96. sayımızın haber içeriği çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Temmuz ayının tam ortasında Türkiye büyük bir
badire atlattı. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya
yönelik menfur 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsü yapıldı. Çok şükür, Sayın Cumhurbaşkanımızın
dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla
bertaraf edildi. Bu büyük badire karşısında dik duran milletimize, ülke yönetimine, güvenlik güçlerine, sivil
toplum örgütlerine, muhalefete, medyaya ve tüm demokrasi güçlerine teşekkür ediyoruz. Vatanları için şehit
olanlara rahmet, yaralılarımıza şifa, milletimize sabır ve metanet diliyoruz.
Okuyucularımız bilirler ki, Temmuz ve Ağustos ayları Borsamız için hareketli günlere sahne olur. Çekirdeksiz
kuru üzüm ve kuru incir rekolte tahmin çalışmaları, Ege Bölgesi sahasında sürdürülür. Borsamız
koordinatörlüğünde, ilgili kuruluş temsilcileriyle günler süren titiz çalışmalar sonucunda hesaplanan rekolte
tahmin rakamları açıklanır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu iki üründe yapılan rekolte tahmin çalışmaları
tamamlanarak, düzenlenen basın toplantılarıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
Öte yandan, tarımsal üretimin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen geleneksel ilk ürün törenleri de Ağustos
ayı bitmeden gerçekleştirilir. 2016/2017 sezonunun ilk ürün çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ödül töreni de,
T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin teşrifleriyle 18 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Her iki ürün için de
bereketli bir yıl diliyoruz.
Borsamızın 125.kuruluş yıl dönümü nedeniyle planlanan etkinlikler kapsamında düzenlenen
#izmirborsasarayi Instagram Yarışması da bu dönemde sonuçlandırılıp, ödül töreni ve sergisi gerçekleştirildi.
Borsanın 88 yıldır hizmet binası olarak kullandığı Borsa Sarayı’nı İzmirliler ile buluşturan yarışmaya 178
fotoğraf yüklendi. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gerek iç gerekse dış çekimleriyle katıldığı yarışma ile
binamızın kentteki bilinirlik ve farkındalığını arttırmanın yanı sıra sosyal medya kullanıcısı gençlere dolayısıyla
geleceğe ulaşılması hedeflendi.
Meslek Komiteleri Köşesinin bu sayımızdaki konuğu Sıvı ve Katı Yağların İmalatı Komitesi oldu. İTB Genel
Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak moderatörlüğünde bir araya gelen Başkan Christopher Dologh, Başkan
Yardımcısı Muammer Mustafa Özduran, Üyeler Güngör Şarman, Mehmet Alp, Mehmet Turan ve Rahmi Balsarı
oluşturdukları beyin fırtınasıyla sektörlerine ait avantajları, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koydular.
Aslında bir meyve suyu olan zeytinyağı ile ayçiçek, mısır, fındık, kanola gibi bitkisel yağların bir arada ele
alındığı toplantıda, dünyada ve ülkemizde yükselen trend zeytinyağı ile fiyat avantajı nedeniyle ülkemizde daha
çok tüketilen ayçiçek yağı ön plana çıktı.
Ar-Ge Uzmanı Bilge Keykubat’ın “Her eve bir çiftçi başlıklı yazısı ile birlikte Borsamızda dönem içinde
gerçekleştirilen etkinlik ve basın toplantıları, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmaları, Borsa
yöneticilerinin katıldığı seminer, etkinlik, konferans ve törenler; Borsamıza yapılan ziyaretlere ait haberler de
sayfalarımızda yerini aldı.
Dergimizin içeriği sizleri İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin “Güzel ve yalnız
ülkem” başlıklı başyazısı ile karşılıyor.
İyi okumalar dileriz...
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BAŞKANDAN
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Güzel ve
yalnız
ülkem...

Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli sinema insanımız Nuri Bilge

Yakın geçmişte İzmir Ticaret Borsamızın

dünyaya doğru anlatılmalıdır. Ülkenin, bu

Ceylan, 2008 yılında Üç Maymun filmiyle

arazisini de kanunu alet ederek gasp eden

tür kalkışmalara cüret dahi edilemeyecek

en iyi yönetmen ödülü aldığı Cannes Film

bu yapının hesap vermesini sabırsızlıkla

bir ekonomik güce kavuşması için üretim

Festivali’nde salona hitap ederken şu sözleri

bekliyoruz. Ancak, demokrasiye yürekten

odaklı yeni bir büyüme hamlesi başlatılma-

sarf etti: “Bu ödülü, tutkuyla sevdiğim

inanmış yurttaşlar olarak bu acı hadiseden

lıdır.

yalnız ve güzel ülkeme armağan ediyorum.” çıkaracağımız en büyük dersin; laik ve

Bu belayla mücadele ederken ülkemizin

Türkiye 15 Temmuz günü, tarihinin en

demokratik bir hukuk devleti iddiamızı

standartlarını yukarı çekecek örnek bir

hain, en karanlık kalkışmalarından birini

evrensel standartların üzerine çıkarmak

adalet tavrı sergilemeyi ve bunu tüm

yaşadı. Ordudan bürokrasiye, emniyetten iş

olduğu

Türkiye,

dünyaya iyi anlatabilmeyi başarmalıyız. Bu

dünyasına kadar, ülkenin kılcal damarları-

Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sadık

konuda ülke yönetiminin ortaya koyduğu

na kadar “hizmet” maskesiyle sızmış bir

kalarak yeni ve beyaz bir sayfa açmalıdır.

kararlı tavrı hep birlikte desteklemeliyiz.

terör örgütü korkunç yüzünü gösterdi. Bu

Yeni dönemin temel belirleyicisi liyakat

Aksi takdirde güzel ve yalnız ülkemizi biz

lanet saldırıya göğsünü siper edip geçit

olmalıdır. Ülkede kurumlara olan güven

bize sevmeye devam ederiz.

vermeyen Türkiye, şimdi bir yüzleşme ve

aşınması hızla onarılmalı, Türkiye’nin 11

hesaplaşma dönemi yaşıyor.

Eylül’ü diye tanımlanabilecek bu kalkışma

kanaatindeyiz.
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İLK ÜRÜN TÖRENİ

İLK ÜRÜN TÖRENİ

İTB’de ilk ürün coşkusu
Törene Bakan Nihat Zeybekci’nin
yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal
Uzunkaya, Ege Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. M.Cüneyt Hoşcoşkun, CHP İzmir
Milletvekili Murat Bakan, MHP İzmir
Milletvekili Oktay Vural, İzmir Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz,
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Özhan
Şen, İlhan Zincircioğlu, AK Parti İzmir
İl Başkanı Bülent Delican, CHP İzmir İl
Başkanı Asuman Ali Güven, Ege Bölgesi
Tarımsal üretimin teşvik edilmesi
amacıyla İzmir Ticaret Borsası tarafından
düzenlenen geleneksel ilk ürün törenleri
kapsamında,
2016/2017
sezonu
çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ilk
ürün ödül töreni, T.C. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci’nin teşrifleriyle 18 Ağustos
2016 Perşembe günü Üzüm Salonu’nda
gerçekleştirildi.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkar
Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve
çok sayıda oda ve borsa temsilcisi katıldı.
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci İzmir ve Ege Bölgesi’nin tarım
alanındaki
verimliliğine
değinerek
“Ben geçmişte tarım alanında çalışmış
bir ailenin mensubu olarak buradaki
ürünün Borsamıza ne emeklerle ve nasıl
4- EYLÜL 2016

geldiğini çok iyi biliyorum. Bu sene
inşallah pazarımız çok güzel olacak.
Allah’ın nimetlerini bolca verdiği bir
coğrafyadayız.
Bizim ürettiğimiz
ürünlerde dünyada tekel olabilme, fiyatları
kontrol edebilme gücümüz var. Bu
ürünlerin en önemlilerinden üzüm, incir,
zeytinyağı, fındık gibi ürünlerde her şeyi
kontrol edebiliriz” dedi.
Türkiye’de
tarıma
verilen
desteklerden bahseden Nihat Zeybekci,
”Hükümet olarak tarıma gösterdiğimiz
hassasiyeti hiçbir yerde göstermiyoruz.
Tarımda korumacı politikalarımızdan
asla taviz vermiyoruz. Belki spekülatif
yaklaşımlarda müdahale söylemlerimiz
olabilir ama genel olarak korumacıyız.
AB ile yaptığımız ticaret anlaşmasında
tarımı kenarda bırakmışız. Biz burada
hassasız demişiz. Bizim bütçemizin
içinde verdiğimiz en büyük pay tarıma
verilen
paydır. Sorunları gayet iyi
biliyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda
destekleri sürdüreceğiz. İhracatta da

hep birlikte yeni döneme giriyoruz.
Artık işlenmiş ürünlere daha çok destek
verilecek. İhracat ürünlerinde dönüşüme
gideceğiz. Doğrudan ürüne verdiğimiz
desteği işlenmiş ürüne vererek paketli
işlenmiş olanlara ise daha çok destek
vereceğiz. Örneğin, üzümü 100 gramlık
pakete koyduğunuzda daha çok destek
vereceğiz. Çuvala koyup gönderdiğinizde
kusura bakmayın diyeceğiz. Çünkü tekel
olabileceğiz diyebiliyorsak, bizim bu alanda
markalaşmamız lazım” diye konuştu.
Konuşmasında 15 Temmuz darbe
girişimi sonrasında İzmir’de geniş
katılımla gerçekleştirilen
demokrasi
mitinglerini de değerlendiren Zeybekci,
”İzmir’in düşmana karşı bir refleksi var.
Ne zaman düşmanı gördüyse ayaklandı.
Konak Meydanı’nda destan yazdı.
Kimsenin tereddüdü olmasın. Bu milletin
sözlüklerinde esir düşmek, aman dilemek
yoktur. 15 Temmuz akşamı yaşananlar bir
işgal hareketiydi. Bir çökertme hareketiydi.
15 Temmuz işgal hareketi uzun bir
operasyonun parçasıydı. Bu aşama başarılı
olamayınca algı operasyonuyla devam
ediyorlar. Dünyadaki algı operasyonlarına
karşı
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Ziyaretlerimiz
yapıyoruz.
Giderken
yanımızda AK Partili CHP’li, MHP’li
vekillerimizi götürüyoruz” dedi.
Zeybekci
konuşmasının
son
bölümünde Gümrük Birliği’ne tarımsal
ürünlerin dahil edileceğini açıkladı.
Zeybekci,
“Türkiye
Cumhuriyeti
hükümetlerinin
tarımsal
güvenliği

sağlamak, üretimi gerçekleştirmek gibi
bir sorumluluğu var. 2017’nin başından
itibaren tarımı ve tarımsal üretimi Avrupa
Birliği (AB) Ticaret Anlaşması kapsamında
görüşmelere başlıyoruz. Türk tarımımızı
artık Avrupa Birliği ile rekabet edecek
konuma getireceğiz. AB ve Gümrük
Birliği kapsamında gümrük duvarlarını
kaldırarak AB ile fiyat olarak homojen bir
yapıda olmasını sağlayacağız. Bu süreçte
tarımsal desteklerle sizlerin hakkını
koruyacağız” diye konuştu.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Bakan
Zeybekci’ye törene katılımlarından ötürü

teşekkürlerini sunarak “İzmir’e yine
müjdelerle geldiniz. Bizler sizi İzmir’e olan
ilginizden ve desteğinizden dolayı İzmir’in
bakanı olarak görüyor aynı zamanda İzmirli
kabul ediyoruz. Bu dönemde de İzmir’e
olan ilgi ve desteğinizin artarak devam
edeceğine yürekten inanıyoruz. Milletçe
zorlu ancak dirayetli olmamız gereken bir
süreçten geçiyoruz. Bu dönemde size daha
çok ihtiyacımız var” dedi.
Yeni sezonun geçimini tarımdan
sağlayan üretici, tüccar ve ihracatçı için
yeni bir başlangıç anlamına geldiğini
ifade eden Işınsu Kestelli, “Bu aylar,
coşkunun ve umudun yoğun olduğu aylar.
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125. Kuruluş yılını kutlayan borsamız
her yıl düzenlenen bu törenler ile yeni
sezonu açıyor. Bu yıl sezonu farklı bir
atmosferde karşılıyoruz. Güzel ülkemizin
yarınları için de çok daha fazla umutluyuz
bugünlerde. Tarlada üreticinin alın terini
çalan zararlılarla mücadele eder gibi,
ülkemizin damarlarına girmiş paralel
çeteleri temizleme mücadelesi veriyor
bütün ülke. Varlığımıza ve bütünlüğümüze
kasteden bütün bu zararlılar ayıklandıkça,
daha sağlam bir demokrasiyle kökümüz
güçlenecek bu topraklarda.
Bugün,
ürünlerimizin daha bereketli, ülkemizin
yarınlarının daha aydınlık olacağına dair
inancımız tam. Kuru üzüm ve kuru incir,
ülkemizin tarım ve ticaret tarihine damga
vurmuş ürünler. Bu ürünlerimiz başta en
büyük pazarımız olan Avrupa olmak üzere
dünyanın birçok bölgesinde, Smryna Figs,
Smyrna Sultanas olarak biliniyor ve talep
görüyor. On binlerce üretici aile geçimini
bu ürünlerden sağlıyor. Yüzlerce işletme
ve ihracatçımız bu ürünleri yurt içi ve yurt
dışına pazarlıyor. Katma değer yaratıyor,
önemli sayıda istihdam sağlıyor” dedi.
Geride bırakılan 2015/16 sezonunun
kuru üzüm için sıkıntılı bir yıl olduğunu
dile getiren Işınsu Kestelli, “196 bin ton
olarak tahmin ettiğimiz rekolte miktarı
200 bin tonun biraz üzerinde gerçekleşti.
Bu nedenle yüzde 25 seviyesinde olan
ortalama dünya üretimindeki payımız
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yüzde 20’nin altına geriledi. Üreticilerimiz
gelir kaybına uğradı, tüccar ve ihracatçımız
da önemli pazarlama sorunları yaşadı. En
büyük müşterimiz olan Avrupa Birliği’nin
Chlorpyrifos-Ethyl (Klor Frifos Etil) etkili
maddesinin maksimum kalıntı limitini
düşürmesi de ihracatta belirsizlikler
yaşanmasına neden oldu. Buna rağmen,
13 ağustos itibariyle 400 milyon dolar
değerinde toplam 195 bin ton kuru üzüm
ihraç ettik. Zor sezonda ortaya koyduğumuz
bu ihracat performansı gösteriyor ki, kuru
üzümde dünyanın en büyük oyuncusuyuz.
Ancak, rehavete kapılmamalıyız. İran, Çin,
Güney Afrika ve Özbekistan’da üretim her
geçen yıl artıyor. Bu nedenle, sürdürülebilir
ihracat için özellikle kalite ve verimliliğe
odaklanmalıyız” diye konuştu.
Yeni
sezon
rekolte
tahmin
çalışmasının paydaş kurumların desteği
ile tamamlandığını ve hasat sezonunda
da iklim şartları uygun devam ederse 313
bin tonluk iyi bir rekolte beklendiğini
söyleyen Kestelli, “Üretimin ortalama
yüzde 80’ninin ihracata konu olduğu
düşünülürse ihracatımızın 250 bin
tonu aşacağını düşünüyoruz. Sizin de
çok iyi bildiğiniz gibi kuru incir dünya
piyasalarında çok etkili olduğumuz bir
ürün. Üretim ve ihracatta dünya lideriyiz.
Genel olarak iyi bir sezonu tamamlamak
üzere olduğumuzu söyleyebiliriz. 75 bin
ton olarak tahmin ettiğimiz 2015/16

sezonu rekoltesi beklentileri bir miktar aştı.
13 Ağustos itibariyle ihracatımız yüzde
23 oranında artarak 64 bin tona ulaştı.
Ancak, fiyatlarda yaşanan düşüş nedeniyle
döviz gelirimiz 224 milyon dolara geriledi”
diye konuştu.
Kestelli
konuşmasının
son
bölümünde 2016/17 sezonunun ilk
ürün kuru incir ve kuru üzümü getiren
üreticilerin nezdinde emeğini ve alın terini
ortaya koyarak ürünlerini yetiştiren tüm
üreticilere, üretici ile ihracatçı arasında
yer alan tüccarlara, ürünleri dünyanın
116 ülkesine satarak Türkiye’ye döviz
kazandıran ihracatçılara, İzmir Ticaret
Borsası’nın işlem salonlarında alım
satımlara aracılık edip kuru üzümde dünya
için referans olan fiyatların oluşmasını
sağlayan ajan ve simsar üyelere teşekkür
ederek, yeni sezonun sektöre ve Türkiye’ye
hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından Borsa’da
ilk ürünlerin temsili satış seramonisine
geçilerek T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli tarafından
açık arttırma ile yapılan ilk satışları
gerçekleştirildi.
Manisa Alaşehir’den
üzüm üreticisi Mehmet Ok’un üzümünü
kilosunu 175 TL’den Ege İhracatçı Birlikleri,
incir üreticisi Mehmet Karayiğit’in incirini
ise kilosu 175 TL’den İzmir Ticaret Borsası
satın aldı.

BASIN TOPLANTISI
BASIN TOPLANTISI

Demokrasi vazgeçilmezimiz, Milli İrade
gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimiz
15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğine
ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen
darbe teşebbüsü sonrasında, TOBB’a bağlı
iş dünyasının düşüncelerini paylaşmak
amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan ortak
açıklama metni, 19 Temmuz 2016 Salı
günü Yeni Meclis Salonu’nda İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli tarafından tüm oda ve borsalarla
eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.
Basın Toplantısına Işınsu Kestelli’nin
yanı sıra İzmir Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz,
Bülent Arman, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bülent Uçak, Yönetim Kurulu
Üyesi Tayfur Akın, TOBB İzmir İl Kadın
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı
Aysel Öztezel, Meclis üyeleri ve personeli
ile çok sayıda basın mensubu katıldı.
İzmir Ticaret Borsası adına konuşma
gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, ortak açıklamayı Türkiye’de
özel sektörün tamamını temsil eden TOBB
ve 365 Oda-Borsa olarak 81 ilde, aynı anda
yaptıklarını dile getirerek metni kamuoyu
ile paylaştı:
15 Temmuz gecesi milletimiz ve
milli
kurumlarımız,
demokrasimize
kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir.
Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip
çıkmıştır. Darbe girişimi haberleri ortaya
çıktığı gece, Birliğimiz ve Oda-Borsa
camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya

koyduk. Bu hain kalkışmanın başarısızlığa
uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu,
kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma
iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin
bütün kurumlanın, siyasi partilerimizin,
sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın,
demokrasiyi sahiplenmiş olmasından
herkes büyük bir mutluluk duymalıdır.
Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı
ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin
ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik,
beraberlik ve kararlı duruş, en büyük
takdiri hak etmektedir. Başta Sayın
Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız,
Başbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi
partilerimizi, cunta heveslileri karşısındaki
dik duruşlarından dolayı yürekten
kutluyoruz. Gözü dönmüş darbecilerin
saldırılarına büyük bir sebatla direnen,
böylece Gazi unvanını bir kez daha
hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz.
Bu darbe girişimi karşısında direnen,
tavır sergileyen herkese, başta kahraman
emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli
mensuplarına, gönül dolusu teşekkür
ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama en
çok, darbecilerin silahları karşısında
kahramanca direnen milletimizin azim
ve cesaretiyle kıvanç duyuyoruz. Bizler,
gücünü sandıktan, yetkiyi milletten
almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz
için demokrasi dışında bir seçenek de
görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş
bu terörist çetenin tamamen ortaya
çıkartılmasını ve adalet önünde hesap
vermesini bekliyoruz. Hayatını kaybeden
kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet,
kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil
şifalar diliyoruz. Milletimiz onları daima
minnetle ve rahmetle anacaktır.
Allah’a
şükür
milletimizin
sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın
yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurduk.
Bu şerden, hem demokrasimizi, hem de
birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek
çıktık. Hepimiz demokrasi konusunda
toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın

değerini bilmeliyiz. Şimdi çok daha güçlü
olmak, birbirimize daha fazla sarılmak,
birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.
Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan,
bizi millet yapan unsur budur. Ülkemizi
kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına
düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak daha fazla
çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı
diyoruz. Geçmişte de olduğu gibi, bugün
de, yarın da TOBB ve 365 Oda-Borsa
olarak demokrasiden, milletimizden,
devletimizden yana olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin
birliğine,
kardeşliğimize
ve demokrasimize karşı olanların da
karşısına dikileceğiz. Özel sektör olarak,
ülkemiz ve milletimiz için daha büyük
bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük
hedeflerine taşıyacağız. Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız
Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak;
Ülkemiz için
durmadan çalışmaya,
üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki birlik
ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan
çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter
ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp,
güvenelim. Bu vesileyle halkın iradesi
dışında, hiçbir iradeyi tanımayacağımızı,
demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve
darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi
bir defa daha vurguluyoruz. Devletimiz
ve ülkemiz var oldukça biz de varız.
Demokrasi varsa hepimiz varız. Allah,
ülkemize ve milletimize bir daha böyle
acılar yaşatmazsın.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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Çekirdeksiz kuru üzümde rekolte
tahmini 313 bin 134 ton olarak açıklandı
2016/17 sezonuna ilişkin Ege
Bölgesi çekirdeksiz kuru üzüm rekolte
tahmin çalışmaları İzmir Ticaret Borsası
koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası,
Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa ve Alaşehir
Ticaret Borsaları işbirliğinde ve Manisa
Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile İzmir
ve Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlükleri ile İzmir Ziraat Odası’nın
teknik katkılarıyla tamamlandı.
Rekolte tahmin heyetinde elde
edilen sonuçlar 04 Ağustos 2016 Perşembe
günü İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis
Salonu’nda yapılan basın toplantısı ile
kamuoyuna açıklandı. Toplantıya T.C.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan Zincircioğlu, Ege Kuru Meyve ve
Mamülleri İhracatçı Birlikleri Başkanı
Birol Celep, rekolte tahmin heyeti ve çok
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sayıda basın mensubu katıldı.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Üyesi İlhan Zincircioğlu, “Ege Bölgesi’nin
en önemli tarımsal ihracat emtialarından
biri olan çekirdeksiz kuru üzüm için uzun
yıllardır başarıyla ve düzenli olarak yapılan
ege bölgesi rekolte tahmin çalışması
2015/17 sezonu için 18 temmuz – 3 Ağustos
2016 tarihleri arasında yapılan arazi
çalışmaları akabinde yapılan mutabakat
toplantısıyla tamamlanmış bulunmaktadır.
Tamamlanmak üzere olan 2015/16 sezonu
için 196 bin ton olarak tahmin edilen
rekolte sonucu, temmuz 2016 tarihine
kadar gerçekleşen müstahsil tescilleri
ile karşılaştırıldığında aradaki farkın 4
bin ton olduğu görülmektedir. Ağustos
ayıda düşünüldüğünde tahminimiz ile
gerçekleşme arasında yüzde 4 gibi kabul
edilebilir bir sapma olması çalışmanın
başarısını ortaya koymaktadır. Bu

