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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz liderliğindeki bir 

Borsa Heyeti, yaklaşık 4 trilyon dolarlık 

milli geliriyle dünyanın dördüncü, 

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan 

Almanya’nın kalbi Berlin’e bir işbirliği 

ziyareti gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu ve 

Meclis Üyelerinden oluşan heyet, Berlin’de 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Berlin Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret 

ederek E-Commodity Bazaar ve Borsa 

projeleri ile ilgili bir dizi temasta bulundu. 

Ziyaret programında İTB Heyetine 

Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Adnan 

Yıldırım da eşlik etti. 

21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 

Borsa faaliyetleri ve İzmir Ticaret Borsası 

Elektronik Emtia Alım – Satım Platformu 

E-Commodity Bazaar tanıtımı yapıldı.  

Ziyaret programının ilk durağında Berlin 

Sanayi ve Ticaret Odası’nı ziyaret eden İTB 

Heyeti, Yönetim Kurulu Üyeleri Tamer 

Ergün Yıkıcı ve Bahattin Kaya tarafından 

karşılandı. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ‘’Türkiye 

ve Almanya iki güçlü ekonomi ve iki 

önemli ortaktır. Almanya’nın toplam dış 

ticaretimizdeki payı yaklaşık yüzde 10 

seviyelerinde. Ülkemize gelen turistlerin 

yüzde 15’i Almanya’dan. Almanya, 

Anadolu toprakları dışında en fazla 

vatandaşımızın yaşadığı ülke durumunda. 

Vatandaşlarımız burada sadece işçi 

olarak ekonomiye katkı sağlamıyor, aynı 

zamanda binlerce girişimcimiz yüzbinlerce 

istihdam yaratıyor. Bu derin ilişkiyi ortak 

faydaya dönüştürme konusunda biz 

meslek kuruluşlarına da önemli görevler 

düştüğüne inanıyorum’’ dedi.

125 yıllık deneyimle tarım alanında 

birçok ilke ve başarılı projeye imza 

atan İzmir Ticaret Borsası’nın yaptığı 

çalışmalardaki temel hedeflerinden 

birisinin de üyelerinin iç ve dış ticaret 

kapasitelerinin arttırılması olduğuna 

değinen Işınsu Kestelli, ‘’Bu anlamda 

son projemiz ise yeni kurduğumuz ve 

tarımsal ürünlerin alıcı ve satıcılarını 

elektronik platformda bir araya getiren 

“E-Commodity Bazaar” Emtia Alım 

Satım Portalı çalışmamızdır. Portal, 

firmaların kurumsal tanıtımlarını 

yapmalarına, ürün sergilemelerine ve 

alım-satım ihaleleri açabilmelerine imkan 

sağlamaktadır. İngilizce ve Türkçe hizmet 

veren Portalımızı kurumsal işbirlikleri ile 

bölgesel ve hatta global bir tarımsal ticaret 

ağı haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla, 

birçok ülke ile görüşmeler yapıyor ve bu ağı 

hızla yaymaya çalışıyoruz. Kurumlarımız 

arasında bu açıdan önemli bir işbirliği 

potansiyeli olduğunu düşünüyorum’’ diye 

İzmir Ticaret Borsası Avrupa’nın 

ekonomi devi Almanya’da E-Commodity 

Bazaar’ı tanıttı
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konuştu. 

Kestelli’nin ardından İzmir Ticaret 

Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü 

E-Commodity Bazaar Platformu’nun 

işleyişi ve uluslararası ticarette üyelerine 

sağladığı kolaylıklar hakkında sunum 

gerçekleştirdi. 

Ülkelerarası ticari ilişkilerin 

geliştirilmesi açısından E-Commodity 

Bazaar’ın oldukça önemli bir proje 

olduğunu söyleyen Türk Alman Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tamer 

Ergün Yıkıcı ise ‘’Portalın üyelerimize 

duyurulması ve temasta bulunduğumuz 

kuruluşlarla paylaşılması konusunda sizlere 

destek vermekten memnuniyet duyacağız. 

Bu görüşme sayesinde kuruluşlarımızın 

birbirini tanımasını ve kurulacak temaslar 

sayesinde gelecekte kurulabilecek işbirliği 

için ilk adımların atılmasını diliyoruz. Bize 

görev verin, üzerimize düşeni yapalım. 

Çünkü güçlü bir Türkiye, burada yaşayan 

3 milyon Türk’ün de özgüvenini artırıyor’’ 

diye konuştu.

İşbirliği iradesinin ortaya 

konmasının ardından Işınsu Kestelli, 

olası ortak projeleri görüşmek üzere Türk 

Alman Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini 

İzmir’e davet etti. 

İTB Heyeti, ziyaret programının 

ikinci bölümünde Berlin Türkiye 

Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret 

kapsamında Berlin Ticaret Başmüşaviri 

Mehmet Azgın ve Berlin Ticaret 

Müşaviri Buğra Han Erdoğan ile görüşme 

gerçekleştirildi. 

2015 yılında İzmir’den yapılan 

toplam ihracatın yüzde 12’sinin 

Almanya’ya gerçekleştirildiğini belirten 

Işınsu Kestelli, ‘’Özellikle, kuru üzüm ve 

kuru incir gibi geleneksel ürünlerimiz ve 

yaş sebze-meyve ihracatta önemli bir yer 

tutuyor. Bu anlamda, Almanya’da bulunan 

oda, borsa ve iş örgütleriyle kuracağımız 

kurumsal işbirlikleri ile emtia alım satım 

E-Commodity Bazaar Emtia Alım Satım 

Portalı’nı büyütmeyi arzu ediyoruz ve başta 

Portal olmak üzere özellikle tarım, gıda 

ve hayvancılık alanında kurabileceğimiz 

işbirlikleri konusunda karşılıklı bilgi 

alışverişi yapmayı diliyoruz’’ dedi.

İzmir’in tarım ve hayvancılıkta 

Avrupa’nın yeni inovasyon merkezi 

olabileceğine inandıklarını söyleyen 

Kestelli, ‘’Bu yöndeki çabalarımıza 

vereceğiniz destek, bizler için oldukça 

değerli olacaktır’’ diye konuştu.

Berlin Ticaret Başmüşaviri Mehmet 

Azgın ise Almanya’nın 71 milyar Euro 

tarım ve gıda ithalatı, 60 milyar Euro 

da ihracatı bulunduğunu belirterek, 

“Tarımın milli gelirdeki payı yüzde 1 

olmasına rağmen Almanya bu anlamda 

faktör bir ülke. Dünyanın en büyük gıda 

fuarı bu ülkede düzenleniyor” dedi. 

İTB’nin e-ticaret portalının Almanya 

ve Türkiye’deki şirketler arasında ticari 

olanakları geliştirmede faydalı olacağına 

inandıklarını belirten Mehmet Azgın, 

hem bu konuda hem de Alman gıda 

ithalatçılarının İTB üyeleri ile ilişkiye 

geçmeleri konusunda işbirliği olanaklarını 

geliştirmek ve destek sağlamaktan 

memnuniyet duyacaklarını belirtti.
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

dünyanın en büyük gıda ithalatçılarından 

biri olan Japonya pazarından daha fazla 

pay almak için, yönetimden oluşan bir 

heyetle, 05 – 11 Mart 2016 tarihleri 

arasında gerçekleştirdiği iş ve inceleme 

gezisi kapsamında bu ülkenin en büyük 

gıda fuarı olan FOODEX 2016’ya katıldı. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, Meclis Başkan 

Yardımcıları Ömer Gökhan Tuncer, 

Moiz Hemsi, Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Bülent Arman, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Tayfur Akın, Özhan Şen, İlhan 

Zincircioğlu, Şeref İyiuyarlar, Genel 

Sekreter Dr. Erçin Güdücü ve Başkanlık 

Danışmanı Dilara Sürgü’den oluşan heyet 

ziyaret süresince iki ülke arasındaki 

ticari ilişkileri geliştirmek üzere önemli 

temaslarda bulundu.

İlk gün ziyareti kapsamında Türkiye 

Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç 

ziyaret edildi. Ziyarette İTB heyetine Tokyo 

Ticaret Başmüşaviri Musa Demir eşlik etti. 

Büyükelçi Ahmet Bülent Meriç, Borsa 

heyetini Tokyo’da ağırlamaktan duydukları 

memnuniyeti dile getirerek, her biri farklı 

tarım sektörü temsilcisi Borsa üyeleri ile 

karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 

Japonya’da güçlü Türk markalarının 

bulunmamasının eksiklik olduğunu ifade 

eden Büyükelçi Meriç, “Japonlar, hediye 

almayı ve vermeyi seven bir millet. Gıda 

ürünleri burada çok değerli. Özellikle, 

incir gibi güçlü olduğumuz ürünlerde 

bu ülkede büyük potansiyel var. Japonlar 

ambalajın gösterişli olmasını seviyorlar. 

Bu nedenle, iyi tasarlanmış ürünler ve iyi 

bir tanıtım kampanyası ile bu ülkede güçlü 

bir yer edinebiliriz” dedi.  İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli ‘İzmir Ticaret Borsası, Türkiye’nin 

ilk borsası. Bu yıl 125’inci yaşımızı 

kutluyoruz. 2 bine yakın üyemiz, 109 

tarımsal üründe 9 milyar lirayı aşkın işlem 

hacmimiz var. Türkiye’de pek çok ilke imza 

atmış önemli bir kurumuz. Bizim temel 

hedeflerimizden biri, üyelerimizin küresel 

tarım ticaretindeki payını artırmak. İzmir, 

bu anlamda potansiyeli çok yüksek bir 

kent’ dedi.

Bu görüşmede, Japonya’nın, 75 milyar 

 İzmir Ticaret Borsası 75 milyar 

dolarlık gıda ithalatından pay almak 

için Japonya’da 

FOODEX 2016FOODEX 2016
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dolarlık gıda ithalatı ile dünyanın en büyük 

alıcılarından biri olduğu vurgulandı. Ticaret 

Başmüşavirimiz Musa Demir, ülkenin 

en büyük gıda ithalatçılarının Osaka ve 

Kobe’de kümelendiği bilgisini paylaştı. 

Toplantıda, Tokyo Büyükelçiliğimizin, 

büyük gıda ithalatçılarından oluşan bir 

Japon heyetini organize edip İzmir Ticaret 

Borsası ev sahipliğinde İzmir’e göndermesi 

konusunda çalışmalara başlanması 

kararlaştırıldı.

İzmir Ticaret Borsası Heyeti olarak 

Tokyo’da bulunma nedenlerinin dünyanın 

en büyük gıda fuarlarından biri olan 

FOODEX’’e katılıp küresel gıda trendlerini 

görmek ve Borsa Üyeleri için olası fırsatları 

değerlendirmek olduğunu dile getiren 

Kestelli, ziyaret esnasında İzmir Ticaret 

Borsası üyelerine yönelik olarak geçtiğimiz 

yıl açılışı yapılan elektronik pazaryeri 

projesi “E-Commodity Bazaar” isimli 

emtia portalı hakkında da bilgi aktardı 

ve Japon iş dünyasından platforma üyelik 

konusunda Büyükelçi’den destek talep 

ederek, ‘Bu proje ile başta üyelerimiz olmak 

üzere sisteme üye olan kişi ve firmaların 

tarım ve gıda ürünleri ticaretinde alternatif 

bir pazaryeri oluşturmayı amaçladık. 

Bugüne kadar pek çok ülke ile işbirliği 

anlaşmaları imzaladık. Japonya ile de bu 

yönde çalışma yaparak iki ülke arasındaki 

işbirliklerini arttırmayı hedefliyoruz’ diye 

konuştu. Büyükelçi Meriç ise platformun 

iki ülke arasındaki ticaretin arttırılmasına 

yönelik olarak oldukça fayda sağlayacağına 

inandığını belirterek, konuyla ilgili destek 

vermekten memnuniyet duyacaklarını 

belirtti. 

Ziyaretin sonunda Işınsu Kestelli, 

Ahmet Bülent Meriç’e günün anısına 

yöresel ürünlerden oluşan hediye ve 

Borsa Tarihçesi sundu. Hediye takdiminin 

ardından Borsa Heyeti ve Ahmet Bülent 

Meriç anı fotoğrafında bir araya geldi.

Büyükelçilik ziyaretinin ardından 

İzmir Ticaret Borsası Yönetimi FOODEX 

2016 Japonya Gıda Fuarı’na katıldı. 

Fuar süresince farklı günlerde katılım 

sağlanarak İspanya ve Fransa gibi 

ülkelere E-Commodity Bazaar platformu 

tanıtılarak olası işbirlikleri hakkında 

görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, İTB 

Heyeti Fuar’da Borsa üyesi kuruluşlar ve 

Ege İhracatçı Birlikleri Standı’nı da ziyaret 

etti. 

Türkiye-Japonya ticaretinde açık 

büyük

Türkiye ile Japonya arasındaki dış 

ticarette ibre, açık ara Türkiye aleyhine 

işliyor. Japonya’dan 3.14 milyar dolar 

ithalatımıza karşın sadece 334 milyon 

dolarlık ihracatımız var. Toplam 3.5 milyar 

dolarlık dış ticaretimiz, Japonya’nın toplam 

dış ticaretinin binde 2.3’üne denk geliyor.
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Tarım ve gıda ürünleri ticaretinin 

uluslararası platformda geliştirilmesi 

ve firmaların dış ticaret kapasitelerinin 

artırılması amacıyla İzmir Ticaret Borsası 

tarafından oluşturulan elektronik alım-

satım platformu E-Commodity Bazaar’ın 

ağı her geçen gün genişlemeye devam 

ediyor. Bu kapsamda yapılan işbirliği 

anlaşmalarına Çanakkale Ticaret Borsası 

da eklendi ve 28 Nisan 2016 Perşembe 

günü İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis 

Salonu’nda yapılan imza töreniyle 

platforma ilişkin işbirliği protokolü 

imzalandı.

“Ekoloji İzmir” ve “Olivtech” 

fuarlarına katılmak üzere İzmir’e gelen 

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Sefer Kaya Üzen, Meclis Başkanı 

Abdullah Deniz, Yönetim Kurulu ve Meclis 

Üyelerinden oluşan heyet İzmir Ticaret 

Borsası yönetimini ziyaret etti. Heyet İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz, Yalçın 

Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 

Uçak, Genel Sekreter Erçin Güdücü, Genel 

Sekreter Yardımcıları Pınar Nacak ve 

Sinem Çelikten tarafından karşılandı. 

Toplantının açılış konuşmasında 

İzmir Ticaret Borsası olarak geçtiğimiz 

yıl tarihi zaferin 100. Yılında Çanakkale’yi 

ziyaret ettiklerine değinen ve bu yıl da 

Çanakkale Ticaret Borsası Heyetini İzmir’de 

ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile 

getiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ercan Korkmaz, “Ticaret borsaları tarım 

sektörünün önemli kuruluşları. Doğru 

tarım politikalarının oluşturulmasında 

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu 

anlamda işbirliği içerisinde olmamızın 

büyük önem taşıdığına inanıyorum. 

Zeytin ortak bir değerimiz ve çevremizdeki 

coğrafyanın en çok ihtiyaç duyduğu barışın 

da simgesi. İki Borsamızın üyeleri için de 

önemli bir tarımsal ürün aynı zamanda. 

Sektör son birkaç yıldır hem üretim hem 

de fiyatlar açısından önemli dalgalanmalar 

yaşıyor. Artan ağaç varlığına paralel olarak 

önümüzdeki yıllarda çok daha güzel 

sezonlar yaşanacağını umuyorum” diye 

konuştu.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Sefer Kaya Üzen ise İzmir 

Ticaret Borsası’nın konuğu olmaktan 

duydukları memnuniyeti dile getirerek 

“İzmir Ticaret Borsası’nın çalışmalarını 

ilgiyle izliyoruz. Ziyaretimizin ana amacı 

özellikle uluslararası ticarete büyük katkı 

sağlayacağına inandığımız E-Commodity 

Bazaar Platformu hakkında bilgi almak 

ve üyelerimizi bu başarılı uygulama 

ile tanıştırmak. E-Commodity Bazaar 

başta olmak üzere iki Borsa arasında 

birçok yararlı işbirliği çalışmasına imza 

atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Dr. Erçin Güdücü İzmir Ticaret Borsası 

çalışmaları, 2016 yılı projeleri ve İzmir 

Ticaret Borsası Elektronik Ürün Alım-

Satım Platformu E-Commodity Bazaar 

hakkında sunum gerçekleştirerek sistemin 

kullanımı ve üyelerine sağladığı kolaylıklar 

hakkında bilgi aktardı. 

Sunumun ardından İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ercan Korkmaz ve Çanakkale Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 

Kaya Üzen, E-Commodity Bazaar işbirliği 

protokolünü imzaladılar.  

İmza töreninin ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Yalçın 

Yılmaz tarafından Çanakkale Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 

Kaya Üzen ve Meclis Başkanı Abdullah 

Deniz’e İzmir’e özgü yöresel ürünler ve anı 

takdiminde bulunuldu. Anı takdiminin 

ardından Çanakkale Ticaret Borsası 

Heyeti, İzmir Ticaret Borsası Pamuk 

Korbeyi ve Üzüm İşlem Salonlarını yerinde 

inceleyerek bilgi aldı.

İzmir ve Çanakkale ticaret borsaları, 

E-Commodity Bazaar işbirliği protokolü 

imzaladı
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İzmir Ticaret Borsası Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
bünyesindeki Tematik Proje Destek 
Programı içerisinde yer alan Meslek 
Kuruluşu Proje Destekleri Programı’na,  
“İzmir Ticaret Borsası Üye Firmalarının 
Elektronik Ticaret Uygulamaları ile 
Ticaret Kapasitelerinin Arttırılması” 
isimli proje ile başvuru yaparak KOSGEB 
desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda, 
05 Mayıs 2016 Perşembe günü KOSGEB 
ve İzmir Ticaret Borsası arasında İzmir 
Ticaret Borsası Tarihi Meclis salonunda 
proje imza töreni gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası’nın projesinin 
Meslek Kurulu Destek Projesi kapsamında 
destek aldığını ifade eden KOSGEB Kuzey 
Hizmet Müdürü Dr. Özgür Armaneri, 
“Meslek kuruluşları olarak adlandırılan 
borsa, dernek ve oda gibi KOBİ’lere 
hizmet veren kuruluşların üyelerinin 
performansıNI arttırmak üzere yaptığı 
projelere destek veriyoruz. Bu destekten 
borsa değil borsa üyeleri kazanacak. Borsa 
tüm kaynaklarını üyeleri için kullanacak. 
Bu projenin başarı ile sonuçlanmasını 
diliyorum. İnşallah KOBİ’ler ve girişimciler 
faydalı sonuçlar ile bu projeden çıkacaktır” 
şeklinde konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli “Tarihi ilklerle dolu 
olan Borsamız, bugün yine bir ilke imza 
atarak İzmir’de bu program kapsamında 
projesi desteklenmeye hak kazanan TOBB’a 
bağlı ilk kurum olmuştur. Bildiğiniz üzere 
bu yıl Borsamızın kuruluşunun 125’inci 
yılı. 125’inci yaşımızı kutladığımız bu yıl, 
Borsamız tarihine yakışır şekilde çeşitli 
projeleri başlatmayı ve önemli etkinlikler 
düzenlemeyi planlıyoruz. Bu projemizin 
de Borsamızın geleneğin üzerine geleceği 
inşa etme misyonunu bir adım daha 
ileri taşıyacağına inanıyorum. 125 yıllık 
deneyim ve yenilikçi tavrıyla ticaret 

borsaları arasında her zaman öncü borsa 
olmayı hedefledik ve bu yolda çalıştık, 
çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Çalışmalarının odak noktasında 
her zaman, “tarım sektörünün gelişmesi” 
ve “Borsa üyelerine hizmet” ilkesinin 
yer aldığına değinen Işınsu Kestelli, “Bu 
ilke doğrultusunda oluşturduğumuz ve 
geçtiğimiz yıl lansmanını gerçekleştirmiş 
olduğumuz tarımsal ürünlerin alıcı ve 
satıcılarını elektronik platformda bir araya 
getirilmesini sağlayan “E-Commodity 
Bazaar” Emtia Alım - Satım Portalı 
projemiz oldukça ses getiren bir çalışma 
oldu. Portal, üye olan firmaların toptan 
satışını yapmak istedikleri ürünlerini 
sergilemelerine, alım ve satım yapmak 
istedikleri ürün ile ilgili açık arttırma ve 
açık eksiltme şeklinde ihale açmalarına 
imkan sağlıyor. E-Commodity Bazaar’ı bir 
adım daha ileri taşımak, geliştirebilmek ve 
tanıtım faaliyetlerini daha planlı bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için “İzmir Ticaret 
Borsası üye firmalarının elektronik ticaret 
uygulamaları ile ticaret kapasitelerinin 
arttırılması” projemizi oluşturduk ve 
KOSGEB’e sunduk. Projemiz, KOSGEB 
tarafından desteklenmeye uygun bulundu 
ve böylece E-Commodity Bazaar Emtia 
Portalı projemiz devlet destekli bir proje 
haline dönüştü” diye konuştu.

