97. Sayımızla sizlerleyiz…

Editörden...

2016 yılını uğurlarken içeriğini ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz 97.sayımızla karşınızdayız.
İzmir Ticaret Borsası, Emtia Alım - Satım Platformu E-Commodity Bazaar’ın hizmet ağını geliştirmek için yurtiçi ve yurtdışı
kurumsal çalışma ortaklıklarını hızlandırarak gerçekleştirdiği işbirliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu konuda yürütülen
çalışmalar kapsamında İzmir Ticaret Borsası (İTB) ile İtalya Online Ticaret Borsası (BMTI) arasında, elektronik ticareti
geliştirmek üzere bir işbirliği protokolü imzalandı. Roma’da, 2 bin 200 yıl önce imparator Jül Sezar’ın evi olan ve bugün BMTI
merkezi olarak kullanılan binada imzalanan işbirliği protokolüne İTB Başkanı Işınsu Kestelli ve BMTI Başkanı Andrea Zanlari
imza attı. Ayrıca, ülke içi faaliyetler kapsamında da Erzurum ve Karaman Ticaret Borsaları ile işbirliği protokolleri imzalandı ve
sistem daha önce işbirliği protokolü imzalanan Çanakkale Ticaret Borsası’nda İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü
koordinasyonunda gerçekleştirilen teknik toplantı ile üyelere tanıtıldı.
1964 yılından beri iki yılda bir gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve en prestijli gıda fuarlarından SIAL, bu yıl 16-20 Ekim 2016
tarihleri arasında gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Heyeti “E-Commodity Bazaar” Elektronik Emtia Alım - Satım
Portalı’nı tanıtmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen SIAL 2016 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katıldı.
Dergimizi yayına hazırladığımız dönemde, Ege Bölgesi pamuk rekoltesi tahmin çalışmaları da tamamlanarak kamuoyuna
duyuruldu. 2016/17 sezonuna ilişkin Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 91.553 hektar alandan 427 bin 243 ton kütlü pamuk,
166.625 ton da mahlıç pamuk üretileceği açıklandı.
İzmir Ticaret Borsası tarafından kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle oluşturulan ve 2015 yılından bu yana çalışmaları devam
eden Madde Bağımlılığı ile Mücadele Kamusal İletişim Kampanyası Yaşar Üniversitesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü
koordinasyonunda tamamlandı ve kampanya kapsamında yapılan çalışmalar Aralık ayında gerçekleştirilen lansmanla
kamuoyuyla paylaşıldı.
İzmir Ticaret Borsası tarafından 125.yıla özel olarak oluşturulan, tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak
amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek ve genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için düzenlenen
ve gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak projeler üretmeye teşvik etmeyi hedefleyen Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje
Yarışması’nın jüri değerlendirmesi tamamlandı. 29 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen ödül töreni ve sergisiyle kazananlara
ödülleri takdim edildi ve jüri değerlendirmesi sonucu ilk 10’a girmeye hak kazanan katılımcılar projelerini sergileme olağanı buldu.
Üye ve çalışanlarıyla büyük bir aileyi oluşturan İzmir Ticaret Borsası çalışanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, takım olma ve
aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla düzenlenen 3.Geleneksel Aile Günü’nde bir araya geldi. Etkinlik ile ilgili haber ve
fotoğraflarımızı sizler için derledik.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin ülke ekonomisi ve gündemine ilişkin “Alınan ekonomik
önlemler Türkiye’nin vasata razı olmama iradesidir”, “Türkiye tarımda 100 milyar doları bulabilir”, “İzmir Ticaret Borsası
üyelerine 20 milyon liralık nefes kredisi” ve İzmir Ticaret Borsası, döviz varlıklarını Türk Lirası’na çevirdi” başlıklı basın
açıklamaları dergimiz sayfalarında yer alıyor.
İzmir Ticaret Borsası, iyi pamuk uygulamaları konusunda önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Better Cotton Initivative
(BCI) ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği yetkililerinden oluşan heyet İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk
Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz’ü ziyaret etti.
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya ve yaşamın her geçen gün daha da değer kazanmaya başladığı günümüzde “iyi yaşam”
teması büyük önem teşkil ediyor. Bu kapsamda da doğal ve bitkisel beslenme konusu sıkça karşımıza çıkıyor. Ar-Ge Uzmanı Bilge
Keykubat “Tıbbi aromatik bitkiler ve iyi yaşam” başlıklı araştırma yazısında bu konuyu ele aldı.
Günümüzde büyüme hızı yüksek olan ülkelere baktığımızda hepsinde teknoloji kullanımı ve bununla bütünleşen yeni ticaret
anlayışının lokomotif olduğunu görüyoruz. Ülkemiz ve dünyada giderek yaygınlaşan elektronik ticaret ve konuyla ilgili yeni
gelişmeleri Ar-Ge Uzman Yardımcısı Övül Sökeli “Türkiye ve dünyada elektronik ticaret” başlıklı yazısı ile mercek altına aldı.
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak ve Ar-Ge Uzmanı Kenan Keskinkılıç’ın Borsamızı temsilen katıldıkları 4.Uluslararası
Antalya Coğrafi İşaretler Semineri, 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı kapsamında Borsamız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar,
üye eğitimleri ve İzmir Ticaret Borsası Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları içeriğimizde bulunuyor.
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin, 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017’den beklentiler içeriğiyle paylaştığı yazısı;
Borsa yöneticilerinin katıldığı seminer, etkinlik, konferans ve törenler ile Borsamıza yapılan ziyaretlere ait haberler de
sayfalarımızda yerini aldı.
İyi okumalar dileriz...
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2017 milat olsun...
Çok zor geçen bir yılı geride bıraktık ve
çok zor geçeceğini daha bugünden belli
eden bir yeni yıla girdik. 15 Temmuz hain
darbe girişimi, ülkemiz üzerine oynanan
büyük oyunu bütün çıplaklığıyla ortaya
çıkardı. Şu artık yadsınamaz bir gerçek ki;
bölgesel bir güç olarak küresel arenada söz
sahibi olmak isteyen Türkiye üzerinde
ameliyat yapılmak isteniyor. Bu coğrafyanın en kanlı terör örgütleri, bu kirli emelin
maşaları olarak sınırlarımızda, kentlerimizde ve güvenlik güçlerimizin olduğu
sınır ötesi bölgelerde kanlı yüzlerini her
fırsatta sergiliyor.
Türkiye’nin; işçisinden iş insanına,
iktidarından muhalefetine, çiftçisinden
esnafına kadar bu kirli oyuna şu ana kadar
gereken cevabı birlik ve beraberlik içinde
verdiğini memnuniyetle görüyoruz. Ancak,

ülkemiz üzerinde bu tür kirli emelleri bir
daha kimsenin aklına dahi getirmemesi
için ekonomide çok güçlü olmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye, 2008
küresel krizinden bu yana ekonomide ne
yazık ki patinaj çekiyor. Elbette çarklar
dönüyor ve pek çok gurur duyulacak dev
proje hayata geçiyor. Ancak ülke potansiyelimiz olan yüzde 6 ve üzeri bir büyümeyi
sürdürülebilir kılamıyoruz. Görünen o ki,
yüzde 4 büyüme hedefiyle çıktığımız 2016
yılını, yüzde 2.3 civarı bir büyümeyle
tamamlamış olacağız. 2017 yılı beklentileri
de yüzde 3-4 arası bir büyümeye işaret
ediyor.
Ülke olarak temel çıkış noktamızın
“akıllı büyüme” olduğu ortada. Tarımdan
sanayiye, finanstan ticarete her alanda akıllı
büyümeyi öncelemek ve bir yandan uzun

Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
vadeli dönüşüm planları yaparken diğer
yandan bizi kısa vadede sıçratacak işlere
imza atmak durumundayız. Yenilik ve
yüksek katma değer temel odağımız,
sürdürülebilir yüksek büyüme ana hedefimiz olmalı.
Bu noktada teknoloji, finans ve insan
kaynağı konusunda açığımızın olduğu
doğru. Ancak büyük meydan okumaların
ancak, sıra dışı işleri sıra dışı yöntemlerle
yapabilmekten geçtiğini sanırım herkes
kabul eder.
Bu anlamda atılan adımları, özellikle
milli tarım projesini çok önemsiyoruz.
2017’nin tarım ve hayvancılık başta olmak
üzere, ekonominin tüm alanlarında güçlü
bir Türkiye için önemli bir milat olmasını
diliyorum.
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İzmir Ticaret Borsası, Jül Sezar’ın evinde
İtalyanlarla stratejik işbirliği protokolü imzaladı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) ile
İtalya Online Ticaret Borsası (BMTI)
arasında, elektronik ticareti geliştirmek
üzere bir işbirliği protokolü imzalandı.
Roma’da, 2 bin 200 yıl önce imparator Jül
Sezar’ın evi olan ve bugün BMTI merkezi
olarak kullanılan binada imzalanan
işbirliği protokolüne İTB Başkanı Işınsu
Kestelli ve BMTI Başkanı Andrea Zanlari
imza attı. Protokol ile, BMTI tarafından
geliştirilen Uluslararası Online Pazar
Projesi ve İTB tarafından tarım ve tarım
ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla
oluşturulan elektronik emtia alım-satım
platformu
E-Commodity
Bazaar’ın
karşılıklı olarak üyelere tanıtılması ve iki
ülke arasındaki elektronik tarım ticaretinin
geliştirilmesi amaçlanıyor.
BMTI evsahipliğinde gerçekleştirilen
imza törenine İtalya Gıda, Tarım ve
Orman Politikaları Bakanlığı Temsilcisi
Vincenzo Liguori, Türkiye’nin Roma
Büyükelçisi Murat Salim Esenli, BMTI
Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Zanlari,
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Bülent Arman, Ercan
Korkmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Borsa Yöneticileri katıldı.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ‘’Türkiye
ve İtalya, Akdeniz havzasında yer alan
iki güçlü ekonomi ve iki önemli ortaktır.
Ancak detaylı bir şekilde incelendiğinde
tarım ve gıda ticaretinin iki ülke arasındaki
güçlü ticari ilişkilere benzer bir gelişme
göstermediği ortaya çıkıyor. İki ülke
arasındaki tarım ve gıda ürünleri ticaret
hacmi Türkiye’nin bu alandaki ticaretinde
yüzde 4, İtalya’nın ticaretinde ise sadece
yüzde 1’lik bir paya sahip. Bu gerçekten
üzerinde düşünülmesi gereken, gelişmeye
açık bir konu. Coğrafi olarak yakın iki
ülkenin çok daha yüksek bir tarım ve gıda
ürünleri ticaret hacmine sahip olması
gerektiğini düşünüyorum. Borsalarımız
arasında yapılacak işbirliği bu açıdan
büyük önem taşıyor” dedi.
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Günümüz dünyasında değişen
teknolojik gelişmelerin tarım ürünleri
ticaretinde önemli değişimlere neden
olduğunu belirten Işınsu Kestelli,
“Ülkelerin tarım sektörlerinin yapısı ve
yasal mevzuatlar bazı farklılıklar gösterse
de ortak hedef daha etkin ve sürdürülebilir
tarım ürünleri ticaretini mümkün
kılmaktır. Bu açıdan elektronik ticaretin
tarım ve gıda ürünlerinde geliştirilmesi
oldukça önemlidir” diye konuştu.
Kalite standardizasyonu, sağlık
sertifikaları gibi nedenler ile tarım
sektöründe elektronik ticaretin özellikle
dış ticarette diğer sektörlere göre çok daha
zor olduğunun farkında olduklarını ve
bu bilinçle hareket ettiklerini dile getiren
Kestelli, “Bu alan gelişmeye oldukça açık.
İzmir ve İtalyan borsaları arasında bu
açıdan önemli bir işbirliği potansiyeli
mevcuttur. İki kurumun bu amaç
doğrultusunda attığı iyi niyet adımlarının
iki ülke arasında tarım ve gıda ürünleri
ticaretinin gelişmesine somut katkıları
olacağına inanıyorum” dedi.
BMTI Yönetim Kurulu Başkanı
Andrea Zanlari ise ‘’Borsamız tarafından
kurulan ve hükümetçe de desteklenen
Uluslararası Online Pazar ile edindiğimiz
bilgi birikimini yabancı ülkelerin
kurumları aracılığıyla geliştirmek, ticaret,
pazara erişim ve şeffaflık gibi alanlarda
ortak girişimlerde bulunmak istiyoruz.
“Tarımsal gıda ticareti için bir köprü”
projesi kapsamında oluşturduğumuz
Online Pazar Projesi ve konusu itibariyle
bizim projemizle oldukça örtüşen
E-Commodity
Bazaar
konusunda
borsalarımız arasında işbirliği protokolü

imzalamak için İzmir Ticaret Borsası ile
birarada olmaktan son derece mutluyuz.
İşbirliğimizin iki ülke arasındaki tarım
ticareti potansiyelini açığa çıkartıp
arttıracağına inanıyorum’’ dedi.
İtalya Gıda, Tarım ve Orman
Politikaları Bakanlığı Temsilcisi Vincenzo
Liguori ve Türkiye’nin Roma Büyükelçisi
Murat Salim Esenli ise tarımsal üretim
ve ticaretinin İtalya ve Türkiye açısından
stratejik öneme sahip olduğunu belirterek
anlaşmanın bu amaç doğrultusunda iki
ülke ticaretinin gelişmesine ve elektronik
ticaretin yaygınlaşmasına yapacağı pozitif
katkıya değindi.
Konuşmaların
ardından
İzmir
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin
Güdücü Borsa projeleri ve çalışmaları
konusunda bilgilendirici bir sunum
gerçekleştirdi. Sunumun ardından İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli günün anısına Vincenzo
Liguori, Andrea Zanlari ve Murat Salim
Esenli’ye İzmir’e özgü yöresel ürünler
ile Borsa Tarihçesi takdim etti ve İtalyan
Online Ticaret Borsası yetililerini Borsa’da
ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını
belirterek yetkilileri İzmir’e davet etti.

FUAR
FUAR

SIAL 2016 Uluslararası Gıda ve
İçecek Fuarı’na E-Commodity
Bazaar damgası
1964 yılından beri iki yılda bir
gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve
en prestijli gıda fuarlarından SIAL, bu
yıl 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Borsası
(İTB) Heyeti “E-Commodity Bazaar”
Elektronik Emtia Alım - Satım Portalı’nı
tanıtmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’te
gerçekleştirilen SIAL 2016 Uluslararası
Gıda ve İçecek Fuarı’na katıldı.
İTB
tarafından
oluşturulan
“E-Commodity
Bazaar”
Elektronik
Emtia Alım - Satım Portalı’nı geliştirmek
için KOSGEB tarafından desteklenen
“İzmir Ticaret Borsası’na Üye Firmaların
Elektronik Ticaret Uygulamaları ile
Ticaret Kapasitelerinin Artırılması” projesi
kapsamında E-Commodity Bazaar’ın
ve Borsa faaliyetlerinin uluslararası
alanda tanıtımı için SIAL Fuarı’na Borsa
tarafından standlı katılım gerçekleştirildi.

Fuar süresince birçok katılımcının
ziyaret ettiği İzmir Ticaret Borsası
standında E-Commodity Bazaar’ın yoğun
tanıtım çalışmaları yapıldı. Oldukça ilgi
gören portal ile ilgili birçok yabancı firma
ve kurum/kuruluşla ikili görüşmeler
gerçekleştirilerek
olası
işbirlikleri
değerlendirildi. İTB heyeti fuar süresince
portal tanıtımının yanı sıra sektördeki
uluslararası gelişmeleri, son trendleri ve
inovatif ürünleri yerinde inceleme fırsatı
buldu.
İzmir Ticaret Borsası E-Commodity
Bazaar Emtia Alım - Satım Portalı’nın
yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri
ile üye sayısının artırılması, tarım ve
gıda ticaretinde önemli bir “işletmeden
işletmeye (B2B)” platform olması
hedefleniyor.
KOSGEB
tarafından
desteklenen bir yıllık proje kapsamında
portalın sistem, yazılım ve tasarım olarak

geliştirilmesi de yürütülen faaliyetler
arasında yer alıyor.
SIAL 2016 Fuarı’nda neler oldu?
E-Commodity
Bazaar
Emtia
Portalı’nın tanıtımının yapıldığı SIAL
Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na
Türkiye’den 307 firma standlı katılım
sağlarken, 105 ülkeden 7 bin stant
katılımcısıyla, 194 ülkeden 155 bin sektör
temsilcisi de Fuar’da yer aldı.
Fuarda genel olarak sergilenen
ürünler arasında içecekler, şarküteri
ürünleri, reçeller, konserveler, meyve ve
sebzeler, organik ürünler, deniz ürünleri,
diyetetik ürünler ve gıda takviyeleri, süt
ürünleri, dondurulmuş gıdalar, tatlılar,
unlu mamuller, catering ürünleri, et ve
tavuk ürünleri, şarap, ekipman, teknoloji
ve hizmetler yer alıyor.
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SOSYAL SORUMLULUK

İzmir Ticaret Borsası Madde Bağımlılığı
ile Mücadele Kamusal İletişim
Kampanyası Lansmanı yapıldı

İzmir Ticaret Borsası tarafından
kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle
oluşturulan ve 2015 yılından bu yana
çalışmaları devam eden,
Madde
Bağımlılığı ile Mücadele Kamusal İletişim
Kampanyası Yaşar Üniversitesi ve İzmir
Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda
tamamlandı.
Kampanya kapsamında
yapılan
çalışmaların
paylaşıldığı
lansman, 27 Aralık 2016 Salı günü İzmir
Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda
gerçekleştirildi. Lansmana, İzmir Emniyet
Müdürü Hüseyin Aşkın, Yaşar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer,
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı
Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Bülent Arman, Ercan
Korkmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Bülent Uçak, Borsa Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Yaşar Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek ile
proje paydaşları katıldı.
Yaşar Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Cemali Dinçer ve İletişim
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ümit Atabek’in
proje hakkında bilgi
verdiği
lansmanda
konuşma gerçekleştiren
İzmir
İl
Emniyet
Müdürü Hüseyin Aşkın,
Emniyet’in var gücüyle
uyuşturucu
madde
kullanımı ve satışı ile
ilgili çalıştığını belirterek,
İzmir’de son bir ay içinde
257 uyuşturucu madde
satıcısının yakalandığını
açıkladı. İzmir’de 10
mahallenin
adının
uyuşturucu satıcılarıyla

anıldığını vurgulayan Aşkın şunları
söyledi:
“Uyuşturucu
ile
mücadelede
halkımızın desteği şart. Bu proje bir başlangıç
olacak. Proje kapsamında hazırlanan
http://www.farkindaol.org
ve
http://
www.maddebagimliligiylamucadele.
org sitelerinin çok faydalı olacağına
inanıyorum.
Bir
iletişimci
olarak
hazırlayan
arkadaşları
kutluyorum.
Ben de çocuklarımın bu maddelerle
karşılaşmasını istemem. Bir de benim

başkalarının çocuklarının da bu maddelerle
karşılaşmaması için bir görevim var.
Bu nedenle de projeye elimden gelen
katkıyı yapmaya hazırım. Bu projenin

yıl bu projeye başlarken şu iki amacı sizlerle
paylaşmıştık: Madde bağımlılığı hakkında
ebeveynlerin farkındalıklarını artırmak ve
kamuoyu oluşturmak; Madde bağımlığı

paydaşı olmaktan dolayı mutluyum.
Çocuklar hiçbir suçtan zarar görmesin,
dünyanın hiçbir yerinde ölmesin isterim.
Bununla ilgili hepimizin sorumluluğu var.
Pamuktan başka, buğdaydan başka şeyleri
kendine dert edinen başta Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli olmak üzere Borsa
yöneticilerini kutluyorum. Projede emeği
geçen hocalarımızı meslektaşlarımızı
kutluyorum. İzmir halkını bu projeye
destek olmaya çağırıyorum.”
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Emniyet
Müdürlüğümüz ve Yaşar Üniversitesi’nin
çok değerli çalışmaları ile kampanyada
hazır hale gelindiğini vurgulayarak “Geçen

konusunda gençlere ve ebeveynlere
yönelik çevrimiçi eğitici etkileşimli
içerikler oluşturmak. Şimdi artık sonuç
alma zamanı. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. İzmir Ticaret Borsası
olarak bu farkındalık kampanyasını çok
önemsiyoruz. Bildiğim kadarıyla ilk kez
bir meslek örgütü bu tür bir kampanyaya
omuz veriyor. Bu bizim için bir övünç
kaynağı” dedi.
Ülkemizin geleceğe dair sahip olduğu
büyük hayallere ulaşabilmesi için iyi
yetişmiş, çalışkan ve hepsinden önemlisi
sağlıklı nesillere ihtiyaç bulunduğunu
kaydeden Kestelli, şunları söyledi:
“Atatürk bu ihtiyacı karşılamak

için ebeveynlere düşen görevi şöyle dile
getirmiş: Çocuklar her türlü ihmal ve
istismardan korunmalı, onlar her koşulda
yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.
İşte biz de daha sağlıklı, daha mutlu ve
daha müreffeh yarınlar için İzmir’imizi
ve ülkemizi madde bağımlığına karşı
bilinçlendirme misyonuna yürekten destek
veriyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki İzmir’in
bu duruşu, başta İstanbul ve Ankara olmak
üzere diğer kentlerimize de örnek teşkil
eder. Mevlana der ki; Hangi tohum yere
atıldı, ekildi de tekrar bitmedi, topraktan
baş kaldırmadı? Niçin insan tohumu
hakkında yanlış bir zanna düşersin? Biz
de çocuklarımıza tıpkı Mevlana gibi
güveniyor, inanıyoruz. Bir anne olarak bir
tek çocuğumuzun bile zararlı maddelerle
boynunun bükülmemesini diliyorum.
Açılış konuşmalarının ardından
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ümit Atabek proje kapsamında
hazırlanan televizyon ve radyo spotlarını
katılımcılarla paylaştı ve kampanya
hazırlık
süresince
gerçekleştirilen
anket ve saha çalışmaları hakkında
katılımcılara yönelik bilgilendirici sunum
gerçekleştirdi. Atabek sunum içerisinde
kampanya kapsamında oluşturulan ve
ebeveynlere, gençlere ve öğretmen/eğitim
yöneticilerine yönelik olmak üzere üç
farklı etkileşimli eğitim portalı içeriklerine
sahip http://www.farkindaol.org ve http://
www.maddebagimliligiylamucadele.org
sitelerine ve çalışma prensipleri hakkında
da bilgi aktardı.
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Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje
Yarışması’nda ödüller sahibini buldu
İzmir Ticaret Borsası’nın 125’inci
yılına özel olarak düzenlediği “Tarım
Gençlerle Yükseliyor Proje Yarışması”nın
kazananları 02 Kasım 2016 tarihinde
gerçekleştirilen
jüri
değerlendirme
toplantısının ardından belli oldu.