başarıdan ötürü rekolte heyetinde yer alan
uzmanlarımıza sizlerin huzurunda tebrik
etmek isterim. Rekolte tahmin sonuçları
açıklamadan önce mevcut durum ile
ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmak
istiyorum” dedi.
Çekirdeksiz kuru üzümün özellikle
bir ihracat ürünü olması sebebiyle
ekonomik açıdan oldukça önemli ve
stratejik bir ürün olduğuna değinen İlhan
Zincircioğlu, “Dünya pazarında, gerek
ürün kalitesi bakımından gerekse üretim
miktarı bakımından saygın bir yerimiz
var. İzmir Ticaret Borsası’nda ilan edilen
günlük fiyatlar dünya fiyatlarına referans
olmaktadır. Dünya çekirdeksiz kuru üzüm
üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı Türkiye,
ABD ve İran tarafından karşılanmaktadır.
2015 yılı üretim döneminde iklim
koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle

rekolte miktarımız 196 bin ton seviyelerine,
dünya üretimindeki payımızda yüzde
12 seviyelerine inmişti. ABD’de ise bu
rakam 2015’de 388 bin ton ve İran’da
145 bin ton olarak açıklandı. Ancak öyle
görünüyor ki 2016 yılında lider üretici
ülke konumumuza tekrar ulaşacağız” diye
konuştu.
Kontrol
edilmesi
mümkün
olmayan doğa koşullarını nedeniyle
tarımsal ürünlerde rekolte düşüşlerinin
kabul edilebilir olduğunu dile getiren
Zincircioğlu, “Ancak kontrolü elimizde
olan hastalık ve zararlılarla mücadelede
çok dikkatli hareket etmemiz gerekli.
Özellikle toprak gibi sınırlı kaynaklarımızı
doğru ve sürdürülebilir üretime uygun
şekilde kullanmak zorundayız. Aksi halde
kaybedeceğimiz her bir metrekare toprağı
tekrar kazanmak için bin yıl beklememiz
gerekeceğini unutmayalım. Gereksiz yere
bitkiye ve toprağa atılan her kimyasalın
hem toprağa hem de bizlerin sağlına zarar
verdiğini unutmayalım. Kurun üzümde de
kalıntı miktarının kabul edilen sınırlarda
olması ihracatımızın sürdürülebilirliği
için zorunludur. Son dönemde sıkça
gündemde olan Chlorpyrifos-Ethyl etkili
maddesinin maksimum kalıntı limitinin
0,5 PPM’den 0,01 PPM’e düşürülmesi

bu konuya en güzel örnektir. Avrupa
Birliği (AB) nezdinde yapılan girişimler
neticesinde 2015 ürünü kuru üzümler yeni
sezona kadar eski limitte satılabilmektedir.
Ancak, 2016 ürünü için belirlenen yeni
limit geçerli olacaktır. Üreticilerimizin
daha dikkatli olması ve ilaç kullanımında
bilinçli hareket etmesi bu anlamda büyük
önem taşımaktadır. Bu konuda başta tarım
bakanlığı olmak üzere, ticaret borsaları,
ege kuru meyve ihracatçıları birliği
ve ziraat odaları yoğun bilgilendirme
çalışmalar
gerçekleştiriyor.
Üretici
toplantıları düzenleniyor, afişler basılarak
üretici bölgelerinde dağıtımı yapılıyor.
Bu çalışmaların olumlu meyvelerini
alacağımıza inanıyorum” dedi.
30 Temmuz 2016 tarihi itibariyle
187 bin ton karşılığında 387 milyon
dolar değerinde kuru üzüm ihracatı
gerçekleştiğini, ortalama ihraç fiyatının
da 2,07 dolar/kg olduğunu belirten
Zincircioğlu, “İhracatımız bir önceki
sezona göre miktar olarak yüzde 23,
döviz geliri olarak ise yüzde 11’lik azalış
göstermiştir. Gerek üretici kesimi gerekse
ticaret kesimi, bizler sektörün paydaşları
olarak birlik ve beraberlik içinde hareket
ederek hem kendimizi hem de sektörümüzü
korumak zorundayız. Özellikle yüzde

90’a yakını ihracata giden kuru üzümde,
küresel piyasada ki rakipleriz karşısında
rekabet gücümüzü yitirmememiz için
dayanışma içinde olmalıyız. Yeni sezonda
ihracat miktarımız ve döviz kazancımızın
daha yüksek seviyelere çıkmasını temenni
ediyorum. 2016/17 sezonunda Ege
Bölgesi’nde bulunan 1 milyon dekar bağ
sahasında hava şartlarının normal devam
etmesi halinde 313 bin 134 ton çekirdeksiz
kuru üzüm üretileceği ve hasadın ağustos
ayı ortalarında başlayacağı tahmin
edilmektedir. Rekolte çalışmalarında
yer alan İzmir Ticaret Odası, Ege Kuru
Meyve İhracatçıları Birliği, Manisa Ticaret
Borsası, Alaşehir Ticaret Borsası, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manisa
Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile İzmir ve
Denizli Tarım İl Müdürlükleri ve İzmir
Ziraat Odası’na, özverili çalışmaları
nedeniyle rekolte tahmin heyeti üyelerine,
konuya büyük önem vererek ilgi gösteren
Borsamız üyelerine, sektör temsilcilerine
ve üretici ile aramızda bilgi köprüsü kuran
değerli basın mensuplarına İzmir Ticaret
Borsası adına teşekkür ediyor, 2016/17
sezonunun bölge ve ülke ekonomisine ve
kuru üzüm sektörünün tüm paydaşlarına
hayırlı olmasını diliyorum. Bol kazançlı bir
sezon temenni ederim” dedi.
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2016 – 2017 SEZONU EGE BÖLGESİ
ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM REKOLTE
TAHMİN RAPORU
2016/17 sezonuna ilişkin Ege
Bölgesi çekirdeksiz kuru üzüm rekolte
tahmin çalışmaları İzmir Ticaret Borsası
koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası,
Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa ve Alaşehir
Ticaret Borsaları işbirliğinde ve Manisa
Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile İzmir
ve Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlükleri ile İzmir Ziraat Odası’nın
teknik katkılarıyla 18 Temmuz - 3 Ağustos
2016 tarihleri arasında tamamlandı.
Rekolte tahmin çalışmaları sırasında
edinilen izlenim ve tespitler özetle aşağıda
belirtilmiştir.
• Tüm üretim bölgesinde yaklaşık
400 adet bağdan veri alınarak gözlem ve
incelemelerde bulunulmuştur.
• Yaş üzüm hasadı da göz
önüne alınarak Buldan bölgesine erken
gidilmiştir. Sofralık Sultani Çekirdeksiz
üzüm için ihracat izni geçen yıl 10.08.2015
tarihinde verilmiş iken, bu yıl 03.08.2016
olarak belirlenmiştir.
• Geçtiğimiz yıl dolu ve don
zararlarından dolayı minimum verim
gösteren bağların bu yıl beklenenden daha
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iyi toparlanma gösterdiği ve verimlerini
arttırdığı gözlenmiştir.
• 2016/17 sezonunda, bağlarda
uyanmaların 15 Mart 2016 tarihi itibariyle
başladığı (geçen yıldan 15 gün daha erken),
bölgelerin ortalama şeker oranları geçen
yıl ile karşılaştırıldığında;
• Menemen ve Çal bölgelerinin 2
brix fazla;
• Ahmetli, Gölmarmara, Salihli,
Alaşehir, Sarıgöl ve Buldan bölgelerinin 1
brix fazla;
• Manisa, Saruhanlı ve Turgutlu
bölgelerinin 1 brix eksik olduğu tespit
edilmiştir.
• 2016-2017 sezonunda kış donu,
ilkbahar geç donu ve dolu zararı geçen
yıllardaki etkisini göstermemiştir.
• Özellikle
Alaşehir
ilçesinin
Piyadeler, Örnekköy ve Alkan bölgelerinde
yer alan jeotermal tesislerin artmasından
kaynaklı, bağ alanlarında verim ve kalitenin
olumsuz etkilendiği ve yapraklarda bor
fazlalığı zararı olduğu gözlenmiştir.
• Temmuz 2016 sonu itibari ile
müstahsil tescil miktarı 200.332 ton olup,

Ağustos 2016 ayı tescil rakamları da ilave
edildiğinde heyetimizin 2015 ürünü
çekirdeksiz kuru üzüm rekolte tahmininin
yaklaşık % 5 hata payı içerisinde kalacağı
görülmektedir.
• Önceki
yıllara
göre
bağ
mildiyösünün daha az ve külleme
hastalığı ise bazı bağlarda gözlenmiş
olup, lokal bölgeler dışında epidemik
düzeyde zarar seviyelerine ulaşmamıştır.
Tüm üretim bölgelerinde Kav ve Ölükol
hastalığı belirtileri önceki yıllardaki gibi
gözlenmiştir. Dolayısıyla kav ve ölükol
hastalıkları önemini korumaktadır.
• Bu yıl, geçen yıllarda görmeye
alışık olmadığımız “Unlu Bit” zararı
gözlenmiştir. Ayrıca, “empoasca” ve “bağ
uyuzu” zararlısının da geçmiş yıllara göre
daha fazla olduğu gözlenmiştir.
• Tüm bölge bağlarında kış ve yaz
budamalarının, yaprak alma işlemlerinin
bilinçsiz ve aşırı yapılmasından dolayı
salkımlarda güneş yanıklığı ve salkım
sayının fazla olduğu bağlarda uç
kuruması zararı ve beslenme eksiklikleri
gözlenmiştir.
• Yaş üzüm üretimine yönelik
yapılan yetiştiricilikte, tekniğine uygun
uygulamaların tam olarak yapılmadığı
tespit edilmiştir.
• Daha önceki sezonlarda özellikle
Sarıgöl bölgesinde yaş üzüm satışına
hazırlamak için üstü örtülen bağların bu
yıl azaldığı gözlenmiştir.
Sonuç olarak;
Bölgemizde verim çağında bulunan
1.004.440 dekar çekirdeksiz üzüm bağ
sahasından hava şartlarının normal devam
etmesi halinde, 313.134 ton çekirdeksiz
kuru üzüm üretileceği (sofralık tüketim
düşüldükten sonra) ve bölge genelinde
kuru üzüm üretimine yönelik hasadın
büyük çoğunluğunun 15-20 Ağustos
itibariyle başlayacağı tahmin edilmektedir.
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Yeni sezonda 72 bin ton kuru incir
rekoltesi bekleniyor
İzmir
Ticaret
Borsası
koordinatörlüğünde
İzmir
Ticaret
Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın
Ticaret Borsası ortaklığında Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erbeyli
İncir Araştırma Enstitüsü ile İzmir ve
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlükleri ve İzmir Ziraat Odasını
temsilen Beydağ Ziraat Odası’nın katkıları
ile gerçekleştirilen 2016/2017 sezonu
Ege Bölgesi kuru incir rekolte çalışmaları
tamamlandı.
Rekolte tahmin heyetince elde edilen
sonuçlar, 22 Ağustos 2016, Pazartesi günü,
saat 11.00’de İzmir Ticaret Borsası Yeni
Meclis Salonu’nda düzenlenecek basın
toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
Rekolte tahminlerini açıklayan İTB
Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, hava
şartlarının normal seyri halinde yeni
sezonda 72 bin ton rekolte beklendiğini
söyledi.
Yetiştirilmesinden kurutulmasına,
işlenmesinden paketlenmesine emekyoğun bir ürün olan incirin, Aydın ve
İzmir’de 40 bin üretici ailesinin geçim
kaynağını oluşturduğunu vurgulayan
Özhan Şen, “İncir aynı zamanda yaklaşık
250 milyon dolar döviz getirisiyle kıymetli
bir ihracat emtiasıdır. Kuru incir üretim
ve ihracatında dünya piyasalarında
hakimiyetimiz olan değerli bir ürün.
Ancak, bu etkinliğimizin ve elde ettiğimiz
gelirin artarak devamını sağlayacak
politikalara ihtiyacımız var” dedi.
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Şen, konuyla ilgili önerilerini şöyle
sıraladı:
“Birinci önceliğimiz incirin üretimini
ve kalitesini olumsuz etkileyen unsurları
ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu konuda
üzerinde ısrarla durduğumuz konulardan
birisi özellikle incir üretim bölgelerinde
sayıları hızla artan jeotermal santrallerin
çalışmalarıdır. Enerjiye karşı olmamız
mümkün değildir. Ancak, başta halkımızın
sağlığına olmak üzere incir dahil tarımsal
üretime olumsuz etkileyecek uygulamalara
engel olunmalıdır. Bu konuda yasanın
belirlediği şartların dışında faaliyet
göstererek, insan ve doğal çevreye zarar
verilmesi önlenmelidir. Sektörümüz için
önemli konulardan biriside hidrojen

peroksit kullanımıdır. Bu konuda da
yetkili kurumların denetimlerinin daha
etkin olmasını istiyoruz. Halkımızın
da özellikle incirin doğal kuru rengi
dışında çok beyaz renkteki kuru incirleri
tüketmemeye dikkat etmelerini istiyoruz.
Bir diğer önemli konu çeşitli nedenlerle
son yıllarda incir üretiminin taban ve kır
taban arazilerden daha yüksek arazilere
kaymıştır. Bu değişimin uzun vade de
ürün kalitesi ve verimliliğinin olumsuz
etkilememesi, kültürel işlemlerin ve toprak
erozyonunun önlenmesi için teraslama
faaliyetlerine önem verilmelidir. Buradaki
önerimiz tarım bakanlığımız tarafından,
belirli bir yükseklikteki incir bahçelerinin
teraslama çalışmalarına 2-3 yıl boyunca

destek verilmesidir. Bu uygulamanın
uzun vade de sürdürülebilir üretime
ve toprağımızın korunmasına katkı
sağlayacağına inanıyoruz.”
Geçen sezon 75 bin ton rekolte
tahmin edildiğini, sezonunun sonuna
gelinen Ağustos ayında
kuru incir
sektörünün 65 bin ton ihracat rakamına
ulaştığını belirten Özhan Şen, “Toplam
13 bin ton seviyelerinde iç tüketim ve elde
bulunan stok olduğunu düşünüyoruz. Bu
verilere göre geçtiğimiz yıl rekoltesinin
yaklaşık yüzde 5 eksik olarak tahmin
edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Üretimi
çok çeşitli faktörlere bağlı olan tarımsal
ürünlerde bu sapmayı başarılı kabul
edebiliriz. Ancak, çalışma alanımız dışında
bulunan Muğla, Balıkesir, Antep ve Hatay
gibi bölgelerden de bir miktar kuru incirin
piyasaya dahil olduğunu ifade etmek
istiyorum” diye konuştu.
Geçen sezon kuru incir rekolte
miktarının yüksek olmasına karşın yağış,
nem ile hastalık ve zararlıların etkisiyle
akma, ekşime ve çatlama gibi kalite
sorunları yaşadığını hatırlatan Şen, bu
yıl hastalık ve zararlıların etkisinin geçen
yıla göre az olduğunun ve dolayısıyla
daha kaliteli ürün elde edileceğinin tespit
edildiğini söyledi. İş malı olarak tabir
ettiğimiz kaliteli incir oranının toplam

rekolte içerisindeki payının daha yüksek
olmasını bekliyoruz. Şen, bazı bölgelerde
meyvelerin
olgunlaşma
döneminde
yaşanan yüksek sıcaklıkların meyve
iriliğinin geçen yıla göre daha düşük
kalmasına sebep olduğunu bunun yanı
sıra Kasım-Nisan aylarındaki yağışların az
olması nedeniyle sürgün uzunluklarının
kısa kaldığını ve bu nedenle birçok bölgede
meyve tutumunun geçen yıldan az olduğun
tespit edildiğini de sözlerine ekledi.
8-18 Ağustos tarihleri arasında
yapılan 2016/2017 sezonu ege bölgesi kuru
incir rekoltesi arazi çalışmaları sonucuna
göre, hava şartlarının normal seyri halinde
yeni sezonda 72 bin ton rekolte tahmin
edildiğini belirten Şen, şunları söyledi:
“Rekolte tahmin çalışmasına katılan
tüm kurumlarımıza teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Ayrıca, zorlu arazi koşullarında
ve yüksek sıcaklıkların yaşandığı bu
haftalarda 10 gündür özverili ve yoğun
tempoda arazi çalışmalarını tamamlayan
değerli rekolte heyeti üyelerine, konuya
büyük önem vererek ilgi gösteren
borsamız üyelerine ve üretici ile aramızda
bilgi köprüsü kuran siz değerli basın
mensuplarına İzmir Ticaret Borsası adına
tekrar teşekkür ediyorum. Yeni sezonunun
sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı
olmasını diler, bol kazançlı bir sezon

temenni ederim.”
Aydın başta olmak üzere incirde
yaşanan jeotermal sorunu hakkında
konuşan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü
Selim Arpacı, bölgede gerçekleşen bilimsel
çalışmalar sonucunda durumun ortaya
çıkacağını ifade etti. Arpacı, “Aydın’da
fiziki olarak görünen kuyu sayı artışı var.
Kuyulardan gelen borular, incir ağaçlarını
bölgeden itiyor. Bölgede cihazlarla
havadaki tüm gazların ölçümü yapılıyor.
Çalışmaların sonunda net konuşabileceğiz.
Mevcut araştırmalarda incir yapraklarında
bor miktarının fazla 450 ppm ile zararlı
olan 500 ppm seviyesine yükseldiği
görüldü” dedi.
Kuru incir ihracatının geçtiğimiz
yıllara
oranla
artış
gösterdiğini
belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri
İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep de
“Rekoltedeki düşünün rakamsal değerini
kalite problemi ile kapatacağız. Geçen
sene kalite baya eksikti. Ürünün kaliteli
olması, işçilik anlamında da ekonomimize
katkı sağlayacak. Artık hiçbir pazarlık
sorunumuz olmaz. Biz inciri 12 ay
tüketilebilecek duruma getirdik. Arz
talep dengesini devam ettirecek bir piyasa
oluşturmak lazım. Spekülatif düşüncelere
yer vermemek gerekiyor” diye konuştu.
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2016/17 SEZONU KURU İNCİR REKOLTE
TAHMİN HEYETİ RAPORU
2016/17 sezonuna ilişkin Ege Bölgesi
kuru incir rekolte tahmin çalışması İzmir
Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir
Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri,
Aydın Ticaret Borsası işbirliğinde ve
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü ile İzmir
ve Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlükleri ile İzmir Ziraat Odası’nın
teknik katkılarıyla 8-18 Ağustos 2016
tarihleri arasında tamamlandı.
Rekolte tahmin çalışmaları sırasında
edinilen izlenim ve tespitler özetle aşağıda
belirtilmiştir.
1. Bu yıl ürün gelişimi bölgelere
göre değişmekle birlikte genel olarak geçen
yıla göre yaklaşık bir hafta erken olduğu
gözlenmiş olup aynı zamanda heyetimizin
incelemede bulunduğu tarihlerde mal
idrakinin de başladığı gözlemlenmiştir.
2. Genel olarak bu yıl ağaçların
gelişim durumlarının iyi olduğu ancak
etkili yağış döneminde (Kasım – Nisan)
gerçekleşen yağış miktarı bölge genelinde
500 mm’nin altında gerçekleşmiş olması
sürgün uzunluklarının kısa kalmasına
neden olmuş ve dolayısıyla meyve
tutumlarının, Germencik, Söke, Efeler
bölgeleri ile İncirliova ve Tire ovaları
dışında, geçen yılın altında olduğu
gözlemlenmiştir.
3. Meyvelerin olgunlaşma dönemi
başında, ileklemeden kısa bir süre sonra,
erken gerçekleşen yüksek sıcaklıklar
nedeni ile meyveler yeterince irileşemeden
olgunlaşmaya başladığı buna bağlı olarak
bazı bölgelerde meyve iriliğinin geçen yıla
göre biraz daha küçük olduğu gözlenmiştir.
4. Bölge genelinde budama başta
olmak üzere kültürel işlemlerin doğru ve
yeterli olmadığı, ayrıca yüksek bölgelerde
soğuk zararından dolayı oluşan dal
kurumalarında artış olduğu görülmüştür.
5. Yağışın az olması ve erken
başlayan sıcaklıklara bağlı olarak Güneş
yanıklığı tüm bölgelerde lokal olarak
ayrıca gözlenmiştir.
6. Rekolte çalışmaları esnasında
görülen mahsullerde işlenebilir kalitedeki
incir miktarının geçen seneye göre daha
fazla olacağı tahmin edilmektedir.
7. Çatlak meyve miktarının geçen
yıla göre çok daha az olacağı tahmin
edilmektedir.
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8. 2016/17 kuru incir üretim
sezonunda ciddi bir erken yaprak dökümü
(gazelleme) gözlenmemiştir.
9. Bu yıl aktif olarak ziyaret edilen
bahçelerde geçen yıl gözlemlenen İncir Pası
hastalığına önem arz edecek düzeylerde
rastlanmamıştır.
10. Bu yıl etki seviyesi yüksek
olmamakla beraber lokal olarak bazı
bölgelerde kanlı balsıraya rastlanmıştır.
11. Üreticiler arasında “Akma” olarak
adlandırılan Fusarium spp. etmenin neden
olduğu iç çürüklüğü hastalığı meyvelerde
son yıllara kıyasla daha az gözlenmiştir.
12. Özellikle son yıllarda ulaşım
ve mekanik imkanların artmasına bağlı
olarak ormanlık alanlardan yeni açılan
incir sahalarında teraslama veya setleme
yapılmadan ağaç dikimleri gerçekleştirildiği
görülmüştür. Bu durum yağışlardan
yararlanmayı azalttığı için gazelleme
ve güneş yanıklı meyve miktarının
artmasına ayrıca uzun vadede verim
kaybı ile sonuçlanan toprak erozyonuna
neden olacağı dikkat çeken diğer önemli
bir husus olmuştur. Bu alanların önemli
bir bölümünün yükseltileri (750 mt)
incir
bitkisinin
yetiştirilmesi
için uygun olan
minimum sıcaklık
değerlerini
(-7
oC)
aşacak
seviyededir. Bunun
sonucu
mevcut
ağaçlarda
genç
sürgün kurumaları
ve ana dallarda
deformasyon
ş e k l i n d e
gözlenmiştir.
13. Jeotermal
enerji üretimine
yönelik
kuyu
açma ve üretim
tesisiyle bağlantı
borularının,
yaygınlaşmaya ve
kırtaban
alanlar
ağırlıklı
olmak
üzere
dağlık
alanlara
doğru
yayılmaya başladığı
görülmüştür. Buna

bağlı olarak rekolte tespit çalışmaları
sırasında özellikle kuyuların yaygın
olduğu bölgelerle birlikte uzak mesafelerde
dahi jeotermale özgü koku yoğun olarak
hissedilmiştir. Bunlarla ilişkili olarak
tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi
toz ve çevresel atıkların ürün kalitesini
olumsuz etkilediği örneklere rastlanmıştır.
14. Üreticilerin
sırıklama
diye
tabir edilen uygulamayı erken dönemde
yaptıkları ve ürüne zarar verdiği örnekler
ile de karşılaşılmıştır.
15. Üreticilere dağıtımı yapılan ekşilik
böceği tuzaklarına pek rastlanamamıştır,
buna karşın naylon örtülü kurutma tünel
sayısında oldukça yoğun artış olduğu tespit
edilmiştir.
16. Kerevet kullanımında da artış
görülmekle beraber az da olsa yerde
kurutma örneklerine de rastlanmıştır.
17. Hava
şartlarının
normal
seyretmesi halinde, kuru incir rekoltesinin
yapılan gözlem ve incelemelere bağlı olarak
72.000 ton olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.

BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Ticaret Borsası’ndan tüm kesimlere çağrı:

Türkiye, bir beyaz sayfa açma şansı
yakalamıştır, bu tarihi fırsat kaçırılmamalıdır

İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis
Başkanı Barış Kocagöz yaptıkları ortak
basın açıklamasında Türk milletinin milli
iradeyi ve demokrasiyi hedef alan darbe
teşebbüsünü dik duruşuyla püskürttüğünü
söyleyerek, halkın meydanlara dökülüp,
tankların üzerine çıkarak, bayrağını alıp
yollara düşerek ülkesine sahip çıktığını ve
milletin verdiği mesajın anlamı ve değeri
nin çok büyük olduğunu dile getirdi.
Kestelli ve Kocagöz şunları söyledi:
Ayrışmayı değil birleşmeyi, farklılıklar
için kavga etmeyi değil ortak değerler
için birlikte mücadele etmeyi amaçlayan
bu mesaj, Türkiye’nin yeryüzündeki tüm
demokrasi mücadelelerine hediye ettiği
evrensel bir manifestodur. Siyasiler başta
olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin

bu mesajı doğru okuması
ve
gereğini
yerine
getirmesi, gelecek nesillere
borcumuzdur.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde temsil edilen
partilerin ilk kez ortak bir
metne imza atması ve Gazi
Meclis’in çatısı altında
gösterdikleri demokratik
tavır hepimizin geleceğe
umudunu
artırmıştır.
Bu tavrın bundan sonra
da devam ettirilmesi;
bütün
sorunlarımızın
ortak değerlerimizin bekasını odak alarak
elbirliğiyle çözülmesi, ayrıştırıcı değil
birleştirici bir dil kullanılması, milletin
genel beklentisidir. Türkiye, demokrasi
dışı hiçbir gücün boy
gösteremeyeceği evrensel
bir
demokrasiyi
hep
birlikte
yeşertmek
zorundadır.
Bu büyük badire
karşısında dik duran
milletimize,
ülke
yönetimine,
güvenlik
güçlerine, sivil toplum
örgütlerine, muhalefete,
medyaya
ve
tüm
demokrasi
güçlerine
teşekkür ediyoruz.

Bu hain kalkışma ve terör eylemini
elbirliğiyle bertaraf ettiğimiz günü bir
milat yaparak yeni bir başarı hikayesi
yazmaya başlamamız lazım.
Şu bir gerçek... Türkiye artık kötü
alışkanlıkların sürdürülebilir olduğu
bir ülke değildir. Demokrasinin tüm
aktörlerinin el birliği ile gösterdiği
reaksiyon, parlak bir geleceğin habercisidir.
Türkiye ekonomide büyük ve güçlü bir
ülkedir. Bu büyük badirede gösterdiğimiz
ortak iradeyi koruyabildiğimiz takdirde,
hiç kimsenin üzerinde operasyon
yapmaya cesaret edemeyeceği azamete
kavuşacağımız günler yakındır.
Duygu dünyamızda derin izler
bırakan bu elim kalkışmada vatanları için
şehit olanlara rahmet, yaralılarımıza acil
şifa, milletimize sabır ve metanet diliyoruz
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BASIN
AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli,
Fransa’daki vahşi terör eylemini lanetledi:

Dünya Terör Konusunda Maskeli
Balodan Vazgeçmeli
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 14
Temmuz 2016 tarihinde Fransa’nın Nice
kentinde vahşi yüzünü gösteren küresel
terörü lanetlediklerini söyledi. Fransa’nın
ulusal günü nedeniyle, özgürlük, eşitlik,
kardeşlik için yürüyen masum insanların
üzerine kamyon sürerek gerçekleştirilen
bu alçak saldırının hiç bir haklı gerekçesi
olamayacağını belirten Kestelli, “Şu bir
gerçek ki dünyanın küresel güçleri, uzak
ülkelerde vücut bulan terörist hareketleri
destekleyip, kendi ülkelerini bu vahşi
dalgadan uzak kalabileceği yanılgısına
düşmüşlerdir. Herkes bilmeli ki terörizm
hangi kıtada olursa olsun, hangi ülkede
hayat bulursa bulsun, kötüdür ve mutlaka
el birliğiyle mücadele edilmesi gerekir.
Dünyada terör konusunda oynanan bu
maskeli balo artık bitmelidir” dedi.

Küresel terörizmin siyasal, ekonomik
ve sosyal analizinin iyi yapılması ve esasen
ortada duran gerekçelerle sözde değil özde
yüzleşilmesi gerektiğini ifade eden Kestelli
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyada gelir adaletsizliği giderek
derinleşirken, gelişmiş ülkelerin Sanayi
4.0’ı tartıştığı iklimde, bir milyara yakın
insanın hala temiz suya erişimi yokken,
milyonlarca çocuk yatağına her gün
aç girerken, yerkürenin herhangi bir
yerinde üst düzey bir refahı sürdürülebilir
kılmak mümkün değildir. Uluslararası
kurumların başlarını kumdan çıkartıp,
küresel terörizmin kökünü kurutacak bir
siyasal, ekonomik ve sosyal dayanışmanın
önünü açması zaruridir. Aksi halde hiç
kimsenin elinden terörizmin yarın hangi
başkenti vuracağına dair papatya falı
açmaktan başka bir şey gelmez, gelemez.

Dün Ankara’da, İstanbul’da, Medine’de,
Paris’te, Brüksel’de ve bugün Nice’teki
terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve
insanlığa sabır ve metanet diliyorum.”

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli:

Türkiye demokrasisi bu müptezel
kalkışmadan güçlenerek çıkacaktır
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu
Kestelli, ülkemizde 15 Temmuz 2016,
Cuma günü askerin içindeki bir cuntanın
kalkıştığı darbenin, halkın ve ülke
yönetiminin güçlü duruşuyla başarısız
kılındığını belirterek, “Türk demokrasisi,
tarihin en sakil darbe teşebbüslerinden biri
olan bu müptezel kalkışmadan güçlenerek
çıkacaktır” dedi.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün
sorunlarını demokrasi içinde çözecek güç
ve olgunlukta olduğunu belirten Kestelli,
kurum olarak Türk milletinin ve ülkenin
seçilmiş yönetiminin yanında olduklarını
vurguladı. Kestelli şunları söyledi:
“Türkiye’yi bir muz cumhuriyeti
yapmak isteyenlerin bu eylemi, tarihin
karanlık sayfalarında yerini alacaktır. Bu

ülkenin bireyleri ve kurumları olarak,
bu arkaik eylemin bir an önce nihayete
ermesini ve sorumluların adalet önüne
çıkartılıp millet adına hesap sorulmasını
bekliyoruz. Bu alçakça kalkışmada hayatını
kaybeden güvenlik görevlilerimize ve
vatandaşlarımıza
Allah’tan
rahmet,
yaralılarımıza şifa diliyor, ülkemize geçmiş
olsun diyoruz.”

Hüseyin Salış
Birincilik Ödülü
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YARIŞMA
YARIŞMA

1891 yılında kurulan ve bu yıl 125.
yılını kutlayan İzmir Ticaret Borsası’nca,
88 yıldır kullandığı binasının kentte
bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen
#izmirborsasarayi Fotoğraf Yarışması
sonuçlandı. 30 Mart-31 Mayıs 2016 tarihleri
arasında gerçekleşen yarışma sırasında,
amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan
oluşan yarışmacılar, Borsa Sarayının iç ve
dış mekanını fotoğrafladı.
9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Birinci, Yaşar
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem
Aşman Alikılıç, İzmir Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Türkiye
Foto Muhabirleri Derneği Ege Temsilcisi
Kadir Kemaloğlu, İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur Akın ve İlhan
Zincircioğlu’ndan oluşan yarışma jürisi
21 Haziran 2016, Salı günü İzmir Ticaret
Borsası’nda değerlendirme toplantısı yaptı.
Jüri üyelerinin katılımcı 178
fotoğraf üzerinde yaptığı değerlendirme
sonucunda, Hüseyin Salış birinci, İrfan
Açık ikinci, Sercan Özipekçi üçüncülüğe
hak kazandı. Hakan Kuyumcu ve Hacı
Emre Polat’ın fotoğrafları da, jüri üyelerinin
teklifi üzerine İzmir Ticaret Borsası 125.Yıl
Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Sonuçların
kamuoyuna
duyurulmasının ardından derece alanların
ödüllerinin takdim edilmesi amacıyla
26 Temmuz 2016 Salı günü İzmir
Ticaret Borsası Pamuk Korbeyi Fuaye
Alanı’nda #izmirborsasarayi Instagram
Yarışması Ödül Töreni, Sergisi ve Kokteyli
gerçekleştirildi.
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Törene İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli,
İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya,
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz,
Bülent Arman, Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Tayfur Akın, jüri üyeleri, koordinatörlüğü
İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu
İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel,
Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha
Toprak, basın temsilcileri, yarışmada
derece ve sergileme alan katılımcılar ile
çok sayıda davetli katıldı.
Törenin
açılış
konuşmasını
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli,
“Sosyal medya çağında yaşıyoruz.
Whatsapp’tan haberleşiyor, Facebook,
Instagram, Twitter gibi platformlardan bilgi
alıyor, ilişki yönetimi yapıyoruz. Global
verilere göre bugün dünyada yaşayan
7.3 milyar insanın 3,4 milyarı internete
bağlanıyor. 2,3 milyar kullanıcı aktif olarak

sosyal medyada yer alıyor. 3,8 milyar
mobil cihaz kullanıcısının 1,9 milyarı ise
sosyal medyayı mobil cihazlar üzerinden
kullanıyor. Bu rakamlar, mobilize olma
durumunun yakın gelecekte üretimden
pazarlamaya kadar pek çok köklü
alışkanlığı kalıcı olarak değiştireceğinin
işareti. Nesnelerin interneti ya da daha
geniş tanımıyla big data, bize yeni bir
dünya vaat ediyor. Düşünün, 2020’dan
sonra 50 milyar makinenin endüstriyel
internetle birbirine bağlanacağı ve ortaya
9 trilyon dolara yakın bir ilave değerin
ortaya çıkacağı öngörülüyor” dedi.
Türkiye’nin böyle bir gerçeğin önemli
parçalarından biri olmayı ıskalamak
gibi bir lüksü olmadığına değinen Işınsu
Kestelli, “Günümüze kadar tarım ve sanayi
devrimlerini uzaktan izleyen Türkiye,
bugün big data ile simgelenen yeni üretim
devriminin ana kolonlarından biri olmalı.
Ekonomide yazmayı arzuladığımız yeni
başarı hikayesinin temel taşıyıcılarından
biri de işte bu yeni iletişim dünyası olacak.
İzmir Ticaret Borsası, kendi alanında
geleceği kurma adına her zaman öncü bir
misyon üstlenmiş önemli bir kurum. 125
yıllık geçmişimiz sayısız örneklerle dolu.
Yaptığımız tarımsal ticaret geleneksel bir
iş olarak bilinse de VOB’dan ELİDAŞ’a,
elektronik
işlem
platformundan
E-Commoditybazaar’a kadar pek çok
yenilikle daima sektörümüzün ilerisinde
olmaya gayret ettik. İşte bugün ödüllerini

974 kez görüntülendi. Sonuçta
yarışma için toplam 178 fotoğraf
yüklendi. Doğrusu ben hepsini
çok beğendim. Bu fotoğrafları
seçkin bir jüri değerlendirdi.
Bu vesileyle katkıları için
teşekkür ediyorum. Bu güzel
fotoğrafların, İzmir Ticaret
Borsası’nın
125’inci
yılını
güzelleştirdiğini düşünüyorum.
Bu nedenle katılan ve emek
veren herkese bir kez daha
teşekkür ediyor, kazananları
tebrik ediyorum” diye konuştu.
İzmir
İl
Emniyet
Müdürü
Celal
Uzunkaya
ise yarışmada derece alan
yarışmacıları kutlayarak, projeyi
gerçekleştiren İzmir Ticaret
Borsası Yönetimine tebriklerini

sundu.
Açılış konuşmalarının ardından
derece ve sergileme alan toplam 24
eserin yer aldığı serginin açılış kurdelesi
kesildi. Sergi açılışının ardından İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, İzmir İl Emniyet Müdürü
Celal Uzunkaya, TOBB İzmir İl Kadın
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı
Aysel Öztezel ve 9 Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Birinci
tarafından yarışmada derece alanlara
ödülleri takdim edildi.
Yarışmada, birincilik ödülü 3.000
TL, ikincilik ödülü 2.000 TL ve üçüncülük
ödülü 1.000 TL olarak belirlenirken, 500
TL değerindeki 125. Yıl Özel Ödülü jüri
toplantısı sırasında derecelendirmeye
dahil edildi.

dağıtmak üzere bir araya geldiğimiz
#izmirborsasarayi Instagram Yarışması da
esas olarak bu anlayışın bir ürünü” diye
konuştu.
Yarışmayı sosyal medya kullanıcısı
gençlerin 125 yıllık bir kurum olan İzmir
Ticaret Borsası ile ilişkilerini sağlamak,
tarihi binanın sunduğu güzelliklerin
kamuoyu ile paylaşılmasına vesile olmak,
gelenek ile geleceği buluşturmak gibi
bir dizi amaçla başlattıklarına değinen
Kestelli, “Doğrusu bizim için de büyük
bir hareketliliğe vesile oldu. 30 Mart’tan
31 Mayıs’a kadar bu yarışma ile 318 bin
208 kullanıcıya ulaştığımız raporlandı.
Web sitemizdeki sayfamız toplam 8 bin
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Kendi yağımızla
kavrulmamız gerek

5

Sorun

1.
2.
3.
4.
5.

5

Sıvı yağ üretiminde dışa bağımlılık
Kalite (Tağşiş)
Desteklerdeki yetersizlik
Zeytincilik Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler
İhracat pazarlarında yaşanan haksız rekabet koşulları

Çözüm

1. Doğru ve etkin politikalar ve yol haritasıyla sıvı yağ üretimini artırmak
2. Etkin denetim, üretim izinlerinin daha zor verilmesi, marketlere
müteselsil sorumluluk verilmesi, gıda kalitesinin denetiminde köklü
değişiklikler yapılması.
3. Tarımsal desteklerde kalitenin bir kriter olması, ihracat desteklerinin
dünya üretim durumuna göre belirlenmesi ve nakdi yapılması, tüketim
KDV’sinin yüzde 8’den 1’e indirilmesi
4. Zeytin ve zeytinyağının yok olmasına yol açacak bu değişikliklerden
vazgeçilmesi
5. Üretim maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra AB ülkelerine
gerçekleştirilen ihracatlarda ülke girişlerinde alınan verginin ilk, kotanın ikinci
planda kaldırılması.
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Hazırlayan
Serap Dikmen AHMETOĞLU
İzmir Ticaret Borsası
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Şefi

MESLEK MESLEK
KOMİTESİ
KOMİTESİ
Moderatör

Dr. İ. Pınar NACAK
İzmir Ticaret Borsası
Genel Sekreter Yardımcısı

Meslek Komiteleri Köşesinin bu
sayımızdaki konuğu Sıvı ve Katı Yağların
İmalatı Komitesi oldu. İTB Genel
Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak
moderatörlüğünde bir araya gelen Başkan
Christopher Dologh, Başkan Yardımcısı
Muammer Mustafa Özduran, Üyeler
Güngör Şarman, Mehmet Alp, Mehmet
Turan ve Rahmi Balsarı oluşturdukları
beyin
fırtınasıyla
sektörlerine
ait
avantajları, sorunları ve çözüm önerilerini
ortaya koydular.
Aslında bir meyve suyu olan
zeytinyağı ile ayçiçek, mısır, fındık, kanola
gibi bitkisel yağların bir arada ele alındığı
toplantıda, dünyada ve ülkemizde yükselen
trend zeytinyağı ile fiyat avantajı nedeniyle
ülkemizde daha çok tüketilen ayçiçek yağı
ön plana çıktı.
Türkiye’nin üretimde kısa zamanda
dünya ikinciliğini hedeflediği zeytinyağı
gelecek için ümit veren bir ürün. Ancak,
ihracatta rekabet eşitsizliği, iç tüketimde
yetersizlik, üretim planlaması ve kalitede
yaşanan sorunlar (tağşiş v.s.) çözüm
beklerken, sektör son yıllarda özellikle
madenci
şirketlerin
girişimleriyle
Zeytincilik Yasası olarak da adlandırılan
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin
Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’da
yapılmak istenen değişikliklere karşı da
mücadele ediyor. Komite üyeleri, yapılmak
istenen değişikliklere sadece zeytinin yok
olması açısından değil çevre ve sağlıklı
tüketim bilinci ile de karşı çıkılması
gerektiğini söylüyor.
Türkiye’nin son yıllarda izlediği
üretim artışı politikasını yerinde bulan
üyeler, ülkemize has yağlık çeşitlerle bu
politikanın devam ettirilmesini istiyorlar.
Bir zamanlar dış pazarda ambalajlıürün
satamayan zeytinyağı sektörünün bugüne
bakıldığında büyük aşamalar kaydettiğini

vurgulayan sektör temsilcileri, gelişimin
istikrarlı bir şekilde sürmesi ve büyümesi
için üretim, tüketim, pazarlama ve
ihracatta gerekli yol haritasının çizilmesini
talep ediyorlar.
Türkiye’nin sıvı yağ açığını,ayçiçek
yağı ile kapattığını belirten komite
üyeleri tüketimin büyük kısmının ithalat
ile karşılandığını vurguladılar. Ayçiçek
yağının zeytinyağ karşısında fiyat avantajı
olduğunu belirten üyeler, zaman içerisinde
doğru politika ve tedbirlerle ayçiçeğinde
yapılan yanlışların düzeltilerek devam
etmesi, ancak bunun önemli bir kısmının
zeytinyağı ile yer değiştirmesi gerektiğini
de belirttiler.
Üyeler, sıvı ve katı yağ sektöründe
dışa bağımlılığın en aza indirilmesi
gerektiğinin altını çizerek, bu yazının
başlığını da kendileri koydular: Kendi
yağımızla kavrulmamız gerek.
Bu arada sağlıklı beslenmeye dikkat
edenler için önemli bir bilgi paylaşıldı
toplantıda. Yemeği pişirirken biraz daha
az yağla pişirip, ocaktan aldıktan sonra
üzerine sızma zeytinyağı gezdirmeyi
unutmayın. Belli miktar çiğ zeytinyağı

