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2012 yılının ilk sayısıyla karşınızdayız...

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Sektöre 
olumlu faydalar yaratması beklenilen Kanun ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri özverili bir çalışma içerisindeler. 
İzmir Ticaret Borsası olarak biz de üyelerimiz için Gıda Mevzuatının Getirdiği Yenilikler konulu bir eğitim semineri düzenledik. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, üyelerimize mevzuat yenilikleri hakkında ilk ağızdan bilgi verdiler. İlgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.  
İzmir Vergi Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Gürhan Acar’ı bu sayımızda konuk ettik. Acar, İzmir Ticaret Borsası Dergisine verdiği özel röportajda, 
tarım sektöründe kayıt dışılığın en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, üreticinin ürününü Borsalar üzerinden satmasıyla bu 
oranın azaldığının altını çiziyor. Acar’ın açıklamalarını ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Ulusal Pamuk Konseyi tarafından düzenlenen ve 
sektörün tüm aktörlerini buluşturduğu 2.Ulusal Pamuk Zirvesi 17-18 Mart 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Sektörün yoğun ilgi 
gösterdiği zirvede, pamuk tüm yönleriyle ele alınarak, var olan sorunlar için çözüm önerileri sunuldu. Hazırlanan haberi ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyoruz. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesine yaklaşık 4 ay gibi kısa bir süre kaldı. İzmir Ticaret Borsası Mali 
Müşaviri Sayın Adnan Yıldırım, TTK’nın cezalarla ilgili düzenlemeleri hakkında bilgileri paylaştığı yazısını dergimiz sayfalarında 
bulabilirsiniz.  İzmir Ticaret Borsası Meslek Başarı Ödülü ve 19. Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni, TOBB İzmir Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun yeni üyeleriyle yaptığı ilk toplantı, İzmir Ticaret Borsası’nın ortağı olduğu Sandıktaki 
Emek, Kadınlara Destek Projesinin kapanış toplantısı ve defile gösterimi, tarımsal ürünlerin uluslararası 
pazarlanması çalışma gezisi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Barış 
Kocagöz’ün pamuk priminin 60 kuruş olması ve bir an önce açıklanması gerektiğini vurguladığı 
basın toplantısı ile ilgili hazırlanan haberler de dergimiz sayfalarında yerlerini aldı. Bu 
sayımızda Gıda Ürünlerinin İmalatı ve Hububat Mamulleri Toptan Ticaret ve Sert 
Kabuklu Yemişlerin İmalatı Meslek Komiteleri üyeleri ile görüştük. Değerli 
üyelerimizin meslek grupları ile ilgili tespit ettikleri sorunları ve çözüm 
önerilerini dergimiz aracılığıyla ilettik. 

Tüm bu konuları ve daha fazlasını dergimizin 
sayfalarında bulabilirsiniz.

Yeni yılınız kutlu olsun...

İyi okumalar 
dileriz...
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Işınsu KESTELLİ
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

2012 yılının ilk çeyreğini geride bıraktık. 
Dünya ekonomileri küresel krizde en kö-
tünün geride kaldığına dair bir havaya 
bürünse de göstergeler bu konuda karışık 
sinyaller veriyor. Görünen o ki bu yıl yüz-
de 4 civarı bir büyüme dünya için makul 
sayılacak. Siyasi risk algısı nedeniyle pet-
rol fiyatları yukarı doğru dalgalansa da 
başta tarımsal ürünler olmak üzere emti-
ada bu yıl yeni balonlar oluşmayacak gibi. 
Türkiye’de işler beklendiği gibi, hızlı bü-
yümeden yumuşak inişe doğru ilerliyor. 
Avrupa pazarındaki daralmanın dış tica-
rette yarattığı baskı, kurdaki dalgalanma 
ve cari açıkta beklenenin altında kalan 
iyileşme dışında bir problem görünmüyor.  
Türkiye’nin bundan sonra artık küresel 
kriz defansından çıkıp radikal adımlarla 
hızlı büyüme çabasına girmesi gerektiği-

ni düşünüyoruz. Üretim desenimizi orta 
ve ileri teknoloji yapma odaklı adımlar 
hızlandırılmalı. Yeni teşvik rejiminden ta-
rımı hızlandıracak arazi toplulaştırmasına 
kadar önemli kararları ivedilikle hayata 
geçirmemiz gerekiyor. 2023 yılında dün-
yanın 10 büyük ekonomisinden biri olma 
hedefi için ivmemizi artırmamız şart. 
İzmir Ticaret Borsası, yoğun geçen 120. Yıl 
etkinliklerinin ardından bu yıl da önemli 
projeleri sürdürme kararlılığında. Kentimize 
büyük katma değer yaratacağına inandığı-
mız EXPO 2020 adaylığımıza destek için 
olanca gücümüzle çalışıyoruz. İzmir’in dün-
yaya kazandırdığı önemli kurumlardan biri 
olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
istikrarlı büyümesi için attığımız adımla-
rın yakın bir gelecekte meyve vermesini 
bekliyoruz. Egeli çiftçinin ufkunu açmasını 

beklediğimiz lisanslı depoculuk yatırımı-
mız ELİDAŞ, önemli bir aşama kaydetti.  
Türk pamuğuna büyük değer katacak GMO 
Free etiketinin yaygınlaştırılması için Ulu-
sal Pamuk Konseyi ile birlikte çalışıyoruz. 
İzmir’e Fransız Rungis benzeri çağdaş bir 
hal kazandırmak için ilgili kesimlerle görüş-
meler yapıyoruz. İzmir Ticaret Borsası, 121 
yıldan bu yana İzmir’in ve Türkiye’nin refahı 
için çalışıyor. Bundan sonra da istikameti-
mizin bu olacağına şüphe yok.

2023 hedefi için hızlanmamız lazım

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 İTB 3

BAŞKANDAN
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SEMİNER

Borsa üyeleri yeni 
Gıda Mevzuatı’nın getirdiği 
yenilikleri öğrendi

İ zmir Ticaret Borsası tarafından üye-
lere yönelik olarak “Gıda Mevzuatı-
nın Getirdiği Yenilikler” adlı eğitim 
semineri düzenlendi. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü Gıda ve 
Yem Şubesi uzmanlarınca verilen eğitime 
Borsa üyeleri büyük ilgi gösterdi. 
Seminerin açılış konuşmasını yapan İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ercan Korkmaz, tarımın stratejik bir 
sektör olduğunu vurgulayarak “İzlenebilirlik 
ve uluslararası standartlarda gıda üretimi 
yapmak rekabet edebilmenin öncelikli şart-
larından birisidir. Bu nedenle gıda güvenlik 
sistemleri her geçen gün daha çok ön plana 

Eğitimde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü uzmanlarından 
Gıda Yüksek Mühendisi Arzu Savaş Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 
İşlerine dair; Gıda Mühendisi Nilgün Karaca Bitkisel Gıda ve Yem İh-
racatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen 
Ürünler İçin Uygulama; Gıda Mühendisi Seher Artun Bitkisel Gıda ve 
Yem İthalatının Resmi Kontrollerine dair ve Gıda Mühendisi Harika 
Güngör Türk Gıda Kodeksi Etiketleme yönetmelikleri hakkında katı-
lımcılara bilgi aktardı. 

İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen üyelere yönelik eğitim 
seminerinde Gıda Mevzuatı’nın getirdiği yenilikler anlatıldı.

HAZIRLAYAN: Nihal ÖZKEN / Ticaret Gazetesi
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SEMİNER

çıkmaktadır” dedi. Türkiye’nin eşi benzeri ol-
mayan florası ile dünyanın en önemli tarım-
sal üretim potansiyellerinden birisine sahip 
olduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi: 
“Günümüzde tarımsal üretim yapmak kadar 
bu ürünleri en yüksek katma değer ile ihraç 
etmek de bir o kadar önem arz etmektedir. 
Üstelik kendi vatandaşımızın da sağlıklı bes-
lenmesini temin etmek başta kamunun ve 
sektörün temsilcileri olan bizlerin görevidir. 
Bu nedenle 5996 sayılı Veteriner Hizmetle-
ri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili 
yönetmelikleri gıda sektörümüzün değişen 
dünya şartlarına uyumlaştırılması açısından 
büyük önem taşımaktadır. Yeni mevzuat 
gıda üretimi ve ticareti yapan firmalar için 
yeni uygulamaları da beraberinde getirmiş-
tir. Bugün gerçekleştirdiğimiz seminerde 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdür-
lüğü uzmanlarınca yeni mevzuat hakkında 
verilecek bilgilerin sizlere ve Borsamız üyesi 
firmalara önemli katkılar sağlayacağına ina-
nıyorum.” 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bağlı 
yönetmeliklerin tüm sektörde ilgiyle karşı-
landığını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürü Ahmet Güldal, “Toplumun her 
kesimini ilgilendiren mevzuat ve yönetme-
liklerin getirdiği yenilikleri sektörün muha-
taplarına anlatmamız gerekiyor. Sivil top-
lum örgütlerinden bu yönde gelen talepleri 
memnuniyetle yerine getiriyoruz. Mevzuatı 
ve 102 yönetmeliği bütün dallarıyla ilgili 
kişilere aktaracağız. Ne kadar kısa sürede 
anlatabilirsek, o kadar kısa sürede sonuç 
alacağız. Bu eğitim toplantısı İzmir Ticaret 
Borsası’nın üyelerine verdiği önemin, değe-
rin bir göstergesi” diye konuştu. 

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY 
İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Eğitimde Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü uzmanlarından Gıda Yüksek Mü-
hendisi Arzu Savaş Gıda İşletmelerinin Kayıt 
ve Onay İşlerine Dair Yönetmelikle ilgili hu-
susları anlattı.
Savaş, 5179 sayılı kanuna göre bütün gıda 
üreten işyerlerinin bakanlıktan gıda sicili ve 
üretim izni almak zorunda olduğunu ancak 
5996 sayılı kanun çıktıktan sonra bu uygu-
lamanın tamamen kaldırıldığını, bunun yeri-
ne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
kayıt ve onay kapsamlarına yer verdiğini 
belirtti. 

Bununla ilgili bir yönetmeliği 28145 sayı 
ve 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Sa-
vaş, “Yönetmelik 6 Bölüm ve 15 maddeden 
oluşmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı, gıda 
işletmelerinin kayıt veya onay işlemleri-
ne dair usul ve esasları belirlemektir” dedi. 
Savaş, kayıt ve onay hakkında şu bilgileri 
verdi:
“Bakanlığımız bütün gıda işletmelerini ken-
di risk gruplarına göre iki ana gruba ayırdı: 
Kayıt kapsamındaki ve onay kapsamındaki 
işletmeler. Kayıt kapsamındaki işletmeler 
de kendi içerisinde 2’ye ayrıldı: Perakende 
ve toplu tüketim yerleri, gıda üretim yerleri. 
Onay kapsamındaki işletmeler riskli gıdaları 
üreten gıda işletmeleridir. Bunlar; et ve et 
ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri ve 
yumurta üreten işletmelerdir. Bunları onay 
kapsamında değerlendiriyoruz. Bu saydığım 
işletmelerin dışında kalan tüm işletmeler 
ise kayıt kapsamına alındı. Özellikle yeni ku-
rulacak gıda işletmeleri, kayıt kapsamındaki 
işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme ka-
yıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz 
gün içerisinde yetkili merciye başvurmak 
ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay 
içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zo-
rundadırlar.”

GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY 
BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER
Onay işlemlerinin, kayıttan biraz daha ay-
rıntılı olduğunu söyleyen Savaş, onay için 
hazırlanacak dosyada bulunması gereken 
belgeleri şu şekilde sıraladı:
n Başvuru dilekçesi ve beyanname genel 
kısmı, beyanname özel kısmı, onay kapsa-
mındaki işletmelerden biz iki türlü beyan-
name istiyoruz, onaya tabi genel beyanna-
me ve özel beyanname. 
n İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya 
Deneme İzin Belgesinin sureti.
n Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, 
resmi kurumlarda kurum beyanı.
n Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içe-
ren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği 
sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum 
ve kuruluşlar hariç)
n Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden 
önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptı-
rılan başlangıç analizlerine ait raporlar. 

PERAKENDE İŞLETMELER İLE TAŞIMA 
VE DEPOLAMA KONUSUNDA 
FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN 
KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN 
BELGELER

✔ Dilekçe ve Beyanname
✔ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının 
sureti
✔ Meslek odası bulunan meslek 
mensupları için odadan alınmış belge, 
meslek odası bulunmayan meslek 
mensupları için gıda işletmecisiyle 
yapacağı sözleşme. 

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN 
KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN 
BELGELER

✔ Dilekçe ve Beyanname
✔ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya 
Deneme İzin Belgesinin sureti.
✔ Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, 
resmi kurumlarda kurum beyanı.
✔ Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini 
içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil 
Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde 
yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar 
hariç)
✔ Şeker üretimi veya şeker paketlemesi 
konusunda faaliyet gösterecek gıda 
işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı 
uygunluk yazısı.
✔ Meslek odası bulunan meslek 
mensupları için odadan alınmış çalışma 
belgesi, meslek odası bulunmayan meslek 
mensupları için gıda işletmecisiyle 
yapacağı noter onaylı sözleşme.

Savaş, “Eğer dosyalarınızdaki belgeler 
uygunsa kayıt belgesi düzenliyoruz. 
Kayıt belgesi üzerindeki işletme adı ya 
da faaliyet konusu değiştiğinde kayıt 
belgesi geçerliliğini yitiriyor, yeniden 
başvurmanız gerekiyor. İşyeri açma ve 
çalışma ruhsatınız iptal olduysa, değiştiyse 
otomatik olarak kayıt belgesi de iptal 
oluyor. Kayıt belgesini sadece evrak 
üzerinde inceliyoruz, yerinde denetim 
yapmıyoruz” dedi. 
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n Meslek odası bulunan meslek mensupla-
rı için odadan alınmış belge, meslek odası 
bulunmayan meslek mensupları için gıda 
işletmecisiyle yapacağı sözleşme.
n İşletmenin teknik resim kurallarına göre 
çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, 
ürün akış şeması, makine yerleşim planı 
gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim 
krokisi.
n İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların 
uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi 
ve yetkili merci tarafından istenmesi duru-
munda belge.
20 gün içerisinde bu dosyayı incelemek 
durumunda olduklarını ifade eden Savaş, 
“Dosyayı inceledikten sonra, eğer bu bel-
gelerde eksikleriniz varsa, size eksik belge 
yazısı yazıyoruz. Bu eksik belgelerinizi 30 
gün içerisinde tamamlamak zorundasınız. 
Daha sonra biz, işletmeniz faaliyete geç-
meden önce mutlaka yerinde denetim 
yapıyoruz. İşletmeniz uygunsa şartlı onay 
veriyoruz. Şartlı onayı aldıktan sonra fa-
aliyete geçiyorsunuz. 3 ay sonra tekrar 
denetim yapıyoruz. Bu denetimimizde 
faaliyette bulunduğunuz süre içesinde ne 
yaptığınıza bakıyoruz. O kontrolde uygun-
sa şartlı onay belgenizi, onay belgesine 
çeviriyoruz” diye konuştu.  Gıda işletmele-
rinde, çalıştırılması zorunlu olan personel 
hakkında eski kanundan farklı olarak lisans 
düzeyinde eğitim almış olan ve işin nevine 
göre personel bulundurulması gerektiği-

ne dikkat çeken Savaş diğer maddeleri de 
şöyle sıraladı: 
n Çalıştırılması zorunlu personelden mes-
lek odası bulunan meslek mensubu, bağlı 
olduğu meslek odasından ilgili işletme-
de çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek 
odası bulunmayan meslek mensupları için 
gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme ara-
nacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda 
bu belge yerine kurum amiri tarafından 
imzalı görevlendirme yazısı aranır.
n Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faa-
liyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği 
gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sa-
dece bir personel çalıştırılması durumunda 
tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu 
personel istihdam edilir. 
n Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla 
faaliyet göstermesi durumunda tüm faali-
yetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam 
motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde 
veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on 
kişiden fazla ise, çalıştırılması zorunlu olan 
personeli istihdam etmek zorundadır.
n Çalıştırılması zorunlu olan personelin 
herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya 
çıkması durumunda, gıda işletmecisi bu du-
rumu ve yeni personel ile ilgili bilgi ve bel-
geleri yetkili merciye vermek zorundadır.
n Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette 
bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre 
zorunlu personel istihdam etmek zorun-
dadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu 

personel, işletmenin faaliyette bulunduğu 
çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir 
işte çalışamaz.

BİTKİSEL GIDA VE YEMİN 
İHRACATINDA SAĞLIK SERTİFİKASI 
DÜZENLENMESİ VE İHRACATTAN 
GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN 
UYGULAMA TALİMATI
Gıda Mühendisi Nilgün Karaca Bitkisel 
Gıda ve Yem İhracatında Sağlık Sertifika-
sı Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dö-
nen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği 
hakkında bilgi verdi.  Karaca, “Bu talimat, 
639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu'nun 31, 32 ve 34' 
üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 
ve 25.11.2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Bitkisel Gıda ve 
Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzen-
lenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler 
İçin Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde 
bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde 
ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik 
maddelerin ihracat ve çıkış aşamalarında 
gıda ve yem güvenilirliğine yönelik, Sağlık 
Sertifikası düzenlenmesi, onaylanması ve 
ihracattan geri dönen ürünlerin yurtiçine 
girişinde uygulanacak resmi kontrollere 
ilişkin usul ve esasları belirler” dedi.

