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SGB  BAŞKANI  MUSTAFA
ALPASLAN VE  BAKAN
DANIŞMANLAR IMIZA
BR İF İNG VERD İK
Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa
ALPASLAN, Tarım Reformu Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Osman YILDIZ ile Bakan
Danışmanları aynı zamanda Tarım
Politikaları ve Dijital Dönüşüm Çalışma
Grubu Koordinatörü Doç. Dr. İhsan KULALI
ve grup üyesi Doç. Dr. Hakan BİLİR
Enstitümüzü ziyaret etti.

Ziyarette Enstitü
Müdürümüz

 Dr. Uğur İLKDOĞAN,
Enstitümüzü ve

yürütülen çalışmaları
tanıtan bir sunum

yaptı. 
Enstitü personeli ile

tanışan SGB Başkanı
 Mustafa ALPASLAN

"Tarımsal Ekonom� ve
Pol�t�ka Gel�şt�rme

Enst�tüsü'nde öneml�
b�r �nsan kaynağı var"

dedi.

e-bültene-bültene-bülten

Bu Bültende;

-SGB Başkanı Mustafa ALPASLAN ve  
  Bakan Danışmanlarımıza Br�f�ng 

-Küçük Ölçekl� Ç�ftç�ler�n R�sk  
  Yönet�m�ne Yönel�k Seçenekler�n�n  
  Gel�şt�r�lmes� Projes� Çalıştayı 

-BÜGEM Genel Müdürü Mehmet 
 HASDEMİR Z�yaret�

-Tarım-Gıda Z�nc�r�nde Gel�şt�r�lm�ş 
  Mal�yet ve F�yat İzlemen�n 
  Desteklenmes� Projes�n�n Kapanış 
  Toplantısı 

-AMIS Raporu Eylül Sayısı 

-Dünya Gıda Güvenl�ğ� ve Beslenme 
  Durumu Raporu



Personel�m�zle b�r araya gelen SGB
Başkanı Mustafa ALPASLAN ve
beraber�ndek� heyet, tanışmanın ardından
Enst�tü Müdürümüz Dr. Uğur İLKDOĞAN'ın
Enst�tümüzü tanıttığı sunumu d�nled�ler.

"Tarımsal Ekonom� ve Pol�t�ka Gel�şt�rme
Enst�tüsü'nde öneml� b�r �nsan kaynağı var.
B�rçok ün�vers�tede burada olduğu kadar
doktora yapmış personel bulunmuyor.
Kend�m�z� bu nedenle şanslı h�ssed�yor ve
her çalışmamızda Enst�tümüzden katkı
alıyoruz" ded�.

Personelle tanışan heyet daha sonra
Enst�tümüz �darec�ler� �le toplantı yaparak,
Enst�tümüzden ayrıldı.

Enst�tü çalışmalarından memnun�yet�n�
bel�rten Başkan Mustafa ALPASLAN,
Bakanlığımızın yürüttüğü b�rçok çalışmada
Enst�tümüzün katkısı olduğunu �fade
ederek, 

"KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÇİFTÇİLERİN RİSK YÖNETİMİNE YÖNELİK SEÇENEKLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ" ÇALIŞTAYI YAPILDI

 FAO ve TOBB işbirliği ile yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri
Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik
Seçeneklerinin Geliştirilmesi Projesi" çalıştayı 27-28 Eylül 
 tarihlerinde Eskişehir'de yapıldı. Çalıştaya Enstitü Müdürümüz
Dr. Uğur İLKDOĞAN ile birlikte Dr. Tijen ÖZÜDOĞRU ve Dr.
Kübra POLAT katıldı.

Türk tarımında risk çevresini gözden geçirmek ve değerlendirmek
risk yönetim araçlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesini
yapmak ve tarımsal gıda değer zinciri bağlamında, hükümet ve
diğer çevrelere, küçük üreticilerin risklerle baş etmelerine
yardımcı olacak bir dizi kamu politikaları tavsiyelerini geliştirme
amacıyla başlatılan proje kapsamında yapılan çalıştayda,
Enstitümüz oluşturulan üç grupta da yer aldı.