tüketmek maksimum fayda sağlamak için
mutlaka gerekli.
Toplantı sırasında çok verimli
geçen beyin fırtınasına ait notları ilgiyle
okuyacağınızı umuyoruz.
Dr. Pınar Nacak: Komiteniz tüm
sıvı ve katı yağları kapsayan bir sektörün
temsilcilerinden oluşuyor. Bu anlamda,
bugün tartışacağımız sorunlar da çeşitlilik
gösterecek. Zeytinyağı ile ayçiçek, mısır
gibi bitkisel yağların sorunları elbette
farklı. Dilerseniz öncelikle sektörün
dünyadaki yeri ve önemine değinelim. Bu
sektör için, Türkiye’nin dünyada ki yeri ve
önemini nasıl görüyorsunuz?
Christopher
Dologh:
Bitkisel
yağlar ile zeytinyağını ayırarak konuya
başlayabiliriz. Zeytinyağı ülkemizde ve
bütün dünyada yükselen bir değer. Dünya
toplam sıvıyağ üretimi ve tüketiminin
sadece yüzde iki buçuğu zeytinyağı.
Zeytinyağı çok kıymetli, aynı zamanda çok
fazla üretilmeyen bir ürün. Zeytinyağında,
Türkiye’nin ağırlığı ne kadar diye soracak
olursak, İspanya’nın dünya toplamının
yaklaşık yüzde 50’sini temsil ettiğini,
Türkiye’nin de İspanya’nın ancak 10’da biri
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kadar olduğunu düşünürsek, Türkiye’nin
ağırlığı yüzde 5 gibi, bu zaman zaman
yüzde 7’ye kadar çıkabiliyor. Bunun yanı
sıra, ne yazık ki maliyet ve kalite anlamında
atmamız gereken adımları da hala tam
olarak atamadığımızı da göz önüne alırsak
ağırlığımızın yanında etkinliğimizin
de diğer büyük üreticilere göre düşük
olduğunu görüyoruz. Bunu geliştirmek için
halihazırda çalışmalar yapılıyor. Verilen
destekler var, kurumlarımızın katkıları var,
ama ne yazık ki sektör dinamikleri belli bir
istikrar içinde gitmediği için gerek tüketici,
gerek üretici ve gerekse sanayici tarafında
bir belirsizlik yaşanıyor. Bu da sektörün
gelişimine olumsuz olarak yansıyor.
Diğer yandan, belli bölgelerde
mısır yağı, belli bölgelerde fındık yağı
tüketilirken ülkemizde ana olarak üretilen
ve tüketilen bitkisel yağ tartışmasız
ayçiçeği yağı. Bunun aşağı yukarı üçte
birini kendimiz üretebiliyoruz dersek üçte
ikisini ithal ediyoruz. Avrupa Birliği’ne
baktığımızda kanola yağı çok etkin olarak
kullanılıyor, ülkemizde ise ayçiçek yağı. En
büyük üreticiler diyebileceğimiz Rusya ve
Ukrayna’nın en büyük pazarlarından biri
Türkiye. Bu da Türkiye’nin her ne kadar
ana üretici olmasa da ana tüketicilerden
olmayı başarmış olmasından geliyor.
Bu ülkelerin vakti zamanında yaptıkları
pazarlama ve satış girişimleri neticesinde
Türkiye’deki sıvı yağ açığının üretimi
yeterli olmayan zeytinyağından ziyade
lojistik ve ticari olarak bize en yakın olan
ayçiçeği yağı ile kapatılmasına yol açmış.
Dr. Pınar Nacak: Dünya
piyasalarında bitkisel yağda tüketici, alıcı
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kimliğimiz var. Bu noktada yüzümüzü
üretim artışına döndürüyoruz. Amaç
dışa bağımlılığın azaltılması olmalı.
Zeytinyağında ise dünya piyasasında
belli bir tanınırlığımız ve ağırlığımız
var. Bitkisel yağ üretimimizi ithalatımızı
düşürmek için artırmalıyız, zeytinyağında,
ihracatımızı ve iç tüketimimizi artırmak
için zeytinyağı üretimimiz artmalı.Türkiye’
kişi başı zeytinyağı tüketiminin 1 kilodan
3 kiloya çıkarılması hedefi konuşuluyor.
Ortalama 2 kilo tüketim dersek, en
azından 160 bin ton zeytinyağı üretimine
ihtiyacımız var. Bir de ihracatı düşünürsek
Türkiye’nin zeytinyağı üretimini artırması
gerek. Sonuç olarak topyekün bitkisel yağ
üretimini artırmamız gerektiği ortada. Bu
eksende, üretim ve dış ticaret politikalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz.

Güngör
Şarman:
Türkiye
zeytinyağında dünyanın en önemli
üretici ülkelerinden birisi.
Rekolte
durumuna göre ülkemiz dünyada 4 veya
5. sırada yer alıyor. Son dönemlerde
uygulanmakta olan zeytinyağı üretimini
artırıcı tedbirlerle üretimde dünya 2.liğini
kovalayan bir ülkeyiz. Bunu başarırsak
İspanya’dan sonra en büyük üretici ülke
olacağız. Hemen arkasından gelen İtalya ve
Yunanistan’ı yakalayıp geçme imkanımız
mümkün görünüyor.
Dolayısıyla
dünyadaki durum açısından bakıldığında
Türkiye mevcut yerini zorlayan bir ülke,
üretimde kaydedeceği artışlarla ikinciliği
yakalayabilecektir. Zeytin üretiminde
Türkiye’nin zaten çok iyi bir yeri vardır.
Üretimde dünya ikincisi olmak yurtdışı
pazarlarda biraz daha etkili olabilmek
anlamına da gelecektir. Dünya ticaretinde

yüzde 5’lik, yüzde 6’lık, payımız var. Bu
oran tabi yükselecek. Dünyanın önemli
zeytinyağı ticaretini yapan ülkelerinden
biri
olacağız.
Genelde
sektörde
bakıldığında zeytinyağı üretimi arttığı
takdirde deyip bir takım kaygılar dile
getiriliyor. Bu kaygılara katılma imkanı
yoktur. Zeytinyağı son derece geleceği
olan bir üründür. Zeytinyağı tüketicisi
zeytinyağı kültürü ve sağlık bilinci olan
bir tüketicidir. Diğer yağlardan hiçbiri
zeytinyağına alternatif olamaz.
Christopher Dologh: Olur diye iddia
edenler var ama alternatifi yok. Çünkü,
zeytinyağı bir meyve suyu, çekirdek suyu
değil. Çekirdeği ezerek elde ettiğiniz değil,
meyveyi sıkarak elde ettiğiniz bir yağ. Daha
doğrusu zeytinyağı zeytin meyvesinin
suyu.
Dr. Pınar Nacak: Tüketicilerin,
bitkisel yağ tercihlerinde, zeytinyağı ve en
çok tüketilen ayçiçeği fiyat paritelerinin
etkileri konusunda ne düşünüyorsunuz?
Güngör
Şarman:
Çoğunlukla
ayçiçek yağı ile zeytinyağı karşılaştırılsa da
bu eşitler arası bir karşılaştırma değildir.
Zeytinyağı tam bir meyve suyudur.
Diğerleri
rafinasyondan
geçmiştir.
Tohumdan elde edilirler. Dolayısıyla
zeytinyağı her ortamda geleceği olan
bir
ürün.
Üretimin
artırılmasını
sağlamalıyız.
Üretim arttığı taktirde
zaman zaman karşılaştığımız dönemsel
üretim düşüşlerini keskin boyutlarıyla
yaşamayız. Böylelikle üretimde istikrarı
sağlarız, istikrarı sağladığınızda ihracat
planınızı, içeriye satış planınızı, stok
planınızı da düzgün yaparsınız. Nitekim,
zeytinyağında Türkiye’nin son yıllardaki
üretim rakamlarına baktığımızda eskisi

gibi keskin iniş çıkışların olmadığını
görürsünüz… Ortalama 170 bin tonlara
ulaştık. Sektörde artık çiftçilerimiz başta
olmak üzere bilinçli, dikkatli üretim
yapılıyor. Yeni plantasyonların devreye
girmesiyle, bazı yerde zeytinyağı yokken
ortaya çıkan üretim düşüklüğünü başka bir
alandaki fidanların devreye girmesi yukarı
doğru çekiyor. Bu da üretimi istikrarlı
noktada tutmaya devam ediyor.
Christopher Dologh: Çiçek yağının
da ne yazık ki son senelerde yanlış
uygulamalardan dolayı bir çok problemi
oldu. Bunlardan bir çoğu ithalat ve
ihracat süreçlerinde yaşandı. Bunlarla
ilgili gerekli önlemler bu sene alındı ve
sıkıntıların birçoğu bir hayli azaltıldı.
Ama tabi hala zeytinyağı açısından
baktığımızda zeytinyağının çiçek yağı ile
olan fiyat aralığı zeytinyağının aleyhine
işlemekte. Ayçiçek yağı hala raflarda 5
litresi 25 lira seviyelerinde satılırken, 5 litre
riviera zeytinyağı aşağı yukarı 70 -80 lira
civarında satılıyor. Sızmalara geldiğimizde
ise 100 liranın üstünde. Dolayısıyla 1’e 3,
1’e 4 gibi bir fiyat farkı var. Bu da tabi ki
zeytinyağına olan tüketici talebini olumsuz
etkiliyor. Amaç burada zaman içerisinde
doğru politika ve tedbirlerle zeytinyağı
gibi kaynağında olduğumuz sağlıklı bir
ürünün yerinde geliştirilmesi, daha fazla
tüketilmesi. Bunun yanısıra ayçiçeğindeki
olumsuzlukların düzeltilerek, ülkemizde
temel gıdalardan biri olarak tüketilmesi,
ama zaman içerisinde bunun bir kısmının
zeytinyağı ile yer değiştirmesi.
Dr. Pınar Nacak: Var yılı yok yılı
olarak tabir edilen olgunun etkisi, iklim ve
coğrafi koşullara göre bölgesel farklılıklar
gösterebiliyor. Bu etki azaltılabilir mi?
İspanya’da bu etkinin azaltıldığı görülüyor.
Güngör Şarman: Coğrafi koşullar
da üretimin miktarında belirleyici rol
oynuyor.
Dr. Pınar Nacak: Zeytin çiçeklenme
döneminde hassas bir bitki. Çiftçiden
bağımsız iklim ve ekolojik koşulların
getirdiği bir süreç var. Ancak, bu etkinin
minimuma indirilmesi, bilinçli üretim
koşulları yaratmak, biraz da araştırmaların
artırılması ve teknik altyapının sağlanması
ile mümkün görünüyor. Böylece üretim
artışı daha kolay sağlanacak.
Üretim artışı sektör için bir hedef

midir, yoksa bu yönde stratejik bir plan var
mıdır?
Güngör Şarman: Sektör olarak
dikkat edilmesi gereken şeylerden biri artan
üretimin ne şekilde değerlendirileceğinin
yol haritasının ortaya konmasıdır. İhracat
ve iç tüketimin çok iyi planlanması lazım.
Christopher Dologh: Bir şeye
başladığınızda nereye ulaşmak istediğinizi
bilirseniz o zaman yapacaklarınız daha
basit. Eğer biz zeytinyağı üretimini
artırmayı hedef koyuyorsak, bunu yapmak
için Gemlik tipini seçtiğinizde aslında çok
doğru bir tercih olmadığını görüyorsunuz.
Bu sadece bizdeki değil İspanya’da da bir
problem. Sanıyor musunuz ki İspanya’daki
1.500 tonun hepsi kaliteli, hayır. Ama en
azından ülkemizde şu ana kadar yapılan
yanlışlar, bundan sonra yapılacak olan
doğrularla dengelensin. Önemle diyoruz
ki ülkemize has yağlık çeşitlerin teşvik
edilmesi gerekiyor.
Güngör Şarman: Ambalaj sıkıntısı
çeken, yapamayan bir ülkeden çeşit çeşit
ambalajı olan bir ülkeye geldik, hem
iç tüketim açısından hem de ihracat
açısından. Sektörde çok gelişen bir şey
daha var, ihracat tecrübesi.
Dr. Pınar Nacak : Hammadde ihracatı
yapıyoruz, katma değer yaratamıyoruz gibi
olumsuz söylemlere gerek yok sanırım, bu
konuda zeytinyağında oldukça gelişme var.
Bu algı büyük ölçüde kırıldı gibi görünüyor
ama sanırım hala sektörün önünü tıkayan
sorunlar mevcut.
Mehmet Alp: Üretimde son 10
yıldan bu yana çok güzel bir gelişme
katetti Türkiye ağaç dikimi olarak. Ama
ağaç dikiminde bana göre bazı yanlışlıklar
yapıldı. Genellikle doğurgan cins olarak
bildiğimiz Gemlik türü tercih edildi. Ama
Gemlik’in yağ kalitesi açısından sorunları
var. Belli bir aydan sonra üretimde Gemlik
yağının geninde bozulmalar başlıyor,
içindeki değerler açısından, tat açısından
bozulmalar başlıyor. Geriye dönüş
olamayacağına göre o yağlar natürelde
değil rafinede kullanılacak artık. Üretim
aşamasında Türkiye belli bir yere gelecek
birkaç sene sonra. Üretim artış politikası
devam etsin ancak doğru çeşitlerle.
Sofralık zeytin üretimi mi, yağ
üretimi mi bunu iyi tespit etmek gerekir.
Üretimdeki artışın yanında doğal olarak

bazı sıkıntılar da yaşayacağız. Elimizde
mal var, bu malı nasıl değerlendireceğiz?
Türkiye bunun belli miktarını tüketecek.
Avrupa ülkeleri tek taraflı davranarak bizim
zeytinyağı ihracatımızı vergilendiriyor,
engelliyor. İşte bunların aşılması gerekiyor.
Ülkemizde tabi çiçek yağı da gerekli. Ama
bizim elimizde hazır dikilmiş ağaçlar var
bunları söküp atacak değiliz. Çıkacak olan
ürünü öyle ya da böyle değerlendirmemiz
gerekir.
İç piyasanın tüketimi belli.
Yapacak olduğumuz şey, iç piyasada
zeytinyağı tüketim kültürünü artırmamız
lazım. Bunu basın yayın organlarıyla
yaparız, bazı etkinlikler düzenleyebiliriz.
Örneğin büyük otellerde yüzde 80
bitkisel yağ tüketiliyor. Zeytinyağı salata
menülerinin olduğu yerlerde bir tasın içine
koymuş, başka bir şekilde kullanılmıyor.
Aşçılar
Federasyonu
ile
konuşup
üyelerine bunu önerebiliriz. Zeytinyağının
sağlıklı olduğunu kendilerine telkinde
bulunmalıyız. Basın yayın organlarında,
bir zamanlar fındık için başlatılan
reklam kampanyası benzeri uygulamalar
yapabiliriz.
Zeytinyağı
tüketimini
ülkemizde artırmamız gerekiyor, başka
seçenek yok. İhracatta önümüzde çok
büyük engeller var. Avrupa Birliği ülkeleri
kendi üreticisine 1.3Euro destek veriyor.
Bizdeki destek şu anda 80 kuruş.
Christopher Dologh: Ayçekirdeğine
baktığınızda ayçiçekyağında 90 kuruşa
geliyor. Çünkü tohuma destek veriliyor
sonuçta. Tohumdan ne kadar yağ çıkıyor,
yaklaşık yüzde 40. Basit bir hesapla
ayçiceği yağına zeytinyağından daha fazla
destek verildiğini görebiliriz.
Dr. Pınar Nacak: Bütün bitkisel
yağlarda dış ticaret açığımız var,bu açık
yaklaşık 2.5 milyar dolar, sonuçta, ayçiçeği
kadar zeytinyağına da destek verilmeli.
Christopher Dologh: Önemli olan
ayçiçeği yağında da, zeytinyağında da,
kanola yağında da dışa bağımlılığımızı
en aza indirmek.
Kendi yağımızla
kavrulmamız gerekiyor.
Güngör Şarman: AB ülkeleri
getirdikleri kota, vergi gibi kısıtları bize
tek başına yapmıyor. İki ülke yetkilileri
karşılıklı oturuyorlar, bunun esaslarını
belirliyorlar. Bu diğer birçok tarımsal
üründe de böyle. Halihazırda zeytinyağına
100 tonluk bir kota uygulanıyor bir de
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AB’ye girişte vergi uygulanıyor. AB ile
görüşmeler başladı. Borsa olarak da
Tariş olarak da Ekonomi Bakanlığı’na
yazdık bu konuyu. Elimizi güçlendirecek
en önemli konu, AB’nin içeriye girişte
uyguladığı verginin kaldırılması. Verginin
kaldırılmasıyla, vergi miktarı kadar
maliyet avantajı sağlanacak. Bu maliyet
avantajı bizim ürünümüzü AB ülkelerinde
daha satılabilir hale, rekabet edebilir hale
getirecektir.
Mehmet Alp: AB’ye bağlı ülkelerdeki
ihracatçıların bizdeki ihracatçılara göre
ihraç şansları çok daha fazla. Örneğin;
AB’nde ihracatçı müstahsilden 5 liraya
yağ alabilirken bizim ülkemizdeki 7 liraya
alıyor. Neden, müstahsil aynı zamanda 4-5
lira devletten teşvik alıyor. Bu teşvikle sattığı
miktar müstahsili tatmin ediyor. Bizdeki
verilen fiyatla aldığı teşvik, müstahsilin
emeğini kurtarmıyor. Onun için AB’ ye
üye ülkeler, mesela İspanya bugün dünya
birincisi, onların verdiği rakamları biz dış
piyasalarda tutturamıyoruz.
Güngör Şarman: AB üreticilerine
baktığımızda bizim üreticilere kıyasla
temel girdi olan mazotta maliyetleri yüzde
40 daha düşük. Benzer şekilde gübre ve ilaç
kullanımında maliyetler bizim üreticimize
göre daha düşük. Dolayısıyla sadece
desteklemeler açısından değil, düşük
maliyetler nedeniyle de bizim üretim
maliyetimiz AB’li üreticiye göre yukarıda
kalmaktadır.
Dr. Pınar Nacak: Rekabet gücümüz
maliyet ve destekler nedeniyle oldukça
düşük, rekabet gücümüzü artırmaya
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yönelik politikaların üretilmesi gerek.
Christopher Dologh: Ben birkaç
önemli noktayı not almıştım, onları dile
getirmek istiyorum. Birincisi destek
konusu, bir üretim tesisi yaptığımızı
düşünelim,
burada ürettiğiniz ürünü
bir günden diğerine satamazsınız.
Bunun öncesinde pazarı doğru anlamak
için araştırma yapmanız lazım, doğru
tüketiciye ulaşmak için bir marka
yatırımı yapabilmeniz lazım. Ülkemizde
verilen desteklerde, özellikle ihracat
desteklerinde, ki ihracatı bir tahliye vanası
gibi düşünün, üretiminiz birden arttı, ama
içerideki tüketim kademeli olarak artacak.
Oysa ki dışarıda Güngör beyin dediği
gibi bu kültürün hazır olduğu pazarlar
zaten var. Doğru şartları sağladığınızda
satabileceğimiz yerler hazır. Dolayısıyla
ihracat bizim için süper önemli.
Bugün
ihracat
desteklerine
bakıyoruz. Dolar bazında verilen destekler
bundan 4-5 sene önce TL’ye çevrildi. Gün
geçtikte değerini kaybeden bir destek
sistemi var. Acil olarak her dönem başında
dünya rekolte öngörüsüne göre oturup
bakanlıklar, UZZK, diğer kurumlar
nezdinde yeniden belirlenmesi lazım.
Gerekmiyorsa destek azaltılsın ama
gerekiyorsa da arttırılabilsin, aksi takdirde
kazanılan pazarlar kötü senelerde tek tek
kaybediliyor. Bir diğer konu bu desteklerin
nakdi olarak verilmesi konusu. Düşünün
ki bir işletmenin iç piyasada satışı yok,
ama ihracat yapacak, 5 kişilik bir kadroyla
çalışıyor, belki 20 milyon dolar ihracat
yapmayı başaracak belki de 5 milyon
dolar. Verilen destekler rekabet edebilmek
için fiyatın içine yedirildiğinde, işletme
bekleyecek ki destek kendisine geri gelsin.
Şu anda bu sadece mahsup edilebiliyor,
zaten işletmede 5 kişi çalışıyor, bu tutarlar
ne kadar sürede mahsup edilebilir ki?
İşletme sermayesi yetmez bu sisteme. Bu
nedenle ihracatçın destek primlerini nakdi
iade olarak alması gerektiğine inanıyorum.
Ülke olarak zeytinyağı ihracatçımızı
gerçekten destekleyeceksek eğer, destek
priminin senenin dünya rekoltesine,
Türkiye’nin üretim-tüketim dengesine
ve üretim maliyetlerimizin uluslararası
piyasada ne kadar rekabetçi olduğuna göre
belirlenmesi ve nakdi iade olarak ödenmesi
gerekir.

İkincisi iç piyasada tüketimi
artırıyorsak, biz defalarca da komite olarak
bunu ilgili mercilere yazdık, yüzde 8 olan
tüketim KDV’sinin hızlı bir şekilde yüzde
1’e indirilmesi lazım. Zaten toptanı yüzde 1
zeytinyağının tüketicisi nezdinde olumlu
bir etki sağlayacaktır mutlaka bu indirim.
Üçüncü konu kalite konusu. Bugün
Avrupa’daki rafine zeytinyağına 3.12
Euro diyorlar, Türkiye’de rafine zeytinyağı
aşağı yukarı buna denk. Ama gelin bakın
Natürel Sızma Zeytinyağına, yurtdışında
natürel sızma ile rafine zeytinyağının
arasındaki fiyat farkı yüzde 10’larda
iken, bizde yeri geliyor yüzde 40, yüzde
50’lere varıyor. Rekabetçi olabilmemiz
için bun farkın kapanması gerekiyor.
Bunun için de natürel sızma üretimimizin
artması, miktar ve kalite olarak dünya
standardlarına ulaşması lazım.
Diğer bir konu, tarımsal desteklerde
artık kalitenin de bir kriter olması gerektiği.

