
kdeniz  Hububat, Bakli-

yat,  Yağlı  Tohumlar veAMamulleri İhracatçıları

Birliği (AHBİB), Türkiye’nin 2018

yılında 2 milyar dolar düzeyinde

ihracat gerçekleştirdiği Cezayir’e

ticaretheyetigezisidüzenledi.

“Cezayir'e ihracatı istikrarlı  

bir şekildeartırıyoruz”
Pazarpayınınartırılmasıveher iki

ülkeyeyönelikişveyatırım imkan-

larının oluşturulması amacıyla

düzenlenengezideyeralanAHBİB

üyesi sekiz firmanın yöneticileri,

Cezayirli ithalatçılarla ikili görüş-

meler(B2B)yaptı.

Ticaret heyet gezisini değerlen-

diren AHBİB Başkanı Hüseyin

Arslan, Cezayir'e ihracatı istikrar-

lıbirşekildeartırdıklarınıbelirtip,

“AHBİB olarak Cezayir’e 2016’da

18 milyon dolar, 2017’de 18.5 mil-

yon,2018yılındaise22milyondo-

lar ihracat yaptık. İhracatımızın

artarak devam etmesi için çalışı-

yoruz.

Heyetimiz, bakliyat ağırlıklı ol-

maküzere58alıcı firmaylaverimli

görüşmeler gerçekleştirdi. Büyük

toptancı firmalarını ve süpermar-

ketleri ziyaret eden heyetimiz pa-

zar araştırması da yaptı” şeklinde

konuştu.

ge  Üniversitesi  TohumTeknoloji-

si Uygulama  ve Araştırma Merke-Ezi tarafından AHBİB'in katkılarıyla

‘Anadolu’da Tohum Bilimi ve Arkeobotanik-

sel Araştırma’ başlığıyla düzenlenen (SARA)

sempozyumunda tohum bilimi, arkeobotanik,

DNA,bitki genetik kaynakları,etnobotanik ve

arkeoloji alanlarından bilim insanları neolitik

dönemde Anadolu’daki tarımsal etkinlikleri

masayayatırdı.EgeÜniversitesiFenFakülte-

si Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabi-

lim Dalı ÖğretimÜyesi Prof. Dr.Cemal Ün’ün

komite başkanlığını yaptığı sempozyumda,

çeşitli bilim alanlarından akademisyenler bir

araya geldi. Tarımsal üretimin Anadolu tari-

hinin ve Türkiye'deki tohum biliminin güncel

konularının tartışıldığı sempozyumda araş-

tırmacılar tohum bilimi, arkeobotanik, DNA,

bitki genetik kaynakları, etnobotanik ve ar-

keoloji olmak üzere toplamda altı anadisiplin

çevresindebilimselfikirvebilgileripaylaştı.

Bilim ve iş insanları iş birliğiyle  tarımsal 

ekonomide başarı sağlanabilir
Son dönemde, arkeoloji eksenli interdisipli-

ner çalışmalar, neolitik dönemden itibaren

Anadolu’daki ilktarımsaletkinliklerinvebun-

larla ilişkili olarak tohum genetik kaynakları-

nın insanlığın kültür tarihinde önemli bir rol

oynadığını ortaya çıkardı. Bu nedenle, kültür

tarihinin önemli bir kısmının tohum üretimi

veekonomisi etrafındaşekillendiği söylenebi-

lir. Günümüzde, katlanarak gelişimine devam

eden tohum üretimi ve ekonomisi, tohumcu-

luk ve gıda güvenliği açısından kilit bir nok-

taya geldi. Özellikle arkeobotanik, agronomi,

DNA-Antik DNA, etnobotanik ve arkeolojik

araştırmalarda elde edilen veriler ilk tarımın

gelişmesine ilişkin çok sayıda soruyu açıklı-

ğakavuşturuyor.Aynı zamanda,yenibilimsel

problemleri de üretti, bunların çözümü için

söz konusu disiplinlerin birlikte çalışması ge-

rekliliğiortayaçıktı.

Mercimek, bezelye, nohut, arpave buğday

gibi bitkiler ilk defa Türkiye’nin Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesi’ni de içine alan Verimli

Hilal diye anılan coğrafyada evcilleştirildi.

Yaklaşık11binyılönce ortayaçıkan ilkevcil

bitkiler süreç içinde dünyanın her köşesine

yayıldı. Neolitik köylüler bitkileri evcilleş-

tirerek, aynı zamanda insanlık tarihinin ilk

ıslah çalışmasını da gerçekleştirdi. İlkköy-

lüler bilgi birikimi olmadan insanlık tarihi-

ne damga vuracak bu yeniliğe imza atamaz-

lardı. Günümüzde ise, temel besin madde-

si olan bakliyat ve tahıl ürünleri hızla artan

dünya nüfusuyla birlikte daha da önem ka-

zandı. İlk tarımınortaya çıktığı coğrafyalar-

danbiri olanTürkiye’nintarımsalekonomi-

de istenilen düzeye ulaşması ancak bilim ve

iş insanlarının ortak payda da yapacakları

iş birliğiyle sağlanabilir ve SARA sempoz-

yumu bunun gerçekleştirilmesi için önemli

birfırsat.

