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Türkiye Agro-Sanayi Sektöründe “Ticarileşmenin” Gelişi 

 
Brexit’in, yani Britanya’nın AB’den çıkma 
kararının, dünya ticareti üzerinde önemli 
etkileri olması bekleniyor.  
Küreselleşmenin olumsuz yanlarının 
etkisiyle “hayır” oyu veren Britanyalılar 
şimdilerde bu kararlarının şokunu 
sindirmeye çalışadursun, dünyada çoktan 
Brexit etkilerinin nereye kadar 
uzanabileceği tartışılmakta.   
 
Biz de bu hafta konuyu tarım sektörü 
açısından incelemek istedik.  
 
Gıda sektöründe ihracatının %50’sinden 
fazlasını AB’ye yapan; ithalatının ise %70’e 
yakınını AB’den yapan Britanya’da; AB 
sonrasında İngilizleri bekleyen gerçek, gıda 
fiyatlarında artış ve satış hacimlerinde 
düşüş.   
 
Tarım ve gıda sektörü dâhil tüm ticarete 
konu olan alanlarda yeniden ikili 
anlaşmaların yapılacağı; mevcut 
anlaşmaların gözden geçirileceği 
önümüzdeki yıllarda   Türkiye’nin tarım ve 
gıda ürünleri üzerinden İngiltere ile 
ilişkisini mercek altına almak önemli.  
Brexit’le başlayan değişimin, belirsizliğin 
Türkiye’nin dev tarım sektörü açısından bir 
avantaj haline dönüp dönemeyeceğini; ya 
da nasıl döndürülebileceği tartışılmalı . 
 

 
 
 
 
 

Brexit: Türkiye’nin gıda 
sektörü için fırsat!  
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nasıl döndürülebileceği 

30 Haziran 2016 

Agro 
Güncel 



2 

tartışılmalı.  

İngiltere Tarım ve Gıda 
Sektörü 101  
Ülkenin ılıman iklimi ve yıl 

içine dengeli bir biçimde 

dağılan yağışlar sayesinde 

İngiltere’nin hem çok geniş 

bir ürün yelpazesi var hem 

de üretim sezonu oldukça 

uzun. Ormancılık ve balıkçılık 

sektörleriyle beraber tarım 

sektörü ülke GSYİH’sinin %

1’inden daha az bir kısmına 

karşılık geliyor.  Tarımda 

çalışan nüfusu toplam içinde 

%2 ile AB ortalaması %5’in 
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yaklaşan nüfusunun gıda 

ihtiyacının yaklaşık üçte 

ikisini karşılayabiliyor.  

Balıkçılık da buna dahil.  

Kısaca, İngiltere gıda ithal 

eden bir ülke. Kişi başı 

geliri 41.000 dolar olan 

İngiltere’de tüketiciler 

gelirlerinin ortalama %

16’sını gıda harcamalarına 

ayırmaktalar.  İngiliz 

tüketicisinin, medya ve devlet 

destekli kampanyalar 

sayesinde sağlıklı beslenme 

konusuna her sene artan 

oranda önem verdiğine dikkat 

çekiliyor.   Ülkede gıda 

güvenliği ve gübre kullanımı 

konusunda tüketicilerin yüksek 

endişeleri sayesinde organik 

gıdaya yönelik talepte 

önemli bir artış var son 

yıllarda.  Bu çerçevede, 

organik, düşük yağ içerikli, 

alerjik bünyelere göre 

hazırlanmış veya tedavi edici 

özelliği bulunan yiyeceklere 

olan talep hızla artıyor.   

de altında.  Çiftliklerin 

ortalama büyüklüğü 70 hektar 

ile AB standartlarının 

neredeyse üç katında.  Yüksek 

verimlilik seviyesine karşın, 

İngiliz tarım sektörü son 

yıllarda hem küresel ölçekte 

gıda fiyatlarının düşmesi hem 

de Brexit’e kadar değerli 

gözüyle bakılan pound 

nedeniyle sıkıntılı dönemlerden 

geçiyor.   Hatta bu sıkıntıların 

adına “kriz” demek de 

mümkün.   

Sonuçta, İngiltere’nin tarım 

sektörü, 65 milyona 

Tablo 1: İngiltere Perakende Pazarı  

 

Kaynak: Londra Ticari Müşavirlik , Egeli & Co. 