Proje kapsamında, E-Commodity 
Bazaar’ın sistem, tasarım ve mobil 
uygulamalarının geliştirileceğini, sisteme 
karşı taraf riski sorgulama mekanizması 
entegre edileceğini ve yerli ve yabancı üye 
sayısını arttırabilmek için çeşitli tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirileceğini dile getiren 
Kestelli, “Örneğin; önümüzdeki aylarda 
İtalyan Online Ticaret Borsası ile işbirliği 
protokolü imzalayacağız. Ekim ayında 
Paris’te düzenlenecek SIAL Uluslararası 
Gıda ve İçecek Fuarı’na stantlı katılım 
sağlayarak yoğun tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin 

elektronik ticaret ve dış ticaret konusunda 
bilinçlendirilmesi amacıyla iki adet eğitim 
düzenleyeceğiz. Yine proje kapsamında 
İzmir’de bulunan üreticilerin elektronik 
ticaret konusunda bilinçlendirilmesi 
amacıyla İzmir’de bulunan 10 köye 
E-Commodity Bazaar Emtia Alım - 
Satım Portalı hizmeti götüreceğiz. Bir yıl 
devam edecek proje, bir taraftan başta 
borsamız üyesi firmalar olmak üzere 
ülkemizden üye olan firmaların iç ve dış 
ticaret kapasitelerinin artmasına imkan 
sağlarken aynı zamanda tarım sektörünün 
ve gıda sanayinin elektronik ticaret 
ile entegrasyonuna da önemli katkılar 
sağlayacaktır” dedi.

Kestelli konuşmasının sonunda, 
İzmir Ticaret Borsası adına sadece bu 
projede değil, bütün çalışmalarında 
yakın ve kolaylaştırıcı işbirliği anlayışı ile 
kendilerine destek olan KOSGEB Kuzey 
Hizmet Müdürü Dr. Özgür Armaneri’ye, 
müdürlükte görevli uzmanlara ve tüm 
KOSGEB ailesine teşekkürlerini sunarak, 
projenin İzmir Ticaret Borsası’na, İzmir’e 
ve Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını 
diledi.

Konuşmaların ardından Kestelli ve 
Armaneri birlikte işbirliği protokolünü 
imzaladı. İmza töreninin ardından 
basın mensuplarına projenin tanıtımı 
gerçekleştirilerek konuya ilişkin soru – 
cevap bölümü yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası’nın projesine 

KOSGEB desteği
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İzmir Ticaret Borsası, T.C. Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

yapılan başvuru üzerine Dünya Gıda ve 

Tarım Örgütü tarafından 2016 yılının 

Uluslararası Bakliyat Yılı olarak ilan 

edilmesinin ardından bakliyat tüketiminin 

teşvik edilmesi için tarihi Borsa binası 

önünde 05 Mayıs 2016 Perşembe günü 

düzenlenen etkinlikle bakliyat yemekleri 

dağıttı. 

Etkinliğe İzmir Valisi Mustafa 

Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 

Yardımcısı Sırrı Aydoğan, T.C. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürü 

Ahmet Güldal, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Ercan Korkmaz, Yalçın Yılmaz ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak olmak üzere çok 

sayıda kuruluş temsilcisi ve davetli katıldı.

Başta çocuk ve gençler olmak üzere 

sağlıklı beslenmede bakliyatın öneminin 

anlatılması amacıyla gerçekleştirilen 

etkinlikte kuru fasulye, nohut ile bulgur ve 

pirinç pilavından oluşan yemekler Borsa 

binası önünde vatandaşlara dağıtıldı. 

Dağıtım töreninde konuşan İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli. “Bakliyat, en az on bin 

İzmir Ticaret Borsası’ndan bakliyat 

yemekleri dağıtım etkinliği
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yıldır tüketilen ve dünyada kullanım 

alanı açısından en geniş coğrafyaya 

sahip gıda ürünüdür.  Dolayısıyla besin 

açısından olduğu kadar ticaret açısından 

da önemli bir değerdir.  Birçok üniversite 

ve uluslararası laboratuvar; bakliyatın 

sağlık açısından kalp damar hastalıkları, 

diyabet, kanser ve benzeri hastalıklara 

karşı bir kalkan olduğunu ortaya 

koymuştur.  Bütün bunları bir kenara 

bırakacak olursak dahi bakliyat geleneksel 

kültürümüzün bir parçası olması sebebiyle 

bir emtianın ötesinde, sahip çıkmak 

zorunda olduğumuz bir mirastır.  Bugün 

de, tıpkı yüzlerce yıldır olduğu gibi bakliyat 

yemeklerinden oluşan bu sofra bizleri bir 

araya getirdi. İnanıyorum ki, ilk adımını 

bu güzel yemek eşliğinde hep beraber 

attığımız faaliyetlerimizle güzel sonuçlar 

elde edeceğiz.  Bakliyatların faydaları 

konusunda bir farkındalık yaratacak ve 

bakliyatların üretim, tüketim ve ticaretini 

artıracağız” diye konuştu.

Bakliyat etkinliklerinin yıl boyu 

devam edeceğini söyleyen, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Ahmet 

Güldal, “Bu etkinlik bir ilktir. Bu anlamda 

Borsamıza teşekkür ediyoruz. 2016 

dünya bakliyat yılı ilan edildi. Dünyada 

bakliyatın tanıtılması için bu etkinlikleri 

gerçekleştireceğiz. Bakliyatlar sağlıklı 

ve dengeli beslenmenin ayrılmaz bir 

unsurudur. Dünya sağlık örgütleri 

bakliyat tüketimini önermektedir. Türkiye 

bakliyatın gen merkezidir. Mezopotamya 

bakliyat üretiminde önemli bir merkez 

olmuştur. Türkiye’de yetiştirilen bakliyatı 

çok daha kalitelidir. Biz bu etkinlikleri 

artırmayı ve geliştirmeyi planlıyoruz. 

Özellikle genç nesillere bakliyatın 

sevdirilmesi için bu etkinlikler çok önemli. 

Odalarımızca düzenlenen etkinlikler 

sürecek. Çeşme’de Dünya Bakliyat 

Konferansı düzenlenecek. İndirimli 

bakliyat dağıtımı yapılacak” dedi.

Güldal’ın ardından konuşan İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı 

Aydoğan, “Biz tarihi zengin bir ülkeyiz. 

Bakliyat bizim hayatımızda var. Bizim 

neslimiz bakliyat ile büyüdü. Ama tanıtım 

sempozyum bunlar çok önemli. Bunları 

okul seviyesine kadar indirelim. Eğer 

çocuklarımıza bakliyatı sevdirebilirsek, 

sağlık için önemli bir adım atmış oluruz. 

Büyük kentlerde bakliyatı bilmeyen 

çocuklarımız var” şeklinde konuştu.  

Vatandaşlara kuru fasülye dağıtımını 

Işınsu Kestelli ile birlikte gerçekleştiren 

İzmir Valisi Mustafa Toprak, “Böylesi 

kadim bir Borsa’da kadim geçmişe 

dayanan yeme içme gününde bir aradayız. 

Uluslararası bakliyat yılı ilan edilmesinde 

bu ürünlerin insan vücuduna olan katkısı 

önemli rol oynamaktadır.  Gençlerimizi 

Fastfood anlayışından kurtarmamız 

gerekiyor. Ülkemizin kadim ve lezzetli 

ürünleriyle insanlarımızı buluşturmamız 

gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) 72’inci Genel Kurulu M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye 

Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Efkan 

Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı 

Oktay Vural, Oda ve Borsa Başkanları ile 

diğer davetlilerin katılımıyla 11 Mayıs 

2016 Çarşamba günü TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen TOBB Delegesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, Meclis Başkan Yardımcısı 

Ömer Gökhan Tuncer, Meclis Katip Üyesi 

Salih Nejat İblar, Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Bülent Arman, Yönetim Kurulu 

Üyesi İlhan Zincircioğlu, Meclis Üyeleri Ali 

Özkanlı, İbrahim Çaçan, Fatih Sözen, Nihat 

Sağır, Sebahettin Dumlu, Şaban Can, Uğur 

Berköz, Ümit Akkuş ile Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Yalçın Yılmaz, Ercan 

Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Özhan 

Şen, Bülent Uçak, Genel Sekreter Dr. Erçin 

Güdücü, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 

Pınar Nacak, Başkanlık Danışmanı Dilara 

Sürgü katıldı. Ayrıca, koordinatörlüğü 

İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 

İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel de 

Borsa heyetiyle birlikte toplantıda yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) 72. Genel Kurulu’nda konuşan 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu esas 

zenginliğin girişimci ruh olduğunu ifade 

ederek, “Hedeflere ulaşmak istiyorsak, 

geride kalmak istemiyorsak, 

her gün bir önceki günden 

daha fazla çalışmak 

zorundayız” dedi. Birlik 

ve beraberliğin önemine 

vurgu yapan TOBB Başkanı 

‘Türkiye hepimizin’ mesajı 

verdi.

T ü r k i y e ’ n i n 

zenginleşmek için 

girişimcilikten başka 

çıkar yolunun olmadığını 

vurgulayan Rifat 

Hisarcıklıoğlu,  “Ezber bozan 

inovasyonlar yapan, yeni nesil girişimcilere 

ihtiyacımız var” diyen TOBB Başkanı 

yatırım teşvik sisteminin yenilenmesi, katma 

değeri artıracak faaliyetlerin desteklenmesi 

talebinde bulunurken, biyo, nano ve bilgi-

işlem teknolojilerinin önemi üzerinde 

durdu. Hisarcıklıoğlu ihracat kapasitesinin 

artırılması için KOBİ’lere daha çok ihracat 

yapmayı öğretmek gerektiğinin altını çizdi.

TOBB Genel Kurulu dolayısıyla 

Ankara’da bulunan İzmir Ticaret Borsası 

Heyeti ayrıca, 10 Mayıs 2016 Salı günü İzmir 

Ticaret Odası organizasyonunda İzmir 

İli ve çevresi Oda / Borsa Başkanlarının 

geniş katılımlarıyla düzenlenen yemek 

organizasyonuna katıldı. 

İzmir Ticaret Borsası Heyeti TOBB 72. 

Genel Kurulu’na katıldı

TOBB GENEL KURULUTOBB GENEL KURULU
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege 

İhracatçılar Birliği (EİB) organizasyonunda 

18 Mart 2016 Cuma günü Swiss Otel’de 

gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftasi 

İzmir 2016 etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen “Sıradışı Kadınlar” konulu 

panele moderatör olarak katıldı. Panelde 

Kestelli’nin yanı sıra Kızlar Sahada 

Hareketi Kurucusu Melis Abacıoğlu 

Sezener, Bilkent Üniversitesi Nöroloji 

Bölümü’nden Dr. Ayça Arslan Ergül, Düzce 

Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme 

ve Uygulama Merkez Müdürü (DAGEM) 

Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Muş 

Merkez Kız Ortaokulu Müdürü Melahat 

Aydın da konuşmacı olarak yer aldı. 

Panele İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz, Yalçın 

Yılmaz, Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü 

ve Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü de 

katıldı.

Panelin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“Türkiye, büyük hedefleri olan bir ülke. 

Dünyada sözümüz dinlensin istiyoruz, refah 

içinde yaşayan bir toplum olmak istiyoruz 

ve yaşadığımız topraklar bir istikrar adası, 

bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bütün 

bunlar için yapabilme iradesine ve bunu 

destekleyecek bir ekosisteme ihtiyacımız 

var. Rekabet yaratan bir üretim gücü ve 

ihtiyaç duyduğumuz yenilikçilik kapasitesi 

ancak bu şekilde açığa çıkabilir. Şüphesiz, 

herkesin yaptığını yaparak bu hedefi elde 

etmemiz mümkün değil. Ülke olarak sıra 

dışı çözümler üretmemiz, beklenmedik 

bir şeyler yapmamız lazım. İnovasyonun 

temel mantığı da budur” dedi.

Türkiye’nin hayal eden ve hayalinin 

peşinde koşan bir nesle ihtiyacı olduğunu 

dile getiren Işınsu Kestelli, “Sıra dışı bir 

başarı hikayesine ancak sıra dışı düşünen 

insanların öncülüğünde ulaşabiliriz” diye 

konuştu.

Açılış konuşmasının ardından panel 

katılımcıları sırayla söz alarak katılımcılara 

sıradışı projeleriyle faaliyet gösterdikleri 

alanlarda sunum gerçekleştirdi. 

Konuşmaların ardından yapılan soru – 

cevap bölümüyle katılımcılar konuklarla 

interaktif sohbet gerçekleştirdi.

Sunumların ve soru – cevap 

bölümünün ardından Kestelli ve panel 

katılımcıları anı fotoğrafında biraraya 

geldi. 

Işınsu Kestelli “Sıradışı Kadınlar” 

Paneli’nde moderatör oldu

PANELPANEL
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Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 
Borsası tarafından yürütülen TOBB 
İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nun, 
kadın girişimciliğin desteklenmesi ve 
kadınlarımızın iş hayatına maksimum 
seviyede katılımının sağlanması ile ilgili 
çalışmaları kapsamında Dr. Ender Saraç 
ve Rana Şen’in katılımlarıyla düzenlenen 
“Çalışan Kadının Ruhsal ve Bedensel 
Sağlığı” konulu söyleşi, 23 Mart 2016 
Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası Yeni 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis 
Salonu’nda düzenlenen etkinliğe İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Ercan Korkmaz, Yalçın 
Yılmaz, TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel 
Öztezel, İcra Komite Üyeleri ile çok sayıda 
kadın girişimci katıldı. 

Türkiye’de kadınların iş hayatına 
istenilen oranda girememiş olmasına 
dikkat çeken İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 
istatistiki verilere göre her 100 girişimcinin 
sadece 8’inin kadın ve her 100 kadından 
sadece 31’inin istihdam piyasasının 

içinde olduğunu ifade etti. Kestelli, 
“Buna karşılık evde bakım hizmetleri de 
dahil olmak üzere, ücretsiz işlerin yüzde 
95’i kadınların omuzunda. Yasalarla 
tam güvence altına alınmamış kadın 
çalışan haklarından, kreş gibi sosyal 
hizmetlerin yetersizliğine kadar pek çok 
engel, kadınımızın iş hayatına girişine set 
çekiyor. Yapılan araştırmalar, eşit işe eşit 
ücretten mobbinge kadar pek çok önemli 
çalışma sorununda kadınların mağdur 
olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların 
güvenle çalışabildikleri iş kollarının 
yetersizliğini ise hepimiz biliyoruz. Yapılan 
araştırmalara göre işyerinde kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması, 2023’e kadar dünya 
ekonomisine 12 trilyon dolar kadar bir 
katkı yapma potansiyeli taşıyor. Türkiye’de 
iş ve aile yaşamını uyumlaştırma 
politikalarından Avrupa’da olduğu gibi 
sadece kadınları işgücü piyasasında tutma 
aracı değil aynı zamanda düşük olan 
kadın istihdam oranını yukarı çekecek 
katkılar beklememiz gerekiyor. Bizde çok 
açık bir şekilde hem işgücü piyasasındaki 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
kadının sosyal hayata katılımını artıracak 
olanakların sağlanması, hem de insana 
yaraşır iş dediğimiz güvenceli işlerin 
sayısının artması, kadın istihdamını yukarı 
çekecektir” diye konuştu.

İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel 
ise çalışan kadınların daha aktif, daha 
verimli bir çalışma hayatları olmasını, 
motivasyonları daha yüksek olmasını, her 
şeyden önemlisi daha mutlu olmalarını 
hedeflediklerini söyledi. Öztezel, İzmir 
Kadın Girişimciler Kurulu olarak, 
Türkiye’de daha güçlü bir ekonomi 
için kadınların istihdama katılımının 
artırılması, girişimciliğin desteklenmesi ve 
kadın yoksulluğu ile mücadele edilmesinin 
şart olduğuna inandıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarından ardından 
Dr. Rana Şen, kadın ve erkeğin eşitsizliği 
konusunda gündelik hayattan iş yaşamına 
bir dizi sorunu örneklerle izleyicilere 

aktardı ve kadınların iş hayatında hak 
ettiği konuma gelebilmesi için yapılması 
gereken düzenlemeler konusunda 
önerilerini paylaştı. Kadınlar arasında 
iş yaşamında ancak erkek gibi olurlarsa 
başarılı olacağını zannederek özünden 
uzaklaşan bir kesimin olduğuna dikkat 
çeken Şen, “Kadın kadınlığı ile barışık 
olmalı. Kadınlığın getirdiği avantajları 
iş hayatına sokabilmeli. Kadın hayatının 
merkezine kendini koymalı ve kendisi ile 
mutlu olmalı. Hayatlarınızın merkezine 
kendinizi koyacaksınız ki çevrenize 
faydanız olsun. Her şeyden önce kendi 
gelişiminiz ve kendi ruh sağlığınız olsun” 
dedi.

Çalışan kadında gizli depresyon 
belirtilerini ve yaşadıkları sorunların 
çözümleri hakkında Dr. Ender Saraç ise  
şunları kaydetti:  “Çoğu çalışan kadın 
halsizlik, unutkanlık ve ağrı çekmekte. 
Kadın güçlü olmak mecburiyetinde 
olduğu için yorgun düşüyor. Gizli 
depresyon kadının havlu atmasına neden 
olan şeydir. Kadınların psikolojik destek 
alması lazım. Hem anne misyonu olan 
hem de çalışan birey misyonuna sahip 
kadınlar kendilerine yüklenen şeylerden 
dolayı ruhsal ve fiziksel olarak enerji kaybı 
yaşıyor. Depo enerjisi bitiyor ve uçan 
balondan bir şeyler atarak ya evini ya da 
işini atmak durumda kalıyor. Ben burada 
doğal, hamilelerin bile kullanabileceği 
antidepresanları öneriyorum. Onun 
dışında B12 ve D3 desteğinin alınması 
hem hastalıklardan hem de depresyondan 
çıkış için önemli bir etki yapmakta”

Sosyal medyanın aile hayatını 
olumsuz etkilediğini de belirten Saraç, 
“Özellikle sosyal medya kadınları olumsuz 
etkiliyor. Karı koca arasında ilişki 
kopukluğa neden oluyor. Kadınlar günde 
iki saat sosyal medyaya ayırıyor. Benim 
kırk dakika yürüyüş önerime çok diyenler 
oluyor. Bayanların sosyal zekası üstün 
olduğu için sosyal medyada kadınlar daha 
fazla zaman geçiriyor” diye konuştu.

Çalışan Kadının Ruhsal ve Bedensel Sağlığı konulu söyleşi 

İzmir Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi
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21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı, 23-24 
Mart tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 
Üretici birlikleri, ticaret borsaları, tekstil 
sektörü temsilcileri ve akademisyenlerin 
katıldığı çalıştayda, İzmir Ticaret Borsası’nı 
(İTB) Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Uçak ve 
Şeref İyiuyarlar temsil ederek pamuk sektörü 
hakkındaki görüş ve önerilerini aktardılar. 

İTB teknik ekibi tarafından da 
ülkemizin ilk ve tek pamuk lisanslı 
depoculuk entegre sistemi olan ELİDAŞ-
İZLADAŞ-İZBEP hakkında katılımcıların 
bilgilendirildiği çalıştayda konuşan İTB 
Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz,  
pamuğun pazarlanması ve çırçırlanarak 
farklı sanayi dalları için hammadde 
oluşturulmasında nicelik ve nitelik 
açıdan oldukça iyi bir alt yapıya sahip 
olduğumuzun altını çizdi. Kocagöz, “Buna 
karşılık, pamuk üretimimizin yurt içi talep 
ölçüsünde gelişememesi ve bu nedenle 
yılda iki milyar dolar dolayında bir ithalat 
yapmak zorunda kalmamız, üzerinde 
önemle durulması gereken bir konudur. 
Ne yazık ki, yerli pamuk üretimimiz bu 
sanayilerimizin ihtiyacını karşılayacak 
ölçüde geliştirilememiş ve bu sanayilerimiz 
giderek artan oranlarda dışa bağımlı hale 
gelmiştir”  dedi. Kocagöz, çiftçilerimizin 
küresel rekabet güçlerini geliştirmek 
suretiyle pamuk üretimimizin nicelik ve 
nitelik açısından artırılması ve böylece tekstil 
ve konfeksiyon başta olmak üzere pamuğa 
dayalı sanayilerimizin (bitkisel yağ, yem, 
savunma, vd.) bir zamanlar sahip olduğu 
mukayeseli üstünlüğe tekrar kavuşturulması 
gerektiğini söyledi.