AHBİB’tenCezayir’e  
ticaretheyeti

Anadolu’nun tohummirası,
SARA Sempozyumu’ndakonuşuldu

AHBİB

ürkiye   Yem Sanayicile-

ri Birliği Başkanı  M. Ül-TküKarakuş, iç piyasadaki

yoğun talebe rağmen 2018 yılında

400 bintonlukkarmayem ihracatı

yapan firmalarınülkeyeayrıca 150

milyon dolarlık döviz girdisi sağ-

ladığına dikkat çekti. Hayvancılık

sektöründe yaşanan daralma ne-

deniyle bir duraksama dönemin-

dengeçtiklerini ifadeedenve2019

yılını da bir önceki yılın istatistik-

lerine yakın bir oranla kapatmayı

planladıklarını belirten Karakuş,

küresel piyasalardaki hareketlilik-

lere dikkat çekerek “Dünyada ik-

lim değişikliği ve ticaret savaşla-

rı gibi etkenler nedeniyle tarım-

sal üretim alanlarında dengelerin

hızla değiştiğini görüyoruz. Günü-

müzde globalde en büyük süt üre-

ticileri arasında yer alan Hindis-

tandahil, bugünitibarıyla süt tozu

ithal eder hale geldi. Buaçıdan ba-

kıldığında dünyanın en hesaplı ta-

rım ürünlerini üreten Türkiye’nin

önünde hayvansal ürün ihracatı

anlamında yeni fırsatlar duruyor.

Önemli olan bu fırsatları doğru ve

planlı bir üretim modeliyle değer-

lendirebilmek”dedi.

Türkiye’nin toplam karma yem

üretiminin yüzde 75’ini tek başına

TÜRKİYEM-BİR üyelerinin ger-

çekleştirdiğini ifade eden M. Ül-

kü Karakuş, sektörde yaşadıkları

birçoksorunarağmenüretimisür-

dürülebilir yöntemlerle gerçekleş-

tirmek amacıyla çalışmalarına de-

vam ettiklerini belirtti. Hayvancı-

lık sektöründe yaşanan sorunlar

nedeniyle üretimde her yıl gerçek-

leşen yüzde 10’luk büyüme oranı-

na 2019 yılında yakalanamadığı-

nı ifade eden Karakuş, “2019 yılı-

nın ilk yarısında yemsatışlarında

biröncekiyılagöreartışlargörüldü

ancak yılın ikinci yarısında besilik

ve süt hayvan sayısının azalması,

kanatlı pazarındaki daralma yem

satışlarının da azalmasına neden

oldu. Bunun dışında karma yem

yerine besicilerce hububat, hubu-

batyanürünlerivediğeryemham-

maddelerinin kullanılması karma

yem pazarını daralttı” yorumunda

bulundu.

“Havaların soğumasının  

ardından karma yem  

satışlarında artış bekleniyor”  

Yem hammadde fiyatlarındaözel-

likle mart ve mayıs aylarında gö-

rülenartışlarınmayısayındaniti-

baren azalmaya başladığını son-

rasında ise daha durağanlaştığını  

aktaran M. Ülkü Karakuş, havala-

rın soğumasıyla birliktehayvan-

cılıkta kapalıbesiyegeçilmesi ne-

deniyle karma yem satışlarında  

talep artışı beklediklerini kaydet-

ti. 2020 yılından en büyük bek-

lentilerinin istikrar olduğunu ifa-

deedenKarakuş,şöyledevametti:  

“Girdi fiyatları ne kadaristikrar-

lı olursa sektörün önünügörme-

si de o kadar net olur. Yemsektö-

rünüayaktatutanhayvansalürün  

üreticileri. Üretici ne kadar güçlü  

olursa yem sanayicisi de o kadar  

güçlü olur. Bizler yemsanayicisi  

olarakkendiadımızakararlaralır-

kenhayvansalürünüreticisinidü-

şünerek, üretici lehinemücadele  

veriyoruz.”

