcama olarak görüp, reklama, sokağa
atılan para gözüyle bakmak pek de yadırganmaması
gereken bir tutumdur. Yoğun rekabetin yaşandığı,
kârlılığın giderek düştüğü sektörlerde reklam, dolayısıyla da marka yatırımı yapmak kolay değildir.
Büyük firmalar için de reklam yatırımını sürdürmek kolay değildir. Yaptığı yatırımlarla belirli bir
Pazar hâkimiyetine ulaşmış firmalar, daha ne kadar
bu parayı saçmaya devam edeceğiz, diye düşünürler
haklı olarak.
Bir diğer sorun da yapılan harcamaların etkisiyle
ilgili endişelerdir. Hangi mecrayı kullanmalı, ne de-

meli, ne zaman söylemeli, tüketiciye nasıl ulaşmalı?
1839 ile 1922 arasında yaşamış, reklamcılık ve pazarlamacılığın öncü şahsiyetlerinden İş insanı John
Wanamaker’in ünlü sözü bu endişelerin veciz bir
ifadesidir: “Reklama harcadığım paranın yarısı
boşa gidiyor, ama hangi yarısı bilemiyorum.”
***
Bu konuyu bir başka yazıya bırakıp, marka yatırımı
yapmalı mı, yapmamalı mı kararı hakkında bir şeyler yazmak istiyorum.
Aslında bu sorunun cevabı basit: Eğer işletmenizin
gelişmesini, büyümesini, pazar payının artmasını istiyorsanız marka yatırımı kaçınılmaz bir zorunluluk.
Bu zorunluluk, marka yatırımı yapan büyük işletmelerin hepsinin pazar paylarının sürekli artmasıyla
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açıklanabilir. Markasız ürünler üreten ve hatta marka
yatırımından kaçınan ya da düşük bütçeler kullanan
küçük markaların pazar payı sürekli azalıyor.
Bu söylediklerim, tüm sektörlerde olduğu gibi
özellikle gıda sektöründe geçerli. Markalı ürünlerin pazardaki payları her geçen yıl artıyor. Orhan
Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık ve Yeni Hayat
romanlarında Türkiye’nin değişen toplumsal yapısının yanında değişen tüketim alışkanlıkları ve
ticaret anlayışları da değerlendirilir. Yeni Hayat’ta
kasabalardaki küçük esnafların, markaların gücünü kullanmak için bayilikler almaya başlamaları ve
böylece tüketim alışkanlıklarının ülke genelinde aynılaşması işlenen konulardan biridir. Kafamda Bir
Tuhaflık romanında ise İstanbul’daki seyyar yoğurt
satıcılarının, önce cam, sonra plastik ambalajlı markalı yoğurtların rekabeti karşısında nasıl yok oldukları anlatılır.
***
Tüketici alışkanlıkları hakkında yapılan bilimsel
araştırmalar da marka yatırımı yapan gıda ürünlerinin diğerleri karşısında avantajlı olduklarını gösteriyor. Bu avantajların neler olduğuna gelmeden önce
birkaç araştırma sonucunu örnek olarak vermek istiyorum. Gıda ürünlerinde marka algısının zaman
içinde nasıl değiştiğini gösteren çalışmalar şunlar:
1999 yılında Eskişehir ili şehir merkezinde uygulanan anket sonucunda gıda ürünlerinde marka bağımlılığının yüzde 80 civarında çıktığı tespit edilir.
Çalık (1999)
2000 yılında Adana’da yapılan Gıda Ürünlerini Satın Almada Marka Bağımlılığı başlıklı çalışmanın
sonucunda, işlenmiş et ürünleri satın alan ailelerin
yüzde 52,3’ünün her zaman aynı marka ürünleri
satın almayı tercih ettikleri saptanır. Markasız ürün
satın alan ailelerin oranının ise sadece yüzde 6,7’dir.
Şengül ve Özçiçek (2000)
Antalya ili Migros ve Gima zincirinde 2004 yılında
yapılan bir araştırmada ise tüketici tercihinde marka yüzde 46, fiyat yüzde 30, ambalaj yüzde 15 ve
satış noktası yüzde 9 oranında etkili ve önemli bulunmuş. Akpınar ve Yurdakul (2004)
2008 yılında Tokatlıların gıda maddelerini satın
alırken dikkat ettikleri konuların araştırılması sonucu, markanın en önemli faktörlerden biri olduğu
ortaya konmuş. Kızılaslan ve Kızılaslan (2008)

***
Bu örneklere onlarcası eklenebilir. İnternette yapılacak küçük bir araştırmayla gıda ürünleri satın
almada tüketici davranışlarını markanın ne oranda
belirlediği görülebilir. Yani gıda ürünlerinde marka
bağımlılığı sürekli artıyor.
Peki, marka bağımlılığı nedir ve nasıl tanımlanır?
Kotler ve Armstrong’un Pazarlamanın Prensipleri
kitabında, marka bağımlıları kabaca üç kısımda tanımlanır:
“Her zaman bir markayı satın alan tamamen bağımlı tüketiciler.
İki ya da üç markayı satın alan biraz bağımlı tüketiciler.
Herhangi bir markaya bağımlılık göstermeyen ve
her zaman farklı markalar satın alan bağımsız tüketiciler.”
Bunun anlamı şu: Eğer marka yatırımı yapmıyorsanız, tüketicilerin küçük bir kısmını oluşturan üçüncü grup dışında müşteri hedefleyemezsiniz.
***
Gelelim marka yatırımının kazandırdıklarına.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Önümüzdeki sayı; reklamın iyisi de olur, kötüsü de...

“Eğer
işletmenizin
gelişmesini,
büyümesini,
pazar payının
artmasını
istiyorsanız
marka yatırımı
kaçınılmaz bir
zorunluluk.”
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İSTİB HABER

İSTİB’İN EĞİTİME DESTEĞİ ARTARAK SÜRÜYOR

İstanbul Ticaret Borsası, temel sosyal sorumluluk
alanı olarak gördüğü eğitim dünyasına katkılarını
artırarak sürdürüyor. Bu bağlamda İSTİB yönetimi,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ayrılan eğitim bütçesini genişleterek daha fazla öğrenciye destek oluyor. Okul idareleriyle işbirliği halinde
belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan
giyecek yardımları, İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Altuntaş tarafından okul müdürlerine

teslim edildi. Bu amaçla Selahattin Eyyubi Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Şehit Ramazan Sarıkaya
Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Hayrettin Karaman
İmam-Hatip Lisesi, Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu, Kurtdereli Mehmet Ortaokulu, Ahi Evren
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Vakıflar Ortaokulu, Öznur
Kahraman İmam Hatip Ortaokulu, Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi ziyaret edildi.

İSTİB HABER
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 2021’in 3. Çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi:

“BÜYÜME UMUT VERİYOR
AMA TARIMA DA YANSIMALI”

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 2021 yılı 3. Çeyrek büyümesini değerlendirerek, “Açıklanan veriler umut
veriyor, büyüme tarıma da yansımalı” diye konuştu.
Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü, ihracatın ise bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 25,6 arttığını, ithalatın
ise 8,3 azaldığını hatırlatan Başkan Kopuz, “Özellikle dış ticarette olumlu gelişmeler var. Son dönemde oluşan rekabetçi kurun etkisi, hem üretimin kesintiye uğramaması hem de ihracatımızın artmasına
yol açıyor. Uluslararası arenada bir tehdit haline
gelen stagflasyon ihtimaline karşı uygulanan politikaların olumlu sonuçlarını almaya başladık” dedi.

“Tarımda kapsamlı çözümlere ihtiyaç var”
İnşaat ve tarımdaki daralmaya dikkat çeken Başkan Kopuz, “İnşaat sektöründe, kurun bir dengeye oturması ve faizlerin düşüşüyle bir canlanma
yaşanması beklenebilir. Ancak tarım sektöründeki
küçülmenin nedenleri daha karmaşık ve kapsamlı
çözümlere ihtiyaç var” tespitinde bulundu.
Başkan Kopuz, tarımda yaşananları şöylece resmetti:
“Uzun yıllardır süregelen; verimlilik, bölünmüş topraklar, düşük teknoloji, bilinçsiz gübre ve tarım ilacı

kullanımı, geleneksel üretim yöntemleri ve planlama eksikliği gibi sorunlara son dönemde dövizdeki
dalgalanmalar neticesinde tarımsal üretim maliyetlerinin yükselmesi de eklendi. Bu maliyet artışının
boyutu “üretimden vazgeçmeyi” bir tercih olarak
gündeme getiriyor. Bu nedenle tarımsal üretimde
maliyetlerin artışı, acilen çözülmesi gereken bir sorun olarak önümüzde duruyor. Türkiye son 20 yılda
tarımsal hasılasını sürekli artırmayı başardı ve uygulanan politikalarla yüksek teknolojili tarım üreticisi
olmak hedefine giderek yaklaşıyor. Ancak dövizdeki
belirsizlik telafisi zor sorunlar doğurabilir.”
Başkan Kopuz, tarımın özellikle 21. yüzyılda bir
ölüm kalım meselesi haline geldiğini belirterek,
“Tarımda atılan her adım, ülkemizin, dünyamızın
ve gelecek nesillerimizin kaderini belirleyecektir”
dedi. Başkan Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği “Bir karış bile ekilmemiş
toprak kalmaması” hedefine ulaşmak için üretim
ortamının iyileştirilmesi gerektiğine işaret etti ve
“Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin
döneminde yaygınlaşarak çeşitlendirilen desteklerin
yanında, uzun yıllardır süregelen ve verimlilik artışını önleyen sorunları çözecek adımlar da atılmalı”
şeklinde konuştu.

“İnşaat
sektöründe,
kurun bir
dengeye
oturması
ve faizlerin
düşüşüyle
bir canlanma
yaşanması
beklenebilir.
Ancak tarım
sektöründeki
küçülmenin
nedenleri
daha karmaşık
ve kapsamlı
çözümlere
ihtiyaç var.”
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ARAŞTIRMA

SEBAHATTİN ÖZKURT

Gıda Kaybı ve İsrafını Engellemek İçin
Kim Ne Yapmalı?
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Ülkeler Neler Yapabilir?
➢ Etkili, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir
tarım-gıda sistemlerine yönelerek her yerde ve
herkes için, uygun fiyatlı, besleyici ve güvenilir
gıdaya erişilmesini sağlayabilir.
➢ Politika oluştururken gıda sistemini etkileyen,
tarım, sağlık, eğitim, çevre, su, ticaret, istihdam
ve finans gibi alanları dikkate alan bir yaklaşım
benimsenebilir.
➢ Yeniliğin ve yereldeki geleneksel bilginin önemini, kadınların ve gençlerin gıda sistemlerinin
dönüşümündeki öncü rolünü dikkate alabilir.
➢ Çiftçilerin geçim kaynaklarını güçlendirmelerinde, iklim değişikliğine dayanıklı ürün yetiştirmelerinde ve hayvan türlerine erişimlerini
artırmalarında yardımcı olabilir.
➢ Özel sektörü daha besleyici ve sürdürülebilir
gıdalar üretmeye, gıda israfını daha yüksek sorumluluk bilinciyle yönetmeye teşvik edebilir.
➢ Hasat sonrası gıda kaybını en aza indirecek altyapıya, hesaplı teknolojilere ve eğitimlere yatırım yapabilir.
➢ Uluslararası standartlar ve kontrol sistemlerini
geliştirerek ve kullanarak insanları, hayvanları,
bitkileri ve çevreyi tehdit eden durumlarla mücadeleyi destekleyebilir.

Çiftçiler Neler Yapabilir?
➢ Uygulamalı çiftçi okullarına katılabilir, besin,
biyoçeşitlilik, dijital teknolojiler ve tarım teknikleri gibi konularda farkındalık kazandıracak
eğitimler alabilirler.
➢ Biyoçeşitliliği gözeten, daha çok çevre dostu
olan ve doğal kaynakları daha verimli kullanan
sürdürülebilir tarımsal uygulamaları benimseyebilirler.
➢ Doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde tüketen,
kuraklık ve hastalıklara karşı daha dayanıklı tohum türlerini ve hayvan cinslerini kullanabilirler.
➢ Doğru zamanda hasat yaparak, depolarını iyileştirerek ve örnek uygulamalarla teknolojileri
öğrenerek kayıpları en aza indirebilirler.

Özel Sektör Neler Yapabilir?
➢ Ürünlerdeki doymuş yağ, trans yağ, şeker ve tuz

seviyelerini sınırlandırabilir ve anlaşılır etiketler
hazırlayabilirler. Böylece gıda güvenilirliğini ve
kalitesini arttırmış olurlar.
➢ İnsana yaraşır çalışma koşulları sağlayabilir ve
çalışanların işyerinde besleyici gıdalara erişimini
sağlayabilirler.
➢ Uzun raf ömrü olan ve gıda güvenilirliğini arttıran, doğada çözünebilir veya geri dönüştürebilir
malzemelerden oluşan ambalajlar seçebilirler.
➢ Finans sektörü, kredi ve mevduat araçlarını,
kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere daha
geniş kitlelerin kullanımına sunabilirler.

Akademik Kuruluşlar Neler Yapabilir?
➢ Sürdürülebilir gıda sistemlerine yönelik iklim
değişikliği stratejilerinin tanıtımı için kanıta dayalı bilgiler üretebilir ve bu bilgileri devletlerle
paylaşabilirler.
➢ Üniversiteler, okullar, teknik eğitim kurumları,
meslek okulları ve eğitim merkezleri, öğrencilerine beslenme konulu eğitimler verebilir.

Sivil Toplum Neler Yapabilir?
➢ Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda tercihlerine yönelik kampanyalar ve bu fikri savunan faaliyetlerle
değişime destek olabilirler.
➢ Dünya genelindeki yoksullara, küçük çiftçilere,
yerli halklara, kadınlara söz hakkı tanıyabilirler.
Tarım-gıda sistemleri herkesin sürece katılabilmesiyle dönüştürülebilir.