Firma Pay (%) 

Tesco 30,8 

Asda/Wal-mart 17,2 

Sainsbury's 16 

Morrisons 11,4 

Co-Operatice 6,7 

Waitrose 4,1 

Somerfield 1 

Diğerleri 12,8 
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Gıda ürünlerinin nihai 

tüketiciye ulaşmasında ise 

süpermarket zincirleri, 

“convenience store” 

olarak tanımlanan 

süpermarketlerden daha 

küçük ve daha uzun süre 

açık kalan zincirler ile yerel 

marketler, gazete bayileri, 

manavlar gibi geleneksel 

küçük işletmeler rol alıyor.  

İngiltere, şimdiye kadar 

AB’nin tarım ürünlerinde 

üçüncü ülkelere 

uyguladığı yüksek 

tarifelerin de etkisiyle 

gıda ürünleri ithalatının 

yarısından fazlasını AB içi 

ticaret yoluyla 

sağlamaktaydı.  Tablo 

4’ten izlenebileceği gibi, gıda 

ithalatında önemli bir pazar 

olan İngiltere ihtiyacının %

70’e yakınını AB27 

ülkelerinden almakta. 

Ardından, Asya ve 

Okyanusya, Amerika ve 
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olmak üzere Gana ve Fildişi 

sahillerinden de önemli ölçüde 

ithalat yapılıyor.    

 

 

Afrika var.  Türkiye’nin payı ise 

%1 ile oldukça düşük.  

Avrupa ülkeleri içinde et 

ürünlerinde Hollanda, İrlanda 

ve Danimarka; süt 

mamüllerinde İrlanda; 

sebzelerde İspanya, Hollanda 

ve Fransa; hububat 

ürünlerinde Fransa; kakao 

müstahzarlarında Almanya, 

Hollanda ve Fransa; meşrubat, 

alkollü içkiler ve sirkede ise 

Fransa ve İtalya öne çıkıyor.  

Bunun yanında, yenilen 

meyveler ve kabuklu 

yemişlerde İspanya, Güney 

Afrika, Hollanda ve Şili’den; 

kahve çay, baharatlar 

grubunda Hindistan, Kenya ve 

Almanya’dan; hayvansal ve 

bitkisel yağlarda Hollanda’dan; 

balıklar, kabuklu hayvanlar ve 

yumuşakçalarda İzlanda, Çin 

ve Norveç’ten; şekerde 

Fransa, Mauritius ve 

Almanya’dan; kakao ve 

müstahsallarında Almanya, 

Hollanda ve Fransa başta 

Kaynak: ,Kaynak: Defra, Agrimoney.com, 

Egeli & Co.  

Tablo 2:Britanya Tarım İthalatı 

(2015- iç tüketime oran olarak)  

Taze Meyve: 89% 

Şeker: 62% 

Domuz: 53% 

Taze Sebze: 48% 

Kuzu-Koyun Eti: 34% 

Dana Eti: 31% 

Patates: 30% 

Kanatlı: 28% 

Yumurta: 16.3% 

% hesabı: ithalat/ ithalat+üretim
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Türkiye-İngiltere Tarım ve 
Gıda Ticareti 101 
Türkiye’nin ürün ihraç 

ettiği ülkeler arasında 

İngiltere yaklaşık 11 

milyar dolarla 

Almanya’nın ardından 

ikinci sırada.  Aslan payı 

halen tekstil sektörünün olsa 

da, meyve-sebze Türkiye ile 

İngiltere arasında yapılan 

önemli ticaret ürünlerinden. 

Bu ülkeye her yıl 200 milyon 

sterlinin üzerinde gıda ürünü 

ihraç ediliyor.  İngiltere, 
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kalkacak olması 

Türkiye’deki meyve-sebze 

ihracatçıları açısından, 

üretici açısından olumlu 

haber. Tabi, ticari ilişkilerin 

yeniden belirlenmesi için 

karşılıklı masaya 

oturulduğunda, AB ile aksayan 

ilişkilerinden Türkiye’ye 

avantaj sağlamakta hızlı ve 

başarılı olunursa.    

İngiliz tüketiciler 

Türkiye’den gelen taze 

meyve ve sebzeye; meyve 

kozmopolit ve varlıklı 

nüfusuyla dünyanın en çeşitli 

ve yeniliğe açık pazarlarından 

biri.   