Eğitim seminerini veren Arzu Savaş, Seher Artun, Muharrem Özdestan'a Ege Orman Vakfı'ndan kendileri adına dikilen ağaçların 
sertifikaları verildi.
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Bu talimatla birlikte ihracata giren bir-
takım yeni tanımlardan bahseden Kara-
ca bunları şu şekilde açıkladı:  
“Bileşen listesi: Üründe girdi olarak kul-
lanılan hammaddelerin yüzde oranlarını 
veya miktarlarını belirten üretici/ihracatçı 
tarafından verilen belgeyi,
Etiket taahhütnamesi: İhracattan geri 
dönen ürünün etiket bilgilerini, Türk Gıda/
Yem Mevzuatına veya ürünün yeniden ih-
raç edileceği ülke veya alıcı firma talepleri-
ne uygun hale getirileceğine dair ihracatçı 
tarafından verilen belgeyi,
İhracat Ön Bildirim Formu: İhracatçı 
tarafından ihracat bilgilerinin Gıda Güven-
liği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinde girildiği-
ni gösteren ve ihracatçı tarafından kaşele-
nerek imzalanan belgeyi,
Ön Bildirim Numarası: GGBS’ye kayıt 
işlemi sırasında verilen ve sisteme kaydı 
yapılan numarayı nitelemektedir.”
İhraç edilmek istenen ürünleri üreten fir-
manın Kanun gereği kayıt veya onay bel-
gesine sahip olmasının zorunlu olduğuna 
dikkat çeken Karaca, “Aynı hüküm ihracat-
tan geri dönen ürünler için de geçerlidir. 
Çalışma izni ve gıda sicili belgesine sahip 
iş yerlerinin, Kanun ile kendilerine tanı-
nan yasal süre içerisinde kayıt veya onay 
işlemleri tamamlanana kadar hakları sak-
lıdır” dedi.
İhracatta öncelikle alıcı ülke taleplerinin 
dikkate alındığını ifade eden Karaca ihra-
cat için önemli olan genel hükümleri şöyle 
sıraladı:
n Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç, ih-
racata konu edilecek ürünlerin Türk gıda/
yem mevzuatına uygun olmadığının ve 
bahse konu ürünlerin alıcı ülke tarafından 
kabul edileceğinin üretici/ihracatçı firma 
veya temsilcisi tarafından ihracat başvu-
rusu sırasında beyan edilmesi ve taahhüt-
name verilmesi durumunda ürünler ihraç 
edilebilir.
n İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili alıcı 
ülkenin analiz talebi, üretici/ihracatçı firma 
veya temsilcisi tarafından ihracat beyan-
namesinde belirtilir. Ürünün alıcı ülke ta-
leplerine uygunluğunun tespiti amacıyla il/
ilçe müdürlüğü tarafından numune alına-
rak muayene ve analiz sonucuna göre ihra-
cat işlemleri gerçekleştirilir. Analiz sonucu 
uygun olan ürünlere sertifika düzenlenir.
n Alıcı ülkenin herhangi bir analiz talebinin 

olmadığının üretici/ihracatçı veya temsil-
cisi tarafından beyan edilmesi durumun-
da insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından 
tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüp-
heli haller olması dışında üründen numune 
alınmadan Sertifika düzenlenebilir.”
Karaca, ihracat işlemlerinin nasıl başladı-
ğıyla ilgili de şu bilgileri verdi:
“İhracat başvurusu öncesinde üretici/ihra-
catçı veya temsilcisi tarafından ihracatçı 
firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgi-
lerin www.ggbs.gov.tr internet adresin-
den GGBS’ye girişiyle ihracat işlemlerini 
başlatıyoruz. GGBS’ye giriş için Bakanlıkça 
tanımlanan kullanıcı adı, parola ve şifre 
bilgileri kullanılır. İhracatçı firmalar, Kulla-
nıcı Adı:ihracat,  parola: ihracat2012,  
şifre:2012ihracat bilgilerini kullanarak 
GGBS’ye giriş yaparlar. Gerektiğinde şifre 
bilgileri Bakanlıkça değiştirilebilir. Değişik-
lik olması durumunda güncel şifre bilgileri 
İl müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlükle-
ri güncel şifre bilgilerini ihracatçı firmalara 
bildirir. GGBS’ye girilen bilgilerin sorum-
luluğu ihracatçıya aittir. Avrupa Birliği’ne 
(AB) kuru meyve ihracatı için ön bildirim 
yapılacak ise ihracatçı ön bildirim ekranın-
da “AB’ye Kuru Meyve İhracatı” butonunu 
seçmelidir. GGBS’ye ihracatçı firma ve ih-
raç edilecek ürünlere ait bilgiler girildikten 
sonra “Ön Bildirim Numarası Al” butonuna 
basıldığında sistem tarafından ön bildirim 
numarası ve geçici şifre verilir. Sisteme gi-

rilen kaydı firmanın sorgulayabilmesi, ürün 
ekleme ve/veya güncelleme yapabilmesi 
için bu geçici şifreyi kullanması gerekir. 
Ön Bildirim Numarası, sistem tarafından 
verildikten sonra “Rapor” butonuna bası-
larak PDF formatında “İhracat Ön Bildirim 
Formu” çıktısı alınır. Form, üretici/ihracat-
çı veya temsilcisi tarafından kaşelenir ve 
imzalanır. İhracat başvurusu için istenen 
diğer belgelerle birlikte İl/ilçe müdürlüğü-
ne teslim edilir. Süresi içerisinde başvurusu 
yapılmayan veya il/ilçe müdürlüğü tarafın-

dan onaylanmayan bildirimler sistemden 
otomatik olarak silinir. İhracat Ön Bildiri-
mi sistemden silinmiş olan başvurular için 
ihracat işlemleri başlatılmaz.”

İHRACAT BAŞVURUSU İÇİN 
GEREKLİ BELGELER
GGBS’ye kaydı yapılan ihracat işlemlerine 
ilişkin başvurunun, kaydın yapıldığı tarih-
ten itibaren en geç 7 gün içinde yapılma-
sı gerektiğini ifade eden Karaca, istenilen 
belgeleri şöyle sıraladı:
1. Beyanname,
2. Ekli Liste,
3. İhracat Ön Bildirim Formu,
4.Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğ-
rultusunda üretilmiş ürünlerin yurtiçi piya-
saya sunulmayacağına dair Taahhütname, 
5. Yetki Belgesi/vekâletname,
6. Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı 
ürünlerin belirli miktarlarda bileşen olarak 
yer aldığı kompozit ürünlerin ihracatında, 
analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne 
ait Bileşen Listesi,
7. İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğrama-
dan ihraç edilmek istenmesi durumunda, 
fiili ithalat aşamasında düzenlenen ithalat 
uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük 
beyannamesi ve varsa analiz raporu.
İl/İlçe müdürlüğü tarafından ihracat baş-
vurusuna ait belgeler ve ihracat ön bildirim 
formu ile GGBS kaydı incelenerek sertifi-
kalandırma işlemleri gerçekleştirilir.

BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ 
RESMİ KONTROLLERİNE DAİR 
YÖNETMELİK
Gıda Mühendisi Seher Artun Bitkisel Gıda 
ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine 
Dair Yönetmelik hakkında ilgililere bilgi 
verdi. 
Müdürlük olarak özellikle gemiyle gelen, 1 
gün öncesinde yapılan ön bildirimleri ka-
bul ettiklerini dile getiren Artun, ithalat 
sürecini şöyle anlattı:
“İthalatçı firma www.ggbs.gov.tr adresi 

"Gümrük Müdürlükleri’nde uygunsuzluk yazısı yazılan ürünle ilgili 
tekrar bir işlem yapılamıyor. Bu yüzden bu konuya ithalatçı firmaların 
çok dikkat etmesi gerekir. Eğer belgeleriniz asıl değilse, o gün 
hiç müracaat etmeyin. Belgeler uygun ise risk esaslı kontrol sıklığı 
uygulanır.”
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üzerinden parola ve şifre bilgileriyle ön bil-
dirimde bulunur ve bu forma ithal edeceği 
ürüne ait belgeleri de ekler. Bu belgeler; 
Sertifika, Bileşen Listesi ve Etiket’tir. Ya-
pılan ön bildirimler kontrol görevlilerine 
dağıtılır. Kontrol görevlisi 2 iş günü içe-
risinde ön bildirimi inceleyip ithalatçı fir-
maya dönmek durumundadır. Belgelerde 
herhangi bir uygunsuzluk bulunması du-
rumunda ön bildirim açıklama sayfasında 
uygunsuzluk nedeni belirtilerek ön bildirim 
reddedilir. İthalatçı firma bu uygunsuzluğu 
gidererek bu ürün için tekrar ön bildirimde 
bulunabilir. Belgeler uygun ise ithalatçıya 
ithalat kontrolünün yapılacağı tarih bildiri-
lir. Kontrol tarihinde ithalatçı asıl belgeler 
ile İl Müdürlüğü'ne müracaat eder. Belge-
ler mutlaka ön bildirimde sunulan belgeler 
ile aynı  ve asıl belgeler olmalıdır. Aksi hal-
de uygunsuzluk yazısı yazılır.
Kontrol sonuçları uygun olan ürünler için 
Uygunluk Yazısı düzenlenir ve ithalatçıya 
iletilir. Uygunsuzluk Yazısı hem firmala-
ra hem Gümrük Müdürlüğü’ne yazılıyor. 
Gümrük Müdürlükleri’nde uygunsuzluk 
yazısı yazılan ürünle ilgili tekrar bir işlem 
yapılamıyor. Bu yüzden bu konuya itha-
latçı firmaların çok dikkat etmesi gerekir. 
Eğer belgeleriniz asıl değilse, o gün hiç 
müracaat etmeyin. Belgeler uygun ise risk 
esaslı kontrol sıklığı uygulanır.”
Sertifikaların, menşei ya da yüklendiği ülke 
tarafından onaylanmış olması gerektiği-
ne dikkat çeken Artun sertifikalarla ilgili 

şu bilgileri verdi: “Global sertifika ürünü 
ve/veya üreticiyi garanti eder. Ürün için 
düzenlenmişse, miktar ve parti no yer al-
malıdır. Bitki Sağlık Sertifikaları’nda (BSS) 
parti no aranmaz. Bitki sağlığı kontrolüne 
tabi ürünler için sertifika aranmaz, kontrol 
sonucu düzenlenen uygunluk yazısı aranır. 
Sertifika geçerlilik süresi sertifikada belir-
tilen süre kadardır. Tek bileşenden oluşan 
ürünler için (mısır, buğday, kanola, ayçiçek, 
küspe, kepek vb.) bileşen listesi aranmaz. 
Bileşen listesinde ana bileşenlerin haricin-
deki katkı maddeleri, aroma vericiler, renk-
lendirici vb. bileşenlerin miktarlarının veya 
oranlarının belirtilmesi zorunlu değildir.”
Artun, etiketlerle ilgili olarak, “Hammadde 
olarak ithal edilen, doğrudan piyasaya arz 
edilmeyecek olan, dökme olarak ambalaj-
sız getirilen, son tüketiciye veya toplu tü-
ketim yerine sunulmayan gıda ve yem için 
Türkçe etiket aranmaz. Türkçe etiketleme 
zorunlu olan ürünlerin etiketleme işlemi 
tamamlanmadan uygunluk yazısı düzen-
lenmez” dedi.  Artun, ithalatçının ithal 
ettiği ürünle ilgili izlenebilirliği sağlamak, 
yurt içinde satış ve dağıtımı ile ilgili bilgi 
ve belgeleri bulundurmak, istenildiğinde 
Bakanlığa ibraz etmek zorunda olduğunu 
vurguladı. 

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME 
YÖNETMELİĞİ
Gıda Mühendisi Harika Güngör, Türk Gıda 
Kodeksi Etiketleme Yönetmelikleri hakkın-

da katılımcılara bilgi aktardı. Güngör, Eti-
ketleme Yönetmeliği’nin gıda işletmecileri 
için farklı bir özelliği olduğunu ve daha 
dikkatli ve titizlikle takip edilmesi gerekti-
ğini vurguladı.   Güngör, Türk Gıda Kodeksi 
Etiketleme Yönetmeliği’nin amacını; son 
tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz 
edilen gıdaların genel ve belirli özel etiket-
leme kurallarını, beslenme yönünden eti-
ketleme kurallarını, tanıtımı ve reklâmına 
ilişkin belirli kuralları ve gıdalardaki bes-
lenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları 
belirlemek olarak açıkladı. Bu Yönetmelik-
te ilk defa karşılaşılan tanımlar olduğunu 
söyleyen Güngör, bunları şöyle sıraladı: 
“Doğrudan satış için Hazır Ambalajlı Hale 
Getirilmiş Gıda, Hazır Ambalajlı Gıda, Tav-
siye Edilen Tüketim Tarihi, Son Tüketim 
Tarihi yeniden tanımlandı. Toplu Tüketim 
Yeri tanımının kapsamı genişletildi. Bu 
tanımların açılımına baktığımızda; Doğ-
rudan satış için hazır ambalajlı hale geti-
rilmiş olan gıda; son tüketiciye veya toplu 
tüketim yerlerine satılmak üzere, aşağıda 
tanımlanan şekilde ambalajlanan gıdayı 
anlatıyor. 
Fırıncılık ve pastacılık ürünleri dışındaki 
gıdalar ile ilgili olarak; perakendeci ta-
rafından ambalajlandığı tesiste veya bu 
perakendeci tarafından kullanılan mobil 
bir araçta ya da hareketli bir tezgâhta sa-
tılmak üzere, aynı perakendeci tarafından 
hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdayı, 
fırıncılık ve pastacılık ürünleri ile ilgili ola-

Ahmet Güldal'a Ege Orman Vakfı'ndan 
kendileri adına dikilen ağaçların 
sertifikaları verildi.
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rak ise; Perakendeci tarafından hazır am-
balajlı hale getirilmiş olan gıdayı, Üreticisi 
tarafından üretildiği tesiste satılmak üzere, 
yine üreticisi tarafından hazır ambalajlı 
hale getirilmiş olan gıdayı,
Tavsiye edilen tüketim tarihi ise, uygun 
şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın ken-
dine has özelliklerini koruduğu süreyi gös-
teren tarihi,
Son tüketim tarihi ise mikrobiyolojik açı-
dan kolay bozulabilen ve bu yüzden kısa bir 
süre sonra insan sağlığı açısından tehlike 
teşkil etmesi muhtemel olan gıdaların tü-
ketilebileceği son tarihi belirtiyor. 
Toplu tüketim yerinin tanımı da genişletil-
di. Gıdanın tüketime hazır hale getirildiği 
ve tüketilmek üzere son tüketiciye sunul-
duğu; mobil araçlar veya sabit ya da hare-
ketli tezgâhlar da dâhil olmak üzere, hazır 
yemek hizmeti veren işletmeler ile resto-
ranlar, kantinler, okullar ve hastaneler gibi 
işletmeleri kapsıyor.”
Gıda işletmelerinin sorumluluklarından da 
bahseden Güngör bunları şu şekilde sıraladı:
“n Gıdayı kendi adı veya ticari unvanı al-
tında pazarlayan gıda işletmecisi, gıdanın 
etiketlenmesinden sorumludur. İthal edi-
len gıdanın etiketlenmesinden ise ithalatçı 
sorumludur.
n Gıdanın etiketlenmesinden sorumlu olan 
gıda işletmecisi, zorunlu etiket bilgilerinin 
gıda da bulunmasını ve doğruluğunu sağ-
lar.
n Gıda işletmecileri, son tüketiciye yönelik 
olan veya toplu tüketim yerlerine arz edi-
lecek olan hazır ambalajlı olmayan gıdalar 
ile ilgili olarak, gerektiğinde zorunlu etiket 
bilgilerinin son tüketiciye sunulmasını sağ-
lamak amacıyla, gıdayı alan gıda işletmeci-
sine aktarılması gereken bilgileri sağlar.
n Gıda işletmecileri aşağıdaki durumlarda; 
a) Son tüketiciye yönelik olarak üretilen, 
ancak son tüketiciye satılmadan önceki ve 
toplu tüketim yerlerinin dâhil olmadığı bir 
aşamada pazara arz edilen hazır ambalajlı 
gıdalarda,

b) Hazırlama, işleme, parçalama, bölme 
veya doğrama işlemleri için toplu tüketim 
yerlerine arz edilen hazır ambalajlı gıdalar-
da, zorunlu olan etiket bilgilerinin bulun-
masını sağlar. 
n Son tüketiciye veya toplu tüketim yerle-
rine yönelik olmayan bir gıdayı diğer gıda 
işletmecilerine arz eden gıda işletmecileri, 
bu işletmecilere, gerektiğinde bu Yönet-
melik ve gıda kodeksi kapsamında yer alan 
diğer etiketleme hükümleri ile ilgili sorum-
luluklarını yerine getirmeleri için yeterli bil-
giyi sağlar.”

ETİKETLERDE YER ALMASI GEREKEN 
ZORUNLU BİLGİLER
Güngör, bu Yönetmelikte etiketlerde yer 
alması zorunlu bilgileri ise şöyle sıraladı:
a) Gıdanın adı,
b) Bileşenler listesi,
c) Alerjen bileşenler veya alerjen işlem yar-
dımcıları,
ç) Bileşenler veya bileşen gruplarının mik-
tarı,
d) Gıdanın net miktarı,
e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya mik-
robiyolojik açıdan kolay bozulabilen gıda-
larda son tüketim tarihi,
f) Özel muhafaza koşulları ve/veya kulla-
nım koşulları,
g) Üreticinin veya ambalajlayıcının veya 
ithalatçının veya dağıtıcının adı veya ticari 
unvanı ve adresi,
ğ) Kayıt veya onay numarası,
h) Menşe ülke,
ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uy-
gun şekilde tüketimi mümkün değilse, gı-
danın kullanım talimatı,
i) Hacmen yüzde 1.2’den fazla alkol içeren 
içeceklerde hacmen gerçek alkol miktarı.
Etiketlerde birtakım ilave olan zorunlu bil-
gilerin olduğunu söyleyen Güngör, “Eğer 
bir gıda tatlandırıcı içeriyorsa, "tatlandırıcı 
içerir" yazılması zorunludur. Gıdanın parti 
işareti veya numarası olması gerekiyor. İz-
lenebilirlik açısından mutlaka parti ve seri 

numarası konmalı” dedi.  Güngör, doğru-
dan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş 
olan gıdalar ile ilgili olarak da uygulanan 
kuralları şu şekilde sıraladı:
“n Gıdanın satışı sırasında, etiketlerde zo-
runlu olması gerekli bilgiler maddesinin (a), 
(b), (c),(e) ve (h) bentlerinde yer alan bil-
giler satın alan kişinin görebileceği yerler-
de bulundurulur veya gıda ile birlikte satın 
alan kişiye sunulur.
n Talep edilmesi halinde, satın alan kişi 
zorunlu etiket bilgilerinin tümü hakkında 
bilgilendirilir.
n Üçüncü ve dördüncü fıkralar, diğer bazı 
zorunlu bilgilerin belirlendiği mevzuat hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.”
Yeni yönetmelikle zorunlu etiket bilgileri-
nin bildirim şeklinde birtakım değişiklikle-
rin vurgulanarak söylendiğine dikkat çeken 
Güngör konuşmasını şöyle sürdürdü:
“n Zorunlu etiket bilgileri; kolayca görüle-
bilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeye-
cek şekilde dikkat çekici bir yere yerleştirilir. 
Bu bilgiler, diğer yazılı veya resimli unsurlar 
vasıtasıyla herhangi bir şekilde saklanamaz, 
kapatılamaz veya kesilemez. Bu bilgilere 
ilişkin yazılar ile zemin arasında belirgin bir 
kontrast olması sağlanır.
n Belirli gıdalar için uygulamada olan mev-
zuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 8'inci 
maddede yer alan zorunlu etiket bilgileri am-
balaj üzerinde veya ambalaja yapıştırılmış 
bir etiket üzerinde bulunduğunda, bu bilgi-
lerin açıkça okunabilir olmasını sağlanacak 
şekilde, Ek-3’te tanımlanan x-yüksekliğinin 
en az 1,2 mm olduğu punto büyüklüğündeki 
karakterler kullanılarak yazılır.
n En geniş yüzeyi 80 cm2 den daha küçük 
olan ambalajlarda veya kaplarda, ikinci fık-
rada bahsedilen x-yüksekliği en az 0,9 mm 
olarak uygulanır.
n Etiketlerde zorunlu olması gereken bil-
giler maddesinin (a), (d) ve (i) bentlerinde 
belirtilen zorunlu etiket bilgileri, aynı görüş 
alanı içinde yer alır.(Gıdanın adı, net mikta-
rı, hacmen alkol miktarı)”.