Bizler Hep Beraber Neler Yapabiliriz?
➢ Aşırı işlenmiş gıdalar yerine daha çeşitli ve besleyici gıdaları tercih edebiliriz. Sağlıklı gıdalara
yönelik bir talep oluşturabiliriz.
➢ Beslenme düzenimize, hayvansal proteinlerden
daha ucuz ve dünya kaynaklarını daha az kullanan kuruyemiş ve baklagiller gibi bitki temelli
proteinleri ekleyebiliriz.
➢ Bozulma ve israfı önlemek için alışverişlerimizi
ve öğünlerimizi planlayabiliriz.
Kaynak:
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
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İZZET ERÇELEN

Avrupa’nın Coğrafi İşaretli
Gıda Ürünleri ve Türkiye

K

anundaki tanımıyla “Coğrafi İşaret”,
belirgin bir niteliği, ünü veya diğer
özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretli gıda ürünlerinin kırsal kalkınma, katma değerli tarımsal üretim,
değer bazlı ihracat ve kültürel mirasın aktarılması
bakımından etkisi, eşdeğer ürünlerle kıyaslandığında çok daha belirgin biçimde ortaya çıkıyor.
2021 Aralık sonu itibarıyla Türkiye’de, Türk Patent
ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili almış
967 adet, başvurusu sürecini tamamlayarak tescil
edilmeyi bekleyen 768 ürün var. Tescilli ürünlerin
yaklaşık üçte ikisi tarım ve gıda ürünleri.
Tescil ettirenlere göre oluşan tabloya bakıldığında,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve
borsaların bu konuyu ne denli ciddiye aldıklarını
açıkça görebiliyoruz. Zira coğrafi işaret alan 383
ürünün başvurusu bu kurumlar tarafından yapılmış
durumda.
TPE tarafından coğrafi işaret verilmiş ürünlerimize
Türkiye sınırları içinde koruma sağlanmakla birlikte, yurtdışında koruma sağlamak, fiyat ve bilinirlik
avantajı elde etmek bakımından uluslararası tescil
de gerekiyor. Türkiye’nin en önemli ticari partneri
olan Avrupa Birliğinde bu tescili almak, bürokratik
ve meşakkatli olduğu kadar, getireceği kazanımlar
bakımından da bir o kadar elzem bir süreç.
Avrupa Birliği’nde 3451 coğrafi işaretli ürün bulunuyor ve bunların 1573’ü tarım ve gıda ürünü.
Kategorik olarak bakıldığında, et ve et ürünlerinde
354, taze ve işlenmiş meyve, sebze ve tahıllarda 461,
peynirde ise 251 tescilli gıda var.
En çok tescil edilmiş ürünü olan ülkeler sıralamasında İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan
ve en önemli dış ticaret ayağımız olan Almanya
uzun yıllardır en üstlerde yer alıyor.
Peki, AB dışı ülkelerin, Avrupa’da tescilli gıda ürünleri neler, tescil onayı bekleyen kaç başvuruları bulunuyor? Ülkemiz açısından bir referans noktası ve
mukayese olması bakımından meseleyi bu açıdan
incelemek de yararlı olabilir.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu kategoride,
AB harici ülkelerin Avrupa’da 191 farklı ürünü coğrafi işaretle korunuyor.
Avrupa Komisyonu verilerine göre, AB dışı ülkeler-
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de 99 ürünle birinci sıradaki Çin ile 69 ürünle ikinci sıradaki Birleşik Krallık açık ara önde bulunuyor.
Türkiye, AB nezdinde tescil edilen 7 ürün ile 3.
sırada. Bu ürünler, Gaziantep Baklavası, Aydın
Kestanesi, Aydın İnciri, Bayramiç Beyazı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı, Taşköprü Sarımsağı. Türkiye’nin, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret
Mevzuatı’na uygun olarak başvurusu tamamlanmış
ancak AB Komisyonu’nda tescil onayı bekleyen 26
tarım ve gıda ürünü bulunmakta. Diğer bir ifadeyle, Avrupa’da tescil bekleyen 52 ürünün yarısı
Türkiye’den. Kayseri pastırması, Aydın Memecik
zeytini, Afyon sucuğu, Bursa kestane şekeri, Antep
fıstığı, Antakya künefesi, İnegöl köfte gibi çok bilindik lezzetlerimiz, coğrafi işaret almayı bekleyen bu
26 üründen bazıları. Onay almayı bekleyen başvurulardan 20’si oda ve borsalar tarafından gerçekleştirilmiş. Bilhassa son dönemde başvuru sayılarında
yakalanan bu ivme sevindirici olmakla birlikte, buradaki ürünlerin arasında tek bir peynir çeşidimizin
bile olmaması ise göze çarpan en büyük eksiklik…
Avrupa’da coğrafi işaretli 251 farklı peynir mevcut. İtalya ve Fransa 55’er peynir çeşidiyle burada
başı çeken ülkeler. Komşumuz Yunanistan’ın da 23
peynir çeşidi Avrupa’da coğrafi işaret tesciliyle korunuyor. Türkiye’deki istisnasız 7 coğrafi bölgemizin
de kendine has iklim ve bitki örtüsü ve hayvancılık
özelliklerini yansıtan onlarca peyniri bulunmasana
rağmen, Avrupa’da bırakın tescil edilmeyi, henüz
coğrafi işaret başvurusu yapılmış bir tek peynir çeşidimizin bile olmaması bile bu konuda geç kalındığının göstergesi. Buradan hareketle, yurt içinde
hâlihazırda coğrafi işaret koruması altında olan 50
peynirimizden başlanarak, Avrupa için girişimlerde
bulunulması oldukça önemli.
Yalnız peynirlerimizle de sınırlı kalmadan, yüzlerce farklı ürünümüze de vakit kaybetmeden önce
yurt içinde akabinde de yurtdışında coğrafi işaret
alınması, kazandıracağı ekonomik katma değerin
yanı sıra, coğrafyamızın ve tarihimizin zenginliğini
içinde barındıran üretim metodlarının korunmaya
alınmasını da sağlayacaktır.

Kaynakça:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/foodsafety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani
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DENİZHAN DERE

KARBON NÖTR TÜRKİYE İÇİN 32 HEDEF 81 EYLEM

Hesaplamalara
göre Türkiye hali
hazırdaki üretim
yöntemleri ile
devam ederse
karbon salınımı
için ton başına
50 Euro ödemek
zorunda kalabilir.

Y

da kalabilir. Çelik sektörü için bu verginin yüzde beş
civarında ek maliyet getirdiği belirtiliyor. Bu açıdan
Türkiye tarafından ortaya konulan Eylem Planının
süratle hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor.

Karbon, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile AB tarafından fiyatlandırılıyor. AB özellikle, elektrik, çimento
demir-çelik gibi karbon emisyonunun yoğun olduğu
sektörlerde belirlenen sınırları aşan üreticileri ek vergilendirmeye tabi tutuyor. Hesaplamalara göre Türkiye
hali hazırdaki üretim yöntemleri ile devam ederse karbon salınımı için ton başına 50 Euro ödemek zorun-

Eylem Planına göre Türkiye 2022’nin ilk çeyreği itibari ile etki analizlerini tamamlamış olacak. Sektörel bazda yasal düzenlemelerin yanı sıra, çevresel anlamda atık su yönetimi, kimyasal kullanımı, yeşil ve
sürdürülebilir enerji üretimi, finansman modelleri
gibi bir çok konuda yol haritası ve yasal düzenlemeler 2022 sonuna kadar toparlanmış olacak. Bununla
beraber 2027 yılı sonuna kadar her yıl 1000 MW
üretime ulaşacak Rüzgâr Enerji Santralleri ve Güneş
Enerjisi Santralleri kurulması, 2023 son çeyreğine
kadar organik tarım alanlarının artması ve gıda israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

eşil yatırımların ülkemize çekilmesi ve yeşil
dönüşümün desteklenmesini hedefleyen
bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planına
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Plan 9 ana başlık
altında toplam 32 hedef ve 81 eylemden oluşuyor.
Böylece endüstriyel üretim aşamalarında karbon ve
çevresel ayak izinin azaltılabilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin de sağlanabilmesi hedefleniyor.
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* KAYNAK: TÜİK
Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması kapsamında, su alanlarının korunması, karbon
yutak alanlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi gibi
bir çok husus detaylı bir şekilde planda yer alıyor.

sitesi olan yutak alanları da, kalan bölümü de hapsedilebilsin. Ancak bu koşullarda net sıfır hedefine
ulaşılabilir olacak.

Planda en önemsenmesi gereken maddelerden birisi de
“9.1. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilişkili bilgilendirme
ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi” maddesidir. Zira bilgi ve bilinç olmadığı takdirde “kaynayan kurbağa” gibi her şey olup bittikten sonra bile olan
biteni farkına varamayacak durumda olacağız.

Bu dönüşüm, toplumun yalnızca karar alan ve üreten kesimi ile değil topyekün, toplumsal bir sahiplenme halinde gerçekleşebilecektir. Gerek üretim,
gerek tüketim, gerekse sosyal yaşayış alışkanlıkları
açısından değişimin ve dönüşümün kaçınılmazlığı
anlaşılmaz ise karar alanların iradeleri sonuca varmayacaktır.

Bundan sonraki aşama en hızlı bir şekilde dönüşümü sağlamak ve bu süreci bir avantaja dönüştürebilmek olacaktır. Türkiye 2053 yılında karbon nötr
olma hedefini açıkladı. Bu hedefi öne çekebilmek
için gereken her şeyi yapılmalıdır. Uzmanlara göre;
halihazırda 506 milyon tonu bulan Türkiye’nin sera
gazı emisyonları, 32 yıl içinde en az %80 düzeyinde
azalması gerekiyor ki hali hazırda Türkiye’nin 80100 milyon ton aralığında karbon toplama kapa-

Bu dönüşümün gerçekleşmemesi durumunda; topraklarımızın çölleşeceği, sularımızın kuruyacağı,
atmosferin yaşam için uygun bir ortam olmaktan
çıkacağı bir dünyaya doğru hızla yol alındığının,
dünya üzerinde yaşayan her birey tarafından farkında olunması gerekmektedir. Her yazıda belirttiğimiz gibi buradaki ana mesele dünyayı kurtarmak
değildir. Ana mesele kendimizi kurtarmaktır. İklim
krizi tam olarak varoluşsal bir tehdittir.

TABLO: TÜRKİYE’DE YUTAK ALANLAR VE KARBON TUTUMLARI (CO2 Eşdeğeri Kt)

* KAYNAK: tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, ulusal envanter gönderimleri (nır) 2018

Uzmanlara göre;
halihazırda 506
milyon tonu
bulan Türkiye’nin
sera gazı
emisyonları, 32
yıl içinde en az
%80 düzeyinde
azalması
gerekiyor .
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Türkiye’den ‘pozitif tasarruf’a
dayalı kalkınma hamlesi
İhracatta kırdığımız yeni Cumhuriyet rekoruyla, 225,4 milyar dolarla bitirdiğimiz 2021 sonrası, 2022 için 250 milyar dolar hedefi, Türkiye’nin
yerli ve milli emtia ve enerji kaynakları hamlesiyle birlikte bizi ‘dış ticaret
fazlası’ veren bir ekonomiye adım adım yaklaştırdıkça, Türkiye ‘pozitif
tasarruf’a dayalı kalkınma hamlesini de yeniden hızlandırmış olacak.
prof. dr.
kerem alkin

Küresel ekonomik sistemin önde gelen uluslararası kuruluşlarının ‘kalkınmada yeni yaklaşımlar’ boyutunda
bir arayış içinde olduğunun farkındayız. Türkiye olarak, bilhassa son 10 yılda kalkınma hedefimizi çok daha
yoğun bir şekilde ‘Tam Bağımsız Türkiye’nin temelini
sağlamlaştırmaya, perçinleştirmeye yoğunlaştırdık. ‘Tam
Bağımsız Türkiye’, kendi teknolojisini üreten, kendi altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarını kendi mühendislerinin tasarımlarıyla gerçekleştiren, her türlü mal ve hizmetin üretimi için gerekli olan girdileri, hammadde, ara mamülleri
kendi kaynaklarıyla, yerli ve milli kaynaklarla karşılayan
bir Türkiye anlamına geliyor. ‘Tam Bağımsız Türkiye’
için tanımladığımız bu sacayaklarının finansmanı adına
da ‘pozitif tasarruf ’ vazgeçilmez dayanağı oluşturmakta.
Bu nedenle, uluslararası ekonomik sistemden yüklü miktarda ‘yabancı kaynak’ kullanarak; yani ‘sıcak para’ olarak tanımlanan portföy yatırımları veya dış borçlanmaya
dayalı bir finansman modelinden çok; Türkiye için öz
kaynaklara, kendi yerli ve milli finansman kaynaklarına
dayalı, en temel nokta olarak da ‘tasarruf fazlası’ veren
bir ekonomi olmamız gerekiyor. Bilhassa, özel kesimin
‘tasarruf fazlası’, kamu kesiminin ‘tasarruf açığı’nın üstündeyse, ülke ekonomisi tasarruf fazlası veriyor, demektir. 1980’lerin ikinci yarısının sonlarından, 2000’li yılların başlarına kadar olan dönemde, Türkiye’nin en ağır
sorunu özel kesimin tasarruf fazlasının kamu kesiminin
tasarruf açığının altında kalmasıydı.
Bu tablo bize 1994 ve 2001 krizlerini yaşattı. AK Parti’nin
iktidar olması sonrasında gerçekleşen ‘Anadolu KOBİ
devrimi’yle, Türk özel sektörü ile özel kesiminin tasarruf
fazlasındaki tarihi sıçramayla ve ‘kamu mali disiplini’ni
de bu tablonun içerisine dahil ederek, Türkiye’yi büyüme
ve kalkınmada rekorlara imza atan, faiz oranlarını son
40 yılın en düşük seviyelerine çeken ve döviz kurlarını
istikrara kavuşturan bir ekonomiye dönüştürdük. Ancak,
2006’dan sonra hız kazanan ve 2008 ile 2012 arası doruk
noktasına ulaşan ‘TL’deki aşırı değerlenme’ döneminde,
Türk özel sektörünün döviz cinsinden borçlanma alışkanlığının katlanması ve ithalatın ucuzlaması ile birlikte,
cari işlemler açığımızın büyümesi, Türk özel sektörü ile
özel kesimdeki ‘tasarruf fazlası’nı azalttı.
Bu nedenle, ihracatta 2019’dan bu yana hızlanmış olan
ciddi hamleler ile, Türkiye’nin ‘dış ticaret fazlası’ veren
bir ekonomiye tam anlamıyla yoğunlaşmış olması tarihi
önemde. İhracatta kırdığımız yeni Cumhuriyet rekoruyla, 225,4 milyar dolarla bitirdiğimiz 2021 sonrası, 2022

için 250 milyar dolar hedefi, Türkiye’nin yerli ve milli
emtia ve enerji kaynakları hamlesiyle birlikte bizi ‘dış
ticaret fazlası’ veren bir ekonomiye adım adım yaklaştırdıkça, Türkiye ‘pozitif tasarruf ’a dayalı kalkınma hamlesini de yeniden hızlandırmış olacak.

2022 için 4 temel mücadele alanı
2022, Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Ticaret Örgütü
(WTO) başta olmak üzere, tüm uluslararası kurumların
üzerinde titizlikle çalışacağı 4 temel konunun önceliklendirileceği bir yıl olacak. Birinci başlık, hiç şüphesiz,
‘küresel iklim değişikliği’ ve sebep olduğu anomaliler.
Bir tarafta aşırı yağmurlar, aşırı fırtınalar, sel baskınları ve
yıkımlar; diğer tarafta ise, aşırı kuraklık, küresel ölçekte
tarım ve gıda üretimini tehdit eden bir tablo ve ne yazık
ki tarım ve gıda fiyatlarının daha da yükselmesi riski. Bu
nedenle, 2022’nin bütününde küresel iklim değişikliğini
nasıl yavaşlatacağımızı, etkilerini nasıl hafifleteceğimizi,
dünyamızı ağır doğal afetlerden, açlık ve temiz su kaynaklarından mahrum kalma riskinden nasıl koruyacağımızı konuşmayı, tartışmayı sürdüreceğiz.
2. önemli başlık, enerji dönüşümü ve enerji arz güvenliği konusu. Küresel iklim değişikliği ile de bağlantılı
olan bu başlık, insanoğlunun yaşamı için vazgeçilmez
bir ihtiyaç olan enerjinin üretiminde havaya minimum
düzeyde karbon salınımı için yenilenebilir enerjiye yönelimi hızlandırmak anlamına geliyor. Bununla birlikte,
kömür ve petrolü tamamıyla yasaklamaya yönelik büyük
bir kampanya başlatmış olan Avrupa Birliği dahi, ‘enerji
dönüşümü’nün aynı zamanda ‘enerji arz güvenliği’ kavramı da gözetilerek yönetilmesi gerektiğinin farkında olduğundan, ‘net-sıfır karbon’ hedefinin tutturulması adına doğal gaz ve nükleerin de çemberde yer aldığı yeni bir
düzenlemeyi açıklamaya hazırlanıyor. Bazı nükleer enerji
ve doğal gaz projelerini ‘yeşil yatırım’ olarak sınıflandırma konusundaki plan tamamlanmış durumda.
Projelerin hangi kriterlere bağlı olarak yeşil yatırım sınıfına gireceğini belirleyen kuralları içeren taslağın bu
ay içerisinde AB Komisyonu’nun gündemine gelmesi
bekleniyor. Elbette, dünyayı küresel iklim değişikliğinin
etkilerinden kurtarmak adına yürütülecek projeler, geniş
kapsamlı enerji dönüşümü projeleri aynı zamanda ciddi
bir finansman da gerekiyor. 2030 yılına kadar 5 trilyon
dolarlık bir yatırım hamlesini gerektiren bu tabloda,
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önde gelen gelişmiş ekonomiler 1 trilyon dolarlık destek
sözü vermiş olsa da, ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerin 4 trilyon dolarlık daha kaynak bulmaları gerekmekte. Bu tablo içerisinde, bir diğer küresel ölçekte önemli
tartışma konusu ise ‘nadir mineraller ve metaller’. Yeni
nesil elektrikli otomobillerden rüzgar santrallerine, enerji
dönüşümü ve ‘net-sıfır karbon’ projeleri dünyada üretimi
çok az sayıda ülkenin kontrolünde olan ‘nadir mineraller
ve metaller’e bağlı.
Bu nedenle, 2022’de ‘nadir mineraller ve metaller’e yönelik tartışmanın da bir hayli ön planda olacağını gözlemleyeceğiz. 3. önemli başlık ‘sıfır atık’ ve ‘yeni nesil
plastik ve kimyasallar’ olacak. Küresel iklim değişikliği
ne kadar önemli bir konu ise, ‘küresel atık yönetimi’,
‘toprağın ve temiz su kaynaklarının korunması’ konusu
da o kadar önemli bir konu. Dünya okyanuslarında hali
hazırda 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğünde ‘yüzer
plastik ada’ları söz konusu. Yeryüzü ve okyanus ekolojisi açısından büyük tehdit. Günlük hayatımızda kullandığımız plastik ve kimyasalların doğal yaşama zarar
vermemesi kritik önemde. Bu nedenle, 2022 ‘plastikler
ve kimyasallar’a yönelik olarak, BM, OECD ve WTO
çatısı altında önemli müzakerelerin yapılacağı, tarihi
kararların alınacağı, son derece önemli ve detaylı uluslararası düzenlemelerin hayat bulacağı; ülkelerin plastik
ve kimyasallara yönelik çok önemli ulusal düzenlemeler
yapmalarının şart olacağı bir yıl olacak. 4. önemli başlık
olan ‘kalkınmada yeni yaklaşımlar’ konusu ise pek çok
farklı detayı içinde barındırıyor.