İzmir Ticaret Borsası tarafından
tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet
gücünü arttırmak amacıyla çağdaş
tarımsal uygulamaları geliştirmek ve genç
kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini
güçlendirmek için düzenlenen ve gençleri
tarımsal alanda yenilik yaratacak projeler
üretmeye teşvik etmeyi hedefleyen Tarım
Gençlerle Yükseliyor Proje Yarışması’nın
jüri değerlendirmesi tamamlandı.
Proje Yarışması’nın kazananları
ödüllerini, 29 Kasım 2016 Salı günü İzmir
Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda
düzenlenen törenle aldı. Törenin ardından
yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye
değer bulunan toplam 10 projenin yer
aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı
İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal’ın konuk
olarak katıldığı ödül töreninin açılış
konuşmasını yapan İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli,
projeye emek veren, jüride yer alıp mesai
harcayan, inanıp katılan herkese teşekkür
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ederek, “Kazanan gençlerimizi ayrıca
tebrik ediyorum; yolunuz açık olsun.” dedi.
Kestelli, konuşmasına şöyle devam etti:
“Borsamızın
125’inci
yılında
gençlerimizin
tarımla
ilişkisini
güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz
“Tarım Gençlerle Yükseliyor” projesinin
ödül töreni için bir aradayız. Perulu ünlü
iktisatçı Hernando de Soto, Sermayenin
Sırrı adlı kitabında bazı ülkelerin niçin
zengin, bazı ülkelerin niçin fakir olduğunu
mealen şöyle izah eder: “Her ülke gelişebilir,
her toplum zengin olabilir. Bunun için
ilk yapılması gereken, gayrimenkul
mülkiyetini hukuki tanıma ve koruma
altına almak ve iktisadi süreçlere dahil
etmektir. Zira, sermayenin olmadığı ülke
yoktur. Her ülke sermaye üstünde oturur.
Ama kimi ülkeler bu sermayeyi kullanır
ve zenginliğe ulaşırken, kimi ülkeler
varlık içinde yokluk çeker.” Ülkemizde
kullanılabilir tarım arazilerinin dörtte üçü
bugün hayatta olmayanların üzerinde hala.
Hal böyle olunca tıpkı tarım arazileri gibi
çiftçilik de bir meslek olarak geçemiyor
sonraki nesillere. Oysa biliyoruz ki ülke

ekonomisindeki payı yüzde 7.8’e gerilese
de tarım ve hayvancılık hala istihdamın
beşte birden fazlasını karşılıyor. Dünya
Ekonomik Forumu’nun “İşlerin Geleceği”
raporuna göre, bugün ilkokula başlayan
öğrencilerin %65’i gelecekte bugün var
olmayan yepyeni iş kollarında çalışmak
zorunda kalabilir. Yeni dönemde kısaca
STEM denilen (Science, Technology,
Engineering, Math) bilim, teknoloji,
mühendislik ve matematik eğitimi çok
kritik... Birçok alanda otomasyona
geçilirken ve robotlar insanın yerini
alırken, STEM formasyonuna
ve 21. yüzyıl becerilerine sahip
işgücüne ihtiyaç duyulacak.
Harvardlı psikolog Howard
Gardner,
çocuklarımızın
bundan sonra “makinelerin
yapamadığı” işleri yapabilecek
bilgi ve beceri ile donatılması
gerektiğini belirtiyor. Bu
beceriler, 21. yüzyılda hayatta
kalabilmek için bir tür
“evrensel okuryazarlık” olacak.
Ve inanıyorum ki çiftçilik ve
hayvancılık, gelecekte popüler
bir global iş olmaya devam
edecek. Ama bu işi yapacak
gençlerimizin çağın ötesine

geçen bilgi ve beceriye sahip olması şart.
Ülkemizde tarımın, ülke ekonomisinin
genel performansının altında büyüdüğü
malumunuz. Çok şükür ki İzmir’de
2000’li yıllarda tarım ve hayvancılığı
ülke ortalamasının epey üzerinde
büyütebilmeyi başardık. Ancak İzmir’i
tersine göçle bir cazibe merkezi haline
getirebilmemiz için yapılması gereken
çok iş var. Bu kent, “Hadi İzmir’e kaçalım”
hayalinin altını doldurabilirse gerçekten
yeni dönemin en büyük kazananı olacak.
Bu nedenle bu tür yarışmaları ve geniş
katılımı çok önemsiyoruz.”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal da, Tarım
Gençlerle Yükseliyor Proje Yarışması’nın
öncelikle sloganını çok beğendiğini
vurgulayarak “İzmir Ticaret Borsası’nın
125. yılı dolayısıyla düzenlediği bu etkinlik,
güncel bir konuya katkı sunuyor, adı da
çok güzel. İzmir Tarım Fuarı’nın da bu
sene teması gençlik olacak. Slogan bulmak
için çok emek harcadık” diye konuştu.
Güldal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tarım zor bir meslek, gecesi gündüzü,
bayramı, tatili olmayan bir meslek. Tarımı
yapmak ve sürdürmek için fiziki gücün
yanı sıra, teknolojiyi kullanmak, sürekli
kendini eğitmek gerek. Bunun için de
gençlik lazım. Gençlerin tarıma yaptığı
katkıyı artırmak lazım. Son yıllarda
tarımla uğraşan, tarıma dönen gençlerin
sayısı artıyor. Devletin, bakanlığın, sivil

toplum örgütlerinin bunu
desteklemesi
gerekiyor.
Borsamız
bu
etkinliği
düzenledi, tebrik ediyorum.
Hükümetimiz de 2016’da ilk
defa genç çiftçilere hibe destek
programını ilan etti. Gençlere
ve kadın çiftçilerimize pozitif
ayrımcılık yaptığımız bir proje
de Kırsal Kalkınma Programı.
Genç ve kadın çiftçilerimizin
artı
puanları
var.
Bu
yarışmaya proje hazırlayan
kardeşlerimizi tebrik ederim.
Dereceye girenleri de kutlarım.
Kendilerini
Bakanlığımızın
yaptığı pozitif ayrımcılıktan
yararlanmaya çağırıyorum.”
Proje
yarışması
katılanlar arasında ön elemeyi
geçmeyi başaran 37 proje nihai
başvuru için hak kazandı.
Nihai başvuru aşamasında eleme süreci iki
etap halinde gerçekleştirildi. En başarılı 10
projenin belirlendiği ilk etap elemesinin
ardından yarışmada ilk üçe giren proje
sahipleri belirlendi.
Birincilik ödülünün 10.000, ikincilik
ödülünün 5.000, üçüncülük ödülünün
3.000 TL olarak belirlendiği yarışmanın
seçici kurulu şu isimlerden oluştu:
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı E r c a n
Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Tayfur Akın, Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden
Prof. Dr. Murat Yercan ve Doç. Dr. Sevtap
Gümüş, Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden
Prof. Dr. Aytaç Gümüşkesen, Ege
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden
Prof. Dr. Oğuz Dikenelli, Yaşar Üniversitesi

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü
Dr. Emrah Tomur, İzmir İleri Teknoloji
Enstitüsü
Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü’nden Doç.Dr. Y.Murat Erten,
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım
Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç.
Dr. Ufuk Çelikkan ve Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
Müdürü Ali Ateş.
İki etap halinde gerçekleştirilen
proje değerlendirme toplantıları ve eleme
süreci sonucunda 10.000 TL tutarındaki
birincilik ödülünü tarımsal zararlılarla
biyolojik mücadele kapsamında önemli
tarımsal zararlılardan thripsler ve
beyazsinekleri baskı altında tutabilen
bir avcı böcek (predatör) olan Orius
Laevigatus’un yerel prototip kitle üretimini
gerçekleştirme amacı taşıyan “Tarımsal
Zararlılarla Mücadelede Avcı BöcekOriuslaevigatus’un Prototip Kitle Üretimi”
adlı projesiyle Arzu Mert, 5.000 TL
tutarındaki ikincilik ödülünü “E-TAR”
projesi ile Tayfur Ünal ve 3.000 TL’lik
üçüncülük ödülünü ise “Tarımla Büyü
Türkiye” adlı projesiyle Özge Elif Ceylan
kazandı.
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Ödül kazanan projelere ilişkin özet bilgiler
Yarışma Birincisi
Proje Adı: Tarımsal zararlılarla
mücadelede avcı böcek Orius Laevigatus’un
ekonomik prototip kitle üretimi.

Yarışma İkincisi
Proje Adı: E-Tar

Proje Özeti: Bu proje ile kimyasal
mücadelenin alternatifi bir yöntem olan
biyolojik mücadele kapsamın-da o nemli
tarımsal zararlılardan thripsler ve beyazsinekleri
baskı altında tutabilen bir avcı böcek (predatör)
olan Orius Laevigatus’un yerel prototip kitle
üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu avcı böceğin yabancı ülkelerde kitle
üretimi yapılmakta ve uluslararası firmalar
tarafından üreticilerimize satışı yapılmaktadır.
Ülkemizde bu faydalı böcek için av avcı
ilişkileri konusunda bazı bilimsel araştırmalar
yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar bu böceğinin
ticari kitle üretimi için yeterli değildir. Bu
çalışma, kitle üretim temelli depolama ve kalite
kontrol çalışmaları yapılarak günlük 1000 adet
avcı böcek üretimi planla-maktadır. Ülkemiz
örtü altı tarımsal üretiminde ana zararlılardan
thrips, yaprak biti, beyaz sinek ve kırmızı
örümcek gibi zararlıların biyolojik mücadelesi
için ihtiyaç duyduğu Orius Laevigatus adlı
predatör böcek, ülkemizde en fazla ithal
edilen biyolojik mücadele etmenlerinden
biri durumundadır. Üreticilerimiz tarafından
her geçen gün bu predatöre olan talep artış
göstermektedir. Bu faydalı böceğin kitle üretimi
ise ticari sırlar içerdiği için yerel u retimi henu
z gerçekleştirilememektedir. Buradan hareketle
genç girişimciler olarak Orius Laevigatus’un
yerel kitle üretim teknolojisini geliştirmek için
bir proje tasarlanmıştır.

Proje Özeti: Türkiye’de tarımsal
üretim sorunu, yok denecek kadar az
olmakla birlikte, tarımsal pazarlama sorunu
vardır. Tarımsal ürünlerin dayanıksız olması
ürünlerin bozulmadan pazarlanmasını gerekli
kılmaktadır. Tarımsal ürünler üreticiden
son tüketiciye ulaşmasında birçok aracı
yer almaktadır. Bu aracıların fazla olması
pazarlama marjını artırmaktadır. Pazarlama
marjının yükselmesi üreticinin tatmin edici
fiyattan ürün satamaması, tüketicinin de
istediği fiyattan ürün alamamasına neden
olur. Tarımsal pazarlamada, bazı ürünlerin
taban fiyat belirlemelerinin haricinde diğer
tarımsal ürünler tam rekabet piyasasında
işlem gördüğü için piyasa fiyatlarına müdahale
edilmemektedir.
Çağımızın vazgeçilmezi olan internet,
burada devreye girmektedir. Pazarlama
fonksiyonlarının artık internetten gerçekleştiği
görülmektedir. Türkiye’de e-ticaret hacmi 2015
yılında 18,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. E-ticaret
hacminin bu denli artması tarımsal pazarlama
sorununa da katkı sağlayacağı aşikardır. Bir web
sitesinde oluşturulan bir modül aracılığıyla;
tarıma bağlı sanayici (tarıma girdi sağlayan),
tarıma dayalı sanayici (ham maddesi tarımsal
ürün olan), üretici, perakendeci, komisyoncu,
arasında sözleşmeli tarım talebi (ilanı)
oluşturma olanağı verirken aynı zamanda
sözleşmeli modele geçmemiş perakendeci,
sanayici komisyoncu, tarım satış kooperatifleri
için alternatif olarak ürün satışı ve talebi ilanları
oluşturabilme imkanı da sunacaktır.

Proje Sahibi: Arzu Mert
Yüksek Lisans Öğrencisi /Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma
Bölümü

Proje Sahibi: Tayfur Ünal
Yüksek Lisans Öğrencisi / Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi
Bölümü

Yarışma Üçüncüsü
Proje Adı: Tarımla Büyü Türkiye

Proje Özeti: Bu proje ile toplumun tarıma
olan ilgisini arttırmak, tarım konusunda bilinçli
ve meraklı bir nesil yetiştirmek, Türkiye’nin
tarım markalarını güçlendirmek ve çoğaltmak,
farklı meslek gruplarının ilgilerini tarıma
çekerek tarım alanında farklı fikirleri ortaya
çıkarmak, tarım girişimciliğini destekleyen bir
platform oluşturarak tarım konusunda Ar-Ge
çalışmalarını arttırmak amaçlamaktadır.
Proje
kapsamında
toplumumuzu
tarım
hakkında
bilinçlendirmek
için
eğitimler düzenlenecek, genel bilgilerin
tekrarlanmasından öteye giden bu eğitim
programlarında mesleki eğitimlerini tarım
ile birleştirmek isteyenler için ayrı eğitim
ve programlar sunulacaktır. Farklı meslek
gruplarının ilgisi tarım alanına çekilerek
tarıma Ar-Ge desteği sağlanacaktır. Çiftçilere
ürün ve bölge bazlı olmak üzere markalaşma
desteği verilecek, Türkiye’nin tarım markalarını
güçlendirmek ve çoğaltmak amacıyla bölgesel
tarım politikaları geliştirilecektir. Diğer yandan
tarıma meraklı ve bu konuda bilinçli bir
nesil yetiştirmek için çocuklara özel oyunlar
tasarlanarak, eğitimler düzenlenecektir. Tarım
alanında faaliyet gösteren ya da göstermek
isteyen tarım girişimcileri ile yatırımcıları ortak
paydada buluşturan bir platform oluşturulacak
böylece yeni projeler ve Ar-Ge çalışmaları
finanse edilecektir.
Proje Sahibi: Özge Elif Ceylan
Yüksek Lisans Öğrencisi / Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler
Bölümü

Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Yarışması Ödül Töreni’nde proje sergilemeye hak kazanan diğer adaylar
• Mert Yel / Proje Adı: Üzüm Hasadına Yardımcı Ünite
• Turgay Güler / Proje Adı: Tarımsal Tedarik Entegresyon Programı
• Hüseyin Utku Helvacı / Proje Adı: Jeotermal Enerji Kaynaklı Kurutucu Tasarım ve Saha Testleri
• Burak Çiceksoy / Proje Adı: Sensör Ağları ve Nesnelerin İnterneti ile En Uygun Pamuk Ekim Zamanının Belirlenmesi ve Otomatik Sulama Sistemi
• Muhammed Kılıç / Proje Adı: Tarımda İnavasyon
• Nazım Aksoy / Proje Adı: Havadan Su Üretimi
• Çağrı Eyüboğlu / Proje Adı: Pirinç Kabuklarından Aktif Karbon Üretimi
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İZLADAŞ kısa sürede Türk pamuğunun
‘analiz otoritesi’ haline geldi

İzmir
Ticaret Borsası’nın üç yıl
önce faaliyete geçirdiği İTB Laboratuvar,
Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
(İZLADAŞ) Türk pamuğunun analizi ve
sınıflandırılması konusunda otorite haline
geldi. İzmir Merkez Laboratuvarı ve BeleviSelçuk Pamuk Lif Analiz Laboratuvarı
aracılığıyla başta İzmir Ticaret Borsası
üyeleri olmak üzere pamukla ilgili tüm
kesimlere hizmet veren İZLADAŞ, kısa
süre içinde Ege Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk A.Ş, (ELİDAŞ) , Ege Bölgesi ve

ülke genelinde faaliyet gösteren borsalar,
üniversiteler, araştırma kurumları, tekstil
ve çırçır fabrikaları, özel tohum firmaları
gibi pek çok kurum ve kuruluşa değer
üretti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından verilen izin ile 31 Aralık 2014
tarihinde pamukta yetkili sınıflandırıcı
lisansı alan İZLADAŞ bu alanda
Türkiye’deki tek laboratuvar olma özelliğini
taşıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
denetiminde
çalışmalarını
yürüten
laboratuvarlarda, Belevi-Selçuk’ta faaliyet
gösteren ELİDAŞ pamuk lisanslı deposuna
ürün teslim etmek isteyen mudilerin tek
balya analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz
sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen
kalite gruplarına göre sınıflandırılarak
lisanslı depoya girecek ürüne ilişkin Analiz
ve Sınıflandırma Belgesi düzenleniyor.
ICA Bremen Cotton Round Test
Kontrol sistemine dahil olan İZLADAŞ’a
her yıl düzenli olarak 3 farklı zamanda
gelen pamuk numunelerinin
analizleri yapılarak sonuçlar
Bremen’e gönderiliyor. Bu
sistem farklı ülkelerde, aynı
alanda faaliyet gösteren
124 farklı laboratuvardaki
cihazlar
ile
İZLADAŞ
laboratuvarlarındaki
lif
analiz cihazlarını ölçüm
yeterliliği
bakımından
karşılaştırılmasına imkan
sağlıyor.
İzmir
Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu
Sayman
Üyesi
Bülent
Uçak, “Pamukta yetkili
sınıflandırıcı lisansı olan
ve bu alanda Türkiye’deki
tek
laboratuvar
olma

özelliğine sahip İZLADAŞ’ın ülkemize ve
Bölgemize büyük katkılar sağlayacağını
düşünüyoruz. Çağımızda tarımsal alanda
ilerleme sağlayabilmek adına bilişim ve
teknolojiden yararlanmak büyük önem
taşıyor. İZLADAŞ bu doğrultuda pazarda
kalitenin ve ekonomik değerin hızla
anlaşılabilir olmasını sağlarken, pazarda
pay sahibi olabilmenin de önünü açan
oldukça önemli bir unsurdur” dedi.
Bülent Uçak, laboratuvarların mal alım –
satımlarında yetkili sınıflandırıcı olarak
büyük öneme sahip olduğuna değinerek
“Bu amaç doğrultusunda, üyelerimize
ve
Bakanlıklarımıza
karşı
hizmet
sorumluluğu bilinciyle laboratuvarımızı
her
türlü
teknolojik
donanımla
destekleyerek
geliştirmeye
devam
edeceğiz’’ diye konuştu.
Laboratuvarda yapılan analizlerin
sonuçları yıllar itibariyle lokasyon ve
işletme şekli baz alınarak veri tabanında
toplanıyor ve bu sayede Türkiye’de üretilen
pamukların fiziksel özelliklerini ortaya
koyan ciddi bir kaynak oluşturuluyor.
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2016/17 sezonu pamuk rekolte
tahmini açıklandı
İzmir
Ticaret
Borsası
koordinatörlüğünde 2000 yılında bu yana
uzaktan algılama tekniğiyle gerçekleştirilen
Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin
çalışmaları İzmir Ticaret Odası, Ege
İhracatçı Birlikleri ve Söke Ticaret Borsası
ortaklığıyla gerçekleşen rekolte çalışması
laboratuvar ve arazi çalışmaları olmak
üzere iki bölüm halinde Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü tarafından
yürütülmektedir.
Rekolte tahmin ekibince 2016/17
sezonuna ilişkin Ege Bölgesi pamuk
rekolte tahmininin açıklandığı basın
toplantısı 21 Ekim 2016 Cuma günü İzmir
Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda
gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir Ticaret
Borsası adına konuşma gerçekleştiren
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent
Uçak 2016/17 sezonu ilişkin Ege Bölgesi
pamuk rekolte tahminini 91.553 hektar
alandan 427 bin 243 ton kütlü pamuk,
166.625 ton da mahlıç pamuk üretileceği
şeklinde açıkladı.
Toplantıda konuşma gerçekleştiren
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bülent Uçak, “Pamuk
dünyada en rekabetçi olduğumuz
sektörlerin başında gelen tekstil ve
konfeksiyon sanayinin temel hammaddesi.
toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde
20’sini oluşturan tekstil ve konfeksiyon
sektörünün
ülkemizde
bu
kadar
gelişmesinin başlıca sebeplerinden birisi
önemli bir pamuk üretim potansiyeline
sahip olmamızdır. Pamuk aynı zamanda
geniş ekim alanları ile bütün tarım
ürünlerinin üretimini ve piyasalarını
etkileyen bir ürün. Bu nedenle ülkemiz
için pamuk üretimi ve ticareti günlük
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politika ve gelişmelere bırakılamayacak
kadar önemlidir.
Dünyada Pamuğun
Yüzde 71’i Çin, Hindistan, Pakistan ve
Türkiye’de tüketiliyor. Dolayısıyla, bu üç
ülke tekstil ve konfeksiyonda en yoğun
rekabet yaşadığımız ülkeler. Pamuk
üretiminin yüzde 61’i de bu ülkelerde
gerçekleştiriliyor. Hindistan tüketiminden
daha fazla pamuk üretiyor, Çin tüketiminin
yüzde 84’ünü, Pakistan’da yüzde 92’sini
yurtiçi üretim ile karşılıyor. Ülkemizde
ise pamuk tüketiminin yarısından fazlası
ithalat ile karşılanması küresel rekabette
önemli bir dezavantaj oluşturuyor” dedi.
2015/16 sezonunda ithal edilen
pamuk miktarının 920 bin ton olduğuna
değinen Bülent Uçak, “Bunun karşılığında
ödenen dövizde yaklaşık 1,4 milyar dolar.
Pamuk üretimine elverişli topraklarımız
mevcut iken ve dünyada pamuğu en

verimli üreten birkaç ülkeden birisi
durumundayken bu kadar yüksek dövizi
ithalat için harcamanın doğru olmadığını
düşünüyorum.
Üreticimizin
pamuk
ekmeye devam etmesi için yeteri kadar
desteklenmesi gerekmektedir. Bu sezon
için 75 kuruş olarak açıklanan prim
miktarını çok önemsiyorum. Ancak,
pamuk ekim kararlarında sadece pamuğa
verilen prim miktarı değil alternatif
ürünlerde izlenen politikalarda etkili
olmaktadır. Bu nedenle, olaya daha
bütüncül bir yaklaşım sergilenmeli, tekstil
sanayimizin ihtiyacı olan pamuğun en az
yüzde 75’ini karşılayacak pamuk üretimi
hedefimiz olmalıdır. 2017 yılından itibaren
uygulanacağı açıklanan havza modelinde
umarım bu bakış açısı hakim olur. Aksi
takdirde birkaç yılda bir fiyat artışı ile
para kazanan üreticimizin kalıcı olarak