Gıdaların Etiketinde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgilere İlişkin Hükümler

n Gıdanın adı olarak mevzuat hükümlerinde belirtilen resmi ad kullanılır.
n Hiçbir ticari marka adı veya ürünün içeriğini yansıtmayan özel ad gıdanın adı yerine geçemez.
n Gıdanın fiziksel durumuna veya gıdaya uygulanan özel işleme ilişkin bilgiler (örn;derin dondurulmuş, tütsülenmiş) gıdanın adında veya 
   adının yanında belirtilebilir.
n Işınlanmış gıdaların üzerinde “ışınlanmıştır” veya ”ışınlama işlemi yapılmıştır” ifadesi ve ilgili yönetmelikte belirtilen diğer bildirimler de bulunur.

SEMİNER
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Yerüstü kaynakları konusunda ciddi güce sahibiz. Geniş bir yelpazemiz 
var. Dünyada üretilmeyen ürünlere sahibiz. Fındık, incir ve zeytin 
gibi… Bunun yanında kestane, şeftali, karadut gibi ürünlerimizde de 
ciddi bir ihracat potansiyeli var.  Bu ürünler stratejik ürünlerimiz ve 
dünyada bu alanlardaki pazarlarımızı kaybetmememiz gerekiyor.
HAZIRLAYAN: Seda GÖK / Ticaret Gazetesi

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Gürhan Acar: 

“İzmir ‘Sıçrama Dönemi’ Yaşıyor”
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Ege Bölgesi ve İzmir için tarım ve tarım 
sanayi büyük önem taşıyor. Bölgedeki 
tarımın gücünü değerlendirir misiniz?
Katma değer yaratma bakımından tarım 
sektörü, İzmir ve Ege Bölgesi için gerçek-
ten önemli bir yere sahip. Sadece tarımda 
değil hayvancılıkta da güçlü bir yapısı var.  
İzmir ve Ege Bölgesi’nin toprakları çok 
verimli ve bu topraklar, ürün çeşitliliği 
açısından da ciddi bir potansiyele sahip. 
Tire, Menderes, Bergama ve Menemen 
Ovası ciddi bir potansiyel… Hayvancılık 
dışında meyve ve sebze üretimi konusun-
da da bölgede hızlı bir gelişimden bahse-
debiliriz. Özellikle Tire tarımda öncü bir 
ilçe olarak karşımıza çıkıyor. Tire Ovası 
ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin ve 
dünyanın sayılı ovaları arasında gösteri-
liyor. Sütten, kestaneye, karaduta, antep-
fıstığına ve şeftaliye kadar çok büyük bir 
ürün çeşitliliğine sahip. Ancak bunun ya-
nında tarıma dayalı sanayinin de burada 
katma değer yaratma açısından gelişmesi 
gerekiyor. Dolayısıyla, tarıma dayalı üre-
timde işletme tesislerinin kurulması da 
İzmir için önem arz ediyor.
Katma değer yaratılabilmesi için ürünün 
iyi şekilde işlenmesi lazım. İşlenmesinin 
ötesinde ihracat kalemi haline getirmek 
önem taşıyor. İhracat kalemleri içerisinde 
incir, üzüm dışında kestane, antepfıstı-
ğı ve şeftalinin de katma değeri yüksek 
şekilde işlenmesi lazım. Hayvancılıkta 
bölgenin en önemli ürünü süt ile ilgili 
lokomotif şirketlerimiz var. Bu şirketlerin 

İzmir ekonomisinde ciddi bir katma değer 
yarattığını görüyoruz. 
Ödemiş ve Tire, hatta İzmir merkezdeki 
fabrikaların önemli süt ve süt ürünleri 
potansiyeline sahip olduğunu gözlem-
liyoruz. Bu yatırımlar beraberinde yem 
sanayinin gelişmesini sağlamakta. Yem 
fabrikalarının varlığı beraberinde fabrika-
nın kullanabileceği hammadde ihtiyacını 
ortaya çıkarıyor. Bu da çiftçimize üretim 
alanı oluşturuyor. Görüldüğü üzere tarım 
sektöründeki işletme varlığı çok geniş kit-
leleri etkiliyor ve üretime katkı sağlama-
sına neden oluyor.
Tarım sektöründeki en önemli sorun-
larından birisi kayıt dışı ekonomi. Kayıt 
dışılık vergisel sorunlar yaratmasından 
daha fazla haksız rekabete yol açması 
ve tüm istatistiki verileri etkilemesi ba-
kımından önem arz etmektedir. Bazı ta-
rım ürünlerin KDV oranlarının yüksekliği 
bu kayıt dışılığı daha da arttırmaktadır. 
İzmir, Türkiye’nin en köklü borsası olan 
İzmir Ticaret Borsası’na sahip. Ürünler, 
İzmir Ticaret Borsası gibi borsalarda iş-
lem görmesi ile kayıt altına alınıyor. Bu 
manada kurumsallaşmış ve ciddi adımlar 
atmış olan İzmir Ticaret Borsası, tescil 
işlemlerini de arttırarak bizim işimizi ra-
hatlatıyor.

Tarım sektöründeki kayıtdışılığın öne-
mine dikkat çektiniz. Bu konudaki ra-
kamları bizimle paylaşır mısınız?
Kayıtdışı ekonomi konusunda herke-

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Gürhan Acar, İzmir’in her alanda sıçrama dönemi yaşadığını söyledi.  Acar, “İzmir’in şu anda eko-
nomik olarak yükselen bir trendi var. Bundan sonraki eğilim de böyle olacak. EXPO 2020 adaylığı bu konuda büyük bir güç katacak. 
Sağlık turizmi konusunda şehir hızla büyüyor. Şehir sadece üretim alanında değil hizmet sektöründe de hızlı yol alacak. Bu da insanlara 
İzmir’e gelip daha rahat iş yapma imkanı sunacak. Vergi idaresi olarak ekonomik açıdan ortaya çıkan ümit verici gelişmelerden ötürü 

mutluyuz” dedi. Öte yandan, tarım sektöründe kayıt dışılığın en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Acar, üreticinin ürününü 
Borsalar üzerinden satmasıyla bu oranın azaldığını vurguladı. Acar, “Bu manada da kurumsallaşmış ve ciddi adımlar atmış olan İzmir Ticaret 
Borsası, tescil sayısını arttırarak bizim işimizi rahatlatıyor” dedi.  İzmir Ticaret Borsası Dergisi’ni makamında kabul eden Mustafa Gürhan 
Acar ile tarım ve tarımsal sanayinin Ege Bölgesi için önemi, tarımda kayıt dışılığın önlenmesi için yapılması gerekenler ve şehrin gelişeceği 
yeni alanlar üzerine sohbet ettik. 

Mustafa Gürhan Acar Kimdir?

1971 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk ve or-
taokulu Eskişehir’de liseyi Ankara’da tamam-
ladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi 
İ.İ.B.Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
mezun oldu. 1996–1997 yıllarında Devlet 
Bütçe Uzman Yardımcılığı, 1997–1998 Baş-
bakanlık Devlet Personel Uzman Yardımcılığı 
görevlerinde bulunmuş; 1998 yılında Maliye 
Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı sınavı-
nı kazanmıştır. 2001–2004 yılları arasında 
Hesap Uzmanlığı görevinde bulunmuş, Ekim 
2004 tarihinde Bursa Defterdar Yardımcılığı 
görevine atanmıştır. 16.09.2005 tarihinde 
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında Grup Mü-
dürlüğüne atanmış olup, 09 Mayıs 2007–16 
Mart 2010 tarihleri arasında Balıkesir Ver-
gi Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır. 
14.05.2008 tarihinde Baş Hesap Uzmanı 
olmuştur.22.02.2010 tarihinde İzmir Vergi 
Dairesi Başkanlığına atanmıştır. Katma Değer 
Vergisi Kanunu (İhracat İstisnası ve İadeler ile 
Tevfikat Uygulamaları) adlı kitabı yayımlanmış-
tır. Vergi yükünün ekonomik ve sosyal etkileri 
ile vergi yükünün adil dağılması için alınması 
gereken tedbirler konulu tez hazırlamış olup, 
çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. 
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.Fende 
Mali Yargı ve Balıkesir Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Kamu Maliyesi 
dersleri veren Mustafa Gürhan ACAR, evli ve 
3 çocuk babasıdır.
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simden birtakım açıklamalar yapılıyor. 
Oransal olarak belirlemek son derece 
zor. Ancak Türkiye genelinde kayıt dışılık 
GSMH’nın yüzde 30’u olarak ifade ediliyor. 
Türkiye’nin 2010 yılı GSMH’sının 1 trilyon 
100 milyar TL’nin üzerinde olduğu hesaba 
katıldığında kayıt dışı ekonominin yaklaşık 
330 milyar TL civarında olduğundan söz 
edilebilir. Tarımda kayıt dışılığı önlemek 
istiyorsanız kayıtlı ürünlere teşvik uygula-
mak en önemli adımlardan biridir. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
teşvik ve primlerine baktığınızda çiftçiyi ve 
üreticiyi kayıt altına girmeye yönelten ça-
lışmalar dikkat çekiyor. Artık üretici “Teş-
viğimi almak için, gideyim tescilimi yaptı-
rayım” diyor. 
İnsanlar bu şekilde teşvik edildiklerinde 
kayıt içine girmeleriyle bizim işimizi kolay-
laştırıyorlar. Kayıt dışılığı engellemek isti-
yorsak, kayıt dışılık konusunda kurumların 
koordineli çalışması büyük bir önem taşı-
yor. Bununla ilgili tüm kurum ve kuruluşla-
rın işbirliği içinde olması gerekiyor. 
Sistemlerin bir şekilde entegre olması la-
zım. Bu sürecin aslında 3 sacayağı var. İlk 
ayağı üretici, ikincisi Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlı-
ğı gibi devlet kurumları üçüncüsü ise devlet 
haricindeki STK ve Borsa. Bu üç sac ayağı 
içinde sistem bir bütün ise ve ortaklaşa 
çalışabiliyorsa ancak o zaman kayıt dışılığı 
önleyebiliriz. Bunu gerçekleştiremediğiniz 
sürece tarımda da kayıt dışılığı önlemeniz 
mümkün değil. 

İzmir ve Ege Bölgesi tarımında lokomo-
tif olan ürünleri var. Pamuk, üzüm, zey-

tin ve incir gibi… Sizce, bu ürünlerin dı-
şında tarımda ön plana çıkabileceğimiz 
ürünler ve alanlar neler olabilir?
Bana göre; tarımsal bir ürünü işledikten 
sonra, bir başka deyişle ürüne bir katma 
değer katıldığında ne kadar çok para edi-
yorsa o ürüne yönelinmeli. Bu konudaki 
seçimlerde duygusal olmamalıyız. Ancak 
bunu yaparken stratejik ürünlerimizi göz 
ardı edemeyiz. Türkiye’nin tarım ürünle-
rinde olmazsa olmaz tarım ürünleri var. 
Yerüstü kaynakları konusunda ciddi güce 
sahibiz. Geniş bir yelpazemiz var. Dünyada 
üretilmeyen ürünlere sahibiz. Fındık, incir 
ve zeytin gibi… Bunun yanında biraz önce 
değindiğim kestane, şeftali, karadut gibi 
ürünlerimizde de ciddi bir ihracat potan-
siyeli var.  Bu ürünler stratejik ürünlerimiz 
ve dünyada bu alanlardaki pazarlarımızı 
kaybetmememiz gerekiyor. Yaptığımız 
çalışmalarda da bunları dikkate almalıyız. 
Stratejik ürünlerimize sahip çıkmalıyız. 
Ege’nin de kendine özgü ürünlerine sahip 
çıkması önemli.

İzmir’i vergi tahakkuku açısından de-
ğerlendirir misiniz?
Gelir Vergisi mükellef sayımıza baktığımız 
zaman yaklaşık 232 bin mükellefimiz var. 
Kurumlar Vergisi mükellefi sayımız ise 46 
bin düzeyinde. İzmir’in nüfusu ile oranla-
dığımızda yüzde 6. İzmir, bu konuda iyi 
bir yerde. Gelişmeler de şunu gösteriyor; 
takriben 27,5 milyar TL’nin üzerinde bir 
tahsilâttan bahsediyoruz. Buradaki dağı-
lım çok önemli. İzmir’de tahsilâtın yüzde 
45’ini ÖTV’den, yüzde 34’ünü ithalattan 
ve dahilde alınan KDV’den yaptık.  Toplam 

vergi gelirleri içerisinde toplamda yüzde 
79’luk bir orandan bahsediyoruz. 
Dolaylı vergiler İzmir’de gerçekten daha 
fazla toplanıyor. Kurumlar Vergisi’ndeki 
vergi gelirleri bakımından da biz 2010 yı-
lıyla karşılaştırdığımızda ciddi artış yaşadı-
ğımızı görüyoruz. Dâhilde alınan KDV’de 
İzmir’de artış gözlemledik. Rakamlar 
İzmir’in ekonomisinde hizmet ve mal üre-
timinin arttığını gösteriyor. 2009 yılından 
itibaren kira beyanlarında da artış yaşanı-
yor. Gelir İdaresi elindeki veri tabanını kul-
lanarak mükellefe mektuplar göndererek 
mükellefin ekonomik durumunu yakından 
takip ettiğini göstermektedir. Mükellefi bu 
şekilde takip ederek ilerleyen dönemde 
beyan edilecek matrahların artacağını tah-
min edebiliriz. İzmir’in şu anda yükselen bir 
trendi var. Bundan sonraki eğilim de böy-
le olacak. EXPO 2020 adaylığı bu konuda 
büyük bir güç katacak. Sağlık turizmi ko-
nusunda şehir hızla büyüyor. Şehir sadece 
üretim alanında değil hizmet sektöründe 
de hızlı yol alacak.  İzmir’de bir sıçrama dö-
nemi yaşanıyor. İzmir’de tıkanmış noktalar 
yavaş yavaş açılmaya başladı. İnsanlar artık 
iş yapabilir noktaya geldi. Yeni teşvik siste-
minde her nerde yapılırsa yapılsın büyük 
yatırımların teşvikten faydalanacağına dair 
açıklamalar var. İzmir, ekonomik altyapısı 
ve lojistik imkânları dikkate alındığında 
yeni teşvik sistemi ile büyük yatırımlar için 
cazibe merkezi haline gelebilir. 

İzmir’in ön plana çıkarması gereken 
yönleri nelerdir?
İzmir, teknolojisi yüksek ürünleri üretme-
ye adım atmalı. İzmir’in insan yetiştirme 
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daha çok işyerinde vaktini geçiriyor. Özel-
likle TOKİ ile ortak çalışmalar yürüttük. 
Bornova’da bir bina yatırımı yaptık. Bor-
nova Vergi Dairesi, Belkahve Vergi Dairesi, 
Kemeraltı Vergi Dairesi, Takdir Komisyonu 
ve Bornova Taşıtlar Vergi Dairesi bu binada 
toplandı. O manada çalışanımızın kullandı-
ğı teçhizatı yeniledik. Bunlar devam edecek. 
Menemen’deki eski Hükümet Binası’nı Ver-
gi Dairesi yapmayı planlıyoruz. Sonrasında 
Bergama’da Ticaret Odası ile birlikte ortak 
bir çalışmamız var. Sonuçta ilçeye yeni bir 
vergi dairesi kazandırmak istiyoruz.
Bir de son aşamaya gelen Bayraklı’daki 
yeni bina projemiz var. Başkanlık binamızı 
ve buradaki hizmet birimlerimizi bu binaya 
taşıyacağız. Nisan ayında temelini atmayı 
arzu ediyoruz. Her türlü yasal işlemler ta-
mamlandı. Konak Vergi Dairesi’nin altyapı-
sı da güçlendiriliyor. 

VİMER kapsamında 444 0 189 hattına 
ilgi ne düzeyde? Hizmet hattınıza en çok 
hangi şikâyetler geliyor?
Şikâyetten çok vergisel konularda soru-

lar geliyor. Uzman arkadaşlarımız burada 
görev yapıyor. Gerektiğinde anında cevap 
veriliyor, eğer araştırılması gerekiyorsa va-
tandaşla tekrar iletişim kuruluyor ve bilgi 
veriliyor. Aynı zamanda evinden çıkama-
yan sakat ve yaşlı mükelleflerimiz bu hat 
aracılığı ile GMSİ Beyanname doldurulması 
hizmetini alabilmektedir.
En çok gelen şikâyet ise fiş alamayanlar olu-
yor. Diğer kurumları ilgilendiren şikâyetler 
bile bazen gelebiliyor. 

Son olarak tarım sektörüne vermek is-
tediğiniz mesajları alalım…
Tarım vazgeçilmez. Çünkü sadece tüketim 
ile ayakta duramazsınız. Ülke olarak ayakta 
kalmak istiyorsanız üretmek zorundasınız. 
Tarım kesimine burada büyük görev düşü-
yor. Çünkü hammadde üreticisi tarım kesi-
mi. Türkiye’de tarım mihenk taşıdır. Tarım 
kesimi, ekonomide kriz yaşanmamasında 
önemli bir yere sahiptir. Tarlasını insanlar 
boş bırakmasın ve üretime katkı sağlasın. 
Allah ürünlerine ve kazançlarına bereket 
versin. 
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potansiyeli çok yüksek. Üniversiteleri dü-
şündüğümüzde güçlü bir potansiyel var. 
Teknoloji bölgeleri yaratılabilir. İkincisi, bu 
şehir ve çevresi doğasıyla gerçekten de çok 
cezp edici. Bu manada hizmet sektörüne de 
odaklanılmalı. Şehir, sağlık turizmi ve orga-
nik tarıma daha fazla yönelebilir. Ulaşım alt 
yapısını çözüme kavuşturacak projelerle Ka-
raburun neden bir Çeşme olmasın?  
Karar verirken kazançlarımız ile kaybettikle-
rimizi karşılaştırmamız gerekiyor. Sektörleri 
bu nedenle çok iyi seçmemiz lazım. Kirliliğe 
yol açmayan sektörlerle bu bölgede yol al-
mak gerekiyor.