İzmir Ticaret Borsası pamuk 
salonunda gerçekleşen işlem ve oluşan 
fiyatların ülkemiz için referans olarak kabul 
edildiğini, kütlü ve lif pamuk ticaretine yön 
verdiğini belirten İTB Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Uçak ise, pamuk ticaretindeki en 
önemli konunun  standardizasyon olduğunu 
vurguladı. Pamuk standardizasyonu 

konusunun ülkemizde sektörün en sorunlu 
alanlarından birisi olduğunun altını çizen 
Uçak, şunları söyledi: 

“Ülkemizde ulusal ve uluslararası 
düzeyde akredite bir standart 
kurumu oluşturulmalı ve HVI analiz 
laboratuvarlarının kurumsal ve yasal 
altyapısı geliştirilmelidir. Ülkemiz 
pamukçuluğunun dünya piyasalarına 
entegrasyonu, pamuğun gerçek kalite 
niteliklerinin ortaya konularak pazarlama 
değerinin artırılabilmesi, tekstil sektörüne 
istenilen nitelikte ve kalitede pamuk 
sunulabilmesi için bir yılan hikayesine 
dönüşen tek balya sistemine geçilmelidir. 
Yerli pamuğun pazarlanmasında yaşanan 
sorunların belki de en önemlisi kaliteden 
kaynaklanan sorunlardır. Kalite kaynaklı 
bu sorunları çözemediğimiz sürece 
yerli pamuğun talebini yükseltmemiz 
de mümkün olamayacaktır. Değinmek 
istediğim bir diğer konu ise 2008 yılı 
başından itibaren pamuk toptan tesliminde 
uygulanmaya başlayan yüzde 8 oranındaki 
katma değer vergisidir. Üstelik bu verginin 
yüzde 90’ı peşin tevkifata konu olmaktadır. 
Önemli bir finans maliyeti ortaya çıkaran 
bu uygulama piyasada pamuğun yatırım 
amaçlı olarak yapılan ticaretinin neredeyse 
bitmesine neden olmuş, piyasa derinliğine 
zarar vermiştir.”

Türkiye coğrafyasının kaliteli 
pamuk üretimine çok uygun olduğunu 
hatırlatan İTB Yönetim Kurulu Üyesi 
Şeref İyiuyarlar da, “Türkiye dünyanın 
en verimli pamuğunu üreten ülkelerden 
birisi, ortalama verimde ikinci sıradayız. 
Tekstil ve konfeksiyon sanayimizin bu denli 
gelişmesinin nedenlerinden birisi de kaliteli 
pamuk üretebiliyor olmamızdır. Ancak, 
gelin görün ki doğal şartlarda üstün kaliteli 
üretebileceğimiz pamuğumuza eksik ya 
da yanlış kültürel işlemler, yanlış hasat ve 
ardından çırçır işleme hataları nedeniyle 
yazık ediyoruz “ diye konuştu. 

Sektörde kontaminasyon sorununun 
neden olduğu ekonomik zararın tam 

olarak ne kadar olduğunun bilinmediğini 
vurgulayan İyiuyarlar, şunları söyledi:  

“Ege bölgesi olarak kontaminasyonun 
önlenmesi konusunda önemli bir yol 
aldığımızı söylemek mümkün. Ülkemizde 
kütlü pamuk üretimi denetlenmediği 
gibi çırçır fabrikaları da denetlenmiyor. 
Çırçır fabrikalarının çalışma sistemlerini 
düzenleyen uygulanabilir bir yasal mevzuat 
acil olarak hazırlanmalıdır. Çırçırların 
çalışma standartları net olarak belirlenmeli 
ve hepsinin bu standartlara uymaları 
sağlanmalıdır. Kaliteyi ödüllendiren bir 
piyasa yapısına sahip olmadığımız için de 
üretici ve çırçırcı için kaliteli üretim maalesef 
birinci öncelik olamıyor. Tüm bu sorunların 
çözülebilmesi için ülkemizde pamuğun bir 
sahibinin olması gerektiğine inanıyorum. 
Pamukla ilgili yetki ve sorumluluklar birçok 
bakanlık arasında paylaşılmış durumda. 
Öncelikli olarak bu sorunun ortadan 
kaldırılarak entegre bir çalışma sisteminin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Çalıştayda ayrıca, ELİDAŞ Genel 
Müdürü Ahmet Özlü ülkemizin tek pamuk 
lisanslı deposu olan ELİDAŞ’ın çalışması 
sistemi; İTB Laboratuvar, Ar-Ge ve 
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) 
yetkilisi Müge Ekizoğlu pamukta lisanslı 
depo için gerçekleştirilen analizler ve yetkili 
sınıflandırıcı hizmeti; İTB Ar-Ge Müdürü 
Mustafa Yağcıoğlu ise ELİDAŞ tarafından 
oluşturulan elektronik ürün senetlerinin 
işlem gördüğü İzmir Ticaret Borsası 
Elektronik Platformu’nun (İZBEP) çalışma 
sistemi hakkında sunum yaptılar.

İzmir Ticaret Borsası’ndan Türk pamuğunun 

geleceği için radikal öneriler 
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İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
yaptırdıkları son anketlerde AB üyeliğine 
desteğin yüzde 75’i bulduğunu, buna 
karşılık üye olacağımıza inananların 
oranının yüzde 30’a indiğini söyledi. 
Türkiye’nin AB ile ilişkisinin adil bir 
düzleme oturtulması için üç eksenli bir 
plan öneren Zeytinoğlu, “Unutmamalıyız 
ki AB üyeliğinin elde edilmesi bir koalisyon 
işidir. Bu koalisyonda aday ülkede iktidar, 
muhalefetin önemli bir bölümü, sivil 
toplum, varsa o ülkenin AB’deki diasporası 
ve bazı kilit AB üyesi devlet liderlerinden 
oluşan bir ortaklık oluşturulması gerekir. 
İçerden ve dışardan bu şekilde yoğun 
ve sürekli çaba ve girişimlerle AB üyelik 
sürecinde arzu edilen ile gerçekte olan 
eşitlenebilir” dedi. Zeytinoğlu, sorularımızı 
şöyle cevapladı:

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler tıkanmış görünüyor. Tam üyelik 
görüşmelerine başlanmasının üzerinden 
10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen 
ilerleme sağlanamamış olmasını nasıl 
değerlendirmek gerekiyor?

Türkiye’nin AB müzakere süreci ne 
yazık ki beklenilen hızda ilerlemedi. 2005 
yılında açılan müzakerelerde bugüne kadar 
15 fasıl açıldı ve sadece bir fasıl geçici olarak 
kapatılabildi.  Müzakerelerdeki bu tıkanıklık 
bir çok sebepten kaynaklanıyor. Fasılların 
açılması önünde engel teşkil eden Kıbrıs 
sorunundan, AB’de bazı üye devletlerin 
Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkmasına,  
AB’nin yaşadığı krizler sonrasında 
içe kapanmasından, Türkiye’de AB 
reformlarının yavaşlamasına kadar birçok 
farklı faktörden söz edebiliriz. Türkiye gibi 
bir ülkenin AB’ye girmesi kolay bir süreç 
değildir. Türkiye 77 milyonluk, büyük 
potansiyeli olan ancak bu potansiyelinin 
yanında, önemli sorunlara da sahip bir 
ülkedir. Avrupa ile ilişkisi inişli çıkışlı 
bir şekilde ilerlemiş olup, kültürel olarak 

bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. Üye 
olduğunda toplam AB nüfusunun yaklaşık 
%12’sini temsil edecek olması sonucunda 
AB karar alma mekanizmalarında yüksek 
düzeyde temsil edilecek olması AB 
açısından belirleyici konumda bir üye devlet 
olacağını göstermektedir. Bu da AB üyesi 
devletler ve özellikle lider konumundaki 
ülkeler için bir rekabet ve meydan okuma 
anlamına gelmektedir.  Tüm bu faktörler 
dikkate alındığında sürecin zorlayıcı 
olması ve mücadeleli olması beklenmelidir. 
Ancak bu zorluklardan yılmayarak, sürecin 
takipçisi olmalıyız ve AB değerleri, norm ve 
standartlarına uyum sağlamalıyız. 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini 
yeni, daha adil ve daha gerçekçi bir zemine 
oturtmak için ne yapılması gerekiyor?

Öncelikle ilişkilerde gerçekte olan 
ile arzu edileni buluşturmaya çalışmalıyız. 
Yani eğer AB üyeliğini sadece söylemsel 
olarak değil gerçekten ülkemiz için uygun 
görüyor ve istiyorsak, buna ulaşmak 

için 3 ayaklı bir stratejiyi uygulamalıyız: 
Kopenhag kriterlerini yerine getirmek ve 
AB müktesebatına uyum sağlamak için 
reform ve eylem planı, AB liderlerine 
ve kamuoylarına yönelik diplomatik 
girişimler ve iletişim stratejisi ve son 
olarak iç kamuoyuna yönelik AB 
konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme 
kampanyası. Bugüne kadar birçok strateji 
oluşturuldu ama bunlar hiçbir zaman tam 
olarak uygulanamadı. Bunun yapamadıkça 
da AB üyeliğine ilişkin hedefler ve elde 
edilenler arasındaki uçurum devam edecek. 
Unutmamalıyız ki AB üyeliğinin elde 
edilmesi bir koalisyon işidir. Bu koalisyonda 
aday ülkede iktidar, muhalefetin önemli 
bir bölümü, sivil toplum, varsa o ülkenin 
AB’deki diasporası ve bazı kilit AB üyesi 
devlet liderlerinden oluşan bir ortaklık 
oluşturulması gerekir. İçerden ve dışardan 
bu şekilde yoğun ve sürekli çaba ve 
girişimlerle AB üyelik sürecinde arzu edilen 
ile gerçekte olan eşitlenebilir.

Avrupa Birliği hedefinin 

başarılması bir koalisyon işidir

RÖPORTAJRÖPORTAJ

Kadir KILIÇPARLAR
İzmir Ticaret Borsası
Basın Danışmanı
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AB ülkelerinin büyüme krizi 
derinleşmişken Türkiye’nin tam üyelik 
hedefinden vazgeçip yeni bir yol planı 
yapmasının olası sonuçları ne olur? Böyle 
bir senaryonun etki analizi yapıldı mı?

AB üyeliği hedefi Türkiye için 
stratejik bir öncelik bir devlet politikasıdır. 
Bu politikanın değiştirilmesi Türkiye’nin 
Batı ile olan ilişkilerini de ilgilendirdiği 
ve Türkiye’nin siyasi ve toplumsal 
yönelimlerini de etkileyebileceği için son 
derece kritik bir karar olabilir. Ancak AB 
üyeliği hedefinden sapmadan, bu hedefin 
gerçekleşmemesi durumunda nasıl bir yol 
izlenmesi gerektiği elbette düşünülmeli. 
Yani Türkiye’nin A planı olduğu gibi B ve C 
planları da olmalı.  Türkiye’nin ticaretinin 
%42’sinin AB ile olduğu ve Türkiye’ye gelen 
doğrudan yabancı sermayenin yaklaşık 
%60’ının AB ülkelerinden geldiği dikkate 
alınırsa, Türkiye’nin üyelik hedefinden 
vazgeçmesi için yeterli koşulların olduğunu 
söyleyemeyiz. Sanayide 4.0 devrimine 
ayak uydurmayı hedefleyen, orta gelir 
tuzağından çıkmaya çalışan Türkiye için 
kısa ve orta vadede gümrük birliğinin 
modernizasyonu ve TTIP’ye eklemlenme 
hedefleri uluslararası ekonomik sistemdeki 
yerini sağlamlaştırmak, ticaretini artırmak 
ve  değer zincirindeki yerini üst sıralara 
taşımak açısından alternatifi olmayan 
tercihlerdir. 

AB-Türkiye ilişkilerinin tam kalbine 
oturan göçmen krizine İKV’nin bakışı 
nedir? Bu konuda en optimal çözümün ne 
olduğunu düşünüyorsunuz?

Göçmen krizi AB ve Türkiye arasında 
kritik bir işbirliği alanı oluşturuyor. Türkiye 
için AB nasıl ekonomik ve siyasi reformlar 
için bir çıpa vazifesi görüyorsa, AB için 
de Türkiye göç yönetimi gibi en önemli 
sorunlarının çözümünde vazgeçemediği 
ve muhtaç olduğu bir aktör konumunda. 
Göç konusunun AB için yarattığı zorlukları 
kavramamız gerekiyor. Özellikle Yunanistan 
ve İtalya gibi AB’nin deniz sınırındaki ülkeler 
üzerindeki baskı bu ülkelerin tek başlarına 
çözebilecekleri bir konu değil. Bu ülkeler 
üzerinden Batı ve Kuzey Avrupa’ya göçün 
giderek artması, yabancı savaşçı sorunu ve 
terör eylemleri ile de birleşince birçok AB 
ülkesini Schengen düzenlemelerini askıya 
alarak sınır kontrollerine tekrar başlamaya 
itti. AB Schengen’deki sorunları aşarak, tam 
olarak işleyen Schengen alanına dönmeyi 
planlıyor. Ancak bunun için Türkiye gibi 
göç açısından transit ülke konumundaki 
ülkeler ile etkili bir işbirliği gerekiyor.  Bu 
alanda optimal çözüm özellikle Suriye gibi 
büyük mülteci akınlarına yol açan olaylar 

karşısında uluslararası girişimlerin daha 
kapsamlı ve etkili olması ile sağlanabilir. 
Türkiye ve AB özelinde ise, Türkiye’nin 
sınırlarını kontrol etmek için kapasitesini 
geliştirmesi, etkili ve uzun soluklu bir göç 
ve mülteci politikası oluşturması ve bu 
alanda AB ile işbirliğini güçlendirmesi ile 
optimal çözüme ulaşılabilir. Ancak mülteci 
meselesinin sadece Türkiye gibi Suriye’ye 
komşu ülkelerin sorunu olmadığının kabulü 
ile AB ülkelerinin çok daha fazla sayıda 
mülteciye kapılarını açabilmesi sorunun 
çözümünde en etkili unsur olacaktır. 

Geri kabul anlaşmasının iptal 
edilmesi olasılığı gündemde. Böyle bir 
gelişme Türkiye-AB ilişkilerini nasıl 
etkiler?

Geri kabul anlaşması 2013’te 
yaklaşık 10 yıllık uzun bir sürecin 
sonunda imzalandı. Yani iki taraf da bunu 
imzalarken, gerekli analizleri yapması 
için yeterli zamana sahipti.  Ayrıca geri 
kabul anlaşmasının imzalanması ile vize 
serbestliği yol haritası yürürlüğe girdi. Türk 
vatandaşlarının Schengen alanına 90 günü 
aşmayan kısa süreli seyahatleri için vizelerin 
kaldırılması için öngörülen kriterler 
arasında en başta AB ile imzalanan Geri 
Kabul Anlaşmasının uygulanması geliyor. 
Bunun için 3 yıllık bir süre öngörülmüştü 
ancak mülteci anlaşması ekseninde bu tarih 
Haziran 2016’ya çekildi. Geri kabul ve vize 
serbestliği birbirlerine bağlı süreçler. Vize 
serbestliğinde beklenen olmazsa, Türkiye 
geri kabul anlaşmasını uygulamayacaktır. O 
yüzden bir iptalin olacağını beklemiyorum. 
Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs itibariyle AB-
Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Haziran 
itibariyle uygulanmasını içeren Kanunu 
onayladı ve Başbakanlığa yayınlanması 
için iletti. Yani konuyla ilgili restleşmelere 
rağmen, mülteci ve göç konusunun 
aciliyeti ve vize serbestliği hedefi sürecin 
gecikmelerle de olsa başarılacağını ortaya 
koyuyor. 

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği 
konusunda her iki tarafta halk desteği ne 
düzeyde? Bu konuda elinizde, yapılmış 
yeni anket var mı?

İKV olarak 2015 ve 2016’da 
kamuoyunda AB desteğini ölçen iki anket 
çalışması hazırladık. Realta kamuoyu 
araştırma şirketine yaptırılan anket 18 
ilde uygulandı. Sonuçlar Türkiye’nin AB 
üyeliği için desteğin 2016’da yüzde 13 
artarak yüzde 75’e ulaştığını gösteriyor. 
Öte yandan katılımcılara Türkiye’nin AB 
üyesi olabileceğine inanıyor musunuz diye 
sorulduğunda olumlu cevap verenlerin 

oranı yüzde 30’larda kalıyor. Yani halk 
“AB üyesi olsak iyi olur ama maalesef 
olamayacağız” diyor. AB üyeliğine olan 
halk desteği bu konuda hükümetin atacağı 
adımlarda kamuoyunda herhangi bir 
tepkiyle karşılaşmayacağını ortaya koyuyor. 
Bu sonuçlar AB’ye de önemli bir görev 
yüklüyor. Türkiye’de halkın AB’ye olan 
inancını tekrar kazanmak için iki tarafın da 
birlikte çalışması gerek. Elbette sivil toplum 
olarak bizimi de üzerimize düşenin fazlasını 
yapmamız lazım. 

İKV olarak daha adil bir Türkiye-
AB ilişkisi için gelecek perspektifiniz ne?

Daha adil bir ilişki için öncelikle 
Türkiye’nin üzerine düşeni yapması 
gerekiyor ki AB’den de adil olmasını 
bekleyebilsin. Yani reform, reform, reform. 
Hukuk alanında, yargının bağımsızlığı 
alanında, temel özgürlükler alanında 
reformlara ihtiyacımız olduğu gibi daha 
etkili ve kaliteli bir yönetişim sistemi 
de kurabilmeliyiz. Ekonomideki yapısal 
sorunlarla baş edebilmek için ekonomi 
yönetişimini güçlendirmeliyiz. Reform 
sadece yasal değişiklikleri değil, idari 
kapasitenin artırılmasını ve uygulamanın 
iyileştirilmesini gerektiriyor. Daha güçlü, 
daha hızlı hareket edebilen ve sorunlarını 
çözebilen bir Türkiye kuşkusuz AB 
açısından da daha fazla dikkate alacakları 
ve üyelik perspektifini engellemeyecekleri 
bir Türkiye olacaktır. 

Kurum olarak bir arama konferansı 
yaptığınızı biliyoruz. Türkiye, yakın 
gelecekte nasıl bir İKV beklemeli?

İKV olarak yönetim kurulu 
üyelerimiz ile birlikte bir arama konferansı 
gerçekleştirdik. Bir SWOT analizi 
çerçevesinde İKV’nin vizyonunu ve 
öncelikleri tartıştık. Sonuçta kurumumuzun 
gelecek yönelimine ve stratejilerine ışık 
tutan sonuçlara ulaştık. Bundan sonra 
İKV açısından önem vereceğimiz konuları 
şu şekilde sıralayabilirim: İKV’nin TOBB 
camiası ve iş dünyası için oynayacağı 
rolün ön plana çıkarılması ve iş dünyası 
kuruluşları ile bağlarının güçlendirilmesi, 
düşünce kuruluşu kimliğinin geliştirilmesi 
ve AB’deki faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi. 
Yani önümüzdeki dönemde düşünce 
kuruluşu kimliği ile önemli çalışmalara 
imza atacak, etki analizleri ile AB sürecinin 
etkilerini ortaya koyacak, düzenlediği 
toplantılar ile kamuoyunda farkındalığı 
artıracak ve AB kurumları ve üye 
devletlerde daha fazla görünür olacak bir 
İKV amaçlıyoruz. 
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Hazırlayan
Serap Dikmen AHMETOĞLU
İzmir Ticaret Borsası
Kurumsal İletişim Müdürlüğü 
Şefi

Kuruyemişte aflatoksin

oranları

yeniden düzenlenmeli

5 Sorun

5 Çözüm 

1.Sektörde ithalata bağımlılık hızla artıyor.

2.Kabul edilebilir aflatoksin limitleri Türkiye’de çok düşük  

seviyede tutuluyor. 

3.Rekoltelere bağlı olarak fiyat istikrarsızlığı yaşanıyor. 

4.Hammadde tedarikinde süreklilik, standart ve kalite 

sorunu yaşanıyor.

5.Bir çok işletmenin bulunduğu Gıda Çarşısı’nda trafik ve 

düzensizlik hakim. 

1.Özellikle ceviz ve badem üretimi teşvik edilmeli.

2.Kabul edilebilir aflatoksin oranları Avrupa Birliği 

ülkeleri ve Amerika’da uygulanan oranlar düzeyinde 

olmalı. 