Uluslararası Yem Kongresi,

19-22 Nisan 2020 tarihinde

Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek
Yemsanayisininvesektörününge-

lişimi ve sorunlarının çözümüne

yönelik gerçekleştirdikleri orga-

nizasyonlardan bahseden M. Ül-

küKarakuş, 1992 yılından bu yana

her iki yılda bir geleneksel olarak

nisan ayında gerçekleştirdikleri

UluslararasıYemKongresiveYem

Sergisi’nin (TUYEM) günümüz-

de sektörün buluşma noktası ha-

line geldiğini kaydetti. TUYEM’in

14’üncütoplantısının ise 19-22Ni-

san 2020 tarihleri arasında Kıb-

rıs’ta gerçekleştireceklerini açık-

layan Karakuş, “Bu organizasyo-

numuzda yine yem üreticilerinin

yanı sıra sektör paydaşları ile bir

araya geleceğiz. Ayrıca yem sana-

yiine yönelik dünyadaki ticari ve

teknolojik gelişmeleri, sanayimi-

zin sorunlarını ve çözümönerile-

rini yerli ve yabancı konuşmacıla-

rın sunumları eşliğinde tartışaca-

ğız”dedi.

“Yemde kalite ve verimi  

artırmaya yönelik  

etkinlikler devam ediyor”
TÜRKİYEM-BİR olarak yemlerde

kalite kontrolü ve hammadde kul-

lanımına yönelik eğitimler de ger-

çekleştirdiklerini dile getiren M.

Ülkü Karakuş, “Son olarak Anka-

ra Gıda Kontrol Laboratuvar Mü-

dürlüğüişbirliğiilegıdakontrolla-

boratuvarlarında görev alan per-

sonellerin ve akademisyenlerin

katıldığı yem mikroskopisi konu-

sunda uygulamalı bir eğitim ger-

çekleştirdik. Ayrıca kil ve kil ben-

zeri minerallerin yem sanayiinde

kullanımlarına ilişkin eğitimimiz-

de bentonit, sepiyolit ve zeolit gi-

bi minerallerin hayvan besleme-

dekullanımını,etkilerinielealdık”

diyekonuştu.

“Biyoteknoloji alanında  

Türkiye geri kalmamalı”
Yemsanayicileri olarak biyotekno-

loji konusuna çok önem verdikle-

rini vurgulayan M. Ülkü Karakuş,

yaptıkları çalışmalardan bahsede-

rek, şunları söyledi: “Birliğimizce

‘Biyoteknolojideki Gelişmeler,Dü-

şük Düzeyde Mevcudiyet ve Tica-

ret’ başlığı altındaAnkaraTicaret

Odası iş birliği ile organize ettiği-

miz çalıştayı Ankara’da gerçekleş-

tirdik. Çalıştayda biyoteknolojide-

ki gelişmeler, biyoteknoloji ürün-

lerinin kullanımı konusunda

dünya ve Türkiye perspektifi,

transgenik ürünlerin onaylanma-

sına ilişkin dünyadaki uygulama-

lar, bu ürünlerin farklı ülkelerde

farklızamanlardaonaylanmasının

dünya ticaretinde yarattığı sorun-

larve bunlarınçözümlerine ilişkin

öneriler ele alındı. Ayrıca Türki-

ye’de transgenik ürünlerden kay-

naklı sorunların giderilmesi ve

yemsektörününbukonudakimağ-

duriyetinin giderilmesi için AB’ye

tamuyumesas”dedi.

“Yemsanayicileri,sektördekidaralmaya  
rağmenüretiminikorumak istiyor”
Türkiye genelinde yem sanayicilerinin 2018 yılında  
karma yem üretimini 24 milyon tonun üzerine
çıkardığını kaydeden Türkiye Yem Sanayicileri Birliği  

Başkanı M. Ülkü Karakuş, ülke için 7.2 milyar dolarlık  

katma değer yaratan üreticilerin sektörel sorunlara  

rağmen üretim oranlarını koruduğunu vurguladı.

“ARPA VE MISIR REKOLTELERINDE GÖRÜLEN  
ARTIŞLAR ÜRETICIYI MEMNUN EDIYOR”
Her yıl yüzde 10büyüme gösteren azalma, hasatzamanınadenk 

karma yemsektörünün hammadde gelen yağışlarnedeniyle 2019 

ihtiyacının karşılanabilmesi için yılında buğdayüretiminde ve 

hububat üretiminde debenzer bir kalitesinde düşüşyaşandı.Bu 

büyüme oranına ihtiyaç olduğunu durumun etkisiylebuğday fiyatları 

kaydeden M. ÜlküKarakuş, “2019 çok yüksek seyretti.2019 yılında 

yılında 2018 yılınagöre buğday arpa, mısır, yemlikbuğday gibi  

dışında arpa vemısır rekoltelerinde hububat ürünlerinin fiyatları 2018 

görülen artışlarüreticiyi memnun yılı fiyatlarınınyüzde 30 üzerinde 

ediyor. Ancakekim alanlarındaki oldu”şeklinde konuştu.

M. Ülkü  
Karakuş
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