pamuk üretimine geri dönmesi mümkün
görünmemektedir” diye konuştu.
Türkiye’nin dünyada pamuk üreticisi
ülkeler arasındaki önemine değinen Uçak,
“Pamuğun kozası açıncaya ve o beyaz
altın ortaya çıkıncaya kadar dünyanın en
kaliteli ve verimli pamuklarına sahibiz.
Ancak, hasat, çırçırlama, kütlü ve mahlıç
olarak depolama aşamalarındaki yanlış
ve eksik uygulamalar nedeniyle, pamuk
üretim bölgelerine göre değişen oranlarda
da olsa, çok önemli kalite sorunları
yaşıyoruz. Pamuk üreticimiz; verim
miktarı kadar elyaf kaliteside önemlidir.
Çiğli pamuk hasadı pamuk kalitesini
çok olumsuz etkiliyor. Bu nedenle,
gece yapılan pamuk toplamalarına son
verelim. Çırçır işletmelerimiz; kurutma
ve temizleme üniteleriniz yoksa altyapı
eksiklerini giderin, kapasitenize göre
depolama alanları oluşturarak işleme ve
depolamadan kaynaklanan sorunlara engel
olun. Tekstil sanayicimiz; piyasada fiyat
silahı ile kaliteli pamuğu kalitesiz pamuğa
ezdirmeyin. Kaliteli pamuğa prim verin ki
her an ihtiyacınız olacak hammaddeye en
kolay yoldan temin etme şansınız olsun”
diye konuştu.
Üretici, çırçırcı ve sanayicinin
yanında en büyük sorumluluğun devlete
düştüğünü söyleyen Uçak, “Desteklemeler,
prim ya da alan bazlı her ne şekilde
uygulanırsa uygulansın üreticilerimize
pamuk ekimini teşvik edecek düzeyde
belirlenmelidir.
Alternatif
ürünlere
gümrük vergileri ile sağlanan avantajlar
destekleme miktarlarının belirlenmesinde
göz önüne alınmalıdır. Mahlıç pamuk
kalitesini olumsuz etkileyen en önemli
sorunlardan birisi olan tohum çeşitliliğine
son verilmelidir. O kadar çok farklı
tohumlar ekiliyor ki, bırakın 150-200
balyalık partileri bir pamuk balyasında
bile yeknesaklık zor yakalanıyor. Sadece
bu sorunun bile çözülmesi çok önemli
adım olacaktır. Çırçır fabrikalarının
çalışma standartları yeniden belirlenmeli,
modernizasyonu
için
teşviklerden
faydalanmaları sağlanmalıdır. standartlara
uymayan fabrikaların çalışmasına engel
olunmalıdır. Gece toplamanın önüne
geçmek için sıkı denetimler yapılmalı,
uymayanlar cezalandırılmalıdır. Sadece
pamuk sektöründe değil uygulandığı
her
tarım
ürününde
arz-talep
dengesini bozarak piyasayı olumsuz
etkileyen emanetçilik sistemi ortadan
kaldırılmalıdır. Yılan hikayesine dönüşen

pamuk standardizasyonu konusunda
piyasanın ihtiyacı olan kalıcı ve net adımlar
atılmalıdır. Bütün bunların yanında
pamuğun en önemli sorunlarından
birisi çok sahibinin olup, hiç sahibinin
olmamasından
kaynaklanmaktadır.
Pamukla ilgili kurumlar arasındaki yetki
karmaşası giderilmeli ve sorumluluklar
net olarak belirlenmelidir. Pamuk rekoltesi
amacıyla yaptığımız bu toplantıda
yeni sezon ile birlikte sektöre ilişkin
görüşlerimi sizlerle paylaşmanın uygun
olacağını düşündüm. bildiğiniz gibi
pamuk rekolte çalışmalarını 2000 yılından
buyana yani 17 yıldır uydu görüntüleri ile
gerçekleştiriyoruz. tespit edilen ege bölgesi
pamuk ekim alanı verilerinin doğruluk
oranının yüzde 100’e yakın olduğunu
söyleyebiliriz” dedi.
Uçak
konuşmasının
sonunda
2016/17 sezonu Ege Bölgesi rekolte

tahmin sonuçlarını katılımcılara aktardı.
2016/2017 sezonunda bir önceki sezona
göre Ege Bölgesi’nde pamuk ekim
alanlarının yüzde 10,8 oranında artarak
91 bin 553 hektara yükseleceğinin tahmin
edildiğini söyleyen Uçak, “Ortalama
kütlü veriminin 467 dekar/kg olması
beklenmekte, buna göre kütlü üretimin 427
bin 243 ton olacağı tahmin edilmektedir.
Yeni sezonda çırçır randıman oranının
yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı
ile mahlıç pamuk üretimininde 166 bin
625 ton olacağı tahmin edilmektedir” diye
konuştu.
Sonucun açıklanmasının ardından
toplantıya Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca ve Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi
ve Bitki Besleme Bölümü Prof. Dr. Yusuf
Kurucu toplantı katılımcılarına rekolte
tahmin çalışmaları hakkında bilgilendirici
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İzmir Ticaret Borsası
Başkanı Işınsu Kestelli:

“Alınan ekonomik
önlemler Türkiye’nin
vasata razı olmama
iradesidir”
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Başbakan
Binali Yıldırım tarafından açıklanan
ekonomik önlemler paketinin, Türkiye’nin
sıkışan dünyada vasata razı olmama
iradesini ortaya koyduğunu söyledi.
Paketin üretimi, ihracatı, KOBİ’leri,
istihdamı ve kamuda tasarrufu önceleyen
yapısının 2017 yılının daha kolay geçmesine

yardımcı olacağına inandıklarını belirten
Kestelli, şu değerlendirmede bulundu:
“Ekonomide zor bir dönemeçten
geçtiğimiz ortada. Gerek komşularımızın
ekonomik ve siyasi sorunları, gerek
küresel koşullar nedeniyle potansiyel
büyümemizin altında bir performans
sergiliyoruz. Bu tür geçiş dönemlerinde
hükümetin proaktif davranması ve bu

tür önlemler alması, ekonomide güvenin
artması için çok önemli. Başbakanımız
Sayın Binali Yıldırım’ın açıkladığı önlemler
paketini de bu çerçevede çok değerli
buluyoruz. Bu zor dönemi, daha verimli
üretim, daha rekabetçi bir özel sektör,
iyi işleyen bir piyasa ve daha hızlı dönen
çarklarla daha kolay aşabiliriz.” 09.12.2016

“Türkiye tarımda 100 milyar doları bulabilir”

İzmir Ticaret Borsası Başkanı
Işınsu Kestelli, Başbakan Binali Yıldırım
tarafından açıklanan yeni tarım ve
hayvancılık politikasını çok önemli
bulduklarını belirterek, “Eğer bu adımlar,
ticarette katma değer katacak adımlarla
desteklenirse Türkiye tarımda 100 milyar
dolarlık büyüklüğe kısa sürede ulaşabilir”
dedi.
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı
Işınsu Kestelli, tarım ve hayvancılık
sektörü için dün Başbakan Binali Yıldırım
tarafından açıklanan yeni model ve
teşvik sisteminin, ülkenin üretim gücünü
artıracağını söyledi.
“Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta,
mevcut politikalardan daha farklı bir
reform gündemi olması gerektiğini uzun
süredir dile getiriyorduk” diyen Kestelli, bu
konuda şu değerlendirmeyi yaptı:
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“Sayın Başbakan’ın İzmir’de büyük
bir kararlılıkla açıkladığı yeni üretim
modelini ve teşvikleri memnuniyetle
dinledik. Üretimde havza modeli,
kararlılıkla uygulandığı takdirde ülkemizin
üretim gücünü artıracaktır. Türkiye’nin
hayvancılığın önemli hub’larından biri
olması da mümkündür. Biz, verimli ve
sürdürülebilir bir politikanın Türk tarım ve
hayvancılığına çağ atlatacağına inanıyoruz.
Bu paketin iyi uygulanması halinde
beklenen faydanın 15 milyar doların
üzerine çıkması olasıdır. Esasen ülke
olarak tarımsal üretim değerimizi çok kısa
bir süre içinde 100 milyar doların üzerine
taşıyabilmeliyiz. Bu ülkede daha istikrarlı
bir gelecek için tarımın milli gelire katkısı
yüzde 10’un üzerinde olmalıdır. Tarım ve
hayvancılık bu ülkenin çimentosudur.”

Yeni adım inovatif ticaret olmalı
Atılan bu stratejik adımın küresel
ölçekte katma değere dönüşmesi için
tarımsal ticarette de reform adımlarına
ihtiyaç olduğunu ifade eden Kestelli,
“Avrupa’nın en büyük üreticisi biziz
ama dünyada tarımsal ticarette 27’nci
sıradayız. Ticarette de ilk 10’a girdiğimiz
zaman yapılan işler başarıya ulaşmış
demektir. Bu nedenle ülkemizin tarımsal
ticarette rekabet gücünü artıracak adımlar
atmalıyız. Sektörün kurumsal kapasitesinin
artırılmasından lisanslı depoculuk ve
elektronik ürün senetlerine, ürün ihtisas
borsacılığından coğrafi işarete kadar
katma değer yaratacak tüm alanlarda akılcı
politikalar üretmeliyiz. Hükümette bu ufku
ve kararlılığı görüyoruz. Yeni dönemin
ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını
diliyorum” diye konuştu. 17.10.2016

İzmir Ticaret Borsası üyelerine 20 milyon liralık
“nefes” kredisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından KOBİ’lerin finansman
sorunlarının
giderilmesine
katkı
sağlamak üzere başlatılan “Nefes Kredisi”
uygulamasına İzmir Ticaret Borsası da
omuz veriyor. Borsa yönetimi, bu projeye
iki milyon lira kaynak sağladı. Bu tutar ile
Borsa üyelerine 20 milyon liralık bir kredi
limiti açılmış oldu.
T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank ile
yapılan protokol kapsamında yürütülen
Nefes Kredisi projesinde Borsa üyeleri
maksimum 100 bin TL kullanabilecekler. 12
ay vadeli ve aylık eşit taksitli kredinin brüt
faizi aylık %0,825, yıllık %9,90 oranında.
Protokol imzalanan bankalar tarafından
masraf olarak talep edilecek 250 TL ve

Hazine Müsteşarlığı’nın
talep edeceği kefalet
başvuru
bedeli
ve
komisyonu dışında Borsa
üyelerinden herhangi bir
masraf ve komisyon talep
edilmeyecek.
Başvuru
yapmak
isteyen
üyelerimiz
öncelikle
borsamızdan
açıklama olarak “TOBB
Nefes Kredisi Başvurusu
İçindir” ibareli faaliyet belgesi alacaklar ve
bu belge ile, anılan iki bankanın herhangi
bir şubesine giderek bankanın talep edeceği
kredi evrakları ile müracaat edecekler.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomide yaşanan
daralmaya karşı bir reaksiyon vermek
üzere bu projenin içinde yer almayı görev
saydıklarını belirterek, “İnşallah bu sıkıntılı
günlerin aşılması için bir nefes olur” dedi.
13.12.2016

İzmir Ticaret Borsası,
döviz varlıklarını Türk Lirası’na çevirdi
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulu, Türk Lirası’nın değerini koruma
çabalarına destek olmak amacıyla, kurum
hesaplarında ihtiyat amacıyla tutulan döviz
varlıklarını TL’ye çevirme kararı aldı. Borsa,
bu kararın gereğini yerine getirerek bugün
itibariyle bankalardaki döviz hesaplarını
bozdurarak, kurumun TL hesaplarına
geçirdi.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, döviz kurunda
iki aydır yaşanan artışın bir kısmının
dünya
piyasalarındaki
gelişmelerden
kaynaklandığını ancak önemli bir kısmının
da spekülatif olduğuna inandıklarını söyledi.
Bu spekülatif harekete karşı Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın ülkedeki tüm kurumları ve
vatandaşları Türk Lirası’na destek olmaya

davet ettiğini hatırlatan
Kestelli,
“Borsamızın
yönetim
kurulunda,
bu
kampanyaya
destek vermek ve milli
paramızın
değerini
korumaya
mütevazı
da olsa bir katkı verip
örnek teşkil etmek
için bankalarda ihtiyat
olarak döviz şeklinde
tuttuğumuz küçük bir
bütçeyi Türk Lirası’na
çevirme kararı aldık.
Yakın bir zamanda bu
dalgalanmanın durulacağına ve kurun
gerçek seviyesini bulacağına inanıyoruz.
Evet, pek çok negatif sebep nedeniyle

büyüme hedefimizin gerisindeyiz ama
Türkiye ekonomisi, Avrupa dâhil, dünyadaki
pek çok ülkeden daha güçlü bir ekonomiye
sahip” dedi. 09.12.2016
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4.Ulusal Pamuk Zirvesi “Milli
Tarım, Milli Pamuk” sloganıyla
gerçekleştirildi

Ulusal Pamuk Konseyi’nce iki
yılda bir düzenlenen Ulusal Pamuk
Zirvelerinin dördüncüsü, İzmir Ticaret
Borsası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası,
Söke
Ticaret
Borsası,
Çukobirlik,
Ege İhracatçılar Birliği, John Deere,
Progen, ve Tekstil İşverenleri Sendikası
sponsorluğunda 16 Aralık 2016 Cuma
günü gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve
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Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet
Daniş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İsmail Yücel, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Tarık Sönmez ve Oda/Borsa
temsilcilerinin teşrifleriyle gerçekleştirilen
4.Ulusal Pamuk Zirvesi’nin bu yılki sloganı
Milli Tarım, Milli Pamuk oldu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan
Yardımcısı Mehmet Daniş tarımsal
alanların korunması için Bakanlık nezdinde
çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek,
“Tarımsal alanların kullanımı için
Türkiye’de 184 ovayı tarımsal sit alanı ilan
edeceğiz. Ekilmedik alan bırakmayacağız.
Türkiye’nin 2023 hedefleri için havza bazlı
modellere geçtik. Tarım ve hayvancılık
stratejik önemini sürdürecek. Pamuk
ithalatını sonlandırmamız gerekiyor.
Bilinçli pamuk üretimini yaygınlaştırarak
sektöre küsen üreticilerimizi havza bazlı

modelimiz sayesinde yeniden üretime
döndüreceğiz” dedi.
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu
Başkanı Barış Kocagöz, “Ulusal Pamuk
Konseyi; tarladan – dükkana sektörün tüm
halkalarını temsil eder. Üreticimizin nasırlı
elleriyle ve alın teriyle başlayan macera,
özen ve kalite ile yoğurulmuş ürünlerin,
raflarda tüketicilerle buluşmasıyla sona
erer. Bizler bu ülkenin gurur duyduğu bir
sektörü temsil ediyoruz. Çünkü pamuk
üreticimiz mesleğinin zirvesinde; dünya
verim
sıralamasında
Avustralya’dan
sonra 2. sırada. Üstelik bu başarıya imza
atarken diğerleri gibi değil; GDO’suz
pamuk üreterek ve artık en ileri tarım
tekniklerini de kullanarak rekabet ediyor.
Zincirin diğer önemli halkası tekstilcimiz
ise 27 milyar dolar ihracat ve barındırdığı
istihdam ile ülkemiz ekonomisine çok

önemli katkı sağlıyor. O da bunu yaparken
neredeyse artık dünyanın en kaliteli
ürünlerini hem de hızlı tedarik özelliğiyle
sağlıyor. Üstelik hazır giyimcimiz, artık
moda tasarımında da dünyada önemli
roller almaya başladı. İşte pamuk, lifiyle bu
gurur duyduğumuz sektörün hammaddesi
olmakla kalmıyor, aynı zamanda çekirdeği
ile yağ ve yan ürünleri ile de bir çok kritik
sektöre hammadde oluyor” dedi.
Stratejik öneme sahip bir tarım
ürünü olan pamuk için ülke üretiminin
930 bin tonlardan 400 bin tonlara kadar
düştüğünü, bunun en büyük nedeninin
üretimin rakip ülkelere göre çok daha
olumsuz koşullarda yapılmasına bağlı
olarak maliyetlerin yüksek olmasından
kaynaklandığını dile getiren Barış
Kocagöz, “Bu nedenle üreticimiz; üretimi
daha kolay, geliri daha yüksek alternatif
ürünlere kaymıştır. Bunun yanında,
Türk üreticisi destekleme primi ile
desteklenmese, bırakın 400 bin tonu 1 kg
dahi pamuk üretiminin de olmayacağı
gerçeği önümüzdedir. Ne mutlu ki,
son yıllardaki olumlu uygulamalar ile
üretimimizi tekrar 800 bin ton seviyelerine
yaklaştırdık. Buna rağmen, bu stratejik
üründeki açığızı her yıl 800-900 bin ton
ithalat yaparak karşılayabiliyoruz ve bunun
için her yıl 2-2,5 milyar dolar bedeli yurt
dışına, diğer üreticilere ödemek zorunda
kalıyoruz. Halbuki önceki yıllardaki
ekim alanlarına dönebilirsek, bugünkü
verimlerimiz ile 1 milyon dört yüz bin
ton üretim rakamlarına ulaşmamız hayal
değil” diye konuştu.

Yeni uygulamaya girecek Milli Tarım
Destekleme Modeli ve havza modelinin
kendilerini oldukça umutlandırdığını
belirten Barış Kocagöz, “Özellikle,
destekleme politikasının 3 yıl için

belirlenecek olması Türk tarımı için
gerçekten bir devrim. Yıllarca yaşadığımız
olumsuzlukları bu yeni uygulama ile
geride bırakma şansını yakaladığımızı
düşünüyorum. Ancak konsey olarak
sizden ricamız dekara ve alan bazlı
verilecek
desteklemelerin
müracaat
dosyalarının sadece alan bilgileri ile
değil, mutlaka üretim evrakları ile de
zenginleştirilmesidir. Bunun nedeni, çok
önceki yıllarda bu uygulamada yaşanan
suiistimallerdir.
Ödenecek
toplam
plasmanın tümünün gerçek üretime
gitmesi bizim için çok önemli. Ayrıca
yine büyük ricamız pamuğa verilen ve
75 krş. olan son destekleme gelirinin

ülke verim ortalaması dahilinde ve hiç
olmazsa enflasyon oranında korunarak ve
arttırılarak yeni dekar başı destek gelirinin
hesaplanmasıdır.
Ayrıca
pazarlama
konusunda çok büyük adım olarak
gördüğümüz, lisanslı depoculukta ton
başına 7 TL olarak yapılan depo kiralama
desteğinin arttırılmasını diliyoruz.
Bir çok kereler konseyimizin
lider olduğu pamuk üretim kalite ve
marka değerimizi ortaya çıkaracak;
GDO’suz Türk pamuğu projemizi ,
“Better Cotton” için kurulan İPUD’u ve
kaliteli elyaf yanında bağımsızlığımız
adına ulusal pamuk tohumculuğumuzu
desteklediğinizi görmek bizi sektör
olarak çok mutlu kılacaktır.
Bizler
kendi ülkemizin ihtiyacı olan üretimi
yapmaya ve onu ürüne dönüştürmeye
sektör olarak hazırız ve talibiz . Sizin ve
ekibinizin bu olumlu adımları ile bizim
bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Bu
güzel başlangıç ışığında el ele milli tarım
destekleme modeli ile yaratılacak sinerjiyle
birlikte kendi ihtiyacımıza yetecek kadar
“milli pamuk” için hep beraber çalışmayı
umuyoruz ve istiyoruz diye konuştu.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Pamuk,
üretim ve ticareti açısından ilimiz ve
Türkiye ekonomisinde stratejik bir
öneme sahiptir. Pamuk lifi, konfeksiyon
haline dönüşünceye kadar ülkenin tüm
bölgelerinde kurulmuş değişik kademedeki
fabrikalarda işlem görmektedir. Pamuğun
temel hammadde olarak kullanıldığı tekstil
ve konfeksiyon sektörü milli gelirdeki
yüzde 4,8’lik payı, yarattığı istihdam
ve yüksek ihracat potansiyeli ile ülke
ekonomisinin sürükleyici sektörlerinden
biridir. Türkiye bu sektörde Avrupa’nın
en büyük, dünyanın da sayılı üretim
kapasitelerinden birisine sahiptir. 2015
yılı verilerine göre dünyanın altıncı büyük
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tekstil, sekizinci büyük konfeksiyon
ihracatçısıyız. İki sektörün toplam ihracatı
26 milyar doların üzerindedir. Dolayısıyla
pamuk, ülkemiz için stratejik bir üründür.
Bu nedenle pamuk üretiminin arttırılması
yönünde Bakanlığımızın son dönemde
gerçekleştirdiği yoğun çabaları takdirle
karşılıyoruz” dedi.
İzmir Ticaret Borsası olarak 125
yıldır Türkiye’nin tarım sektörüne hizmet
etmek için çalıştıklarını ifade eden
Işınsu Kestelli, “Borsa olarak amacımız
bir taraftan tarımsal üretimin miktar
ve kalite açısından geliştirilmesi, diğer
taraftan etkin bir tarım ürünleri ticaretinin
oluşturulmasıdır. Uzun yıllara dayanan
tecrübesi ile borsamız, başta pamuk
ticareti olmak üzere sektörle ilgili birçok
projeyi gerçekleştirmiş ve paydaşlar
tarafından gerçekleştirilen projelere destek
vermiştir. Dünyada tek olan “Korbey” adını
verdiğimiz sistem ile işlem salonumuzda
her gün güven esasına dayalı pamuk
alım-satımı gerçekleştirilmekte, seans
sonunda ilan edilen fiyatlar tüm ülkede
referans niteliği taşımaktadır. Pamuk işlem
salonumuzda faaliyet gösteren ajan ve
simsar üyelerimiz ülkenin her yerinden
çırçır ve tekstil fabrikalarına hizmet
vermektedir. Dolayısıyla pamuk, 125 yıldır
borsamızın temel ürünlerinden birisi
olmuş, sadece ülkemizde değil dünyada
da borsamız “pamuk borsası” olarak
tanınmıştır” diye konuştu.
Gelişen teknoloji ve değişen ticaret
koşullarına uygun olarak lisanslı depoculuk
sistemini ve elektronik ürün senetlerinin
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alım satımını hayata geçirdiklerini belirten
Kestelli, “19 ortaklı olarak kurduğumuz
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
A.Ş. (ELİDAŞ) ile pamuğun güvenilir bir
ortamda depolanmasına imkan sağladık.
Ülkemizde ürün senetlerinin elektronik
olarak üretilmesi süreci ELİDAŞ ile başladı
ve diğer ürünlerde devam etti. Lisanslı
depo tarafından oluşturulan elektronik
ürün senetlerinin alınıp satılabildiği
elektronik işlem platformu olan İZBEP’i
faaliyete geçirdik. Böylece, Türkiye’nin
hatta dünyanın herhangi bir yerinden
bankanıza vereceğiniz talimat ile pamuk
alım-satım fırsatını sektörün hizmetine
sunduk. ELİDAŞ ve İZBEP ile lisanslı depo,
Elektronik Kayıt Kuruluşu, Takas Bank,
bankalar ve Borsanın yer aldığı sistemin
altyapısının ülkemizde kurulmasına,
gümrük ve ticaret bakanlığımızın da büyük
desteği ile öncülük ettik. Bu sistemin orta
ve uzun dönemde ülkemiz pamuk ticareti
için hayati önem taşıdığına ve İzmir
Ticaret Borsası olarak pamuğumuzun
gelecekte küresel piyasalardaki en önemli
avantajlarından
birisinin
GDO’suz
olarak üretilmesi olduğuna inanıyoruz.
Bu farklılığın bir pazarlama stratejisine
dönüştürülmesi,
küresel
piyasalarda
rekabet gücümüzün artırılması amacıyla
ulusal pamuk konseyi ile birlikte GMO Free
Turkish Cotton projesini gerçekleştirdik.
“Agean Cotton” ismiyle coğrafi işaret
alarak kalitesi dünyaca kabul edilen Ege
Pamuğu’nun marka değerini korumaya ve
yükseltmeye çalışıyoruz” dedi.
Kurum olarak dünyada hızla