3.Ürünlerde sürdürülebilir bir üretim politikası 

geliştirilmeli. Kaliteli üretim sağlanmalı, maliyetler 

düşürülmeli.

4.Teşviklerin ve desteklerin yanısıra üretici eğitimleri de 

mutlaka yapılmalı. 

5.Gıda Çarşısı’nda kapsamlı bir alt yapı ve disiplin 

çalışması yapılmalı.



MAYIS 2016 -19

Meslek Komiteleri Köşesinin 

bu sayımızdaki konuğu Sert Kabuklu 

Yemişlerin Toptan Ticareti Komitesi 

oldu. İTB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 

Pınar Nacak moderatörlüğünde bir araya 

gelen Komite Başkanı Mustafa Meyva, 

Başkan Yardımcısı Mesut Çelen, üyeler 

Şaban Can, Mesut Çetinoğlu ve Aydın 

Arıkök oluşturdukları beyin fırtınasıyla 

sektörlerine ait avantajları, sorunları ve 

çözüm önerilerini ortaya koydular. 

Komite üyeleri kabuklu kuru 

yemişte Türkiye’de uygulanan aflatoksin 

oranlarının Avrupa Birliği ülkeleri ve 

Amerika’nın çok altında kalmasının 

sektörü zor durumda bıraktığını belirterek, 

oranların dünyada uygulanan düzeye 

çıkarılmasını istiyorlar. Türk ürünlerinin 

kalite sorunu olmamasına rağmen, 

yanlış tarım politikaları nedeniyle başta 

ceviz ve bademde olmak üzere bir çok 

üründe ithalata bağımlı hale gelindiğini 

vurgulayan üyeler, teşviklerle yeni üretim 

alanları oluşturulmasını öneriyorlar.  

Bilinçsiz ekim politikası nedeniyle fiyat 

istikrarsızlığı yaşandığını vurgulayan 

temsilciler, Türkiye’de kuruyemişe 

bir standart getirilmesini, eğitimin ve 

teşviklerin önemine dikkat çekiyorlar. 

Toplantı sırasında çok verimli 

geçen beyin fırtınasına ait notları ilgiyle 

okuyacağınızı umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Öncelikle, kuru 

yemiş sektörünün  kapsamını, tanımı 

açıklayabilir misiniz? 

Mustafa Meyva: Kuruyemişin toptan 

ticareti ve imalatını gerçekleştiriyoruz. 

Fındık, fıstık, badem, antep fıstığı, 

çekirdek, leblebi gibi ağırlıklı olarak da sert 

kabuklu  ürünleri kapsayan kuruyemişin 

içine özellikle son dönemde paketli kuru 

meyveler de girmeye başladı. Üzüm, 

incir, kayısı, hurma, cevizli sucuklar v.b. 

ürünlerde ürün desenine dahil olmaya 

başladı.

Dr. Pınar Nacak: Kuruyemiş 

sektörünün dünya piyasasındaki 

konumunu, Türk kuruyemişinin imajını 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şaban Can: Ülkemizde fındık, incir, 

kayısı ve üzüm ön planda.  Amerika ve 

Hindistan’dan sonra bu alanda üçüncü 

ülkeyiz. Bu sektörde hem ithalatçıyız 

hem ihracatçıyız. Dünya piyasalarında 

daha güçlü olabiliriz diye düşünüyorum. 

Türk kuruyemişini tanıtımı daha etkin 

yapılmalı, daha agresif bir pazarlama atağı 

içinde olmalıyız. Kalite artırılarak rekabet 

gücümüz de artırılmalıdır.

Dr. Pınar Nacak: Türkiye bir marka 

haline gelebilir mi bu ürünlerde? Antep 

fıstığı bir marka, başka potansiyel ürünler 

var mı?

Mesut Çetinoğlu: Bizim 

yetiştirdiğimiz ürünler dünyanın en 

kalitelisi. Badem, Antep fıstığı, yer 

fıstığı, ayçekirdeği, kabak çekirdeği, hiç 

tartışmasız dünyanın en kalitesi. Rekolte 

anlamında bazı ürünler yetersiz, bazı 

ürünlerde ithalat yapmak durumunda 

kalıyoruz.

Dr. Pınar Nacak: Sektörün Türkiye’de  

yeri ve önemi  nasıl?

Şaban Can: Kuru yemişin Türk 

ticaret hayatında  yeri ve önemi çok büyük 

Ancak tarımsal üretimde miktar, kalite 

ve fiyat açısından sektörün ihtiyacı göz 

önüne alınarak gelecek planlaması ve  

sürdürebilir üretim yapılması sağlanmalı. 

Bu bizim dışımızdaki sektörlere de fayda 

sağlayacaktır. Kuruyemişin Türkiye’deki 

pazar payı 6.8 milyar TL. En fazla 

tükettiğimiz kuruyemiş de ay çekirdeği. En 

popüler ceviz içi. Tüketimi çoğaldı, talep 

çok. 

Dr. Pınar Nacak: Türkiye’de arz talep 

dengesi nasıl? Arz açığı mı, arz fazlası 

mı var?  Kişi başına tüketim yeterli mi? 

Tüketim potansiyeli var mı? Bazı ürünlerde 

ithalatçı bir ülke konumuna geliyoruz 

sanırım.

Mustafa Meyva: Türkiye’de kişi başı 

kuruyemiş tüketiminin yeterli olduğunu 

düşünmüyorum. Gerek fiyatlar,  gerekse 

yetersiz üretim nedeniyle tüketim 

artamıyor.. Türkiye’nin de tarımda bu 

konularda açığı olduğunu düşünüyorum. 

Tüketimi yetersiz olan ürünlerde, 

desteklerin artırılması, üretimin teşvik 

edilmesi gerekiyor. 

Mesut Çetinoğlu: Her üründe değil 

tabi ki, eksik olan ürünlerimizde, özellikle 

badem ve cevizde üretim mutlaka teşvik 

edilmeli. 

Dr. Pınar Nacak: Türkiye’de, iklimin 

ve arazi müsait olduğu halde, üstelik 

de katma değeri ve talebi yüksek bir 

ürür olan    ceviz de üretiminin bir türlü 

geliştirilememektedir. Ceviz üretiminin 

Moderatör
Dr. İ. Pınar NACAK
İzmir Ticaret Borsası
Genel Sekreter Yardımcısı
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Şaban Can: Rekolte yüksek olduğu 

zaman, fiyatlar aşağı düşüyor. Doğal 

afetlerde fiyatlar tavan yapıyor. Bilinçsiz 

bir ekim politikası var. Bu yıl fiyatı 

artan ürünü çiftçi ekiyor. Ertesi yıl hiç 

bir şey kazanamıyor. Buda düzensiz bir 

fiyat politikası ortaya koyuyor. Fındıkta 

fiyatı yurtdışı bağlantılı olduğu için  biz 

belirleyemiyoruz. 

Mesut Çetinoğlu: Genelde dolara 

endeksli. Hem ithal ürünlerde hem de 

yurtdışına ihraç ettiğimiz ürünlerde. 

Fındığımız bile dolar endeksli. Çünkü 

dışarı gidiyor. 3 dolara mı gidiyor, 3 liradan 

9 lira yapıyor diyelim.  İç piyasa da 9 lira 

50 kuruşa yiyor bu sefer en kötü şartlarda. 

Bazı ürünlerde ithalatçı, bazı 

ürünlerde ihracatçı konumdayız.  Her 

emtianın dünya borsasında oluşan değeri, 

bazen bizim nihai tüketicimizin alım 

gücünün çok üstüne çıkan rakamlar 

oluşabiliyor. Dünya talebi ve fiyatları bizi 

etkiliyor. 

Mustafa Meyva: Verilen vergilerin 

ağır oluşu da tüketiciye gelinceye  kadar 

fiyatları şişiriyor. 

Mesut Çetinoğlu: Maliyetler yüksek 

olduğu için bu mamule yansıyor.

Mustafa Meyva: Örneğin, bir 

akaryakıt, ilaç, nakliye var giderleri var, 

hepsine KDV ekleniyor.  Üreticinin de 

maliyetleri yüksek. Bu nedenle yabancı 

ülkelerle rekabet de edemiyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Tarımsal üretimde 

üretim maliyetleri ülkemizde yüksek, bu 

da bir çok tarımın ürününde doğal olarak  

geliştirilmesi gerektiği açık. Bu konuda ki 

düşüncelerinizi alabilir miyiz?  

Mustafa Meyva: Dünya üzerinde en 

kaliteli toprağa, iklime toprağa sahibiz. 

Ürünlerin en iyi şekilde yetişebileceği 

topraklar burası, bu potansiyelden 

faydalanmamız gerek , ama ne çiftçi 

faydalanabiliyor ne de işlemeciler. 

Mesut Çetinoğlu: Türkiye’de cevizde 

yıllık kişi başı, 8 kilo tüketimimiz var, 7 

kilosunda dışa bağımlıyız. Bademde ise 6 

kg tüketim var,  5 kg da dışa bağımlıyız. 

Bu çok düşündürücü. İstatistik Enstitüsü 

ve Planlama Teşkilatı’nın rakamları bunlar. 

Mustafa Meyva: Ciddi arz açığımız 

var bu ürünlerde. 

Mesut Çetinoğlu: Ceviz ve bademde 

üretime destek verilmesi gerekiyor. 

Fındıkta zaten birinciyiz, dünyanın yüzde 

85 ihtiyacı  bizden karşılanıyor. 

Mustafa Meyva: İç tüketim az,  

bunun en büyük nedeni alım gücünün 

düşük olması.   

Dr. Pınar Nacak: Bu ürünlerde  

fiyatların seyri hakkında ne 

düşünüyorsunuz?  Piyasa fiyatları, kar 

marjı, tüketici fiyatları,  fiyat istikrarı 

konularını da değerlendirir misiniz?

Mesut Çetinoğlu: Yılın hasadı önemli. 

Afet gibi bir felaket olmazsa fiyatlar makul 

seviyede nihai tüketicinin alım gücüne 

hitap edecek şekilde oluşuyor.  Doğal 

afetlerden kaynaklı rekolte düşüklükleri 

olursa etkileniyor. Buna paralel olarak, 

dünya piyasasında her emtianın bir 

fiyatı var. Bu da etkiliyor. Bazen çok 

anormal rakamlara çıkabiliyor.   Toptancı 

olduğumuz halde, geçen sene fabrikadan 

60 liraya aldık fındık aldık.

fiyatlara yansıyor. Meslek grubu olarak,  

işleyici konumundasınız. Tarladan sonraki 

aşama size ait. Kalibrasyon, temizleme, 

kavurma, işleme, paketleme gibi aşamaları 

kapsayan süreç  sizin işiniz.  Bu aşamada 

sorunlarınız neelrdir?

Şaban Can: Ay çekirdeği işinde 

çalışan iyi bir çiftçi dönüm başına, 220-240 

kiloya çıkabilir. Tabi damlama sistemi gibi  

üretim tekniklerinde teknolojiyi kullandığı 

zaman bunu başarabilir. Gelişim sağlanarak 

üretim kalitesi ve verimi artırılabilir. 

Ayrıca Türkiye’de kuruyemişe bir standart 

getirilmesi ve bu standartlar çerçevesinde 

de denetimlerin yapılması gerekiyor.

Mesut Çetinoğlu: Kanada’da 

Amerika’da bu rakam 1100 kilo.

Mustafa Meyva: Üreticilerin 

eğitilebilmesi, bilgilendirilmesi,  eğitimi 

yapılmalı. 

Dr. Pınar Nacak: Ürünlerde ilaç 

kalıntısı, aflatoksin sorunu var mı?

Şaban Can: Aflatoksin ağaçta da, 

depolamada da olabiliyor. Yer fıstığında, 

Antep fıstığında, fındıkta, incirde bunlar 

yaşanıyor.. 

Mustafa Meyva: Sektörümüzün 

kanayan yaralarından birisi ürünlerimizin 

yetiştirme safhasında topraktan geçen 

aflatoksin maddesinin ürünlerin kurutma, 

saklama ve ambalajlama işlemlerinde 

yapılan hatalar sebebiyle artmasıdır. 

Aflatoksin olarak ifade ettiğimiz 

mikrotoksin, mikroorganizmaların bitkiye 

yetiştirme sırasında bulaşan ve tarlada 

uygun olmayan kurutma şartlarından 

dolayı ürünlerin tamamen kurutulmadan 

naylon çuvallar kullanılarak paketlenmesi 
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ve uygun olmayan depolama koşullarında 

saklanması sonucunda miktarı sürekli 

artan bir maddedir. Bu nedenle, bizler iç 

piyasada yurt dışıyla rekabet edemiyoruz. 

Ayrıca, aflatoksin çıkan ürünlere 

uygulanan cezalar 13-14  bin lirayı 

buluyor, bu nedenle ürünler elimizde 

kalıyor. Burada bizler kadar üreticilerinde 

yükümlülüğü var. Üreticiden başlayarak 

bir eğitim seferberliği gerçekleştirilmeli. 

Sorumluluk sadece toptancıda olmamalı.

Mesut Çetinoğlu: Aflatoksin limitleri 

bizde çok düşük. Mesela Almanya, Fransa, 

Amerika’nın 16 olarak kabul ettiği ölçüm 

değerini, bizden 4 istiyor. Amerika’da 4 bin 

ppm kayısıyı kabul ediyor, bizim içeride 

1700 ppm kükürdü kabul etmiyor.  Ölçüm 

limitlerinde dünyaya ayak uydurmamız 

lazım. 

Mustafa Meyva: Aflatoksin bulaşığı 

tarladan başlıyor, cezası sorumluluğu bize 

kalıyor. 

Mesut Çetinoğlu: Laboratuvarda 

ölçüm yaptırdığınızda ürün o an için 

uygunsa bile, sevkiyattan ve depolamadan 

da artabiliyor bu. Sıkıntımız dünya 

literatüründe ölçüm yapılmaması.  Bu ölçü 

biriminin dörtte biri,  beşte biri oranında 

uygulanıyor bizde. Aflatoksinsiz olması 

Antep fıstığında, yer fıstığında, fındıkta 

mümkün değil zaten. 

Aydın Arıkök: En azından 

Avrupa Birliği ile aynı olması lazım. 

Esnafa toptancıya ceza keserek kaliteyi 

sağlayamayız.

Özellikle ürünü yetiştiren çiftçiden 

başlayan bir çözüm şekli uygulamalıyız. 

Her parti ürünü tetkik ettirmek gibi bir 

şansımız, maddi imkanımız yok. O nedenle 

sorunu kaynağında, yani ürün daha 

topraktayken çözerek hem toptancının 

elini rahatlatmış oluruz hem de sağlıklı 

ürün yeriz.

Dr. Pınar Nacak: Aktardıklarınızdan, 

işletmelerin hammadde tedarikinde sorun 

yaşadığı ortaya çıkıyor.  Süreklilik, standart 

ve kalitede sıkıntı yaşıyorsunuz çünkü 

üretim dağınık ve bilinçsiz. Sorunlarınız 

hammadde tedarikinde başladığı için 

katlanarak devam ediyor. Kalite ve 

verim artışı için tohum ıslahı da önemli  

görünüyor sizin için.

Aydın Arıkök: Ülkemizde üretim 

artmalı ancak kaliteli üretim artmalı , bu 

nedenle bizim ürünlerde, üretim bölgeleri, 

koşulları ve üretim deseni dikkate alınarak  

tohum ıslahı projeleri geliştirilmelidir.

Dr. Pınar Nacak: Düşük kar marjı 

olan bir sektör, analiz girdileri yüksek, bu 

durumda küçük ve orta ölçek işletmelerin  

rekabet gücü azalıyor. Üstelik sektörde 

büyük firmaların hakimiyeti var. İç 

piyasada da reklam, dağıtım,  talep artışı 

v.s. konular da dikkate alınınca, rekabet 

konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz diye 

tahmin ediyorum.. Ölçek ekonomisine 

göre de, büyük firmaların bir çok 

avantajları var, küçük ve  orta ölçekli 

işletmelerin farklı teşvik, bilinçlendirme, 

eğitime ihtiyacı var mı?

Mustafa Meyva: Yurdışı 

seyahatlerimde gözlemliyorum, 

malımızı rahatlıkla pazarlayıp satabiliriz. 

Ancak, malı sattığın takdirde iyi bir şey 

göndermelisin. Kötü mal çıktığında 

mahcup kalmamalısın, Türk malına söz 

getirmemelisin. İyi mal üretmemiz lazım 

hem kendi hem ülkemizin imajı için. 

Makine teşviği , eğitim teşviği yapılmalı. 

Uluslar arası pazarlarda bazı makine 

teşvikleri var. Mala mı makineye mi 

bağlayım paramı. Bir dönemsektörümüze 

Cansuyu Kredileri başlığı altında KOSGEB 

tarafından kredi desteği sağlanmıştı. 

Makina alımı ve diğer cihazların temini 

gibi kalemlerde teşviklerin artmasını ve 

bürokratik işlemlerin de azaltılmasını 

bekliyoruz. Kredi öderken hiç kimsenin 

yorulmaması lazım. Bir takım şeylerin önü 

açılmalı. 

Mesut Çelen : Diğer taraftan,  

merdivenaltı üretim ve stokçular nedeniyle 

de kalitesiz ürünler piyasaya sürülüyor ve 

bu kişiler, insan sağlığını tehdit ederek rant 

elde diyorlar.

Mustafa Meyva: Bir de sektör olarak 

Gıda Çarşısı ile ilgili problemlerimiz var. 

Bir çok firma orada olduğu için sorunları 

doğrudan yaşıyor. Öncelikle forkliftler 

çok yer kaplıyor. Malı dükkanın içine 

koymaları gerekirken, başka başka açık 

alanlara koyuyorlar. Forkliflerin duraklama 

yerleri sorun yaratıyor, ehliyet yok, araç 

plakası yok, dış alanda çalışamaz forklift, 

durak hakkı yok, Maliye’ye herhangi bir 

kayıtları yok. Trafiği çok ciddi şekilde 

yolları daraltıp trafiği bozuyorlar ayrıca 

çevreyi kirletiyorlar.  Depolama alanı gibi 

yaptılar, yüzlerce paleti diziyorlar, biri 

söndürülmemiş sigara atsa, yangın çıkar. 

Çingeneler geliyor, orada kağıt topluyor, 

orası Gıda Çarşısı. 

Mesut Çelen: Dükkan 30 metrekare 

diyelim, ön tarafına mal koyuyor, 50 

metrekare yapıyor. Bir dükkan daha 

çıkıyor. Ruhsatsız şekilde yapıyorlar bunu. 

Mustafa Meyva: Kaldırımı tamamen 

kapatıyorlar, kaldırımın önüne de araba 

park ediyorlar, yol geçilmez hale geliyor. 

Gıda Çarşısı’nda ciddi olarak gıda 

sıkışıklığı var. Dükkanın içi boştur, ön 

tarafa mal diziyorlar, benim malım var 

imajı çiziyorlar. Dışarıya gelen geçen 

görsün diye yayarlar. 
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İzmir Ticaret Borsası 27 – 30 Nisan 
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. 
İzmir Organik Ürünler Fuarı ve OLİVTECH 
6. Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri 
Fuarı’na standlı katılım sağladı. İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz 27 Nisan 2016 
Çarşamba günü gerçekleştirilen Fuarın 
açılış törenine İzmir Ticaret Borsası’nı 
temsilen katıldı. Açılış töreninin ardından 
yöresel ürünlerin sergilendiği standları 
gezen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Aziz Kocaoğlu ve beraberindeki heyet 
Ercan Korkmaz ile birlikte İzmir Ticaret 
Borsası standını ziyaret etti. Fuar süresi 
boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgili olan 
Borsa standında görevli personel tarafından 

Ramazan’da bakliyat fiyatlarında artış beklenmiyor

İzmir Ticaret Borsası OLIVTECH Fuarı’na katıldı

HABERLERHABERLER

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
Ramazan ayı ile birlikte bakliyat fiyatlarında 
artış söylentileri ve sektörün son durumu 
konusunda açıklama yaptı.