Türkiye meyve ve sebze 

potansiyelinin yüksekliğine 

rağmen, taze meyve ve 

sebzelerin ihracatının 

potansiyeline ulaşmasının 

önünde bazı AB 

uygulamaları şimdiye dek 

engel olarak durmaktaydı.  

Brexit’le beraber bu 

engellerin kademeli olarak 

Tablo 3: İngiltere Gıda Ürünleri İthalatı (Pound) 

Kaynak: Londra Ticari Müşavirlik , Egeli & Co. 

 

2008 Pay % 2009 Pay % Değişim %

Avrupa Birliği (AB 27) 20.727.440.333 68,64 21.347.631.778 68,80 3,0

Asya ve Okyanusya 3.173.526.056 10,51 3.248.712.161 10,47 2,4

Diğer Amerika 2.269.901.105 7,52 2.371.265.718 7,64 4,5

Afrika 1.431.120.154 4,74 1.462.913.250 4,71 2,2

Kuzey Amerika 1.265.280.672 4,19 1.170.531.422 3,77 -7,5

Batı Avrupa (AB 27 hariç) 944.889.111 3,13 952.645.009 3,07 0,8

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 301.696.683 1,00 349.029.118 1,12 15,7

Doğu Avrupa (AB 27 hariç) 82.301.748 0,27 126.163.587 0,41 53,3

Toplam Gıda Ürünleri İthaları 30.196.155.862 100,00 31.028.892.043 100,00 2,8

Türkiye 214.439.659 0,71 237.619.494 0,77 10,8

İngiltere'nin Toplam İthalatı 341.563.063.229 307.620.935.292

8,84 10,09Gıda Ür. Toplam İthalatta % Payı



5 

ve sebze ürünlerine büyük 

ilgi duyuyor. İngiltere’ye 

satılan gıda ürünleri çeşitleri 

arasında ağırlıkla taze ve 

kuru meyve, kabuklu 

yemişler, donmuş ve 

konserve sebze meyve ihracı 

var.  Mesela İngiltere’nin 

ithal ettiği taze ve kurum 
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meyveler.   

İngiltere pazarında 

ürünlerimizin daha iyi bir 

noktaya gelebilmesi için 

Londra Ticari Müşavirliği’nin 

önerisi paketleme ve 

etiketleme konularında 

gelişme. Türkiye’den giden 

üzümlerin %15’i Türkiye’den 

alınıyor. Taze ve kurutulmuş 

turunçgillerin ise %2,5’i 

Türkiye’den geliyor. 

Türkiye’den İngiltere’ye 

ihracatında yüksek paya sahip 

alt gruplar taze ve kuru 

meyveler, kabuklu yemişler, 

donmuş ve konserve sebze-

Grafik 4:İngiltere’nin Başlıca Gıda ürünü İthalatı ve Türkiye’nin payı (pound)  

 

Kaynak: Londra Ticari Müşavirlik , Egeli & Co. 

 

UK Turkey UK Turkey

1 2204    :Taze üzüm şarabı, üzüm şırası 2,835,026,202 207,545 2,735,582,174 260,418 0.01 -0.04 0.25

2 1905    :Ekmek, pasta, kek ve vb. ekmekçilik ürünleri 1,138,914,085 2,903,961 1,230,968,440 3,608,710 0.29 0.08 0.24

3 1602    :Hazırlanmış veya konserve edilmiş et 1,149,119,524 0 1,194,668,235 0 0.00 0.04 0.00

4 0406    :Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler 1,195,174,838 0 1,186,578,526 0 0.00 -0.01 0.00

5 1806    :Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 788,714,697 1,548,052 915,099,236 1,805,676 0.20 0.16 0.17

6 0210    :Et ve yenilen sakatat, un ve ezmeleri 738,966,848 0 861,148,883 0 0.00 0.17 0.00

7 0207    :Kümes hayvanı et ve sakatatları 786,487,434 0 854,971,655 0 0.00 0.09 0.00

8 2106    :Gıda müstahsarları(mama, süt tozu, jöle, vb. ) 771,385,067 1,291,022 834,144,985 1,318,923 0.16 0.08 0.02

9 0304    :Balık filetoları ve diğer balık etleri 688,534,360 663,217 653,441,984 2,111,039 0.32 -0.05 2.18

10 0203    :Domuz eti 672,906,387 0 636,195,885 0 0.00 -0.05 0.00

11 2202    :Mineral sular ve gazozlar 512,289,953 1,463,998 616,672,213 1,292,041 0.21 0.20 -0.12