2022’de kalkınma için ‘yeni yaklaşımlar’
Genel manada, 1930-1960 döneminde ‘kalkınma’ kavramına yönelik tartışmalar, kapitalist sistem içerisinde
daha çok 1. Dünya Savaşı’nın yaralarının sarılması ve ‘sanayileşme’ başlıkları etrafında şekillenmekteydi. ‘İnsani
kalkınma’, 1960 sonrasında ekonomi literatüründe öncelikli bir konu olma şansı yakaladı. 1750 ile 1960 arası
‘tarımdan sanayileşmeye geçiş’, 1. ve 2. Sanayi Devrimi
üzerinden yürüyen bir süreçti. 1960-1990 arası öne çıkan ‘insani kalkınma’ yaklaşımı ile birlikte, temel hak ve
özgürlükler, çalışan hakları gibi önemli kavramlarla birlikte ‘sosyal ve toplumsal kalkınma’ anlayışı hız kazandı.
1990’dan bu yana ise, ‘sürdürülebilir kalkınma amaçları’ (SDG) doğrultusunda yeni bir süreç yaşanıyor.
2000’li yıllar, BM çatısı altında tanımlanmış olan 17
SKA (SDG) açısından önemli bir milat. Bununla birlikte, Afrika’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Avrasya’ya,
ülkelerin büyük bir kısmında bir ‘kalkınma motivasyonsuzluğu’, ‘kalkınma iştahsızlığı’ gözleniyor. Çünkü,
‘kalkınmanın finansmanı’ başlığı öncelikli olmak üzere,
bilhassa ‘insani kalkınma’daki tıkanmayı giderecek ‘yeni
yaklaşımlar’ aranıyor.
2022, dünyanın pek çok ülkesi açısından ve ülkesi adına
‘kalkınmada yeni yaklaşımlar’ın tartışılacağı; kalkınma
için yeni finansman modellerinin nasıl geliştirileceğinin,
ülkeler için kalkınma motivasyonunu yeniden canlandıracak hususların ne olabileceğinin ele alınacağı; devletin
yeniden yapılandırılmasının, özgüvene sahip bir reel
sektör ve KOBİ ağının oluşturulmasının, kalkınmayı
hızlandıracak sivil toplum örgütleri ve ağının nasıl güçlendirilebileceğinin detaylı bir şekilde konuşulacağı bir
yıl olacak

‘Küresel tedarik zinciri’ 2024’e kadar zorlayacak
Uluslararası kurumların raporları, ‘Kovid-19’ küresel virüs salgınının birincil ve ikincil etkilerine bağlı olarak,
ülkelerin zaman zaman almayı sürdürecekleri kısıtlama,
kapanma ve karantina tedbirlerinden ‘küresel tedarik
zinciri’nin etkilenmeye devam edeceğine işaret ediyor.
Öyle ki, Çin’in kuzeyinde yer alan Şensi (Xi’an) kentinde pandemi nedeniyle 2022’nin daha ilk günlerinde
alınan kapanma kararı, Samsung Electronics ve Micron
Technology gibi hafıza kartları ve çiplerine ihtiyacı olan
şirketleri zora sokmuş durumda. Görünen o ki, küresel
pandeminin sebep olmayı sürdürdüğü konteyner ve yükleme sıkıntısı zaten küresel tedarik zincirinde ciddi bir
tıkanmaya sebep olurken, yarıiletkenlerin fiyatlarındaki
artış da şirketleri telaşlandırıyor.
Dünya Ticaret Örgütü’nün geçtiğimiz kasım ayında
yayınlanan son raporunda, ‘küresel tedarik zinciri’nde
süregelen sorunlara bağlı olarak, ‘reshoring’ kelimesini
önceliklendirdiğini belirtmiştim. ‘Reshoring’in anlamı, ülkelerin hayli uzak coğrafyalardan, örneğin Çin ve
Asya’dan hammadde, ara mamul ve/veya nihai mamul
tedarik etmek yerine, ağırlıklı olarak ülke içerisinden ve/
veya yakın coğrafyadan tedarik etmeye başlaması, ağırlık
vermesi anlamına geliyordu. Bu nedenle, Türkiye, dünya
ekonomisinin en önemli ithalatçı coğrafyası olan Avrupa
Kıtası’nın ‘en gözde ve en güvenilir tedarikçi liman’ ülkesi olarak, önümüzdeki dönemde rolünü tırmandıracak
gözüküyor. Sadece Avrupa için değil, Afrika, Orta Doğu,
Körfez, Kafkasya ve Orta Asya için de.
Nitekim, küresel tedarik zincirindeki tıkanma ve sorunların farkında olan şirketler, yoğun bir şekilde Türkiyeyi
üretim, dağıtım ve tedarik adına radarlarına almış durumdalar. Anadolu Ajansı’ndan Zeynep Çetinkaya’nın
derlediği bilgiler, sadece Avrupalı şirketlerin değil, Japon
şirketlerinin de Türkiye’nin ‘vazgeçilmezliği’ni yeniden
keşfettiklerini gösteriyor. Bilhassa, Afrika pazarında Japon ve Güney Koreli şirketler ile birlikte yapılacak çok
iş var. Küresel pandeminin ilk şoku geçip, talep daralması yerini talep canlanmasına alınca; ancak konteyner
ve yükleme sıkıntısı had safhaya çıkınca, bilhassa Uzak
Doğu-Avrupa hattında pandemi öncesinde 2 bin dolar
seviyesinde olan navlun fiyatları, 10 kat artarak, 20 bin
dolara kadar yükselmiş durumda.
Türkiye’nin ‘Kovid-19’la mücadele için gerekli olan
maskeleri, koruyucu giysileri ve dezenfektan ürünleri ülkelere ücretsiz göndermesi de, ‘insani diplomasi’ adına
Türkiye’ye önemli bir prestij kazandırdı. Bunun doğal
sonucu olarak, gıda, ilaç, mobilya, elektronik ve lojistikpaketleme-dağıtım gibi sektör ve alanlarda faaliyet gösteren pek çok uluslararası şirket, coğrafi konumu, güçlü
lojistik altyapısı ve nitelikli iş gücü gibi özellikleriyle öne
çıkan Türkiye’ye yeni yatırım planlarını hayata geçirmekteler. İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim
firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim,
Belçika paketleme şirketi DW Reusables’in yanı sıra, Japon elektronik şirketi Kaga da Türkiye’ye yatırımını artıracağını duyurdu. Dünyaca ünlü giyim markası Alman
Hugo Boss ve İtalyan Benetton Group da Türkiye’de
yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı. 2022-2024
dönemi, ‘reshoring’ ile, Türkiye’nin doğrudan yatırımlar
adına ‘cazibe merkezi’ olma özelliğinin katlanacağı bir
dönem olacak.
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IoT (Nesnelerin
İnterneti)
çiftliklerin
uzaktan
izlenmesini
kolaylaştırarak
çiftçilere daha
fazla kolaylık
sağlar.

Nesnelerin İnterneti

Tarımsal Robotik

Geleneksel tarımda ekin tarlasının izlenmesi yoğun
emek, fiziksel ekipman, zaman ve çaba gerektirir.
IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisi, bu geleneksel yöntemlere bir alternatif sunuyor.

İşgücü kıtlığı, çiftçilerin karşılaştığı kritik bir sorundur ve bu sorun, geniş saha operasyonları durumunda daha da artmaktadır. Bu nedenle yeni
şirketler, meyve toplama, hasat, ekim, fide dikme,
ilaçlama, tohumlama ve ot ayıklama dâhil olmak
üzere çok sayıda çiftlik işleminde çiftçilere yardımcı
olmak için tarım robotları üretiyor.

Bir IoT cihazı, mobil uygulamalar veya diğer araçlar aracılığıyla veri toplayan, gerçek zamanlı olarak
doğru bilgiler sağlayan bir veya daha fazla sensör
içerir. Bu sensörler, toprak, sıcaklık ve nem algılama, bitki ve hayvan takibi gibi sayısız aktivite gerçekleştirir. Ayrıca çiftliklerin uzaktan izlenmesini
kolaylaştırarak çiftçilere daha fazla kolaylık sağlar.
Diğer taraftan, modern sulama sistemlerinde yararlanılan bu sensörler, mahsullere su dağıtımının
otomasyonu için kullanılır.
Startup’lar, çiftlik süreçlerinin çevikliğini, doğruluğunu ve hassasiyetini artırmak için IoT teknolojisini
dronlar, robotlar ve bilgisayar görüntüleme ile birleştiren yenilikçi sensör çözümleri geliştiriyor. Bunlar, zamanında uyarılar göndererek dikkat edilmesi
gereken alanlar için yanıt süresini iyileştirmektedir.

Çiftçiler, tarlada tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek için robotlara giderek daha fazla güveniyor.
Hasat için GPS özellikli otonom ve yarı otonom
traktörler gibi akıllı tarım makinelerini kullanıyorlar.
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Ayrıca robotlar, hayvancılık yönetiminde de otomatik sistemlerde kullanılmaktadır. Buna otomatik tartı
terazileri, kuluçka makineleri, sağım makineleri, otomatik besleyiciler ve daha pek çok şey dâhildir.
Robotlar, çiftçilerin yavaş çiftlik süreçleri hakkında
endişelenmelerine gerek kalmadan genel verimliliği
artırmaya daha fazla odaklanmalarını sağlar. Böylece insan kaynaklı hataların önüne geçerler ve otomasyon yoluyla kolaylık sağlarlar.

Yapay Zekâ

görüntülenmesini ve araştırılmasını kolaylaştırır. Bu
veriler gübre, su, tohum ve böcek ilacı uygulamasını
optimize eder. Ayrıca, GPS teknolojisi ile birlikte
dronlar, hayvancılık takibi, coğrafi sınırlama ve otlatma izleme için kullanılır. Fotoğraflardan mahsul,
toprak ve tarla analizine yardımcı olan multispektral görüntülere kadar değişen görüntüleri yakalamak için tarlaların üzerinden uçarlar.
Bir dezavantajı, kuşların hareketlerinden korkma eğiliminde olduklarından, kümes hayvanlarını izlemeye
uygun olmamalarıdır. Bununla birlikte, sığır veya
hayvancılıkta izleme, mahsul ekimi gibi çiftlik işleri
ile birlikte çiftçilerin arazi analizleri için uygun maliyetli ve paha biçilmez bir araçtır. Ayrıca Startup’lar
kullanım alanlarını genişletmek için toprakların klorofil seviyesini, yabancı ot basıncını, mineral ve kimyasal bileşimini ölçebilen drone’lar üzerinde çalışıyor.

Hassas Tarım
Yapay zekâyı tarıma dâhil etmek, çiftçilere alanlarından gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak proaktif
olmalarını sağlar. Yapay zekâ, hava durumu verilerini, mahsul verimini ve fiyatları öngörmek için
tahmine dayalı içgörüler sunar ve böylece çiftçilerin
bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Bu robotlar, çiftçilere önerilerde bulunur. Çeşitli algoritmalar yardımı ile, bitkilerde ve çiftlik hayvanlarında anomali ve hastalık tanımayı otomatikleştirir.
Gerektiği zamanda algılama ve düzeltici yanıt sağlar.

Dronlar

Maliyetlerden tasarruf ederken çiftlik verimliliğini
artırmak zordur. Ancak insansız hava araçları (İHA)
olarak da bilinen dronlar, çiftçilerin bu zorluğu etkili bir şekilde aşmasına yardımcı oluyor.
Dronlar, çiftlik izleme için faydalı bilgilere dönüşen
ham verileri toplar. Kameralarla donatılmış insansız hava araçları, yakın ve uzak alanların havadan

Çevresel bozulma, tüm endüstrilerde sürdürülebilir
çözümler çağrısında bulunur. Tarımda sürdürülebilirlik, çevre üzerinde sıfır veya minimum olumsuz
etkisi olan çevre dostu yöntemlerin ve girdilerin
kullanımını ifade eder. Bunun bir örneği, yaygın
olarak hassas tarım olarak bilinen sahaya özel mahsul yönetimidir (SSCM).
Hassas Tarım, çiftçilerin verim kalitesini ve üretkenliğini artırmak için su, böcek ilacı ve gübre gibi girdileri
tam olarak kullandığı bir yöntemdir. Tarladaki farklı
arazi parçaları farklı toprak özelliklerine sahiptir, farklı
güneş ışığı alır veya farklı eğimlere sahiptir. Bu nedenle, çiftlikteki tüm ürünlere aynı şekilde yaklaşmak ürünü verimsizleştirir, zaman ve kaynak israfına yol açar.
Bu nedenle, birçok girişim, sürdürülebilirlik zorluklarını ele alırken karlılığı artırmak için hassas
tarımda çözümler geliştiriyor.
Kaynak: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/
agriculture-trends-innovation/
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Yapay zeka
ürünleri
(robotlar),
çiftçilere
önerilerde
bulunur. Çeşitli
algoritmalar
yardımı ile,
bitkilerde
ve çiftlik
hayvanlarında
anomali ve
hastalık tanımayı
otomatikleştirir.
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DEĞERLENDİRME

TARIM PİYASALARININ 2021 YILI
DEĞERLENDİRMESİ VE 2022 YILINA BAKIŞ
Dünyadaki Gelişmeler			

İSMAİL
KEMALOĞLU

Tarımsal üretim, ticaret ve piyasa fiyatları açısından
2021 yılı uzun yıllar ortalamasına göre oldukça hareketli geçti diyebiliriz. Bu hareketi doğuran ana sebepler; Covid etkisinin artarak devam etmesi, gıda
tedarik zincirindeki bozulmalar, iklim risklerine bağlı
üretim kayıpları, ülkelerin gıda güvenliği endişelerinin kısıtlama, kota, sınırlama gibi ticareti engelleyici
uygulamalara yol açması olarak sıralanabilir. Sonuçta,
uluslararası hububat, bakliyat ve yağlı tohum fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmış, FAO gıda fiyat endeksi
on yılı aşkın süredir en yüksek seviyelere ulaşmıştır.
İklim kaynaklı riskler beraberinde üretim düşüşlerine
sebep olurken, en büyük üretici ve ihracatçı ülkelerdeki kayıplar geçtiğimiz yıla damgasını vurdu. Zira;
dünyanın en büyük hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve şeker kamışı üreticisi olan ülkelerdeki üretim
kayıpları fiyatları tetikleyen önemli bir sebep olarak
göründü. Örneğin; dünyanın en büyük şeker kamışı
üreticisi ve şeker ihracatçısı Brezilya’da üretimde asgari %10 azalma, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya’da hasat öngörülerine göre buğday üretiminde 10 milyon ton civarı azalma yaşandı.