Devletin Kontrolündeki Tarımsal Risklerin Yönetimi Araçları ile
İşletme ve Toplum Düzeyinde Riskleri Yönetme Araçları, Finansla
İlgili Risk Yönetimi Araçları, Piyasa ile İlgili Risk Yönetimi Araçları  
olarak belirlenen gruplarda Enstitü Müdürümüz ve personelimiz
yürütülen çalışmalara katkı sundu.
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BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRÜ 
DR. MEHMET HASDEMİR ENSTİTÜMÜZÜ

ZİYARET ETTİ

Bitkisel Üretim Genel Müdürü (BÜGEM) Dr. Mehmet
HASDEMİR, Enstitümüzü ziyaret ederek, Enstitü Müdürümüz
Dr.Uğur İLKDOĞAN ile görüştü.

Geçmiş yıllarda kendisinin de Enstitümüzde çalıştığını ifade
eden Dr. Mehmet HASDEMİR, Enstitümüzün çok değerli
çalışmalara imza attığını ifade ederek, Bakanlığımız
politikalarının belirlenmesinde Enstitümüzün önemine vurgu
yaptı. BÜGEM'in geçmişten bu güne birçok alanda
Enstitümüzle ortak çalışmaları olduğunu hatırlatan
HASDEMİR, bu çalışmaların artarak devam etmesini
istediklerini söyledi.

Enstitü Müdürümüz Dr. Uğur İLKDOĞAN ise gerek Enstitümüz
ile ilgili düşünceleri gerekse ziyaretleri için Dr. Mehmet
HASDEMİR'e teşekkür ederek, yapılacak her çalışmaya açık
olduklarını ifade etti.

YALÇIN ÜNSAL’I YENİ GÖREVİNE
UĞURLADIK

Enstitümüzde görevliyken Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire
Başkanlığına atanan Dr. Yalçın ÜNSAL'ı uğurladık.

Tüm personelimizin hazır bulunduğu bir toplantıyla
Enstitümüze veda eden Dr. Yalçın ÜNSAL'a
Enstitümüze katkıları nedeniyle bir teşekkür plaketi
verildi. Toplantıda konuşan Enstitü Müdürümüz Dr.
Uğur İLKDOĞAN, ÜNSAL'ın bilgi, birikimi ve
tecrübesiyle Enstitümüze büyük katkılar yaptığını ifade
ederek, bundan sonra bu katkıları Bakanlığımızın başka
bir kurumunda yönetici olarak sağlamaya devam
edeceğinden emin olduğunu söyledi. Yalçın ÜNSAL ise
Enstitümüzde iki yıllık çalışma sürecinde güzel bir
diyalog kurduğunu belirterek, bu diyaloğun hiç
kopmadan devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dr. Yalçın ÜNSAL'a Enstitümüze yaptığı katkılar için
teşekkür eder, yeni görevinde de başarılı çalışmalar
yürütmesini temenni ederiz. 

TOBB Türkiye Tarım Meclisi ve TÜRKİYEM-BİR Başkanı aynı zamanda ATO Yönetim Kurulu Üyesi  Ülkü KARAKUŞ  ile
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim AFYON, Enstitümüzde "2022 Yılı Staj Programı"na katılarak mesleki
deneyimlerini stajyerlerimizle paylaştı. Çalıştıkları sektörler hakkında bilgiler veren Başkanlar, stajyer öğrencilerin
sorularını da yanıtladılar.

TOBB TARIM MECLİSİ/TÜRKİYEM-BİR VE YUM-BİR BAŞKANLARI
DENEYİMLERİNİ STAJYERLERİMİZLE PAYLAŞTILAR
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TARIM-GIDA ZİNCİRİNDE
GELİŞTİRİLMİŞ MALİYET VE FİYAT

İZLEMENİN DESTEKLENMESİ
PROJESİNİN KAPANIŞ TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)
ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı
(SGB)'nın birlikte yürüttüğü "Tarım-Gıda
Zincirinde Geliştirilmiş Maliyet ve Fiyat
İzlemenin Desteklenmesi Projesinin" kapanış
toplantısı 27-28 Eylül tarihlerinde
Bakanlığımızda gerçekleşti. Toplantıya SGB
Başkanı Mustafa Alpaslan'ın yanı sıra FAO
yetkilileri, SGB yönetici ve personeli ile birlikte
Enstitü personelimiz katıldı.