İzmir’de hizmet kalitesini arttırmak 
amacıyla Gelir İdaresi olarak ne gibi ya-
tırımlar yaptınız?
İster kamu ister özel sektörde olun, bir iş 
yapıyorsanız bunu insan ile yapıyorsunuz. 
İnsana yapılan yatırım ile de hizmet kalite-
nizi arttırıyorsunuz. Hizmet kalitesini eğitim 
ile arttırırsınız. Göreve geldiğimizden beri 
odaklandığımız nokta eğitim. İşlerimizi ger-
çekleştirirken süreçlerimiz var. Göreve gel-
diğimizden beri mükellefimiz işini en kolay 
ve kısa zamanda nasıl halleder ve hizmet 
alır bunun arayışında idik. Hem iyi hem de 
kısa zamanda hizmet vermeye odaklandık. 
Hizmet Kalitesini Arttırma Projesi kapsa-
mında bütün personelimize eğitim verdik. 
İkincisi yüksek lisans programına özendirdik 
ve o manada olumlu tepkiyi aldık. 35 arka-
daşımız üniversitede yüksek lisans yapıyor. 
Biz bir adım ötesini de düşündük. Yüksek li-
sans programını bitirirken projelerinin bizim 
çalışma alanımız ile ilgili olmasını istedik. 
Hizmet kalitemizi nasıl arttırabiliriz buna 
yönelik çözüm önerilerine ilişkin proje ge-
liştirmelerini arzu ediyoruz. Aksilik olmazsa 
Mayıs sonuna kadar bu projeler tamam-
lanacak ve sonrasında değerlendirilecek. 
Bilimsel ve ayakları yere basan projeleri 
önemsiyoruz. Uygulama odaklı projeler isti-
yoruz. Öncelikle kendi sinerjimizden yarar-
lanacağız. İşi yapan bilir. İşin hâkimi çalışan-
larımız. Aksaklıkları da onlar biliyor. 

Hizmet binalarında da ciddi yatırım sü-
reci yaşandı…
Evet. Aslan yatağından belli olur. Hem mü-
kellefimizin iyi hizmet alacağı, hem de çalı-
şanımızın rahat edebileceği mekânlar yarat-
mak istedik. Çünkü çalışanlarımız, evinden 
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Yeni TTK’nın cezaları 
korkutuyor

Y eni Türk Ticaret Kanununun yü-
rürlüğe girmesine yaklaşık 4 ay 
gibi kısa bir süre kaldı. Bugünler-
de bir yandan Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile ülke çapında 
düzenlenen toplantılarla yeni kanun anla-
tılmaya diğer yandan da gerek bu toplan-
tılarda gerekse diğer kanallarla gelen tepki 
ve reaksiyonlar ölçülerek olası değişiklikler 
belirlenmeye çalışılmaktadır.
Değişik ortamlarda ifade ettiğimiz gibi, yeni 
TTK’nın yenilik ve kolaylık getiren pek çok 
olumlu düzenlemeleri vardır.  Ancak geniş 
kesimlerde endişe ve korkuya sebep olan 
bazı düzenlemeleri de vardır. Bu düzenle-
meler başta cezalar olmak üzere, şirketten 
borçlanma yasağı, internet sayfasında açık-
lanacak bilgilerin ticari ve mali sır niteliğin-
de olanları, her boydaki anonim ve limited 
şirketlerin tamamını kapsayan uluslar arası 
standartlarda muhasebe, finansal tablolar 
ve denetim, vergi kanunları ile TTK arasında 
uyum sağlanmamış olmasıdır. Bu konular 
arasında, en fazla endişe ve korkuya neden 
olanı, cezalarla ilgili düzenlemelerdir. 
Yeni TTK’da suç kabul edilen fiiller ve bu fiil-
lere uygulanacak cezaların çoğunluğu “Suç-
lar ve Cezalar” başlıklı 562.maddesinde yer 
almıştır.  Bu madde ve kanunun diğer mad-
delerinde suç kabul edilen 20 ayrı fiil için 
hapis cezaları ya da ödenmemesi halinde 
hapis cezasına dönüşen adli para cezaları 

öngörülmüştür. Kanunda, doğrudan hapis 
cezasını gerektiren 10 suç belirtilmiş ve bu 
suçlar için 3 yıla kadar muhtelif hapis ceza-
ları öngörülmüştür. Üstelik bu suçlar Yeni 
TTK’nın 563. maddesine göre “resen takip” 
olunacaktır.

Suçlar ve Cezaları
Öncelikle, yeni TTK’da suç kabul edilen fi-
illerin neler olduğunu ve karşılığında öngö-
rülen cezaları kısa cümlelerle özetleyelim, 
daha sonra yeni cezalarla ilgili değerlendir-
memizi ve önerimizi belirtelim.

n Defter tutmayanlar, onaylatmayan-
lar, belgeleri ibraz etmeyenler ve hileli 
envanter çıkaranlar 200 günden az ol-
mamak üzere adli para cezası ile ceza-
landırılır. 
n Muhasebe standartlarına uymayanlar 
300 güne kadar adli para cezası ile ce-
zalandırılır.
n Hakim şirket ve bağlı şirket ilişkilerin-
de yanlış-yanıltıcı rapor düzenleyenler 
ve açıklamalarda bulunanlar 2 yıla kadar 
hapis ve adli para cezası ile cezalandırı-
lır.
n Denetimi engelleyenler 3 aydan 2 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
n Kuruluşta aykırı beyanda bulunan ku-
rucular, kuruluş ve şirket işlemleri hak-
kında aykırı rapor veren işlem denetçisi, 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda suç kabul edilen fiiller ve bu fiillere 
uygulanacak cezaların çoğunluğu “Suçlar ve Cezalar” başlıklı 562. 
maddesinde yer almıştır.  Bu madde ve kanunun diğer maddelerinde suç 
kabul edilen 20 ayrı fiil için hapis cezaları ya da ödenmemesi halinde 
hapis cezasına dönüşen adli para cezaları öngörülmüştür. 
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ilgili maddelere aykırı bir şekilde şirkete 
borçlanan ortak yada yönetim kuru-
lu üyeleri 300 günden aşağı olmamak 
üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
n Finansal tabloları ilan etmeyenler 
200 günden az olmamak üzere adli 
para cezası ile cezalandırılır.
n Sır saklama yükümlülüğüne uyma-
yan görevliler TCK’nun 239. Maddesi-
ne göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 
5.000 güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır.
n Belge ve beyanların hileli, sahte oluşu 
ve gerçeğe aykırılığı hallerinde 1 yıldan 
3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır.
n Sermaye hakkında yanlış beyanda 
bulunulması halinde 3 aydan 2 yıla ka-
dar hapis veya adli para cezası ile ceza-
landırılır.
n Değer biçmede kanuna aykırılık ha-
linde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.
n SPK mevzuatına aykırı olarak halktan 
para toplayanlar 6 aya kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır.
n İnternet sitesini kanunun yürürlüğün-
den itibaren 3 ay içinde oluşturmayan-
lar veya mevcut sitesini bilgi toplumu 
hizmetlerine özgülemeyenler 6 aya 
kadar hapis ve 100 günden 300 güne 
kadar adli para cezası; içeriği uygun bir 
şekilde koymayanlar 3 aya kadar hapis 
ve 100 güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır.
n Ticaret sicile tescil ve kayıt için bile-
rek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 3 
aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para 
cezası ile cezalandırılır.
n Haksız rekabet fiillerinden birini işle-
yenler,  ilgililerin şikayeti üzerine her bir 
fiil için 2 yıla kadar hapis veya adli para 
cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki suçlar ve karşılığında öngörülen 
cezaların çokluğu yanında bazılarının doğ-
rudan hapis cezası diğerlerinin de hapse 
dönüşebilir olması yeni TTK’da eskisine 
göre en fazla dikkat çeken ve aynı zaman-
da endişeye yol açan konuların başında 
gelmektedir. Bu nedenle pek çok kesim 
tarafından, kanunun yürürlüğünden önce 
değiştirilmesi istenmektedir.
Halen yürürlükte olan eski TTK, suç kabul 

ettiği az sayıdaki fiil için hapse çevrileme-
yen para cezası ile sınırlı fiiller için bazı 
hapis cezaları öngörmektedir. Bu fiiller, 
tescil yaptırılmaması ile ticaret sicile ger-
çeğe aykırı beyanda bulunulması, haksız 
rekabet fiilinin sürdürülmesi, gerçeğe aykırı 
belge düzenlenmesi, yönetim kurulu üye-
lerinin ve denetçilerin ihmalleriyle zarara 
yol açılması halleridir.
Eski kanunda olduğu gibi haksız rekabet fi-
iliyle diğer tacirlere zarar verilmesi, sahte 
belgelerle işlem yapılması, sahte beyan ve 
belgelerle zarara yol açılması, yatırımcıla-
rın, ortakların, alacaklıların dolandırılması 
gibi (benzer hallerde Türk Ceza Kanununda 
yada Vergi Usul Kanununda hapis cezasını 
gerektiren) fiiller için hapis cezası öngörül-
mesine kimsenin itirazı olamaz. Üstelik ka-
nunlara uygun iş yapanları ve iyi niyetlileri 
korumak amacıyla belirtilen mahiyetteki 
fiillerin hapis yada adli para cezası ile ceza-
landırılması da gerekir. 
Yeni  TTK’daki hapis cezalarının da benzer 
mahiyetteki fiillerle sınırlı olması, suç ka-
bul edilen ve adli para cezası öngörülen 
diğer fiiller için ise idari para cezası öngö-
rülmesi daha doğru ve hakkaniyete uygun 
olacaktır.
Üstelik 31.01.2012 tarih ve 6273 sayılı 
yasa ile 5941 sayılı Çek Kanunu değişti-
rilmiş, ekonomik suça ekonomik ceza 
gerekçesiyle karşılıksız çek düzenlenme-
si halinde uygulanan cezai yaptırım idari 
yaptırıma dönüştürülmüştür. Yeni TTK’da 
yer alan bazı hapis cezaları ile adli para 
cezalarının sebebi kabul edilen fiillerin hiç 
biri karşılıksız çek düzenlemekten daha ağır 
suç niteliğinde değildir. O halde aynı yak-
laşım ve gerekçeyle, yeni TTK’ndaki (bazı 
hapis cezaları hariç) hapis cezaları ile adli 
para cezalarının tamamının idari para ce-
zasına dönüştürülmesi gerekir. Aksi halde, 
yeni TTK, anonim ve limited şirketlerde 
yönetici sorumluluğu almayı ve bu tür-
den yeni sermaye şirketleri kurulmasını 
caydırıcı mahiyettedir. İş aleminde yeni 
TTK konusundaki mevcut algı, daha önce 
vergide yaşadığımız “nereden buldun” al-
gısına benzerlik göstermektedir. Bu algıyı 
ve duyulan endişeleri ortadan kaldırmak 
ve ülkemizde şirketleşmeyi teşvik etmek 
için, kanunun yürürlüğünden önce endişe 
ve korkuya yol açan konularda makul yasal 
değişiklikler yapmak gerekir.  

İzmir’de Yapılacak TTK 
Toplantısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbir-
liği ile ilki İstanbul’da, ikincisi Konya’da ya-
pılan TTK toplantılarının üçüncüsü (prog-
ram değişmezse) 4 Nisan 2012 Çarşamba 
günü İzmir’de yapılacaktır. Bu toplantıla-
rın, kanunun yürürlüğünden önce toplam 
14 ilde yapılması hedeflenmiştir. Benim 
de katıldığım İstanbul toplantısında, yeni 
kanunun tanıtımı, önemli maddelerin an-
latımı ile soru cevap ve önerilere yer ve-
rilmiştir. Aynı anda internet ortamında da 
canlı verilen bu toplantılar, yeni kanunun 
daha iyi anlaşılması yanında, kanunun uy-
gulaması ile ilgili yayınlanması beklenen 
ikincil mevzuatın (3 tüzük, 6 yönetmelik, 
16 tebliğ) içeriği için yol gösterici ve olası 
kanun değişikliklerinin de belirlenmesine 
vesile olmaktadır. O nedenle Sayın Bakan 
ve Bakanlığın üst düzey ekibi ile TOBB Baş-
kanının şahsen katılımı beklenen bu top-
lantı, bölgemizin taleplerinin birinci derece 
muhataplarına anlatılması için önemli bir 
fırsat olacaktır.  
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İTB, 120. yaş gururunu 
ödül vererek paylaştı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meslek Başarı Ödülü ve 19. Gazetecilik 
Yarışması Ödül Töreni, Aralık ayı Meclis Toplantısı’nın ardından 
Üzüm Salonu’nda gerçekleştirildi.

TÖREN
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İTB’nin 120. yılı etkinlikleri kapsa-
mında İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
işbirliğiyle bu yıl son kez düzenlenen, 
"19. İzmir Ticaret Borsası Gazetecilik 

Yarışması’’nda 13 gazeteci dereceye girer-
ken, İzmir Ticaret Borsası’nın 79 üyesi Mes-
lek Başarı ödülü aldı.
Törende konuşan Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, 19 yıl önce ekonomi 
gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla yola 
çıktıklarını, bugün ekonomi basınının güç-
lü bir konuma geldiğini belirterek, ‘’Bugün 
ulusal basınımızın güçlü ekonomi sayfaları-
nı, iddialı ekonomi haber kanallarını, mis-
yon sahibi ekonomi dergilerini ve artmaya 
başlayan ekonomi portallarını görünce 
amacımızın hasıl olduğunu görmekten 
mutluluk duyuyoruz’’ dedi.
Meclis Başkanı Halit Kaya, gazeteciliğin in-
sanoğlunun en temel haklarından biri olan 
bilgi edinme hakkını icra eden çağımızın en 
önemli mesleklerinden biri olduğunu vur-
guladı. Kaya, “Ülkemiz ve bölgemiz tarım 
sektörünün gelişmesi için 120 yıldır çalışan 
İzmir Ticaret Borsası olarak, tarım sektörü-
müzün mevcut durumunun cesurca ortaya 
konulması, farkındalık ve etkileşim sağla-
yarak sektörün geliştirilmesi ve sektör ile 
ilgili ideallere ulaşılabilmesi için ekonomi 
gazeteciliğinin ve özellikle tarım ekono-
misi gazeteciliğinin önemi çok büyüktür. 
Konularına ve mesleğine hakim, işinin ehli 
gazeteciler tarafından yapılan tarım ve ta-
rım ekonomisi ile ilgili her haber ve değer-
lendirmenin, sektörümüzü bir adım ileriye 
taşıdığına inanıyorum” diye konuştu.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Ga-
zeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel 
ise gelecek yıl merhum gazeteci İsmail Sivri 
adına ulusal bir basın yarışması düzenlene-
ceğini vurguladı. Sertel, İstanbul’da Nezih 
Demirkent, Abdi İpekçi, Sedat Simavi ve 
Burhan Felek gibi büyük isimler adına ya-
rışmaların düzenlendiğini, İsmail Sivri adına 
düzenlenecek yarışmayla Anadolu’daki ga-
zeteciler için de bir platform oluşturulmuş 
olucağını belirtti. 

HABER
Sinan Doğan – Yeni Asır Gazetesi –  Zeytin dalında kavga
Tolga Albay – A.A. -  Borsa tahtasında kurban pazarlığı
Nihat Delibaşı – Habertürk Gazetesi – Ege’de tütün üretimi durma noktasına geldi
Mansiyon: Murat Şahin – Yeni Asır Gazetesi – 40 bin inek artık yatakta yatıyor

ARAŞTIRMA-İNCELEME
Seda Gök – Ticaret Gazetesi – Mitolojiyi zeytinyağına taşıdılar marka oldular
Mehmet Uluğtürkan – Refleks Gazetesi – Milli servet koruma altında
Mete Tamer Omur – Hürriyet Gazetesi – Yatırımcının yeni gözdesi

RÖPORTAJ
Seda Gök – Ticaret Gazetesi – Bayat ekmeği atmamak için besici oldu
Ebru Erdoğan – Habertürk Gazetesi – Ucuz yemek yiyen çalışan hastalıktan kurtulamıyor
Esra Ar Seyirden – Ticaret Gazetesi – Türkiye’nin tek biodizel üreticisiyiz

RADYO-TELEVİZYON HABERİ
Semra Kırışman – TRT – Tarım sigortası
Burak Kargöz – Bloomberg TV – Ege Bölgesi tarım dosyası
Ezgi Saraçoğlu – Kanal 35 – İadei-i İtibar

Yarışmanın Özel Ödülü ise Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’ne verildi. 
Törende ayrıca, Borsa’da çeşitli kriterlerde başarı elde eden 79 üyeye madalya ve 
başarı plaketleri takdim edildi.