“2021 yılında
uluslararası
hububat,
bakliyat ve
yağlı tohum
fiyatlarında
ciddi artışlar
yaşanmış,
FAO gıda fiyat
endeksi on yılı
aşkın süredir en
yüksek seviyelere
ulaşmıştır.”

Dünya buğday üretiminde Temmuz ayı öngörüsü 792 milyon 399 bin ton iken Aralık ayı sonu
tahminleri yaklaşık 14,5 milyon ton azalma ile 777
milyon 890 bin ton olarak revize edildi. Rusya için
hasat başında buğday üretim tahmini 85-86 mil-

yon tonlar olarak öngörülürken bugün 75,5 milyon
tonlara düşürüldü. (Kaynak: USDA)
Yine dünyanın en büyük bakliyat üreticilerinden ve
kırmızı mercimek ihracatının yaklaşık %60’nı tek
başına yapan Kanada’da iklim kaynaklı üretim kayıpları yaşandı.
Uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının uzun
yıllar ortalamasının üzerinde seyretmesini etkileyen
önemli bir faktör ise Covid kısıtlamalarına bağlı
olarak gıda tedarik zincirinin bozulması ile lojistikde yaşanan fiyat artışları ve konteyner dahil gemi
bulabilirlik kaynaklı sorunlardır.
Ülkelerin gıda güvenliği endişesine dayalı yüklü
alım ihaleleri, gıda tedarik zincirinde devletler ağırlıklı kurum ve kuruluşların öne çıkması, ana üretici
ve ihracatçı ülkelerin sınırlı olmasına karşın, iklim
riskleri sebebiyle hammadde ithal eden ülkelerdeki
artış, uluslararası fonların emtia piyasasındaki gelişmelere bağlı ilgisinin devam etmesi emtia fiyatlarının oynaklığını etkileyen diğer faktörlerdir.
Tablodan da görüleceği üzere her ne kadar dünya
hububat üretim-tüketim ve stok dengesinde kritik
bir eşik görünmüyorsa da iklim kaynaklı üretim
kayıpları, stoklardaki kısmi düşüş ve daha önemlisi
stokların belirli ülkelerde yoğunlaşması genel dengeleri etkilemiştir.
Aynı şekilde yağlı tohum üretim ve stok dengesine
baktığımızda; soya ve ayçiçeği üretiminde artış ol-

Tablo 1: Dünya hububat üretim-tüketim-stok verileri (Bin Ton)
Buğday

Arpa

Mısır

Üretim

Tüketim

Stok

Üretim

Tüketim

Stok

2019

762.202

746.930

295.984

157.934

155.594

22.384

1.119.706 1.135.790 306.288

2020

775.902

782.246

289.640

160.477

161.889

20.972

1.122.803 1.136.403 292.688

2021

777.890

789.530

278.180

146.243

150.315

16.959

1.208.734 1.195.879 305.543

* Kaynak: ABD Tarım Departmanı (US Department of Agriculture-USDA)

Üretim

Tüketim

Stok

OCAK-ŞUBAT

41

Tablo 2: Dünya yağlı tohum üretim-tüketim-stok verileri (Bin Ton)
Soya

Ayçiçeği

Üretim

Tüketim

Stok

Üretim

Tüketim

Stok

2019

339.877

358.350

95.525

53.937

53.707

2.617

2020

366.231

363.040

99.808

49.107

49.691

1.932

2021

381.783

377.030

102.001

57.041

56.411

2.280

* Kaynak: ABD Tarım Departmanı (US Department of Agriculture-USDA)
masına karşılık, tüketim artışının da etkisi ile dünya
ayçiçeği stoklarında cüzi artış olduğu görülmektedir.
2021 yılı Mayıs-Haziran aylarında uluslararası fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz.
2020-2021 hasat sezonunda ülkelerin gıda güvenliği endişesine bağlı yüklü ithalat ile stok yapmaları
ve 2021 yılı hasatına ilişkin üretim beklentilerinin
artış eğiliminde olması Temmuz ayına kadar fiyatları düşürmüştür. Ancak devam eden aylarda üretim
tahminlerine ilişkin düşüşler, ana üretici ülkelerdeki
iklim kaynaklı kayıp endişeleri fiyatları artırmıştır.
Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya’nın
hububat için vergi uygulaması ve haftalık bazda
artış eğilimindeki vergi güncellemesi, kota sınırlandırmasına yönelik açıklamalar, lojistik sorunları
fiyatlarda artışa sebep olmuştur.
Tablo 3’de görüleceği üzere Temmuz ayında ortalama
240 $/ton olan buğday fiyatları bugün, 100 $/ton
artarak 340 dolarlar seviyesine gelmiştir. Aynı şekilde
arpa fiyatları da 210 $/ton seviyelerinden 300 $/tona
yükselmiştir. Mısır fiyatları Ocak ayı itibariyle yüksek seyrettiğinden yıl içi artış eğilimi yavaş gerçekleşmiştir ve Aralık ayında düşüş yaşamıştır.
Tablo 3: Dünya 2021 Yılı Aylık Ortalama Buğday, Arpa, Mısır
FOB fiyatları karşılaştırması

* Kaynak: FAO

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) raporlarına
göre Ocak-Şubat aylarında ayçiçeği tohumu 670 $/
ton, soya fasulyesi 540 $/ton iken bu gün ayçiçeği
tohumu 640$/ton, soya fasulyesi de yine 540 $/ton
seviyelerinde işlem görmektedir.
FAO gıda fiyat endeksi Haziran 2011’den bu yana
en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayında alt endeksler arasında en belirgin artış, tahıllar ve süt
ürünleri için olurken, onları şeker takip etti. Et ve
bitkisel yağlar bir önceki yıla göre az da olsa düşüş
gösterdi.
Palmiye, soya, ayçiçeği ve kolza yağı için Ekim ayında sıkı olan fiyatlar, Kasım ayında düşüş gösterdi.
Bu hafif düşüş, soya ve kolza yağı için biraz daha
düşük değerleri yansıtırken, palm yağı fiyatları neredeyse değişmedi. Soya ve kolza yağına gelince,
dünya fiyatları ılımlı bir şekilde geri çekildi. Öte
yandan, düşen ham petrol fiyatları da bitkisel yağ
fiyatlarına baskı yaptı.
Tablo 4: FAO Gıda Fiyat Endeksi

FAO gıda fiyat
endeksi Haziran
2011’den bu
yana en yüksek
seviyesine ulaştı.
Kasım ayında
alt endeksler
arasında en
belirgin artış,
tahıllar ve süt
ürünleri için
olurken, onları
şeker takip etti.
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DEĞERLENDİRME
Küçükbaş hayvan fiyatları, başta Avustralya olmak
üzere, artan arz nedeniyle hızla düştü. Bu arada
uluslararası sığır eti fiyatları; Brezilya eti fiyatlarında
yaşanan azalma, Avustralya’nın artan ihracat fiyatlarıyla dengelendiğinden sabit kaldı. Özellikle Avrupa
ve Asya’daki nakliye konteyneri kıtlığı ve kuş gribi
başta olmak üzere yaşanan arz yönlü kısıtlamalara
rağmen küresel arzın talebi karşılamaya yeterli görünmesi nedeniyle kanatlı eti fiyatları da büyük ölçüde sabit kaldı.
Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan Brezilya’daki iklim kaynaklı üretim kayıpları ve etanol
üretimi için şeker kamışının daha fazla kullanılmasını teşvik eden yüksek etanol fiyatlarından kaynaklı olarak geçen yılın aynı ayındaki seviyelerin yüzde
40 üzerine çıktı.

Ülkemizdeki Gelişmeler

arpa üretiminde ise %30,7 düşüş görülmektedir.
Ülkemizin yaklaşık 20 milyon ton buğday, 7,5-8
milyon ton arpa ve 8 milyon ton civarında mısır
tükettiği göz önüne alındığında arz açığının yoğun
ithalatla karşılanacağı öngörülmektedir. Kasım ayı
itibarıyla 6 milyon 960 bin ton ekmeklik ve 307 bin
ton makarnalık buğday, 1 milyon 745 bin ton mısır,
1 milyon 800 bin ton arpa ithalatı gerçekleşmiştir.
Yağlı tohumlara baktığımızda; soya üretiminin geçen yıla göre 24 bin ton civarında artış ile 182 bin
ton, ayçiçeği üretiminin 320 bin ton civarı artış ile
2 milyon 400 bin ton gerçekleşmesi beklenmektedir. İç tüketimin, 3 milyon 600 bin ton ayçiçeği, 3
milyon 100 bin ton soya fasulyesi olduğu göz önüne alındığında arz açığı ithalatla karşılanmaktadır.
Nitekim Ocak-Kasım döneminde 696 bin ton ayçiçeği tohumu ve 2 milyon 377 bin ton soya fasulyesi
ithalatı gerçekleşmiştir.

Tablo 5: Türkiye hububat üretimi ve tüketimi (Ton)
Buğday

Arpa

Mısır

Üretim

Tüketim

Üretim

Tüketim

Üretim

Tüketim

2019

19.000.000

19.000.000

7.600.000

7.300.000

6.000.000

8.000.000

2020

20.500.000

19.500.000

8.259.000

7.800.000

6.500.000

8.000.000

2021

17.700.000

20.000.000

5.800.000

7.500.000

6.800.000

8.000.000

* Kaynak: TÜİK

Ülkemizde
2021 yılı hasat
sezonunda
hububat, bakliyat
gibi temel tarım
ürünlerinde uzun
dönemlerin en
büyük rekolte
kayıpları
yaşandı.

Ülkemizde 2021 yılı hasat sezonunda hububat, bakliyat gibi temel tarım ürünlerinde uzun dönemlerin
en büyük rekolte kayıpları yaşandı. Gerek ekiliş sezonunda gerekse bitkinin gelişme dönemi olan bahar
aylarında en yaygın üretim bölgelerinde yağışlarda
normale göre önemli azalmalar görüldü. Örneğin,
buğday üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan İç
Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar normalin %50 altında gerçekleşti. Aynı şekilde söz konusu bölgeler arpa ve kırmızı mercimek
gibi ürünlerin ağırlıklı üretim bölgeleri olduğundan
bu ürünlerde de önemli kayıplar oldu.
Nitekim, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı son üretim tahminlerinde; hububat üretiminde önemli düşüş yaşandığı,
2020 yılında toplam 37 milyon ton civarındaki
hububat üretiminin bu yıl 5 milyon tonluk düşüş
ile 31,9 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buğday üretiminde yaklaşık %14,

Bakliyatta; nohut üretiminin geçen yılki seviyeden
%24,6 azalarak 475 bin ton, kuru fasulye üretiminin %9,1 artış ile 305 bin ton, kırmızı mercimek
üretiminin %30 azalarak 228 bin ton, yeşil mercimek üretiminin de %17 azalarak 35 bin ton olarak
gerçekleşmesi beklenmektedir. Yurt iç tüketimin
410 bin ton nohut, 276 bin ton kuru fasulye, 380
bin ton mercimek olacağı öngürülmektedir.
Yurt içi üretimde yaşanan önemli düşüş, yurt dışı
fiyatlardaki artış yanında döviz kurundaki hızlı
yükselişler iç piyasada hububat, bakliyat ve yağlı
tohumlar başta olmak üzere tarım ürünleri fiyatlaTablo 6: Türkiye ayçiçeği ve soya fasulyesi üretimi (Ton)
Ayçiçeği

Soya Fasulyesi

2019

2.100.000

150.000

2020

2.067.004

155.225

2021

2.400.000

182.000

* Kaynak: TÜİK
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Tablo 7: Türkiye bakliyat üretimi (Ton)
Nohut

Kuru Fasulye

Kırmızı Mercimek

Yeşil Mercimek

2019

630.000

225.000

310.000

43.631

2020

630.000

279.518

328.418

42.397

2021

475.000

305.000

228.000

35.000

* Kaynak: TÜİK
rında aşırı yükselişlere sebep oldu. Hasat sezonundan itibaren hammadde fiyatları artışa geçti. Piyasa
düzenleme kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı fiyatların çok üzerinde ürün fiyatları oluşunca TMO’nun tarihinde
çiftçilerden en az alım yapılan bir sezon yaşandı.
Arz ve talep dengesinin ithalatla karşılanmasına
bağlı olarak artan ithal maliyetleri yurt içi fiyatlarda
belirleyici oldu.

Ekim sezonu yağışlarında, normale göre tüm bölgelerde %39 azalış görülmüştür. Girdilerde, sertifikalı
tohum kullanım oranı %25’ lere kadar düşerken
gübre kullanımında da önemli azalışlar yaşanmıştır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde buğdaydan, arpa,
kırmızı mercimek, pamuğa kısmen de nohuta yöneliş olduğu, İç Anadolu Bölgesi’nde buğdaydan, mısır, ayçiçeği ve sebzeye belirli bölgelerde ise arpaya
kayış olduğu görülmektedir.

TMO Haziran ve Temmuz aylarında 250-260 dolar/ton arası maliyetle buğday ithalatı yapabilirken
Aralık ayında 355-360 dolar/tonlara buğday ithal
eder oldu.

Hammadde fiyatlarındaki artışlar doğal olarak gıda
ürünlerinde de fiyat artışlarına sebep olmaktadır.
Enflasyon sepeti içinde gıda ürünlerinin payı Kasım
ayı itibariyle yıllık bazda %27,11 oldu.

Kurdaki ani ve hızlı yükselişler beraberinde yurt içi
fiyatları da tetikledi.
2021-22 yılı ekilişlere baktığımızda; çiftçilerin değişen piyasa dengeleri sebebi ile kararsız kaldığı görülmektedir. Yeni ekim sezonunun başladığı süreçte
gübre fiyatlarındaki anormal artışlar çiftçileri maliyetler açısından zorlamaktadır.

2022 yılına girerken döviz kurundaki belirsizlik devam etmektedir. Yurtiçi fiyatların seyrini ithal maliyetleri belirleyecek. Son olarak hububat için gümrük
vergileri 31.12.2021 tarihine kadar sıfırlanmıştı. Alınan son karar ile 2021 yılı boyunca gümrük vergileri
sıfırlanarak devam edecek. Piyasadaki gelişmelere ve
yeni hasat sezonunun seyrine göre gümrük verilerinin yeniden düzenleneceğini düşünmekteyiz.

Tablo 8: Türkiye 2021 Yılı Aylık Ortalama İç Piyasa Buğday, Arpa, Mısır fiyatları karşılaştırması*

* Not: Veriler TÜRİB platformunda gerçekleşen Buğday, Arpa ve Mısır Elüs işlemlerinin aylık ortalamalarına göre çıkartılmıştr.

Hammadde
fiyatlarındaki
artışlar doğal
olarak gıda
ürünlerinde
de fiyat
artışlarına sebep
olmaktadır.
Enflasyon sepeti
içinde gıda
ürünlerinin
payı Kasım ayı
itibariyle yıllık
bazda %27,11
oldu.
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ARAŞTIRMA

HAKAN KOPUZ

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS
BORSACILIĞI (TÜRİB)

Temmuz 2019’da
kurulan Türkiye Ürün İhtisas
Borsası (TÜRİB)
ile birlikte hem
üreticilerin hem
de yatırımcıların
tasarruflarını
değerlendirebileceği platform
hayata geçirildi.