Toplantı SGB Başkanı Mustafa ALPASLAN'ın
açılış konuşmasıyla başladı. Başkan
ALPASLAN konuşmasında FAO ile yürütülen
projenin başarıyla bitirildiğini ifade ederek,
bundan sonra da ortak yürütülecek projelere
her zaman açık olduklarını söyledi.

FAO ve SGB ortaklığıyla yürütülen proje tarım
sektöründeki mevcut durumun istatistiksel
analizi için gıda tedarik zincirlerinde maliyet ve
fiyat izleme konularında teknik kapasiteyi
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin kapanış
toplantısında projenin pilot uygulama planı
hakkında bilgiler sektör paydaşlarıyla
paylaşılırken, Macaristan Tarım Bakanlığı
temsilcisi Laszio Paluolgyi ülkelerinde
yürüttükleri piyasa izleme sistemlerinden
örnekler verdi.

Toplantı Enstitü personelimizin de katıldığı
veri işleme, maliyet analizi ve fiyat analizi
konularında eğitici eğitimleri ile sona erdi.

29 Temmuz 2022 tarihinde TİGEM tarafından Polatlı’da 70’incisi
düzenlenen geleneksel hasat bayramına Strateji Geliştirme
Başkanımız Mustafa ALPASLAN, Enstitü Müdürümüz Dr. Uğur
iLKDOĞAN, kurum personelimiz ve stajyer öğrencilerimiz
katıldı. 

Kurulan stantlarda özellikle de tarımda yapay zeka konusunda
bilgi toplayan öğrencilerimiz, etkinliğin ardından Strateji
Geliştirme Başkanı Mustafa ALPASLAN ve Bakanımız Prof. Dr.
Vahit KİRİŞÇİ ile bir araya gelerek sohbet imkanı buldular.

TEPGE HASAT BAYRAMINDA

ÜRÜN RAPORLARIMIZ
 YAYINLANDI

Enstitümüzün hazırladığı ürün
raporlarından bazıları yayınlandı.

Yayınları görmek için tıklayınız...
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Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının kısmen yeniden açılması, Ağustos ayının ikinci yarısında hava ile ilgili
endişelerin piyasa hissiyatına hakim olmaya başlamasından önce küresel gıda piyasalarından gelen baskıyı
hafifletmiştir. Özellikle buğday piyasaları, başlıca ihracatçı ülkelerdeki artan üretim beklentileriyle birlikte
rahatlarken, bol küresel kapanış stokları pirinç fiyatlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olmuştur. 

Buna karşılık, mısır için arz beklentilerinde azalma söz konusudur. Yakın gelecekte hammadde ve girdi fiyatlarına
ilişkin önemli belirsizlikler nedeniyle mısır ve soya fasulyesi ekimlerinin başlayacağı güney yarımküre ilgilerin
odağında yer alacak olup, gübre piyasaları, özellikle sıkışık doğalgaz arzı ve yüksek fiyatların birçok üre ve
amonyak üreticisinin faaliyetlerini durdurmasına neden olduğu Avrupa'da, özellikle dalgalı olmaya devam
etmektedir. Gelecek sezonun ekimlerinin ve gübre uygulama oranlarının bu durumdan olumsuz etkilenebilmesi
muhtemeldir
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AMIS, TARIMSAL ARZ TALEP TAHMİNLERİ
Tarım Piyasaları Bilgi Sistemi (AMIS) tarafından dört ürün için

yayınlanan tarımsal ürünlerin arz talep tahminlerini içeren raporun
Eylül sayısı yayınlandı.

Buğday ihraç fiyatları bir önceki aya göre %5,2 artarken, bir önceki yıla göre %25,5 artmıştır. 

Mısır ihraç fiyatları bir önceki aya göre %2,3 azalırken, bir önceki yıla göre %16,3 artmıştır. 

Pirinç ihraç fiyatları bir önceki aya göre %2,4 artarken, bir önceki yıla göre %6,3 artmıştır. 

Soya ihraç fiyatları bir önceki aya göre %3,7 azalırken, bir önceki yıla göre %20,3 artmıştır. 