Bugün üretici ham yağ ürettiğinde de
natürel sızma ürettiğinde de aynı desteği
alıyor. Natürel Sızmamızı daha rekabetçi
hale getirebilmek istiyorsak eğer üretimini
artırıp, fiyatını düşürmek için ayrıca
desteklenmesi lazım.
Tüketiciye ulaşan ambalajlı ürünlerde
de Kaliteyi sağlamak için mutlak suretle
etkin bir denetim mekanizması kurulması
lazım. İvedi şekilde gıda kalite kontrolü
denetim sisteminde köklü değişiklikler
yapılması, denetim mekanizmalarına daha
çok imkan ve yaptırım gücü sağlanması
lazım.
Üretim izinlerinin daha ince
eleyip sık dokuyarak verilmesi lazım.
Bugün bazı yerlerde başvurulara yerine
gelip bakılmadan üretim izni verildiğini
duyuyoruz.
Ürünlerin tüketiciye ulaştığı son
nokta olan marketlerde mutlak suretle
müteselsil sorumluluk uygulamasının
başlaması lazım. Bizler ürünlerimizin
arkasındayız. Ama ucuz olsun diyerek
marketlerin rafına koyduğu, içinde ne
olduğunun tam olarak belli olmadığı,
sadece fiyat odaklı bir sistem de ayrıca
çalışıyor. Bunun değişmesi şart.
Son olarak da, Zeytincilik yasası.
Sektör olarak nesillerdir bu kadar
çalışıyoruz, uğraşıyoruz, dünya kadar
yatırım var, emek var. Elimizde çok
kıymetli bir ürünümüz var, bunu bir yere
getirmeye uğraşıyoruz, ondan sonra hop
oturup hop kalkıyoruz, zeytincilik yasası
değiştiriliyor mu, yine neler oluyor diye.
Bugün yeraltı kaynakları ile zengin olmuş
hangi ülke mutlu ve sorunsuz?
Güngör Şarman: Zeytincilik yasası
amaçlandığı gibi değişecek olursa zeytin
ve zeytinyağı üretimine büyük darbe
vuracaktır. O zaman fabrikalarımızı ve
işyerlerimizi kapatalım. Oysa, Türkiye
Cumhuriyeti’nin yeni kurulduğu dönemde
bu yasa çıkmış, müthiş bir öngörü. Önceki
yıllarda sektör çok ciddi bir mücadele
verdi, bir araya geldi ve değişikliği önledi.
Yasa değişirse sonuçta sadece zeytin
üreticisinin kazancı azalmayacak aynı
zamanda özellikle Ege’de hem turistik
potansiyel hem ekolojik özellikler çok zarar
görecek. Bir yandan turizm sektöründe,
getirin insanları zeytin bahçelerine, zeytin
koparsın, kopardığı zeytini kasalara
koysun, tesise götürsünler orada sıksınlar,

kendi şişesine koysun gibi uygulamalar
başlarken, bütün bunları baltalayacak
bir durumla karşı karşıyayız. Bu ülkenin
geleceğe bırakacağı miras, yok edilmiş
zeytin ağaçları, bozuk ve zehirlenmiş
topraklar
olamaz.
Topraklarımızı,
ağaçlarımızı ve onun üzerinde ürettiğimiz
şeyleri temiz tutmak zorundayız. Ankara’da
Meclis komisyonlarında bunu bir şekilde
ifade ettik. Ancak gerçekten çok güçlü bir
lobi ile uğraşıyoruz. Zeytincilik Yasasının
değiştirilmesi konusunda, sadece sektörün
aktörleri değil, tüm Türkiye insanı aynı
zamanda bilinçli tüketici sıfatıyla da buna
karşı çıkmalı.
Muammer Mustafa Özduran:
Ben biraz daha butik bir işletme olduğun
için hem çiftçi hem de tüketici ile
birebir muhatap oluyorum. O anlamda
gözlemlerime göre, çiftçiyi biraz daha iyi
eğitebilmeliyiz. Örneğin dip zeytini ayrı
çuvallamayı bile daha bilmiyor. Bu da
zeytinyağı kalitesini ciddi oranda etkiliyor.
Üretici, üretim teknikleri, hasat ve hasat
sonrası süreçlerde bilinçlendirilmeli.
Dr. Pınar Nacak: Hasat ve sonrası
süreçlerdeki denetimlerde ülkemizde
sıkıntılar var. Üstelik bu süreçlerle ilgili
üreticilerin bilgi/bilinç eksikliği fazla.
Tarım teşkilatları daha çok üretim
teknikleri konusunda bilgilendiriyor
üreticileri. Belki de sektör paydaşları bu
konuda bir çalışma geliştirebilir.
Muammer Mustafa Özduran:
Herkes 10 litre tüketse, ülkeye 800 bin ton
zeytinyağı lazım. Zeytinyağının fiyatının
yüksek olmadığı algısı yayılmalı. Bu dana
eti gibi niş bir ürün, özel bir ürün, kaliteli
bir ürün. Tüketici sadece beslenmede
değil, ilaç olduğunu da bilmeli. Zeytinyağı
tüketim kültürü geliştirilmeli.
Güngör Şarman: Zeytinyağı değerli
bir üründür. Değerli bir ürünün fiyatı da
ona göre olur. Mümkünse bütün ürünlerde
sızma zeytinyağı kullanın. Salatada,
yemekte, börekte, çörekte.
Dr. Pınar Nacak: Tüketiciler için,
zeytinyağının sadece salata yağı olduğu
algısı yıkılmalı.
Muammer Mustafa Özduran:
Çiftçiye
zeytini
bekletmemelerini
öğretebiliriz. Yağı düzgün ve daha
sağlıklı kaplarda stoklama ile ilgili
bilinçlendirilmeli. İşin temelinde çiftçiyi

bilinçlendirmek en önemli adım. Ayrıca
zeytinyağı tadım kurslarının arttırılması
gerektiğini düşünüyorum. Zeytinyağının
karakteristik özelliklerini çoğu tüketici
bilmiyor. Acı diye kötülüyorlar. Oysa acılık,
yakıcılık meyvemsi olmasının göstergesi.
Marketlerde, büyük firmalar standlarını
artırarak orada bu tadımları tüketiciye
de yaptırabilir. Zeytinyağı kültürü
geliştirilmeli. Sokaklarda satılan yağlara
bir şey yapılamıyor belki ama şarküteri
ve restoranlarda yapılan kontrollerin
artırılması gerekiyor. Şarküteriye kayda
değer bir ceza verilse bir daha satmaz.
Mehmet
Alp:
Zeytinyağının
tüketimi de önemli kızartma salata
yemekte. Zeytinyağının yanma ısısı260
derece, Ayçiçek yağının 110. Kızartmalarda
zeytinyağı korkmadan kullanılmalı.
Güngör Şarman: Zeytinyağını
markalı ürünlerden almak lazım. Marka
size taahhütte bulunuyor.
Muammer Mustafa Özduran:
Kötü zeytinyağı alınca zeytinyağından da
uzaklaşıyor.
Rahmi Balsarı: Türkiye’de üretimin
arttırılması gerekir. Bunun için zeytin
zıraatinde küçük çiftçilerin korunduğu ama
aynı zamanda dünya ile rekabet edebilir
bir tarım modeli lazım. İç tüketimin
üretim artışına paralel arttırılması gerekir.
Türkiye’nin potansiyeli düşünüldüğünde
ihtiyaç fazlası oluşacak ürünün de yurt
dışı piyasalara istikrarlı, devamlı olarak
sunulabileceği bir ortamın oluşması lazım.
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Jeotermal Enerji ve Tarım Sektörüne
Etkileri Paneli İTB’de gerçekleştirildi
Her geçen gün artan dünya nüfusu
nedeniyle gıda ve enerji ihtiyacının da
hızla artması ve bu artışın gelişen teknoloji,
değişen tüketici istekleri, kirlenen dünya
ve daha sağlıklı yaşam isteği nedenleri
ile daha sağlıklı, daha ekolojik, daha
çevreci, daha temiz ve kaliteli gıda ve
enerji ihtiyacını da tetiklemesi dolayısıyla
jeotermal enerji konusunda çeşitli
çalışmalar yürütülmektedir.
Tarımsal üretim açısından sadece
Türkiye’nin değil, dünyanın da en verimli
toprak ve iklim imkanlarına sahip olan Ege
Bölgesi’nin aynı zamanda jeotermal enerji
bakımından da önemli bir potansiyele
sahip olması, bu nedenle tarım ve jeotermal
enerjinin Bölge için ihmal edilemeyecek
nitelikte önem taşıyan iki önemli konu

26- EYLÜL 2016

olması kapsamında, İzmir Ticaret Borsası
evsahipliğinde 30 Mayıs 2016 Pazartesi
günü Yeni Meclis Salonu’nda “Jeotermal
Enerji ve Tarım Sektörüne Etkileri Paneli”
düzenlendi.
Gazeteci, Yazar İsmet Özkul
moderatörlüğünde 2 oturumdan oluşan
panelin açılış konuşmalarını İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan
Zincircioğlu ve Özhan Şen gerçekleştirdi.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, “Ülkemiz
tarımsal üretim açısından dünyanın
önemli merkezlerinden birisidir. Dünyada
piyasasına yön verdiğimizi başta kuru üzüm
ve kuru incir olmak üzere, önemli tarım
ürünlerimiz bölgemiz ekonomisi içinde
ateşleyici güç olarak öne çıkmaktadır. Kuru
üzüm değerlendirme şekillerinin çeşitliliği
ve ihracattaki payı ile bölgemiz tarımında
önemli yer teşkil etmektedir. Son yıllarda
ortalama yıllık üretim miktarı 270 bin ton
olan çekirdeksiz kuru üzümün, çok önemli
bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerine olmak
üzere yüzde 80’i ihraç edilmektedir” dedi.
Kuru üzümün Bölge genelinde çok
sayıda üreticinin doğrudan geçimini
sağladığına dikkat çeken Zincircioğlu,
“Tarım bölgeleri düzeyinde, bağ alanı
sıralamasında ege bölgesi birinci sırada
yer almaktadır. Bölgemiz aynı zamanda
jeotermal enerji açısından da önemli bir
potansiyele sahiptir. Hem dünyada sektörü
yönlendirdiğimiz tarım ürünlerimiz hem
de tüm dünyada yeşil enerji olarak kabul

edilen jeotermal enerji potansiyelimiz ile
ne kadar önemli bir coğrafyada yaşadığımız
ortaya çıkmaktadır. Git gide artan dünya
nüfusu ile buna paralel olarak artan temiz
enerji ve temiz gıda ihtiyacı dünyamızı
bekleyen en önemli sorunlardandır.
Bölgemiz bu bakımdan da bir adım
öne çıkmaktadır. Bu aşamada bizlere
düşen temiz enerji tabir edilen jeotermal
enerjimizi ve dünyaya “Smyrna Sultanas”
ve “Smyrna Figs” olarak nam salmış tarım
ürünlerimizi birlikte en iyi koşullarda
devamlılığını sağlamaktır. Bunun için
hem yetkililerin hem de iki sektörün
temsilcilerinin bunun farkında olarak
hareket etmesi önemli konuların başında
gelmektedir. Bu nedenle düzenlemiş
olduğumuz bu panelin son dönemde
sıkça birlikte dile getirilen jeotermal

enerji ve tarım sektörü konularının daha
iyi anlaşılması için faydalı olacağına
inanıyorum” diye konuştu.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Üyesi Özhan Şen ise “Üretimin artması ve
rahat bir yaşam için enerjiye ihtiyacımız var.
Petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarına
sahip değiliz ve enerji için önemli
miktarda döviz harcıyoruz. Bu doğrultuda,
yenilenebilir enerji kaynaklarının ortaya
çıkarılması ve kullanılmasının büyük
önem taşıdığının farkındayız. Bu nedenle,
temiz enerji olarak anılan jeotermal enerji
üreten santrallerin denetimlerinin daha
sıkı yapılmasını ve ruhsatlarında belirtilen

koşullarda çalışmalarının sağlanmasını
istiyoruz” dedi.
Özhan Şen ve İlhan Zincircioğlu’nun
yanı sıra İTB Yönetimini temsilen Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz
da panele katılım sağladı.

Açılış konuşmalarının ardından
başlayan panelin birinci oturumunda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Uzman Yardımcısı Turgut Ölemez, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel
Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe
B.D. – Ziraat Yüksek Mühendisi Levent
Doğruyol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve
Denetim G.M.- Elektrik Mühendisi Abidin
Keçeci Adnan ve Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Engin Ertan
konuya ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Panelin ikinci oturumunda ise
AYÇEP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Metin

Aydın, Manisa Ziraat Mühendisleri Odası
Başkanı İbrahim Demran, Jeotermal
Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği
Başkanı Ufuk Şentürk ve Jeotermal Firma
Danışmanı Cihan Çanakçı katılımcılara
bilgi aktardı.
Oturumların ardından geçilen soru –
cevap ve sonuç değerlendirme bölümünde
ise panel katılımcıları ve konuşmacılar
konuya ilişkin karşılıklı görüş alış verişi
gerçekleştirdi.
Soru – cevap bölümünün ardından
toplantı katılımcıları ve İTB yöneticileri
anı fotoğrafında biraraya geldi.
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Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Sertifika Töreni İTB’de gerçekleştirildi
KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü,
İŞKUR Konak Hizmet Müdürlüğü ve
İzmir Ticaret Borsası (İTB) işbirliğinde
düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Sertifika Töreni 28 Haziran 2016
Salı günü İTB Yeni Meclis Salonu’nda
gerçekleştirildi. Sertifika törenine İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz, Meclis
Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer,
KOSGEB İzmir Kuzey Bölge Müdürü
Özgür Armaneri ve İŞKUR İzmir İl
Müdürü Kadri Kabak ile girişimci adayları
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
kurum adına yaptıkları işler bütün işler
arasında kendisini en çok heyecanlandıran
işin girişimcilik merkezli projeler olduğuna
değinerek, “Ben ülkemizin, gerçek bir
başarı hikayesini ancak eğitimli, çalışkan,
cesur ve yenilikçi bir girişimci ordusunun
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katkısıyla yazabileceğine inananlardanım.
Ülkemizdeki girişimci sayısını 5 milyona,
kadın girişimci oranını yüzde 25’e
yükselttiğimiz zaman bambaşka bir
Türkiye, müthiş bir refah seviyemiz olacak.
Bunun için ülkemizde heyecan veren bir
dip dalgası olduğunu gözlemliyorum.
Ancak daha hızlı, daha üretken ve sistemli
olmamız lazım. Bugün, önemli bir
uygulamalı girişimcilik eğitiminin sertifika

töreni için bir aradayız. Bu eğitimler,
Türkiye genelinde KOSGEB, İŞKUR,
oda/borsalar, belediyeler, üniversiteler
ve kalkınma ajansları gibi kurumların
işbirliğiyle düzenlenen ve kombine bir dizi
sertifikayla girişimci adaylarının kendi
işlerini kurmalarını, kamu desteklerinden
yararlanmalarını sağlayan eğitimlerdir.
İzmir Ticaret Borsası olarak iş kurma
şevki ve isteği olan girişimci adaylarının
desteklenmesinin çok önemli olduğunu
düşünüyoruz” dedi.
Bu amaç doğrultusunda KOSGEB
İzmir Kuzey Bölge Müdürlüğü, İŞKUR
Konak Hizmet Müdürlüğü ve İzmir Ticaret

Borsası iş birliğinde girişimcilik eğitimi
düzenlemeye karar verdiklerini söyleyen
Işınsu Kestelli, “Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi 23 Mayıs - 02 Haziran 2016 tarihleri
arasında borsamızda gerçekleştirildi.
İşbirlikleri ve kolaylaştırıcı yaklaşımları için
her iki müdürümüze de teşekkürlerimizi
sunuyorum. Eğitim programına 9 erkek,
15 kadın girişimci adayımız katıldı ve
eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika
almaya hak kazandı. Adaylarımızın
gençlerden oluşması ve çoğunluğun kadın
olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bu
kurstan mezun olan arkadaşlarımızın da
geçen yıl yine borsamızın ev sahipliğinde
yürütülen Fikrim Geleceğim Kadın
Girişimci programı’nın yakaladığı başarıyı
göstereceğinden eminim” diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde
sertifika almaya hak kazanan girişimci
adaylarına başarıya ulaşmalarında katkı
sağlayacak öneriler sunan Kestelli, “Eğitim,
yaşam boyu süren bir ritüel. Bugünkü
sertifikaların sadece bir başlangıç olduğunu
aklınızdan çıkartmayın. Yolculuğunuz yeni

başlıyor. Başarmak için hayatın her anında
kendinizi geliştirme zorunluluğunuz
var. Bu yolda sevdiğim bir örneği sizinle
paylaşmak isterim. Facebook’un kurucusu
Mark Zuckerberg, bugün dünyanın en
varlıklı isimlerinden biri. Geçtiğimiz
günlerde yaptığı bir açıklamada her yıl
kendisine zorlu bir hedef koyduğunu,
kişisel olarak onu zorlayacak mücadele
alanları belirlediğini söylüyor. Zuckerberg;
2010 yılında Mandarin öğrenmeyi, 2011’de
sadece kendi avladığı hayvanları yemeyi,
2012’de her gün yeni bir bilgisayar kodu
yazmayı, 2013’te her gün şirket dışından
en az bir kişiyle tanışmayı, 2014’te her gün
en az bir kişiye teşekkür notu yazmayı ve
2015’de her iki haftada bir kitap bitirmeyi
kendisine kişisel bir hedef olarak koymuş
ve başarmış. Kıssadan hisse şu: Büyük işler
için adanmışlık şart. Bu kursun ilimize
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor,
hayallerinize ulaşma yolunda sizlere
başarılar temenni ediyorum” dedi.
Türkiye’de çalışma hayatı ve
kadınların çalışma hayatındaki istihdamı
konusunda önemli mesafeler aldıklarını,
ancak daha alınacak daha çok mesafe
olduğunu belirten İŞKUR İzmir İl Müdürü
Kadri Kabak, “12 yılda kadınların iş gücüne
katılımı yüzde 50 civarında artış gösterdi.
Dünyada bu başarıya ulaşabilen ülke sayısı
oldukça az. Kursumuza 15 erkek, 9 kadın
olmak üzere 24 girişimci adayımız katıldı.
Bizlerin hayallerini gerçekleştirmek için
mücadele gösteren kişilere ihtiyacımız
var.
KOSGEB
ile
faaliyetlerimizi
yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kursu
tamamlayanların yeni istihdam alanları

açarak başarılı işlere imza atacaklarına
yürekten inanıyorum” diye konuştu.
KOSGEB İzmir Kuzey Bölge
Müdürü Özgür Armaneri, KOBİ’lere ve
girişimcilere iş kurma desteği vermekten
büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek,
“Uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile
girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz. Projelerimizin uygulama
aşamasında sivil toplum örgütleri, oda/
borsalar ve belediyelerle yakın temasta
çalışıyoruz. Bu anlamda İzmir Ticaret
Borsası ve İŞKUR’a destekleri için teşekkür
ederiz. Sertifika almaya hak kazanan
tüm girişimci adaylarımızı kutluyor ve
iş yaşamlarına katkıda bulunmaktan
mutluluk duyuyoruz” dedi.
Konuşmaların
ardından
İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz, Meclis
Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer,
KOSGEB İzmir Kuzey Bölge Müdürü
Özgür Armaneri ve İŞKUR İzmir İl
Müdürü Kadri Kabak tarafından eğitimi
başarıyla tamamlayan girişimci adaylarına
sertifikaları takdim edildi.
Sertifika alan girişimci adayları
işletmelerini kurmalarının ardından
hazırlayacakları iş planları ile KOSGEB’e
destek başvurusunda bulunabilecek ve
KOSGEB’in onay vermesi halinde 50 Bin
liraya kadar hibe, 100 Bin liraya kadar
geri ödemeli olmak üzere toplam 150
Bin liraya kadar destek imkânlardan
yararlanabilecekler.
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T.C. Ekonomi Bakanlığı ve 85. İEF partner
ülkesi Malezya’dan İTB’ye ziyaret
T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı
Fatih Metin, Bakanlık Danışmanı Adnan
Yıldırım ve İnovasyon temalı 85.İzmir
Enternasyonal Fuarı’nın partner ülkesi
Malezya’dan İzmir’e gelen Malezya Dış
Ticareti Geliştirme Kuruluşu (MATRADE)
CEO’su ve Malezya Heyeti Başkanı Dzulkifli
Mahmud, MATRADE İstanbul Direktörü
Idzham Abdul Hamid ve beraberindeki
heyet 26 Ağustos 2016 Cuma günü İzmir
Ticaret Borsası’nın konuğu oldu. İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz ve Genel Sekreter Dr. Erçin
Güdücü tarafından karşılanan heyet Borsa
çalışmaları ve işlem salonları hakkında
incelemelerde bulundu.
T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı
Fatih Metin, Malezya ile Türkiye arasındaki
serbest ticaret anlaşması olmasına rağmen
1 milyar dolar tutarındaki ticaret hacminin
yetersiz olduğuna dikkat çekti. Anlaşma
ile hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu
belirten Metin, ikili ilişkilerin artması için
böyle heyetlerin ülkemize ziyaretlerinin
oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, iki
ülke arasında özellikle enerji, sağlık ve helal
gıda alanında işbirliğinin geliştirilmesine
oldukça önem verdiklerini belirtti.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl 85’incisi
düzenlenen İzmir Fuarı’nda partner
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ülke olarak Malezya’yı ağırlamaktan
memnuniyet duyduklarını ifade ederek
“Malezya, ticari işim nedeniyle benim
çok sık ziyaret ettiğim ve çok da sevdiğim
bir ülke. Bu nedenle heyetle bir arada
olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum.
Türkiye ve Malezya arasında 2015 yılı
itibariyle 1.7 milyar dolar ticaret hacmimiz
bulunmakta. Bu hacim iki ülkenin de
toplam ticaret hacimlerinde yüzde yarımlık
bir pay anlamına geliyor. Gerçekten çok
düşük bir oran olduğuna inanıyorum.
Bu ticaretin yüzde 80’ini Malezya’nın
Türkiye’ye olan ihracatı oluşturuyor. İki
dost ülkenin kazan – kazan felsefesine
dayalı bir işbirliği modelini kuramadığını
söylemek mümkün” dedi.
İzmir Ticaret Borsası’nın faaliyet
alanı olan tarım ve gıda sektöründe
Malezya ile karşılıklı işbirliği fırsatlarının
olabileceği
düşüncesinde
olduğunu
belirten Işınsu Kestelli, “Bu ziyaret yeni
ticari ilişkilerin kurulması adına faydalı
olacaktır. Bu anlamda İzmir Ticaret Borsası
tarafından oluşturulan elektronik emtia
alım – satım platformu E-Commodity
Bazaar isimli portalımızın iki ülke
arasında yeni işbirlikleri geliştirilmesine
imkan sağlayacağına inanıyorum” diye
konuştu.
Heyet temsilcisi ve Malezya Dış
Ticareti Geliştirme Kuruluşu (MATRADE)
CEO’su Dzulkifli Mahmud ise Türkiye’de
daha fazla yatırım ve ticaret yapmak
istediklerini söyledi. Türkiye ve Malezya’nın
ilişkilerinin her daim sıcak olduğunu
söyleyen Mahmud, geçtiğimiz yıllarda
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın
ardından iki ülke arasındaki ticaret
hacminin giderek arttığını ve hedeflerinin
hacmi daha da genişletmek olduğunu
belirtti. Fuar dolayısıyla geldikleri İzmir’de
ikili görüşmeler ve heyet ziyaretlerinin
ardından iki ülke ilişkilerinin daha da
artacağına inandıklarını belirten Mahmud,