2021 yılı, koronavirüs salgınının gölgesinde tüm
dünya ekonomisini kasıp kavurduğu bir yıl oldu.
Küresel ticaret dengelerinin bozulduğu bu dönemde, gıda ve tarım sektörlerinin stratejik hamle gücü
ön plana çıktı. Özellikle tarımda kendi kendine yetemeyen ülkelerin aşırı stok ve talep anlayışı sektördeki risk algısını artırdı.
Diğer taraftan; elverişsiz iklim koşulları ve spekülasyonların da etkisiyle gıda enflasyonu üzerinde oluşan yüksek baskı, fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenme
oluşturdu. Tüm bu gelişmelerden etkilenen tarımsal
emtia fiyatları, rekor seviyeleri görürken tasarruflarını yöneten yatırımcılarda “beklenti” oluşturdu.
Türkiye’de tarımsal emtiaların elektronik ortamda

alım satımı söz konusu değildi. Ancak Temmuz
2019’da kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile birlikte hem üreticilerin hem de yatırımcıların tasarruflarını değerlendirebileceği platform
hayata geçirildi.
Zaman içinde hızlı bir gelişim gösteren Elektronik Ürün Borsacılığı, 2021 Kasım sonu itibarıyla yaklaşık 27 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı.
“Ürün Toprağında Yetişir, Borsasında Değerlenir”
sloganıyla gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz
ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak
için kurulan TÜRİB, ülkemiz tarım sektörünün
gelişimi ve gıda güvenliğine katkıda bulunmak için
çalışmalarına devam ediyor…
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası Neden Kuruldu?
TÜRİB, çok sayıda alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek tarımsal ürünlerin değerini bulması ve toplumun gıdaya daha uygun fiyatlarla erişmesini sağlar.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)Nedir?
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belgedir.

TÜRİB’de Kimler İşlem Yapabilir?
ELÜS Piyasasında, depolanması amacıyla teslim ettiği ürün için lisanslı depo işletmesince düzenlenen
ELÜS’ü elinde bulunduran veya Borsada söz konusu
senetlerin alım satımını gerçekleştirmek isteyen gerçek
veya tüzel kişiler “Yatırımcı” olarak işlem yapabilirler.

TÜRİB İşlem Platformunda Hangi ürünlerde
işlem yapılabilir?
Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği tohumu, çavdar, çeltik, fasulye, fındık, mercimek, nohut, soya fasulyesi, yulaf, zeytin kabuklu Antep fıstığı, kuru kayısı,
pamuk ve çekirdeksiz kuru üzüm üzerine elektronik alım satım işlemi yapmak mümkün.

TÜRİB’de ELÜS Olarak En Çok İşlem Gören Tarım

TÜRİB’de Nasıl İşlem Yapılır?
ELÜS alım satım emirleri, yatırımcılar tarafından
TÜRİB internet sitesinden erişilebilen “TÜRİB
İşlem Platformu”na kullanıcı adı ve şifre ile giriş
yapılarak iletilir.

TÜRİB ELÜS Piyasası İşlem Hacmi Ne Kadar?
TÜRİB ELÜS piyasası işlem hacmi Kasım 2021
sonu itibariyle, 27 milyar Türk Lirasına yaklaşmıştır.

TÜRİB Platformuna Kayıtlı Yatırımcı Sayısı?

Ürünleri Hangileridir?

TÜRİB İşlem Platformuna kayıtlı yatırımcı sayısı
güncel verilerine göre 105.331’e ulaşmıştır.

Kasım 2021’de, mısır 1 milyar 916 bin TL’lik işlem
hacmiyle ilk sırada yer alırken buğday ve arpa en
çok işlem gören ürün gruplarından diğerleridir.

2021 Yılı ELÜS Piyasasında Neler Oldu?
2021 yılı ELÜS Piyasası İşlem Hacmi istikrarlı bir
şekilde artarken, Kasım ayında 24.170 emir üzerinden 998 Bin 693 ton ürün el değiştirildi. 3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleştirilen işlem hacmi ile
bu yılın en yüksek seviyesi görüldü.

TÜRİB ELÜS piyasası işlem ücretleri ne kadar?
•

Borsa Hizmet Ücreti (Genel Oran İşlem Tutarının Binde 3’ü),

•

Tescil Ücreti (İşlem Tutarının On Binde 4,5’u),

•

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Payı- Tescil
Ücreti Üzerinden (%10),

•

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Payı - İşlem
Tutarı Üzerinden (On Binde 5) dir.

Grafik: TÜRİB ELÜS Piyasası İşlem Hacmi

ELÜS Alım Satım İşlemi Yapmak İsteyen
Yatırımcılar Nereye Başvurmalı?

Kaynak: TÜRİB Dönemsel Veriler

Elektronik Ürün Senedi işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların, kayıt ücreti ödemeden İstanbul’daki tek yetkili acente olan İstanbul Ticaret Borsasına
başvurarak kayıt olması yeterlidir.

Zaman içinde
hızlı bir gelişim
gösteren
Elektronik Ürün
Borsacılığı,
2021 Kasım
sonu itibarıyla
yaklaşık 27
milyar TL’lik
işlem hacmine
ulaştı.
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ARALIK MECLİSİ

Başkan Kopuz, gıdanın öneminin
sürekli artacağını vurguladı:

“TOPRAĞIMIZI GÖZÜMÜZ GİBİ KORUMALIYIZ”
Gıdanın stratejik önemi sürekli artan en hayati emtia
olduğunu kaydeden Başkan Kopuz, “Biz hem elimizdeki
toprakları en iyi biçimde ekmeli, hem de gözümüz gibi
korumalıyız” dedi.

“TÜİK verilerine
göre fiyatı en çok
artan 20 üründen
13’ü gıda... Öte
yandan fiyatı
en çok düşen
20 ürünün 15’i
de gıda… Bu
durum da gıda
ürünlerindeki
fiyat
dalgalanmasının
boyutunun
göstergesidir…”

İstanbul Ticaret Borsasının 2021 yılının son olağan
Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Bülent
Kasap’ın yönetiminde salgın sebebiyle hibrit yöntemle yapıldı. Meclis üyelerinin bir kısmının fiziki
geri kalanının online olarak katıldığı toplantıda konuşan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, gıda fiyatlarındaki yükselmeye dikkat çekerek, dengelenme için üç
ayaklı bir teklifte bulundu ve “Gıdada piyasanın
dengelenmesi için, tarımsal destekler artırılmalı,
ithalatta gümrük vergisi sıfırlanmalı ve ihracat yasaklanmalı” dedi.

“Gıda fiyatlarında dalgalanma var”
Konuşmasının girişinde 2021 yılı enflasyon rakamlarını değerlendiren Başkan Kopuz, TÜİK’in Kasım

ayında TÜFE artışının yüzde 21,31 olarak açıkladığını, bu artış oranının gıda ürünlerinde yüzde 27,11
olduğunu hatırlattı. Gıdadaki artışın çok yüksek ve
dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu kaydeden Başkan Kopuz, şunları söyledi:
“TÜİK verilerine göre fiyatı en çok artan 20 üründen
13’ü gıda... Öte yandan fiyatı en çok düşen 20 ürünün 15’i de gıda… Bu durum da gıda ürünlerindeki
fiyat dalgalanmasının boyutunun göstergesidir…
Bu ülkemize özel bir durum da değil. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün Aralık başında
açıkladığı endekse göre, gıda fiyatları Kasım ayında
da yükselişini sürdürdü. FAO Gıda Fiyat Endeksi,
134 puanla Haziran 2011’den bu yana en yüksek
seviyesini gördü.”
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“Çiftçi bugün
ekimden
vazgeçerse
veya yeteri
kadar gübre
kullanamazsa
etkisi uzun süreli
olur.”

“Toprağımızı hem ekelim
hem gözümüz gibi koruyalım”
Gıdanın stratejik önemi sürekli artan en hayati
emtia olduğunu kaydeden Başkan Kopuz, “Nüfus ve küresel refah artışı dolayısıyla gıda tüketimi
sürekli artarken, tarım arazileri ise sürekli azalıyor.
Tüm dünyada kişi başına düşen tarım alanı 19612015 yılları arasında 3,7 dekardan 1,9 dekara geriledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Ekilmemiş bir karış boş toprak parçası bile bırakmamalıyız” sözünün önemi bu verilerin ışığında
daha iyi anlaşılıyor. Biz hem elimizdeki toprakları
en iyi biçimde ekmeli, hem de gözümüz gibi korumalıyız” uyarısını yaptı.

“Bugünler de geçecek,
kur ve fiyatlar dengeye oturacak”
Başkan Kopuz, Türkiye’nin ekip biçmediği sürece
gıda sorununun bitmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Şu anda üreticinin en büyük sorunu artan üretim
maliyetleri… Allah’a şükür son yıllarda tarımsal hasılamız sürekli artıyor. Tarım ve Orman Bakanımız
Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde açıkladı; Tarımsal hasılamız son 3 yılda yüzde 78 artışla 337
milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Ayrıca Hükümetimizin aldığı yerinde ve hızlı tedbirlerle, salgının başlangıç yılı olan 2020’de de tarımsal hasılamızı yükseltmeyi başardık. Ancak bu
artışın yaşandığı dönemde, tarımsal girdi fiyatlarında şu anda tanık olduğumuz artışlar henüz başlamamıştı. Son yıllardaki tarımsal hâsıla artışının sürdürülebilmesi için yeni çözümler üretmeliyiz.
Türkiye olarak çok daha zorlu günleri geride bırakmayı başardık. Bu günler de geçecek, kur ve fiyatlar
dengeye oturacaktır. Bu nedenle hem teşvikleri güçlendirerek tarımsal üretimi artırmalı, hem de gıda
ithalatı ve ihracatında bazı düzenlemelerle muhtemel bir gıda darlığının önüne geçmeliyiz.”

“Hükümet tarım ortamını iyileştirdi,
bunu sürdürmeli”
Tarımın uzun vadeli bir iş olduğunu belirten Başkan Kopuz, “Çiftçi bugün ekimden vazgeçerse veya
yeteri kadar gübre kullanamazsa etkisi uzun süreli
olur” dedi. Yatırım ortamının iyileşmesinin ekonomi için önemi neyse, tarım ortamının iyileşmesinin
de gıda için o öneme sahip olduğunu ifade eden
Başkan Kopuz, “Tarımsal hasılamız sürekli artıyor.
Bu artışın nedeni ise hükümetimizin tarım ortamını iyileştirmeye yönelik çabaları. Bu çabaların sürmesi elbette çok önemli ancak tarımsal girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışların olumsuz etkilerinin
giderilmesi için fazladan adımlar da atılmalı” diye
konuştu.
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“Tarımsal
hasılamızı
artıracak ilk
tedbir ise
desteklerin
güçlendirilmesi
olacaktır.”
Üç ayaklı öneri
Başkan Kopuz, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
“Özellikle gübre fiyatlarındaki artışın tarımsal hasılayı olumsuz etkileme riskinin ortadan kaldırılması
için tedbirler alınmalı. Tarımsal hasılamızı artıracak
ilk tedbir ise desteklerin güçlendirilmesi olacaktır.
Tarımsal teşviklerin yanında dış ticarette de bazı
önlemler almalıyız. Dünyada ve ülkemizde gıda fiyatlarının arttığı, stokçuluk eğilimlerinin oluştuğu
bu dönemde fiyatların dengelenmesi için, hem ithalat hem de ihracat tarafında atılabilecek adımlar
bulunmaktadır.
Bildiğiniz gibi 8 Eylül’de, nohut, mercimek, buğday gibi ürünlerin ithalatında gümrük vergileri 31
Aralık’a kadar sıfırlanmıştı. Hububat ürünlerindeki
sıfır gümrük vergisi uygulamasının, önümüzdeki
6 ay için, yani hasat dönemine kadar uzatılması olumlu bir adım olur. Bunlara, özellikle son bir
aylık sürede ciddi fiyat artışı yaşanan “pirinç ve fasulye” başta olmak üzere diğer hububat ürünleri de
dahil edilmelidir. Ayrıca bu sayede, fiyat artışlarını

* toplantı istib meclis başkanı ahmet bülent kasap’ın BAŞKANLIĞINDA
GERÇEKLEŞTİ.

fırsat bilip stokçuluğa yeltenenlerin de direnci kırılmış olacaktır.
Bu tedbire ek olarak, paketlenmiş ve katma değerli
gıdalar hariç, dökme tarımsal ürünler ve canlı hayvan ihracatının bir süre için yasaklanmasının da
gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu arada doğu ve
güneydoğu bölgelerimizden yapılan canlı hayvan ve
hayvansal ürünlerin ihracatının 2 Aralık’ta yasaklanması isabetli olmuştur.
Tüm bu tedbirlerle, tarımsal hasılamız artırılabilir,
fiyat artışlarının hızı kesilir ve stokçuluk eğilimi
durdurulabilir.”

Hayata Dönüş Projesi
Aralık ayı Meclis toplantısında Dr. Murat Yılmaz
tarafından “Hayata Dönüş Projesi” hakkında meclis
üyelerine bir sunum yapıldı. Hayata Dönüş Projesi,
Suriye’nin İdlib Bölgesinde sanayi ve ticaretin geliştirilmesi ve böylece Suriyelilerin hayata ve ülkelerine geri dönüşünü hedefliyor.

* Başkan Ali Kopuz, Dr. Murat Yılmaz’a “hayata dönüş projesi” sunumu
akabinde bir plaket takdim etti.

İSTİB HABER

ÇİN’E MAL SATMAK ARTIK DAHA KOLAY

Çin’e gıda ihracatı yapacak firmalar için 248 ve 249
sayılı GACC (Çin Gümrükler Genel İdaresi) düzenlemeleriyle yeni bir kayıt sistemi oluşturuldu.
İhracat yapmak için aşağıdaki 18 ürün grubu dışında kalan gıda ürünlerini üreten üreticilerin http://
cifer.singlewindow.cn./ adresine kayıt olmaları
yeterli. Söz konusu kayıt işleminin üreticiler için
zorunlu iken, üretici olmayan aracı ihracatçıların
kaydı ise bu siteye yapılmıyor.

Kayıttan önce dikkat edilmesi gereken hususlar

18’lik ürün grubu
Siteye doğrudan kayıt olamayacak 18 ürün grubu
ise şu başlıklardan oluşuyor: Et ve Et Ürünleri, Sosis
Muhafazaları, Su Ürünleri, Süt Ürünleri, Kuş Yuvaları ve Kuş Yuva Ürünleri, Arı Ürünleri, Yumurta ve
Yumurta Ürünleri, Yemeklik Yağlar, Yağlı Tohumlar,
Doldurulmuş Buğday Ürünleri, Yenilebilir Tahıllar, Öğütülmüş Tahıl Sanayi Ürünleri ve Malt Taze
ve Kurutulmuş Sebzeler ve Kuru Fasulye, Çeşniler,
Fındık ve Tohumlar, Kurutulmuş Meyveler, Kavrulmamış Kahve Çekirdekleri ve Kakao Çekirdekleri,
Özel Diyet Amaçlı Gıdalar, Sağlıklı Yiyecekler. Bu
18 ürün grubu içerisinde yer alan ürün grupları için
firma kayıtları ise Tarım ve Orman Bakanlığının Çin
Gümrükler Genel İdaresine göndereceği listelerle yapılabiliyor. Bu kapsamda, üretici firma kayıtları Tarım ve Orman Bakanlığınca resen düzenlenerek Çin
Gümrükler Genel İdaresine iletiliyor.

•

18’lik ürün grubundaki ürünlerden birini üretiyorsanız singlewindow.cn sistemine kayıt olamazsınız. Bunlar dışındaki ürünler için singlewindow.cn sitesine kayıt olabilirsiniz

•

İki farklı ya da daha fazla işletmeniz varsa her
işletmeniz için ayrı ayrı üyelik alarak her gıda işletme numarası için farklı kayıt yaptırabilirsiniz.