19. GAZETECİLİK YARIŞMASI 
ÖDÜL ALANLAR
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 ÖDÜL ALAN KİŞİ VE KURULUŞLAR
n Üstün Meslek Başarı Ödülü: Borsa üyeliğinde 
   toplam elli yılını dolduranlar.

n Özel Tescil Teşvik  Ödülü alanlar:
 1. Angos Hayvancılık Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
2. Yıldırım Dış Tic.ltd.Şti.
3. Niğmet Hayvancılık Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.

n Meslek Başarı Ödülü: 
1. Son takvim yılı içinde kendi meslek gruplarında, yönetim kurulunca belirlenecek limitlerin üzerinde 
   en yüksek tescil ücreti ödeyen ilk üç üye,

n Meyvelerin Yetiştirilmesi  ve Kurutulması  

n Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık

TÖREN

G.N S.N ÜNVANI MESLEK GRUBU KAYIT YIL

1 1 A.Lafont ve Mahdumları Ticaret Ltd.Şti. Kuru ve Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti 11.05.1944 66

2 2 Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. Sıvı ve Katı Yağ İmalatı 31.08.1945 65

3 3 Klark Kuru Meyve İhr.Tic. ve San.Ltd.Şti. Kuru ve Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti 08.02.1946 65

4 4 Yeni Un San. ve Tic.A.Ş. Gıda Ürünlerinin İmalatı ve Hububat 
Mamulleri Toptan Tic. 20.01.1948 63

5 5 Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. Sıvı ve Katı Yağ İmalatı 02.11.1948 62

6 6 S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Kuru ve Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti 29.11.1949 61

7 7 S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tekstil Elyafı Vb. Toptan Ticareti 29.11.1949 61

8 8 S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Meyvelerin Yetiştirilmesi ve Kurutulması 29.11.1949 61

9 9 S.S.Tariş Zeytin ve Z.Yağı Tarım Satış Koop.Birl. Sıvı ve Katı Yağ İmalatı 29.11.1949 61

10 10 Erdil Koll.Şti.Yaşar Mehmet Erdil ve Ortağı Baklagiller Toptan Ticareti 09.07.1952 58

11 11 Ahmet Metin Ergener Aracılar 24.03.1955 56

12 12 Ege İdrofil Pamuk Fab.A.Ş. Tekstil Elyafı Vb. Toptan Ticareti 13.03.1957 54

13 13 S.S.İzmir Kasaplar Der. Mens. Malz. Temin Tevzi Koop. Et ve Et Ürünlerinin Toptan Ticareti 15.04.1958 53

G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

14 1 Gülkaynak Tar. İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.                             9.154,03    

15 2 Kemal Kılıç Tar. Ve Orman Ürn. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti.                             6.342,07    

16 3 Özümyağ Organik Tar. Ürn. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.                             6.061,28    

G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

17 1 Abalıoğlu Yem Soya ve Teks. San. A.Ş.                           55.434,44    

18 2 C.P. Standart Gıda San. Ve Tic. A.Ş.                           14.404,47    

19 3 Enver Ağa İşletmeleri Gıda İnş.San. Ve Tic. Ltd. Şti.                             4.183,80    

n Pamuğun Çırçırlanması  
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

20 1 Celepler Pam. San. Ve Tic. Ltd. Şti.                           31.083,33    

21 2 Şenaylar Pamuk Çırçırlama Gübre Ziraat San. Ve Ti. AŞ.                           21.197,97    

22 3 Şenler Çırçır Tar. Ürn. Gıda Emlak Tic. Ve San. Ltd. Şti.                           18.922,36    

n Gıda Ürünlerinin İmalatı ve Hububat Mamulleri  

G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

23 1 Tat Konserve ve San. AŞ.                           48.393,76    

24 2 Yaşar Dış Tic. AŞ.                           46.418,96    

25 3 Çamlı Yem Besicilik Sa. Ve Tic. Aş.                           31.275,80    
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n Sert Kabuklu Yemişlerin İmalatı
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

26 1 Kermes Tar. Ürn. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.                           33.350,53    

27 2 Mehmet Çakıcı                           10.001,35    

28 3 Habay Gıda Tar. Ürn. Orman Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.                             9.726,58    

n Süthane İşletmeciliği ve Peynir İmalatı 
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

29 1 Pınar Süt Mam. San. Aş.                         135.216,04    

30 2 Balkan Süt Ürn. San. Ve Tic. Aş.                           37.953,10    

31 3 Altınköy Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.                           16.524,81    

n Tahılların ve Tohumların Toptan Ticareti 
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

32 1 Hakan Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti.                           24.285,05    

33 2 Semsa İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.                             9.213,68    

34 3 Zenno Gıda Tic. Ltd. Şti.                             8.334,76    

n Yağlı Tohumların Toptan Ticareti  

G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

35 1 Körfez Gıda ve Tarım Ürn. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti.                           19.665,99    

36 2 Agromey Gıda Tic. A.Ş.                           14.222,22    

37 3 Hemsi Tarım Ürn. Tic. Ve San. Ltd. Şti.                           13.036,52    

n  Baklagiller Toptan Ticareti 
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

38 1 Metro G.M.B.köy AL. VER. Hizmetleri Ltd. Şti. İzmir Şubesi                           10.663,84    

39 2 Hüsnü Özmen Gıda San. Ve Tic. AŞ.                             6.463,34    

40 3 Kibaroğlu Gıda İnş. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.                             1.280,23    

n  Canlı Hayvanların Toptan Ticareti 
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

41 1 Çaçan Et Mam. Paz. Nak. İnş. Taah. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.                           49.859,78    

42 2 Pehlivanoğlu Entg. Et. Ve Gıda Ürn. Aş.                           41.905,42    

43 3 Agrovit Yem Gıda Tar. Hay. Nak.San. Tic. Ltd. Şti.                           12.510,14    

n Meyve ve Sebzelerin Toptan Ticareti  

G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

41 1 Tukaş Gıda San. Ve Tic. Aş.                           26.164,99    

42 2 Öztar Tohumculuk ve Tar. Ürn. Ürt. Ve Tic. Aş.                           23.440,51    

43 3 En-Es Gıda Ürn. İnş. Petrol Nak.San. Ve Tic.  Ltd. Şti.                           18.534,07    

n  Kuru ve Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti 
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

44 1 Işık Tar. Ürn. San. Ve Tic. Aş.                           42.037,07    

45 2 Usta Gıda San. Ve Tic. Aş.                           15.993,52    

46 3 K.F.C. Gıda Teks. San. İth. İhr. Yatrım Aş.                           12.932,57    

n Et ve Et Ürünlerinin Toptan Ticareti 
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

47 1 Pınar Entegre Et ve Un San. Aş.                           79.849,20    

48 2 Sınırlı Sorumlu Tire Süt Müs.Tarımsal Kalk. Koop.                           30.225,61    

49 3 DST Gıda Paz. Ambl.Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.                           13.529,24    
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n Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

50 1 Agritrade Tar. Ürn. Tic. Loj. Ve Depoculuk Ltd. Şti.                           73.321,66    

51 2 Tariş Zeytin Z.yağı ve Yan Ürn. San. Paz. Nak.ve Yay. Aş.                           47.830,98    

52 3 Unilever San. Ve Tic. Türk Aş.                           34.256,27    

n Baharat ve Orman Yan Ürünlerinin Toptan Ticareti 
G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

53 1 Ürün Tar. Ürn. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti.                             5.915,51    

54 2 Türer Tar. Ve Orm. Ürn. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.                             5.343,71    

55 3 Doğa Arı Ürn.  Gıda San. Ve Tİ.c Ltd. Şti.                             4.256,48    

n Tekstil Elyafı vb. Toptan Ticareti  

G.N S.N ÜNVANI  TESCİL ÜCRETİ (TL) 

56 1 S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tar. Sat. Koop.                           19.432,03    

57 2 Menderes Teks. San. Ve Tic. Aş.                           15.478,66    

58 3 İzmirliler Pamukçuluk Taş. Dahili Komis. Ahmet Atar                             8.256,58    

Son takvim yılı içinde Aracılar Meslek Grubunda, Borsaya tescil ücreti ödenmesinde katkısı olan ve borsa salonlarında tescil işlem hac-
mi yönünden ilk üçe girmiş bulunan pamuk ajan ve simsarları ile üzüm ajan ve simsarları,

n  Genel İşlem Hacmine Göre Pamuk Ajanları 
G.N S.N ÜNVANI İŞLEM HACMİ (TON) 

59 1 Cüneyt Gökgünneç                           13.415    

60 2 Aydın Kesen                           13.294    

61 3 Aydın Öztürkmen                             8.498    

n Genel İşlem Hacmine Göre Üzüm Ajanları  
G.N S.N ÜNVANI İŞLEM HACMİ (TON) 

62 1 Murat Polat                           12.957    

63 2 K.Mehmet Esmer                           12.103    

64 3 Yalçın İskeçeli                           11.547    

n  Genel İşlem Hacmine Göre Pamuk Simsarları 
G.N S.N ÜNVANI İŞLEM HACMİ (TON) 

62 1 Melih Soysaler                             3.571    

63 2 Bülent Deniz                             3.129    

64 3 Ömer Tezer                             1.935    

n  Genel İşlem Hacmine Göre Üzüm Simsarları 
G.N S.N ÜNVANI İŞLEM HACMİ (TON) 

62 1 İlker Özkeskin                           13.906    

63 2 Adnan Yüksel                             9.271    

64 3 A.Engin Olgunca                             7.562    
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İzmir Ticaret Borsası 
120 yıllık tarihini kitaplaştırdı

T ürkiye’nin ilk borsası olan İzmir 
Ticaret Borsası (İTB) geride bı-
raktığı 120 yılın hikayesini kitap 
haline getirerek gelecek nesillere 

taşıdı. 2011 yılında 120’nci yılını kutlayan İzmir 
Ticaret Borsası, Dr. Sabri Yetkin ve Dr. Erkan 
Serçe’ye “120. Yılında İzmir Ticaret Borsası” adlı 
eseri hazırlattı. Toplam 1.500 adet basılan tarih-
çe; siyaset, iş, bürokrasi, akademi, sivil toplum ve 
basın dünyasının ileri gelenlerine ve Türkiye’deki 
önemli kütüphanelere gönderildi.  İzmir Ticaret 
Borsası’nın 1891 yılında Nişli Hacı Ali Efendi’nin 

etrafında toplanan bir grup tüccar tarafından Zahi-
re Borsası adıyla kurulduğunu belirten İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Bor-
sanın kurulmasıyla birlikte kaos içinde olan ticaret 
hayatına güven hakim oldu. Bugün Türkiye Cumhu-
riyeti dünyanın yedi büyük tarım ekonomisinden 
biri. İzmir Ticaret Borsası’nın 120 yıllık hikayesini, 
bizi bu güzel günlere getiren herkesi saygıyla an-
mak için, revize ederek bir kez daha kamuoyuyla 
paylaşmayı borç bildik. Tarihimizi paylaşarak tari-
he not düşelim istedik” dedi. 

1891 yılında kurulan İzmir Ticaret Borsası, 120. Yıl kutlamalarını bir tarihçe ile 
taçlandırdı. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “Tarihimizi paylaşarak tarihe not düşelim 
istedik” dedi.
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Kadın girişimciler, 
yeni üyelerle güçlendi

T ürkiye’deki kadın potansiyeli-
nin nitelik ve nicelik bakımın-
dan geliştirilmesi amacıyla 
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nce kurulan İzmir Kadın Girişimci-
ler Kurulu’nun üye sayısı, yeni katılımlarla 
151’e ulaştı. İzmir Kadın Girişimciler Ku-
rulu, yeni dönemin ilk toplantısını İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli başkanlığında gerçekleş-
tirdi. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Seza Yorulmaz ve kurul üyelerinin 
katıldığı toplantıda, yeni dönem çalışma-
ları üzerinde planlama gerçekleştirildi. 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nda yeni 
yapılan düzenleme ile birlikte İzmir Tica-
ret Borsası’nın İzmir’de koordinatör kurum 
seçilmesinin ardından eski ve yeni üyeler-
le ilk kez toplu olarak bir araya gelindiğini 
anımsatan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Yeni oluşan 
kurulun Başkanlık ve İcra Komitesi seçim-
leri, TOBB yetkililerinden aldığımız bilgiye 
göre, önümüzdeki ay gerçekleştireceğimiz 
toplantıda yapılacak” dedi. 
The Independent Gazetesinin Dünya 
Kadınlar Gününde açıkladığı, dünyada 
kadın için en yaşanılır 20 ülke arasında 
Türkiye’nin bulunmadığına dikkat çeken 
Kestelli, “Türkiye’yi kadın-erkek herkes 
için daha yaşanılır, daha bayındır bir ülke 
haline getirmek için bir arada olma çaba-
mızı güçlendirmemiz şart” diye konuştu.  
2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomi-
sinden biri olma hedefinin gerçekleşmesi 

için kadın odaklı politika ve uygulamaların 
temellerinin atılmasının şart olduğunu vur-
gulayan Kestelli, sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Kadının işgücüne katılımı yüzde 50’yi 
aştığında, kadın girişimci sayısı 1 milyona 
çıktığında Türkiye, bambaşka bir ülke ola-
cak. Bu nedenle bizim atacağımız adımla-
rın, çevremizdeki kadınları cesaretlendir-
mek için büyük önemi var. Kurulumuzun, 
“İzmir’de biz yaptık” sloganıyla açtığı sanal 
mağaza, bu örneklerden sadece biri. Sizden 
iki şey rica edeceğim. 
Lütfen çevrenizdeki kadın girişimcileri ku-
rul üyeliği için cesaretlendirin ve lütfen 
ortak projeler için kafa yorun. Bu arada, 
teknoloji okur yazarlığından satış pazar-
lamaya, kişisel gelişimden girişimcilik eği-
timlerine kadar ihtiyaç duyacağınız her 
konuda talepte bulunun ki bu talepler 
kurulumuzun çalışmalarını yönlendirsin.” 

Ana teması “Daha İyi Bir Dünya İçin 
Yeni Yollar: Herkes için Sağlık” olan 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için çalış-
maların hızlandığına da dikkat çeken 
Kestelli, kurul üyelerinden kentin toplam 

Türkiye’deki kadın potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliş-
tirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce kurulan İz-
mir Kadın Girişimciler Kurulu’nun üye sayısı, yeni katılımlarla 151’e 
ulaştı. 
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yaşam kalitesinin yükselmesinde cid-
di etkisi olacak olan EXPO için katkı ve 
destek beklediğini de sözlerine ekledi.  
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Seza Yorulmaz, 50 olan üye sayısının yeni 
dönem kayıtlarıyla birlikte 151’e ulaştığını 
belirterek, “Bu dönemin göze çarpan ilk 
farklılığı kadın girişimciliğine katkı koyma-
yı hedefleyen, çorbada benim de tuzum 
olsun diyen girişimci önder kadınlarımızın 

kendi istekleri ile bu kurulda olması” dedi. 
Kurul üyelerinin başarılı girişimci kadınlar-
dan oluştuğunu vurgulayan Yorulmaz, “Bi-
zim gibi olabilecekken fırsat bulamamış ve 
hatta mevcut fırsatları görememiş bir çok 
kadın daha var. 
Onlara rol model olmak, onların ekono-
mide güçlenerek bir paya sahip olmala-
rını sağlayabilmek kurulumuzun amaç-
larından biri. Yeni üyelerimizin büyük bir 
sinerji kaynağı olacağına inanıyorum” 
diye konuştu. Seçimlerin ardından icra 
kurulu üyelerinin ayda bir kez, kurul üye-
lerinin ise yılda iki kez toplantı yapacak-
ları bilgisini veren Yorulmaz, projelerin 
gerçekleşmesi için oluşturulacak çalışma 
gruplarının ise gerekli sıklıkta toplanaca-
ğını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:  
“İnternet üzerinden oluşturduğumuz ileti-
şim ağına yeni üyelerin de katılımı ile bilgi 
paylaşımlarımız sağlanacaktır. 
Birbirimizi tanıyabilmemiz için çeşitli sos-
yal etkinlikler yapabiliriz. Kurulumuzda yer 
almak isteyenler için kayıtlarımız devam 
ediyor. Bize katılmak isteyenler www.ka-
dingirisimciler.org.tr adresinde yer alan 
başvuru formunu doldurarak üye oldukları 
oda ve borsalara teslim edebilirler. İzmir 
Ticaret Borsası Başkanı Sayın Işınsu Kestel-

li hanıma kurulumuza olan inancı ve çalış-
malarımıza verdiği destek için bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum. 
Kendisinin yürütme kurulunda olduğu İzmir 
EXPO 2020 yarışında Kadın Girişimciler 
Kurulu olarak gerekli tüm desteği verme-
ye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.” 
Mavi Kapak projesiyle tanınan ve İzmir Ka-
dın Girişimciler Kurulu Özel Üyesi Diş He-
kimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 

Nurselen Toygar da bir konuşma yaparak, 
“Kalplerde yaktığımız kıvılcım büyüdü, her-
kes bir kapak şemsiyesi altında toplanarak 
gönül birliği kurdu, 1180 engelli yurttaşı-
mız arabaya kavuştu” dedi. 

Girişimci Kadınlar İçin 
Ders Zili Çaldı
Toplantıda ayrıca, Özyeğin Üniversitesi 
ve Goldman Sachs’ın birlikte yürüttüğü 
10.000 Kadın Girişimci Sertifika Programı 
Proje Yöneticisi İmge Kaya da çalışmaları 
hakkında bir sunum yaptı. Kaya konuşma-
sında, “10.000 Kadın projesinin Türkiye 
programı, Özyeğin Üniversitesi ve Gold-
man Sachs Vakfı işbirliği ile 2009 yılın-
da hayata geçti. Türkiye’de 4 yıl sürecek 
projenin temel hedefi, işlerini büyütme 
potansiyeline sahip 400 kadına işletme ve 
yöneticilik eğitimleri vererek işlerini bü-
yütmelerine destek olmak” dedi. 
2009 yılında başlayan projelerinden me-
zun olan girişimcilerin, iş dünyasında hızla 
önemli başarılar kaydetmesiyle kamu-
oyunda önemli bir saygınlık kazandığını 
belirten Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Programın başvuru dönemi, artık kadın 
girişimciler için yılın en önemli zamanı ha-
line geldi. 

Zira kadın girişimciler için büyük bir öneme 
sahip olan program kapsamında kendi işini 
kurmuş fakat yeterli imkânlardan yoksun 
kadınlara Özyeğin Üniversitesi tarafından 
ücretsiz girişimcilik ve işletme eğitimleri 
veriliyor. 
Bu yıl toplam 120 kadın girişimcinin yarar-
lanmasının sağlanacağı bu ücretsiz progra-
ma katılım için başvurular başladı. Dünya 
çapında 42 ülkede yürütülen bir sosyal 
sorumluluk projesi olan 10.000 Kadın Gi-
rişimci Sertifika Programı’na başvurular 16 
Nisan 2012 tarihine dek sürecek. Progra-
ma işini büyütmek isteyen tüm kadınların 
başvurularını bekliyoruz.”
 
Mezun olduktan sonra da destek 
sürüyor
İmge Kaya konuşmasında projeye katılan 
kadın girişimcilerin mezun olduktan sonra 
iş dünyasında da desteklendiğine dikkat 
çekerek, “Program kapsamında başarılı 
olarak sertifika almaya hak kazanan her 
kadın girişimci, mezun olduğu günden iti-
baren en az bir yıl süre ile izleniyor ve işini 
büyütebilmesi için gerekli olan mentörlük 
ve koçluk hizmetleri sağlanıyor. Ayrıca, 
mezunların KOSGEB hibe ve kredilerinden 
faydalanması için her sene gerekli çalış-
malar da yapılıyor” dedi. 
Programa başvurma koşulları ve 
detaylı bilgiye www.10000kadin.org 
web sitesi veya Özyeğin Üniversitesi 
Girişimcilik Merkezi'nden 0216 559 23 
54 nolu telefon ve e-posta aracılığıyla 
info@10000kadin.org  ulaşılabiliyor.

3. Yıl Program Takvimi:
Başvuru dönemi: 16 Nisan 2012’ye kadar 
Başvuruların değerlendirilmesi ve 
adayların seçimi: Nisan – Mayıs 2012 
Eğitimlerin verilmesi:  1. Grup 
Katılımcılar: Haziran - Eylül 2012                                                                                                                                             
                                      
2. Grup Katılımcılar: 
Ekim 2012 – Ocak 2013
 
3. Grup Katılımcılar: Ocak – Nisan 2013 

TOPLANTI
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VOB Yeni Alım Satım Sistem’inde 
Son Adımlara Yaklaşılıyor
VOB’un yeni alım-satım sistemi ve risk uygulamaları üzerinde devam etmekte 
olan çalışmaları son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda yeni alım-
satım sistemimizin devreye alınma tarihi 25 Mayıs 2012 olarak planlanmakta-
dır. Yeni sistem ile tüm kullanıcı ekranları, uygulama programlama ara yüzleri 
(VOBAPI) yenilenecek olup, is kurallarında da kapsamlı değişiklikler yapılması 
öngörülmektedir. 

VOB Malezya 
POC 2012’de!
 