Türkiye’de yatırım yapmış 34 firma için
özellikle İzmir’in işbirliği yapılacak
kentlerin başında olduğunu söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından
Borsa Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü
heyete Borsa çalışmaları ve başta
E-Commodity Bazaar portalı olmak
üzere projelerinin yer aldığı sunum
gerçekleştirdi. Sunumun ardından İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli Malezya Heyeti Temsilcisi
Dzulkifli Mahmud’a ziyaretin anısına
hediye takdim etti. Hediye takdiminin
ardından Malezya temsilcileri Türkiye’den
sektör temsilcileriyle ikili görüşme
gerçekleştirdi.
Malezya ve Bakanlık Heyetleri
ziyaret programının sonunda İzmir Ticaret
Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen
yemek davetinde Borsa yöneticileriyle bir
araya geldi.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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Türk Kızılayı ve İzmir Ticaret
Borsası’ndan işbirliği protokolü
Türk Kızılayı ve İzmir Ticaret
Borsası arasında, Gönüllü Kan Bağışçısı
Kazanılması
ve
Bilinçlendirilmesi
Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile İlgili
Protokol’ün imza töreni 28 Haziran 2016
Salı günü İzmir Ticaret Borsası Tarihi
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
İmza törenine İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli,
Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay
Gök, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Meclis
Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer,
Yönetim kurulu Üyesi Tayfur Akın, Genel
Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Genel Sekreter
Yardımcıları Sinem Çelikten ve Dr. Pınar
Nacak ile basın mensupları katıldı.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, “Borsa olarak
gönüllü destekçilerinden biri olduğumuz
Türk Kızılayı ile işbirliğimizi bir adım daha
ileri taşıyoruz. Bu protokolle üyelerimizin
yılda en az üç kez kan bağışı yapmaları
ve eğitimler konusunda Türk Kızılayı ile
daha sıkı işbirliğine girmesinin önünü
açıyoruz. Halen yılda üç kere Borsamızda
üyelerimize duyurarak Kızılay’a kan bağışı

desteği veriyoruz. Web sitemizde Kızılay
banner ve duyuruları yer alıyor. Bundan
sonra Borsamız organ toplantılarında
üyelerimizi, şirketlerinde kan bağışı
kampanyaları düzenlemelerine teşvik ve
davet etmeye başlayacağız” dedi.
Borsa Yönetimi adına kan bağışına,
“yapılıp denize atılan iyilik” olarak
baktıklarını ifade eden Işınsu Kestelli,
“Bütün dünyada da sürdürülebilir kan
bağışının temel motivasyonunun fertlere
ve topluma karşılıksız bir iyilik yapmak
olduğuna inanıyoruz. Bugün dünyada
ölçüm yapılan 156 ülkenin 71’inde ülke
kan tedariğinin yüzde 90’nın karşılıksız
gönüllü bağışlarla sağlandığı tespit
edilmiştir. Bu 71 ülkenin 60’ında kan
tedariğinin yüzde 100’ü karşılıksız gönüllü
bağışlarla sağlanmaktadır. 73 ülkede ise kan
tedariğinin yüzde 50’den fazlası replasman
yani hasta yakınlarının yaptığı bağışlarla
temin edilmektedir. 22 ülke ise halen
karşılıklı bağış topladığını rapor etmiştir.
Gelişmiş ülkelerde toplam nüfusun yüzde
5’ine ulaşan gönüllü bağışçıların oranı
ülkemizde son yıllarda artan bilince
rağmen yüzde 3.6 düzeyindedir. Türkiye
gibi iyiliğiyle tanınan bir
ülkenin, bu alanda dünyaya
örnek
sonuçlar
elde
etmesi, bizim için bir ödev
olmalıdır. Borsa olarak
bu
sorumluluğumuzu
yerine getiriyor olmanın iç
huzuruyla, bütün İzmir’i
ve ülkemizi gönüllü kan
bağışına davet ediyor,
bu
protokole
emeği
geçen herkese teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Türk Kızılayı Ege
Bölge Müdürü Gökay

Gök ise imzalanan işbirliği protokolünün
diğer oda ve borsalara örnek olacağına
inandığını belirterek “Kızılay hepimizin.
Hepimiz bir gün birer hasta yakını ya da
hasta olacağız ve kan arayacağız. Ancak,
acil durumlarda Kızılay’ın elindeki
kan stoğuyla yanımızda olabilmesi için
kurumumuza 365 gün düzenli kan bağışı
yapılması gerekiyor. İzmir Ticaret Borsası
ile ülkenin ihtiyacı olan kan ve kan
ürünlerinin gönüllü, bilinçli ve düzenli
kan bağışçıları tarafından karşılanması,
kan bağışının toplumda yaygınlaştırılması
için protokol imzalıyoruz. Bu gibi sosyal
projeler sayesinde kan bağışının yanı sıra
bilinçli bir toplum yaratmak adına da
önemli bir adım attığımızı düşünüyor,
bizlere destek olan İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
başta olmak üzere Borsa yönetimine
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Kestelli
ve Gök işbirliği protokolüne imza attı.
Protokol kapsamında İzmir Ticaret
Borsası tarafından Kızılay’a üzerinde kan
grubu bilgisi yer alan promosyon ürünleri
yaptırılarak Borsa personeli ve üyelere
dağıtımı gerçekleştirildi.
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“2016 sezonu Türkiye pamuk
üretimi ve geleceği” konulu toplantı
İTB’de gerçekleştirildi
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
ve Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Yönetim
Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, 10 Haziran
2016 Cuma günü İzmir Ticaret Borsası
Tarihi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen
basın toplantısında, 2016 sezonu Türkiye
pamuk üretimi ve geleceği konusunda
yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla
paylaştı.
Toplantıya Barış Kocagöz’ün yanı
sıra İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Genel
Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Genel Sekreter
Yardımcıları Dr. Pınar Nacak, Sinem
Çelikten ile basın mensupları katıldı.
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
ve UPK Yönetim Kurulu Başkanı Barış
Kocagöz, “Son yıllarda giderek artan
iklimdeki sapmalar ne yazık ki bu yıl
üst limitlerde kendini gösterip, pamuk
üretim alanlarını zorluyor. Özellikle
Ege Bölgesi’nde, ekimin başladığı
günden beri hem 3 ayrı zamanda yağan
yağmurlar hem de getirdiği serinlik ile
pamuk üretimine uygun olmayan hava
koşullarına maruz kaldık. Bu koşullar
doğal olarak kök çürümelerine neden
olduğu için bazı üreticiler 3, bazıları ise
2 kez tekrar ekim yapmak zorunda kaldı.
Tabii ki özlenen, beklenen bitki gelişimi
gerçekleşmedi. Ayrıca beklenmeyen bu
gelişme önümüzdeki yıl için de şimdiden
üretim maliyetlerine ek bir yük getirdi. Ege
Bölgesi’ndeki bu olumsuzlukların yanında
Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde de
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tekrar ekimler olmasa
da soğuk hava ve trips
zararlısı bitki gelişimini
olumsuz etkiledi. Ancak
tüm bunların yanında
geçen haftadan itibaren
başlayan
sıcaklar
pamuk
gelişiminin
biraz
toparlanmasına
yardımcı
oldu.
Önümüzdeki günlerde
beklenmeyen
bir
iklim faciası olmaz ise,
yaşanacak iyi havalar
umarız bu gelişmenin,
arayı olumlu yönde
kapatmasına
neden
olacak” dedi.
İ k l i m d e n
kaynaklanan olumsuzlukların yanında
pamuk
üretimi
açısından
güzel
haberlerin de olduğunu belirten Barış
Kocagöz, “Öncelikle geçtiğimiz sezon zor
koşullarda üretim yapmak zorunda kalan
üreticilerimizin diğer ürünlere nazaran
pamuk üretiminde rekabet edebilmeleri
bizleri memnun etti. Uygulanan doğru
politikalar ise bu yıl ekim alanlarının
artmasına neden olacak. Konsey olarak
yıllardır ülkemizin tükettiği pamuk
miktarına yakın üretim yapabilmek üzere
hedefler koymuş ve buna göre politikalar
üretilmesini savunmuştuk. İşte bu kez
Bakanlığımız önerilerimize değer vererek
destekleme politikasında bu önlemleri

aldı ve almaya devam ediyor. Geçtiğimiz
sezon 65 kuruş olan destekleme prim
miktarı bu sezon için 75 kuruşa çıkarıldı.
Her ne kadar konseyimizin önerisi 85
kuruş olsa da üreticimiz en azından
enflasyon ve üretim maliyetlerinin artışı
kadar korunduğuna inanarak bu karardan
memnun kaldı. İşte bunun kısa vadeli
sonucu olarak da ekim alanlarında pamuk
üretimini tercih ederek üretimi arttırmaya
yönelik hareket etti. Bunun sonucu
olarak içinde bulunduğumuz sezonda
Ege Bölgesi’ndeki artışın % 20 Doğu ve
Güneydoğu bölgelerimizdeki artışın da
% 15-20 oranını yakalamasını bekliyoruz.
Önümüzdeki günlerde yaşanacak hava

koşullarına paralel üretim artışımızın da
ülke genelinde % 20 ye yakın olmasını
bekliyoruz. Bu da 700-750.000 ton üretim
yapacak. Özellikle Nazilli, İncirliova ve
Manisa gibi pamuğu tamamen terk etmiş
yörelerde pamuk üretimine geri dönülmüş
olması bizleri çok memnun etti” diye
konuştu.
Kocagöz,
1,5
milyon
ton
tüketimin karşısında 1 milyon ton eşik
üretime ulaşılması konusunda yapılan
üretim politikası önerilerinin ve diğer
hususlarının da Bakanlık tarafında yankı
bulması ve olumlu karşılanmasının
kendilerini memnun ettiğini dile getirerek,
“Bu uğurda önermiş olduğumuz 5
yıllık destekleme politikası planının
Bakanlığımızca
önümüzdeki
yıldan
itibaren 3 yıllık olarak başlatılacağını da
memnuniyetle öğrendik. Yani destekleme
programları 3 yıllık açıklanacak. Böylece
üretici önünü görecek ve üretim planını
yaparken ülkemiz tarımına da 3 yıllık ışık
tutmuş olacak. Bu ülkemiz tarımında çok
önemli bir adım. Çünkü özlediğimiz uzun
vadeli tarım planlamasına geçişi ifade eder.
Pamukta yapılacak bu değerli başlangıcın
diğer ürünlerimize de güzel bir örnek
olmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Uzun vadeli planlarla ilgili bir
güzel haberin daha olduğunu belirten
Kocagöz, “Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımız çok önemli bir adım daha
atarak; “Türkiye’de pamuk üretimi, kalite
ve verimliliğin geliştirilmesi” başlığı

altında bir; eğitim, yayım ve algı oluşturma
projesi başlatıyor. Bu projenin alt başlıkları
incelendiğinde gerçekten ülkemiz pamuk
üretiminin
geliştirilmesi,
kalitesinin
disipline edilerek iyileştirilmesi ve üretim
miktarının arttırılması adına atılacak
doğru adımları ortaya koymak üzere
hazırlanmış değerli bir girişim olduğunu
görebiliyoruz. Özetle, Ulusal Pamuk
Konseyi (UPK) özelinde önerilerimizin
Bakanlığımızca dikkate alınması ve olumlu
yankı bulması hem bizi mutlu etti hem
de meyvelerini olumlu yönde vermeye
başladı. Diğer taraftan Konseyimizin,
İzmir Ticaret Borsası ile birlikte başlattığı
proje olan “GMO Free Turkish Cotton”
markasının bitmiş tekstil ürünlerinde

kullanımı da büyük ilgi görmeye
başladı. Bu anlamda değerli markalar
ile görüşmelerimiz, Türk tekstilinin bu
projeden yararlanarak rekabet şansını
arttırması yönünde ilerliyor. Umuyoruz
ki önümüzdeki dönemde sizlerle ünlü
Türk tekstil markalarının ürünlerinde
bu avantajı kullandırmaya başladığını
paylaşıyor olacağız” dedi.
Konuşmasının son bölümünde
özellikle bir noktaya dikkat çekmek
istediğini söyleyen Barış Kocagöz, “Türk
pamuk üretimi, geçmişinde ithal pamuk
üretimleri ile rekabet ettiği için hep dünya
fiyatları yükseldiğinde ekim alanları artmış,
azaldığında da azalmıştır. Biz bu kısır
dalgalanmanın ülkemiz pamuk üretimi
ve tekstil sanayisi için zararlı olduğunu
ve
hedeflerimize
ulaşamayacağımızı
defalarca ifade etmiş idik. Ancak bu
yıl ilk kez dünya fiyatlarında ciddi bir
artış olmamasına rağmen Türk pamuk
ekim alanlarında artış gözlemliyoruz. Bu
açıkça doğru politikaların başladığının
işareti ve meyvesidir. Bu anlamdaki
memnuniyetimizi
ifade
ederken;
umudumuz ve arzumuz önümüzdeki
dönemlerde de bu doğru çizgiden
sapmadan ve kararlılıkla bu aktif etkili
uygulamaların devam ettirilmesidir” diye
konuştu.
Barış
Kocagöz,
konuşmasının
ardından gerçekleştirilen soru – cevap
bölümünde basın mensuplarından gelen
soruları yanıtladı.
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“Selçuklu’dan Erenlere Bir Yolculuk
– Göç” Sergisinin açılışı İTB’de
gerçekleştirildi
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile İzmir
Ticaret Borsası ve koordinatörü olduğu
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu
arasında imzalanan işbirliği protokolü
kapsamında; İzmir Olgunlaşma Enstitüsü
tarafından
hazırlanan
“Selçuklu’dan
Erenlere Bir Yolculuk – Göç” isimli
serginin açılışı 31 Mayıs 2016 Salı günü
İzmir Ticaret Borsası evsahipliğinde
gerçekleştirildi.
Serginin açılış törenine; Konak
Kaymakamı Mustafa Çek, İzmir İl Milli
Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Konak
Milli Eğittim Müdürü Serdal Şimşek, 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, İzmir Olgunlaşma
Enstitüsü Müdürü Şule Aydın ve çok
sayıda davetli katıldı.
Sergi
açılış
konuşmasını
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “En
uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar.
Milattan önce 500’lü yıllarda yaşamış olan
Çinli filozof Laozi’nin (Lao Tsu) bu sözü,
esasen insanlık tarihinin derin bir özetidir.
İnsanın, gerek kendi iç yolculuğunda,
gerekse toplumsal yolculuklarda, varmak
istediği menzile doğru attığı ilk adımın
önemi büyüktür. Türkler’in İslam’ı yaygın
olarak kabul edişi ve Anadolu’ya yayılışında
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atılan ilk büyük adımın ayak izlerinde
Hoca Ahmet Yesevi’nin ve onu takip eden
erenlerin büyük rolü vardır. Ahmet Yesevi,
Milattan sonra ilk milenyumun başlarında
kaleme aldığı Divan-ı Hikmet ile, duru
bir Türkçe’nin ilk manevi yolculuğunu
başlatmış ve UNESCO da Hoca Ahmet
Yesevi’yi, ölümünün 850. Yıldönümü
nedeniyle 2016/2017 anma ve kutlama
programına almıştır” dedi.
İzmir Olgunlaşma Enstisüsü’nün
de çok yerinde bir adımla, Hoca Ahmet
Yesevi’yi ve çağdaşlarını anmak için
“Anadolu Selçuklu Dönemi ve Hoca
Ahmet Yesevi-Erenler” adlı bir çalışma
başlattığına değinen Işınsu Kestelli,

“Bu çalışmanın ilk adımında, bugün
bu salonda “GÖÇ” adıyla sergilenen
eserleri görüyoruz. Tezhip, minyatür,
seramik, çini, hat ve yağlı boya teknikleri
kullanılarak hazırlanan 45 parça değerli
eser, bizi, Selçuklu’dan Erenlere götüren
bir yolculuğa davet ediyor. Ben, insanların
ve toplumların, kendi yolculuklarında
tarihleriyle ve değerleriyle barışık olmaları
gerektiğine inananlardanım. İyiyi anmak,
kötüden ders çıkarmak; insanları daha
olgun, toplumları daha barışık yapar.
Hiçbir yolculuk tek taraflı değildir; gidilen
her yerde bir parça iz bırakılır. Olgunlaşma
Enstitüsü’nün değerli müdürü Şule Aydın
başta olmak üzere sergide emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler
İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel
ise “Olgunlaşma Enstitümüz Anadolu
Selçuklu Dönemi ve Hoca Ahmet YeseviErenler Dönemi’ni yansıtan kıymetli eserler
yarattılar. Bugün, ne mutlu ki bizlere, yine
bir kadın dayanışması sonucu İzmir’de,
bu serginin açılışını gerçekleştiriyoruz,
gözlerimiz ve gönüllerimiz için bir
bayram havası estiriyoruz. Bu sergi ile
Anadolu Erenlerimizi, bize yaşama ümidi
ve mücadele gücü veren, maneviyatımızı
yükselten, birlik ve beraberliği hoş görüyü
hatırlatan değerlerimizi hatırlıyoruz.
Hayat koşuşturmasında, bir mola verelim,

maddiyattan biraz uzaklaşıp
maneviyata
yaklaşma,
ruhlarımızı
dinlendirme
şansına kavuşalım istedik.
Yunus’u, en çok ihtiyacımız
olanı,
“hoşgörüyü”
hatırlayalım:
Yunus’un
dediği gibi, ‘Benlik davasını
bırak, muhabbetten olma
ırak, sevgi ile dolsun yürek,
hoşgörülü olmaya bakalım’
istedik” dedi.
İzmir
Olgunlaşma
Enstitüsü Müdürü Şule
Aydın ise Enstitü olarak
kendilerine destek sağlayan
İzmir Ticaret Borsası ve
koordinatörü olduğu TOBB
İzmir İl Kadın Girişimciler
Kurulu
başkanlarına
teşekkürlerini
sunarak
sergide
emeği
geçen
tüm
kadınları
başarılı
eserlerinden dolayı takdir
ettiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından serginin
açılış kurdelesi kesilerek Enstitü Müdürü
Şule Aydın tarafından Konak Kaymakamı
Mustafa Çek, İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu
İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel’e

sergiye sağladıkları katkı dolayısıyla plaket
takdim etti.
Açılış töreninin ardından Ak Parti
Genel Merkez Kadın Kolları MKYK
Üyesi Gerçek Tekin ve Sema Demir ile
beraberindeki heyet İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
eşliğinde sergiyi ziyaret etti.
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T.C. Ekonomi Bakanlığı Başdanışmanı
Yıldırım İTB Meclisi’nin konuğu oldu
İzmir Ticaret Borsası Eylül ayı
Olağan Meclis Toplantısı Ekonomi
Bakanlığı Başdanışmanı Adnan Yıldırım’ın
katılımıyla 23 Eylül 2016 Salı günü
gerçekleştirildi.
Meclis Toplantısı öncesinde İzmir
Ticaret Borsası Meslek Komiteleri başkan
ve üyelerinin katılımlarıyla Meslek
Komiteleri Ortak Toplantısı gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin
yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda
komite temsilcilerine söz verilerek tarım
sektörüne ilişkin gelişmeler paylaşıldı.
İzmir Ticaret Borsası Meclis
Toplantısının
açılış
konuşmasını
gerçekleştiren Meclis Başkanı Barış
Kocagöz, “Türkiye, son zamanlarda
çok zor dönemlerden geçiyor. 15
Temmuz darbe girişimi ile ülkenin ne
kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya
kaldığını gördük. Kararlı mücadele
devam ediyor. Diğer taraftan, terör
olayları durmuyor ama azalıyor. Aslında
bu terör olaylarının 15 Temmuz darbe