Ramazan ayına sayılı günler 
kala, bakliyat ürünlerinde bir fiyat 
artışı beklenmediğini net bir şekilde 
söyleyebileceklerini belirten Ercan 
Korkmaz, “Aksine bu yıl ramazan ayının 
hasat sezonuna denk gelmesiyle bazı 
ürünlerde fiyat gerilemesi yaşanacaktır. 
Şu günlerde yeniden hasadı yapılmakta 
olan kırmızı mercimek fiyatlarındaki olası 
%25-30’luk düşüşün ardından haziran ve 
ağustos aylarında hasadı yapılacak olan 
yeşil mercimek, nohut ve kuru fasulye 
fiyatlarında da düşme beklentileri söz 
konusu. Stoklarda hali hazırda yeterli ürün 
bulunması ve ramazanın hasat dönemine 
denk gelmesi ramazan ayı sebebiyle 
fiyatlarda artış olmasından endişelenen 
vatandaşlarımızın yüreğine su serpebilir. 
Artık herkesçe bilindiği gibi bakliyat 
ürünlerinin faydaları saymakla bitmiyor. 
Bakliyatın kalp damar hastalıkları, diyabet, 
kanser vb. hastalıklara karşı bir kalkan 
olduğu defalarca ortaya konulmuştur. 
Bu bağlamda, mübarek ramazan ayının 

sıcak aylara da denk gelmesiyle oruç tutan 
vatandaşlarımızın bu dönemde sağlıklı 
beslenmeleri ve oruç tutulan sürenin de 
çok uzun olması nedeniyle hem doyurucu 
ve besleyici olan hem de lif bakımından 
zenginliğiyle uzun süre tok tutma özelliği 
olan bakliyatın tüketimine ağırlık vermeleri 
gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Bu özellikler sebebiyle sadece bu 
mübarek ayda değil, yılın 12 ayında bakliyat 
tüketimine gereken önemin gösterilmesi 
gerektiğini dile getiren Korkmaz, “Bu 
bağlamda, 2016 yılı Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığımız tarafından 
yapılan başvuru üzerine Birleşmiş Milletler 
tarafından “Sürdürülebilir Gelecek İçin 
Besleyici Tohumlar” sloganı ile Uluslararası 
Bakliyat Yılı ilan edilmiştir. İzmir Ticaret 
Borsası olarak bu kapsamda ilimizde 
gerçekleştirilen faaliyetlerde aktif olarak 
yer almak ve milli değerimize sahip 
çıkmış olmak bizler için ayrı bir mutluluk 
kaynağı. Umuyorum ki yapılan çalışmalarla 
ülkemizin geleneksel sofra kültüründe ve 
ticaretimizde çok büyük önemi olan bakliyat 
konusunda bir farkındalık yaratılmış olacak 
ve tüketimi özendirilecektir. Uzun dönemli 
değerlendirildiğinde ülkemiz bakliyat 
sektöründeki gelişmeler olumlu değil. 

Borsa çalışmaları ve projeleri hakkında 
katılımcılara bilgi aktarıldı. Borsa standını 
ziyaretçilerin yanı sıra, 29 Nisan’da Dr. Erçin 
Güdücü ve Başkanlık Danışmanı Dilara 
Sürgü, 30 Nisan’da ise Yönetim Kurulu 
Üyesi Tayfur Akın ve Meclis Üyesi Mehmet 
Alp ziyaret etti.

Bakliyatın anavatanı olan ülkemizde ekim 
alanları geriliyor, ithalat yükseliyor. Buna 
karşın 2015 yılı bakliyat üretim tablosuna 
baktığımızda her şeye rağmen ümit vaat 
eden bir sonuç görüyoruz. Bakliyat ekim 
alanlarındaki azalmaya karşın, üretim 
sonuçları 1.1 milyon ton ile bir önceki yıla 
göre yaklaşık %4’lük bir artış göstermiştir. 
Umuyorum ki gerçekleştirilen çalışmaların 
sonuç vermesi, üretici prim desteklerinin 
artırılması ile bakliyat sektöründe dış ticaret 
açığımız azalmaya başlayacaktır. Ramazan 
ayının hepimiz için bereketli geçmesini 
diliyorum” diye konuştu. 
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Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Yönetim Kurulu Toplantısı, 

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından pamukta 

kontaminasyonu önleme çalışmalarını anlatan bir sunum 

gerçekleştirilirken toplantıyı takiben Şanlıurfa Ticaret Borsası binasında 

ve yakında açılacak olan Lisanslı Depoculuk tesislerinde incelemede 

bulunuldu. 

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve UPK Yönetim Kurulu 

Başkanı Barış Kocagöz, Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda gerçekleştirdikleri 

Yönetim Kurulu Toplantısı’nın çok anlamlı olduğunu belirterek, 

“Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumda, toplantımızı Şanlıurfa’da 

yapabilmemiz bizleri çok mutlu etti. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız, 

burada bu verimli toplantıyı gerçekleştirmek çok güzeldi” diye konuştu. 

Barış Kocagöz, Şanlıurfa Ticaret Borsası binasındaki korbey 

salonu, laboratuvar ve diğer hizmet alanlarını takdirle karşıladıklarını 

belirterek, pamuğun teknolojik imkanlarla depolanarak ticarete 

sunulmasını sağlayacak depolama tesislerinin bölge çiftçileri başta 

olmak üzere geçimini pamuktan sağlayan bütün kesimlerin refahına 

önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen toplantıya, UPK 

Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz’ün yanı sıra, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ahmet duran Balsuyu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali 

Çiçek, Mustafa Kemal Kocabaş, Ali Özbuğday, Leon Picon, Bahri Erdal, 

Jak Eskinazi, Bertan Balçık, Mehmet Hasdemir, Selahattin Güneş, Ali 

Şimşek ve Genel Sekreter Ünal Evcim katıldı. 

İzmir Ticaret Borsası(İTB) Meclis ve 

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu 

Başkanı (UPK)  Barış Kocagöz, Hindistan 

Hükümetinin pamuk üretiminde yerli 

tohumları teşvik etmeye karar verdiğini 

belirterek, bu kararın İTB ve UPK’nın 

birlikte yürüttüğü GMO Free Cotton 

(GDO’suz pamuk) projesinin ne kadar 

doğru olduğunu gösterdiğini söyledi.

 Türkiye’nin GDO’suz pamukta 

marka yapma projesine önem vererek 

çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğine 

dikkat çeken Barış Kocagöz, “GDO’lu 

pamuk her zaman daha iyidir gibi bir görüş 

var. Ancak pamuk üretiminde dünyada Çin 

ile birlikte ilk  sıralarda olan Hindistan’ın 

GDO’lu pamuk mahsulünde gelişen 

pamuk kurdu direnci neticesinde, bu yıl 

yerli mahsul çeşitlerinin yetiştirilmesinin 

teşvik edilmesi kararı, GDO’lu pamuk 

üretimin çok avantajlı olmadığını 

UPK Yönetimi, Şanlıurfa’da toplandı

GDO’lu pamuktaki başarısızlık, Hindistan’ı 

pişman ederek yerli tohuma döndürüyor

gösterdi. Çünkü önce avantajlı görünen 

GDO’lu üretim daha sonra daha fazla ilaç 

kullanımına neden olabiliyor. Ülkemiz 

pamuğunun dünya pazarında daha iyi bir 

konuma gelmesi için GMO Free Cotton 

Projesini öne çıkarmalıyız” diye konuştu.  

Öte yandan pamuk ekim alanlarının 

yaklaşık yüzde 90’ı GDO’lu pamuk olan 

Hindistan’da hükümet, 2015-16 sezonu 

pamuk rekoltesinde Haryana, Punjab, 

Rajashtan, Gujarat ve Andhra Pradesh gibi 

bölgelerdeki beyazsinek ve pembe kurt 

saldırıları sebebiyle belirgin bir düşüş ve 

yüksek ilaç kullanımı yaşanınca GDO’lu 

pamuk yerine yerel pamuk çeşitlerinin 

yetiştirilmesini canlandırma kararı alındı.

 Tarım Bakanlığı’ndan üst düzey 

bir yetkili; çiftçileri korumak için, bu 

yıl Desi (Asyalı) pamuk çeşitlerinin 

yetiştirilmesinin ön plana çıkarılmasına 

karar verildiğini ve GDO’lu pamuğunun 

ortaya çıktığı 2002 yılında, pamuk 

yetiştirme alanlarının en az %25’inin yerli 

çeşitlerden oluşmakta olduğunu ve şu anki 

amaçlarının da kaybedilen bu alanı geri 

kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.
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Yunanistan Cumhuriyeti İzmir 
Başkonsolosluğu ve İMEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi koordinasyonunda 28 
Mart 2016 Pazartesi günü Hilton İzmir’de 
“Türkiye–Yunanistan Deniz Turizmi 
ve Yatırımları Forumu” gerçekleştirildi. 
Forum kapsamında yapılan 5 ayrı odak grup 
toplantısında, “Deniz Turizmi” ve “Turizm 
Sektöründe Yatırımlar” konularında 
işbirliği imkânları değerlendirildi.

Forumun açılış törenine İzmir 
Valisi Mustafa Toprak, Yunanistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Kiriakos Loukakis, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti 
Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Ekonomi 
Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Öztürk, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ve deniz turizmi 
sektöründe faaliyet gösteren Türk ve Yunan 
firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ilişki, yeterince 
kullanılmayan büyük bir bir potansiyelin 
hikayesidir. Örneğin, bugünkü konumuz 
olan turizm. Baktığımız zaman Türkiye’nin 
yaklaşık 40 milyon, Yunanistan’ın 22 
milyon turist ağırladığını görüyoruz. 
Oysa Akdeniz çanağının diğer cazibe 

merkezlerinden Fransa’ya 84 milyon, 
İspanya’ya 65 milyon ve İtalya’ya 49 milyon 
turist gidiyor. Biraz düşünecek olursak, 
Fransa, İtalya ve İspanya Anadolu’dan ve 
Yunan yarımadasından daha mı köklü bir 
medeniyete sahip ya da bu ülkelerin denizi, 
kumu, güneşi ve tabiatı Ege kıyılarından 
daha mı güzel? Bu soruların cevabının 
hayır olduğunu elbette hepimiz çok iyi 
biliyoruz. Ancak, bildiğimiz başka bir şey 
daha var, dünyada turizm hareketleri de, 
doğrudan sermaye yatırımları da huzur ve 
istikrarın hüküm sürdüğü bölgelere akıyor. 
Küresel ekonomide Asya’ya doğru güç 
kaymasının temel nedenlerinin başında 
bu geliyor. O halde yapmamız gereken, 
aramızdaki bütün ihtilafları çözme 
iradesini göstermek olmalı” dedi.

Türkiye ve Yunansitan’ın iki sorunlu 
komşu olduğu algısının ortadan kaldırıldığı 
an, başarıya ulaşmaya doğru çok önemli 
bir adım atılmış olacağına değinen Işınsu 
Kestelli, “Durup düşünmemiz lazım, 
Ege’deki bazı adaların aidiyeti meselesi, 
denizde 6 mil sorunu, kıta sahanlığı 
konusu, Kıbrıs meselesi, Türkiye’nin 
AB üyeliğine blokaj ve Ege’deki gereksiz 
silahlanma. Aramızda var olduğu var 
sayılan bu sorunların hangisi iki ülkenin 
de refah seviyesinin artmasına bir katkı 
sağlıyor? Yunanistan halkının, yaşadığı 
ekonomik krize bu sorunların hangisi 
pozitif katkı sağlıyor? Ya da Türkiye’nin 
karşı karşıya olduğu sorunların çözümü 
için bu sorunların hangisinin varlığının 
müspet bir etkisi var? Tabi ki hiçbirinin. 

Avrupa’nın en değerli coğrafyasını 
paylaşan Türkiye ve Yunanistan’ın iki 
kere ikiyi sekiz yapmak için işbirliğinden 
başka şansı olmadığını hepimiz biliyoruz. 
Aramızda bugün 3.3 milyar dolar gibi 
güdük bir rakam olan dış ticareti ilk 
etapta 10 milyar dolara yükseltmeyi 
hedeflemeliyiz. Ege nasıl ortak değerimizse, 
bu coğrafyaya kattığımız zenginlikleri de, 
birbirimizin hakkını gözeterek paylaşmayı 
başarabilmeliyiz. Örneğin, Yunan 
dostlarımız, İzmir ve Manisa’nın ürünü 
olan Ege Sultani üzümünü sahiplenmek 
gibi bir çaba içine girmemeli, bunun yerine 
İzmir ve Manisa’ya bu ürünün coğrafi 
işaret olarak tescil edilmesi noktasında 
destek olmalıdır. Aynı şekilde Türkiye de 
Yunanistan’a Yunan ürünlerinin resmi 
olarak tescil edilmesi konusunda destek 
vermelidir” diye konuştu.

Girişimcilerin karşılıklı olarak 
iki ülkede yatırımlar yaptığına 
değinen Kestelli, “Yunanistan’ın finans 
sektörümüze, bizim de Yunan turizmine 
ciddi yatırımlarımız oldu. Bu yatırımları 
yapan kimse pişman değil. Bilakis, herkes 
oldukça mutlu. Bu nedenle, Ege’yi bir ortak 
destinasyon yapmamız, Cruise turlarından 
Agro turizmine kadar bütün sinerji 
alanlarında ortak çalışmamız oldukça 
önemli” dedi.

Toplantının sonunda Işınsu Kestelli 
ve konuşmacılara İzmir Valisi Mustafa 
Toprak ve İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından anı 
plaketi takdim edildi.

Işınsu Kestelli Türkiye–Yunanistan Deniz 

Turizmi ve Yatırımları Forumu’nda

FORUMFORUM
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Dokuz 
Eylül Üniversitesi evsahipliğinde 05 Mayıs 
2016 Perşembe günü Rektörlük Binası 
75.Yıl Amfisi’nde gerçekleştirilen Kamu 
Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) 10 
“İzmir’in ekonomik ve mali yapısı ile 
yerel yönetimler” konulu toplantısına 
konuşmacı olarak katıldı. 

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Selma 
Karatepe’nin gerçekleştirdiği toplantıya 
Işınsu Kestelli’nin yanı sıra İzmir Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya Mutlu,  İZKA Kalkınma 
Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu,  Bölgesel 
Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü 
Nahit Bingöl katıldı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, “İzmir tarihi 
zenginliği, ticaret ve tarım potansiyeli 
bakımından şanslı bir ilimizdir. Tarım ve 
tarıma dayalı sanayi açısından Türkiye’nin 
lider şehirlerinden biridir. Coğrafi 
yapısı, iklim özellikleri ve hakim genetik 
kaynakları İzmir’in öne çıkmasında önemli 
rol oynuyor ve İzmir coğrafyasının % 
28,5’ini tarım alanları oluşturuyor. İzmir’in 
tarım ve tarım kaynaklı üretim verileri ele 
alındığında, aslan payını bitkisel üretimin 
aldığı görülüyor. Hayvansal üretim ve su 
ürünleri ise üretim yüzdeleri bakımından 
İzmir’in diğer iki lokomotif sektörü olarak 
göze çarpıyor” dedi.

Entegre ve kapsayıcı tarım 

yapılabilen nadide şehirlerden biri olan 
İzmir’in bağcılığı ve şarabı, inciri, çileği, 
hayvancılık ve süt hayvancılığı, zeytinyağı, 
tıbbi aromatik bitkileri, çiçekçiliği, 
arıcılığı, tütünü, narenciyesi, biyoçeşitliliği, 
tarım turizmi, tarım işletmeciliği, 
yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, 
jeotermal vb.), seracılığı, topluluk destekli 
tarım girişimleri, kooperatifçiliği, kadın 
girişimcileri, perma kültürü, organik tarımı, 
denizi ve derin tarihi gibi sürdürülebilir 
tarım ve yaşam için gerekli olan bütün 
elemanları ile Türk tarımının başkenti 
olmaya aday olduğuna dikkat çeken Işınsu 
Kestelli, “İzmir’i tarım sektörünün lider 
oyuncusu yapan etmenlerin en başında 
ise teknolojiyi yakından takip eden 
insanı geliyor. Modern tarım tekniklerini 
internet ve sosyal medya kaynaklarını 
kullanarak gün ve gün takip eden İzmirli 
tarım müteşebbisleri, ürün kalitesini ve 
birim başı verim ortalamalarını aşmayı 
başardı. İzmir tüm Türkiye’nin tarımsal 
katma değerini artırmakta, bu yönüyle de 
tarımın sanayi unsurlarını modern küresel 
standartlarda tüketiciyle buluşturuyor. 
Ülkemizin dört bir yanından gelen tarımsal 
ürünlerin İzmir merkezli tesislerde işlenip, 
ambalajlanmakta, gerekli kontrollerin 
ardından da sonra iç piyasaya ve ihracata 
sunulmakta. Altyapısı, aydın insan kaynağı 
ve mükemmeli sunmaya odaklı gelenekleri 
İzmir’in tarım üretimi anlamında büyük 
bir potansiyeli barındırmasına imkan 
sağlamıştır. Bu potansiyele ulaşılması için 
atılacak ilk adım ise bu yolda karşımıza 

çıkan engellerin tespiti, temel sorunların 
teşhisi ve makul çözüm önerilerinin 
uygulanması olacaktır” diye konuştu.

Tarım işletmelerinin yaşadığı 
ölçek sorunu, pazarlama faaliyetlerinde 
arzu edilen verimin yakalanamaması ve 
küresel piyasalarda fiyatların belirlenmesi 
safhasında belirleyici role sahip bir 
paydaş olarak çıkılamamış olunmasının 
İzmir’in göz kamaştırıcı potansiyeline 
ulaşmasını engelleyen en temel sıkıntılar 
olarak görüldüğünü dile getiren Kestelli, 
“Her ne kadar İzmir ekonomisine hayat 
veren unsurların başında tarım geliyor 
olsa da, kırsal nüfusun git gide azalması 
ve yaşlanması alarm zillerini çaldırıyor. 
Kırsaldan ve diğer illerden alınan göçün 
etkisiyle hızla genişleyen yerleşim alanları 
bu endişeleri pekiştirmekte, madencilik 
ve sanayi baskısıyla tarım arazilerinin 
küçülmesi durumu daha can sıkıcı hale 
getirmektedir. Kentlere yönelik göçün 
doğrudan şehirlerdeki işsizlik oranını 
artırması da cabasıdır. Türk insanının 
genlerinde saklı yaratıcılığı, yeniye ulaşma 
tutkusu ve Türk toplumunun asırlardır 
biriktirdiği deneyimle birleştirmenin göz 
alıcı bir potansiyele sahip olan İzmir’i de 
Türkiye’yi de küresel rekabette arzu edilen 
noktaya taşıyacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından toplantının 
sonunda Işınsu Kestelli’ye “Toplumsal 
Kalkınma ve Sosyal Destek Ödülü” takdim 
edildi.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli KAYSEM 10 toplantısına katıldı

SEMPOZYUMSEMPOZYUM
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İzmir Ticaret Borsası, İzmir Valiliği 

İl Dernekler Müdürlüğü ile İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü-Hayat Boyu Öğrenme 

Birimi’nin ev sahipliğinde ve Coca-Cola 

Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşam 

Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle 

gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi’nin 

İzmir’deki eğitimleri tamamlandı.

Kadınların toplum hayatındaki 

yerini ve donanımlarını güçlendirmeyi, 

vizyonlarını genişletmeyi hedefleyen 

eğitimleri kapsayan seminerlere katılan 

İzmirli kadınların sertifikaları 26 Nisan 

Salı günü İzmir Ticaret Borsası’nda 

yapılan törenle takdim edildi. Törene, 

İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay 

Esen, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Müdür Yardımcısı Tahir Büdün, İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

Başkanı Aysel Öztezel, Coca-Cola Türkiye, 

Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Hukuk 

Direktörü Zeynep Derman Küçükönder ve 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim 

Merkezi Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin Şahan 

katıldı.

Sertifika töreni öncesinde etkinliğin 

açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, “Bugüne kadar bu binanın 

çatısı altında çok büyük işlere imza attık 

ama şüphesiz en keyif aldığımız ve çokça 

önemsediğimiz işler, hep kadınlarımıza 

dönük işler oldu. Organik köy Karacaağaç 

projemizde kadınlarımızın hayata 

katılınca nasıl öncü olabildiklerini, 

Fikrim Geleceğim projesinde genç 

kızlarımızın fırsat bulabildiğinde ne 

denli girişimci olabildiklerini gördük. 

Kadınlarımıza dönük projeleri büyük bir 

şevkle destekledik. Kadın Girişimciler 

Kurulumuzun değerli başkanı sevgili Aysel 

Öztezel ve arkadaşları da bu konuda canla 

başla çalışıyor. Coca-Cola ve BÜYEM bize 

Kız Kardeşim fikriyle geldiğinde de aynı 

heyecanla kapılarımız açtık. Bugün bu 

salona bakıyorum ve “keşke her gün bu 

tür eğitimlere kucak açabilsek” diyorum. 

Çünkü hepimiz biliyoruz ki kadınsız 

toplum yarınsız toplumdur ve Türkiye’nin 

bir parlak geleceği olacaksa bu gelecek, 

kadınların omuzunda yükselecektir. 

Kadın, varoluşu itibariyle hep yüksek 

bir değer. Onu geç fark eden, yeni yeni 

‘yükselen değer’ ilan eden, ekonominin 

dinamikleri. Bu dinamiklerin başında da 

sistemin ‘erkek egemen’ bir yapıya sahip 

olması geliyor” dedi.