05-07  Mart 2012 tarihlerinde Malezya’nın 
Kuala Lumpur kentinde gerçekleşecek olan  
”Palm and Lauric Oils Conference & Exhibi-
tion Price Outlook”  (POC 2012) tarihlerinde 
Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde gerçek-
leşmiştir.  Bursa Malaysia (Malezya Borsası ) 
ve CME Group ortaklığında gerçekleşen kon-
feransa 40’tan fazla ülkeden 2000-2500 adet 
kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Konferansta; 
özellikle emtia piyasaları üzerine yoğunlaşan 
vadeli işlem borsalarının, yatırım bankalarının, 
emtia üzerine veri toplayan şirketlerin, yemek-
lik yağ ve palm yağı üreticisi ve dağıtımcıları-
nın, satın almacıların ve bu şirketlerin risk yö-
netimi personelleri katılımcı profili içerisinde 
yer almıştır. Konferans özellikle yemeklik yağ-
lar ve palm yağları üzerine odaklanmış olup 
emtia piyasalarının geleceği, ekonominin em-
tia piyasalarına ilişkin olarak öğretebilecekleri, 
mısır, buğday, yağlı tohumlar ve biyoyakıtlara 
ilişkin nakit ve türev piyasalar hakkında gele-
cek döneme ilişkin genel bir değerlendirme 
yansıtılmıştır.

VOB, Ege İhracatçı Birliğindeydi!
VOB, 05 Ocak 2012 tarihinde Ege İhracatçı Birliklerini ziyaret etti.  Gerçekleştiri-
len ziyarette VO, Eğitim ve Tanıtım Müdürü Şamil Demirkan, ihracatçılara türev 
piyasalar ve türev enstrümanlar hakkında bilgi vererek, özellikle ihracatçılar açı-
sından hayati önem taşıyan risk yönetimine değindi.  VOB’da işlem gören ens-
trümanların korunma amacı ile kullanılabilmesi son derecede büyük bir önem 
taşıyor. Bu kapsamda VOB 2011 yılında TIM ile bir anlaşma gerçekleştirmiş ve 
TIM üyelerine “ALO VOB HATTI” ‘nı devreye koymuştu.

VOB Kaldıraçlı Alım Satım Sistemi (VOBFX) 
Üye Test Ortamı Açılıyor
VOB Kaldıraçlı Alım Satım Platformu (VOBFX) çalışmalarında gelinen aşama-
da gerçek işlem platformuna büyük ölçüde baz teşkil edecek VOBFX kullanıcı 
ekranları 12 Mart 2012 tarihi itibarıyla VOB üyelerinin test amaçlı kullanımına 
açılacaktır. Bu gelişme ile birlikte VOBFX platformunun geliştirilmesi büyük bir 
aşama kaydetmiş olacak. VOBFX ile yatırımcılar mevcut VOB ürünleri dışında 
çeşitli kaldıraçlı ürünler alıp satabilecekler.

VOB HABER VE ETKİNLİKLER

VOB-HABERLER
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Yeni Sistem Eğitimleri Yoğun İlgiyle 
Devam Ediyor!
Yeni yılda devreye girecek olan yeni sistemin başlamasına sayılı günler kala, 
VOB yeni sistem eğitimlerine hızla devam ediyor.  Bilindiği üzere yeni sistemde 
işlem yapabilmeleri için tüm VOB üye temsilcilerinin yeni sistem eğitimlerine 
katılımı önem taşıyor. Mevcut durumda üyeler, yeni alım satım sistemi kullanıcı 
ekranlarından ya da FIX API vasıtasıyla kendi sistemlerini kullanarak emir 
girebiliyor, işlem yapabiliyor ve yapılan işlemlerin dünya çapında kabul görmüş 
SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) metodolojisi ile hesaplanmış detaylı 
risk hesaplamalarına ulaşabiliyor. Mart 2012 ayı itibariyle toplam 12 adet Yeni 
Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi ve 3 adet SPAN eğitimi verilmiştir.

7 Bölge 7 Üniversite Projesi
VOB 2012 Yılı içerisinde SPK tarafından dü-
zenlenen ve İMKB, İAB  ve TSPAKB tarafından 
da desteklenen 7 Bölge 7 Üniversite projesi 
kapsamında  Türkiye’nin  7 bölgesinde yer alan 
üniversiteleri ziyaret ediyor. Proje kapsamında 
2012 yılı başından bu yana Ege Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Ka-
raelmas Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Çu-
kurova Üniversitesi ziyaret edilerek  öğrenciler 
sermaye piyasaları hakkında bilgilendirildi.
 

Derivatives in Russia Konferansı
 
Bu yıl ikincisi düzenlenen Second Annual Derivatives Forum  16-17 Şubat 
tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirildi.  Uluslararası piyasalarda türev ürünlerin 
yeri,  mevzuat değişiklikleri, türev ürünlerin risk yönetiminde önemi, tezgahüstü 
piyasalar ve algoritmik işlemlerin tartışıldığı konferansta VOB Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Güzin Sarıoğlu, “Specifics of  Derivatives Exchange Trade” 
konulu bir panelist konuşmacı olarak yer almıştır. Söz konusu panelde Rusya, 
Saint-Petersburg, Ukrayna Borsalarının üst yönetimlerinden temsilcileri ve  
NYSE Liffe Borsası’nın  Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi yer almaktaydı.

Ateşan Aybars ile Opsiyon Eğitimleri
Türkiye’de yakında başlatılması planlanan hisse İMKB 30 ve döviz vadeli 
kontratlar üzerine yazılacak opsiyonlar konusunda katılımcılara önceden bilgi 
ve deneyim aktarmak adına Ateşan Aybars’ın anlatımıyla düzenlenen eğitimler 
devam ediyor. Opsiyon eğitimleri ile yatırımcılar opsiyon piyasalarında 
analiz yapma yetisini elde etmesi ve bu yetilerini  alım satım sistemine dahil 
edebilmeleri hedefleniyor. Eğitimlerde opsiyonların yatırım, arbitraj ve risk 
yönetimi (hedging) amacıyla kullanımı uygulamalı örneklerle katılımcılara 
aktarılıyor.

VOB 15. AFM Konferansı’na Katıldı
Association OF Futures Markets tarafından her yıl düzenlenen konferanslarının 
15. ‘si  2012 yılının Mart ayında düzenlendi. Konferans öncesi Gözetim 
sistemlerine ilişkin gerçekleştirilen workshop’a  VOB Gözetim Müdürü Gökhan 
Ugan katılarak  VOB Gözetim sistemini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. 
Konferansın ikinci gününde ise VOB Genel Müdürü Sayın Çetin Ali Dönmez 
yüksek frekanslı işlemler ve ürün gelişimine yönelik olarak iki ayrı panelde 
panelist olarak yer aldı.

DOSYAVOB-HABERLER
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2. Ulusal Pamuk Zirvesi, geniş 
katılımla Şanlıurfa’da yapıldı

Ulusal Pamuk Konseyi(UPK) tara-
fından düzenlenen “Türkiye’de 
Pamuk Üretiminin Geleceği 
konulu 2.Ulusal Pamuk Zirvesi, 

17 – 18 Mart 2012 tarihlerinde Şanlıurfa 
Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. Pamuk 
sektörü temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği 
ve UPK Yönetim Kurulunun katıldığı zirve-
ye Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Şan-

lıurfa Milletvekilleri Zeynep Karahan Uslu 
ve Yahya Akman, Şanlıurfa  Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mahmut 
Ökten, Harran Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Ahmet Yılmaz ve İzmir Borsası Ticaret 
Borsası Pamuk Ajanları  katıldı.
500’ü aşkın sektör temsilcisinin katıldığı 

zirvenin açılış konuşmasını yapan UPK Baş-
kanı Barış Kocagöz , pamuğun ekonomik ve 
sosyal açıdan Türkiye’nin stratejik ve vazge-
çilmez tarım ürünü olduğunu vurgulayarak 
“Ülkemiz pamuk üretimi için en uygun do-
ğal koşullara sahiptir. Üretmiş olduğumuz 
pamuğu kullanacak dünyanın sayılı tekstil 
konfeksiyon üretim kapasitesi devlet teş-
vikleriyle kurulmuştur. Bu nedenle uzun 

Zirvede Türkiye Pamuk Üretimindeki Gelişmeler konulu bir sunum da 
yapan Barış Kocagöz, 2001 yılında 922 bin ton ile en yüksek seviyesine 
çıkan Türkiye pamuk üretiminin 2005 yılından itibaren hızla azaldığına 
dikkat çekti ve 2009 yılında en dip seviyeye gerileyen üretimin son iki 
sezonda arttığı bilgisini verdi. 

ZİRVE



OCAK-ŞUBAT-MART 2012 İTB 27

vadeli ve sürdürülebilir bir pamuk politi-
kasını  kurgulamak kamunun ve sektörün 
tüm paydaşlarının görevidir” diye konuştu.  
Zirvede Türkiye Pamuk Üretimindeki Ge-
lişmeler konulu bir sunum da yapan Barış 
Kocagöz, 2001 yılında 922 bin ton ile en 
yüksek seviyesine çıkan Türkiye pamuk 
üretiminin 2005 yılından itibaren hızla 
azaldığına dikkat çekti ve 2009 yılında en 
dip seviyeye gerileyen üretimin son iki se-
zonda arttığı bilgisini verdi. Ulusal Pamuk 
Konseyi olarak2011 yılında pamuk üretimi-
nin 720 bin ton olarak beklediklerini belir-
ten Kocagöz, “ 2001 yılında yüzde 4.3 olan 
dünya pamuk üretimindeki payımız, 2009 
yılında yüzde 1.7’ye gerilemiştir. 2011 yıl-
lında da yüzde 2.6 olarak gerçekleşeceğini 
tahmin ediyoruz. 
Pamuk üretimimizdeki bu gerileme ekim 
alanlarındaki azalmanın doğal bir sonucu 
olarak gerçekleşmiştir.
Öncelikle küçük ölçekli arazilerde üretim 
yapan üreticiler olmak üzere pamuk üretici 
sayısı hızla azalmıştır. Üreticilerimiz kazanç 
sağlayamadıkları için tarla özelliklerinin 
uygun olduğu yerlerde alternatif ürünle-
re kaymışlardır” diye konuştu. Türkiye’nin 
Çin’den sonra dünyanın en büyük pamuk 
ithal eden ülkesi haline geldiğini ve 2000-
2011 yılları arasında pamuk ithalatı için 12 
milyar döviz harcandığını belirten Kocagöz, 
“1984 yılında 1 kilogram pamuk 12.4 ki-
logram buğday alabilirken, bugün yalnızca 
5.6 kilogram alabilmektedir. Sahip olduğu 
uygun klima ve arazi varlığı ile GDO’suz 
pamuk üretiminin yapıldığı ülkeler arasın-
da en verimli pamuğu üreten ülkemizin 
pamuk üretiminden vazgeçme lüksü bu-
lunmamaktadır. Dahası hiçbir alternatif 
ürünle pamukta elde ettiğimiz katma de-
ğeri üretmemiz mümkün değildir” dedi. 
Sektörün son yıllarda yaşadığı sıkıntıların 
giderilmesi ve üreticilerimizin tekrar pa-
muk üretmeyi tercih etmesi için kapsamlı, 
uzun vadeli ve kararlı çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu vurgulayan Kocagöz, çözüm 
önerilerini şöyle sıraladı: “Öncelikle pa-
muk “stratejik ürün” olarak ilan edilmeli ve 
minimum 1 milyon ton lif pamuk üretimi 
hedef olarak belirlenmelidir. Üretim mali-
yetlerini düşürmek amacıyla girdiler üze-
rindeki vergi yükü düşürülmelidir. Pamuk 
desteklemeleri 5’er yıllık planlar halinde 
açıklanmalıdır. 

Prim ödemeleri tespit edilirken gerçek 
üretim maliyetleri kamu ve sektör paydaş-
larından oluşacak kurullar tarafından belir-
lenmeli ve hedef fiyat uygulamasına ge-
çilmelidir. Kalite ve verimin yükseltilmesi 
amacıyla tohum, üretim teknikleri, hasat, 
çırçırlama ve standardizasyon sisteminde 
düzenlemeler yapılmalıdır. Pamuk istatis-
tiklerinin daha gerçekçi bir şekilde tespitine 
imkan sağlayacak projeler geliştirilmelidir. 
Yerli pamuk kullanan sanayicimize destek 
verilmelidir. 
Pamukta lisanslı depoculuk sistemi des-
teklenmeli ve yaygınlaştırılıncaya dek 
lisanslı depo kullanan üreticilere ek des-
tekleme primi uygulaması yapılmalıdır. 
“GMO Free” benzeri markalaşma çalış-
maları teşvik edilmelidir. Bu çalışmaların 
birçoğu orta ve uzun vadeli yapılabilecek 
çalışmalardır. Ancak, 2012 yılı için üretici-

lerimizin ekim tercihlerini yapacağı ve top-
rak hazırlama çalışmalarının başlayacağı 
bu günlerde, mümkün olan en kısa sürede 
2012 yılı prim miktarının açıklanmasını 
hükümetimizden bekliyoruz. Açıklanacak 
prim miktarının da, pamuk piyasalarında 
yaşananlar göz önüne alınarak, 2012 yılı 
için en az 60 kuruş olmasını talep ediyo-
ruz. Düşmesi kaçınılmaz olan 2012/13 se-
zonu pamuk üretimimizdeki kayıp ancak 
bu şekilde azaltılabilir. Ayrıca, 2011 yılı 
ürünü için geçtiğimiz yıl açıklanan 42 ku-
ruş destekleme prim ödemeleri evrakların 
toplanma süresi yüzünden henüz üretici-
nin eline geçmemiştir. 
Ancak mayıs ayında bu işlemler son bul-
muş olacaktır. Bu primlerin üreticilerin 
ekim masraflarına destek olabilmesi ve 
üreticinin bu masraflar için kredi almadan 
ekimlerini tamamlayabilmesi için 15 Mayıs 
tarihine kadar ödenmesini hükümetimiz-
den diliyoruz.“ Şanlıurfa Valisi Celalettin 
Güvenç, zirvenin açılışında yaptığı konuş-
mada, Türkiye'nin toplam pamuk üretimi-
nin üçte birinden fazlasının Şanlıurfa'dan 
karşılandığını belirtti.Bölgede halen birçok 
pamuk çiftçisinin geleneksel üretim yaptı-
ğını aktaran Vali Güvenç, artık çiftçilerin 
bu anlayıştan ziyade farklı ülke ve kent-
lerle işbirliği yaparak modern yöntemler-
le üretim yapması gerektiğini ifade etti. 
Zirvede GAP Bölgesi Pamuk Sorunları ko-
nulu bir sunum yapan Şanlıurfa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaya, GAP Bölgesi ve Şanlıurfa’da bulunan 

ZİRVE
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pamuk üreticilerinin sorunlarını anlatarak, 
çırçır fabrikası sahiplerinin destekleme ala-
madığını ve onlara üvey evlat muamelesi 
yapıldığını söyledi. 
Kaya, “Türkiye pamuk üretimi son yıllarda 
her yıl düşme göstermiştir. Bu düşüşün 
çok daha dramatik olmasını ise GAP böl-
gesi pamuk üretimindeki artış engellemiş-
tir.  2010-2011 sezonu itibariyle Şanlıurfa 
tek başına lif pamuğun (balya) % 40,1’ini 
gerçekleştirmektedir. Bu artışa rağmen 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 
2010-2011 sezonunda Türkiye 729 bin ton 
pamuk ithal etti ve bunun karşılığında 2 
milyar doların üzerinde döviz ödedi. Ülke-
miz pamuk üretiminde kendi kendine ye-
ter bir ülke durumuna gelmek zorundadır” 
diye konuştu.
Dört oturumdan oluşan zirvede, Şanlıurfa 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kara ve Harran Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. 
Osman Çopur “Şanlıurfa Özelinde GAP 
Bölgesi Pamuk Sorunları”, Akdeniz İhra-
catçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Fatih Doğan “Türkiye ve Dünyada 
Pamuk Durumu”, Türkiye Tekstil İşveren-
leri Sendikası’ndan Leon Picon “Türkiye 
ve Dünya’da Pamuklu Tekstil’in Durumu”, 
Sanko Pamuk Alım Müdürü Nezih Na-
kiboğlu “Türkiye Pamuk Sektörü”, UPK 
Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz 
“Türkiye Pamuk Üretimindeki Gelişmeler”, 
Gaziantep Ticaret Borsası Pamuk Danış-
manı B.Cahit Bingöl “Türkiye’de Pamuk 
Üretiminin Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri”, 
UPK Genel Sekreteri Prof.Dr. Ünal Evcim 
“Türkiye Pamuk Üretiminde Sürdürülebi-
lirlik” konularında sunum yaparken Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel 
Üretim Genel Müdür Yrd.Vekili talat Şen-
türk Ulusal Pamuk Üretimi ve Politikaları, 
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür-
lüğü Daire Başkanı Murat Yazıcı Türkiye 
Tekstil ve Konfeksiyon Dış Ticareti hakkın-
da bilgi verdi. 
 
 

ZİRVE

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi 
“Türkiye’de pamuk Üretiminin Geleceği” 
17-18 Mart 2012, Şanlıurfa 

 

SONUÇ BİLDİRGESİ 
  
Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok 
büyük öneme sahip olduğu herkesin malumudur. Pamuk çiftçiliği uzun yıllar istihdam, 
üretim teknikleri ve katma değer yaratılması açılarından tarıma ve, tarıma dayalı 
ticaret ve sanayiye öncülük etmiştir. Bu bağlamda kurulup gelişen tekstil sanayimiz de 
yine, uzun yıllar sınai kalkınmamızın öncülüğünü yapmış ve lokomotif sektör olarak 
anılmıştır.  
Daha sonra, sektöre olan ilgi ve verilen önem her nedense azalmış ve bunun soncun-
da pamuk üretimimiz hızla gerilemiş ve tekstil sanayimiz temel hammadde açısın-
dan giderek artan oranlarda dışa bağımlı hale gelmiştir. Ne var ki, son on yıl içinde 
yaşanan ülkesel ve küresel boyutlardaki ekonomik krizler sonucunda artan işsizlik ve 
zorlaşan rekabet, dikkatlerin yavaşta olsa pamuk sektörüne yönelmesine yol açmıştır. 
Türkiye pamuk sektöründe büyük deneyimi, bilgi birikimi ve yatırımları ve uygun 
toprakları olan bir ülkedir. Kaynakların bu denli sınırlı olduğu küresel rekabet orta-
mında, sahip olduğumuz bu değerleri heba etme lüksümüz olmasa gerektir. Akılcı 
politikalar izlenmek koşuluyla pamuk üretimimizin hızla eski seviyelerine, hatta bunun 
çok üstüne çıkarılmaması ve böylece tarımda yaratılan istihdam ve katma değerin 
ötesinde tekstil sektörümüzün küresel rekabet gücünün gelişmesi için hiç bir neden 
bulunmamaktadır.  
 