•

Aracı ihracatçı firmalarınız için kayıt işlemi yapılmıyor. Çünkü GACC yönetmelikleri üreticileri kayıt altına almayı hedefliyor.

•

İhracatçı değilseniz ve ürünleriniz başka aracı
ihracatçı firmalar tarafından Çin’e ihraç ediliyorsa söz konusu kaydın yine üretici olarak sizin
işletmeniz adına yapılması gerekiyor.

OCAK-ŞUBAT

49

50
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“ÇEKİÇLER ARASINDA”
“Çekiçler arasında barınır yüreğimiz,
dişler arasındaki dil gibi”
Rilke
MÜRSEL SÖNMEZ
Hayatın inen kalkan çekiçleri ya bere içinde bırakır,
ya da, onarır acıtarak da olsa. Özü bir “dram tohumu” olan yaşama serüveninde sevinçlerle acılar kıyasıya yarışır, peşpeşe sahne alırlar. Oyun böyle kurulmuştur ve zıt zıddın kucağında vatan tutmuştur.
Belki de Rilke’nin “saf çelişki” dediği şey de budur.
Yürek, somut ile soyutun arasındaki yerinde, bu
çelişkinin ağır yükünü çekmeye memur edilmiştir
sanki. Aklın kalın aralıklı süzgecinden inenler, yüreğin Van Gogh sarısı toprağında bir başka biçime
evrilerek yeni bir şekil alırlar. Duyguların kimileyin
şiddetli, kimileyin sakin kıpırtılar içinde meltemleşmesi veya fırtınalaşması etkiler her şeyi. Sessiz bir
red ya da kabuldür yüreğin tavrı. Yorulur, yıpranır,
kırılır ve sonuna kadar gider insanla ve belki sonrasına da.
Yürek, kalp ve gönül. İnsanın iç dünyasının baş
aktörünün isimleridir. Kırılganlığına kırılgandır
ama dayanır da. “Her acıya dayanamaz bu yürek”
dense de, aslında dayanacağı kastedilir. “Yüreğimiz
var var ama, dayayacağımız bir yer yok” dense de, o
kendine yaslanır bir yer bulamazsa. Gücü zaafının
ta kendisidir. Azın kimi zaman çoktan çok olması,
yokun yeni varoluşun zemin olması gibi. “Gönül
kocamaz” deriz, doğrudur da, kocamaz ancak yokuş
çıkarken onun da dizleri tutulur.
“ Ezim ezim eziliyor yüreğim” diyor bir türkü. Evet,
ezim ezim eziliyor. Korkuların, kuşkuların, ürpertilerin ormanında titreyip duruyor. Evham saldırılarına uğruyor. Korkular o kadar çeşitlendi ki günümüzde, eski zamanların net ve mert korkularını
arar olduk. Trafik kazalarından yeni tip hastalıklara,
öldürüm araçlarının şımarttığı savaş adlı cellattan,
bencilliğin zirvesini yakalamaya çalışan ihtiraslıların

saldırılarına kadar çeşit çeşit korku sıkıştırıyor yüreği. Çekiç iniyor.
Bütün bir insanlığın yaşadıklarından haberdar olmak, yaşanılan acıları ve sefaletleri duymak ve duyumsamak ne kadar da ağır bir yüktür. Salt kendi
beninin duvarları arasında korunaklı ve rahat yaşayamıyor insan, yaşayabilir mi pek sanmam ve olsa
da,istisnalar yok hükmündedir. İletişim araçlarının
hızları ve çeşitlilikleri içinden ister istemez sökün
eden tonlarca malumat da duvar falan bırakmaz zaten. Aniden ekrana düşen bir haber, manşetin dehşeti, sessizliği bölen bir gürültü yüreği ağza getirir.
Çekiç bir daha iner.
Gripten ölen insanların çetelesini tutuyor medya.
Her ne kadar gerçeklik algımız arıza yaptığından
dolayı olanların vehametini tam olarak algılayamıyorsak da yürekte yankı buluyor. O anlıyor ve
gerçeklik algılamasında bir sorunu yok. İnsanın
kendisinden habersiz gerçekleşiyor bu durum. Yürek ya da gönül, veya kalp, hayatın gerçekleşmiş ya
da gerçekleşecek olaylarından habersiz bile olsa, bir
radar gibi çalışıyor. Bir paratoner veya mıknatıs gibi
kendine doğru çekiyor. Afrika tarafından açlığın ve
yoksulluğun inleyişlerini duyumsarken, buzullarda
yaşayan balıkların yeni iklim koşulları ile düşecekleri zorluklardan da nasibini alıyor. Alakalı alakasız
her şeyle ilintili, her şeyin ruhu ile temasta sanki.
Hapiste veya hastanede yatan o, kaza yapan, kolu
kırılan, amansız hastalıklardan dolayı yalnızca bakışları ile hayata tutunan da o. Kendinden hareketle
ve bilinçten uzak olarak dönüp duruyor. Bir daha
çekiç.
Yoksulluğun sararttığı benizlerinde gözleri irileşmiş
çocukların bakışlarındaki hüzün onu da kendi ren-
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gine boyuyor. “Kuru bir ekmek için, yalınkat bir
don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi” diyen
şairin suyuna gidiyor yine bulanıyor, evet bulanıyor.
“Bir çağ yangını” ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaç haline getirerek aklı, ahlakı, onuru önüne katıp yakarken ve çaresizliğin feryatları dalga dalga yükselirken
“kabarıyor” yürek. Bir med ve cezir ki, her iki halde
de azar azar azaltıyor bastığımız yerleri, yüreğin ayağını kaydırıyor. Çekiç, bir daha…
Dünyaya sığmayıp tatminsizlik hastalıklarını başkalarına bulaştıranlar da daraltıyor yüreği. Çünkü
onlar dar ediyorlar insanlara dünyalarını. Bir koltuk
sevdası, bir zevk şımarıklığı, bir şan ve şöhret tutkusu pençesinde olanlar kötülük örgütleri oluşturarak
“korku imparatorluğu” kurmaya çalışırken bunları
duyumsayan yürek kanamasın da ne yapsın? Acıyı
ille de insanların dillerine sürme meraklıları varken
ve onlar şiddeti, kavgayı, işkenceyi ve zulmü aleni
bir bayrak gibi taşırken sağır olabilir mi yürek? İnen
bu çekiçle yaralanmaktan kaçabilir mi?
Sevdanın sularında gezinen kırık bir gönülle ise zaten birdir yürek. İlk sevgi sözcükleri, sevginin güzelleştirdiği bakışlar, sonsuzu hedefleyen hülyalar
yüreği coşturur ve direncine umutla katkı yaparken
bir vefasızlık, tahammülsüzlük ya da gurur bu tabloyu parçalayınca yüreğe de parçalanmaktan başka
bir yol kalmaz. Sevgi yüreğin aynasını cilalarken,
sevgisizlik hoyrat eliyle kırar. Yürek, yani gönül…
“Çalabın tahtı” olan gönül. Bir çekiç daha.

Bir ölüm sahnesi, bir zulüm fotoğrafı, bir ayrılık
haberi de çekiç darbesi olarak iner yüreğin üzerine.
“Ne çok acı var” dedirten şaire, bu hayat, bu inip
kalkan çekicin inmesi ve kalkması arasında kurulu
olan yürek barınağı yanar kaynar durur. Bir dalgınlık anında dişlerin dili yaralaması gibi oluşur yürek
yarası. Yürek, yani gönül, yani eskilerin deyimiyle
dil. Ne garip tesadüf değil mi? “Dişler arasındaki
dil” derken Rilke, nasıl da isabet ettiriyor; hem
gerçeği, hem de ona denk düşen dili. Günümüze
“korku çağı “ diyenlerin bu tanımlamasını abartı sayamıyoruz ne yazık ki. İnsafı, merhameti yitirdikçe
yitiyoruz ve yara bere içinde yüreklerimiz. Öyle ki
“Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil” sözü de
işe yaramıyor. Yan yana koyabilsek yüreklerimizi,
belki de bu gerilim atmosferinde yüreklerimize su
serpilecek. Olmuyor. Bir darbe de içeriden alıyor
yürek. Ne çok ihtiyacı var yüreklerimizin sevgi dolu
bir yürekliliğe. Yüreklerimizi birbirine yaslayarak
yürüyebilsek hem daha az yaralanacak, hem de böylelikle yürek ferahlığı bularak tıknefes yaşamalardan
kurtulacağız. Tümüyle yürek o çekiçlerden kurtulamayacak ama, hiç olmazsa yüreği ağzında olmaktan
kurtulacağız. Çekiçler arasındaki serüveni sürse de
yüreğin, biz ona hep “dayan yüreğim dayan” demeyi sürdüreceğiz. Umut rüzgarıyla yol alan bir
yelkenli gibi sabaha doğru ilerlemeli yüreklerimiz.
Çekiç ne yaparsa yapsın, o aralığa barınak dememiş
miydik zaten?
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Çekiçler
arasındaki
serüveni sürse
de yüreğin,
biz ona hep
“dayan yüreğim
dayan” demeyi
sürdüreceğiz.
Umut rüzgarıyla
yol alan bir
yelkenli gibi
sabaha doğru
ilerlemeli
yüreklerimiz.
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AHMET YİRMİBEŞOĞLU

DÜNYA KURU KAYISI
ÜRETİMİNİN %85’İ
TÜRKİYE’DEN
Üretim Bölgeleri
Dünya yaş kayısı üretiminin yaklaşık % 10-15’inin
yapıldığı Türkiye’de 6 kayısı bölgesi bulunmaktadır.
Bu bölgeler; 1) Malatya, Elazığ, Erzincan bölgesi, 2)
Kars, Iğdır bölgesi, 3) Akdeniz (Mersin, Mut, Antakya) bölgesi, 4) Marmara Bölgesi, 5) Ege Bölgesi
ve 6) İç Anadolu Bölgesi’dir. Bu bölgeler içerisinde
Malatya, Elazığ, Erzincan bölgesi dışındaki bölgelerin üretimleri sofralık tüketime yöneliktir.
Birinci bölgedeki kayısıların çoğunluğu kurutul-

makta ve bu bölge dünya kuru kayısı üretiminin
yaklaşık % 85-90’ını karşılamaktadır.

FAYDALARI
Kuru kayısı; diğer faydalarının yanı sıra gözün görmesine ve cildin korunmasına katkıda bulunan,
temel bir besin olarak kabul edilen A vitaminini
en yüksek miktarda içerir. Kuru kayısı ayrıca Lif,
Potasyum, Bakır ve E vitamini bakımından da yüksektir ve B3 vitamini olarak da bilinen Demir ve
Niasin kaynağıdır.
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* Türkiye Kayısı Üretim Haritası - kaynak: TÜİK
Türkiye’nin en çok kayısı üreten şehri olan Malatya, “Dünya Kuru Kayısı Başkenti” olarak biliniyor.
Pakistan’daki Hunza sakinleri, olağanüstü sağlıklı ve
uzun ömürlerini bu kuru meyveye bağlıyor

Hangi Ülkelere İhracat yapılıyor?
Dünya’da en fazla kuru kayısı ithal eden ülkeler
arasında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve
Rusya bulunmaktadır.
Dünya’da kuru kayısı anlamında en önemli ithalatçı olan ülke ABD, son yıllarda yüksek miktarlarda
ithalat yaparak, kuru kayısı ithalat pazarında liderliğini korumaktadır.
En düşük gümrük tarifesine sahip ülkeler Mauritius
(%0), Hong Kong (%0), Maldivler (%0), Singapur
(%0) ve İsviçre’dir (%0).
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İSTİB
Kuruyemiş ve Kuru Meyve Ticareti Komite Üyesi

* Kuru kayısı ebat tablosu

Talat Yaman; sektörü, yaşadığı sorunları ve bu durumun değişmesi için yapılması gerekenleri şöyle
özetledi:
“Türkiye’nin ihracatını artırmak için Kuru Kayısı
gibi RCA Değeri (İhraç edilen ürünlerin Uluslararası Piyasalarda Rekabet Gücü) yüksek ürünlere
yatırım yapması ve teşvikler vermesi gerekmektedir.
Bu sayede ürün kalitesi geliştirilebilir ve katma değerli ürünler dış pazarlara sunulabilir.
Kuru Kayısıda ihracat fırsatlarının Riski ve Stratejik
Değeri karşılaştırılarak göz önünde bulunulmalıdır.
Ürünün ihracatını artırma olasılığı öngörülmeli,
daha yüksek gelir seviyelerine çıkmak için Ekonomik Büyüme Potansiyeli olan bu ürün değerlendirilmelidir.
Kuru Kayısı Ramazan Aylarımızın vazgeçilmezidir.
Birçok sağlık problemine faydalı olduğu için günlük hayatta düzenli olarak tüketilmektedir.”

Kuru kayısı; diğer
faydalarının
yanı sıra gözün
görmesine
ve cildin
korunmasına
katkıda bulunan,
temel bir
besin olarak
kabul edilen A
vitaminini en
yüksek miktarda
içerir.
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İKTİSAT TARİHİ

DOÇ. DR. ŞEFİK MEMİŞ

1912’de Belkıs İclal ekonomik kurtuluşun anahtarını açıklıyordu:

ÇİFTÇİLİK OKUYAN KADINLAR
KÖYLERİ ADAMSIZLIKTAN KURTARIR

Belkıs İclal,
bir takma isim
olamazdı, çünkü
kendine has bir
üslubu vardı.
Konuşma diline
yakın, kısa ve
meramı ifade
eden cümleler
kullanıyordu.

Anlaşılan o ki Belkıs İclal, II. Abdülhamid döneminin yaygın eğitim kurumlarında yetişmiş, yabancı
dil bilen, Viyana’dan Paris’e dünyadaki gelişmeleri
yakından takip eden eden bir kadındı. Gedikpaşa
semtinde oturması nedeniyle devrin okumuş kadınları gibi Bab-i Âli-Beyazıt arasındaki hararetli siyasal
olayları, ticaretin ve üretimin orta yerinde olması
sebebiyle ekonomik hayatı, eğitim kurumlarına yakınlığından dolayı entelektüel gelişmeleri güçlü bir
şekilde izlemenin ötesinde, içinde olduğunu da düşündürüyor. Belkıs İclal, bir takma isim olamazdı,
çünkü kendine has bir üslubu vardı. Konuşma diline yakın, kısa ve meramı ifade eden cümleler kullanıyordu. Bu derginin diğer öğretmen yazarlarından
farklıydı. Türk milletinin geleceğini tarımda gören
derginin yazarları arasında iki sıradışı Türk kadını olarak hemen fark ediliyorlardı. Ancak Cahide
Nevres’ten ziyade Belkıs İclal’in dikkatleri üzerinde
toplamasının sebebi teorik ve anlaşılmayan yazılar
yerine herkesin kavrayacağı basitlikte ve toplumun
ihtiyacı olan konuları ve sorunları ele alması; bunlara ilişkin de kesin çözüm önerileri sunmasıydı.
Üstelik çözümlerini diğer ülkelerde uygulanmış başarılı örneklerle taçlandırıyordu.