Birleşmiş Milletler’in araştırması 

kapsamında ele alınan 143 ülkenin 

yüzde 90’ında kadınların ekonomik 

potansiyelini kısıtlayan en az bir ya da 

birden fazla yasa olduğuna değinen 

Işınsu Kestelli, “79 ülkede kadınların 

yapabilecekleri iş tipini kısıtlayan yasalar 

bulunuyor. 15 ülkede halen kadınların 

çalışıp çalışamayacağına yasalar gereği 

eşleri karar veriyor. Bugün sizi rakamlara, 

istatistiklere boğmak niyetinde değilim... 

Ancak ekonominin yükselen değerinin 

neden kadınlar olduğunu ve aslında 

dünya ekonomisinin neden kadınlara 

muhtaç olduğunu konuşurken, esasında 

demin 18. Yüzyıldan verdiğim örnekten 

çok daha farklı bir dünyada olmadığımızı 

üzülerek söylüyorum. IMF’ye göre bazı 

ülkeler, kadınları ekonomi hayatına 

Kız Kardeşim Projesi sertifika töreni 

İTB’de gerçekleştirildi
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yeterince katılamadığı için potansiyel 

gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 35’ine 

ulaşan ekonomik kayıpla karşı karşıya 

kalıyor. IMF, Türkiye’nin işgücü açısından 

kadın-erkek uçurumundan kaynaklanan 

ekonomik kaybının GSYH’sinin yüzde 25’i 

civarında olduğunu açıkladı. Sözün kısası, 

gidecek çok yolumuz var” diye konuştu.

Türkiye’de okur-yazar olmayan 

kadınların işgücüne katılım oranının 

yüzde 17,4, lise altı eğitimli kadınların 

işgücüne katılım oranının ise yüzde 26,3 

olduğunu belirten Kestelli şunları dile 

getirdi: Lise mezunu kadınların işgücüne 

katılım oranı yüzde 32,1. Mesleki veya 

teknik lise mezunu kadınların işgücüne 

katılım oranı yüzde 39,3... Yükseköğretim 

kurumlarından mezun olan kadınların 

işgücüne katılım oranı ise yüzde 72,2. Bu 

tablodan da net olarak anlaşılabileceği 

gibi, kadınların erkeklerle eşit şartlarda 

mücadele edebilmesi, önüne çıkartılan 

engelleri aşabilmesi için ilk yapmamız 

gereken şey onların iyi bir eğitim almasını 

sağlayabilmek. Türkiye’de kadın hakim 

oranı yüzde 36,9. Kadın profesörlerin oranı 

ise 2013-2014 öğretim yılı için yüzde 28,7 

seviyesinde. Yani okuyan kadın başardı.  

Fırsat eşitliği sağlanan kadın kazandı. 

Tek yapmamız gereken de bu. Bugün bu 

salonda sertifika almaya hak kazanan 

kadınlarımızın, hayatı okuma konusunda 

büyük bir adım attığı ortada. Emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, katılan yürekli 

kadınlarımıza “iyi ki varsınız” diyorum.

2020 yılına kadar tüm dünyada 5 

milyon kadını güçlendirme hedefiyle yola 

çıkan  Coca-Cola’nın  Türkiye’de yeni bir 

projeyi hayata geçirmesinden mutluluk 

duyduğunu söyleyen  Coca-Cola  Türkiye,  

Kafkasya ve Orta  Asya Bölümü Hukuk 

Direktörü Zeynep Derman Küçükönder, 

“ Coca-Cola olarak, ‘Kız Kardeşim’ 

projesiyle İzmirli kadınlara finansal 

okur yazarlıktan etkili konuşmaya kadar 

farklı alanlarda yetkinlik kazandıracak 

eğitim verilmesine destek olmaktan gurur 

duyuyoruz. Kız Kardeşim projesiyle 

çıktığımız yola  Kayseri,  Malatya,  

Gaziantep,  Trabzon ve  İzmir’in ardından  

Adana ve  Sakarya’da devam ederek  

Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara 

ulaşacağız. Kadınlarımızı dinleyerek, 

onların ihtiyaçlarına göre bilgi ve yetkinlik 

kazanmalarına destek olmanın heyecanı 

içindeyiz” dedi.

Eğitimlerin hem kişiye hem çevreye 

hem de topluma yapılan en büyük 

yatırım olduğunu belirten Boğaziçi 

Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Direktörü Dr. Işıl Keskin Şahan ise 

bugüne kadar 750 katılımcı kız kardeşi 

sertifikalandırdıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından sertifika 

almaya hak kazanan katılımcılara 

sertifikalarını Işınsu Kestelli ve törende 

yer alan yöneticiler takdim etti. Sertifika 

takdiminin sonunda törende yer alan tüm 

konuklar anı fotoğrafında biraraya geldi.
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Gıda sektöründe yenilikçi, inovatif ürünlerle katma değerli 

üretimi arttıracak projelerin sanayi ile buluşması amacıyla Ege 

İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından bu yıl dördünce kez düzenlenen 

Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 24 Mayıs 2016 Salı günü İzmir Swissotel’de 

gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Borsası’nın da sponsorları arasında yer 

aldığı etkinliğin açılış törenine İzmir Valisi Mustafa Toprak, Ekonomi 

Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkan Yardımcısı Sırrı Aydoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör 

Başkanı Sabri Ünlütürk, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Genel 

Sekreter Dr. Erçin Güdücü ve Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü 

katıldı. 

Organizasyon kapsamında düzenlenen ve İzmir Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ün moderatörlüğünü yaptığı “Melek 

Yatırımcılar, Yatırımcı ve Girişimci Buluşması” konulu panelde Melek 

Yatırımcı ve Girişimci Hulusi Berik ile Girişimci, Hamsi Finger Co-

Founder Vide Su Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gediz 

de konuşmacı olarak yer aldı.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz 

moderatörlüğünde gerçekleşen panelde sırasıyla konuşmacıların 

girişimcilik yolunda başlarından geçen olumlu ve olumsuz süreçler, 

başarılı proje üretme teknikleri hakkında görüş ve önerileri, “Melek 

yatırımcılık” nedir, sistemin başarılı işleyebilmesi ve Türkiye’de 

uygulanabilirliği konusunda neler yapılmalıdır? konularında görüş ve 

önerileri izleyicilere aktarıldı. 

Açılış töreni ve panel oturumlarının ardından organizasyona 

katılan proje sahiplerinin çalışmaları sergilendiği alan gün boyu 

ziyaretçileri ağırladı.

6. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 

İzmir’de gerçekleştirildi

PROJE PAZARI

Meclis Başkanı Kocagöz organizasyon kapsamında düzenlenen “Melek Yatırımcılar, Yatırımcı 

ve Girişimci Buluşması” konulu panelde moderatör oldu
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Tarım politika ve uygulamalarının, 

bakanlık çalışanları ve tarım sektörü 

paydaşları arasında değerlendirilmesi 

amacıyla ülkenin 7 ayrı bölgesinde 

düzenlenmesi planlanan T.C. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Koordinasyon ve 

Sektörel Ortak Akıl Toplantılarının altıncısı 

“Ege Bölgesi Bakanlık Koordinasyon ve 

Sektörel Ortak Akıl Toplantısı”, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 

katılımıyla 1-2 Nisan 2016 tarihlerinde 

İzmir Kaya Termal Otel’de gerçekleştirildi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Faruk Çelik’in Başkanlığında, mülki idare 

amirleri, Bölge milletvekilleri, Bakanlık 

merkez birimleri, ilgili kuruluşlar, bölge 

il müdürleri, kurum 

ve kuruluş müdürleri, 

üniversiteler, sektör 

temsilcileri ve 

üreticilerin katılımları 

ile düzenlenen ikinci 

gün toplantısına, İzmir 

Ticaret Borsası’nı 

temsilen Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz, 

Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 

Ercan Korkmaz, 

Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer 

Gökhan Tuncer ve 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Özhan Şen katıldı. Bölge illerinden gelen 

temsilcilerin istek, talep ve sorunları ele 

alındığı toplantıda İzmir Ticaret Borsası 

adına tarım alanındaki görüş ve öneriler 

konulu dosya sunuldu. Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz toplantıda söz alarak İzmir 

ve Türkiye genelinde pamuk sektöründeki 

son durum ve yapılması öngörülen 

düzenlemelere ilişkin Bakan Faruk Çelik’e 

görüş ve soru iletti.

Ege Bölgesi Bakanlık Koordinasyon ve 

Sektörel Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirildi 

TOPLANTITOPLANTI
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Dünyanın en büyük pamuk 
üreticilerinden biri olan Türkmenistan’dan 
bir heyet, olası işbirlikleri konusunda fikir 
alış-verişi yapmak ve Borsa faaliyetlerini 
incelemek üzere İzmir Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti. Türkmen Ticaret Borsası 
heyetinde Borsa İnsan Kaynakları ve 
Hukuk Birimi Müdürü Orazsähet Carıyev, 
Borsa Alım Satım Faaliyetleri Birimi 
Müdürü Baymırat Aydogdıyev, Tescil 
Birimi Müdürü Begenç Bayjıkov, Analiz ve 
Yeni Teknolojiler Birimi Müdür Yardımcısı 
Serdar Amandurdıyev, Fiyat Analizi 
ve Pazarlama Birimi Uzmanı Serdar 
Çerkezov yer aldı. Heyeti, İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Genel Sekreter 
Yardımcıları Sinem Çelikten ve Dr. Pınar 
Nacak karşıladı. Toplantıda, İzmir Ticaret 
Borsası çalışmaları, projeleri ve salon 
faaliyetleri tanıtılarak iki ülke arasında 
yapılabilecek olası işbirlikleri görüşüldü.

Ziyarette Meclis Başkanı Barış 
Kocagöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Uçak Türkmenistan heyetine İzmir 
Ticaret Borsası çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Açılış konuşmasını yapan İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Uçak, Türkiye ile benzer birçok 
ortak kültürel özelliğe sahip Türkmen 
heyetini Borsa’da ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti ifade ederek, “İzmir Ticaret 
Borsası olarak Türkiye’de uluslararası 
ticaretin geliştirilmesi ve yenilikçi projelere 
imza atma konusunda olabilecek her 

türlü işbirliğine açığız. Bu amaçla, sizlerle 
görüşmeler gerçekleştirmek ve karşılıklı 
iş fırsatlarını değerlendirmek bizler için 
oldukça önem arz etmekte” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir 
Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı 
Dr. Pınar Nacak İzmir Ticaret Borsası 
işleyişi, İzmir Ticaret Borsası Elektronik 
Platformu (İZBEP), Ege Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) ve 
E-Commodity Bazaar Elektronik Alım - 
Satım Platformu faaliyetleri konusunda 
sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından 
heyet İzmir Ticaret Borsası Pamuk Korbeyi 
ve Üzüm Salonu’nu gezerek pamuk ve 
üzüm alım - satım seansları ve salonlarda 
yapılan işlemler konusunda bilgi aldı.  

Toplantının ardından Türkmenistan 
Ticaret Borsası temsilcileri ve İzmir 
Ticaret Borsası’nın pamuk sektörü 
üzerine faaliyet gösteren üyeleri bir araya 
gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 
Görüşmelerde iki ülke arasında pamuk 

ticaretinin geliştirilmesi ve  mevcut 
sorunların çözümü  konusunda karşılıklı 
fikir alışverişi yapıldı. Görüşmelerin 
ardından Türkmenistan Heyeti karşılıklı 
iş fırsatlarını değerlendirmek ve özellikle 
E-Commodity Bazaar platformu hakkında 
bilgi sahibi olma fırsatı yakalamanın 
kendileri için oldukça önemli olduğunu 
belirterek, ülkelerinde platformun 
tanıtımı konusunda görüşmeler 
gerçekleştireceklerini belirttiler.

Toplantıların ardından Türkmenistan 
Heyeti İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Uçak’a ülkelerine özgü yöresel 
kıyafet ve ürün takdiminde bulundu. İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Uçak ise Türkmenistan heyetine 
İzmir’e özgü yöresel ürün ve Borsa 
Tarihçesi takdim etti.

Ziyaret programının ikinci gününde 
ise Türkmenistan Ticaret Borsası Heyeti 
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak eşliğinde, 
ELİDAŞ ve İzmir Ticaret Borsası 
Laboratuvarı İZLADAŞ tesislerini ziyaret 
ederek pamuk depolama sistemi, lisanslı 
depoculuk ve pamuk lif analizi faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında 
ELİDAŞ Genel Müdürü Ahmet Özlü’den 
tesis faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi alan 
heyet sistemin oldukça başarılı işlediğini 
belirterek, ELİDAŞ’ta Türkmenistan 
pamuğunun depolanması ve bu modelin 
ülkelerinde de uygulanabilirliği konusunda 
karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

Pamuk devi Türkmenistan’dan İzmir 

Ticaret Borsası’na işbirliği ziyareti



MAYIS 2016 -31

Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri 
Derneği’nin (TAGYAD) daveti üzerine bu 
yıl basın turunu Türkiye’de düzenlemeye 
karar veren Uluslararası Tarım Gazetecileri 
Federasyonu (IFAJ) temsilcileri, dört 
günlük Türkiye ziyaretleri kapsamında 07 
Nisan 2016 Perşembe günü İzmir Ticaret 
Borsası’nı ziyaret ederek Borsa faaliyetleri 
ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

IFAJ üyeleri, Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz, 
Yalçın Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Uçak tarafından karşılandı.

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, “İzmir ve çevresinde bulunan Batı 
Anadolu illerinin sahip olduğu tarımsal 
üretim potansiyeli, İzmir limanının varlığı 
ile birleşince şehrimizin tarih boyunca 
önemli bir ticaret merkezi olmasına neden 
olmuştur. Türkiye’nin ilk borsası olan 
borsamız da, bu ticaretin ortaya çıkardığı 
ihtiyaçlar çerçevesinde 1891 yılında 
kurulmuştur. Bu yıl 125’inci kuruluş 
yılımızı kutluyoruz. Bünyemizde tarım ve 
gıda üretimi ve ticareti ile uğraşan 2 bine 
yakın üye firmamız bulunuyor. Birazdan 
gezeceğimiz işlem salonları olan pamuk 
ve kuru üzümde açıkladığımız fiyatlar 
referans olarak kabul ediliyor. Ayrıca, 
tarımsal üretim ve ticaretin ve üyelerimizin 
iş kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 

birçok proje gerçekleştiriyoruz.  Son yıllarda 
uluslararası işbirliği faaliyetlerine de büyük 
önem veriyoruz.  Borsa olarak merkezi 
Liverpool’da bulunan Pamuk Kuruluşları 
İşbirliği Komitesi (CICCA) ve merkezi 
Cenevre’de bulunan Uluslararası Coğrafi 
İşaretler Ağı’na (orıGIN) üyeliğimiz 
bulunuyor” dedi. 

Geçtiğimiz yıl İzmir Ticaret Borsası 
tarafından oluşturulan E-ticaret Projesi 
kapsamında oluşturulan E-Commodity 
Bazaar Elektronik ürün alım-satım 
platformu için Macaristan Ulusal Ticaret 
Merkezi ile işbirliği gerçekleştirildiğini 
belirtilen Işınsu Kestelli, “Aynı proje 
kapsamında bu yıl İtalyan Online 
Emtia Borsası ile işbirliği yapacağız. Bu 
anlamda sizlerden Borsamız ve ülkenizde 
bulunan muhtemel kuruluşlar arasında 
gerçekleşebilecek işbirliği için desteklerinizi 
bekliyoruz. Ayrıca, ülkemiz tarım 
sektörünün ve gıda sanayinin tanıtımı 
açısından da ziyaretinizin çok anlamlı 
olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. 

İzmir’in barındırdığı potansiyelle, 
tarım ve hayvancılıkta bütün Akdeniz 
çanağının yeni yenilik merkezi olmaya aday 
bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Kestelli, 
“Buradaki potansiyel, Avrupa’nın bu alanda 
yaşaması muhtemel olan sürdürülebilirlik 
sorununun cevabı. Avrupalı dostlarımızın 
İzmir ve Türkiye’ye bu gözle de bakmalarını 
önemle tavsiye ediyorum” dedi.

TAGYAD Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Uğural ise, “Türkiye’de Tarım 
Gazetecileri Federasyonu olarak 17 

farklı ülkeden temsilcinin yer aldığı 
dünya tarım medyasını temsil eden 
kuruluş olarak Uluslararası Tarım 
Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) Heyetini 
Borsamızda ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Bu konudaki destekleri ve 
misafirperverlikleri dolayısıyla başta 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 
olmak üzere tüm Borsa yönetimine 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

IFAJ Muhasip Üyesi Adrian Bell 
de, “Türk tarımını yalnızca ekonomik 
açıdan değil, kültürel ve sosyal açıdan da 
deneyimleme fırsatı bulmak bizler için 
gerçekten oldukça önemli” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü 
IFAJ Heyetine İzmir Ticaret Borsası 
projeleri ve Borsacılık sisteminin işleyişi 
konusunda sunum gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaları ve sunumun 
ardından İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli IFAJ 
Muhasip Üyesi Adrian Bell’e ziyaretleri 
dolayısıyla anı plaketi ve Borsa tarihçesi 
takdim etti.

IFAJ Heyeti İzmir Ticaret Borsası 
yöneticileri eşliğinde Üzüm İşlem Salonu ve 
Pamuk Korbey’ini ziyaret etti ve alım-satım 
işlemlerini yerinde inceleme fırsatı bularak 
Borsa üyelirinden konuya ilişkin ayrıntılı 
bilgi aldı. Ziyaret programının sonunda 
İzmir Ticaret Borsası ve IFAJ Heyeti anı 
fotoğrafında bir araya geldi.

Uluslararası tarım gazetecileri İzmir 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti
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125 yıllık geçmişi ile tarım sektörüne 

verdiği hizmetlerin yanı sıra sosyal 

sorumluluk projelerinde yer almayı da 

öncelikleri arasında tutan İzmir Ticaret 

Borsası (İTB), Koruncuk Dostu İş Yeri 

oldu. Koruncuk Dostu iş yeri plaketi, İTB 

ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 

yöneticilerinin katıldığı törenle Borsa’ya 

asıldı.

Korunmaya muhtaç çocuk sayısının 

ülkemizde her geçen gün arttığına dikkat 

çeken İTB Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, “Konu çocuklar olunca 

duyarlılığımız elbette kat kat artıyor. 

İzmir’de inşaatına başlanan Koruncukköy 

ile ilgili oluşuma destek vermek amacıyla 

bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu köy 

hepimizin. İzmir’de bulunan tüm kurum 

ve şirketlerin Koruncuk Dostu İş yeri 

olmasını diliyorum” dedi.

Koruncuk olarak da bilinen Türkiye 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı İzmir 

Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Nişli,  

36 yıldır misyonunu başarı ve güven ile 

devam ettirmiş vakfın Türkiye’nin 2. 

Çocuk Köyü’nü İzmir’in Urla ilçesinde  

hayata geçirdiğini belirterek,  “İzmir’in 

Koruncukköy’e sahip çıkacağını biliyoruz. 

Bu amaç ile Koruncuk Dostu İş yeri 

adında bir proje geliştirdik. İşkollarının 

lider, prestijli ve sosyal sorumluluğa önem 

veren, iyiliksever firmaları, Koruncukköy 

İzmir’in yanında olduklarını belirten bir 

plaket asıyor. Firmalardan, iş kollarına 

göre de katkı koymalarını bekliyoruz” diye 

konuştu. 

Nişli, şunları söyledi: 

“İTB’nin  kendi faaliyet alanlarında 

sürdürdüğü projelerin yanı sıra, kent 

ve ülke sorumluluğu adına birçok 

alanda  sosyal sorumluluk projeleri de 

gerçekleştirmekte olduğunu biliyoruz. İlk 

plaketimizi İTB’ye asmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Borsa Başkanı, Vakfımızın 

da Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Işınsu 

Kestelli ve Borsa Yönetim Kuruluna 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diliyor ve 

biliyoruz ki İzmir Koruncukköyü’ne sahip 

çıkacak ve örneklerimiz çoğalacak. Her 

çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, 

yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda 

yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından 

yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve 

yeteneklerini geliştirme, kısaca insan 

haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama 

hakkı olduğuna inanıyoruz. İhmal 

görmüş ve kişisel varlığı tehdit altında 

olan korunmaya muhtaç çocukları 

okul öncesi yaştan başlayarak; sağlıklı 

gelişmelerini sağlayarak, eğitim imkanı 

sunarak, kişisel yeteneklerinin geliştirerek, 

geleceğe hazırlayıp topluma kazandırmayı 

amaçlıyoruz.”