artan bir trend olan Better Cotton
– BCI pamuk üretiminin Türkiye’de
artırılmasını amaçlayan İyi Pamuk
Uygulamaları Derneği’nin kurulmasına
öncülük ettiklerini belirten Kestelli, “İlgili
kurumların desteği ve ege üniversitesi
ziraat fakültesi işbirliğinde 16 yıldır
aralıksız uydu görüntüleri kullanarak
ege bölgesi pamuk rekolte tahminini
gerçekleştiriyoruz.
Böylece
sektör
paydaşlarının üretim ve pazarlama
planlamalarına katkı sağlıyoruz. Ülkemizin
beyaz altını olan pamuğa ilişkin borsamız
çalışmaları kuşkusuz ki hiçbir zaman
bitmeyecektir. Bu çalışmaların tamamını
sadece bir faaliyet olarak görmüyor, mazisi
çok eski bir kurum olarak ülkemize karşı
bir görevimiz olduğuna inanıyoruz” diye
konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından
zirvenin teknik oturumları gerçekleştirildi.
Birinci oturumda
Prof. Dr.
Ediz Ulusoy’un moderatörlüğünde “Türk
Pamukçuluğunda Yeni Gelişmeler” masaya
yatırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel “Tarım
Ürünleri Ticaretinde Lisanslı Depoculuk
ve Ürün Borsası Sistemi” hakkında sunum
gerçekleştirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet
Hadi Tunç, “Milli Tarım Destekleme
Modeli, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Tarık Sönmez Türkiye Tekstil
İhracatı ve “Pamuk” konulu sunum
gerçekleştirdi.
Zirvenin
Üretici
Tüccar
ve
Sanayiciler Açısından “Pamuk” başlıklı
ikinci oturumunda ise
Çukobirlik Genel Müdürü Umut
Toklucu
“Türkiye
Pamukçuluğunda
Üretici Birliklerinin Rolü ve Önemi”,
Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu
“Tekstil Sanayicileri Açısından Milli
Pamuk” ve İPUD Yönetim Kurulu
Başkanı Leon Piçon da “Dünya ve Türkiye
Pamukçuluğunda Farkındalık Projeleri”
konusunda sunum gerçekleştirdi.
4. Ulusal Pamuk Zirvesi’nden “milli
pamuğun” yol haritası çıktı
4.Ulusal Pamuk Zirvesi’nin sonuç
bildirgesi, 22 Aralık 2016 tarihinde
yayınlandı. Ulusal Pamuk Konseyi
Başkanı Barış Kocagöz, zirvede Türkiye
pamukçuluğunun bütün sorunlarının

tarladan dükkana, tohumdan gömleğe
pamuk değer zincirinde yer alan bütün
kesimlerin bakış açılarından ele alınıp
değerlendirildiğini ve çözüm önerilerinin
ortaya konduğunu söyledi. Kocagöz,
“Bununla birlikte hükümetimizin bu
sorunlara yaklaşımı, çözüm için yapılanlar
ve sektörümüzün ülke ekonomisine
katkısının daha da geliştirilmesi için
yapılması planlananlar en yetkili ağızlardan
dile getirildi” diye konuştu.
Kocagöz, şunları söyledi:
“Zirve öncesi ve zirve sırasında
da görülmüştür ki, sorunlarımız ve
bu sorunların çözümü için yapılması
gerekenler konusunda gerek sektörümüzün
farklı kesimleri, gerekse sektörümüz ile
hükümetimiz yetkilileri arasında tam
bir mutabakat oluşmuştur. Sorunların
çözümünün olmazsa olmaz koşulu ve
başarılı sonuçlar için gerekli sinerjinin
temel kaynağı olan bu mutabakat, geleceğe
ümitle bakmamıza neden olmaktadır.
Artık destekleme planlamasının 3 yıllık
yapılıyor olması çok olumludur ve adeta bir
devrim niteliğindedir. Doğru havzalarda
doğru ürünlere verilecek destek ve
teşvikler pamuk üretimin de arttırılmasına
neden olacaktır. Maliyetlerde özellikle
mazotta % 50 destekleme ve gübrede
yapılacak desteklemeler dekara yapılacak
desteğin yanında üreticimize rekabet
şansı verecektir. Desteklemelerin pamuk
ekim aylarında yani mevcut ödemelerden
bir yıl önce yani üretim yılında ödenmesi
çok olumlu olacak, üreticimizi kredi
maliyetlerinden kurtaracaktır. Pazarlama
ile ilgili desteklerden olan lisanslı depoculuk
depolama maliyetlerinin destekleniyor
olması çok olumludur. Küresel iklim
değişikliği, enerji fiyatlarındaki sürekli
yükselmeler vb. faktörlerin etkisiyle
pamuğun sentetik elyaflarla rekabeti
zorlaşmaktadır. Buna karşılık tüketicilerde
çevre bilincinin gelişmesi en yaygın ve
popüler doğal elyaf olarak pamuk için
bir fırsat oluşturmaktadır. Bu fırsatı
faydaya dönüştürebilmek üzere ülkemiz,
zor günlerden geçerken, dışa bağımlı
olmadan üretebilmenin, yani “üretimde
bağımsız” olmanın önemini bir kez daha
idrak etmiştir. Bundan böyle her stratejik
ürün ve üretimde “bağımsızlık politikası”
güdülmesi kaçınılmaz olmuştur.”

Zirvede belirlenen öneri ve istekler
• Yerli pamuk üretimimiz Milli
Tarım Projesi kapsamında gerekli önem
verilerek “Milli Pamuk” kavramına yaraşır
düzeye çıkarılmalıdır.
• Destekleme
için
ayrılan
ödeneğin
tümüyle
gerçek
üretime
gitmesi, desteklemeden beklenen yararın
kazanılmasının ön koşuludur. Bunu
sağlamak üzere; “Alan Bazlı” desteklerin
başvuru dosyalarında sadece alan bilgileriyle
yetinilmemeli, bunların yanı sıra mutlaka
üretim evrakları da istenmelidir. (Bunun
nedeni çok önceki yıllarda bu uygulamada
yaşanmış olan suiistimallerdir.)
• “Alan Bazlı Üretim Destekleme
Miktarı” ülke ortalaması tarla verimi esasına
dayalı olarak belirlenmeli, ayrıca her yıl en
az enflasyon oranında (ÜFE/TÜFE/tarımsal
ÜFE/tarımsal girdi ÜFE) arttırılarak üretim
maliyetleri üzerindeki iyileştirme etkisi
korunmalıdır.
• Mazot ve gübre desteği alan bazlı
desteğin üstüne ek olarak verilmelidir.
• Pamuk için alan bazlı destek
miktarının
belirlenmesinde
alternatif
ürünlere ilişkin gümrük koruması ile
sağlanan dolaylı destek politikaları da dikkate
alınmalıdır.
• Milli Tarım Projesinin elde
edilen
sonuçların
ışığında
yeniden
değerlendirilerek, önceden duyurulacak en
az 3, tercihen 5’er yıllık dönemler halinde
sürdürülmesi uygun olacaktır.
• Ülkemiz
pamukçuluğunun
gelişmesinde hayati öneme sahip olan lisanslı
depoculuğun ek teşviklerle desteklenmesi
uygun olacaktır.
• Bu amaçla ürünlerini lisanslı
depoda saklayarak elektronik ürün senedine
dönüştürmüş olan üreticilerimize lif pamuk
kg’na bağlı ayrı ek bir destek verilebilir.
Böylece yeni kurulacak; ürün ihtisas
borsasının da önü açılmış olacaktır.
• Ayrıca pazarlama konusunda çok
büyük adım olarak gördüğümüz , lisanslı

depoculukta ton başına 7 TL olarak yapılan
depo kiralama desteğinin destek verilmeye
başlanan yıldan bu yana artan maliyetler
hesaplanarak arttırılması lisanslı depoların
yaşamasını sağlayacaktır.
• GDO’suz pamuk üreten üç dünya
ülkesinin (Türkiye, Yunanistan, İspanya)
en büyüğü olarak ülkemizde Ulusal Pamuk
Konseyi’nce tescili yapılan “GMO Free
Turkish Cotton- GDO’suz Türk Pamuğu”
kalite kimliği kullanımı teşvik edilmelidir.
• “Better Cotton” için kurulan
“IPUD-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği”
desteklenmelidir.
• Kaliteli elyaf, GDO’suz yerli
çeşitlerin gelişimi ve bağımsızlığımız
adına “Yerli Pamuk Tohumculuğumuz”
desteklenmelidir.
•
Ülkemiz tohum sanayinin bitki
ıslahı, çeşit geliştirme ve tohum teknolojisi
alanlarında AR-GE çalışmaları güçlü bir
şekilde desteklenmelidir.
• Bitki ıslahçı kuruluşları/tohum
şirketleri dünya ile rekabet edecek yapıya
kavuşturulmalıdır.
• Çırçır ve presleme işletmeleri
günümüz
ihtiyaçları
doğrultusunda
rehabilite edilmeli, mevcut çalışma usul ve
esasları gözden geçirilerek yenilenmelidir.
• Pamuk
standardizasyonu,
sektörümüz ihtiyaçları doğrultusunda,
ülkemiz
koşulları
dikkate
alınarak
yenilenmelidir.
• Yerli
pamuk
kullanan
sanayicilerimiz desteklenmelidir.
• Ulusal Pamuk Konseyi’ne, temsil
kabiliyetini güçlendirici faaliyetler yapmasını
sağlamak üzere; pamuk üretimi, tüketimi
faaliyetlerinden bir ya da bir kaçından küçük
kesinti veya kesintiler yapılması gibi yeni
gelir kaynakları yaratılmalıdır.
• Ulusal
Pamuk
Konseyi
Yönetmeliği güncel ihtiyaçlar doğrultusunda
yenilenmelidir.

ARALIK 2016 -19

E-COMMODITY BAZAAR

E-COMMODITY BAZAAR

İzmir Ticaret Borsası ile Erzurum Ticaret Borsası
Arasında E-Commodity Bazaar İşbirliği Protokolü
İzmir Ticaret Borsası, Emtia Alım
Satım Platformu E-Commodity Bazaar’ın
hizmet ağını geliştirmek için yurtiçi ve
yurtdışı kurumsal çalışma ortaklıklarını
hızlandırarak gerçekleştirdiği işbirliklerine
bir yenisini daha ekleyerek Erzurum
Ticaret Borsası ile E-Commodity Bazaar
Alım Satım Portalı İşbirliği Protokolü
imzalandı.
Tarım ve gıda ürünleri ticaretinin
geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Emtia
Alım Satım Platformu E-Commodity
Bazaar’ın hizmet ağını genişletmek için
çalışmalarını sürdüren İzmir Ticaret
Borsası, son olarak Erzurum Ticaret
Borsası ile E-Commodity Bazaar Alım
Satım Portalı İşbirliği Protokolü’ne imza
attı.
E-Commodity
Bazaar
tanıtım
çalışmalarını değerlendiren İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli, “Borsa’ya üye firmaların iç ve dış
ticaret kapasitelerinin arttırılması amacıyla
oluşturulan E-Commodity Bazaar’ın
sistem ve tasarım geliştirme çalışmalarına
devam ediyoruz. Aynı zamanda portalda
bulunan üye sayısının arttırılması da

çalışmalarımızın ana hedeflerinden bir
tanesi. Firmaların doğrudan yapmış
oldukları üyelik başvurularını bazı
değerlendirmelerin
ardından
kabul
edebiliyoruz. Ancak, asıl hedefimiz yurtiçi
ve yurtdışında bulunan oda ve borsalarla
kurumsal işbirlikleri yaparak portalın
üye sayısını arttırmak. Bu çalışmalarımız
kapsamında son olarak Erzurum Ticaret
Borsası ile işbirliği protokolü imzaladık.
Bu protokol sayesinde Erzurum Borsası
üye firmalarının E-Commodity Bazaar
üyelik başvurularını doğrudan kabul
ediyor olacağız. Bu işbirliğinin iki borsa
üyesi firmalar arasında ticaret hacminin
artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.
İzmir Ticaret Borsası olarak önümüzdeki
günlerde benzer işbirliği ve tanıtım
faaliyetlerini arttırarak devam edeceğiz”
dedi.
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Hınıslıoğlu
ise Erzurum’un hububat ve hayvancılık
alanında önemli bir tarımsal üretim
potansiyeline sahip olduğunu belirterek,
“E-Commodity Bazaar Emtia Alım Satım
Platformu Borsamız üyesi firmalar için

aynı zamanda yeni iş fırsatları anlamına
geliyor. Elektronik ticaret günümüzde bir
ihtiyaçtan çok adeta bir zorunluluk oldu.
Bu anlamda İzmir Ticaret Borsası ile
yapmış olduğumuz işbirliğinin elektronik
ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
konusunda üyelerimiz için çok faydalı
olacağına inanıyorum” dedi.

E-Commodity Bazaar Platformu Tanıtım
Faaliyetleri Hızlandı
İzmir Ticaret Borsası tarafından üye
firmaların iç ve dış ticaret kapasitelerinin
arttırılması amacıyla oluşturulan E Commodity Bazaar Emtia Alım Satım
Portalı Çanakkale Ticaret Borsası üyelerine
tanıtıldı.
Tarım ve gıda ürünleri ticaretinin
geliştirilmesi amacıyla İzmir Ticaret
Borsası tarafından hayata geçirilen
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E-Commodity Bazaar Emtia Alım Satım
Portalı, 30 Kasım’da gerçekleştirilen
toplantı ile Çanakkale Ticaret Borsası
üyelerine tanıtıldı. Toplantıya Çanakkale
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Sefer Kaya Üzen, Meclis Başkanı Abdullah
Deniz ve Çanakkale Ticaret Borsası
üyelerinin yanı sıra İzmir Ticaret Borsası’nı
temsilen Ar-Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu

ve Uzman Yardımcısı Övül Sökeli katıldı.
Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Sefer Kaya Üzen toplantı
açılışında yaptığı konuşmada e-ticaretin
Türk
girişimcilerinin
yurtdışına
açılması için önemli bir fırsat olduğunu
belirterek, “Tarım ve gıda ürünleri
ticaretinin geliştirilmesi amacıyla İzmir
Ticaret Borsası tarafından oluşturulan

E-Commodity Bazaar projesini çok
önemsiyoruz. Bu kapsamda Çanakkale
Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası
olarak proje çerçevesinde iş insanları
arasındaki alışveriş olanaklarını geliştirmek
amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladık.
Bu projede Çanakkaleli iş adamlarımızın
da yer almasını diliyoruz ve gerek iç,
gerekse dış pazarlara açılmalarında proje
aracılığı ile itici güç olmaya çalışıyoruz.
Bu protokolle tarım ve gıda ürünleri
ticaretinin geliştirilmesi amacıyla üye
firmaların ürünlerini sergilemelerine, alım
ve satım yapmak istedikleri ürünler ile
ilgili alım satım ihaleleri açmalarına imkân
sağlanacaktır” dedi.
Açılış
konuşmasının
ardından
İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürü
Mustafa Yağcıoğlu, katılımcılara yönelik
gerçekleştirdiği
sunumda
elektronik
ticaret ve E-Commodity Bazaar Portalı’nın
çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.

Elektronik ticaret hacminin
dünya ticaretinde kısa sürede
katlanarak
büyüdüğünü
belirten Mustafa Yağcıoğlu,
“Türkiye dünyanın önemli
tarımsal üretim potansiyeline
sahip ülkelerinden birisi.
Bu
potansiyelin
etkin
bir pazarlama sistemi ile
desteklenmesi
durumunda
ülke olarak tarım sektöründen
çok daha yüksek bir katma
değer elde etmemiz mümkün.
Bu anlamda elektronik ticaret
tarım sektörü için de önemli
fırsatlar sunuyor” dedi.
İzmir Ticaret Borsası
olarak kurumsal anlamda
yapılan işbirlikleri ile portala üye firma
sayısının arttırılmasının amaçlandığını
belirten Mustafa Yağcıoğlu, E-Commodity
Bazaar Portalı’na üye olan firmaların

kendilerini tanıtmalarına, ürünlerini
sergilemelerine ve mevcut pazarlarına ek
olarak farklı pazarlar bulmalarına imkan
sağlayacağını ifade etti.

E-Commodity Bazaar’ın hizmet ağı genişlemeye
devam ediyor

İzmir Ticaret Borsası tarafından
ulusal ve uluslararası boyuttaki tarım ve
gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi
amacıyla oluşturulan elektronik alım –
satım platformu E-Commodity Bazaar
Emtia Alım - Satım Portalı’na yönelik
tanıtım çalışmaları ve işbirliği anlaşmaları
devam ediyor.
Bu kapsamda Karaman Ticaret
Borsası ile İzmir Ticaret Borsası arasında
işbirliği protokolü imzalandı. Protokol
ile Karaman Ticaret Borsası’na kayıtlı
üyeler de e-commodity bazaar portalında
firmalarını ve ürünlerini tanıtabilecek ve
alım – satım işlemleri için farklı firmalar
ile işbirliği yapma imkanlarına sahip
olabilecek.
E-Commodity Bazaar projesinin
tanıtım çalışmaları ve işbirliklerini
değerlendiren İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli

“Tüm gayesi ülkemiz tarım
sektörüne hak ettiği ilgi
ve önemi göstermek olan
Borsamızın bu değerli projesini
yürütmenin en etkin yolunun
diğer Oda ve Borsalarla
oluşturacağımız
işbirlikleri
olduğu
inancındayız.
Bu
doğrultuda Karaman Ticaret
Borsası ve üyeleriyle ortak
bir hedef ve azimle birlikte
çalışmalar
gerçekleştirecek
olmak
bizleri
oldukça
heyecanlandırıyor” dedi.
Karaman Ticaret Borsası
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Ekrem Baştuğ ise “Karaman’ın
tarımsal ticaretinde başlıca
öneme sahip olan hububat ve bakliyat
ürünlerinin elektronik ticarete ve
E-Commodity Bazaar’ın işleyişine oldukça

uygun olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz
tarım ve gıda sektörünün geleceği için
her zaman yenilikçi ve faydalı girişimlerin
arkasında olacağız” diye konuştu.
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Övül SÖKELİ

İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Uzman Yardımcısı

Türkiye ve dünyada
elektronik ticaret

Günümüzde büyüme hızı yüksek
olan ülkelere baktığımızda hepsinde
teknoloji kullanımı ve bununla bütünleşen
yeni ticaret anlayışının lokomotif olduğunu
görüyoruz.
Geleceğe
baktığımızda
ürünlerde,
üretim
süreçlerinde,
toplumsal hayatta ve ticarette teknoloji
ve elektronikleşmenin etkileri giderek
artacaktır. Kuşkusuz ki bu yarışta geri
kalan ülkeler, kalkınma yarışında da geri
kalacaklardır.
Daha fazla ihracat yapabilmemizin,
ithalat bağımlılığını azaltabilmemizin,
teknoloji ürünlerini ve hizmetlerini
daha fazla kullanmamıza bağlı olduğunu
görüyoruz. Ülkelerin üretim ve ihracat
yapılarının teknoloji yoğunluklu bir
ticaret anlayışı benimsemesi ile gelişmişlik
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seviyesi ve/veya büyüme hızı arasında
yakın bir ilişki vardır.
Bu teknoloji yoğunluğunun etkisiyle
günümüzde elektronik ticaret tüm dünyada
hızla
yayılıyor.
Çin’de
asıl
mesleği İngilizce
öğretmenliği
olan bir girişimci
tarafından kurulan
ve
e-ticarette
dünyanın
lider
sanal pazarı olan
Alibaba.com 2013
yılında 248 milyar
Dolarlık
ticaret
hacmi yarattığını
açıklamıştı.
Bu

Türkiye’nin 144 milyar Dolarlık 2015 yılı
toplam ihracat değerinin neredeyse iki
katı. Gelişen teknolojiyle birlikte internet
üzerinden yapılan ticaret, geleneksel
ticareti dönüştürüyor. İnternet üzerinden
ihracat yapan firmalar, boyutlarının
küçüklüğüne, müşterilerinin uzaklığına
bakmadan dünyanın her yerine ürün ve
hizmet satabiliyor.
Mevcut en büyük elektronik ticaret
platformu olması sebebiyle Alibaba
örneğinden devam edecek olursak,
görüyoruz ki bu platformda Türkiye’den
tam 1 milyon üyelik var. Türkiye gerek üye
sayısı gerekse ticaret hacmi açısından tüm
ülkeler arasında ilk 10’da yer alıyor. Üstelik
Çin gibi çoğunlukla satıcı ya da ABD gibi
çoğunlukla alıcı ülke konumunda da değil.
Alıcı ve satıcı oranları neredeyse eşit. Ayrıca
bu üyelik için Ekonomi Bakanlığı’nın
teşviklerinden yararlanılabiliyor.
Türkiye, internet erişim olanağına

oldu.

sahip yüksek genç nüfusuyla ve nitelikli
işgücüyle
uluslararası
piyasalarda
rekabet gücüne ve potansiyele sahip.
Bu potansiyeli harekete geçirmek için
yapılması gereken girişimci sayısını
artırmak ve KOBİ’lerin bu nitelikli
birikimlerini ticarete döndürebilmeleri
için gerekli ortamı yaratmaktır. Büyük
bir küresel ticaret potansiyeline sahibiz.
Ancak bu potansiyeli değerlendirebilmek
için özellikle KOBİ’lerimizin küresel
ticaret pazarındaki faaliyetlerini e-ticaret
üzerinden desteklememiz gerekiyor.
E-Ticaret, ekonomide kayıt dışılığın
azaltılmasının yanı sıra, yaratacağı yeni iş
kolları ve uzmanlıklar sayesinde de çok
sayıda sektöre dinamizm kazandıracaktır.
Dezavantajlı kesimlere fayda sağlayarak
hem yurtiçi hem de yurtdışında
toplam ticareti arttıracaktır. Dolayısıyla
bu sektörün geliştirilmesi öncelikli
hedeflerden biri olarak ele alınmalıdır.
“Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar
Büyüklüğü” raporuna göre Türkiye’de
e-ticaretin toplam perakende pazarına
oranı henüz sadece %2. Ancak gelişme
potansiyeli çok yüksek bir sektör. Bunu
2014 yılındaki %35’lik ve 2015 yılındaki
%31’lik büyümelerle (24,7 milyar TL)
gözlemleyebiliyoruz. 2015 yılında e-ticaret
kategorileri içerisinde ise en çok büyüme
gösteren sektör %40’lık büyüme oranı (3,8
milyar TL) ile online pazaryeri sektörü

Bu derece yüksek
büyüme oranları görüyor
olmamızın asıl nedeni
Türkiye’nin
henüz
bu
alanda yeni yeni gelişmeye
başlamasıdır.
Gelişmiş
ülkelere
baktığımızda
e-ticaretin,
toplam
perakende
sektörüne
oranının ortalama %7,1
olduğunu
görüyoruz.
Gelişmekte olan ülkelerde
bu oran %5,1 iken bizde
ise sadece %2 olması
düşündürücü.
Peki biz İzmir Ticaret
Borsası olarak elektronik
ticaret üzerine ne gibi
atılımlar gerçekleştiriyoruz?
Türkiye’nin ekonomik
anlamda
rahatlamasının
anahtarı cari açığını daraltması ve ihracatı
öncelik haline getirmesinden geçiyor. Bunu
da günümüz şartlarında gerçekleştirmenin
en kolay yolu elektronik ticaret. Türkiye’de
%62 gibi geniş sayılabilecek bir internet
yaygınlığı söz konusuyken, e-ticaret oranı
şimdilik sadece %39. Biliyoruz ki Çin’in
E-Ticaret Hacmi Alibaba Firmasının
Kazançları Sayesinde Arttı. E-Ticaret
firmaları Çin ekonomisinin imalata dayalı
ekonomi düzeninden, tüketiciye dayalı
ekonomiye geçmesinde yol gösterici oldu.
O halde bizim de böyle bir kaldıraç
etkisi oluşturacak kendi platformumuza
ihtiyacımız var diyerek, İzmir Ticaret
Borsası olarak www.ecommoditybazaar.
com alan adı ile bir elektronik emtia alım
satım portalı oluşturduk.