Bunu sağlamak üzere yapılması gerekenler şunlardır:
 
1.Pamuk stratejik ürün ilan edilmelidir. 
Bu bağlamda pamuk desteklemeleri ve üretici gelirleri, belirlenecek hedefe 
ulaşmak adına diğer ürünlere göre ayrı tutulmalıdır. 
2.Ülkemizin sahip olduğu agro-ekolojik potansiyel dikkate alınarak, yıllık lif pamuk 
üretimi için  “BİR MİLYON TON” eşik hedef olarak belirlenmeli ve uygun politikalarla 
üretimin daima bu eşik değerin üzerinde kalması sağlanmalıdır. 
Pamuk tarımı yoğun girdi (sermaye, emek, teknoloji, v.d.) kullanılan bir üretimdir; 
kar marjı girdi fiyatlarına rakip ürünlerden çok daha fazla oranda bağlıdır. Bu özellik 
pamuğu vazgeçilmesi kolay, geri dönülmesi zor bir ürün yapmaktadır. Çiftçilerimizin 
pamuğa dönmelerini sağlamak, ayrıca tüccar ve sanayicilerimizin orta-uzun vadeli 
yatırım kararları almalarını teşvik etmek, pamuk üretimi ve tüketiminde istikrar temin 
ederek anılan eşik hedefe ulaşmak için  
3.Destekleme primleri  EN AZ BEŞ YILLIK DÖNEM için belirlenmeli; ayrıca 5 yıl-
lık dönem başında ilan edilerek tüm dönem boyunca kararlılıkla uygulanmalıdır.  
4. Anılan prim miktarları her yıl en az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ve enflas-
yon oranında yükseltilmek suretiyle destek mekanizmasının işlevi korunmalıdır. 
5.Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmelidir. 
Pamuk dünya piyasalarındaki değişmelere, diğer tarım ürünlerinin hiçbirinde 
görülmeyen ölçüde bağımlı bir üründür. Pamuk üretimimizin fiyat gibi dışsal 
etkilere bağımlılığını en aza indirmek üzere,    
6.Yukarıda açıklanan destek sisteminin tamamlayıcısı olarak yeni bir “Karşıt Devirli 
Ödemeler Sistemi” kurulmalıdır. 
Pamuk üretiminde en büyük maliyet unsuru mazot gideridir. Çiftçilerimizin haliha-
zırdaki mazot giderleri benzer iklim ve toprak koşullarına sahip küresel rakiplerinden 
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kat ve kat fazladır. Bu nedenle çiftçileri-
miz rakiplerinden çok daha fazla verim 
almasına rağmen uluslararası rekabette 
yenik düşmektedir. Bu nedenle, halen 
birim alan başına verilmekte olan “mazot 
desteği”nden vazgeçilerek,  
7. Pamuk çiftçileri ürettikleri pamuk 
miktarına endekslenecek üst limitli 
mazot ihtiyaçları oranında, bu üretime 
ilişkin mazot fatura tutarları üzerinden 
ödenecek ek primlerle  desteklenme-
lidir.  Bu şekilde istismarlar önlenecek, 
dahası üretilen ürün ile tüketilen ma-
zot kayda gireceği için devletin vergi 
geliri de artacaktır. 
 
Ayrıca girdi maliyetleri açısından;
 
8.Üreticilerimizin girdilerinden , başlıca 
gübre,makine ve ekipman olmak üzere 
alınan KDV miktarlarının % 1 seviyesi-
ne çekilmesi stopaj tahakkuku ile ver-
gisini ödeyen ve KDV hesabı tutmayan 
üretici için daha adaletli olacaktır. 
İsabetli ve doğru politikalar ancak 
sağlıklı bilgiler üzerine inşa edilebilir. 
Bunun için öncelikle 
9.Pamuk üretimi ve rekolte doğru ve 
gerçekçi belirlenmelidir. 

Bu amaçla,
a.Sezon boyunca ve ilgili sezon sonun-
da üretilen ve denetlenen pamuk balya 
kayıtları ile üretim sonuçları karşılaştı-
rılarak ilan edilmelidir. 
 
b.Pamuk ekim tahminleri ÇKS- Çiftçi 
Kayıt Sistemi ve tapu kayıtlarından 
alınan Parsel Tanımlarıyla birlikte, 
TİKAS- Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi 
ile entegre olarak yürütülmelidir. 
 
c.Uzaktan Algılama ile rekolte tahmin-
leri ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır. 
 
d.Pamuk istatistikleri yayımlanmadan 
önce, ilgili kuruluşların katılımıyla toplu 
değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

 
Ülkemiz pamuk tarımı tarla verimi açısın-
dan oldukça iyi durumda olmakla birlikte 
verimlilik açısından rakip ülkelerin bir 
çoğunun gerisinde kalmakta ve bu durum, 
yüksek girdi fiyatlarıyla birlikte üretim 
maliyetlerinin artmasına ve neden olmak-

tadır.  Bu dezavantajı ortadan kaldırabil-
mek için; 10.Pamuk üretiminde verimlilik 
geliştirilmelidir.

Bu amaçla,
a. Arazilerin miras yoluyla parçalan-
ması önlenmeli, arazi toplulaştırılması 
çalışmaları hızlandırılmalı ve “Tarımda 
Kümelenme Modeli” geliştirilmelidir. 
 
b. Kamu ve %100 Türk sermayeli özel 
kuruluşların yerli tohum ıslahı ve üreti-
mi çalışmaları desteklenmelidir. 
 
c. Hassas tarım teknoloji ve araçları ile 
yüksek girdi etkinliği sağlayan tarım 
makinaları, Kendi-Yürür hasat makina-
ları Kırsal Kalkınma Destekleri kapsa-
mına alınmalıdır.  
 
d. Basınçlı sulama sistemleri için gerek-
li alt yapı kurulmalıdır. 
 
Sahip olduğumuz potansiyel değerleri 
daha verimli hale dönüştürmek üzere;

11.Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir. 
 
Bu amaçla,

a.Lisanslı depoculuk girişimleri yagın-
laşması için teşvik edilmelidir. 
 
b.Yerli tohum üretimine önem verile-
rek çeşit çokluğunun önlenmesi teşvik 
edilmelidir. 
 
c.Pamuk standardizasyonu ülkemiz 
koşulları dikkate alınarak sektörün ihti-
yaçları doğrultusunda yenilenmelidir. 
 
d.Çırçır ve prese işletmeleri günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite 
edilmeli, çalışma usul ve esasları yeni-
lenmelidir.

Pamuk çok paydaşlı bir sektördür. Zaman 
ve emek kaybını en aza indirgemek üzere, 

12.Kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, 
işbirliği geliştirilmelidir.

Bu bağlamda,

a.Ulusal Pamuk Konseyine,  temsil 
kabiliyetini güçlendirici faaliyetler yap-
masını sağlamak üzere; pamuk üretimi, 

tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir 
kaçından cüzi kesinti yapılması gibi 
yeni gelir kaynakları yaratılmalıdır. 
 
b. Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği 
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni-
lenmelidir.

Türkiye pamuk sektörü çoğu orta ve uzun 
vadeli bu önerilerin gerçekleştirilmesi 
durumunda, halihazırda sahip olduğu 
değerleri kullanarak, 2011 yılı için hesapla-
nan, 2,1 Milyar Doları ithalat olmak üzere, 
toplam 3,4 Milyar Dolarlık kaybı ülke eko-
nomisine geri kazandırabilecek güçtedir. 
Orta-Uzun vadede bu kazanç katlanarak 
artacak ve tekstil sanayimizin rekabet 
gücünün gelişmesiyle birlikte beklenenin 
ötesinde büyüyecektir.

Ancak, bu olumlu dönüşümün başlayabil-
mesi için, acilen şu hususların gerçekleşti-
rilmesine ihtiyaç vardır: 
 
Üreticilerimizin bu günlerde,  ekim karar-
larını vererek toprak hazırlığına başlamak 
üzere olduklarını dikkate alarak, 
2012 yılı primleri mümkün olan en kısa 
zamanda açıklanmalıdır. Geçtiğimiz sezon 
yaşanan ve halen sürmekte olan sıkıntılar 
göz önüne alınarak prim miktarının en az 
60 kuruş olması beklenmektedir. 

Üreticilerimizin yeni sezon ekim harca-
malarında kullanabilmeleri ve böylece 
kredi almaksızın ekimi yapabilmeleri için 
2011 yılı primleri 15 Mayıs tarihine kadar 
ödenmelidir.     
 
Barış Kocagöz 
Ulusal Pamuk Konseyi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
17 Mart 2012 
 

ZİRVE
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BASIN 
TOPLANTISI

 “Pamuk primi 60 kuruş olmalı
   ve bir an önce açıklanmalı”

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) 
Başkanı Barış Kocagöz, uzun bir 
aradan sonra pamuk üretimine 
yönelen Egeli üreticinin 2011 

yılında hayal kırıklığına uğradığını, üretim-
den kopmaması için 2012 pamuk primle-
rinin en az 60 kuruş olması ve en kısa za-
manda açıklanması gerektiğini söyledi. 
İzmir Ticaret Borsası’nda konuyla ilgi-
li basın toplantısı düzenleyen Kocagöz, 
2011-2012 sezonu pamuk üretim tah-
minlerinin, ülke geneli için 720 bin ton, 
Ege Bölgesi’nde ise 150 bin ton olduğunu 
hatırlatarak, bu tahminlerin gerçekleşmek 
üzere olduğunu ifade etti.  Bununla birlikte 
pamuk fiyatlarında 2011 Mart ayından iti-
baren yaşanan gelişmelerin üreticiler için 
hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Kocagöz, 
hasat döneminde ortalama 1,3 lira olan 
kütlü pamuk fiyatlarına ilave olarak 42 ku-
ruş destekleme primi verildiğini ve üretici-
nin eline 1,72 lira gibi bir paranın geçtiğini, 
bu rakamın ise ancak maliyeti karşılamaya 
yettiğini ileri sürdü. Kocagöz, bu koşullarda 
üreticilerin, gelecek sezon pamuk üretimi-
ni tercih etmelerini beklemenin hayalcilik 
olacağını iddia ederek, ‘’Bu nedenle ekim 
tercihlerinin yapılacağı ve toprak hazırla-
ma çalışmalarının başlayacağı bu günlerde 
2012 yılı pamuk prim miktarının mümkün 
olan en kısa sürede açıklanmasını hükü-
metimizden bekliyoruz. Çok kısa sürede 
açıklanması lazım, o kadar acil’’ dedi. 
Üreticinin, açıklanacak olan bu prim mik-
tarına göre hesabını yapacağını ve pamuk 
ekimine yöneleceğini ifade eden Kocagöz, 
bu yıl prim miktarının ise kilo başına 60 
kuruş olmasını talep ettiklerini, geçen se-
zonda üreticinin uğradığı zarar nedeniyle 
oluşacak üretim düşüşünün ancak bu şek-
lide azaltılabileceğini dile getirdi. 

“2011 YILI PRİMLERİ 15 MAYIS’A 
KADAR ÖDENMELİ”
Kocagöz, 2011 yılı ürünü için geçen yıl açık-
lanan 42 kuruş destekleme prim ödemele-
rinin de evrakların toplanma süresi nede-
niyle henüz üreticinin eline geçmediğine 
işaret ederek, ‘’Üreticilerin bu yılki ekim 
masraflarına destek olabilmesi ve üretici-
lerin kredi almadan ekimlerini tamamlaya-
bilmesi için bu primlerin 15 Mayıs’a kadar 
ödenmesini hükümetimizden diliyoruz’’ 
diye konuştu.

HİNDİSTAN’IN PAMUK 
İHRACAT YASAĞI BİZİ 
MEMNUN EDER”
Kocagöz, gazetecilerin ‘’Hindistan’ın pa-
muk ihracatı yasağı Türkiye’yi nasıl etkiler’’ 
sorusuna da şu yanıtı verdi: 
“Türk pamuk fiyatları dünyadaki eşdeğer 
pamuk fiyatlarına göre zaten yüzde 10 aşa-
ğıda. Yani zaten ucuz pamuk var burada. 
Hint pamuğu piyasada öncelikli bir tehdit 
gibi görünmüyor. Bu karar sürerse, uzun 

vadede alternatif ithal ürünlerinden birinin 
yolu kapanır. Hindistan’ın dünyada itiba-
rı kayboldu. 3 milyon balya sevk edilmek 
üzereyken bu yasak getirilmiş. Sonuçta 
Türk pamuk üreticisinin rakibi, bu karar 
Türk Ulusal Pamuk Konseyini memnun 
eder. Hindistan, Şubat ayında bizi pamuk 
ipliğine konulan ek vergiler nedeniyle Dün-
ya Ticaret Örgütüne şikâyet etmişti. Böy-
lece şikâyetinin ne kadar haksız olduğunu 
ortaya koydu. Çünkü ülkelerin önlemler 
alması normal.”

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Barış Kocagöz:
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PROJE

Bucalı kadınların el emekleri 
dünyaya açılıyor

İzmir Kalkınma Ajansı’nın mali destek 
programı kapsamında desteklenen Buca 
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götür-
me Birliği öncülüğünde, İzmir Ticaret 

Borsası, Buca Halk Eğitim Merkezi, İzmir 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
ortaklığında, Dokuz Eylül Üniversitesi ve 
Buca Belediyesi’nin iştirakçiliğinde yürü-
tülen  “Sandıktaki Emek Kadınlara Destek 
Projesi”nin kapanış toplantısı Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirildi.  Toplantı 
sonunda Buca’nın Karacaağaç, Kırıklar, Be-
lenbaşı ve Doğancılar köylerinde yaşayan 
kadınların 8 aylık eğitimlerinin ardından 
ürettikleri ürünlerden seçilen parçalardan 
oluşan bir defile gerçekleştirildi.
Kapanış toplantısı ve defileye İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, 
Buca Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Buca 
Belediye Başkanı Ercan Tatı katıldı. Kapanış 
toplantısı ve defileye Bucalı kadınlar yoğun 
ilgi gösterdi. 

“PROJE İLE ÖRNEK TEŞKİL 
EDECEK BİR ADIM ATILDI”
Buca ilçesindeki dört köyde 8 ay boyunca 
yürütülen ve 68 bin 30 Türk Lirası maliyeti 
bulunan projenin kapanış toplantısında ko-
nuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Özhan Şen, kırsal nüfus ve istihdamın 
etkin olduğu ülkelerde ekonomik gelişme-
nin kırsal ekonominin güçlendirilmesine 
bağlı olduğunu ve bunun da doğrudan kır-
salın yerelde sahip olduğu varlıkların değer-
lendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti. 
Türkiye’de kırsal kesim kadınının kalkınma 
sürecine katılımının sağlanması konusunda-
ki çaba ve girişimlerin oldukça yetersiz oldu-
ğunu belirten Şen, “El işi becerilerinin sürdü-
rülmesi, yaygınlaştırılması, köyde kadınlar 
tarafından üretilen el işlerinin farklı tasarım-
lar ile günümüz modasına uyarlanması ve bu 
ürünlere ekonomik değer kazandırılmasını 

hedefleyen Sandıktaki Emek, Kadına Destek 
Projesi ile kırsal alanda kadının kalkınma sü-
recine katılımı yolunda örnek teşkil edecek 
bir adım atıldı” dedi.  Bu proje ile, İzmir Ti-
caret Borsası’nın İZKA desteği ile geçen yıl 
yürüttüğü Organik ve İyi Tarım Uygulama-
larında Bir Örnek Köy; Karacaağaç Projesi ile 
köyde başlayan sosyo-ekonomik kalkınma 
hamlesinin devam etmesine önemli bir katkı 
sağladığını belirten Şen, şunları söyledi. 
“Organik köy projemizde, köyümüzün örnek 
bir köye dönüşebilmesini, tarım ürünleri, 
el işleri, özgün ürünleri ile gözde bir agro 
turizm merkezi olabilmesini hedeflemiş-
tik. Bu projemizin de tamamlanması ile bu 
amacımızın gerçekleşme ihtimali daha da 
güçlendi. Sandıktaki Emek, Kadına Destek 
projesi ile 4 Buca köyünde kadınlarımızın 
sosyo-ekonomik gelişmelerine ve daha fazla 
ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine 
katkı sağlanırken aynı zamanda yerel ürün-
lerimizin korunması, yerel kaynaklarımızdan 
daha fazla katma değer sağlanması ve yö-
resel değerlerimizin tüm dünyada tanınması 
sağlanmış olacaktır.”

ÜRÜNLER FAS’TAN 
AMERİKA’YA KADAR 
GÖNDERİLDİ
Buca Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, üretim 
ile ilgili önerilere her zaman açık oldukla-
rını belirterek, “Buca köylerinin gelişmesi 
için her çabayı göstereceğiz” dedi. Projenin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma 
yapılacağını söyleyen Bozacıoğlu, yapılan 
ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışın-
da tanıtımın gerçekleştirildiğini belirterek, 
şunları kaydetti:
“Ürünler Fas’a ve Amerika’ya gönderildi. En 
yakın örnek Buca’da çeyiz mağazaları işle-
me yapacak eleman bulamıyor. Bu proje 
sürdürülür hale getirilmeli. Yapılamayacak 
şey yoktur, istesek başarırız. Bundan önce 
Karaağaç’ta gerçekleştirilen projenin sonun-

da her Pazar günü kurulan pazarda kadınlar 
ürünlerini satıyorlar. Bu sayede köy ekono-
misi canlandı.” 

BUCA’YI KÜLTÜR TURİZMİNE 
AÇACAĞIZ
Kadınların emeğinin boşa gitmemesinin 
amaçlandığı projenin başarıya ulaştığını 
söyleyen Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, 
kültür turizmi hedefiyle çalışmalarını sürdü-
receklerini belirtti. Tatı, “Buca’yı kültür tu-
rizminde İzmir’in merkezi yapmak istiyoruz. 
Buca ve köylerini önce İzmir’e sonra dünyaya 
tanıtacağız. Buca İzmir’in kültür turizminde 
parlayan yıldızı olacak” dedi. Buca’yı son 3 
yılda organik tarım ve köylerdeki kadınların 
emekleriyle gündeme taşıdıklarını belirten 
Tatı, bu projelerden başarılı sonuçlar aldık-
larını sözlerine ekledi.