İzmir Ticaret Borsası, Koruncuk 

Dostu İş Yeri oldu

SOSYAL SORUMLULUKSOSYAL SORUMLULUK
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İzmir Ticaret Borsası ve 

koordinatörü olduğu TOBB İzmir İl 

Kadın Girişimciler Kurulu ile İzmir 

Olgunlaştırma Enstitüsü arasında kadın 

girişimciler ve adaylara yönelik işbirliği 

olanakları yaratmak ve Enstitü’nün faaliyet 

ve hizmetlerini tanıtmak, geliştirmek 

ve yaygınlaştırmak amacıyla protokol 

imzalandı. Törenin ardındın Enstitü’nün 

3 farklı koleksiyonundan özel parçaların 

sunulduğu mini defile gerçekleştirildi. 

Protokol imza töreninde konuşma 

yapan TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, 

“Kadınlara meslek eğitimi vermek ve 

kadınların girişimciliğini arttırmak 

istiyoruz. Ülkemizin kadın girişimcilere 

ihtiyacı var. Ülkemizde kişi başına düşen 

gelir potansiyelinin yüzde 22’sini her yıl 

kaybediyoruz. 2023 hedeflerine ulaşmak 

istiyorsak. Öncelikle kadının iş hayatının 

içindeki varlığını gelişmiş ülkeler düzeyine 

çıkarmak istiyoruz. AB’de kadınların 

yüzde 63 oranında. Kadın girişimcilerin 

oranı ülkemizde yüzde 8 ve iş gücüne 

katılım oranı yüzde 33. Artık cesur 

nitelikli ve girişimci kadınların sayısı 

artacak. Böylelikle mutlu bir toplum 

haline geleceğiz. Kadın girişimcilere 

yönelik adaylar yaratmak ve olgunlaşma 

enstitüsünün faaliyetlerini güçlendirmek 

kadın dayanışmasının örneği olacak” diye 

konuştu.

Bugün çalışmamız gereken çok şeyin 

olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan 

önceki dönem Hazine Bakanı ve TOBB 

Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ayfer Yılmaz, “Kişi başına gelir 

on bin dolar ile orta gelir tuzağına düştük. 

Orta teknoloji tuzağındayız. Kabuğumuzu 

kıramıyoruz. Beşeri sermayemiz olan 

kadını yeterince eğitemiyor ve ondan 

faydalanamıyoruz. Dünyanın 18. 

ekonomik gücü olmasına rağmen. Kadının 

iş gücüne katılımından 131. sıradayız. 

Kadınların ortalama eğitim oranı beş 

yıl ve altıdır. Daha fazla ve daha kaliteli 

girişimciler yaratmak için güçlerimizi 

birleştirmeliyiz” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Üyesi Bülent Uçak da, “365 günde bir günün 

kadının hatırlanmasının uygun olmadığını 

düşünüyorum. Bunun geliştirilmesi lazım, 

çünkü kadınlar anne değil toplumun 

temel taşıdır. Toplumun ileri gitmesi için 

sadece erkekler yetmez. Başarılı kadınların 

artması için erkeklerin onları desteklemesi 

lazım. Kadın girişimcilerin birlikte hareket 

etmesi ve yaygınlaşması için çalışmalıyız. 

Kadınların yüklendiği sorumluluklar 

nedeniyle işgücü piyasasında yeterli rol 

alamamaları zinciri kırılmalı. Bu ve buna 

benzer sosyal sorumluluk projelerinin 

artmasını diliyorum” diye konuştu. 

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule 

Aydın, kadının toplumdaki dönüştürücü 

rolüne dikkat çekerek kadının hak 

ettiği yeri alması gerektiğini söyledi. 

Kadınlara değer vermenin en büyük 

yatırım olduğuna dikkat çeken Aydın, 

“Kurumumuz İzmir Ticaret Borsası ve 

İzmir TOBB Girişimciler kurullu ile 

birlikte kadına yönelik çalışmalarda 

işbirliği yapacağız. İzmir Olgunlaşma 

Enstitüsü Milli Kültür değerlerimizi 

araştıran, geleneksel el sanatlarımızı yaşan 

ve gelecek nesillere aktarak eğitim kurulu 

olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu protokol çerçevesinde girişimciler 

kurulu ve İTB Enstitüde eğitim alanlar 

veya mezunları için istihdam olanaklarını 

geliştirmek ve girişimciliği destekleyici 

eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek için 

ortak çalışma yapacak. Kadın girişimci ve 

adaylarının olanakları geliştirilecek ” dedi. 

İTB, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ve Olgunlaşma Enstitüsü arasında 

işbirliği protokolü imzalandı

Öztezel: Kadın girişimciliği arttırılmalı
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Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 
Borsası tarafından yürütülen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu ve 
Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu 
üyeleri İzmir’de bir araya geldi. İşbirliği 
olanaklarının gündeme getirildiği 
görüşmede, Diyarbakırlı iş kadınları, 
İzmirli işkadınlarını Diyarbakır’a davet 
ederek birlikte proje üretmeye çağırdı.  

TOBB Diyarbakır İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, 
Başkan Yardımcısı Ekin Ensarioğlu, İcra 
Kurulu Üyeleri Nezahat Barutçuoğlu, 
Müzeyen Korkutata, Keziban Ekinci, Zülal 
Koç, Birgül Çelik Yuki, Şerife Keskin, Fidan 
Bozdoğan Kayar, Leyla Korkutata, Hamide 
Akar ve Teyibe Oğurlu’dan oluşan heyeti, 
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Aysel Öztezel ve İcra Kurulu Üyeleri Zeynep 
Gürel, Filiz Uçar, İzmir Ticaret Borsası 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak, 
Borsa Başkan Danışmanı Dilara Sürgü ile 
İzmir KGK Sekteri Fulya Yemişçi karşıladı. 

Diyarbakırlı iş kadınlarının 
kendilerini ziyaret etmesinden ve işbirliği 
olanakları yaratılmasından büyük 
memnuniyet duyduklarını belirten TOBB 
İzmir İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanı Aysel Öztezel, “Diyarbakırlı 
kadınlar ile İzmir’de bir arada olmaktan 

büyük mutluluk duyduk. Bundan sonra 
ilişkilerimiz çok daha derin devam edecek, 
önümüzdeki aylarda İzmir-Diyarbakır 
Kadın Girişimciler Kurulu arasında 
köprü kurulmasını, kadının kadına elinin 
değmesini sağlayacak çok özel projelerde 
birlikte olup Diyarbakır’a onların 
vasıtasıyla ulaşabileceğimize inanıyor, barış 
ve güzellikler dolu günler diliyorum’’ diye 
konuştu. 

TOBB Diyarbakır İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl 
ise İzmir ziyaretlerinin kendileri için büyük 
moral ve motivasyon sağladığını belirterek, 
Güneydoğu’da rol model iş kadını arttıkça 
öz güven bulan kadınların örümcek ağı 

etkisi yaptığını ve bölge kadınının artık 
kendi işini kurmaya başladığı söyledi. Doğu 
ve Güneydoğu’da yaklaşık 30 iş kadının 
ihracat gerçekleştirdiğini ve erkeklerle 
aradaki farkın hızla kapandığını belirten 
Akyıl, bu tür programların artırılması 
ve deneyimlerin paylaşımı amacıyla 
İzmirli iş kadınlarını Diyarbakır’a davet 
etti. Akyıl, “İş kadınlarımız çatışmalarla 
anılan bölgemizin potansiyelini yerinde 
görmelidir. Diyarbakır’ın bahsedildiği gibi 
yatırım yapılamayacak durumda bir il 
olmadığını gelip görmeli ve yaşadıklarını 
tüm Türkiye’ye anlatmalıdırlar. Böylece 
kadın inandırıcılığıyla bölgemizde 
yatırımların artacağına inanıyorum’’ dedi.

TOBB Diyarbakır İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ekin Ensarioğlu ise bir çok medeniyete 
ev sahipliği yapan Diyarbakır’ı Egeli iş 
kadınlarının gelip görmesinin oldukça 
önemli olduğunu belirterek, “Kadınlar 
olarak güçlerimizi birleştirirsek her türlü 
olumsuzluğun üstesinden geleceğimize 
inanıyorum’’ şeklinde konuştu.

Heyet daha sonra,  “Olivtech - 6. 
Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı’ ile 
’Ekoloji İzmir - 7. İzmir Organik Ürünler 
Fuarı’nı  ve İzmir Ticaret Borsası standını 
ziyaret etti. 

İzmirli iş kadınlarına 

Diyarbakır’dan davet var
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İzmir Ticaret Borsası TOBB İzmir İl 

Kadın Girişimciler Kurulu çalışmalarının 

koordinatör Borsası olarak İzmir’de ilk 

defa “Genç Başarı-Şirket Programı” 

kapsamında düzenlenen Genç Başarı 

Yerel Ticaret Fuarı’na destek verdi. 

Fuar kapsamında Ege Park Bornova 

evsahipliğinde gerçekleştirilen yarışma 

ve fuar organizasyonuna İzmir Valisi 

Mustafa Toprak, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Üyesi Bülent Uçak, TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel, Genel Sekreter Yardımcısı 

Pınar Nacak, Başkanlık Danışmanı Dilara 

Sürgü ve İcra Komitesi Üyeleri katıldı.

Yarışma öncesi yapılan açılış 

seremonisinde konuşma gerçekleştiren 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, “Gençlere yönelik, 

özellikle genç istihdamına yönelik yapılan 

her çalışmanın kıymeti çok büyük.  

Gençlerimiz, Türkiye’nin yarınlarını 

tayin ediyor. Küresel ölçekte, gücünü ve 

konumunu büyük ölçüde sahip olduğu 

genç nüfus avantajı ile şekillendiren 

ülkemiz için genç istihdamı öncelikli bir 

konu. 15-24 yaş grubunu içeren genç 

nüfusta işsizlik oranının yüzde 19,1 

olması diğer bir ifade ile her beş gençten 

birinin işsiz olması, bizlere girişimcilik 

ruhu ve bilincinin daha orta öğretim hatta 

ilköğretim çağlarında bile aşılanması, buna 

yönelik ders programlarının düzenlenmesi 

gerektiğini işaret ediyor” dedi.

Gençlere yapılan yatırımın Türkiye 

için daha aydınlık bir gelecek için 

yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken 

Işınsu Kestelli, Küresel olarak genç iş 

gücünde azalma var, gençlerin işgücüne 

katılım oranı, 1991 yılında yüzde 60 

iken günümüzde yüzde 47’ye düştü, 

küresel işsizlik oranı 

%13’e geriledi, tüm 

bu gelişmeler, genç 

istihdamının ve genç 

girişimciliğin öncelikli 

hedeflerimiz arasında 

olması gerektiğini bir kez 

daha bizlere gösteriyor” 

diye konuştu.

Bu proje sayesinde 

henüz 16-18 yaş grubunda 

olan gençlerimize 

girişimcilik fikrini 

aşılamak, şirket kurma 

ve yaşatma sorumluluğu 

yüklemek, onları 

şimdiden iş hayatına 

hazırlamak kendi 

istihdamlarını yaratma 

yolunda onlara rehber 

olmak gibi ulvi amaçları 

ile aslında önemli bir 

eksiklik giderildiğini 

belirten Kestelli, “Ayrıca, 

İzmir’de STK ve kamu 

işbirliği ile böyle bir proje 

yürütülmesi, deneyimli 

kadın girişimcilerimizin 

deneyimlerini aktarması, iş birliği, güç 

birliği ile ülkemiz gençliği için aydınlık 

yarınlar hazırlanması da bizleri mutlu 

etti. Bu projeye katkı sağlayan İzmir Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nü, Genç Başarı Eğitim 

Vakfı’nı, TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulunu ve Fuara ev sahipliği yapan İcra 

Kurulu Başkanı Aysel Öztezel’i ve emeği 

geçen herkesi kutluyor, şirketlerini kurarak 

proje yer alan öğrencilerimize başarılar 

diliyorum” dedi.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel 

Öztezel ise “Gençlerin girişimcilik ve şirket 

yönetimi konularında erken yaşta bilgi ve 

deneyim sahibi olmalarına olanak sağlayan 

projenin hayata geçmesinde emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, yarışmaya katılan 

tüm gençlerimizi başarılarından dolayı 

kutluyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından iş 

dünyasından gönüllülerin mentörlükleri 

sayesinde şirket yönetimi konusunda 

tecrübe kazanan gençlerin kurdukları 

şirketler, Avrupa Yılın Şirketi Yarışması’nda 

Türkiye’yi temsil etmek için yarıştı. 

Yarışmanın sonunda düzenlenen 

ödül töreninde İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 

Aysel Öztezel dereceye giren yarışmacılara 

ödül takdim etti.

İzmirli kadın girişimciler genç 

Başarı Yerel Ticaret Fuarı’na katıldı
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) 125.

yılında tarım alanında çalışmalar 

yapmak isteyen gençlere destek 

vermek amacıyla “Tarım Gençlerle 

Yükseliyor” proje yarışması 

düzenliyor. Üniversite ön lisans, 

lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri bitkisel ve hayvansal 

üretim, tarımsal pazarlama ve 

markalaşma ile tarımda bilişim ve 

teknoloji alanlarında hazırlayacakları 

projeleri ile yarışmaya katılabilecekler.

Tarımda sürdürülebilirlik 

ve rekabet gücünü arttırmak 

amacıyla çağdaş tarımsal 

uygulamaları geliştirmek, genç 

kesimin tarım sektörüyle olan 

ilişkisini güçlendirmek için gençleri 

tarımsal alanda yenilik yaratacak 

ve tarımın farklı çalışma alanları ile 

entegrasyonunu sağlayacak projeler 

üretmeye teşvik etmek amacıyla 

düzenlenen yarışmaya 17 Haziran 

2016 tarihine kadar ön başvurular 

kabul edilecek. Yarışmacılar, www.

itb.org.tr /duyurular internet adresinde 

bulunan yarışma şartnamesinde yer alan 

başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve 

imzalayarak e-posta (arge@itb.org.tr), 

posta yoluyla veya elden İTB’ye ileterek 

başvuru yapabilecektir.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Kalkınmanın 

yolunun tarımdan geçmekte olduğu 

bilinciyle İzmir Ticaret Borsası olarak, 

yerli ürünleri ve yerli üretimi sonuna 

kadar destekliyoruz. Son yıllarda yapılan 

araştırmalar ülkemizde tarım nüfusunun 

yaşlandığına işaret ediyor. Bir tarım 

ülkesi olan Türkiye için bu gelişme pek iç 

açıcı değil. Ülke olarak tarım sektöründe 

sahip olduğumuz potansiyeli ne yazık ki 

yeterince iyi değerlendiremiyoruz” dedi.

İzmir Ticaret Borsası’nın 1891 

yılından beri Türkiye ve tarım sektörüne 

başarıyla hizmet ettiğini belirten Işınsu 

Kestelli, “Sektörün sorunlarını kendi 

sorunu olarak gören ve çözüm önerileri 

üreten Borsamız, 125.yıl projelerimizden 

biri olan yarışma sayesinde gençlerin 

tarıma olan ilgisini arttırmak ve yaratıcı 

fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bizler 

tarımdaki en büyük avantajımızın gençler 

olduğuna inanıyoruz ve “Gelenekten 

Geleceğe” anlayışıyla hareket eden İzmir 

Ticaret Borsası olarak bu yolda her zaman 

gençlerimizin arkasındayız” diye konuştu.

17 Haziran 2016’da ön başvuruların 

tamamlanmasının ardından ikinci elemeye 

hak kazanan yarışmacılar arasından Borsa 

Yönetimi, akademisyenler ve resmi kurum 

temsilcilerinden oluşacak jüri tarafından 

yapılacak değerlendirmeler sonucunda 

yapılacak seçimle birinci olan projeye 

10.000, ikinci olan projeye 5.000, üçüncü 

olan projeye ise 3.000 TL para ödülü 

verilecek. Sonuçlar, kamuoyuna basın ve 

İzmir Ticaret Borsası internet sitesi www.

itb.org.tr kanalıyla duyurularak, ödüller 

hak sahiplerine İzmir Ticaret Borsası’nın 

belirleyeceği tarihte düzenlenecek ödül 

töreni ile takdim edilecektir.

İzmir Ticaret Borsası 125.yılında gençlerin 

tarımsal projelerine büyük destek
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TOBB Kayseri İl Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Merve 

Sarıoğlu, Başkan Yardımcısı Tuğba İlgü ve 

İcra Komitesi Üyesi Müge Üner’den oluşan 

heyet koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu’nu ziyaret etti. 

Heyeti İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 

İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel ve İcra 

Komitesi Üyeleri Işıl Saraç Nişli, Filiz Uçar 

ve Zeynep Gürel tarafından karşıladı.

Ziyaretin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel, İzmirli kadın girişimciler 

olarak Türkiye’nin farklı kesimlerindeki 

kadın girişimcilerle birarada olmak 

ve görüşmeler gerçekleştirerek kurul 

faaliyetlerini tanıtmaktan duydukları 

memnuniyeti ifade ederek, “İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 

olarak İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde iş dünyasında 

kadın çalışan sayısı ve istihdamının arttırılması konusunda 

birçok sosyal projeye imza attık. Türkiye genelinde bizlerle benzer 

çalışmaları yapan farklı kurullarımızla birarada olmak bizler için 

oldukça önemli. Bu sayede ulaşabildiğimiz kişi sayısı artarak 

projelerimizi geliştirme ve geniş kitlelere yayma konusunda her 

türlü işbirliğinden memnuniyet duyarız” dedi.

Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

Başkanı Merve Sarıoğlu ise İzmir’de olmaktan ve İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmaktan 

memnuniyet duyduklarını belirterek, “İki kurul arasında başarılı 

işbirliklerine imza atabileceğimiz düşüncesindeyiz. İki şehir 

arasında karşılıklı iş fırsatları yaratılması ve projeler üretilmesi 

konusunda işbirliği sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.” diye 

konuştu.

Ziyaretin sonunda Merve Sarıoğlu, Aysel Öztezel ve İcra 

Komite Üyelerini Kayseri’ye olası işbirliklerini görüşmek ve 

kurul faaliyetlerini tanıtmak amacıyla Kayseri’ye davet etti. 

Karşılıklı görüşmelerin ardından her iki kurulun temsilcileri anı 

fotoğrafında biraraya geldi.

Kayserili kadın girişimcilerden 

İzmirli kadın girişimcilere ziyaret
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İzmir’in girişimci kadınları, 

Torbalı Ticaret Odası’nın düzenlediği  

“Girişimci Kadınlar, Umutlu Yarınlar” 

konulu seminerde bir araya geldi. 

Torbalı’da ikamet eden kadın girişimciler 

ve firma çalışanlarının yönelik olarak 

düzenlenen toplantıda TOBB İzmir İl 

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

Başkanı Aysel Öztezel ve İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli konuşmacı olarak yer aldı. Kestelli, 

“Türkiye kadınlarını iş hayatının içine hak 

ettiği ölçüde yerleştirmeden bir başarı 

hikayesi yazamaz” dedi.

Seminer öncesinde İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz, Yalçın 

Yılmaz, Meclis Üyesi Şaban Can, TOBB 

İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel ve 

Dilara Sürgü’den oluşan heyet, Torbalı 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdulvahap Olgun ve Meclis Başkanı 

Erkan Aksoy’u makamında ziyaret etti ve 

ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi.

“Girişimci Kadınlar, Umutlu 

Yarınlar” seminerinde konuşan İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, “İzmir Ticaret Borsası’nda 

geride kalan 125 yılda pek çok önemli iş 

yapıldı. Ancak bir kadın girişimci olarak 

beni en çok heyecanlandıran işlerin 

başında, koordinatörlüğünü üstendiğimiz 

Kadın Girişimciler Kurulu’nun yaptığı 

çalışmaların geldiğini söyleyebilirim. Bu 

vesileyle, buradan Sayın Aysel Öztezel 

ve arkadaşlarına özverili çalışmaları için 

teşekkür ediyorum.  Ülke olarak güçlü bir 

ekonomi için daha üst düzey bir üretim ve 

ticaret yapısına ihtiyacımız var. Bunun için 

atılması gereken temel adımların başında, 

kadınımızı çalışma hayatının içine hak 

ettiği ölçüde yerleştirebilmek geliyor” dedi. 

Konuşmasında kadın istihdamı 

konusundaki araştırmalara ve yeni 

trendlere de yer veren Kestelli, Dünyada 

yapılan araştırmalar, kadın yöneticilerin 

çok olduğu şirketlerin kârlılık oranının 

yüzde 36 daha fazla olduğunu gösteriyor. 