Amacımız Borsamızın 125 yıldır
tarım ürünleri borsacılığı alanında edinmiş
olduğu önemli tecrübe ile günümüz
ticareti ve teknolojisini birleştirerek
tüm üye firmaların iç ve dış ticaret
kapasitelerini arttırmaktır. Bu sebeple
sitemiz hem Türkçe hem de İngilizce ara
yüzle kullanıma elverişlidir.
İzmir Ticaret Borsası tarafından
hiçbir kar amacı gütmeden oluşturulan
elektronik pazar yerimize tarım ve gıda
ürünleri ticareti yapmak isteyen ya da
yeni pazarlar arayan tüm firmalar ücretsiz
olarak üye olabilirler.
E-Commodity Bazaar, üye firmaların
toptan olarak satışını yapmak istedikleri
ürünleri portalde sergileyebilmelerine,
alım ve satım yapmak istedikleri ürünler
için açık arttırma ve açık eksiltme şeklinde
ihale açmalarına imkan sağlamaktadır.
Elektronik ticarette güven duygusunu
oluşturabilmek için üyelerimize firmaların
ticari
risklerini
sorgulayan
ticari
alacak sigortasından avantajlı fiyatlarla
faydalanma imkânı sağlanmaktadır.
Dünyanın her bölgesinden firmalarla
ticaret imkânı sunan portal, bilgi sayfaları
ile üyelerini çeşitli emtiaların dünya
borsalarındaki fiyat hareketlerinden de
haberdar etmektedir.
Mobil uygulamasından da giriş
yapılabilen elektronik platformumuza
gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet
gösteren herkesin katılımını bekliyoruz.
Kaynak:
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği;
Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü
TEPAV; Türkiye’de E-İhracat- Fırsatlar ve
Sorunlar
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YKOT Bergama Ticaret Odası
evsahipliğinde gerçekleştirildi
İzmir İli Oda ve Borsalar Yönetim
Kurulları Ortak Toplantısı (YKOT)
24 Kasım 2016 Perşembe günü
Bergama Ticaret Odası evsahipliğinde
gerçekleştirildi.
Toplantıya
Bergama
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Demirtaş, İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent
Arman, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim
Gökçüoğlu, Bergama Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper,
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr.
Erçin Güdücü ve oda/borsa başkanları
katıldı.
Toplantıda konuşma gerçekleştiren
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Bülent Arman, “ABD
seçimlerinin ardından yeni dönemin
nasıl olacağı dünyanın en merak edilen
konularının başında geliyor. Başkanlığı
ocak ayında devralacak olan Donald
Trump seçim çalışmaları sırasında ifade
ettiği radikal politika değişikliklerini
yapabilecek mi? Yoksa güvenlikten,
ekonomiye Amerikan politikaları aynen
devam mı edecek? Önümüzdeki günlerde
bunları yaşayarak göreceğiz. Ülke olarak
da zor günlerden geçiyoruz. Yurtiçi
ve yurtdışında birçok terör örgütü ile
mücadeleyi aynı anda gerçekleştiriyoruz.
Bu mücadelede şehit olan güvenlik
güçlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet
diliyorum”
Ülkede ve dünyada yaşanan
gelişmeler sonrasında doğal olarak
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ekonominin ikinci planda ve gündemde
daha az yer aldığına dikkat çeken Bülent
Arman, “Ülke gündemi tekrar ekonomik
gelişme ve büyümeye hedeflenmeli.
Piyasaların sıkıştığı, ticaretin her açıdan
daha riskli olduğu günler yaşıyoruz.
Özellikle özel sektör yatırımlarının
artmasına imkan sağlayacak istikrar
ortamının tesis edilmesine ihtiyaç var.
Yüksek finansman maliyetleri bir taraftan
mevcut ticari hayatı, diğer taraftan yeni
yatırımları olumsuz etkiliyor. Döviz
kurlarındaki ani yükselişte önemli
risklerden birisi durumunda. Türk Lirası
ABD doları karşısında darbe girişiminin
olduğu 15 Temmuz’a göre yüzde 17, 2015
yılının başına göre yüzde 46 değer kaybetti.
Liranın değer kaybı ihracat pazarlarında
fiyat rekabetine olumlu yansıyor olabilir.

Ancak, Türkiye ekonomik büyüme için
ithalat yapmak zorunda olan bir ülke. Başta
enerji olmak üzere birçok hammadde ve
yarı mamul ürünü ithal etmek zorundayız.
Bu nedenle döviz kurlarındaki artış üretim
maliyetlerinin, dolayısıyla enflayonun
yükselmesine ve risklerinde artmasına

neden oluyor. Örneğin; vadesine 1 yıl veya
daha az kalmış dış borç stoku 165 milyar
dolar seviyesinde. Üstelik bu borcun yüzde
84’ü özel sektöre ait. Çok genel bir hesapla
15 Temmuz darbe girişiminden sonra
kurlarda yaşanan artışın kısa vadeli dış
borç stoğuna ilave maliyeti dolar cinsinden
24 milyar dolar. Piyasanın bu durumunda
özel sektörün bu ilave maliyete katlanması
gerçekten çok zor” diye konuştu.
Türkiye’nin bu yoğun gündemi
içerisinde açıklanan Milli Tarım Projesi’nin
kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade
eden Arman, “Açıkçası detayları konusunda
çok net bilgiler olmasa da böyle bir
iradenin ortaya konmuş olmasını olumlu
buluyoruz. Doğru şekilde uygulanacak
havza modelinin tarımsal üretime önemli
katkısının olacağını söyleyebiliriz. Hangi
havzalarda hangi ürünlerin destekleneceği
bakanlık tarafından açıklandı. Buna göre;
ülkemizin, belki de dünyanın en verimli
tarım alanlarına sahip olan Bergama’da 6
ürün “buğday, dane mısır, kütlü pamuk,
yağlık ayçiçeği, yem bitkileri, zeytinyağı”
destekleme kapsamında yer alıyor. Bu
ürünler Bergama’nın ana ürünleri. Ancak,
ülkemizin bütün tarım alanlarında bu
ürünlere aynı oranda destekleme verilirse
maalesef havza modelinden beklenen
faydayı sağlamak mümkün olamayacaktır.
Bu nedenle, havza bazında desteklenecek
ürünler belirlendiği gibi, bir ürüne
havzalarda yapılacak desteklemelerde
farklı olmalıdır. Kısa vadede olmasa bile
orta ve uzun vade de bu uygulamaya
geçileceğini düşünüyorum. Milli Tarım
Projesi kapsamında açıklanan bir güzel
haberde üreticimizin mazot giderlerinin
yarısının desteklenme kapsamına alınması.
Bu uygulama üreticimize özellikle ithal
ürünler karşısında önemli bir rekabet
avantajı sağlayacaktır. Ancak bir konuya
değinmeden geçmek istemiyorum. 2014
yılı şubat ayı. Benzin fiyatının litresinin 5,1
lira ile en yüksek olduğu dönem. Aynı ayda
dünya ham petrol fiyatı 105 dolar. Bugün
benzin fiyatı ülkemizde Şubat 2014 tarihi
ile hemen hemen aynı 5 lira seviyelerinde.
Dünya ham petrol fiyatları ise 47 dolar,
yani Şubat 2014 tarihinin yarısından daha
düşük. Hiç bir sektörün böyle bir maliyet
dezavantajı ile küresel piyasalarda rekabet
etme şansının olduğunu düşünmüyorum.

Bu nedenle, akaryakıt üzerindeki vergi
yükünün gerçekçi olarak düşünülmesi
gerektiğine inanıyorum” dedi.
Konuşmasının son bölümünde
temsilcisi olduğu sektöre ilişkin tespitleri
ifade eden Arman, “Özellikle 2000’li
yılların ortasından itibaren artan destekleri
ile hayvancılık sektöründe önemli
yatırımlar gerçekleştirildi. Ancak, et ve
süt fiyatlarındaki istikrarsızlık üreticilerin
zarar etmesine, birçok yatırımcının da
iflas etmesine neden oldu. Canlı hayvan
ırkını et ve süt üretimine göre maalesef
planlayamadık. Meralarımızın rehabilite
edilememesi, olan meraların ise verimli
kullanılamaması hayvancılık sektörünün
maliyetlerinin de yüksek olmasına neden

oldu. Sektör üretim, ticaret ve fiyat
açısından bir türlü istikrarlı bir yapıya
kavuşamadı. Sonuç olarak, bu yılın ilk 9
ayında 423 milyon dolarlık canlı hayvan
ithalatı gerçekleştirildi. Uzun vadeli
bir planlama yapamadığımız sürece
yapılacak canlı hayvan ithalatı günlük
sorunları çözecek, kalıcı bir iyileşmeyi
sağlamayacaktır. Sektör temsilcileri olarak,
eğer ithalat yapılmak zorunda olunacaksa,
et olarak mamul şekilde yapılmamasını,
canlı kesimlik ve besilik et ırkı olarak
yapılmasını istiyoruz. Böylece, yurtiçindeki
mevcut işletmelerimizin çalışması ve canlı
hayvandan elde edilen yan ürünlerinde
ülkemizde değerlendirilmesi sağlanmış
olacaktır” diye konuştu.
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İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Müdürlüğü

4.Uluslararası Antalya Coğrafi
İşaretler Semineri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Türk Patent Enstitüsü, Antalya
Ticaret Borsası, Yöresel Ürünler ve Coğrafi
İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA),
Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı (OriGIn)
ve Uluslararası Akdeniz Tarımsal
Araştırmalar Merkezi (CIHEAM)’nin
işbirliği ile 27-29 Ekim 2016 tarihleri
arasında
Antalya’da
gerçekleştirilen
4.Uluslararası Coğrafi İşaretler Semineri’ne
İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Genel
Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak ve ArGe Müdürlüğü Uzmanı Kenan Keskinkılıç
katıldı.
2003 yılında başladığı girişimle “Ege
Pamuğu”, “Ege Sultani Üzümü” ve “Ege
İnciri” ibareleri ile üç adet coğrafi işaret
tescili alan İzmir Ticaret Borsası, bu üç
ürüne ilave olarak sağlıklı beslenmede
önemi oldukça büyük ve özellikle Ege
sofralarından eksik olmayan, erkenci
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özelliği ve kendine has lezzetiyle ön plana
çıkan Sakız Enginarı için “Urla Sakız
Enginarı” ismiyle coğrafi işaret başvurusu
gerçekleştirdi. Ayrıca, coğrafi işaretlerin
daha etkin kullanımı, ürünlerin tanıtımı
ve denetim konusunda da çalışmalarını
sürdüren İzmir Ticaret Borsası Türkiye’de
bu konuda düzenlenen toplantılarda yer
alarak görüşlerini dile getirmektedir.
4’ü yurt içinden 14’ü ise yurtdışından
olmak üzere toplam 18 uzman tarafından
sunumların yapıldığı seminerde, en çok
tartışılan konular, coğrafi işaretlerdeki
yönetişim ve denetim ile Türkiye’nin
sahip olduğu coğrafi işaretlerin Avrupa
Birliği’nde tanınmasının sağlanması oldu.
Türkiye, pazarda söz sahibi olduğu ürünler
için Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret
tescili almalı, bu ürünler koruma altına
alınarak katma değer kazandırılmalıdır.
Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret
alınması
Gaziantep
Baklavası için 4.5 yıl,
Aydın İnciri için ise 4
yıl sürmüştür. Ancak,
Türkiye’de 191 coğrafi
işaret tescili almış ürün
ve tescil almak üzere
bekleyen 300’e yakın
dosyanın,
münferit
başvurular
yaparak
Avrupa
Birliği’nden
tescil almasına değil,
Avrupa Birliği ile ikili
müzakereleri yürüterek

coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı olarak
tanınması konusuna odaklanılmalıdır.
Seminerde de öne çıktığı gibi, Avrupa
Birliği ile gerçekleştirdikleri müzakereler
sonucu coğrafi işaretlerinin karşılıklı
olarak tanınmasını sağlayan Moldova,
Gürcistan, Fas ve Çin gibi ülkelerin
gerçekleştirdikleri
“İkili Anlaşmalar”
hedeflenmeli ve çok sayıda ürünün bir
anda Avrupa Birliği’nce tanınmasının/
tescillenmesinin yolu açılmalıdır. Avrupa
Birliği ile giriştiği müzakere süreci ve 16
Ocak 2016’da bu süreci tamamlayarak 30
ürününün tanınmasını sağlayan Fas’ın
tecrübesi örnek teşkil edebilir.
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Kadın girişimcilere nakit akışını iyi
yönetmenin ipuçları eğitimi
Kobilerin
danışman
bankası
Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile
koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası
tarafından yürütülen TOBB İzmir İl
Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle
kadın patronlar ve girişimci adaylarına
yönelik eğitim düzenlendi. “TEB Kadın
Akademisi” programı kapsamında “Nakit
akışını iyi yönetmenin ipuçları” konulu
eğitim 27 Eylül 2016 Salı günü İzmir
Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren TEB KOBİ Bankacılığı
Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
Simla Ünal, bankaları tarafından kadın
patronlara ve işlerini geliştirmek isteyen
kadınlara yönelik özel desteklerden
bahsederek, maddi teminatsız kredi
imkanı, İşletme yönetimi, mentörlük,
koçluk ile ilgili destekler ve firma üzerinde
büyüme hedef planlama konusundaki
çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi
aktardı.
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel
Öztezel ise “Kadınlar her daim üretmeye,
çalışmaya, atılım yapmaya ve mücadeleye
hazırlar. Elbette, mevcut durumda
kadınların istihdamdaki ve girişimcilik
konusundaki
performanslarının
yetersiz olduğunu biliyoruz. Biz bu gizli
gücün harekete geçirilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Yeni kadın patronlar yaratmalı,
kadın patronları da desteklemeli ve iş
hayatındaki varlıklarını güçlendirmeliyiz.
Gerekirse pozitif ayrımcılıkla yaratılacak
her türlü teşvik, kota uygulamaları,
eğitim seferberliği ile bu gücün harekete
geçirilmesi sağlanmalıdır” dedi.
TOBB İzmir Kadın Girişimciler
Kurulu olarak Türkiye’deki kadın girişimci
potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından
geliştirmenin
kendilerine
misyon
edindiklerini söyleyen Öztezel, “İzmir

İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak, bu
misyon çerçevesinde, kadın girişimciliği
ve liderliğini geliştirmek, kadınlara
kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer
geliştirme fırsatları yaratmak amacıyla
faaliyetlerimizi sürdürdük. Son 5 yıla
bakıldığında, kadınların istihdamdaki
payının yüzde 24’den yüzde 27’ye
çıkması, kadın girişimcilerin sayısının
yüzde 42 artması da tüm bu çabaların
boşa gitmediğini, hedefe yaklaşıldığını
gösteriyor. Ancak bu yeterli değil. Daha
fazla çaba ve işbirliği gerekiyor. İşte bu
noktada, ülkenin dört bir yanındaki kadın
patronlara ulaşarak işlerini geliştirmek
için ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlamak ve
onları, iş dünyasının başarılarıyla ilham
veren kadınlarıyla buluşturmak amacıyla
hayata geçirilen, TEB Kadın Akademisi
programı için işbirliği yapmamız ve
faaliyetlerimizi geliştirmemiz bizleri çok
sevindirdi. İzmir’de ilkini başlattığımız
bu değerli işbirliğinin diğer illerimizde
de yapılarak kadınlarımıza maksimum
düzeyde fayda sağlanmasını amaçlıyoruz”
diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından

İşletme Koçu Ayşegül Akşak tarafından
katılımcılara “Nakit akışını iyi yönetmenin
ipuçları”
konulu
eğitim
verildi.
Ayşegül Aksak katılımcıların interaktif
katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitimde
kadın patronlar ve girişimci adaylarına
şirketlerindeki nakit akışını başarılı
kullanma teknikleri, işletme hacmini
büyütme ve başarıya giden yolda doğru
analiz yapma becerisi kazanma konusunda
bilgi aktardı.
Eğitimin ardından TOBB İzmir İl
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Başkanı Aysel Öztezel, TEB KOBİ
Bankacılığı Pazarlama ve İş Geliştirme
Direktörü Simla Ünal ve İşletme
Koçu Ayşegül Akşak katılımcılarla anı
fotoğrafında biraraya geldi.
TEB’in kadın patronlara ulaşarak
potansiyellerini açığa çıkarabilmelerine
destek olmak amacıyla başlattığı “Kadın
Akademisi” Eğitim programı kapsamında
kadın patronların işlerini geliştirmeye
yönelik bilgi ihtiyacını karşılama ve onları
ilham veren başarılı iş kadınlarıyla bir
araya getirerek iletişimi güçlendirmek ve
yeni iş fırsatları yaratmak hedefleniyor.
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“Kadın Girişimci Yönetici Okulu”nun
İzmir mezunları İTB’de buluştu
Garanti Bankası ve Boğaziçi
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin
(BÜYEM) işbirliğiyle 2012 yılında başlayan
Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesinin
İzmir mezunları 4 yıl aradan sonra
koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası
tarafından yürütülen TOBB İzmir İl
Kadın Girişimciler Kurulu’nun işbirliğiyle
gerçekleştirilen organizasyonda bir araya
geldi. 31 Ekim Pazartesi günü Borsa
Yeni Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen
buluşmayla,
İzmir’deki
eğitimlere
katılan kadın girişimcilerin yeniden bir
araya gelmesi, potansiyel işbirlikleriyle
girişimlerinin
güçlendirilmesi
ve
eğitimlerin ardından gelişimlerinin takibi
sağlandı.
Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren TOBB İzmir İl Kadın
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı
Aysel Öztezel, kadınların iş gücüne katılım
oranının yüzde 33, kayıt dışı çalışanların
oranının ise yüzde 34 olduğunu, iş gücüne
katılamayan ve kayıt dışı çalışanların önemli
bir kısmını kadınların oluşturduğunu
söyledi. Bugün 10 kadından sadece 3’ünün
iş dünyasına girdiğini, bu nedenle, en
önemli hedeflerinin kadının ekonomik
ve sosyal hayatta değerini yükseltmek
ve bu amaçla kadın girişimci sayısını
artırmak için mücadele etmek olduğunu
belirten Öztezel, “Bu mücadelemiz sonucu,
sevinerek görüyoruz ki, işletme sayısı
artıyor. Ancak, diğer taraftan, kurulan
bu
işletmelerin
sürdürülebilirliğinin
sağlanması ve başarılarının artmasının
önemi daha da büyük. Bizlerin bu
işletmelerin yanında olmamız, desteğimizi
hissettirmemiz çok önemli. Çünkü, Bu
işletmelerin başarılı olmasının kritik bir
önemi var. Bu işletmeler, bizim için emsal,
lider, örnek işletmeler. Onların başarısı,
onların gücü kadın girişimci adayları için
birer fener niteliğinde. Bu işletmeler, bizim
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için, doğru rotayı gösteren işletmeler.
Bu nedenle, bu işletmelerin varlığının
devamı, başarısı için yapılan her
çalışmanın kıymeti büyük” dedi.
Daha önce benzer amaç
doğrultusunda
gerçekleştirilen
finansal okur-yazarlık çalıştayının da
kadın girişimcilerimize ait işletmeler
için oldukça önemli olduğunu
gördüklerini ve bu konuya daha
fazla odaklanmaları gerektiğinin bir
kez daha farkına vardıklarını dile
getiren Aysel Öztezel, “Bu toplantıyı
oldukça
önemsiyoruz.
Garanti
Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi
Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin
değerli katkıları ile bugün başarıyı
şansa bırakmamamız gerektiğini
bir kez daha idrak edeceğiz. Kadın
girişimciliğini destekleyen, bu uğurda
harcanan her çabanın ülkemizin
geleceği için harcanan bir çaba olduğu
fark ederek bu konuya gönül veren ve
emeği geçen herkese şükranlarımı
sunuyorum” diye konuştu.
BÜYEM Sosyal Sorumluluk Projeleri
Direktörü Dr. Işıl Keskin Şahan ise projenin
başlangıcından bugüne kadar izlediği yol,
gelişmeler ve gelecek hedeflerinin yanı sıra,
iller özelinde eğitim sonu değerlendirme
istatistiklerini
katılımcılarla
paylaştı.
Garanti Bankası KOBİ Girişim Bankacılığı
Pazarlama İletişimi Yöneticisi Selin Öz de
bankanın 10 yıldır kadın girişimcilerin
güçlenmesi misyonuyla verdiği destekler
konusunda bilgi aktardı.
Katılımcılara “Kadın Girişimci
Yönetici Okulu” çalışmaları hakkında
da bilgi veren Garanti Bankası Genel
Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere ise
“Kadın Girişimci Yönetici Okulu, eğitim
alanında büyük önem verdiğimiz bir
proje. Bu kapsamda il il gezerek, girişimci
kadınlara sürdürülebilir şirket yönetimi

konusunda ücretsiz eğitimler veriyoruz.
Kadın girişimcilerin mesleki donanımını
ve iş hayatındaki varlığını güçlendirmeyi,
kalıcı ve sürdürülebilir kılmayı en önemli
önceliğimiz olarak görüyoruz. Eğitimlerle
girişimci
kadınlara,
işletmelerinin
sürdürülebilirliği için ihtiyaç duydukları
bilgi birikimini ve vizyonu sağlıyoruz.
Katılımcılar, Boğaziçi Üniversitesi’nin
akademisyenlerinden; işletme, müşteri
ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve
insan kaynakları gibi konularda yaklaşık
1 ay süreyle eğitim alıyor. Bugüne kadar
16 ilde eğitimi başarıyla tamamlayan
1.500’den fazla kadın girişimciye, BÜYEM
tarafından sertifika verildi. İzmir’de Kadın
Girişimci Yönetici Okulu’ndan başarıyla
mezun olan girişimcilerimizle yeniden bir
araya gelmekten ve potansiyel işbirliklerine
aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz”
dedi.