girişimi ile beslendiği de alenen ortaya
çıkıyor. Elbette, bu zor günlerde, moral
ve motivasyonumuzun düşmesine, kaygı
düzeyimizin artmasına engel olmak
çok zor. Ancak, artık ekonomi ve iş
dünyasının daha çok üretme, yatırımlara
hız verme zamanı. Çünkü ülkemizin
bu yarışta geri kalmaya tahammülü
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yok. 2023 yılı için koymuş olduğumuz
hedeflerden bu kalleş darbe girişimi
yüzünden vazgeçemeyiz. Olağanüstü hal
ve terör olaylarının elbette ekonomimize
doğrudan etkisi mevcut. Bununla birlikte,
finansal piyasalar ülkemize özgü bir
mucize ile sakinliğini koruyor. Okulların
açılması, eğitim-öğretim heyecanı sosyal
ve ekonomik anlamda bir dinamizme
yol açtı. Ancak diğer taraftan ülkemizin
geleceği için, çocuklarımızın yarınları
için, sorumluluklarımızı daha da derinden
hissediyoruz. Türkiye direnci yüksek ve
güçlü bir ülke. Ancak, bu gücü daha fazla
keşfetmemiz, yüksek potansiyelimizi
harekete geçirmemiz şart. Aslında,
güçlükler ve zorluklar, mücadele azmini
ve cesaretini körükler. Biz iş ve tarım
dünyasının hedefi belli: ekonomik gelişme”
dedi.
Barış
Kocagöz,
Atatürk’ün
“Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür,
müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha
refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir”
sözünden bahsederek, “Bu ideal için üretim
ekonomisine, daha doğrusu teknoloji
yoğun üretime, katma değer yaratacak
yatırımlara
odaklanmamız
gerekli.
Ekonominin, bu durumdan en az zararla
çıkması için önemli adımlar atılıyor. Bunlar
sevindirici. Bu süreçte, başbakanımızın
açıkladığı, doğu ve güneydoğu Anadolu’da
23 ili kapsayan destek yatırım haritasının
hayata geçmesini büyük bir şans olarak
değerlendiriyorum. Bu teşvik paketi,
özelikle, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin
gelişmesi ile tarım ve hayvancılığa
dayalı sanayi yatırımlarının artmasını
sağlayacaktır. Bölgede tarım ve hayvancılık
faaliyetlerinin gelişmesi için yapılacak 3.7
milyar liralık yatırım ile birlikte, sektörde
dikkate değer bir sıçrama yaratılacaktır. Bu
özlediğimiz ve beklediğimiz bir gelişme”
diye konuştu.
Tarımdan daha fazla katma değer
üretilmesinin tek çaresinin tarıma dayalı
sanayi yatırımlarını arttırmak olduğunu

dile getiren Kocagöz, “Çünkü tarımda
bir dünya lideri olan ülkemizin birim
başı ihracat geliri çok düşüktür. Böylece,
doğal olarak geleneksel modelden, sanayi
ihtiyacına göre şekillenen talep ve pazarın
yarattığı tarımsal üretim modeline
geçilecek, üretim faktörleri verimliliği
artacak, Türk tarımında inovasyon ve dijital
transformasyon atağı kaçınılmaz olacaktır.
Tarım topraklarımızın varlığını, tarımsal
istihdamımızı ve kırsal nüfus oranını
düşününce bu konu bir milli meseledir.
Bu nedenle, Sayın Başbakanımızdan, tüm
ülke genelinde, kırsal alanda, tarıma dayalı
sanayi yatırımları için bir teşvik modeli
beklediğimizi ifade etmek isterim” dedi.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’da
yapılan
Birleşmiş
Milletler
Genel
Kurulu’nda, Fetö terör örgütünün faaliyet

gösterdiği 170 ülkenin tamamı için bir
tehdit oluşturduğunu açıkça söyledi.
Dünyanın pek çok ülkesinin 15 Temmuz
darbe girişimi konusunda ne yazık ki idrak
yolları enfeksiyonu yaşadığını hayretle
izliyoruz. Oysa Türkiye’nin, çağdaş
dünyanın İslam ülkeleriyle ilişkisinde kilit
bir rolü olduğunu, daha barışçıl, daha
hoşgörülü, daha özgür, daha demokratik,
insan haklarına daha saygılı, aydınlık bir
dünya için Türkiye’nin müstesna bir yeri
olduğunu tüm dostlarımızın bir daha geri
döndürülemeyecek bir samimiyetle kabul
etmesi gerekiyor” dedi.
Kötülükle ve terörle mücadelede
dünya ülkeleri Türkiye’nin yanında
olmadıkça Batı’ya olan inançsızlığın
giderek kök saldığını dile getiren Işınsu
Kestelli, “Yüz milyonlarca insanın duygu
dünyasında derin bir distopya beliriyor.
Dinlerin, medeniyetlerin ve ülkelerin
arasında görünmez duvarlar yükseliyor.
Birbirimizi
anlamaktan,
birlikte
üretmekten, birlikte paylaşmaktan ve
en kötüsü, ortak bir gelecek idealinden
hızla uzaklaşıyoruz. Dünya, New York
ile İstanbul’a, Paris ile Bağdat’a aynı
hassasiyetle yaklaşmadığı sürece kötülük
yükselmeye devam edecek. İroni olsun diye
söylüyorum... Kötülüğe karşı birlikte göğüs
germe cesaretini gösteremezsek dünyada;
Batman’in yerini Joker, Superman’in yerini
Lex Luthor, Temel Reis’in yerini Kabasakal,
Gandalf ’ın yerini Saruman alacak ve
bütün kentlerimiz Gotham’a dönüşecek.
Eğer çocuklarımız için böyle bir gelecek
istemiyorsak tüm dünya buna uygun tavır
almalı” diye konuştu.
Yakın tarihte ülke ekonomisi
adına açıklanan ikinci çeyrek büyüme
rakamlarına
değinen
Kestelli,
“Ekonomimizin beklediğimizden biraz
daha yavaş ilerlediğini görüyoruz. Hain
darbe girişiminin de etkisiyle üçüncü
çeyrek büyümesi de bir miktar gerileyecek.
Sonuçta bu yılın hedef büyümesi olan yüzde
4.5’i yakalamamız zor görünüyor. Merkez
Bankası’nın son anketinde 2016 büyüme
beklentisi yüzde 3.4’e gerilemiş durumda.
Bu büyüme düzeyi bizim ihtiyaçlarımızı
karşılamaktan uzak ama şunu da söylemek
lazım ki her şeye rağmen bu yıl da
dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden
daha hızlı büyüyeceğiz. Hükümet,
piyasaları canlandırmak üzere önemli
tedbirleri devreye sokma kararlılığında.
Alınan önlemler elbette önemli ama büyük
resme baktığımızda, palyatif çözümlerden
çok yapısal dönüşüme odaklanmamız
gerektiğini görüyoruz. Ülke olarak yeni
bir başarı hikayesine ihtiyacımız var,

2008 krizinden bu yana bunu
söylüyoruz. Dünyada yüzde
3 büyümenin altına inmiş bir
yeni normal var. Bu durumu iyi
okuyup kalıcı yapısal reformlara
odaklanmakta geç kalıyoruz.
2013 yılından bu yana FED’in
faiz kararını konuştuğumuz
kadar reformlara odaklansaydık,
bugün farklı bir motivasyona
sahip olabilirdik” dedi.
Yeni başarı hikayeleri
yaratmak için henüz geç
kalınmadığını dile getiren
Kestelli, “Tarım ve hayvancılığın,
bu yeni hikayede sanayiden,
finanstan
ve
hizmetler
sektöründen daha yapıcı bir rol
üstlenme potansiyeli olduğuna
inanıyoruz. Başbakanımız Sayın
Binali Yıldırım, hükümetin 100 gününü
değerlendirme
toplantısında
tarıma
stratejik sektör olarak baktıklarını güçlü bir
şekilde vurguladı. Tarım sektörü stratejik
önemi nedeni ile bütün dünyada olduğu
gibi ülkemizde de desteklenmektedir.
Desteklemelerin üretimi teşvik edecek
ve ülke ekonomisine en yüksek faydayı
sağlayacak şekilde yapılması temel hedef
olmalıdır. 2011-2015 yılları arasında
tarım sektörüne toplam 42 milyar lira
destek verilmiştir. Bu desteklemenin;
yüzde 30’u prim desteklemesi diye bilinen
fark ödemelerini, yüzde 29’u hayvancılık
sektörü desteklemelerini, yüzde 27’si alan
bazlı destekleme ödemelerini, geri kalan
yüzde 13’ü ise kırsal kalkınma, tarım
sigortası ve diğer destekleme ödemelerini
kapsamaktadır. Aynı dönemde tarımsal
üretim değerimiz ise toplam 602 Milyar
TL olmuştur. Kısacası tarım sektörüne
verilen destek tarımsal üretimin yüzde
7’si düzeyindedir. Bu desteğin yeterli olup
olmadığı her zaman tartışılan bir konu
olmasına rağmen sektör temsilcilerinin
etkin olmadığı konusunda fikir birliğinde
olduğunu söylemek mümkün” diye
konuştu.
Böyle bir ortamda Tarım Bakanlığı’nın
da yaklaşımının oldukça önemli olduğunu
vurgulayan Kestelli, “Bakanlık yetkilileri ile
yapılan görüşmelerde 2017 yılında tarımsal
destekleme sisteminde bazı değişikliklerin
olacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz hafta
Sayın Bakanımız “havza bazlı destek
modeli” çalışmalarının tamamlandığını
açıkladı. Bu modelin detaylarını öğrenmeyi
dört gözle beklediğimizi belirtmek isterim.
Ancak, Sayın Bakanımızın özellikle
bölgemizde pamuk ekiminin ekstra
teşvik edileceğini işaret etmiş olması

bizleri şimdiden fazlasıyla memnun
etti. Dünyanın en kaliteli pamuklarının
üretildiği bölgemizde beyaz altın pamuğun
eski günlerine dönmesini bizler de özlemle
bekliyoruz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından
İzmir Ticaret Borsası Meclis üyelerine
hitap eden T.C. Ekonomi Bakanlığı Baş
Danışmanı Adnan Yıldırım ise dünya
piyasalarından Türkiye ekonomisine;
hükümet
tarafından
gerçekleştirilen
ekonomik çalışmalara kadar kapsamlı bir
sunum gerçekleştirdi. Ekonomi Bakanlığı
tarafından verilecek teşviklerin artacağını
söyleyen Adnan Yıldırım, havza bazlı
tarımsal destek modeli hakkında üyelere
ayrıntılı bilgi verdi. Tarımsal desteklerde
Bakanlık olarak bölgelerin özelliklerine
özel teşvik vereceklerini söyleyen Yıldırım,
tarımsal verimliliğin teşviklerle artacağını
söyledi.
Yeni Serbest Bölge arayışı içinde
olduklarını da belirten Yıldırım “İzmir’de
serbest bölgelerle ilgili çalışmalarımız
sürüyor. ESBAŞ’ı büyüttük. İkinci
serbest bölgemiz de doldu. Üçüncü
serbest bölgemizde önemli ölçüde aşama
kaydettik. Yeni serbest bölge arayışlarımız
da var. İzmir’de serbest bölgeler kenti
olsun. Bu da dünyada önemli bir tanıtım
kapısı ve diğer sektörlerin yansıması
olacak” diye konuştu.
Yıldırım konuşmasının ardından
İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyelerinin
sorularını yanıtladı. Soru – cevap
bölümünün ardından İzmir Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
Adnan Yıldırım’a toplantıya değerli katkısı
dolayısıyla anı sundu.
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Bilge KEYKUBAT
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Uzmanı

Her Eve Bir Çiftçi

İnsan sağlığı sanırım insanlık varlığı
için en önemli konu! Pek çoğumuzun
sağlıklı yaşam için kullanmadığı bitki,
gitmediği merkez, almadığı ilaç, kısaca
yapmadığı hamle kalmıyor.
Yıl 2016… İnsan yaşamının hala
daha uzama trendinde olduğu yıllar. Tabii
ki şimdilik!
Her şey sağlıklı ve uzun yaşam için!
Sanırım burada bir konunun üstünde
yeterince duramıyoruz!
Sağlıklı YİYECEK…
Peki bu nasıl olacak? Bu günlerin
önemli ve uygulanabilirliği olan bir sözü:
“Her eve bir doktor”. Sağlıklı ve uzun
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yaşamak için her eve bir doktor yeterli mi?
Size bir soru:
Bir kişiyi hasta olduktan sonra
iyileştirmek mi önemli yoksa hasta
olmasını engellemek için çalışmak mı?
İnsan sağlığı için gelişen tıp bilimi ve
doktorlarımız çok önemli ancak, insanların
hasta olmasını engellemek için çalışmak da
bir o kadar önemli gibi gözüküyor. Dünya
tarihi ilerleyip, teknolojiler geliştikçe iyi
ve kötü noktalar ortaya çıkmaya başlıyor.
Konumuz tarım, ve tarımdan örnek
vermek gerekirse bir dekar tarladan 200
kg kuru üzüm alınırken 400-1000 kg arası
kuru üzüm almak normal sayılır olduğu
bir dönemde bu verim artışlarına teknik
konuların gelişmesinin yanı sıra zirai ilaç

ve kimyevi gübre sektörünün de katkıları
büyük. Bu kimyasal gübreler ve zirai ilaçlar
hazırlanırken ve kullanılırken de halk
sağlığı gözetilerek çalışmalar yapılması
gerekmektedir.
Dünyamız tarihi boyunca pek çok
felaket atlatmıştır bunlardan bazıları
Aral Gölü:
Batı Türkistan’da Özbekistan ile
Kazakistan arasındaki göl. Büyük kısmı
Özbekistan’a dahildir. Asya’nın ikinci,
dünyanın dördüncü büyük gölüdür.
Yüzölçümü 64.500 kilometrekare ile
68.700 kilometrekare arasında değişir. Bir
zamanlar denizdi, bu gün çöl oldu.

sondaj kulesinin denizaltı ekipmanında
meydana gelen patlama sonucu 11 kişi
hayatını kaybetmiş ve üç ay boyunca
devam eden petrol sızıntısının yol açtığı
çevre felaketinden dolayı BP’ye Amerika
tarihinin en büyük para cezalarından
birinin verileceği açıklandı.

Bhopal Felaketi (1984):
2 Aralık 1984’de Hindistan’ın Madhya
Pradesh eyaletinde Bhopal’de Amerikan
Union Carbide şirketine ait tarım ilacı
fabrikasında büyük bir gaz kaçağı oldu.
Eyalet hükümeti çevrede yaşayan 3787
kişinin derhal öldüğünü bildirdi. Haftalar
içinde 3000 daha sonra ise 8000 kişinin
öldüğü bildirildi. Toplam ölümler 15 bine
dayandı. Yaralıların sayısının 558125
olduğu bildirildi. Bunların 38478’inin
geçici engelli olduğu, 3900’ünün ise ciddi
ve sürekli engelli kaldığı saptandı.
Çernobil Faciası (1986):
26 Nisan 1986 günü Çernobildeki
4
numaralı
reaktörün
patlaması
sonucu Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan
bombalarının 100 katı kadar radyasyon
havaya karıştı, radyoaktif bulutlar
rüzgarında etkisiyle Güney Afrika’ya
kadar ulaştı. Yağan yağmurlar Karadeniz
ve Edirne’de bulutları yere indirdi. En
mütevazi rakamlara göre, üç ülkede
146 bin kilometrelik bir alan radyoaktif
kirlenmeye maruz kaldı. Bu, İtalya’nın
yarısı kadar bir alana denk düşüyor. 52 bin
kilometrelik Danimarka büyüklüğünde
bir tarımsal alan da kirlendi. Felaketinin
üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen
insan sağlığı açısından hala ciddi tehlikeler
taşıyan bölgede yüzlerce köy yerleşime
kapalı.

tankerinden resmî verilere göre 10.8
milyon galon petrol denize akmıştır.
Bölgedeki doğal yaşam bundan yoğun
şekilde etkilenmiş, deniz kuşlarından katil
balinalara kadar bölgede yaşayan birçok
türden hayvan ölmüştür. Temizleme
çalışmaları gerek bölgenin konumu
gerekse bu çapta bir kazanın daha önce
yaşanmamış olması sebebiyle pek etkili
olmamıştır. Bu kaza en kötü çevre felaketi
olarak tarihe geçti. Çevreciler bölgenin
bir daha asla eski haline dönemeyeceğini
söylüyor. Exxon Mobil yetkilileri sızan
petrolün
tamamını
temizlediklerini
söylese de doğal yaşam hala normale
dönmüş değil. Exxon Valdez tanker kazası
doğal dengeyi alt üst etti.
BP Deepwater Petrol Felaketi
(2010):
2010’da ABD’nin Meksika Körfezi
açıklarındaki Deepwater Horizon petrol

Fukuşima I Nükleer Santrali
kazaları (2011):
2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi
sonrasında, 11 Mart 2011’de Fukuşima I
Nükleer Santralinde atmosfere radyoaktif
madde salınmasına sebep olan olaylar
dizisidir. Uzmanlar kazaları Çernobil
felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer
kaza olarak tanımlamakla birlikte, tüm
reaktörlerde sorun yaşanması kazaları
bugüne kadarki en karmaşık nükleer kaza
yapmaktadır.
Fukuşima I Nükleer Santrali kazaları
9.0 büyüklüğündeki 11 Mart günü olan
2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi
sonrasında meydana geldi. Honşu adası
açıklarında meydana gelen bu deprem,
Japonya’da büyük bir tsunamiye yol açtı.
Tsunami nükleer santraldeki üç etkin
reaktörün kapatılmasına sebep oldu.
Santralde Tokyo Elektrik Güç Şirketi
(TEPCO) tarafından işletilen altı tane
kaynayan su reaktörü bulunmaktadır.
Tsunami elektrik şebekesine zarar
verdi ve santralin jeneratörlerini su bastı,
bu da santralde bir elektrik kesintisine
neden oldu. Bunu takip eden soğutma
eksikliği santralde kısmi erime ve
patlamalara neden oldu, altı reaktörün
tamamında ve merkezi kullanılmış
yakıt tankında sorunlar meydana geldi.
Radyasyon sızıntısından kaynaklanan

Exxon Valdez Çevre Felaketi
(1989):
Mart 1989’da gerçekleşen bu olay
günümüze kadar insan eliyle gerçekleşmiş
en büyük çevre felaketlerinden biridir.
Felakette, Exxon Valdez isimli petrol
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korkular santralin etrafındaki 20 km
çapındaki alanın tahliye edilmesine sebep
oldu, bu sırada 170 ile 200 bin kişi tahliye
edildi. Santraldeki işçiler aşırı radyasyona
maruz kaldı.
11 Nisan 2011 günü Japonya
Nükleer Güvenlik Kurumu, Fukuşima
Daiçi nükleer santralindeki nükleer
sızıntının tehlike derecesini Radyolojik
Durum Ölçeği’ne göre 7’ye yani Çernobil
reaktör kazasıyla aynı seviyeye çıkarmıştır.
Felaket düzeyini en üst seviyeye çıkarma
konusundaki nihai kararın ise uluslararası
uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından
daha sonra verilebileceğini açıklandı.
Yaşı ilerleyen dünya, gelişen
teknoloji, farklılaşan tüketici talepleri...
Ve şimdi tekrar soruyorum:
Bir kişiyi hasta olduktan sonra
iyileştirmek mi önemli yoksa
hasta
olmasını engellemek için çalışmak mı?
Gelişen ve yenilenen koşullar ve
beklentiler her alanda olduğu kadar
tarım ve gıda alanında da yaşantımızı
etkilemesini ve değiştirmesini beklememiz
gerekmektedir. Özellikle son yıllarda sevgili
dünyamızın giderek kirlenen toprakları,
suları ve havası gıdalarımızı da en ağır
şekilde etkilemekte. Biyodinamik tarım,
organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve
toplum destekli tarım, sözleşmeli tarım
gibi her geçen yeni çıkan “Tarımsal
Felsefik” yaklaşımlar mutfağımızı ve
sağlığımızı da iyi den iyiye etkilemeye
başlamış durumdadır.
Her geçen gün pazardan, marketten
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aldığımız
yiyeceklerimizin,
nasıl
üretildiği, nereden geldiği konularını
daha fazla sorgulamaya başladık. Daha
fazla “Bir dönüm yerim olsaydı kendi
sebzemi meyvemi yetiştirirdim!” ifadeleri
duymaya başladık. Toplumsal destekli
tarım modelleri ile grupça bir köye gidip
oradan ürünlerimizi almaya başladık.
Hatta daha da ileri gidip köylerde yaşayan
üreticilerimize
sözleşmeli
üretimler
yaptırmaya başladık. Aslında bütün bunlar
toplumda yaşayan her bireyin biraz daha
toprağa yakın ve biraz daha çiftçiliğe yakın
hale getirmeye başladı.
Gelişen koşullarla yeni trend
olmasını istediğim ve beklediğim bir
cümle:
“Her Eve Bir Çiftçi”
Sen çiftçi olamıyorsan, sana kontrollü
ürün verecek bir çiftçi ile anlaş. Tarlası
olmayan, üretim yapamayan, tarımı
bilmeyen ve özellikle şehirlerde yaşayanlar

için kontrollü üretim ve tüketim adı ile
doğrudan ilgili bir cümle. Sanırım ileriki
yıllarda sıkça görmeye başlayacağımız
“benim yiyeceklerim … köyündeki ….
abiden geliyor, ya sen kimden alıyorsun?”
Bir çeşit sözleşmeli iş modeli aslında!
Alan memnun, satan memnun. Alan
garantili ürün alıyor, satan da ürününün
hepsini satabileceğini biliyor. Kısacası
kazan kazan meselesi…
“Her eve bir doktor” sözünden hareketle
“Her eve bir çiftçi” sözünün de
uygulanabilir olmasını istiyoruz.
Bu da yeni bir trend!
Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
Bekleyip görelim…
Kaynaklar:
Apelasyon E Dergi (http://apelasyon.com)
Wi k i p e d i a ( h t t p s : / / t r. w i k i p e d i a . o r g /
wiki/%C3%87evre_felaketi)