“Vatanıma hizmet benim için iftihardır”
Onun özellikle kadınların yegane kurtuluş yolu olan
tarıma ve çiftçiliğe dönüşte anahtar rol oynadıkları, bu
yüzden de kadınların çiftçi olarak eğitilip köye dönüşleri artırabilecekleri yönündeki görüşleri merak uyandırmıştı. Bu ve savunduğu diğer fikirler, İstanbul’dan
Manastır’da, imkansızlıklar içinde bir ziraat mektebinde
çıkan gazeteye yazdığı köşe yazılarında dile getiriliyordu. Ama etkisi başkentin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğunun diğer büyük şehirlerinde bile yankı buluyordu.
Sözgelimi Selanik’te yayınlanan bir ziraat gazetesi Belkıs
İclal’i hemen fark etmiş, ona kendi gazetelerinde yazma
teklifini iletmişlerdi. Bunun üzerine İclal, Yeni Fikir’de
şu teşekkürü yazma ihtiyacı hissetmişti:
“Muhterem gazetenizin son nüshasında Yeni Fikir’e
yazdığın makaleden dolayı beni teşci ediyorsunuz
(cesaretlendiriyorsunuz). Teşekkür ederim. Vatanıma
hizmet benim için iftardır. Yeni Fikir’e çiftçi hanımlar için yazdığım gibi, arzunuz veçhile Ziraat gazetesine de daima yazacağım. İhtiramâtımı kabul ediniz.
Yeni Fikir’in Çiftçi Hanımlar Kısmı Muharriresi
Belkıs İclal”
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İlk yazıyı Yeni Fikir’de yazdı
Belkıs İclal’in ilk yazısının yayınladığı Yeni Fikir, iki idealist öğretmen olan Edhem Nejad ve
A. Ferid tarafından görev yaptıkları Manastır
Darülmuallimîn’de (Manastır Öğretmen Okulu’na)
Manastır Darülmuallimîn Talebe ve Mezunlar Cemiyeti fikirlerini yaymak, gençlerin ve öğretmenlerin istifadelerine sunmak üzere 13 Ocak 1912’den
itibaren yayınlanmayı başarmış bir dergiydi. Osmanlı sınırları içinde 13 kuruş bedelle yıllık abone
kabul eden derginin beher sayısı 50 paradan satılıyordu. Elbette Manastır’da çıkan bu derginin yaygın
dağıtım merkezi İstanbul’da Bab-ı Âli Caddesi’nde
bulunuyordu.

“Girişimcileri kadın yetiştirir”
İclal’in olumlu tepkilerin çoğalmasına yol açan yazısı “Çiftçilik ve Hanımlarımız” başlıklı makalesiydi. Makale anlaşılır, yalın ve duru bir şeklide, ara
başlıklar eşliğinde yazılmıştı. “Hanımlar terbiye
edilirler ise erkekler iki kat iyi terbiye olur” sloganı
altında İclal, “kadınların müteşebbis gençler yetiştirecek” tek merci olduğunu vurguluyor, kadınlar müteşebbis gençler düşüncesinde olmazlarsa,
memleketin ihtiyaç duyduğu çiftçilere, tacirlere ve
sanatkârlara “çok zaman sonra kavuşacağını” belirtiyordu. 1900’lerin başında Osmanlı Devleti’nde
yaşayan kadınların Amerikalı, Belçikalı, Alman,
Fransız ve Macar kızları gibi yetiştirilmediğini, bu
yüzden de ne yapacaklarını, hangi yoldan gideceklerini bilemediklerini kaydeden İclal, şöyle yazıyordu:
“Fakat Amerikalılar, Belçikalılar, Fransızlar, Almanlar ve Macarlar kızlarını öyle bir surette terbiye ediyorlar ki mektepten çıkanlar gayet iyi bir aile reisi
olduktan maada (başka) gayet iyi ev idaresi, çocuk
büyütme ve sairenin yollarını dahi hanımlarımızdan
daha fazla biliyorlar. Hanım kızların bu suretle terbiyesi şehirlere mahsustur. Köylü hanımlar ise daha
başka bir surette yani zevçleri olacak çiftçilere her
suretle yardım edecek bir surette okutulup terbiye
ediliyorlar.”
1900 Paris Sergisi’nden sonra “Avrupa’da köy hanımlarının” okutulmasının gündeme geldiğini kaydeden İclal, Belçikalı Pervavest tarafından “hanımların çiftçi aileleri arasında iyi bir mevki tutması,
çiftçiliğin ileri gitmesi ve köylerin terk edilmemesi
için lazım olan fikir ve malumata haiz olmaları için
nasıl okutulmaları ve terbiye edilmelerinin progra-

Belkıs İclal Hanım’ın “Çiftçilik ve Hanımlarımız” başlıklı yazısı
mının tanzim edildiğini” aktarıyordu.

“Çiftçilik okuyan kadınlar sayesinde köyler
adamsız kalmaz”
İclal, “Hanım validelik halinde kendinden neler
istenir?” ara başlığı altında ise kadınların validelik
(analık) görevi vazifesini “memlekete faydalı, müteşebbis, faal, kendi işini kendi görür, taştan para çıkarır kuvvetli, gürbüz çocuklar, gençler yetiştirmek
ve terbiye etmek” olarak açıklıyordu. İyi terbiye ve
tahsil görmüş bir hanımın köyde bulunmasının köy
halkının maddi ve manevi ilerlemesine, hallerinin
ıslahına faydalı olacağına işaret eden Belkıs İclal,
şöyle devam ediyordu:
“Şu halde bir köylü kızının okuması o aile için değil, bütün köylü için saadet kaynağıdır. Mektepte
çiftçilik okumuş bir köy hanımı çocuklarına iyi fikirler vereceğinden onlara köyleri, tarlaları ve köylülüğü sevdireceğinden büyüttükleri zaman hepsi
köy hayatını hepsine tercih ederek çiftçilik yaparlar.
Validelerin çocuklarını böylece terbiye etmesi köylerin adamsız kalmamasının önünü almaktadır.
Bazı kimseler çiftçilerin iktisadi sebeplerden dolayı

“Mektepte
çiftçilik okumuş
bir köy hanımı
çocuklarına
iyi fikirler
vereceğinden
onlara köyleri,
tarlaları ve
köylülüğü
sevdireceğinden
büyüttükleri
çocukların
hepsi köy
hayatını diğer
hepsine tercih
ederek çiftçilik
yaparlar.”
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köyleri terk ettiklerini söylüyorlar ise de yapılan tetkiklerde çocuklara iyi çiftçilik terbiyesi verilmediğinin dahi buna sebep olduğu görülmüştür.”
İclal, Türklerde kızların “ailelerinden bir parça validelik hakkında malumat” aldığını, ne yazık ki
okullarda hiçbir bilgi edinemediğini ifade ederek,
dünyanı diğer ülkelerinde durumun böyle olmadığını anlatıyordu.

“Çiftçi hanımlar ucuz ve sağlıklı yiyeceklerle
ailesini besler”
“Köylü hanımların ev sahibeliği ve okumuş olmanın faydası” bölümünde ise “Çiftçinin ve çiftçi ailesinin iyi ve ucuzca yiyip içmesi hanımın elinde ve
iyi ev hanımı olmasındadır” diyen Belkıs İclal, şu
tespitlerde bulunuyordu:
“Şehirli hanımlar hem ucuz yiyecek bulamazlar ve
hem de buldukları yiyecekler her daim değil ise bile
ekseriya bozuk veya adidir. Köylüler ise daima iyi ve
ucuz yiyecek bulurlar. Bunun için çiftçi hanımlar
ucuz ve sıhhi yiyeceklerle çiftçilik ahalisini beslediklerinden bahtiyardılar.
Bir iyi ev hanımı çamaşırların ve elbiselerin güzel
bir halde bulunmasına ve tabiata muvafık olmasına dahi dikkat eder. Bu hususta dikkatli olmak için
mektepten malumat almak ve böyle işlere meraklı
olmak lazımdır.”

“Eş ve çocuklarını meyhane ve kahvehanelerden kurtarırlar”

“Şehirli
hanımlar hem
ucuz yiyecek
bulamazlar
ve hem de
buldukları
yiyecekler her
daim değil ise
bile ekseriya
bozuk veya
adidir. Köylüler
ise daima iyi ve
ucuz yiyecek
bulurlar.”

Eğitimli hanımların köylerde ve çiftliklerde yaşamalarının buralarda doktor bulunmadığı için ortaya
çıkacak hastalıkların önlenmesini de sağlayacağını
yazan İclal, “Lüzumu veçhile okutulmuş ve terbiye
edilmiş bir hanım köyde bulunacak olur ise hastalığın önü çabucak alınabilir. Bu gibi hanım valideler
çocuklarının sıhhatlerine ve hasta olmalarına dahi
son derece dikkat ederler. Bundan maada evlerin
sıhhî bir surette aydınlanmasına, rutubetin mahvedilmesine, sıhhate zararlı suların kuyulara ve içecek sulara karışmasına dahi dikkat ederler. […] Evi
ucuzca süsler ve evin şirin olmasına yardım eder. Bu
sayede hanımlar eşlerini ve yitişmiş oğullarını kahvelere ve meyhanelere alışmaktan ve oralarda gezmekten men etmiş olurlar.”
Belkıs İclal çok önemli bir iddiada bulunur ve “köylüler tabiatın güzelliğine pek meftun” olduklarını,

“şehirde çalışanlarda tabiata meftuniyetin pek az görüldüğünü” yazar. Ona göre çiftlikler ve onların mobilyaları sanki antika gibidir ve bu yüzden de “Hele
elbise-i milliye hiçbir zaman terk edilmemelidir.”

Belçika kızlara ziraat okuttu,
Ziraî gelirini 400 milyon Frank’a çıkarttı
“Çiftçi hanım daima eşinin yardımcısıdır” başlığı
altında ise eğitimli hanımın çiftlikte iyi bir müfettiş olacağını belirten İclal, “Çiftlikte çalıştıkça, işle
meşgul oldukça gelir getirecek yeni yeni kaynaklar
bulur. Bu yeni kaynaklar çiftliğe küçük büyük birçok hasılat getireceğinden sene nihayetinde hesap
defterinde gelir sahifesinin evvelki senelere nispeten
pek büyük bir yekûn gösterdiği görülür” ifadelerini
kullanıyordu.
Ona göre “İyi çiftçilik dersleri okuyan bir hanım
çiftliklerde pek mühim olan sebze bahçesini intizama soktuğundan ev halkı taze sebze yer ve hem
de fazlasını kasabada satarak paraya dönüştürür.
Halbuki çiftçilik okumamış hanımların bulundukları çiftliklerde sebze bahçesi lüzumsuz bir yer gibi
kabul edilebilir. Avlunun adeta bir çöplükten farkı
yoktur. Çiftçi hanımların bulundukları çiftliklerde
tavukhaneler fevkalade iyi idare edildiklerinden
şayan-ı hayret bir surette hasılat verirler. Hasıl olan
yumurtalar komşuların tavuklarının yumurtalarından hem daha büyük ve hem de daha lezzetlidir.
Yetiştirilen tavuklar dahi pek semizdir. […] Süthaneler ve peynirhaneler dahi hem temiz ve hem de iyi
idare olunurlar. Yapılan peynirler ve tereyağlarının
manzarası latif olduğu kadar lezzetleri dahi pek güzeldir. Arılar dahi hanımlarının nezaketinden memnun olduklarından iyi ve fazla bal yaparlar.
Burada pek a’lâ görülüyor ki iyi okumuş ve iyice
çiftçilik dersleri almış hanımlar çiftliğin küçük ve
ehemmiyetsiz sanatlarını ıslah ederek çiftlik gelirlerini fazlalaştırıyorlar. Küçük Belçika’nın hasıl ettiği
ziraat mahsulatı 300 ila 400 milyon Frank kıymetindedir. Halbuki hanımlara ziraat dersleri okutulmağa henüz başlanmamış iken yani bundan yirmi,
yirmi beş sene evvel bu miktardan pek aşağı idi. Bunun için küçücük Belçika’da hanımlara ziraat okutmağa son derece gayret ve fedakârlık edilmektedir.”

“Çiftçi hanımlar örgütlenmeye yardım ederler”
Belkıs İclal, dünyadaki gelişmeleri yakında izliyor
olmalı ki çağdaşları gibi Türk çiftçi kadınlarının ör-
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gütlenmesine büyük önem veriyordu. Bu nedenle
olsa gerek, “Çiftçi hanımların çiftçi cemiyetlerine
fayda ve yardımları” bölümünde kadınların ziraat
cemiyetlerine pek mühim yardımlarda bulunduğunu, eşlerini ve çocuklarını bu cemiyetlerde yer
almaya teşvik ettiklerini kaydediyordu. “Çiftçi hanımlar dahi” diyordu İclal, “kendilerine mahsus
ziraat cemiyetlerine girerler. Yardım cemiyetleri,
para biriktirme cemiyetleri bu kabildendir. 1905
senesinde Fransa’nın Berigeru şehrinde toplanan
Beşinci Ziraat Sendikaları Kongresi’nde enstitü azasından Şeison bir nutuk okuyarak çiftçi hanımların
derneklerin açılmasına ne kadar çok muavenetleri
olduğunu pek güzel anlatmıştır. Hanımların ziraat
derneklerine iyi hizmet edebilecekleri eskinden beri
bilinmez bir şey değildi. Fakat birtakım sebeplerden
dolayı uygulanamıyor idi.”

“Kız mekteplerine ziraat dersi konulmalı”
“Hanımlarımıza çiftçilik dersleri okutalım” bölümünde ise İclal, kadınlara yalnız çiftçilik dersleri
okutmanın kafi olmadığını, ev kadınlığı dersleri de
gösterilmesi gerektiğini kaydediyor ve ekliyordu:
“Biz mekteplerimize bu dersleri pek kolaylıkla sokabiliriz. Zaten ev kadınlığı ve saire gibi derslerin okutulmadan evvel hanımlara konferanslarla yahut sair
vasıtalarla anılan derslerin nasıl okutulacağına dair
malumat verilebilir. Darülmuallimatlarda (Kız Öğretmen Okullarında) ziraat ve ev kadınlığı dersleri
fevkalade ciddiyetle okutulmak icap eder. Halbuki
bu pek mühim iki dersten yalnız ev kadınlığı dersi
okunmakta, fakat bir fikir verecek surette takip olunamamaktadır.
Ziraatımızın ancak çiftçi hanımlarımızın az çok
yukarıda anlatıldığı surette okutturulmalarından
sonra ileri gideceği gün gibi aşikar olduğundan kız
mekteplerimize ziraat derslerinin, bahusus hanımların çiftliklerde en ziyade yapacakları sütçülük, tavukçuluk, arıcılık ve saire gibi derslerin kabul edilmesi pek ziyade arzu olunur.”

Macarlar da çareyi kızlara ziraat öğretmekte
buldu
Belkıs İclal, Yeni Fikir’in üçüncü sayısında
“Macaristan’da ev kadınlığı ve ziraat tahsili” konusunu işleyerek, Belçika’dan sonra Macaristan’ın da
ev kadınlığı ve ziraat dersleri okutma kararı almasının hikayesini anlatıyordu. İclal’in anlattığına göre

Belkıs İclal Hanım’ın “Macaristan’da ev kadınlığı ve ziraat
tahsili” başlıklı yazısı
Macar kızları okullarda tarih, coğrafya, matematik
gibi derslerin dışında başka dersler okumuyorlardı, bu ise büyük bir boşluk doğmasına yol açmış,
Hükümet de çareyi bu boşluğu doldurmak için ev
kadınlığı ve ziraat dersleri okutmakta bulmuştu.
Böylece 1868’de çıkarılan bir pazar günü mekteplerinin programlarına bazı ziraat ve ev idaresi dersleri ilave edilmişti. Bu tarihten 30 yıl sonra ise bu
derslerin de yetersiz kaldığı anlaşılmış, bunun üzerine bütün mektepler 1896’da ziraat mekteplerine
dönüştürülmüştü. Bu vazifelere büyük sorumluluk
yükleniyordu. Çünkü dünyanın ilk finansal krizi
olan 1873 Uzun Depresyon sonrasında hayat daha
da pahalılaşmıştı.

“Fabrikada çalışmak onlara rahat geliyor
ama kendilerini esarete atıyorlar”
İclal’in altını çizdiği bu ve diğer nedenler, aslında
bugünden hiç de farklı değildi:
“(Bu) mekteplerin vazifeleri pek büyüktür. Çünkü
yaşamak pahalılaştıkça ve zorlaştıkça fikirler dahi
değişmektedir. Evvelce bir aile hep bir arada çalışırlar idi. Bugün böyle değildir. Evvelce kadınlar
yalnız evlerinde çalışıp fabrikalara vs. yerlere gidip
iş aramazlar idi. Bugün böyle değildir. Bir ailenin
efradı yaşamak için ayrı çalışmalı para kazanmalıdır.