SEMİNER
SEMİNER
İzmir Ticaret Borsası’nda kadın girişimciler için
sürdürülebilirliğin şifreleri konuşuldu
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş
Kurumu tarafından finanse edilen “Kadın
İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık
Desteği Programı” kapsamında ülke genelinde
düzenlenen seminerlerin onuncusu İzmir’de
yapıldı. “İşletmenizi büyütmenin anahtarı:
Liderlikte İletişim Sanatı” konulu seminer,
koordinatörlüğü
İzmir
Ticaret
Borsası
tarafından gerçekleştirilen TOBB İzmir İl Kadın
Girişimciler Kurulu’nun destekleriyle Borsa
Yeni Meclis Salonu’nda düzenlendi.
Toplantının
moderatörlüğünü
yapan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak “Türkiye’de kadın
girişimciliğinin ve kadınların iş hayatına
katılımının geliştirilmesi yolunda çok önemli
bir proje kapsamında bir aradayız. Ülkemizde,
erkek girişimci oranı %90, Kadın Girişimci
Oranı %10, sadece bu rakam bile bize bu
toplantının önemini anlatıyor. Kadınların
aktif çalışma hayatında olması için çalışıyoruz.
Böylece, hem sosyal hem de ekonomik alandaki
kazanımlar artacak. Kadınlarımız
çalışma
hayatında etkin biçimde rol aldıkça bireysel
ve toplumsal kalkınmanın yolu açılacak. Daha
nitelikli kuşaklar yetişecek” dedi.
Toplantının
açılış
konuşmasını
gerçekleştiren TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel,
“Bizler için tarihsel anlamda büyük öneme sahip
günde sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet
duyuyoruz. 5 Aralık 1934’te Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde kadına seçme ve seçilme
hakkı tanındı. Ülkemizde, birçok Avrupa
ülkesinden önce kadınlara seçme seçilme hakkı
tanınmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ü
saygı ve sevgi ile anıyorum. Ancak, bugün kadın
milletvekili sayımız Avrupa ülkelerinin oldukça
gerisinde. Temennimiz, daha fazla kadının,
ülkemizin karar alma mekanizmalarında ve
Meclis’te yer alması” dedi.
Türkiye’de
kadın
girişimciliğinin
temel sorunu incelendiğinde akla ilk olarak
kadın girişimcilerin iş yaşamına yeterince
katılmadıkları ve bu konuda yeterince teşvik

edilmediklerinin geldiğini belirten Aysel
Öztezel, “Biliyoruz ki, bugün 10 kadından
sadece 3’ü iş dünyasına giriyor. Kendi hesabına
çalışan kadınların oranı ise yüzde 12’dir.
Toplam girişimcilerin ise sadece yüzde 15’i
kadın girişimcidir. Türkiye’de mevcut kadın
girişimci sayısının yüksek olmadığı ortada.
Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 11. İş gücüne
katılamayanların önemli kısmı kadın.
Hepimiz farkındayız ki, işsizlik için de çözüm,
kadın girişimcilerin sayısının artması” diye
konuştu.
Türkiye’de
kadın
işletmelerinin
finansman temini ve danışmanlık/mentörlük
desteği
alamamalarının
bu
sorunların
yaşanmasında temel neden olduğundan
bahseden Öztezel “Araştırmalardan da biliyoruz
ki, kadın işletmeleri, çoğunlukla kendi çabaları
veya aile desteği ile kurulmakta, çoğu zaman
ortağı, eşi ya da ailesi olmaktadır. Kadınlarımız,
finansman kaynağına ulaşmakta zorlanıyorlar,
başlangıç sermayesini, öncelikle kendi birikim
ve imkanlarıyla ya da ailesinin sağladığı
imkanlarla oluşturuyorlar. Kadın girişimcilerin
ömürleri kısa, personel sayısı sınırlı. Biliyoruz
ki, Türkiye’de sosyal ağ yapıları daha zayıf
olan kadınlarımız, yöneticilik özelliklerini
geliştirememek, sermaye eksikliği, gerekli
finansmana ulaşamamak gibi ana sorunlarla
mücadelede yalnız kalıyorlar. Sorunlarımızın
hep birlikte farkında olmalı ve çözümün birer
parçası olmak için çalışmalıyız” dedi.
Kadın işletmelerin sayısının artmasının
önemli olduğu kadar bu işletmelerin
sürdürülebilirliğinin
de
sağlanması
ve
başarılarının artmasının da önemli olduğunu
söyleyen Öztezel, “Kadınlar daha inovatif,
kadınlar daha hassas, kadınlar takım çalışmasına
daha yatkın, kadınlar kaliteye daha düşkün ve
kolaylıkla daha rekabetçi hale gelebilirler. Bu işe
gönül vermiş olan dernekler, kurullar, kurum
ve kuruluşlar olarak bizlerin bu işletmelerin
yanında olmamız, desteğimizi hissettirmemiz
çok önemli. Türkiye’de kadınlar tarafından
yönetilen işletmelere verilecek doğru destek
ile bu işletmelerin hızlı bir şekilde gelişeceğine
inancım sonsuz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından seminer
katılımcılarına Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası İletişim Uzmanı Başak Demirdağ
tarafından kadın işletmelerine finansman
ve danışmanlık desteği programının genel
tanıtımı yapıldı. Frankfurt School Kıdemli
Pazarlama ve İletişim Uzmanı Didem İzgi ise iş
hayatına “işletme merceği” ile bakış konusunda
uygulamalı sunum gerçekleştirdi. Sunumun
ardından her katılımcı online uygulamaya dahil
olup işletmelerini mercek altına alarak analiz
yaptı ve işletmelerinin zayıf ve güçlü yönlerini
ortaya çıkardı.
Başarı örneği olarak programda yer
alan İzmirli girişimci Funda Baltalı da tarım
ve hayvancılık alanında yatırım yapmaya
nasıl karar verdiğini ve meslek yaşamından
anekdotları katılımcılara aktardı. İlişki Sistemleri
Koçu, Danışman ve Eğitmen Akgün Yılmaz ise
işletmenizi büyütmenin anahtarı: “Liderlikte
İletişim Sanatı” konulu sunum gerçekleştirdi.
Konuşmalar ve sunumların ardından tüm
katılımcılar anı fotoğrafında bir araya geldi.
Türkiye’nin
farklı
kesimlerinde
düzenlenen seminer programıyla birlikte kadın
girişimcilerin finansal ve yönetimsel yetkinlikleri
ile sosyal becerilerinin geliştirilmesine
yönelik danışmanlık ve finansman destekleri
konularında bilgi verildi. Ayrıca, eğitimler
süresince katılımcılara iletişim yönetimi ve
liderliğin ipuçları verilerek yaşam kalitesi ve
başarıya ulaşma konusunda iletişimde liderlik, iş
ve sosyal yaşamda kişinin güçlendirmek istediği
ilişkiler için yeni yöntemler keşfetmesine katkıda
bulunulması, iletişimde etki alanını genişletecek
yöntemlerin öğretilmesi amaçlanıyor.
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Better Cotton Initivative (BCI)
yetkilileri İzmir Ticaret Borsası’nı
ziyaret etti
İzmir Ticaret Borsası, iyi pamuk
uygulamaları konusunda önemli bir
buluşmaya ev sahipliği yaptı. Better Cotton
Initivative (BCI) CEO’su Alan McClay, Üye
İşleri Müdürü Paula Lum Young Bautil, Üye
İşleri Koordinatörü Manish Neupane, IKEA
Pamuk Departmanı Sorumlusu Zeynep
Kollu ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği
Genel Müdürü Şükran Baycura’dan oluşan
bir heyet 25 Ekim 2016 Salı günü İzmir
Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal
Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Kocagöz’ü ziyaret etti. Ziyarette
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr.
Erçin Güdücü, Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Pınar Nacak ve Araştırma-Geliştirme
Müdürü Mustafa Yağcıoğlu da hazır
bulundu.
Türkiye’deki Better Cotton üretim
ve hasadı hakkında bilgi edinmek ve
bu bağlamda çiftçi, çırçır işletmeleri ve
iplik işletmelerini ziyaret etmek amacıyla
Türkiye’ye gelen heyete Barış Kocagöz ve
Erçin Güdücü tarafından İzmir Ticaret
Borsası’nın görev ve faaliyetleri, üzüm
ve pamuk işlem salonları ile Ege Pamuk
Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ),
İzmir Ticaret Borsası Elektronik İşlem
Platformu (İZBEP) ve Elektronik Ürün Alım
– Satım Platformu E-Commoditybazaar
hakkında bilgi aktarıldı.
Dünya ve Türkiye’de pamuğun
güncel durumunun da görüşüldüğü
ziyarette BCI CEO’su Alan McClay, Barış
Kocagöz’e Türkiye’de pamuğun geleceğine
ilişkin öngörülerini sordu. İzmir Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz
“Son 2 yıldır hükümetin pamuğa desteği
oldukça arttı. Özellikle, pamuğa yönelik
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isabetli programlar uygulanmaya başlandı.
Ulusal Pamuk Konseyi olarak da pamuk
konusunda belirli aralıklarla hükümet
yetkilileriyle görüşlerimizi paylaşıyoruz.
Bu görüşlerimizin yansımalarının da yer
aldığı, hükümetimiz tarafından geçtiğimiz
günlerde açıklanan ve 1 Ocak 2017’den
itibaren uygulanmaya başlanacak yeni
programla pamuğu daha parlak bir gelecek
bekliyor” dedi.
BCI CEO’su Alan McClay ise Better
Cotton Initiative (BCI)’ın henüz yeni bir
kuruluş olduğunu, her geçen gün daha
da büyüdüğünü ve yılsonu itibariyle üye
sayılarını 1000’e ulaştırmayı hedeflediklerini
belirtti. Türkiye’nin kendileri için en önemli
ortaklardan biri olduğunu dile getiren
McClay, dünya genelinde BCI sertifikalı
pamuk tüketiminin her geçen gün
artmasının da oldukça sevindirici olduğunu
ifade etti.
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği
Genel Müdürü Şükran Baycura, heyetin
Borsa ziyaretinin ardından ELİDAŞ’a
giderek pamuk depolama sistemi hakkında
bilgi alacaklarını ve Söke Ovası’nı ziyaret
ederek pamuk sahalarını ve hasadını
yerinde inceleyeceklerini belirtti.
Better Cotton Initivative (BCI) nedir?
Better Cotton Initiative (BCI);
üreticiden perakendeciye kadar birçok

farklı paydaşın bir araya gelip, ortak hareket
ederek pamuk üretiminin olumsuz çevresel
ve sosyal etkilerini azaltmayı ve sektörün
geleceğini daha güvenli hale getirmeyi
hedefleyen çok paydaşlı, uluslararası bir
inisiyatiftir.
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği
(İPUD) nedir?
Sürdürülebilir pamuk konusunda
5 kıtada, 20 ülkede, 1,22 milyon çiftçi
ile faaliyet gösteren BCI (Better Cotton
Initiative) ile Türkiye pamuk ve tekstil
sektörünün önde gelen kurumlarının
liderliğinde 2011 yılında başlatılan
görüşmeler sonucu 2013 yılında İyi Pamuk
Uygulamaları Derneği kuruldu. 2014
yılında BCI ile Stratejik Ortaklık Anlaşması
imzalayan dernek Türkiye’deki pamuk
üretimini sürdürülebilirlik konusunda
yukarıya taşımayı hedefliyor. Türkiye’deki
pamuk üretimini çevresel, ekonomik ve
sosyal anlamda sürdürülebilir kılmak
amacıyla çalışmalar yürüten dernek
‘’Better Cotton’’ standardındaki pamuğun
Türkiye’de üretimini yaygınlaştırarak Türk
sanayicisinin sürdürülebilir pamukta dışa
bağımlılığını azaltma konusunda önemli
bir role sahiptir.

AKREDİTASYON
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İzmir Ticaret Borsası Akreditasyon ve
ISO 10002 çalışmaları

İzmir Ticaret Borsası, 02 Aralık
2016 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü
tarafından
gerçekleştirilen
denetimi
başarıyla tamamlayarak ISO 10002
Müşteri Memnuniyet belgesini almaya hak
kazandı.
Denetim
açılış
toplantısında
konuşma gerçekleştiren İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Bülent Uçak, “Günümüzde global ticaretin
yaygınlaşması,
rekabet
koşullarının
değişmesine ve koşulların daha da
sertleşmesine neden olmuştur. Bu süreçte,
en kritik konu da sürekli gelişim ve
sürekli değişimin sağlanması ve kalite
üstünlüğünün elde edilmesidir. Küresel
ölçekte, rekabet üstünlüğünü elde etmenin
anahtarı ise kalite standardını sağlamaktır.
Bu bağlamda, iş hayatının önder
kuruluşları olan oda/borsalara da üyelerini
yönlendirme ve gelişim olanakları sunma
anlamında büyük görevler düşmektedir.
Bizim gibi kuruluşların en önemli varlık
sebebi olan üyelere hizmet yönetim olarak
odak noktamızdır. Varlık sebebimiz olan
üyelerimizin beklenti ve şikayetlerine
kayıtsız kalmak mümkün değildir.
Üyelerin
beklentileri
doğrultusunda
hizmet kalitesini geliştirmek ve bu
beklentilerin en iyi biçimde yönetilmesini
sağlamak ancak sistematik bir yaklaşım ile
mümkündür. Bu bilinçle hareket ederek
geleneksel metotlarla üye beklentilerini

karşılamaktansa sistematik metodları
kullanarak bir model yaratmak amacıyla,
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi’ni uygulamayı hedefledik” diye
konuştu.
Açılış toplantısında, İzmir Ticaret
Borsası Genel Sekreter Yardımcısı ve
Kalite Yönetim Temsilcisi, Akreditasyon
Sorumlusu Dr. Pınar Nacak, Borsa
faaliyetleri ve İzmir Ticaret Borsası Kalite
Yönetim sistemi hakkında bir sunum
geçekleştirdi.
Ayrıca,
13 - 14 Aralık 2016
tarihinde TOBB ve Türk Loydu tarafından
gerçekleştirilen Akreditasyon denetimini
de başarılı bir biçimde tamamlanmış, oda
ve borsalarda sunulan hizmet türlerinin
genişletilmesi,
hizmet
kalitesinin
iyileştirilmesi ve Avrupa sistemine
uyumunun sağlanması amacıyla 2001
yılından beri TOBB öncülüğünde
sürdürülen Akreditasyon Sistemi’ne 2007
tarihi itibariyle dahil olan İzmir Ticaret
Borsası A sınıfı Borsa olarak tescillenmiştir.
Denetimin
açılış
toplantısında
konuşma gerçekleştiren Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Bülent Uçak, “Öncelikle,
TOBB tarafından sürdürülen Oda/
Borsa Akreditasyon Projesi kapsamında
yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Modeli
çalışmasının, hizmet türlerinin arttırılması
ve hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi
açısından son derece yararlı bir girişim
olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak
istiyorum. İş hayatının önder kuruluşları
olan oda ve borsalara da üyelerini
yönlendirme ve gelişim olanakları sunma
anlamında büyük görevler düşmektedir.
Hizmet kalitesini artıran ve çeşitlendiren
bir oda/borsa, üyelerinin de sürekli
gelişimini sağlayacaktır. İzmir Ticaret
Borsası olarak bu inançla, akreditasyon
çalışmalarına başladığımız 22 Temmuz
2008 tarihinden bu yana bu projenin bir

parçası olma konusunda daima istekli
olduk ve bu çalışmaları hakkıyla yürütmek
için çaba sarf ettik” dedi.
İzmir Ticaret Borsası’nın ilk
olarak 30 Haziran 2010 tarihinde TOBB
Akreditasyon
Kurulu
Sekreterliği
tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu
oldukça iyi bir puan alarak “Akredite Borsa”
ünvanına sahip olduğunu belirten Bülent
Uçak, “2012 yılında Borsamız tarafından
konuyla ilgili danışmanlık hizmeti de
satın alınarak yeniden yapılanma sürecine
girildi. Bu süreçte, proje ekibimizin
önderliğinde personelimizin de özverili
çalışmaları ile süreçlerimiz revize edildi,
yeni süreçler oluşturuldu, performans
sistemimiz gelişti, stratejik planımız daha
katılımcı bir şekilde hazırlandı ve sisteme
aidiyet duygusu geliştirildi. 6. dönem
akredite olan oda/borsalar arasında olan
İzmir Ticaret Borsası, 2013 yılında A sınıfı
Borsa ünvanını almıştır. Yönetim Kurulu
olarak bizler, bu sistemlerin Borsamıza ve
hizmetlerimize kattığı değerin ve değişimin
farkındayız ve bununla gurur duyuyoruz,
konuyla ilgili yürütülen çalışmaları daima
destekliyoruz” diye konuştu.
Açılış toplantısında, İzmir Ticaret
Borsası Genel Sekreter Yardımcısı ve
Akreditasyon Sorumlusu Dr. Pınar Nacak,
Borsa faaliyetleri ve akreditasyon sistemi
kapsamında yapılan çalışmalar ile iyi
uygulamalar hakkında tanıtıcı sunum
geçekleştirdi.
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İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Müdürlüğü

Modern yaşamın dayattığı doğallıktan
uzak beslenme alışkanlıkları ve teknolojik
imkanların getirdiği hareketsiz yaşam
bizleri yanlış beslenme tarzına sürükleyerek
yaşam kalitemizi düşürüyor. Dünya Sağlık
Örgütü’nün 2014 yılı verilerine göre
dünya genelinde yetişkinlerin %39’u fazla
kiloluyken, %13’ü ise obezite hastası.
Bizler ise bitkisel protein ve
karbonhidrat açısından oldukça zengin olan
baklagillerin geleneksel mutfağımızdaki
yeri ve çeşitliliği dolayısıyla beden sağlığı
ve kaliteli bir yaşam sürmek adına aslında
oldukça şanslıyız. Bununla birlikte son
yıllarda, Türkiye’de bakliyat üretim ve
tüketimindeki azalmayı üzülerek takip
ediyoruz.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ilan
edilen 2016 Bakliyat Yılı kapsamında
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl
Müdürlüğü yürütücülüğünde ilgili kamu
ve sektör temsilcilerinden oluşturulan
çalışma grubunda İzmir Ticaret Borsası
olarak aktif rol alındı. Çalışma grubunun
kararları kapsamında özellikle çocukları
ve gençleri bakliyatın faydaları konusunda
bilinçlendirmek adına İzmir ilindeki
tüm okullara dağıtılmak üzere basımı
gerçekleştirilen afişlerin hazırlanması
aşamasında
İzmir
Ticaret
Borsası
tarafından içerik oluşturma çalışmalarına
katkı sağlandı.
Bakliyat tüketimini özendirmek ve
kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla
yıl içerisinde yapılan çalışmaların yanı sıra;
İzmir’de yer alan ilgili kamu, meslek odası,
dernek vb. kurum temsilcilerinin ve basının
katılımıyla 5 Mayıs 2016 tarihinde İzmir
Ticaret Borsası binası önünde bakliyat
ürünlerinden oluşan yemekler halka ve
Borsa üyelerine dağıtıldı.
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Bakliyat Yılı faaliyetleri kapsamında
son olarak Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Yemeklik Dane Baklagiller Şubesi
tarafından hazırlanan “Geçmişten Bugüne
Ege’de Baklagilli Yemekler” isimli baklagil
içeren yemek tariflerinden oluşan eserin
basımı İzmir Ticaret Borsası tarafından
gerçekleştirildi. Eserin sunuş bölümünde
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli bakliyatın önemine
ilişkin şu düşüncelerini paylaştı:
2016 yılı itibariyle dünya nüfusu 7,4
milyarı geçti. Geldiğimiz noktada sosyal ve
ekonomik hayatta yaşanan yıkıcı kaos, artık
hepimize gıdaların geleceğini tartışmayı
bir ödev olarak dayatıyor. Bakliyatın,
adil ve sürdürülebilir bir beslenme
için hayati önemi var. Bu sebepledir ki,
bakliyatın faydaları konusunda uluslararası
farkındalığı artırmak ve üretim, tüketim
ve ticareti hususunda insanları harekete
geçirmek için 2016 yılı ülkemizin de
girişimleri neticesinde Birleşmiş Milletler
tarafından “Sürdürülebilir Gelecek İçin
Besleyici Tohumlar” sloganı ile Uluslararası
Bakliyat Yılı ilan edilmiştir.
Dünyanın pek çok farklı ülke çiftçisinin
gelir kaynağı olmasına ve hızla artan dünya
nüfusuna rağmen bakliyat üretiminde
yeterli bir artış gözlemlenmemektedir.
Değişen
yeme-içme
alışkanlıkları
başta genç nesil olmak üzere insanları
ayaküstü beslenmeye yöneltmektedir.
Ekolojik sistemde yer almasının büyük
bir zorunluluk olduğuna inandığımız
bakliyata ilişkin biz de İzmir Ticaret
Borsası olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İzmir İl Müdürlüğü koordinasyonunda
oluşturulan Bakliyat Çalışma Grubu ile titiz
bir çalışma yürüttük. Ancak tüm dünyada
2016 Uluslararası Bakliyat Yılı ile kazanılan
bu ivme hız kesmemelidir. Bakliyatın

okullarda tüketiminin teşvik edilmesi,
beslenme uzmanlarınca günümüz diyet/
beslenme menülerine eklenmesiyle üretim
ve tüketimi desteklenmelidir.
Bakliyat geleneksel kültürümüzün
bir parçası olması sebebiyle bir emtianın
ötesinde, sahip çıkmak zorunda olduğumuz
bir mirastır. Bu anlayış ve bilinçle hareket
eden İzmir Ticaret Borsası, Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Yemeklik Dane
Baklagiller Şubesi tarafından hazırlanan
“Geçmişten Bugüne Ege’de Baklagilli
Yemekler” isimli bu eserin basılmasına
karar vermiştir. Eserin hazırlanmasında
emeği geçen Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nden ziraat yüksek mühendisleri
Sayın Dr. Damla Uncuer, Sayın Dr. Eylem
Tuğay Karagül ve Sayın Dr. Firdevs Niksarlı
İnan’a
teşekkürlerimizi
sunuyorum.
Borsamızın 125. kuruluş yıldönümünü
kutladığımız bu yılda tüm vatandaşlarımızın
faydalanabileceği bir eserde pay sahibi
olmaktan ayrıca memnuniyet duymaktayız.
Baklagilli yemek tariflerinden oluşan
bu eser ile tıpkı yüzlerce yıldır olduğu
gibi bereketli bakliyat sofralarının herkesi
bir araya getirmesini ve eserin ilgili kişi
ve kurumlara fayda sağlamasını temenni
ederim.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
Bilge KEYKUBAT
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Uzmanı

Tıbbi aromatik bitkiler ve iyi yaşam
kimyasalları, gıda katkı maddeleri,
kozmetik ve parfüm sanayi ile boya sanayi
gibi önemli sektörlere hammadde temin
eder pozisyonda olması nedeniyle tıbbi
aromatik bitkiler ticaretinde önde gelen
ülkeler arasındadır.
Günümüz dünyasında bu bitkiler
alternatif tıp (tıbbi tedavinin yerine
kullanılan) alanında kullanılsa da
doğru olan tamamlayıcı tıp alanında
kullanılmasıdır. Kullanılma yeri en çok
kullanıldığı alan tamamlayıcı tıp (tıbbi
tedavi ile birlikte kullanılan tedavi)
uygulamalarıdır.
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya
ve yaşamın her geçen gün daha da önem
kazanmaya başladığı dünyamızda “İyi
Yaşam” teması öne çıkmaktadır.
İyi yaşamla anlatılmak istenen; daha
sağlıklı, daha güzel, daha uzun yaşam…
Bu kapsamda da doğal ve bitkisel
beslenme karşımıza çıkıyor.
Bitkiler sürdürülebilir yaşam için
gerekli olan oksijeni ve besini sağlarlar ve
sağlığımızı korurlar.
İnsan
yaşamının
başlamasıyla
birlikte bitkilerin tedavi amaçlı kullanımı
başlamıştır. İlk günden itibaren bitkilerin
tedavi edici gücünden “İyi Yaşam” için
yararlanılmıştır.
Günümüz
modern
tıbbında
kullanılan
pek
çok
ilaçta bitkilerden elde
edilmektedir.
Ülkemizdeki bitkisel
zenginlik; üç fitocoğrafik
bölgenin kesiştiği bölge
olmasından,
Güney
Avrupa ile Güneybatı
Asya floraları arasında
köprü olmasından, pek
çok cins ve seksiyonun

orijin ve farklılaşım merkezi olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu zengin florada
çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi de
bünyesinde barındırmakla kalmayıp
aynı zamanda pek çoğunda gen
merkezi konumundadır. Buna rağmen
bu bitki zenginliğinden yeterince
yararlanılmamaktadır.
Doğal florada bulunan bitkiler
halk arasında; gıda, tedavi amaçlı
(Fototerapi: tıbbi bitkilerle tedavi), çay,
baharat, boya, insektisit (böcek ilacı),
hayvan hastalıklarının tedavisi, reçine,
zamk, uçucu yağlarından faydalanma,
meşrubat, kozmetik sanayinde kullanımı
yapılmaktadır.
Ülkemiz
bitkisel
ilaç,
bitki

1. Tıbbi aromatik bitkiler üretimi
Tıbbi
Aromatik
Bitkilerin
Sınıflandırması
Tıbbi aromatik bitkilerin üretimine
geçmeden önce, tıbbi aromatik bitkilerin
birçok sınıflandırma şeklinin olduğunu
ancak bunlardan en çok kullanılan
sınıflandırmanın ise aşağıdaki gibi
olduğunu söylemek gerekir.
Kimyasal sınıflandırma bitkilerin
bünyesinde bulunan etkili maddelerin
yapılarına göre olan sınıflandırma şeklidir.
Daha çok farmakognozide kullanılır.
Sekonder Metabolitler
Bitkiler büyümeleri ve gelişmeleri
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sırasında işlevleri olmayan çok sayıda
ve çeşitli organik bileşikler üretirler.
Bu maddeler sekonder metabolitler,
ikincil ürünler veya doğal ürünler olarak
adlandırılırlar.
Bitkilerde meydana gelen fotosentez,
solunum, çözünmüş madde aktarımı,
taşınım, protein sentezi, sindirim,
karbonhidrat, protein ve lipitlerin
oluşumunda sekonder metabolitlerin
genellikle doğrudan rollerinin olmadığı
görülür. Sekonder metabolitler bitkiler
aleminde sınırlıdır ve bazı bitkilerde
dağılım gösterir.
Bu
özellikleri
ile
primer
metabolitlerden (amino asitler, şekerler,
vb.) ayrılırlar. Primer metabolitler
tüm bitkilerde bulunurken sekonder
metabolitler bazı bitkilerde bulunur.