YKOT
YKOT

YKOT Selçuk Ticaret Odası
evsahipliğinde gerçekleştirildi
İzmir İli Oda ve Borsalar Yönetim
Kurulları Ortak Toplantısı (YKOT)
Selçuk Ticaret Odası evsahipliğinde
gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli, İzmir Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, Selçuk
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Koray Yolcu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz,
Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü, oda ve
borsa başkanları katıldı.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “2016
yılının ilk yarısını geride bıraktık. Türkiye,
geride kalan son birkaç yılda potansiyelinin
çok altında kaldı. Açıkçası hızlanmaya
ihtiyacımız var. İktidara, icraatçı kimliğiyle
bilinen İzmir milletvekilimiz Binali
Yıldırım’ın liderlik yapması büyük avantaj.
Doğrusu, bugüne kadar ekonomide
yabancı yatırımlardan finansa, ihracattan
vergi ve sosyal güvenliğe kadar pek çok
alanda önemli yasal düzenlemeler yapıldı.
Şimdi icraatın çok önem arz ettiği bir
döneme giriyoruz. Eğer Türkiye, dünyanın
gelişmiş ülkelerinin kendi iç sorunlarıyla
boğuştuğu bu dönemde gerekli reform
adımlarını atabilirse, gerçekten pozitif
ayrışıp çekim merkezi haline gelen bir ülke

olabilir” dedi.
Bu noktada özel sektör olarak
kendilerinin üzerlerine düşen önemli
görevler olduğuna değinen Işınsu Kestelli,
“Hükümetin tarım sektörü için adım attığı
yasal düzenlemeler, çeşitli nedenlerle
ekilmeyen arazilerin devlet tarafından
kiralanacak olması, başka ülkelerden
verimli tarım arazisi kiralama hazırlığı,
çiftçi desteklerindeki radikal değişiklik
adımları, süt ve et başta olmak üzere,
tarım ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntılara
devletin müdahil rolünün derinleştirilmesi
gibi
önemli
sonuçlar
doğuracak
radikal adımlar söz konusu. Bütün bu
düzenlemelerin etkileri ve getireceği
fırsatlar konusunda teyakkuzda olmamız
lazım. Şüphesiz ki turizm sektörü güzel
ilçemiz Selçuk’un en önemli potansiyeli.
Tarihi, kültürel, sanatsal ve doğasal
zenginlikleri ile ilçe yerli ve yabancı
konuklar için çekim merkezi. Ancak,
tarım sektörü de Selçuk’un vazgeçilmezleri
arasında. Başta zeytin olmak üzere
meyvecilik en önemli tarımsal faaliyet
olarak dikkat çekiyor. Selçuk aynı zamanda
tarım sektörü için çok önemli bir hizmete
de ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.
İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde
ve Ticaret Odası’nın da desteği ile 19
ortaklı olarak kurulan Türkiye’nin ilk ve
tek pamuk lisanslı deposu olan ELİDAŞ’ın
Selçuk Belevi’nde faaliyet gösterdiğini
belirten Kestelli, “2013 yılında faaliyete
başlayan ELİDAŞ bu sezon yüzde 80
kapasiteye ulaşarak önemli bir başarı
gerçekleştirdi. Ülkemizde yeni bir dönem
olan lisanslı depoculuk son yıllarda önemli
bir gelişme gösteriyor. Yaklaşık 1 milyon
200 bin ton depo kapasitesin ulaşılmış
durumda. Ancak, depoların çok önemli
kısmı başta orta Anadolu olmak üzere
hububat üretiminin yoğun yapıldığı
bölgelerde kurulu. Farklı ürünlerin
devreye girmesi ile bölgemizde de yakın

dönemde, bu alanda hız kazanacağımızı
düşünüyoruz” dedi.
Konuşmasının son bölümünde
İzmir Ticaret Borsası olarak bu yıl, 125.
Kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan
çalışmalara değinen Kestelli, “Tarım
borsacılığında ülkemize hep ilkleri
yapmaya çalıştık. Bunlardan birisi ve en
sonuncusu da borsamız üyesi firmaların
ve sisteme üye olacak diğer firmaların iç
ve dış ticaret kapasitelerinin artmasına
imkan sağlayacak “E-Commodity Bazaar”
isimli emtia portalımız. Tanıtım ve
sistem geliştirme çalışmalarına devam
ediyoruz. KOSGEB tarafından desteklenen
proje kapsamında bu yıl içerisinde
ilimizde belirleyeceğimiz 10 ilçeden
seçilecek birer köyü emtia portalına
üye yapmayı planlıyoruz. Buradaki
amacımız, üreticilerimizin ve üyelerimizin
pazarlama olanaklarının artmasının yanı
sıra elektronik ticaret konusunda temel
bilgileri edinmeleridir. Projenin uzun
vadede üreticilerin üretim planlamalarına,
piyasanın talep ettiği nitelikte kaliteli
üretim
gerçekleştirmelerine
fayda
sağlayacağına inanıyoruz. Çevre oda/
borsalarımızdan da bu portala ilgi
göstermelerini ve geliştirilmesi ile ilgili
görüşlerini almayı bekliyoruz ve her
konuda işbirliğine açığız” diye konuştu.
EYLÜL 2016 -41

İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

Kolombiya’dan İTB’ye pamuk için işbirliği ziyareti
Kolombiya
Tarım
ve
Kırsal
Gelişim Bakanlığı’nı temsilen pamuk
uzmanlarından oluşan bir heyet, 14
Temmuz 2016 Perşembe günü İzmir Ticaret
Borsası’nı ziyaret ederek pamuk alımsatım seansına katıldı. T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Nazilli Pamuk
Araştırma Enstitüsü’nden temsilcilerin de
iştirak ettiği heyet, İzmir Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz
ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent
Uçak tarafından karşılandı. Heyete, İzmir
Ticaret Borsası pamuk alım-satım işlemleri,
Elektronik Borsacılık ve Ulusal Pamuk
Konseyi hakkında bilgi aktarıldı.
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Barış Kocagöz, “Pamuk, tarım ve sanayi
sektörleri için her zaman önemli bir
ürün olmuştur. Bu nedenle, pamuğun
beyaz altın olarak tabir edilmesi boşuna
değildir. Üretim ve ticareti açısından İzmir
ve Türkiye için stratejik önemi olması
nedeniyle 125 yıldır faaliyet gösteren İzmir
Ticaret Borsası için de pamuğun ayrı bir
yeri olmuştur. Borsamızda her gün yapılan
pamuk işlemleri sonucunda ülkemiz için
referans pamuk fiyatları oluşmaktadır.
Borsamız ayrıca, pamuk üretiminin miktar
ve kalite olarak artması amacıyla sektörün
gelişimini hedefleyen birçok projeyi
gerçekleştirmekte, bunun yanında farklı
kurumlar tarafından yürütülen projelere de
destek olmaktadır” dedi.
Pamuğun yıllık 55 bin tona varan
tüketimiyle Kolombiya için de oldukça
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önemli bir ürün olduğuna değinen Barış
Kocagöz, “Miktar ve hacim olarak farklı
olsa da Türkiye ve Kolombiya’nın pamuk
sektörlerinin temel gelişiminde benzerlik
olduğunu söyleyebiliriz. Pamuk ekim
alanları Kolombiya’da 1990’lı yıllarda,
Türkiye’de ise 2000’li yıllarda gerilemeye
başlamış, buna bağlı olarak üretim ve
ihracat miktarı gerilerken, pamuk ithalatı
yükselmiştir. Bu nedenle, pamuk ekim
alanlarının artırılması bizler için önemli
ve ortak hedeflerden birisi olmalıdır. İki
ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması
müzakerelerinin halen devam etmekte
olduğunu göz önünde bulundurursak
ilerleyen
dönemlerde
işbirliğimizin
artacağını umuyorum” diye konuştu.
Türkiye ve Kolombiya’nın karşılıklı
ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar
dolara çıkarmayı hedeflediğine değinen
Kocagöz, “Bizler de bunun gerçekleşmesini
umuyoruz. Bu doğrultuda tıpkı diğer
potansiyel sektörlerde olduğu gibi pamuk
ve tekstilde de karşılıklı işbirliği içerisinde
bulunmayı arzu ediyoruz” dedi.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bülent Uçak ise Türkiye’de
pamuk sektörünün genel durumu ve
İzmir Ticaret Borsası Pamuk Korbeyi’nde
gerçekleştirilen seanslar hakkında heyete
bilgi aktardı. Türkiye’de pamuk fiyatlarının
genel olarak küresel piyasalar ile paralel
hareket etmekte olduğuna değinen Bülent
Uçak, “Başta döviz kuru hareketleri olmak
üzere ekonomide yaşanan özel durumlara
göre fiyat dalgalanmaları olabilmektedir.
Bereketli topraklarımız
sayesinde
ihtiyacımız
olan 1,5 milyon ton
pamuğu
üretebilme
potansiyelimizin
olduğunu düşünüyoruz.
Binlerce
insanımızın
geçim kaynağı olan
ve milli ekonomi için
önemli bir emtia olan
pamuk, hem bizler için
hem de eminim binlerce
kilometre
uzaklardan
bizleri ziyarete gelen sizler

için vazgeçilmez bir üründür. Umarım
gelecekte hem Türkiye hem de Kolombiya
pamuk üretimini artırarak ithal pamuk
ihtiyacını azaltır. Ülkelerimizin pamuk ve
pamuğa dayalı sanayi sektörleri arasında
önemli işbirliği fırsatları olabileceğini
düşünüyorum” dedi.
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak heyete Borsa
faaliyetlerini, Elektronik Ürün Platformu
(İZBEP) ve İzmir Ticaret Borsası
e-pazaryeri E-Commodity Bazaar’ı tanıtan
bir sunum gerçekleştirirken, Ulusal Pamuk
Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ünal
Evcim ise konsey faaliyetlerini ve kurulun
Türkiye’deki pamuk sektörüne katkılarını
içeren sunum yaptı.
Kolombiya Tarım ve Kırsal Gelişim
Bakanlığı Tarım Ürünleri Koordinatörü
Sofia Ortiz, “Öncelikle bizleri ağırladığınız
için Kolombiya hükümeti adına sizlere
çok teşekkür ederiz. Türk hükümetine
de teşekkür etmek istiyoruz, çünkü
hükümetlerimiz arasında yapılan işbirliği
anlaşması çerçevesinde buraya gelip
Türkiye’de pamuk sektörü ve piyasasının
nasıl işlediğini öğrenme fırsatı bulduk.
Pamuk Kolombiya için de çok önemli bir
ürün olmasına rağmen yaşadığımız çeşitli
sıkıntılar nedeniyle ülkemizin verimliliği
yıllar içinde düştü. Pamuk üretimini
artırmak, verim ve kalite artışı sağlamak ve
ticari faaliyetlerimizi geliştirmek amacıyla
Türkiye ile iş birliğinde bulunmaktan son
derece memnunuz” dedi.
Olası işbirlikleri ve yapılabilecek
ortak projelerin görüşüldüğü toplantının
ardından Borsa ve konuk heyet anı
fotoğrafında bir araya geldi.

KISA HABERLER
KISA HABERLER
adlı kitabının imza töreni, 31 Mayıs 2016
Salı günü İTB Meclis Toplantısı öncesi
Borsa Yönetimi, üyeleri ve personelinin
katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konak Kaymakamı’ndan İTB’ye
ziyaret
Konak Kaymakamı Mustafa Çek, 31
Mayıs 2016 Salı günü İzmir Ticaret Borsası
(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli ve İTB yönetimini ziyaret etti.

Kızılay Bölge Müdürlüğü’nden
İTB’ye ziyaret
Kızılay Bölge Müdürü Gökay Gök, 31
Mayıs 2016 Salı günü İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
ve İTB yönetimini ziyaret etti. Ziyarette
Borsa ve Kızılay arasında yapılabilecek
ortak sosyal sorumluluk projeleri hakkında
fikir alış verişi gerçekleştirildi. Ziyaretin
yanı sıra Kızılay ve İzmir Ticaret Borsası
işbirliğinde tüm gün süren kan bağışı
etkinliği düzenlendi. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Genel
Sekreter Erçin Güdücü ile Borsa üye
ve personeli etkinlik kapsamında kan
bağışında bulundu.

Şadi Katırcıoğlu’nun “Yaşamım”
adlı eserinin imza töreni gerçekleştirildi
İzmir Ticaret Borsası Eski Meclis
Başkanı Şadi Katırcıoğlu’nun “Yaşamım”

İŞKUR İzmir İl Müdürü İTB
Meclisinin konuğu oldu
İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) 31
Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan
Meclis Toplantısına konuk olan İŞKUR
İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, kurum
faaliyetleri ve yeni uygulamalar hakkında
İTB Meclis Üyelerine bilgilendirici sunum
gerçekleştirdi. Sunumun ardından İTB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz ve Meclis Başkan Yardımcısı
Ömer Gökhan Tuncer toplantıya katkısı
nedeniyle Kadri Kabak’a plaket takdim etti.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli ve İTB Yönetimi Koruncukköy
Urla Tanıtım Toplantısı’na konuk oldu
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Sayman
Üye Bülent Uçak, Genel Sekreter Dr. Erçin
Güdücü, Borsa Başkanlık Danışmanı
ve aynı zamanda Koruncuk Vakfı İzmir
Genel Sekreteri Dilara Sürgü 02 Haziran
2016 Perşembe günü Koruncuk Vakfı
İzmir tarafından çalışmaları yürütülen
Koruncukköy Urla tanıtım toplantısına
katıldı.
İTB Yönetimi ve Mustafa Toprak’tan
veda ziyaretleri
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı

Barış Kocagöz ve Genel Sekreter Dr. Erçin
Güdücü 06 Haziran 2016 Pazartesi günü
Kayseri Valiliği’ne atanan Mustafa Toprak’a
makamında veda ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin sonunda Kestelli ve Kocagöz
İzmir’e katkılarından ötürü Toprak’a
teşekkür plaketi takdim etti.

İzmir Valisi Mustafa Toprak yeni
görev yeri Kayseri’ye gitmeden önce
gerçekleştirdiği veda ziyaretleri kapsamında
09 Haziran 2016 Perşembe günü İzmir
ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Meclis Başkanı
Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel
Sekreter Dr.Erçin Güdücü tarafından
karşılanan Toprak, görev süresi boyunca
İzmir Ticaret Borsası Yönetimi ile birlikte
çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İzmir İl Kültür ve Turizm
Müdürü’nden veda ziyareti
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü
Abdülaziz Ediz, 06 Haziran 2016 Pazartesi
günü İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti.
Emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılan
Ediz’e görev süresince kente katkılarından
dolayı Kestelli tarafından teşekkür plaketi
takdim edildi.
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Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir
Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi
evsahipliğinde 13 Haziran 2016 Pazartesi
günü gerçekleştirilen Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi mezuniyet projeleri defile
törenine kurumu temsilen katıldı.
Online İtibar Eğitimi ve Dijital
Yazım Teknikleri-Netiket Eğitimleri
düzenlendi
Yazışmaların ağırlıklı olarak elektronik
ortamda yapıldığı ve sosyal medyanın yoğun
olarak kullanıldığı günümüz koşullarında,
resmi ve özel yazışmalarda doğru, etkin
ve uygun şekilde ifadeler kullanmak,
bireylerin kendilerini ve çalıştıkları
kurumun itibarını doğru yönetebilmek
büyük önem kazanmıştır. Bu değişim ve
ihtiyaçtan hareketle, İzmir Ticaret Borsası
çalışanları için Yaşar Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi işbirliğinde 07 Haziran
2016 Salı günü Online İtibar Eğitimi ve 14
Haziran 2016 Salı günü de Dijital Yazım
Teknikleri-Netiket olmak üzere iki ayrı
eğitim programı düzenlendi. Eğitimler,
İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi
Kampüsünde gerçekleştirildi.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetimi
Eğitimi
Borsamızda
gerçekleştirildi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetimi Eğitimi 13 Haziran 2016
Pazartesi günü İzmir Ticaret Borsası Genel
Sekreter Yardımcıları Dr. Pınar Nacak,
Sinem Çelikten ve Borsa Personelinin
katılımlarıyla Eğitmen Teyfik Bıyıklı
tarafından gerçekleştirildi.
İTB
Yönetiminden
Ekonomi
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
organizasyonuna katılım
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
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İTB’den Menemen Ticaret Odası
iftar davetine katılım
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz,
Menemen Ticaret Odası tarafından
16 Haziran 2016 Perşembe günü
düzenlenen KOSGEB Ödül Töreni ve iftar
organizasyonuna kurumu temsilen katıldı.

İTB Yönetiminden İzmir Valisi Erol
Ayyıldız’a ziyaret
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Ercan Korkmaz, Bülent
Arman, Sayman Üye Bülent Uçak, Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Tayfur Akın ve Genel
Sekreter Dr. Erçin Güdücü’den oluşan heyet
21 Haziran 2016 Salı günü İzmir Valisi
Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti. Göreve yeni
atanan Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulunduklarını ifade eden Işınsu Kestelli,
Borsa adına başarı dileklerinde bulundu.
İTB Yönetimi Kabotaj Bayramı
90.yıl dönümü kutlamalarına katıldı
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel
Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Denizcilik

ve Kabotaj Bayramı 90.Yıldönümü
dolayısıyla 01 Temmuz 2016 Cuma günü
gerçekleştirilen kutlama törenine kurumu
temsilen katıldı. Tören kapsamında her yıl
geleneksel olarak yapılan halat çekme ve
yelken kulüpleri ödül takdimi, denizcilik
sektöründe kullanılan farklı halat türlerini
içeren sergi ve denize çelenk bırakma
seramonileri gerçekleştirildi.

Bülent Uçak ve Dr.Erçin Güdücü
Ankara’da gerçekleştirilen Ürün İhtisas
Borsası İstişare Toplantısı’na katıldı
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bülent Uçak ve Genel Sekreter
Dr. Erçin Güdücü, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda
16 Ağustos 2016 Salı günü Ankara’da
gerçekleştirilen Ürün İhtisas Borsası İstişare
Toplantısı’na Borsa’yı temsilen katıldı.

Dr. Erçin Güdücü’den Borsa
stajyerlerine eğitim
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri
Dr. Erçin Güdücü, İzmir Ticaret Borsası’nda
staj yapan üniversite öğrencilerine 04
Ağustos 2016 Perşembe günü Yeni Meclis
Salonu’nda yapılan toplantıda Finans
Piyasaları ve Borsalar konulu sunum
gerçekleştirdi.

Işınsu Kestelli Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde gerçekleştirilen istişare
toplantısına katıldı
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda
oda/borsa
başkanları
ile
birlikte
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 04 Ağustos
2016 Perşembe günü gerçekleştirilen
istişare toplantısına İzmir Ticaret Borsası’nı
temsilen katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı İzmir
ili yatırımları ve faaliyetleri toplantısı
gerçekleştirildi
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve
Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
başkanlığında Bakanlığın İzmir ili
yatırımları ve faaliyetleri hakkında 31
Temmuz 2016 Pazar günü gerçekleştirilen
koordinasyon toplantısına kurumu temsilen
katıldı.

Dr. Pınar Nacak “İzmir Girişimcilik
Ekosistemi” konulu toplantıya katıldı
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak İzmir
Kalkınma Ajansı (İZKA), Teknopark
İzmir ve Uluslararası Girişimcilik Merkezi
işbirliğinde 04 Ağustos 2016 Perşembe günü
Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi’nde
gerçekleştirilen ve İzmir Ticaret Borsası’nın
da paydaşları arasında yer aldığı toplantıya
Borsa’yı temsilen katıldı. Toplantıda İzmir
Girişimcilik Ekosistemi tanıtım faaliyetleri,
2016 sonbahar döneminde İzmir’de
gerçekleştirilmesi planlanan girişimcilik
etkinliklerinin takvimlendirilmesi gibi
konular görüşüldü. Toplantının ardından
katılımcılara yönelik Teknopark İnovasyon
Merkezi teknik gezisi gerçekleştirildi.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Bitkisel
Üretim
Genel
Müdürlüğü’nden İTB’ye ziyaret
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Bitkisel
Üretim
Genel
Müdürlüğü’nden Şakir Karakaya ve Ezgi
Yılmaz Arz 17 Ağustos 2016 Perşembe
günü İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek
Borsa çalışmaları hakkında Meclis Başkanı
Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bülent Uçak ve Genel Sekreter Dr.
Erçin Güdücü’den bilgi aldı. Heyet ayrıca
Korbey Seansı’na katılarak pamuk alım satım işlemlerini yerinde inceledi.
İTB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz İEF onuruna
düzenlenen davete katıldı
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 25
Ağustos 2016 Perşembe günü T.C. Ekonomi
Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in 85. İzmir
Enternasyonel Fuarı’na iştirak etmek üzere

kentte bulunan yabancı heyetlerin onuruna
verdiği yemek davetine Borsamızı temsilen
katıldı.

İTB Heyeti 30 Ağustos Zafer
Bayramı Töreni’ne katıldı
Zafer Bayramı dolayısıyla 30
Ağustos 2016 Salı günü T.C. İzmir Valiliği
organizasyonunda ve Cumhuriyet Meydanı
Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen
Çelenk Sunma Töreni’nde İzmir Ticaret
Borsası’nı temsilen Meclis Başkanı Barış
Kocagöz ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz yer aldı. Barış
Kocagöz ve Ercan Korkmaz törenin
ardından diğer oda/borsa temsilcileriyle
birlikte İzmir Valiliği’nde gerçekleştirilen
tebrikat törenine katıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan
İTB’ye ziyaret
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ferdan
Çiftçi ve beraberindeki heyet 31 Ağustos
2016 Çarşamba günü İzmir Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli ve Genel Sekreter Dr.
Erçin Güdücü tarafından karşılanan heyet
Borsa çalışmaları ve projeleri konusunda
bilgi aldı.
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