“Kız
mekteplerimize
ziraat
derslerinin,
bahusus
hanımların
çiftliklerde
en ziyade
yapacakları
sütçülük,
tavukçuluk,
arıcılık ve saire
gibi derslerin
kabul edilmesi
pek ziyade arzu
olunur.”
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Çiftlik işlerinden birçoklarını yapıvermeli yahut idare edip yaptırıvermelidir. Çiftçi hanım eşi tarafından
yapılması kendisine havale edilen bir şeyi bilâ-itiraz
ve mırıldanmaksızın kabul ederek hemen yapı vermelidir ve bu hususta daima fedakâr olmalıdır.”

Yazının sonunda Belkıs İclal imzası yer alıyor
Yalnız babanın çalışıp ekmek getirmesi kafi değildir.
Tabiî bu arada kızlar da çalışmaya mecbur oluyorlar. Fakat bir kere köyünden çıkan kız artık bir daha
oraya avdet etmek istemiyor. Fabrikada çalışmak
ona rahat geldiği gibi şehirlerin parlaklığı da gözlerini kamaştırıyor. Bir çare kızlar ‘Ben kendi kazancımla idare olacağım, hür yaşayacağım’ derken kendi kendini esarete atıyorlar. Analık vazifelerini dahi
bilmeyen bu kızlar evlenmek istemiyorlar. Bunun
için memleketlerinden bazılarında ahalinin yavaş
yavaş azaldığı görülüyor.”

“Genç kızlar ev
idaresi, aşçılık,
sütçülük ve
peynircilik,
bahçıvanlık
ve çocuk
yetiştirmek
öğrendikten
başka, fazla
olarak çamaşır
ve hafif elbise
yapmayı dahi iyi
öğrenirler.”

Oysa kızlar için düzenlenen ziraat mektepleri tam
bir çözüm sunuyorlardı. Çünkü “kızlara köylerde
yaşamak yaşayabilmek için lazım olan her şeyi” öğretiyorlardı. “Macar mekteplerinde bu suretle hazırlanan kızlar gayet iyi ev kadını ve çiftçi oluyorlar
ve pek bahtiyar aileler teşkil ediyorlar” diyen Belkıs
İclal, böylece ideal çiftçi ailenin ortaya çıktığına işaret ediyordu.

“Çiftçinin hanımı, çiftçinin büyük yardımcısıdır”
İclal’in çizdiği fotoğraftaki mutlu çiftçi ailesinde
çiftçi eşinin beklentilerini karşılayan çiftçi bir kadın
vardı:
“Çiftçi öyle bir zevce ister ki kendi gibi o da çiftçiliği sevsin, tarla hayatını beğensin, köyde, çiftlikte
oturmaktan bıkmazsın. Bununla beraber çiftçinin
hanımı, çiftçinin büyük bir yardımcısı olmalı. […]

İclal’in yazdığına göre 1898’de Macaristan’da açılan iyi ziraat ve ev kadınlığı mekteplerine 12 ila 15
yaşındaki kızlar ve erkek çocuklar kabul ediliyorlar,
haftada yedi ila 12 saat görüyorlardı. Tahsil müddeti 3 sene olan bu mektep, 30 hektarlık bir tarla içindeydi ve bir bay, bir de bayan öğretmeni mevcuttu.
Bayan öğretmen kız çocukları okutur, bahçede ve
kümeste çalıştırırdı. Numune çiftlikleri gibi olan
bu mekteplerde dersler pratik ve teorik olmak üzere
iki kısımdı. Ayrıca genel ziraat bilgilerinin yanı sıra
mektebin bulunduğu yerde yapılan ziraatle ilgili
olan dersler fazla fazla yapılırdı. Buradaki eğitimler her geçen gün daha da iyileştirildiği için anneler mutlaka kızlarını buralarda okutmak istiyordu.
Hatta Belkıs İclal’in tabiriyle “Kızların bu mekteplerde okutulmaları adeta moda olmuştu.”

“Kızlara ucuz ve iyi ürün alma kaideleri
öğretiliyor”
Genç kızlar bu okullarda hangi dersleri görüyordu.
Belkıs İclal, bu konuda Osmanlı ziraat mekteplerine örnek olması için müfredatı da açıklıyordu:
“Genç kızlar ev idaresi, aşçılık, sütçülük ve peynircilik, bahçıvanlık ve çocuk yetiştirmek öğrendikten
başka, fazla olarak çamaşır ve hafif elbise yapmayı
dahi iyi öğrenirler.”
İclal, çok önemli bir örnek daha verir. Buna göre
bazı ev hanımlığı ve ziraat mektepleri, fiilen kızlara
mutfak yönetimi yaptırıyorlardı:
“Şubenin gayet büyük mutfağı vardır. Kızlar orada
yemek yaparlar. Sabahleyin her talebe 20 santim
(para birimi) getirir. O para ile başlangıçta bayan
öğretmenin nezareti altında ve sonraları yalnız olarak yapılacak yemeye lazım olan maddeleri satın
alırlar. Bununla hem satın almak kaideleri ve hem
de ucuz ve iyi şey almak kaideleri öğrenilir. Yemekler pişirilip mutfak temizlendikten ve her şeyi yerli
yerine konulduktan sonra herkes geri döner.”

[Kaynak: Yeni Fikir, 28 Ocak 1912, Sayı 2, s. 38-43
ve Sayı 3, 12 Şubat 1912, s. 65-69.]

TOBB HABER

TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI
GENEL KURUL VE İŞ FORUMU

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı
ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek
olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi
Odası’nın 3. Genel Kurulu İstanbul’da düzenlendi. Genel kurul toplantısı ve iş forumuna TOBB
Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz da
iştirak etti.
Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu’nda konuşan TOBB ve Türk TSO Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu üye ülkelerin önce kendi aralarındaki iktisadi
entegrasyonu artırmaları gerektiğini vurguladı. Başkan Hisarcıklıoğlu, “Türk Konseyi üye ve gözlemci
devletleri olarak, 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve
160 milyon nüfusa sahibiz. Sadece bu rakamlar bile,
bir araya geldiğimizde, nasıl büyük bir küresel güce

dönüşebileceğimizi göstermekte” diye konuştu.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de
önceliğin iş ilişkilerini geliştirmek olduğunu belirterek, “Bu oda daha yakın işbirlikleri sağlamak için
kuruldu. Umuyorum ki daha fazlasını da sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu’na TOBB
ve Türk TSO Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev,
Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı
Mammad Musayev, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası’ndan 1. Yardımcısı Nariman
Abilshaikov, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Dr Adham Ikramov ve Kırgız Cumhuriyeti
Ticaret ve Sanayi Odası 1. Kıdemli Başkan Yardımcısı Roman Kasymov da yer aldı.
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KISA KISA

PERDER’DEN İSTİB ZİYARETİ
OSMANLI MEDRESESİ’NDE OSMANLI İKTİSADI ANLATILDI
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri, Türkiye ve
İstanbul ekonomisinin önemli temsilcisi İstanbul Ticaret Borsasını ziyaret etti. Öğrencilere İSTİB Genel Sekreteri Şule Karadeniz tarafından genel merkezin gezdirilmesinden sonra, İSTİB’in tarihî Hamidiye Medresesi’nde yer alan Meclis Salonu’nda Doç.
Dr. Şefik Memiş tarafından Osmanlı iktisadı konulu bir ders verildi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu İstanbul Başkanı Faruk Güzeldere, Başkan
Yardımcısı Dursun Korkmaz, Yönetim
Kurulu Üyeleri Cemal Özen, Ramazan Ulu ve Genel Koordinatör Sebahat
Öcal’dan oluşan bir heyet, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz’u ziyaret
etti. Toplantıya İSTİB Meclis Başkanı
Ahmet Bülent Kasap ve Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Beşir Kılıç da katıldı.

GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI

KORUMA KURULU TOPLANTISI

Genel Sekreterler İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapıldı. İSTİB adına Genel Sekreter Şule
Karadeniz’in katıldığı toplantıda, Oda ve Borsaların hizmet kalite ve kapasitelerinin artırılması için mevcut uygulamalar ve yeni projeler istişare edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının 2021 yılı
Ekim ayı Koruma Kurulu Toplantısı,
İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Beşir Kılıç’ın katılımıyla İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapıldı.

TOBBES 57. GENEL KURULU
Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik
Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı
Vakfı’nın 57. Genel Kurul Toplantısı
yapıldı. 2019 ve 2020 yılları faaliyet raporları ile 2021 ve 2022 yılları iş program ve bütçelerinin görüşülüp onaylandığı toplantıya İSTİB’i temsilen Başkan
Yardımcısı İlhan Koyunseven, Meclis
Üyesi Memet Yalçın, Hukuk Şubesi
Müdürü Gül Satı Alıcı ve İnsan Kaynakları Kalite ve Eğitim Şubesi Müdürü Mukaddes Sezermen katıldı.

İL KOORDİNASYON KURULU
İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin
Altuntaş, 2021 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.
Toplantıda 2021 yılının ilk 9 aylık yatırımları ve 2022 yılı yatırım teklifleri
görüşüldü.
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TOBB HEYETİ’NDEN ‘HAYIRLI
OLSUN’ ZİYARETİ
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz’un da yer aldığı TOBB heyetiyle birlikte, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanlığı’na seçilen
Mahmut Asmalı’yı ziyaret ederek ‘hayırlı
olsun’ dileklerini iletti. Mahmut Asmalı,
MÜSİAD’ın 26. Olağan Genel Kurulu’nda
yeni genel başkan olarak seçilmişti.

HAKKI İSMET ARAL, GIDA
İSRAFI PANELİNDE
ERZURUM TİCARET
BORSASINDAN İSTİB’E
ZİYARET
Erzurum Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Muammer Aydın, İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz’a
nezaket ziyaretinde bulundu. Yönetim
Kurulu Üyesi Ömer Tekinaslan’ın da
katıldığı görüşmede gıda sektöründeki
gelişmeler konuşuldu.

İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Ankara
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün düzenlediği “Gıda İsrafı”
panelinde konuştu. Aral, katılımcılara
Gıda İsrafını Engelleme Komitesinin
çalışmaları hakkında bilgi verdi ve
Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışmasının hedeflerini aktardı. Panele Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü öğrencilerinin yanında Doç.
Dr. Pınar Şanlıbaba, Dr. Cansu Ekin
Bonacına, Arş. Gör. Simel Bağder Elmacı da katıldı.

İSTANBUL KASAPLAR
ODASININ ZİYARETİ
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf
Odası Başkanı Fehmi Taşyurt ve Genel
Sekreteri Murat Lütfü Ünal, İstanbul
Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz’a
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette
kırmızı et sektörü hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

62

İSTİB’DEN

İSTİB Meclisi ve Yönetimi, çalışanlarla buluştu

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri İstanbul Ticaret
Borsası personeli ile 2021 yılı bütçe döneminin sonunda bir araya geldi. İSTİB Başkanı Ali Kopuz 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla İSTİB personeli ve yönetim ekibine teşekkür ederek, 2022 yılının her yönden daha iyi olması temennisinde bulundu.
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Başsağlığı

Evlilik

Yeni Doğanlar

Borsamızın kıymetli çalışanlarından Tescil ve Kontrol Şubesi personeli Münire Sert’in babası, Satın Alma ve Destek Hizmetler Şubesi Personeli Hüsnü Aver Ekinci’nin
annesi ve Borsamız ajanlarından Ercan Tuş vefat etmiştir.
İSTİB Ailesi olarak merhumlara ve merhumeye Allahtan
Rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

28 Kasım 2021 tarihinde
Fulya Bozkurt ile hayatını
birleştiren değerli İSTİB
çalışanı Hakan Kopuz ve
eşine İSTİB ailesi olarak
mutluluklar diliyoruz.

Arkadaşlarımızdan Adem Kopuz’un
“Eylül Aden Kopuz” adında bir kız
evladı dünyaya gelmiştir. İSTİB ailesi
olarak yeni doğan çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür
diliyoruz…

ÖZVERİLİ ÇALIŞMA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi Raportörü Tümer Topal ve Satın Alma ve Destek Hizmetler Şubesi personeli Elif Özaslan,
“TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi”nin alınması sırasında göstermiş oldukları özverili çalışmaları dolayısıyla Genel sekreter Şule
Karadeniz tarafından teşekkür belgesi ile taltif edildiler. Tümer Topal ve Elif Özaslan’ın teşekkür belgeleri İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu tarafından takdim edildi.

TERFİLER
Çalışma arkadaşlarımızdan,
Danışman İzzet Erçelen “Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi Müdürlüğü”ne,
Meslek Komiteleri Şubesi Şefi Sezer Kadakal tedviren “Meslek Komiteleri Şubesi Müdür Yardımcılığı”na,
Basın Yayın Halkla İlişkiler Şubesi Raportörü Şeyda Soykan “Basın Yayın Halkla İlişkiler Şefliği”ne,
Tescil ve Kontrol Şubesi Raportörü Engin Eren “Tescil ve Kontrol Şubesi Şefliği”ne,
Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şubesi Memuru Hayrettin Sarıca “Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şubesi Raportörlüğü”ne,
Tescil ve Kontrol Şubesi Memuru Fatih İlker Mavizel “Tescil ve Kontrol Şubesi Raportörlüğü”ne,
Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi Memuru Yasin Kurtoğlu “Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi Raportörlüğü”ne atanmışlardır.
İSTİB ailesi olarak yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.
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TEKNOLOJİ

ŞEYDA SOYKAN

TAŞIMACILIKTA DİJİTALLEŞİN

Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki olan
TARNET, 1996 yılından itibaren gelişen teknolojiye ayak uyduran bir yapıya sahip. TARNET, “Güvenle Taşı, Güvenle Taşıt” mottosuyla kamuoyuna
duyurulan TIRCEPTE uygulamasıyla lojistiği dijital ortama taşıdı.

niz. Yük taşımak istiyorsanız sistemden size en uy-

Ücretsiz ve kolaylıkla sisteme üye olduktan sonra
yük taşıtmak istiyorsanız; istenen belgeleri ve yük
bilgilerini sisteme girerek yük ilanı oluşturabilirsi-

langıcından bitişine kadar tüm süreçlerin denetim

gun ilanı filtreleyebilir ve teklif vererek süreci başlatabilirsiniz.
TIRCEPTE mobil uygulaması ile kolay süreç takip
imkânı da bulunmaktadır. Taşıma sürecinin başaltında olduğu yapıda yükler yasal olarak gerçek kişiler ve onaylı araçlar tarafından taşınmaktadır.

uygulamasıyla ilgili detaylı bilgi için QR kodunu kullanarak web sitesine ulaşabilirsiniz.

Ülkemizdeki ilk traktörler
Bugünkü anlamda modern traktörler, Osmanlı’nın son yıllarında kullanılmaya başlar.
1920-1921’de ülkeye getirilen traktörler İnebolu’dan Anadolu topraklarına girdi.
Lastik yerine demir tekerleklerin olduğu bu traktörlerin nasıl kullanılacağı da yabancı
eğitmenler tarafından Türklere öğretiliyordu. / 1920-1921 – Işıklı Balkan Özel Arşivi

İSTİB GIDA PORTALI
İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin satış süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen
“İSTİB Gıda Portalı” www.istibgidaportali.com web sitesi üzerinden yayına başladı. Borsa
yönetimi, ticarî ve sosyal hayatın hızla dijitalleştiği pandemi sürecinde portal projesiyle
üyelerinin dijital pazarlama ve satış süreçlerine dahil edilmesini hedefliyor.

İSTİB üyelerinin markalarını ve ürünlerini tanıtabileceği bu portal, İSTİB üyelerinin
ürünlerini fiyat ve nitelik bilgileri ile sergileyebilecekleri bir veri bankası. Bu sistem ile
Türkiye ve Dünyadaki alıcılar İSTİB üyelerinin ürünlerine kolayca ulaşabilecek.
www.istib.org.tr
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