1.1.
Dünya’da
Tıbbi
Aromatik Bitkiler Üretimi
Dünyadaki tüm bitkilerin 320 bin
adet olduğu düşünülmektedir. Bunlardan
270 bininin bilindiği belirtilmektedir.
Bunlardan da 70 bininden yararlanıldığı,
yaklaşık 3 binin besin kaynağı, 25 bin
kadarının tedavi amaçlı kullanıldığı,
5 bininin endüstriyel amaçlar için
kullanıldığı, 15 bin kadarının da süs
bitkisi olduğu uzmanlar tarafından
söylenmektedir.
Dünya ticaretine en çok konu olan
tıbbi aromatik bitkiler; kahve, susam,
sarımsak,
kırmızıbiber,
yenibahar,
karabiber, yeşil çay, hardal tohumu, haşhaş
tohumu, zencefil, salep ve kimyon dur.
Yeryüzünde bu bitkilerin dağılışı
eşit değildir. Tropik bölgeler tür çeşitliliği
bakımından en zengin yerler olarak
gösterilmektedir. Kutuplara doğru tür
sayısı azalmaktadır. Tür bakımından en
zengin yerler Güney Amerika’nın Kuzey
kesimleri ile Endonezya takımadalarıdır.
Dünyada tıbbi ve aromatik bitki
dış alımı yapan ülkeler içerisinde yer
alan ABD, İngiltere, Almanya, Fransa,
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Hollanda, Çin, Hindistan gibi ülkeler aynı
zamanda birçok bitkinin de dış satımını
yapan ülkeler arasındadır.
Dünyada popüler kullanılan tıbbi
bitki sayısı 4-6 bin, ticareti yapılan

tür sayısının 3 bin civarında olduğu
belirtilmektedir.
1.2.
Türkiye’de
Tıbbi
Aromatik Bitkiler Üretimi
Türkiye bitki zengini bir ülkedir.
Çeşitli kaynaklarda yurt içinde aktarlarda
200 civarında doğal bitki türü satıldığı
belirtilmektedir.
Türkiye’de ticari amaçla doğadan
toplanarak iç ve dış piyasada satılan bitki
türlerinin sayısı uzmanlar tarafından 347
adet olarak belirtilmektedir. Bunların
içinde endemik olanlarının sayısı 35
olduğu, doğadan toplanıp yurt dışına
satılan doğal bitki türü sayısının ise 100

Parfümeri, eczacılık vb. alanlarda
kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin
üretim alanları ve miktarları

Kültürü Yapılan Tıbbi Aromatik
Bitkilerin Bazıları;
• Kimyon, Anason, Kekik, Çemen,
Rezene, Nane, Şerbetçi Otu, Kişniş ve bir
miktar Adaçayı
Doğadan toplama tıbbi aromatik
bitkiler için önemli bir sorun teşkil
etmektedir.
Günümüzde
IUCN
(Uluslararası Dünya Doğa Koruma Birliği)
verilerine göre dünyada 15.000 tıbbi
bitkinin türünün nesli farklı derecelerde
tehlike altındadır. Doğal kaynakların aşırı,
kontrolsüz ve erken toplanması sonucu

Tıbbi Aromatik Bitkiler hem doğadan
toplanmakta hem de kültür bitkisi olarak
yetiştirilmektedir.
Tıbbi aromatik bitkiler dünyada
olduğu gibi ülkemizde de ya doğadan
toplanmakta ya da kültürü yapılmaktadır.
Yeryüzünde yararlanılan 70 bin bitki
türünün sadece % 10’unun kültürünün
yapıldığı, Avrupa’da yayılış gösteren
1200 civarındaki bitki türünün % 90’ının
doğadan toplandığı, Çin’de de geleneksel
Çin tıbbında kullanılan bitkilerin büyük
çoğunluğunun
doğadan
toplandığı
bilinmektedir.
Ülkemizde ise tıbbi aromatik
bitkilerin %75’i orman alanlarından
ve
doğal
yetişme
alanlarından
toplanmaktadır. Kültüre alınan çeşitleri
sınırlı sayıda ve sınırlı alandadır.
Doğadan Toplanan Tıbbi Aromatik
Bitkilerin Bazıları;
• Defne, Mahlep, Ihlamur Çiçeği,
Adaçayı, Biberiye, Meyan Kökü Ardıç ve
bir miktar Kekik

bazı tıbbi bitkiler popülasyonlarını devam
ettiremeyecek durumdadır.
Yoğun talep yüzünden dünyada;
Adonis vernalis, Ginko Biloba, Panax
Ginseng, Harpagophytum Procumbers
gibi bitkilerin nesilleri tehlike altındadır.
Ülkemizde de yumruları salep olarak
kullanılan Orchidaceae familyasına dahil
orkide türleri ile Gypsophila Arrostii,
Gentiana Lutea gibi türlerin, aşırı toplaması
sonucu nesli tehlike altındadır.
Özellikle
Orchidaceae
(Salep)
familyasına dahil bazı salep türlerinin
yumru ve droglarının da ihracatı
yasaklanmıştır.
Yasaklamalar
her
yıl toplanan “Doğal Çiçek Soğanları
Komisyonu” tarafından belirlenir.
Ayrıca
ormanlık
arazide
kendiliğinden yetişen yabani orkide
yumrularının toplanması ve satılması
ekolojik denge nedeniyle yasaktır.
Aşırı toplama, erken toplama,
kontrolsüz toplama, bitkinin toplanan
kısmı, diğer bitkilerin toplanan bitkilerin

kadar olduğu belirtilmektedir. Bununla
birlikte ülkemizdeki türlerin en az 1.000
kadarından çeşitli şekillerde yararlanıldığı
ve 400 kadarının da ticaretinin yapıldığı
tahmin edilmektedir.
Ülkemizin tıbbi aromatik bitki
ihracatında yer tutan önemli bitkilerin
üretim alanları ve üretim miktarları
aşağıdaki gibidir;

yerini alması doğadan bitki toplanmasında
zararı arttıran etmenlerdir.
Ülkemizde kültüre alınanlar:
• Haşhaş, kimyon, safran çok
eskiden beri kültürü yapılan bitkilerdir.
• Anason, rezene, kişniş, nane,
fesleğen, çörekotu, çemen, kırmızıbiber,
yağ gülü, çay, kudret narı ve şerbetçi otu,
• Biberiye, ekinezya, kebere, kekik,
lavanta, papatya,
• Çöven, sarı kantaron, kardelen,
salep, göl soğanı, yılanyastığı, yılan bıçağı,
zambak, ters lale ve lale gibi soğanlı bitkiler
de yeni kültür bitkileri arasındadır.
Maalesef binlerce yıldır ektiğimiz
birçok bitkide tescilli bir çeşidimiz çok
az veya yoktur. Keten, haşhaş, anason,
kişniş, çemen, kekik, adaçayı, fesleğen,
tere, roka gibi bitkilerde son yıllarda bazı
çeşitler tescil edilmiş veya çalışmaları
başlatılmıştır.
Tıbbi aromatik bitkileri kültüre
almada ve pazar çalışmalarında; Tıbbi
aromatik bitkilerin ıslahında drog verimi
yanında etkili madde verimi de son derece
önemlidir.
Örneğin
(çeşitli
kaynaklardan
derlenerek)
• Haşhaş (Papever somniferum
L.) ıslahında kapsül verimini artırma
yanında morfin, kodein, tebain, naskopin
ve papaverin gibi alkaloitlerin oranını
artırmak için ıslah programlarının
hazırlandığı,
• Tıbbi
Adaçayında
(Salvia
officinalis L.) toksik etkisi nedeniyle kafur

içermeyen veya kafur oranı % 0,5’in altında
olan çeşitlerin geliştirilmesinin önemli
ıslah amacı olduğu,
• Nane, oğulotu, sarı kantaron da
olduğu gibi birçok tıbbi aromatik bitkide
hastalık etmenlerine karşı dayanıklı çeşit
çalışmalarının yapıldığı,
• Biberiyede olduğu gibi soğuğa
veya biyotik ve abiyotik faktörlere dayanıklı
çeşit elde etmek için çalışmaların yapıldığı,
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• Antimikrobiyal ve antioksidan
etkisi daha güçlü tıbbi aromatik bitkilerin
tespit edilmesi çalışmalarının devam ettiği,
• Lavandin
(Lavandula
x
intermedia)
Lavandula
latifolia
x
Lavandula angustifolia subs. Pyrenaica
melezi olduğu,
• Melez Lavantanın hem çiçek
verimi hem de uçucu yağ verimi diğer
iki türe göre daha yüksek olduğu çeşitli
kaynaklarda belirtilmektedir.
Türkiye’de bu tip çalışmalar olmasına
rağmen bunlar henüz araştırma kuruluşları
bünyesinde kalmaktadır.
Hasat sonrası işlemler tıbbi aromatik
bitkilerde kaliteyi belirleyen en önemli
unsurlardandır.
Hasat sonrası işlemlerdeki hatalar
veya yanlış uygulamalar tıbbi aromatik
bitkilerde önemli etkiye sahiptir. Bunları,
yıkama, kurutma (hasat sonrasında kaliteyi
etkileyen en önemli unsurların başındadır),
ayırma-kıyma-doğrama, depolama ve
paketleme olarak sıralayabiliriz.
Tıbbi
aromatik
bitkilerde
“Ekstraksiyon” işlemleri de önemli
uygulamalardandır.
Sabit Uçucu Yağ Ekstraksiyonu;
Uçucu yağlar, sabit yağlar, alkaloitler,
fenolik ve boyar maddeler gibi endüstriyel
değeri çok yüksek olan pahada ağır
ürünler ekstraksiyon veya ileri metotlarla
elde edilmektedir. Gül yağı su distilasyonu,
kekik, adaçayı ve defne yağları ise
buhar distilasyonu ile elde edilmektedir.
Distilasyon işlemi sonucunda ticari değere
sahip iki farklı ürün, saf uçucu yağ ve
distilasyon suyu, ortaya çıkmaktadır.
Mekanik olarak soğuk sıkma yöntemi
ile limon, portakal, bergamot, greyfurt ve
misket limonu gibi turunçgillerin meyve
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kabuklarından uçucu yağ çıkartılmaktadır.
Defne meyvesi yağı üretiminde sıcak
su ve hekzan ayrıştırıcı olarak kullanılır.
Keten tohumu, badem yağı, kabak
çekirdeği ve çörek otu yağında soğuk pres
yöntemi tercih edilir.
Kuru Ekstre; Gıda takviyesi, kapsül
veya tablet formundaki bitkisel ilaçlarda
kullanılır.
Sıvı Ekstre; Keçiboynuzu ve
andız pekmezi en çok kullanılan sıvı
ekstrelerdendir. Stevia ekstresi ve meyan
balı da değerlendirilmektedir.
2. Tıbbi aromatik bitkiler ticareti
2.1 Dünya’da Tıbbi Aromatik
Bitkiler Ticareti
Dünyada tıbbi bitkisel ürünler
ticaretinde, Çin, Almanya, ABD, Fransa,
İtalya, Japonya, İspanya, İngiltere,
Hindistan ve Hong Kong en önemli
ülkelerdir. Türkiye ithalat değerine göre

dünyada 39. sırada, ihracat değerine göre
ise 18. sırada yer almaktadır.
Bitkisel ilaçların kişi başına en yüksek
tüketiminin olduğu ülke dendiğinde ise
Japonya karşımıza çıkmaktadır.
2.2. Türkiye’de Tıbbi Aromatik
Bitkiler Ticareti
Tıbbi
aromatik
bitkilerin
ihracatından yıllık 140 milyon dolar gibi
bir gelir sağlanmaktadır.
Türkiye dünya genelinde yaklaşık
100 ülkeye tıbbi aromatik bitki ihracatı
yapmaktadır.
Türkiye; dış satımın önemli bir
kısmını Kuzey Amerika, Avrupa Birliği,
Latin Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika
ülkelerine yapmaktadır. Bu ülkelerden
ABD, Almanya, Vietnam, Hollanda,
Polonya, Brezilya, Kanada, İtalya, Belçika,
Yunanistan, Fransa ve Japonya listenin
başında yer almaktadır.

Kekik, defne, kimyon, kebere, çay ve
haşhaş tohumu ve alkaloitlerin de önemli
tedarikçi ülke durumundadır.
Ayrıca; morfin, gül yağı, kekik yağı,
defne yağı, adaçayı yağı, ıtır çiçeği yağı,
sığla yağı, kimyon yağı, reçine, terebentin,
oleoresin, sığla, kitre, sakız, zamk olarak
ekstre ve ekstraktlarını da ihraç etmektedir.
Son dönemlerdeki ihracat verilerine
bakıldığında yıllar içerisinde dünya ihracat
değerlerinde artış yaşanmasına rağmen
ülkemiz ihracat değerleri yatay bir seyir
izlemektedir.

temel olarak 3’e ayrılmaktadır.
• Doğal Ürünler; Bitkisel İlaçlar,
Vitaminler, Mineraller, Probiyotikler
• Zihin-Beden Tıbbı; Meditasyon,
Akupunktur, Yoga, Tai-Chi, Hipnoterapi,
Qi-gong, Kayropraktik ve Osteopatik
Manipülasyon, Masaj Terapisi, Hareket
Terapisi
• Diğer tamamlayıcı Yaklaşımlar;
Ayurveda Tıbbı, Geleneksel Çin Tıbbı
(TCM), Homeopati, Naturopati, Tibet
Tıbbı, Unani Tıp, Şaman Tıbbı

Ülkemiz bir kısım tıbbi aromatik
bitkiyi de ithal etmektedir. Ülkemiz ithalat
değeri az da olsa yükseliş trendindedir.
Tarçın, Karabiber, karanfil, zencefil
gibi ülkemizde yetişmeyen tıbbi aromatik
bitkiler özellikle Uzak Doğu’dan ithal
edilmektedir. Bir de maliyetleri düşük
olduğu için ürettiğimiz bazı tıbbi aromatik
bitkileri de ithal ettiğimizi görmekteyiz.
Bu ürünlerin birçoğu yurt içinde işlenerek
tekrar ihraç edilmektedir.
Örneğin;
• İthalat tablosunda yer alan ve
önemli bir değere sahip olan kekiğin bizde
yetişmeyen farklı tür ve çeşitleri, yeniden
ihraç yapmak ve dünya kekik piyasasında
etkin olmak için ithal edilmektedir.
• Ülkemiz
doğal
florasında
bulunmayan ve kültürü yapılmayan
tıbbi adaçayının (Salvia officinalis) ihraç
edilmek üzere ithal edilmesi zorunludur.
• Keçiboynuzu ve ıhlamur da dış
piyasadan gelen talepler doğrultusunda
ithal edilerek tekrar ihracata sunulmaktadır.

2012 yılında yetişkinler tarafından
kullanılan dünyadaki en yaygın 10
tamamlayıcı sağlık yaklaşımı
•Katatimi
% 1,70
•Progresif Gevşeme
% 2,10
•Homeopati
% 2,20
•Özel Diyet
% 3,00
•Masaj
% 6,90
•Meditasyon
% 8,00
•Kayropraktik veya Osteopatik  % 8,40
•Yoga, Tai-Chi veya Qi-qong  % 10,10
•Derin Nefes
% 10,90
•Doğal Ürünler
% 17,70
Yukarıdaki verilerden de görüleceği
gibi Tıbbı Aromatik Bitkiler günümüzde

en çok kullanılan tamamlayıcı sağlık
ürünleri durumunda. Bu durum üretimi,
sanayisi ve ticaretini çok önemli bir hale
getirmektedir.
Uzmanlar tarafından dünya
nüfusunun yaklaşık % 80’inin sağlığına
kavuşmak için geleneksel tıbbı ve tıbbi
aromatik bitkileri kullandığı ifade
edilmektedir.
Dünyamızın son zamanlarda içinde
bulunduğu ekonomik belirsizlik ve

sıkıntılar nedeni ile Tıbbı Aromatik Bitkiler
sektörü dünya çapında yaygın kullanımı ile
ticarette çok önem arz etmektedir.

3. Tamamlayıcı tıp
Dünyada geleneksel ve tamamlayıcı
tıp kullanım yüzdesine bakıldığında;
Çin’de % 70, Kanada’da % 70, Fransa’da %
49, Avustralya’da % 46, Amerika’da % 42,
Belçika’da % 31 oranındadır.
Tamamlayıcı sağlık yaklaşımları
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İzmir ili tıbbı aromatik bitkilerin
yurtiçi ticaretinde ve ihracatında en önemli
il konumundadır.
4. Tıbbi
aromatik
bitkilerde
pazarlama stratejileri önerileri
• Ülkemizde
kültürü
yapılan
bitkilere pirim veriliyor. Üretimi yapılan
tıbbi aromatik bitkilerin diğer kültür
bitkilerini etkilemeyecek kıraç alanlarda,
daha çok susuz tarım ile yapılması ve
hem üreticilerimizin desteklenmesi hem
de ülkemizin milli çıkarları açısından
önem arz ettiği için kültürü yapılan tıbbi
aromatik bitkilere de prim verilmesi,
• Doğadan
ormanlardan
toplanan tıbbi aromatik bitkilerde bazı
kesintiler mevcut. Bu nedenle doğadan
toplanan ürünlerde tam kayıt maalesef
bulunmamaktadır. Bunun birçoğu kayıt
dışı kalmaktadır. Ormanlık alandan,
kayalık zeminden ve yamaçlar gibi zor ve
zahmetli yerlerden toplanan bu ürünlerin
kayıt altına alınabilmesi için bu ürünlere
de prim verilmesi,
• Ülkemiz ürünlerinin dış satımını
arttırmak için ürün kalitesinin arttırılması,
• Ülkemiz ürünlerinin belalısı olan
tağşiş sorununun çözümü için çalışılması,
• Hasat sonrası işlemlerde ve
özellikle kurutma ve depolamada daha
dikkatli olunması,
• Hammadde
tedarikçiliğinden
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vazgeçip mamul ya da yarı mamul üretip
onu satar pozisyona gelinmesi. Türkiye’ye
özgü birçok bitki yurt dışına ham madde
olarak ithal edilip başka ülkelerde işlenerek
dünyaya dağıtılıyor. Paketli Pazar olarak
yurt dışında varlık göstermemiz gereklidir.
• Değişen ve gelişen dünyada
insanların beklentilerini iyi etüt ederek yeni
ürünlerin ve yeni pazarların bulunması,
• Tıbbi aromatik bitki ticaretinde
önemli ülkeler incelenerek etütlerinin
yapılması
• Özellikle
son
dönemlerde

popülaritesi her geçen gün artan bitkisel
çay pazarında daha aktif rol alınması,
• Dünya fiyatları iyi etüt edilerek
fiyat politikalarımızın belirlenmesi.
• Gelişen dünyanın artık vaz
geçilmezi olan sanal dünyanın reklam
aracı olarak etkin ve aktif kullanması.
• Uluslararası fuarların aktif şekilde
kullanılması.
• Özellikle
ürün
tescilleri
için ülkemizdeki resmi işlemlerin
hızlandırılması.
• Ürünlerin
hikayelerinin
yaratılması ve efsaneleştirilmesi.
• Hem
üreticilere
hem
de
işletmelere ürün ve sektör ile ilgili
eğitimlerin devamlı verilmesi.
• Ürünlere dayalı yeni alanların,
sektörleri
yaratılması.
(aromaterapi,
vinoterapi, apiterapi, güzellik merkezleri,
masaj merkezleri, kozmetik, sağlık
sektörü…)
• Şu an kullanılan Tıbbi Aromatik
Bitkilere Alternatif Tıbbi Aromatik
ürünlerin bulunması.
• Sektöre yönelik istatistiklerin
tam ve verimli bir şekilde tutulmasının
sağlanması.
• Özellikle şifalı bitkiler ile
ilgili sanal alemde doğru bilgi bulma
sıkıntısı var. İnternette doğru bilgilerin

bulunurluğunun sağlanması.
• Aktarlara
daha
etkin
denetlemelerin getirilmesi.
• Bitki çeşitliliğinin korunması,
sürdürülebilirliğinin sağlanması için Yasal
mevzuatların güncellenmesi.
• Genetik
materyalin
arttırılmasının sağlaması.
• Tıbbi
Aromatik
Bitkilerde
kullanılan Zirai İlaçların tam olarak
belirlenerek
ruhsatlandırılmasının
sağlanması.