      31 Ağustos 2022 itibariyle 404 $/ton seviyesindedir.

      25 Ağustos 2022 itibariyle 310 $/ton seviyesindedir.

      31 Ağustos 2022 itibariyle 423 $/ton seviyesindedir.

      30 Ağustos 2022 itibariyle 633 $/ton seviyesindedir.
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2022 buğday üretiminde Kanada, Çin, Rusya ve ABD’de yapılan yukarı yönlü revizyonların etkisiyle önceki
rapora göre artış söz konusudur. 
2022/23 buğday kullanımında önceki tahmine göre artış görülse de, yemlik talebinde olası bir daralma göz
önüne alındığında önceki sezona göre düşüş beklenmektedir. 
2022/23 dünya ticaret (Temmuz/Haziran) tahmini, AB ve Hindistan için düşük ihracat beklentilerini
dengeleyen yüksek üretim tahminlerinin bir sonucu olarak Rusya ve Kanada'dan görülen daha fazla sevkiyat
ile kayda değer değişim göstermemiştir.
Küresel buğday stoklarının (2023 yıl sonu), büyük ölçüde Çin ve Rusya ile birlikte Kanada ve Ukrayna'da
beklenen artışlarla açılış seviyelerinin üzerine çıkması beklenmektedir. 

2022 mısır üretiminde AB’de hasat beklentilerindeki keskin düşüş ve ABD’deki azalan tahminlerin etkisiyle,
önceki yılın seviyesinden %2,4 daralma söz konusudur.
2022/23 mısır kullanımında önceki aya göre değişim gözlenmese de, azalan yem kullanımı nedeniyle önceki
sezona göre %0,3 azalma öngörülmektedir. 
2022/23 ticaretinin (Temmuz/Haziran) AB'den beklenen yüksek ithalat talebi ve Arjantin ve Ukrayna’da artan
sevkiyatlar nedeniyle bu ay yapılan yukarı yönlü revizyonla, önceki sezona yaklaşacağı tahmin edilmektedir.
Küresel mısır stoklarının (2023 yıl sonu) düşük üretim tahmini nedeniyle AB’de beklenen azalma sonucunda,
başlangıç stoklarının %3,3 altında kalacağı öngörülmektedir.



2022 pirinç üretiminde, Hindistan’da azalan üretim beklentileri ve Bangladeş ve Sri Lanka başta olmak üzere bazı
ülkelerde öngörülen kesintiler nedeniyle önceki tahminlere göre düşüş öngörülmektedir.
2022/23 pirinç kullanımında devam eden güçlü gıda talebi gıda dışı kullanımlardaki kesintileri dengelediğinden
azalma söz konusu olsa da, 2021/22'ye göre artış görülmektedir. 
2022 ve 2023 pirinç ticaretinde (Ocak-Aralık) Hindistan’dan kaynaklı az da olsa genişleme eğilimi söz konusudur. 
Küresel pirinç stoklarının (2022/23) büyük ölçüde temel ihracatçılardaki düşüşler nedeniyle önceki yılın %2,9
altında kaldığı görülse de, yine de 2. rekor seviye korunmaktadır. 

2022/23 soya üretim öngörüsünde Hindistan’daki düşüşe rağmen, ABD ve Brezilya’da artan tahminler nedeniyle
marjinal bir yükseliş söz konusudur. 
2022/23 soya kullanımı öngörüsünde ABD ve Mısır’da yapılan yukarı yönlü revizyonlarla artış görülmüş ve yıllık
%3 oranında toparlanma sağlanmıştır.
2022/23 dünya soya ticaretinde (Ekim/Eylül) Güney Amerikalı ihracatçıların pazar paylarında ardışık iki sezon
yaşanan düşüşün ardından toparlanma beklenmektedir. 
Küresel soya stoklarında (2022/23) ABD kaynaklı artış söz konusu olsa da, küresel stok/kullanım oranının ise 5
yıllık ortalamanın altında kalacağı düşünülmektedir.

ULUSLARARASI FİYATLAR
BUĞDAY: Küresel buğday ihracat fiyatları Ağustos ayında, güvenli nakliye koridorları kurma anlaşmasının ardından
Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından gelen tahıl sevkiyatlarının hızlanmasıyla birlikte kuzey yarımkürede mevsimsel
baskıyı artırdığı için yedi ayın en düşük seviyesini görmüştür. IGC Buğday Alt Endeksi Temmuz ayına göre %3,2 düşüş
göstermiştir. 
MISIR: Küresel mısır ihracat fiyatları Ağustos ayında güçlenirken, dış piyasalardaki hareketler zaman zaman piyasa
dalgalanmalarına katkıda bulunmuştur. IGC Mısır Alt Endeksi, Ağustos ayında önceki aya göre %2,3 artış
göstermiştir.
PİRİNÇ: Ortalama uluslararası pirinç fiyatları, büyük ihracatçılarda gözlenen karışık hareketlerle birlikte, önceki aya göre
çok az değişiklik göstermiştir. IGC Pirinç Alt Endeksinde bir önceki aya göre sadece %0,1 oranında düşüş söz
konusudur. 
SOYA: Küresel ortalama soya ihracat fiyatları Ağustos ayında genel olarak güçlenmiş olup, IGC Soya Alt Endeksi bir
önceki aya göre %2,2 artış göstermiştir.
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DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME DURUMU RAPORU
2022 