12 0709    :Diğer sebzeler( mantar, kereviz, vb.) 638,233,140 1,616,479 608,977,995 1,669,278 0.27 -0.05 0.03

13 1701    :Kamış veya pancar şekeri, katı sakkaroz 597,878,146 8,799 587,637,577 0 0.00 -0.02 -1.00

14 2009    :Meyve ve sebze suları 649,330,042 6,008,940 577,227,677 4,870,564 0.84 -0.11 -0.19

15 0201    :Sığır eti 572,284,419 0 569,807,825 0 0.00 0.00 0.00

16 1604    :Hazırlanmış veya konserve balıklar 620,106,677 38,973 569,156,951 426,691 0.07 -0.08 9.95

17 2103    :Soslar, lezzet verici karışımlar 471,475,840 1,555,188 533,447,591 6,348,277 1.19 0.13 3.08

18 0806    :Taze veya kuru üzüm 487,586,121 55,449,271 491,178,559 65,941,450 13.43 0.01 0.19

19 0803    :Taze veya kurutulmuş muz 393,079,785 0 470,541,304 5,574 0.00 0.20 0.00

20 2208    :Etil alkol, damıtılmış alkollü içkiler, likörler 388,305,534 129,220 438,153,192 146,024 0.03 0.13 0.13

21 0808    :Elma, armut,ayva (taze) 437,583,284 165,984 428,941,767 169,134 0.04 -0.02 0.02

22 2203    :Malt birası 424,796,811 866,436 422,342,590 1,031,951 0.24 -0.01 0.19

23 0702    :Donmuş veya taze domates 402,642,253 101,775 406,269,193 348,473 0.09 0.01 2.42

24 0805    :Taze veya kurutulmuş turunçgil 399,248,345 10,611,935 404,976,339 16,059,700 3.97 0.01 0.51

25 0901    :Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları 340,886,629 557,532 384,197,336 270,649 0.07 0.13 -0.51

GTIP

İngiltere'nin başlıca gıda ürünleri ithalatı ve bu ürünlerde Türkiye’nin payı ( Paund)

20092008 TR 

Değişim %

TR Pay 

%

UK 

Değişim %
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Tablo 5:İngiltere’nin Başlıca Gıda ürünü İthalatı ve Türkiye’nin payı (pound)  

Kaynak: Londra Ticari Müşavirlik , Egeli & Co. 

 

TOPLAM 

BEDEL

1 080620 Kurutulmuş üzüm 89,793,368

2 200819 Diğer sert kabuklu meyve ve karışımlarının konservesi 23,592,794

3 081310 Zerdali dahil kurutulmuş kayısı 23,567,538

4 170490 Kakao içermeyen diğer şeker mamülleri 18,664,462

5 080920 Taze kiraz 13,044,109

6 071340 Kabuksuz ve kuru mercimekler 12,702,394

7 200290 Konserve edilmiş domates 8,476,828

8 071080 Dondurulmuş diğer sebzeler 7,032,192

9 200830 Turunçgil konserveleri 7,026,809

10 080520 Mandarin,Klemantin, viking, vb. 6,941,214

11 080420 İncir 6,215,849

12 200190 Konserve edilmiş sebze,meyve,vs. 5,743,819

13 220190 Tatlandırıcı maddeler katılmamış diğer sular 5,336,305

14 080222 Kabuksuz fındık 4,862,697

15 081350 Sert,kabuklu ya da kurutulmuş meyvelerin karışımları 4,639,821

16 210690 Diğer gıda müstahzarları 4,610,478

17 080550 Limon ve tatlı limon 4,426,891

18 200110 Konserve edilmiş hıyar ve kornişon 4,407,345

19 200210 Konserve edilmiş domates 4,383,939

20 071290 Diğer sebzeler, kurutulmuş sebze karışımları 4,266,353

21 030269 Diğer balıklar 3,586,171

22 200980 Diğer meyve ve sebzelerin suyu 3,377,342

23 030419 Diğer balıkların etleri 3,375,508

24 190531 Tatlı Bisküviler 2,686,418

25 200570 Konserve edilmiş,dondurulmamış zeytin 2,640,809

GTIP

TÜRKİYE'DEN İNGİLTERE'YE İHRAÇ EDİLEN İLK 25 ÜRÜN (DOLAR)
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ürünlerin zincir mağaza ürün 

portföylerine dahil edilerek 

İngiiz tüketicilerine ulaşması 

için, sağlık ve hijyen 

standartlarına en üst 

düzeyde uyumlu olması 

gerek.  Paketleme işte bu 

açıdan kritik önemde.  