*Raporun ayrıntılı haline İTB
Web sitesi Raporlar bölümünden
ulaşabilirsiniz (http://itb.org.tr/
Raporlar)
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İTB’de üye eğitimleri
artarak devam ediyor

Artan nüfus, giderek değişen
beklentiler, beslenme alışkanlıkları, iklim
koşulları, ekolojik denge ve tüketici bilinci
insanları daha kaliteli beslenme ihtiyacına
doğru yönlendiriyor. Bu kapsamda,
güncel olanı iyi takip edip, yenilikleri
uygulayabilen ürün ve firmalar ön plana
çıkıyor.
İzmir Ticaret Borsası olarak, üye
firmaların içinde bulundukları ticari alan
ve rekabet ortamında fark yaratabilmeleri
için yapılan çalışmalar sonucunda, üyelere
faydalı olabilecek alanlar belirlenmiş
ve konu içeriğine uygun eğitimler
uygulamaya alınmış, eğitimlere üye
firmaların ve çalışanlarının ücretsiz
katılımları sağlanmıştır.
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Bu amaç doğrultusunda 2016
dönemine ait ilk eğitim, firmaların fark
yaratmasındaki en önemli etmenin
dümenin başındaki kişiler olduğu felsefesi
ile 11-12 Ekim 2016 tarihleri arasında İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri,
Genel Sekreteryası ve Müdürlerinin
katılımlarıyla gerçekleştirilen Yenilikçi
Lider Eğitimi’dir.
Dünya ticaretinde dünya tarihi
kadar eski olan İzmir’in potansiyeli
düşünüldüğünde,
yeni
girişimcilere
her an kucak açan ve destekleyen bir il
profili karşımıza çıkmaktadır. İzmir’e
yeni girişimcilerin dahil olması adına
çalışmalar yürüten İzmir Ticaret Borsası,
İŞKUR Konak Hizmet Merkez Müdürlüğü
ve KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü
işbirliğinde ve KOSGEB Girişimcilik
Destek Programı kapsamında “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitim Programı” 01-04
Kasım 2016 tarihleri arasında İzmir Ticaret
Borsası evsahipliğinde düzenlenmiştir.
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın Türkiye geneli, Ege Bölgesi
ve İzmir İlinin en önemli geçim kaynakları
arasında olan tarım ve gıda işletmelerine
yönelik olarak açtığı destekler arasında
yer alan Kırsal Kalkınma Yatırımları
Destekleme Programı’na yeni proje
hazırlanması için T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü
ve ABİGEM işbirliğinde 7 Kasım 2016
tarihinde İzmir Ticaret Borsası üyelerine
yönelik eğitim programı düzenlendi.
İzmir Ticaret Borsası üye firmalarına
yönelik olarak özellikle uluslararası
piyasada artı değerler katması amacıyla
tarım ve gıda alanında tüm dünyanın
tanıdığı sistemler ve işleyiş süreçlerini
ayrıntılarıyla ele alan GLOBALGAP Yaş

İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Müdürlüğü

Meyve Sebze Standardı Versiyon 5 Temel
Eğitimi 5 Aralık 2016, IFS (International
Food Standard) Uluslararası Gıda
Standardı Eğitimi 15-16 Aralık 2016 ve
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi Temel Eğitimi 22-23 Aralık 2016
tarihinde Borsa Yeni Meclis Salonu’nda
düzenlendi.
Günümüz
ticaretinin
olmazsa
olmazı, firmaların ayakta kalmasını
sağlayan en düşük maliyetli pazarlama
kanallarından biri olarak elektronik ticaret
ile ilgili “Uygulamalı Elektronik Ticaret
Eğitimi” ise 19-20 Aralık 2016 tarihleri
arasında gerçekleştirildi.
Yılın son eğitimi ise Borsa üyelerinin
uluslararası
alana
açılabilmelerini
sağlamak amacıyla 26-27 Aralık 2016
tarihleri arasında gerçekleştirilen Dış
Ticaret Eğitimi’dir.
İzmir Ticaret Borsası tarafından
özellikle 2016’nın son dönemlerinde
artarak devam eden üye eğitimleri,
üyelerden gelen istekler doğrultusunda
ve tarım ticaretindeki yeni trendler takip
edilerek, üye firmaların fark yaratmasına
yönelik içerikler oluşturularak 2017 yılında
da devam edecektir.

PERSONEL ETKİNLİKLERİ
PERSONEL ETKİNLİKLERİ
İzmir Ticaret Borsası çalışanları
3. Geleneksel Aile Günü’nde bir araya geldi
Çalışanlarının motivasyonlarını en üst
düzeyde tutmak, kurum içi iletişimi arttırarak
takım olma ve aidiyet duygusunu geliştirmek
amaçlarıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen
İzmir Ticaret Borsası bu kapsamda
çalışanları ve aileleri için 3.Geleneksel Aile
Günü organizasyonunu düzenledi. 25 Eylül
2016 Pazar günü Çeşme’de gerçekleştirilen
ve Borsa yönetim ile personelinin aileleriyle
birlikte katılım gösterdiği etkinlikte tüm gün
süren eğlenceli aktiviteler ve aile olimpiyatları
düzenlendi.
Etkinliğe İzmir Ticaret Borsası Meclis
Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bülent
Arman, Ercan Korkmaz, Sayman Üye Bülent
Uçak, Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü,
Genel Sekreter Yardımcıları Sinem Çelikten
ve Dr. Pınar Nacak, Başkanlık Danışmanı
Dilara Sürgü ile Borsa personeli ve aileleri
katıldı.
Etkinliğin
açılış
konuşmasını
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz,
“Yaşadığımız her gün özel ve değerli ancak
geriye baktığımızda yaşadığımız her günü
değil, ancak bizde iz bırakanları hatırlıyoruz.
Bu izler ne kadar çok mutlu anılardan
oluşuyorsa; o kadar mutlu bir hayat yaşadık
diyebiliyoruz. İşte Aile Günü etkinliğimiz ile
de; yaşantımıza yeni mutlu anlar eklemeyi,
yıllar içinde Borsamız ve birbirimize ait
güzel hatıralar oluşturmayı ve hep birlikte

bu anları yaşarken keyif alarak, iş stresi ve
yorgunluğundan uzaklaşmayı hedefledik”
dedi.
İçinde bulunduğumuz yılın İzmir
Ticaret Borsası’nın 125. yılı olması nedeniyle
de ayrı bir değer taşıdığına değinen Ercan
Korkmaz, “125 yıla tanıklık eden ve
Türkiye’nin ilk Borsası olan bir kurumunun
parçası olduğumuzu bilmek hepimiz için
büyük bir onur ve sorumluluk vesilesi.
Borsamızı bu günlere taşıyan, gelmiş geçmiş
tüm büyüklerimizi ve çalışanlarımızı da
şükranlarımla anıyor, bu bayrağı sizlerin
emekleri ile daha da ileri taşımayı diliyorum.
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu
zorlu günleri de ancak birlik ruhuyla hareket
edersek aşacağımıza inanıyorum. Bu birlik
ve aile olma ruhunu ait olduğumuz tüm
ortamlara yansıtmak suretiyle barış ve
huzura kavuşmayı temenni ediyorum” diye

konuştu.
Açılış
konuşmasının
ardından
katılımcılar
tarafından
“Superman”
“Sığırcıklar” “Batman” “Gerek var mı?” “Af ”
“Maskeli Beşler” ve “Energizer” adlarıyla
oluşturulan altı takım aile olimpiyatlarında
yarıştı ve tavla turnuvası düzenlendi. Tüm
gün süren eğlenceli yarışmaların sonucunda
aile olimpiyatlarını ve tavla turnuvasını
kazananlara, İzmir Ticaret Borsası Meclis
Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Ercan Korkmaz ve Bülent Arman, Genel
Sekreter Dr. Erçin Güdücü ve Genel Sekreter
Yardımcısı Sinem Çelikten tarafından
madalya takdimi yapıldı. Etkinliğin sonunda
İzmir Ticaret Borsası ailesi, günün anısına
toplu fotoğraf çektirerek mutlu anlarını
ölümsüzleştirdi.

İTB çalışanları geleneksel
yılbaşı kutlamasında
biraraya geldi
İzmir Ticaret Borsası çalışanlarına yönelik her yıl düzenlenen
hediyeleşme ve yılbaşı kutlaması bu yıl 30 Aralık 2016 Cuma günü Borsa
fuaye alanında düzenlendi. Çalışanların birlikte keyifli anlar geçirdikleri
etkinlikte yapılan çekiliş sonucu hediye takdimi gerçekleştirildi. İTB
çalışanları hediyeleşme ve pasta seremonisinin ardından çekilen
fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.
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HABERLER
KISA HABERLER
Kestelli Selin Sayek Böke’ye İzmir’e özgü
yöresel ürünler takdim etti.

İTB Heyetinden 9 Eylül kutlama
törenlerine katılım
İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz
ve Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü
İzmir’in kurtuluş etkinlikleri kapsamında
T.C. İzmir Valiliği organizasyonunda
düzenlenen Zafer Yürüyüşü’ne katıldı.
Yürüyüş organizasyonunun ardından Heyet
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen
çelenk töreninde Genel Sekreter Yardımcısı
Sinem Çelikten’in de katılımıyla yer aldı.

Selin Sayek Böke’den İTB Heyetine ziyaret
CHP İzmir Milletvekili ve Ekonomiden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin
Sayek Böke 22 Eylül 2016 Perşembe günü
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini
ziyaret etti. Güncel ekonomik konular ve
Borsa projelerinin görüşüldüğü ziyaret
programında İTB Yönetimini temsilen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Bülent Arman, Ercan Korkmaz, Sayman
Üye Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri
Tayfur Akın, Özhan Şen, Ümit Akkuş, Şeref
İyiuyarlar, Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü
ve Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü de
yer aldı. Ziyaretin sonunda İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
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GAP
Uluslararası
Tarımsal
Araştırma
ve
Eğitim
Merkezi
Müdürlüğü’nden Korbey ziyareti
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma
ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri 27
Eylül 2016 Perşembe günü İzmir Ticaret
Borsası Pamuk Korbeyi seansına katıldı.
Heyet seansın ardından İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent
Uçak’tan alım – satım işlemleri konusunda
detaylı bilgi aldı. Heyete seans sonrasında
düzenlenen teknik toplantıda İzmir Ticaret
Borsası projeleri ve çalışmalarına ilişkin ArGe Müdürü Mustafa Yağcıoğlu tarafından
sunum gerçekleştirildi ve katılımcılar Genel
Sekreter Dr. Erçin Güdücü eşliğinde Üzüm
İşlem Salonu’nu gezerek işlemleri yerinde
inceledi.

EİB Genel Sekreterliğinden Borsa ziyareti
Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Genel
Sekreteri Cumhur İşbırakmaz 05 Ekim
2016 Çarşamba günü İTB Genel Sekreteri
Dr. Erçin Güdücü ve Başkanlık Danışmanı
Dilara Sürgü ile biraraya geldi. Görüşmede
Borsa ve Birlik faaliyetleri görüşüldü.

İTB Heyetinden 9. Ticaret ve Sanayi
Şurası’na katılım

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz 06 Ekim 2016
Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilen
TOBB 9. Ticaret ve Sanayi Şurası’na katıldı.

İTB’den
Uluslararası
Genç
Akademisyenler Kültür Kongresi’ne
sponsorluk desteği
Uluslararası Genç Akademisyenler
Kültür Kongresi 06 Ekim 2016 Perşembe
günü Ege Üniversitesi Türk Dünyası
Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.
Kongreye sponsorluk desteği dolayısıyla
İzmir Ticaret Borsası adına verilen teşekkür
plaketini Genel Sekreter Yardımcısı Sinem
Çelikten aldı.

İTB Akreditasyon Çalışma Grubu
Üyelerinden Çanakkale’de Oda ve Borsa
ziyaretleri
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter
Yardımcıları Dr. Pınar Nacak ve Sinem
Çelikten ile akreditasyon çalışmaları
kapsamında Borsa personelinden oluşan
çalışma grubu üyeleri Oda ve Borsa
çalışmalarını kıyaslamak amacıyla 07
Ekim 2016 Cuma günü gerçekleştirilen
ziyaret programı doğrultusunda Çanakkale
Ticaret Borsası ve Odası’nı ziyaret ederek

oda ve borsa temsilcileriyle teknik toplantı
gerçekleştirdi.
Ziyaret
programının
ardından Dr. Pınar Nacak ve Sinem Çelikten
13 Ekim Perşembe günü İzmir Ticaret
Borsası personeline yönelik düzenlenen
bilgilendirme
toplantısıyla
kıyaslama
çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

TOBB’un
denetimler
öncesi
bilgilendirme eğitimine İTB evsahipliği
yaptı
TOBB
tarafından
6.dönem
Akredite Oda/Borsalara yönelik olarak
gerçekleştirilen
Denetimler
Öncesi
Bilgilendirme Eğitimi 10 – 11 Ekim 2016
tarihleri arasında İzmir Ticaret Borsası
evsahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitim
programının ardından Türkiye’nin farklı
kesimlerindeki Oda/Borsalardan gelen
katılımcılara İTB işlem salonları ve projeleri
tanıtıldı. Katılımcılar Korbey seansına da
katılarak pamuk alım – satım işlemlerini
yerinde inceledi.

İTB Yöneticilerine Yenilikçi Liderlik
Eğitimi
İzmir Ticaret Borsası yöneticilerine
yönelik olarak düzenlenen Yenilikçi Liderlik
Eğitimi Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
ve Servis Müdürlerinin katılımlarıyla
11 – 12 Ekim 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
Koruncuk Vakfı İzmir ve İstanbul
Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Koruncuk Vakfı İzmir ve İstanbul
Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı 13 Ekim

2016 Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası
evsahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, Koruncuk Vakfı
İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Nişli
ile Vakfın İzmir Şubesi Genel Sekreteri ve
İTB Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü’nün
yanı sıra İzmir ve İstanbul Yönetim Kurulu
temsilcileri katıldı.

Çetin Osman Budak ve Ednan
Arslan’dan İTB ziyareti
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Çetin Osman Budak ve İzmir İl Başkan
Yardımcısı Ednan Arslan 21 Ekim 2016
Cuma günü İTB Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini ziyaret
etti. Borsa çalışmaları ve ekonomik
konuların görüşüldüğü ziyaretin sonunda
Işınsu Kestelli Budak ve Arslan’a İzmir’e
özgü yöresel ürünler takdim etti.

Malezya – Türkiye İş Kulübü’nden
Borsa ziyareti
Malezya – Türkiye İş Kulübü Temsilcisi
ve XYBASE Bilişim Şirketi Sahibi Suhaimee
Abu Hassan ile MTBC Teknik Direktör
Erman Abdul Wahab ve MTBC Yönetim
Kurulu Üyesi Hakan Erenoğlu’ndan oluşan
teknik heyet 27 Ekim 2016 Perşembe günü
İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek
E-Commodity Bazaar Emtia Alım Satım
Portalı ve potansiyel işbirliği fırsatları
hakkında Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü
ile toplantı gerçekleştirdi.

İTB Heyeti 29 Ekim Tebrigat
Töreni’ne katıldı
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz İzmir Valisi Erol
Ayyıldız’ın makamında gerçekleştirilen
tebrigat törenine katıldı. Tebrigat töreninin
ardından Barış Kocagöz, Ercan Korkmaz,
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak
ve Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü İzmir
Ticaret Borsası üye ve personelinden oluşan
heyetle birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda
gerçekleştirilen 29 Ekim yürüyüş kortejinde
yer aldı.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi gerçekleştirildi
İzmir Ticaret Borsası evsahipliğinde
01 – 04 Kasım 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirilen KOSGEB uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi’nin kapanış toplantısı
Yeni Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşma gerçekleştiren Genel
Sekreter Dr. Erçin Güdücü eğitimi başarıyla
tamamlayan girişimci adaylarına iş
yaşamlarında başarı diledi.
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı İTB üyelerine
tanıtıldı
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İzmir Avrupa
Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM)
yetkililerinin katılımlarıyla 07 Kasım
2016 Pazartesi günü İzmir Ticaret Borsası
Yeni Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen
bilgilendirme toplantısıyla Borsa üyelerine
tanıtıldı.

İTB Heyetinden 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Töreni’ne katılım
İzmir Ticaret Borsası Meclis Katip
Üyesi Nejat İblar ve yöneticilerinden oluşan
heyet T.C. İzmir Valiliği organizasyonunda
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen
Atatürk’ü Anma Töreni’ne katılarak anıta
çelenk sundu.

katıldı ve GDO’suz pamuk üreten Avrupa
ülkelerine hitaben sunum gerçekleştirdi.
Toplantı dolayısıyla Yunanistan’da bulunan
Kocagöz Selanik’te Ulu Önder Atatürk’ün
evinde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Töreni’ne de katıldı.

İTB çalışanlarına hizmet kalitesini
arttırmaya yönelik eğitim düzenlendi
İzmir
Ticaret
Borsası
Genel
Sekreterliği ve çalışanlarına yönelik olarak
“Önce İnsan – Hizmet Kalitesinde İlk Adım
ve Biz Bilinci” konulu eğitim gerçekleştirildi.
İki etap halinde 18-19 Kasım ve 02-03 Aralık
tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde
çalışanlar iş yerinde sinerji yaratma ve doğru
iletişim teknikleri hakkında uygulamalı ve
teorik bilgi aldı.

Barış
Kocagöz
TÜRKONFED
20.Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ne katıldı
İzmir Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Barış Kocagöz 19 Kasım 2016
Cumartesi günü BASİFED ev sahipliğinde
gerçekleştirilen TÜRKONFED 20. Girişim
ve İş Dünyası Zirvesi’ne katıldı.

Barış Kocagöz Yunan Pamuk Birliği
Toplantısı’na katıldı
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Barış Kocagöz Yunan Pamuk Birliği
(Hellenic Cotton Association of Ginners
and Exporters) tarafından 10 Kasım 2016
Perşembe günü düzenlenen toplantıya
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Menemen Ticaret Odası’ndan İTB
ziyareti
Menemen Ticaret Odası Yönetim

Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ve
beraberindeki heyet 29 Kasım 2016 Salı
günü İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini
ziyaret etti. Ziyarette İTB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz,
Bülent Arman, Genel Sekreter Dr. Erçin
Güdücü ve Başkanlık Danışmanı Dilara
Sürgü de yer aldı.

İTB Yönetiminden İl Emniyet
Müdürlüğü ziyareti
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı
Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Ercan Korkmaz, Bülent
Arman, Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü
ve Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü’den
oluşan heyet 30 Kasım 2016 Çarşamba günü
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ı
ziyaret etti. Ziyarette Borsa çalışmaları ve
sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş
alışverişi gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’a İzmir
Ticaret Borsası Tarihçesi ve İzmir’e özgü
yöresel ürünler takdim etti.

Genç Başarı Eğitim Vakfı İş Dünyası
Gönüllüleri Bilgilendirme Toplantısı
gerçekleştirildi
Genç Başarı Eğitim Vakfı İş Dünyası
Gönüllüleri
Bilgilendirme
Toplantısı
08 Aralık 2016 Perşembe günü Kadın
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı
Aysel Öztezel, İcra Kurul Üyeleri ve İTB
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar
Nacak’ın katılımlarıyla İzmir Ticaret Borsası
evsahipliğinde gerçekleştirildi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan
İTB ziyareti
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut 08
Aralık 2016 Perşembe günü İTB Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB

Aralık 2016 Salı günü aylık rutin toplantısına
Van Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Başkanı Semra Odabaşı ve İşletme Koçu
Evrim Selvi konuk oldu.

Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Oda /
Borsa çalışmaları hakkında karşılıklı fikir
alışverişi gerçekleştirildi.

TMO İzmir Şube Müdürlüğü
ziyareti
TMO İzmir Şube Müdürü Demet
Civan 12 Aralık 2016 Pazartesi günü İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti. Ziyarette Borsa
Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü İTB
çalışmaları ve projelerini tanıtan sunum
gerçekleştirdi.

Işınsu Kestelli’ye teşekkür plaketi
Kadınlara yönelik şiddete karşı
farkındalık oluşturmak için başlatılan
Notalar Şiddete Karşı Sosyal Sorumluluk
Projesinin
sahibi
Müzik
Eğitmeni
Muharrem Dayanç 12 Aralık 2016 Pazartesi
günü İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret
ederek projeye katkılarından ötürü plaket
takdiminde bulundu.

TEMA Vakfı İzmir Temsilciliğinden
İTB ziyareti
TEMA Vakfı İzmir Temsilciliği 13
Aralık 2016 Salı günü İzmir Ticaret Borsası
Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’yü
ziyaret ederek Borsa’nın vakıf çalışmalarına
katkılarından ötürü İTB adına teşekkür
sertifikası takdim etti.

KGK Üyelerinden Valilik ziyareti
Koordinatörlüğü
İzmir
Ticaret
Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir
İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Başkanı Aysel Öztezel ve İcra Komitesi
Üyeleri 14 Aralık 2016 Çarşamba günü
İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.

TOBB Ege Bölgesi İstişare Toplantısı
TOBB Ege Bölgesi İstişare Toplantısı
19 Aralık 2016 Pazartesi günü TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde İkiz
Kuleler’de gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir
Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel
Sekreter Dr.Erçin Güdücü katıldı.

İzmir Ticaret Borsası’ndan teröre
karşı birlik mesajı
İzmir Ticaret Borsası son dönemde
ülkede yaşanan terör saldırıları ve
kayıplara karşı birlik mesajı verdi. Borsa
binasına asılan pankartta İstiklal Marşı’nın
“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen
al sancak dizesinin bulunduğu Türk
bayrağı görselinde “Terörü lanetliyoruz,
alışmayacağız, unutmayacağız” mesajına
yer verildi.

Kadın Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi toplantısı
Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası
tarafından yürütülen TOBB İzmir İl Kadın
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nin 20

Torbalı Ticaret Odası’ndan İTB’ye ziyaret
Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulvahap Olgun 21 Aralık 2016
Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası’nı
ziyaret etti. Ziyarette İTB’yi temsilen Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz,
Bülent Arman, Genel Sekreter Dr. Erçin
Güdücü ve Genel Sekreter Yardımcısı Sinem
Çelikten yer aldı.

İzmir Defterdarlığı’ndan İTB ziyareti
İzmir Defterdarı Tamer Utkucu 28
Aralık 2016 Çarşamba günü İzmir Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ü
ziyaret etti.

İTB’den
muhabirlere
yönelik
geleneksel yeni yıl yemeği
İzmir Ticaret Borsası haberlerini takip
eden ekonomi muhabirlerine yönelik her
yıl geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl
yemeklerinin dördüncüsü 29 Aralık 2016
Perşembe günü geniş katılımla gerçekleştirildi.
Yemekte İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen
Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Genel
Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten, Kurumsal
İletişim Müdürlüğü Şefi Serap Dikmen
Ahmetoğlu, Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Uzmanı Çiğdem Arman ve Uzman Yardımcısı
Semih Çatak yer aldı.

Yılmaz Güral’dan İTB ziyareti
Menemen Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Yılmaz Güral 29 Aralık 2016
Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz’ı
ziyaret etti.
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