Gıda güvenliği ve beslenme alanındaki en kapsamlı
raporlardan biri olan "Dünya Gıda Güvenliği ve
Beslenme Durumu Raporu 2022" 6 Temmuz 2022
tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu rapor BM Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma
Fonu (IFAD), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),
BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) ortaklığı ile hazırlanmıştır. Rapora göre,
2021 yılında dünyada 702-828 milyon insanın farklı
seviyelerde açlıkla karşı karşıya kaldığı ve COVID-
19’un bu sayıya 150 milyon insanın eklenmesine
neden olduğu belirtilmektedir. 2030 yılına gelindiğinde
670 milyon insanın hala açlıkla mücadele ediyor
olacağı tahmin edilmektedir. Rapor, 2020 yılında beş
yaşın altındaki çocukların %22'sinin bodur olduğunu,
%6,7'sinin kilo kaybı yaşadığını ve %5,7'sinin obez
olduğunu ortaya koymaktadır. Rapora göre, son
dönemdeki gelişmeler ve bu alandaki politikaların
açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi
azaltma konusunda yeteri kadar faydalı olmadığını
göstermektedir. 2013-2018 yılları arasında dünya
çapında gıda ve tarıma yılda ortalama 630 milyar dolar
destek verilmiş olup bunun büyük çoğunluğu mali
sübvansiyonlar yoluyla çiftçilere yönlendirilmiştir. 
 Ancak raporda, bu yardımların çoğu zaman piyasayı
bozucu etki yaptığı, birçok çiftçiye ulaşmadığı, çevreye
zarar verici üretime yöneldiği ve besleyici gıdaların
üretimini teşvik etmediği belirtmektedir. 

Tarımsal üretime yönelik destekler özellikle yüksek ve
ortak gelirli ülkelerde, temel gıdalara, süt ürünlerine ve
protein açısından zengin hayvansal gıdalara
odaklanmaktadır. Mali sübvansiyonlar birçok ülkede
temel gıda maddelerinin mevcudiyetini artırıp,
fiyatlarını düşürürken; meyve ve sebze gibi
sübvansiyonsuz ürünlerin tüketimini azaltmıştır. Bu
sebeple raporda kamu desteğinin yeniden
tasarlanması suretiyle besleyici gıdalara erişimin
artırılabileceğine ve sağlıklı beslenmenin tüm dünyada
daha uygun maliyetli hale getirilmesine yardımcı
olunabileceğine dikkat çekilmektedir. Kamu desteği bir
yandan yeniden tasarlanırken, sera gazı emisyonları
açısından da bazı değişikliklerin yapılması gerektiği
belirtilen raporda, yüksek ve yüksek-orta gelir
seviyesindeki ülkelerde emisyon-yoğun ürünlerin aşırı
üretimi ve tüketiminin azaltılmasının elzem olduğu,
ayrıca tüketicinin sağlıklı beslenmeyi tercih etmelerini
sağlayacak tamamlayıcı politikaların teşvik edilmesine
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır.

Raporda Türkiye’de yetersiz beslenme oranının
%2,5'ten az olduğu, yetişkinlerde obezite oranında
artış görüldüğüne de yer verilmiştir.

Raporun tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ 
(TEPGE)

 
Enstitümüz tarım, gıda, çevre ve kırsal kalkınma konularında ekonomik araştırmalar yaparak ve/veya yaptırarak başta T.C. Tarım ve

Orman Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel sektörde karar alıcı birimleri bilgilendirmeyi, böylece araştırma sonuçlarına dayalı
politikalarla/kararlarla ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen,

konusunda üzerine düşen görevleri yapmaya yetkin ve güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.
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