Ürünlerimiz ingiltere 

pazarında kendi markaları ile 

satılabileceği gibi, “private 

label” uygulamasından da 

faydalanabilirler.  

İngiltere’de birçok zincir 

mağazada satılan ürünlerin 

mağazanın kendi markası ile 

tüketiciye sunulması 

anlamına gelen “private 

label” uygulaması, 

Türkiye’den gelen ürünler 

için de düşünülebilir.   

Markalı ürünlere karşı daha 

ucuz bir alternatif olan ve 

son yıllarda kalite ve yeniliği 

çağrıştırmaya başlayan 

“private label” ürünler İngiliz 

perakende pazarında gittikçe 
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önem kazanmakta. Bunun için 

de en büyük zincir 

mağazalardan Tesco, 

Sainsbury’s ve Marks and 

Spencer yanında; sağlıklı 

gıdaları çağrıştıran çeşitli 

sloganların da kullanılması 

öneriliyor.  

Yeni dönemde, mevcut satış 

portföyü artırılırken, 

baharatlar, çeşitli meyveler, 

şaraplar ve zeytinyağı da 

İngiltere pazarına sokulabilir 

görünüyor.  Küresel bir trend 

olan, evde yemek pişirme 

eğiliminin giderek azalması 

İngiltere için de geçerli.  Bu da 

katma değeri yüksek 

Türkiye’den gelecek işlenmiş 

gıda ürünleri açısından tam da 

Brexit sonrası önemli bir 

fırsatın oryaya çıktığı anlamına 

geliyor.   
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31 Mayıs 2015 

İletişim: Güldem Atabay Şanlı 
Direktör, Araştırma ve Strateji 

+90 532 347 82 06 
guldem.atabaysanli@egelico.com 

Bu doküman Egeli & Co. Portföy Yönetim A.S. (“Egeli & Co.“ Mersis No: 0-3254-1422-0400018) tarafından hazırlanmıştır. Egeli & Co. SPK 

düzenlemelerine tabi ve SPK tarafından düzenlenen yetki belgesine sahip, kendine değer yaratmaya adamış bağımsız bir portföy yönetim 

şirketidir. (Yetki belgeleri: 10.07.2015 PYŞ /PY.34 –YD.14/638). Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren Egeli & Co. 2002 

yılından bu yana, dürüst ve seçkin yaklaşımı ile yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara, aile şirketlerine ve özel bireysel portföylere hizmet 

etmektedir. Başarısı, yatırımcıları için yurtiçi ve yurtdışında geliştirdiği finansal ürünler ile değer yaratma becerisinden gelmektedir. Egeli & 

Co.’yu diğerlerinden ayıran fark alternatif varlık sınıflarına ve yatırım temalarına odaklanmasıdır. Egeli & Co. Türk sermaye piyasalarındaki 

alternatif yatırım temaları alanında bulunan geniş bilgi, tecrübe ve geçmiş performansı ile yatırımcıları için uzun vadeli yatırımlarla önemli 

getiriler yaratmaktadır. 

 

YASAL UYARI: İşbu araştırma raporu, ticari iletişim ve ticari elektronik ileti olmayıp sadece ekonomik konjonktür ile ilgili bilgilendirme 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, 

etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, 

garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Bu belgedeki bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliği hakkında 

gerekli özeni göstermekle birlikte bu bilgilerin güvenirliliği, doğruluğu, güncelliği ve eksiksizliği hakkında hiçbir garanti vermemektedir. (Varsa) 

Yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenleme ile sorumluluğun sınırlandırması ölçüde tasarruf olarak, Egeli & Co., yöneticileri, çalışanları, 

temsilcileri ve ajansları bu belgenin içeriği, hatası veya eksiklerinden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü 

maddi/manevi zararlardan (ihmal olup olmadığı ya da başka bir şekilde olursa da) ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin 

uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Herhangi bir şirket, sektör, hisse veya yatırım için detaylı ve tam bir analiz 

değildir. Egeli & Co. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/

veya ortadan kaldırabilir. Bu rapor hangi amaçla olursa olsun çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. 