McKinsey’in Women Matter araştırmasına 

göre, yönetim kurulunda en az 3 kadın üye 

bulunan şirketler, rakiplerine göre daha 

yüksek performans gösteriyorlar. Yönetim 

kurullarında çeşitliliğin güçlenmesi, 

daha geniş bir yetenek havuzundan 

yararlanmayı getiriyor ve performansı 

artırıyor. İş hayatında dünya çapında başarı 

elde eden kadın yöneticilerimiz var. Üstelik 

unutmayalım ki, araştırmalar tüketim 

kararlarına büyük oranda kadınların yön 

verdiğini gösteriyor. Amerika Birleşik 

Torbalı’da “Girişimci Kadınlar, 

Umutlu Yarınlar” konuşuldu
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Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya 

göre hane halkı tüketim kararının yüzde 

73’ü kadınlar tarafından veriliyor” diye 

konuştu.

Kadınların işgücüne katılım oranını 

artırmanın yolunun eğitim olduğu 

kadar, geleneksel olarak kadınların 

omuzlarına yüklenen sorumlukların 

devlet tarafından paylaşılmasından da 

geçtiğine değinen Kestelli, “Dünyadaki 

ücretsiz işlerin yüzde 95’ini kadınlar 

üstleniyor. Toplumumuzda çocuk, yaşlı 

ve hasta bakımı, kadınların sorumluluğu 

olarak görülür” dedi.  Türkiye’nin, kadına 

seçme ve seçilme hakkının tanındığı 

birinci kadın devriminde öncü ülkelerden 

biri olduğunu hatırlatan Kestelli, “Bugün, 

ekonomide kadının varlığını maksimize 

edecek ikinci kadın devriminin de en iyi 

uygulayıcılarından biri olmalıyız. İçinden 

geçtiğimiz demografik fırsat penceresini 

iyi değerlendirme sorumluluğu hepimize 

birden düşüyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz on yılda kadınların 

güçlendirilmesi yönünde çok önemli 

adımlar atıldığını dile getiren Işınsu 

Kestelli,  “Kız çocuklarımızın okuması 

için getirilen zorunlu eğitim önemli bir 

adımdı. 2004 yılında Anayasa’ya, “Kadınlar 

ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu 

eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 

yükümlüdür” maddesi eklendi. 2003 

yılında yürürlüğe giren Yeni İş Kanunu da, 

iş hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması 

yönünde önemli düzenlemeler getirdi. Bu 

reformlarla Türkiye’de kadınların işgücüne 

katılım oranı 2004 yılında yüzde 23.3 

iken, 2014’te yüzde 30.3’e yükselmiştir. 

Geriye dönüp baktığımızda kat ettiğimiz 

mesafeyi görüyor, geleceğe daha bir 

umutla bakıyoruz. Ancak alınacak daha 

çok yolumuz var” dedi.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel 

ise “İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra 

Kurulu’nda da temsil edilen Torbalı Ticaret 

Odası ile işbirliği yapmaktan, ortaya 

çıkan sinerjiden büyük bir memnuniyet 

duymaktayız. TOBB Kadın Girişimciler 

Kurulu’nun misyonu, ülkemizdeki 

kadın girişimci potansiyelinin nicelik 

ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve 

daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla 

politika belirlemek ve girişimcilik 

kültürünün kadınlar arasında gelişmesine 

öncülük etmek. İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu olarak, bu misyon çerçevesinde, 

kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek, 

kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek 

kariyer geliştirme fırsatları yaratmak 

amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” 

dedi.

Türkiye’de son beş yıla bakıldığında, 

kadın girişimci kurullarındaki üye sayısının 

yüzde 42 artmasının da tüm bu çabaların 

boşa gitmediğini gösterdiğine değinen 

Aysel Öztezel, “Bu başarıda, merkez ve ile 

oda/borsalarımızın katkısı, kadın ve kadın 

girişimciliğine verdikleri önem ve değerin 

etkisi çok büyük. Son dönemlerde, oda/

borsalarımızda kadının odak noktada 

olduğu bir çok etkinlik ve faaliyete imza 

atıldı.  Rahatlıkla söyleyebilirim ki, en 

azından Bölgemizde, ilimizde kadının adı 

ve gücü var. Elbette, Türkiye için kadınının 

girişim ve işgücü piyasasında daha yüksek 

oranda var olması hepimizin temennisi” 

diye konuştu.

Öztezel, konuşmasının son 

bölümünde, kadınların daha etkin olduğu 

sektörler ve etkin biçimde yer alamadığı 

sektörler bazında analizler yaparak, kentte 

atıl kalan ve kırsalda da gelişmeyen kadın 

iş gücünü desteklemenin TOBB çatısı 

altında, yeni kadın girişimci yaratacak, 

mevcut kadın girişimcilerin potansiyelini 

geliştirecek pilot projeler gerçekleştirmenin 

en temel hedefleri olduğuna değindi.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdulvahap Yıldırım 

ise kadın girişimciliğin özendirilmesi 

konusunda İzmir Ticaret Borsası’nın rol 

model oluşturduğunu belirterek başarılı 

çalışmaları dolayısıyla Işınsu Kestelli ve 

Aysel Öztezel’e teşekkürlerini iletti. Oda 

olarak kadın girişimciler konusundaki 

çalışmalara oldukça önem verdiklerini 

dile getiren Yıldırım, bu konuda her türlü 

işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Toplantının sonunda Işınsu Kestelli 

ve Aysel Öztezel katılımcıların sorularını 

yanıtladı. Soru-cevap bölümünün 

ardından Torbalı Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Albdulvahap Yıldırım ve 

Meclis Başkanı Erkan Aksoy toplantıya 

katkıları dolayısıyla Kestelli ve Öztezel’e 

teşekkür plaketi ve çiçek sundu. Plaket 

sunumunun ardından Torbalı ve İzmirli 

Kadın Girişimciler anı fotoğrafında bir 

araya geldi. 
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KISA HABERLERKISA HABERLER

dolayı İzmir Ticaret Borsası ve İzmir İl 

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarına 

teşekkür ederek, birlikte birçok başarılı 

projeye imza atacaklarına inancının tam 

olduğunu vurguladı.

Işınsu Kestelli “İhracatın Yükselen 

Yıldızları” Ödül Töreni’ne katıldı

Ege İhracatçılar Birliği 

organizasyonunda T.C. Ekonomi Bakanı 

Mustafa Elitaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 

teşrifleriyle 17 Mart 2016 Perşembe günü 

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen 

“İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül 

Töreni”ne İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

katıldı.

İTB Heyeti Çanakkale Şehitlerini 

Anma Töreni’ne katıldı

T.C. İzmir Valiliği organizasyonunda 

Çanakkale zaferinin 101. yılı dolayısıyla 

Kadifekale Şehitliği’nde gerçekleştirilen 

anma törenine İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Yalçın 

Yılmaz katıldı.

İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İzmir 

Olgunlaşma Enstitüsü arasında imzalanan 

işbirliği protokolü kapsamında, Enstitüsü 

tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini 

Anma Günü dolayısıyla hazırlanan Tarihe 

Sığmayanlar isimli serginin açılışı 16 Mart 

2016 Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası 

fuaye alanında gerçekleştirildi. İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Konak İlçe Milli Eğitim Müdür 

Vekili Arif Aytan, TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü 

Müdürü Şule Aydın, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Komite 

Üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli 

katıldı.

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugün burada, 

tarihe sığmayan bir nesli anmak için bir 

aradayız. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nün 

yürekli kadınları ve koordinatörlüğünü 

borsamızın yaptığı TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu, 18 Mart Çanakkale 

Şehitlerini anmak için, ‘Tarihe Sığmayanlar’ 

adıyla bir sergiyi el ele açtılar. Bu sergide, 

Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerince 

hazırlanan 18 tablo ve seramik eseri 

bulunuyor. Sergiye emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum. Türkiye’nin bugün her 

alanda yeniden Çanakkale ruhuna ihtiyacı 

var. Eğer bütün farklarımızın tek bir bütün 

içinde bir zenginlik olduğuna inanır ve 

öyle davranırsak başarabiliriz. O altın nesil 

başarmıştı. Umarım bunu biz de yapabiliriz. 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

başta olmak üzere, bu ülke için her şeyini 

vermiş vatan evlatlarına bir kez daha saygı 

ve şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ise “Çanakkale 

cephesinde savaşanlar adeta etten duvar 

örerek, tarihe sığmadılar. Ülkemizin bu 

döneminde bu sergiye ev sahipliği yapmak 

onur verici” dedi.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü 

Şule Aydın ise enstitüye katkılarından 

Erzurum Ticaret Borsası’ndan 

İTB’ye ziyaret

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı İ.Hakkı Hınıslıoğlu ve 

Meclis Başkanı Mehmet Akgün’den oluşan 

heyet 15 Mart 2016 Salı günü İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli’yi ziyaret etti. Karşılıklı Borsa 

faaliyet ve projelerinin tanıtıldığı ve iki 

borsa arasında olası işbirliği konularının 

gündeme geldiği görüşmenin sonunda 

Işınsu Kestelli Hakkı Hınıslıoğlu ve Mehmet 

Akgün’e günün anısına İzmir’in yöresel 

ürünlerinden oluşan hediye takdiminde 

bulundu.

“Tarihe sığmayanlar” sergisi İzmir 

Ticaret Borsası’nda açıldı

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 
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Işınsu Kestelli Malezya İş Fırsatları 

Tanıtım Toplantısı’na katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli Malezya Ankara 

Büyükelçisi Amran Bin Mohamed Zin ve 

Malezya Dış Ticareti Geliştirme Kurumu 

Yetkililerinin katılımlarıyla İzmir Ticaret 

Odası evsahipliğinde 05 Mayıs 2016 

Perşembe günü gerçekleştirilen Malezya 

İş Fırsatları Tanıtım Toplantısı’na Borsa’yı 

temsilen katılarak konuşma gerçekleştirdi. 

Toplantıda iki ülke arasında ticari fırsatlar 

ve yürütülebilecek ortak proje önerileri 

görüşüldü.

Dr. Erçin Güdücü 4.Uluslararası 

Bilişim Hukuku Kurultayı Belge 

Yönetim Sistemleri ve Bulut Teknolojileri 

Çalıştayı’nda moderatör oldu

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Dr. Erçin Güdücü 13 Mayıs 2016 Cuma 

günü gerçekleştirilen 4.Uluslararası Bilişim 

Hukuku Kurultayı Belge Yönetim Sistemleri 

ve Bulut Teknolojileri Çalıştayı Toplantısına 

Borsamızı temsilen moderatör olarak 

katıldı.

Sinem Çelikten Yaşar 

Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 

yarışmada jüri üyesi oldu

İzmir Ticaret Borsası Genel 

Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten Yaşar 

Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler 

Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi 

Bölümü öğrencilerinin 18 Mayıs 2016 

Çarşamba günü üniversitede düzenlenen 

“Lojistikleştiremediklerimizden misiniz?” 

Yarışması’na Borsamızı temsilen jüri üyesi 

olarak katıldı ve yarışmada derece alan 

öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ercan Korkmaz ve Genel Sekreter 

Dr. Erçin Güdücü’den İZTO Bakliyat 

Yemekleri Dağıtım Etkinliği’ne katılım

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel 

Sekreter Dr. Erçin Güdücü Uluslararası 

Bakliyat Yılı dolayısıyla 24 Mayıs 2016 Salı 

günü İzmir Ticaret Odası organizasyonunda 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 

gerçekleştirilen bakliyat yemekleri dağıtım 

etkinliğine Borsamızı temsilen katıldı. 

EGEV Toplantısına İTB evsahipliği 

yaptı

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı 

(EGEV) Başkanlar Kurulu Toplantısı 

İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde 04 

Nisan 2016 Pazartesi günü Swiss Otel’de 

gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz katıldı.

Ege Otizmliler Derneği’nden İTB’ye 

ziyaret

Ege Otizmliler Derneği Yöneticileri ve 

dernek üyesi aileler 06 Nisan 2016 Çarşamba 

günü İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret 

etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Yalçın 

Yılmaz ile Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü 

ve Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü de yer 

aldı. Ziyarette otizmli gençler ve çocukların 

ailelerinin dernek bünyesindeki faaliyetleri 

ve projeleri görüşüldü. İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli çocuklar ve aileleriyle birarada 

olmaktan büyük mutluluk duyduklarını 

belirterek, Borsa olarak dernek çalışmaları 

için ihtiyaçlar doğrultusunda destek 

vermekten memnuniyet duyacaklarını 

belirtti. Ziyarette gençler ve çocukların şarkı 

performansları da yer alırken, bazı gençler 

ve çocuklar Işınsu Kestelli’nin masasına 

oturarak şiir okudular.

Dış İşleri Bakanlığı İzmir 

Temsilciliği’nden İTB’ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi 

Büyükelçi Berki Dibek 06 Nisan 2016 
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Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 

tarafından yürütülen araştırma projeleri 

değerlendirme toplantısı İTB’de 

gerçekleştirildi

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Nazilli Pamuk Araştırma 

Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma 

projeleri değerlendirme toplantısı 14 Nisan 

2016 Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası 

evsahipliğinde Tarihi Meclis Salonu’nda 

gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak’ın açılış 

konuşması gerçekleştirdiği toplantıda T.C. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nazilli 

Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından 

gerçekleştirilen sunumla projeler hakkında 

bilgi aktarıldı. Toplantıda ayrıca Ziraat 

Mühendisi Nedim Özbek tarafından 

kontaminasyonsuz pamuk üretim 

olanaklarının araştırılması projesine ilişkin 

sonuçlar katılımcılara aktarıldı.

İTB, Yükselen Bir Değer: Coğrafi 

İşaretler Sempozyumu’na katıldı

İzmir Ticaret Borsası 15 Nisan 2016 

tarihinde Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 

evsahipliğinde gerçekleştirilen Yükselen bir 

Değer: Coğrafi İşaretler Sempozyumu’na 

stantlı katılım sağladı. Kurumu temsilen 

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar 

Nacak ve Ar-Ge Müdürlüğü Uzmanı Ezgi 

Korkmaz’ın yer aldığı sempozyumda 

Borsanın coğrafi işaretli ürünlerinin 

tanıtımı gerçekleştirildi. Borsa tarafından 

açılan standı katılımcıların yanı sıra Muğla 

Valisi Amir Çiçek de ziyaret ederek Borsa 

çalışmaları hakkında Dr. Pınar Nacak’tan 

bilgi aldı.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep 

Altıok 11 Nisan 2016 Pazartesi günü İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti. Altıok ziyaret 

kapsamında, İzmir Ticaret Borsası pamuk 

ve üzüm işlem salonlarını da gezerek Borsa 

faaliyetleri konusunda Genel Sekreter Dr. 

Erçin Güdücü’den bilgi aldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat 

Bakan ve Koruncuk Vakfı İzmir Başkanı 

Işıl Nişli’den İTB’ye ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan 

ve Koruncuk Vakfı İzmir Başkanı Işıl Nişli 

11 Nisan 2016 Pazartesi günü İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli’yi ziyaret etti. 

Uluslararası Bakliyat Yılı 

Etkinlikleri 2. Hazırlık Toplantısı İTB 

evsahipliğinde gerçekleştirildi

Uluslararası Bakliyat Yılı Etkinlikleri 

2. Hazırlık Toplantısı İzmir Ticaret Borsası 

evsahipliğinde Tarihi Meclis Salonu’nda 

gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı. Ercan 

Korkmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan 

toplantıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı İzmir Tarım İl Müdürü Ahmet 

Güldal da konuşma gerçekleştirdi. 

Toplantıda Uluslararası Bakliyat Yılı 

dolayısıyla yapılacak etkinliklere ilişkin 

faaliyet planı ve projeler görüşüldü.

Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

ve İTB Yönetimini ziyaret etti. Ziyaret 

programı kapsamında Berki Dibek İTB 

üzüm ve pamuk salonlarını gezerek işleyiş 

hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda 

Dibek’e günün anısına Işınsu Kestelli 

tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Prof. Dr. Yeşim Kirazlı’dan İTB’ye 

ziyaret

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yeşim Kirazlı 06 

Nisan 2016 Çarşamba günü İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli ve İTB Yönetimini ziyaret etti.

Meclis Başkanı Barış Kocagöz’den İl 

Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, 08 Nisan 2016 Cuma günü 

Türk Polis Teşkilatının 171.yıldönümü 

dolayısıyla İzmir İl Emniyet Müdürü 

Celal Uzunkaya’ya makamında kutlama 

ziyaretinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep 

Altıok’tan İTB’ye ziyaret
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Belarus Ankara Büyükelçiliği’nden 

İTB’ye ziyaret

Belarus Ankara Büyükelçisi Andrey 

Savinykh, DEİK Türkiye - Belarus İş 

Konseyi Başkanı Sefa Gömdeniz 19 Nisan 

2016 Salı günü İzmir Ticaret Borsası’nı 

ziyaret etti. İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü tarafından 

karşılanan Belarus Ankara Büyükelçisi 

Andrey Savinykh ve beraberindeki heyete 

Borsa çalışmaları ve E-Commodity Bazaar 

Platformu, İZBEP ile ilgili tanıtıcı sunum 

gerçekleştirildi. Heyet İzmir Ticaret Borsası 

pamuk ve üzüm işlem salonlarını da 

gezerek seanslar hakkında bilgi aldı. Ziyaret 

programının sonunda Ercan Korkmaz, 

Borsa ziyaretleri dolayısıyla Belarus Ankara 

Büyükelçisi Andrey Savinykh’e anı plaketi 

sundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Yalçın Yılmaz 23 Nisan Töreni’ne katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Yalçın Yılmaz T.C. İzmir 

Valiliği organizasyonunda düzenlenen 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

resmi törenine İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen katıldı.

TSE Kalite Yönetim Sistemi dış 

tetkik Borsa’da gerçekleştirildi

Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından gerçekleştirilen Kalite 

Yönetim Sistemi dış tetkiki 28 Nisan 2016 

Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası’nda 

gerçekleştirildi. Denetim öncesinde 

gerçekleştirilen açılış toplantısında konuşma 

gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Ticaret 

Borsası olarak üyelere sunulan hizmetin 

daima en iyisini hedeflediklerinden 

bahsederek, denetimin Borsa için başarıyla 

geçmesini temenni ettiklerini belirtti. 

İki gün boyunca süren denetimler İzmir 

Ticaret Borsası adına başarıyla tamamlandı. 

Ege Üniversitesi İktisat 

Fakültesi’nden İTB’ye plaket

Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin 

düzenlediği İktisat Öğrencileri Kongresi’ne 

katkılarından ötürü İzmir Ticaret Borsası’na 

sunulan teşekkür sertifikası 28 Nisan 

2016 Perşembe günü fakülte bünyesinde 

gerçekleştirilen törende Genel Sekreter 

Yardımcısı Sinem Çelikten’e takdim edildi.

İzmir Ticaret Borsası’na üniversite 

öğrencilerinden ziyaretler

Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Öğrencileri Prof. Dr. Neşe Kumral 

eşliğinde 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü 

İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyaret 

kapsamında öğrencilere Genel Sekreter 

Dr. Erçin Güdücü Spot / Türev Borsalar 

ve Teknik / Temel Analiz,  Ar-Ge Müdürü 

Mustafa Yağcıoğlu ise Borsa faaliyetleri ve 

E-Commodity Bazaar Plaetformu işleyişi 

konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumların 

ardından öğrenciler İzmir Ticaret Borsası 

üzüm ve pamuk işlem salonlarını gezerek 

seanslar hakkında bilgi aldı.

Celal Bayar Uluslararası İlişkiler 

Bölümü öğrencileri 05 Mayıs 2016 Perşembe 

günü İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret 

ederek Borsa faaliyetleri ve salonlarda 

gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 

Meslek Yüksek Okulu Tarım İşletmeciliği 

öğrencileri 13 Mayıs 2016 Cuma günü 

İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Genel 

Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 

tarafından karşılanan öğrenci heyetine 

Borsa faaliyetleri hakkında sunum 

gerçekleştirilerek pamuk ve üzüm işlem 

salonları gezdirildi. 

Dr. Erçin Güdücü “Genç Beyinler 

Yeni Fikirler” proje pazarında jüri üyesi 

oldu

 İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Dr. Erçin Güdücü 28 Mayıs 2016 tarihinde 

Dokuz Eylül Üniversitesi evsahipliğinde 

ve İzmir Ticaret Borsası sponsorluğunda 

gerçekleştirilen “Genç Beyinler, Yeni 

Fikirler” Ege Bölgesi Bilgisayar/Yazılım 

Mühendisligi Bölümleri Proje Pazarı 

etkinliğine Borsamızı temsilen hakem ve 

jüri üyesi olarak katıldı.