Bucalı kadınların sandıkta bekleyen el emeği göz nuru ürünleri “San-
dıktaki Emek, Kadınlara Destek” projesi ile ekonomiye kazandırılıyor
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HAZIRLAYAN: Nihal ÖZKEN / Ticaret Gazetesi

“Ekmeğe getirilen 
yeni tebliğden memnunuz”

Yaşar “Ekmekteki kepek oranının yükseltilmesini, tuz oranının 
indirilmesini ve bir takım hijyen kurallarının getirilmesini doğru 
buluyoruz” dedi

KOMİTELER

Meslek komitemizin çalışmaları hakkın-
da bilgi verir misiniz?
Komitemiz her ayın 3. Çarşamba günü top-
lanıyor. Sektörümüzdeki sorunları, haksız 
rekabeti nasıl engelleyebiliriz, fiyat istikra-
rının sağlanması için neler yapmalıyız gibi 
konuları görüşüyoruz. Öncelikle meslektaş-
larımızdan borsamıza ulaşan sorunları ko-
nuşup bunlar için çözüm bulmaya çalışıyo-

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Gıda Ürünlerinin İmalatı ve Hububat Mamulle-
ri Toptan Ticaret Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ercan Yaşar, ekmeğe ge-
tirilen yeni tebliğden memnun olduklarını dile getirerek, bundan sonra daha 
hijyenik şartlarda ekmek satılacağına dikkat çekiyor. Yaşar, ekmekteki kepek ora-

nının yükseltilmesini, tuz oranının indirilmesini ve bir takım hijyen kurallarının getiril-
mesini doğru bulduklarını belirtirken, artık daha kaliteli ekmek yiyeceğimizi vurguluyor.  
“174 ALO GIDA Hattı” aracılığıyla denetimlerin arttığını da vurgulayan Yaşar, insanların 
artık daha duyarlı olduğunu söylüyor. Ercan Yaşar ile sektördeki faaliyetleri, pazarda yaşa-
nan gelişmeler ve sektörün geleceği üzerine sohbet ettik...
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ruz. Sorunları ve çözüm önerilerimizi Borsa 
Meclisi ile de paylaşıyoruz.

Firmanızı tanıtır mısınız? 
Ümit Unlu Mamulleri, 1982 yılında kurucu-
muz rahmetli Ali Yaşar önderliğinde Recep 
Yaşar, Tamer Yaşar, Ercan Yaşar ve Adem 
Yaşar ortaklığıyla İzmir Alsancak’ta kurul-
muştur. 1994 yılında İzmir Menderes'te 4 
bin 500 metrekare kapalı alanda fabrika 
kurarak sanayileşen firmamız, unlu ma-
mullere yeni ürünler katarak tüm Türkiye 
pazarına girmiş ve kısa sürede Türkiye’de 
öne çıkan bir firma haline gelmiştir. 30 
yıldır sektörde hizmet eden şirketimiz Ofis 
Gıda San.Tur.Tic.A.Ş. unvanı ile Ümit, Ye-
doy markaları ile faaliyet göstermektedir. 
Firmamız 100'den fazla ürünle Türkiye ge-
neli zincir ve yerel mağazalarda bulunabi-
lirliği ile pazarda önemli bir yere sahiptir. 
Ayrıca grubumuz bünyesinde inşaat, hay-
vancılık, turizm, organizasyon işleri ile ilgili 
faaliyette olan firmalarımızda mevcuttur. 

Yeni yatırımlarınız var mı?
Menderes'te eski fabrikamızın yanına 12 
bin 500 metrekare kapalı alanda yeni bir 
fabrika inşa ediyoruz. Eski fabrikayla bera-
ber düşünüldüğünde 17 bin metrekareye 
yaklaşan kapalı alana kavuşacağız. İzmir 
Kalkınma Ajansı ile ortak yürüttüğümüz 
projeyle burada modern ve hijyenik unlu 
mamuller projesini başarıyla bitirdik. Şu 
anda İzmir'in unlu mamullerdeki en bü-
yük fabrikası. Türkiye'nin de unlu mamul-
ler alanında en büyük fabrikalarından biri. 
Sadece ürün analizlerin yapılabilmesi ve 
AR-GE için 800 bin TL laboratuvar yatırımı 
yaptık. Ar-Ge ve ürün analizlerini yaptığı-
mız laboratuvarlarımızı akredite etmeye 
çalışıyoruz. Yeni fabrikamızı 2–3 aya kadar 
faaliyete geçireceğiz. 

Ekmeğe getirilen yeni tebliğin sektöre 
etkisi nasıl olacak?
Ekmekteki kepek oranı yüzde 25 iken yüzde 
30'a çıkartıldı, tuz oranı da yüzde 1.75'ten, 
1.5'e indirildi. Bir takım hijyen kuralları da 
getirildi. Kasaplarda, manavlarda kesinlikle 
ambalajsız ekmek görmememiz gerekiyor. 
Ekmeği taşıdığımız kasalar kapalı olacak. 
Artık daha kaliteli ekmek yiyeceğiz. Piyasa-
yı belirli bir standarda getirme çabası yani 
doğru olana yaklaşma çabası olarak görü-

yorum. Fırınlar kendi dolaplarında el değ-
meden poşetsiz şekilde satabilecekler. Sa-
tış personeli de eldiven kullanarak ekmeği 
satabilecek. Bakkallarda satılan ekmeğin 
de poşete girme zorunluluğu yok ama el 
değmeyecek şekilde daha yüksek dolaplara 
konulması gerekiyor.

Yeni tebliğle birlikte ekmekteki kepek 
oranı arttırılacak, tuz oranı düşürülecek 
bu Türk insanının damak tadına uyacak 
mı?
Kepekte yüzde 5 bir fark getirildi, bir sorun 
yaratacağını zannetmiyorum. Tuz konusu-
na gelince insan beyni şekeri ve tuzu çabuk 
unutuyor. 10 gün boyunca tuzsuz ekmek 
yediğimizde artık tuzlu ekmek aramazsınız. 
Çok doğru bir karar. Zaten tüketiciler bi-
linçlenmeye başladığı için kendileri bunları 
azaltma yoluna gidiyordu.

Sektörde denetim yeterli mi? Kayıt dı-
şılık ne durumda?
Denetleme artık daha fazla. “174 ALO GIDA 
Hattı” aracılığıyla gelen tüm şikâyetler 
dikkate alınıyor. Ayrıca çalıştığımız zincir 
marketlerin anlaştığı bağımsız denetçiler 
aracılığı ile belli sürelerde denetleniyoruz. 
Gıda Katkı Maddeleri ve Yönetmeliklerine 
göre işletmemiz ve ürünlerimiz dönemsel 
olarak analize tabi tutuluyor. Kalite ve hij-
yen denetiminden geçiliyor. En büyük de-
netçimiz tabii ki müşterilerimiz. 

Çeşit ekmek dediğimiz kepekli, tam 
buğday, çavdar gibi ekmeklere yönelme 
oldu mu?
Türkiye'de bu pazar hala yüzde 1.5 civa-
rında. Avrupa ülkeleriyle kıyaslarsak çok 
düşük seviyelerdeyiz. Türkiye'nin eski 
ekonomik yapısından kalan bir alışkanlık.
Doymak için ekmek yiyoruz. Gelir sevi-
yesinin yükselmesiyle beraber müşteri 
seçici olmaya başladı. Paketli ekmek pi-
yasası bu yüzden artış kaydediyor. Beyaz 
ekmek yediğimizde doydum zannediyor-
sunuz ama çok daha çabuk acıkıyorsunuz.  

Türkiye'deki buğday kalitesi nasıl? Buğ-
day ithalatı için ne düşünüyorsunuz?
Türkiye en çok buğday üreten ülke değil 
ama en çok ekmek tüketen ülke. Bu se-
beple de buğday ithal etmek zorundası-
nız. Özellikle geçen yıl buğday çoktu ama 
kalite düşüktü. Bu sebeple kaliteli buğday 
ithalatı yapıldı.

Dayanıklı ekmek konusunda ne düşü-
nüyorsunuz?
Biz ekmeğin dayanıklı olmaması gerekti-
ğini düşünüyoruz. İnsanlar, gelişen tekno-
jiyle birlikte en uzun raf ömrüne dayanan 
ürünleri tercih etmeye çalışıyorlar. Uzun 
raf ömrü, daha fazla katkı maddeleri ko-
nulması demek. Ben şahsen bir süre sonra 
ekmeğimin küflenmesini, yoğurduğumun 
ekşimesini ve sulanmasını tercih ederim, 
çünkü doğal olduğunun kanıtıdır. Bilinçli 
tüketicinin bunu tercih etmesi gerekiyor. 
Minimum katkılı ürünler tercih edilmeli, 
biz de ekmeğimizin içine çok fazla katkı 
koymuyoruz. Ekmeğin saklama koşullarına 
dikkat ederseniz daha uzun süre kullanabi-
lirsiniz. Ekmek buzdolabında saklanmalıdır. 
Ekmeğin içinde maya olduğu için sıcakta 

KOMİTELER

Rekabet bizim sektörde hiçbir 
zaman bitmez. Kapanan, kapa-
nacak ya da yeni açılacak fırınlar 
vardır. Hesap kitap yapmadan 
bu işlere girenler 1–2 sene içinde 
kapatıp gidiyorlar. Ambalajlı ürün-
lerde haksız rekabet de var. Yeni 
çıkan yönetmelikle birlikte birtakım 
sağlık beyanlarını ambalaj üzerine 
yazmamanız gerekiyor. 

ERCAN YAŞAR
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çalışmaya devam ediyor, küflenme oranını 
arttırıyor. Yazın bu olay daha çok yaşanır. 
Biz, ürünlerimizin son kullanma tarihlerini 
yazın daha erkene çekiyoruz.

Ekmek israfını önlemek için neler yapı-
labilir? Siz şirket olarak neler yapıyor-
sunuz?
Biz, israfı önlemek için hayvan çiftliği 
bile kurduk. Geri dönüşümümüzü ora-
da değerlendiriyoruz. 300 başın üzerinde 
hayvan çiftliğimiz var. Geri dönen ürün-
lerin bir kısmını orada değerlendiriyo-
ruz. İleride sütü de kendimiz işleyebile-
ceğimiz bir fabrika kurabiliriz. Çokluktan 
dolayı ürünler marketlerde kalabiliyor. 
Zincir marketler 4–5 ayrı firma ürünü-
nü veriyor.  Normal ekmek kalmazsa pa-
ketli ekmek daha çabuk tükenebiliyor.  
Ekmek israfını önlemede en büyük görev 
insana düşüyor. İsrafı önlemek için alına-
bilecek önlemleri şöyle sıralayabiliriz; ih-
tiyacı kadar ekmek almak, aldığı ekmeği 
buzdolabında muhafaza etmek, derin don-
durucuda saklamak. Ekmeğin gramajının 
düşmesi önlem ama çözüm değil, kişilerin 
kendi önlemlerini kendilerinin alması gere-
kiyor. 

Paketli ekmek pazarının toplam büyük-
lüğü ne kadar?
Tüm ekmek pazarının yüzde 1.5'ini paketli 
ekmek pazarı oluşturuyor. 

Teknolojide ne durumdayız?
Almanya ve Rusya gibi ülkelerden geride-
yiz. Ancak gelişme hızımız son derece hızlı. 
Unlu mamullerde makineleşme arttı. Bu 
sektörde kaliteyi de arttırdı. Biz biraz daha 
fazla insan gücüne dayalı çalışıyoruz. Yetiş-
miş eleman sıkıntısı yaşıyoruz.

Belediyelerin ekmek üretimine nasıl ba-
kıyorsunuz?
Belediyenin işinin ekmek üretmek olma-
ması gerektiğini düşünüyorum.Bunun ye-
rine sektörü daha fazla denetlemeli, haksız 
rekabeti engelleme görevini yerine getir-
mesi gerekiyor. 

Sektörünüzdeki rekabet ne durumda?
Rekabet bizim sektörde hiçbir zaman bit-
mez. Kapanan, kapanacak ya da yeni açı-
lacak fırınlar vardır. Hesap kitap yapmadan 
bu işlere girenler 1–2 sene içinde kapatıp 
gidiyorlar. Ambalajlı ürünlerde haksız reka-
bet de var. Yeni çıkan yönetmelikle birlikte 

birtakım sağlık beyanlarını ambalaj üzerine 
yazmamanız gerekiyor. Ama öyle ekmek 
firmaları var ki, bir sürü sağlık beyanlarında 
bulunuyorlar. Örneğin; vitaminli ekmek, 
şuna iyi gelen ekmek gibi yazıları poşetin 
üzerinde beyan etmemeniz gerekiyor. Keş-
ke bütün firmalar kurallara uysalar. 
 
 

KOMİTELER
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Servet KAPLAN
Site Ekmekçilik Unlu  Mamulleri Gıda İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Ltd.Şti. 

Adını aldığı İzmir’in Basın Sitesi semtinde 1990 yılında Ekmek Fırını ve Unlu Mamülleri üretimi 
ve satışı olarak faaliyetine başlamış olup; üretmiş olduğu mamullerin temiz, kaliteli ve ucuz-
luğu sayesinde kısa sürede Güzelyalı, Hatay, Balçova, Narlıdere, Çankaya, Şirinyer, Karabağ-
lar, Göztepe, Bornova, Gaziemir vb. şubelerle İzmir’in belli başlı semtlerinde hizmet vermeye 
başlamıştır.  Fırıncılık ve unlu mamulleri dalında hep ilklere imza atan Site gerek fırınlarında 
üretmiş olduğu katkısız ve doğal ata odun ekmeği ve ekmek çeşitleriyle gerekse ilk olarak 
Çankaya şubemizde 2004 yılında başlattığımız unlu mamülleri – fast food ve aynı zamanda 
cafe restaurant şeklinde yapılanma ile müşterilerine hijyenik ve kaliteli hizmet vermeyi ilke 
edinmiş ve İzmir’de 20 şubeye ulaşmıştır. Amacımız hedefimiz doğrultusunda şube sayımızı 
artırmak olacaktır. Bunun yanında yine gıda dalında 2006 yılında Karabağlar semtinde kur-
muş olduğu modern dondurma tesisi ile Maraş dondurması üretimine ve satışına başlamış 
ve başarılı olmuştur. Bugüne kadar şubelerde ayrı ayrı yapılan üretimi tek elde toplayıp; ürün 
kalitesini artırmak, standardı sağlamak ve daha hijyenik ortamlarda üretim yapılabilmesi 
amacıyla Gaziemir Sarnıç’ta 22 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika kurulmuş ve üretime 
başlama aşamasına gelmiştir. Üretim ve satış faaliyetlerinin birbirinden ayrılması, karlılığın 
artırılabilmesi ve ayrıca ileride entegre tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılabilmesi amacı ile 
şirket ortakları 2012 yılı ocak ayında Fornaks Gıda Tarım Hayvancılık ve Ürünleri Sanayi Tica-
ret Limited Şirketi unvanlı yeni bir şirket kurmuşlar ve üretim faaliyetini bu şirket üzerinden 
yapmaya karar vermişlerdir. Böylelikle ileride daha rantabl, verimli ve düzenli bir yapılanma 
oluşturulacaktır. Ayrıca, Site gelişimine paralel olarak aynı zamanda ortaklarının asıl işi olan 
inşaat sektöründe faaliyet göstermiş ve İzmir’in muteber semtlerinde sağlam ve standartların 
üzerinde apartman, iş merkezleri inşa etmiş ve etmeye devam etmektedir. Hedefimiz gerek 
gıda işinde gerekse inşaat sektöründe en iyisi olabilmektir. Bu amaçla kendimizi eğiterek ve 
geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz.

Sadık BALCI
Balcılar Gıda Tic. Ltd.Şti.

Balcılar Gıda 1948 yılında kurulmuş olup, 1984 yılında limited şirket halini almıştır. Toplu 
tüketim müşterilerine kuru bakliyat, yağ çeşitleri, konserveler, baharat, temizlik ve mutfak 
malzemeleri, vb. gibi geniş bir ürün yelpazesi ile 64 yıldır hizmet vermektedir. Kendi persone-
line yemek çıkartan kuruluşlar, yemek fabrikaları, restoran, okul ve oteller başta olmak üzere 
müşterilerinin yaş meyve, sebze ve et gibi ihtiyaçları dışında kalan tüm ihtiyaçlarını temin et-
mektedir. Nesillerdir İyi Kalite-İyi Fiyat-İyi Hizmet üçlüsünü hedef kabul edip, İzmir’de saygın 
ve güvenilir gıda toptancılığının temsilcisi olmaya devam etmektedir.

Gıda Ürünlerinin İmalatı ve Hububat 
Mamulleri Toptan Ticareti Komiteleri 
Üye Tanıtımları

KOMİTELER
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Nihat SAĞIR
Sanek Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

Sanek A.Ş. 2001 yılında sektörde marka olan isimleri bünyesinde toplayıp satışlarını yaparak 
faaliyete başladı. Giderek gelişim gösteren Sanek A.Ş. bugün 3 bin 500 metrekare kapalı alana 
sahip tesisinde, tecrübeli çalışanları ve soğuk zincirle birlikte 14 servis aracı ile 24 saat üretim 
yapmaktadır. Bu üretimle günlük bin 500’ün üzerinde müşteriye, unlu mamüllerin her çeşidini 
düzenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla sunuyor.
Toplam kalite yönetimi ilkesiyle hizmet veren ve bu doğrultuda teknolojik yatırımlarını hız-
landıran Sanek A.Ş., kalitesini ve sunduğu servisi her zaman daha iyiye ve ileriye götürmek 
için çalışıyor. Sanek A.Ş. her geçen gün teknolojiye daha çok yatırım yaparak üretimde kalite, 
hijyen ve uygun fiyatlı ürünlerle halka hizmet vermeyi hedefliyor. İşletmemizin ISO 9001 ka-
lite ve ISO 22000 gıda güvenliği belgeleri mevcuttur. Ayrıca bütün ürünlerimizi Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğ hükümlerine uygun olarak üreti-
yoruz. Ekmek, sandviç ekmeği, hamburger ekmeği, hot dog ekmeği, tost ekmeği, pizza tabanı, 
kek ve daha birçok unlu mamullerinin üretim ve satışını yapan Sanek A.Ş. müşterilerine sağlıklı 
ürünler sunarak İzmir’de sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.

Ömer BABACAN
Omrat İnşaat Elektrik Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.

2000 yılında kurulan Omrat, 27 ülkeye muhtelif gıda ihracatı yapan bir firmadır. Kendi mar-
kamız olan Ceren, Kasro ve Orilla markaları ile olduğu gibi müşteri markaları ile de üretim 
yapmaktadır. 2007 yılına kadar daha çok fason imalat yaptıran firmamız 2008’de Armutlu’da 
açtığı ikinci fabrikası ile sattığı ürünlerin belli bir bölümünün imalatına da başlamıştır. 2010 
yılı Aralık ayında yeni bir fabrika binası alan Omrat her iki yerdeki fabrika binalarını bu 3. yer-
de birleştirerek kapasitesini büyütmeyi hedeflemiştir. 2011 Haziran ayında Armutlu’da yeni 
aldığı fabrikaya taşındıktan sonra üretim hatlarını geliştirmiş ve üretim kapasitesini yüzde 50 
oranında artırmıştır. “Rafta bitene kadar ürün bizimdir” mantalitesi ile müşterilerine hizmet 
veren Omrat bugün 10 bin metrekare kapalı alanda üretim faaliyetlerine devam etmektedir. 
Geçmişin aksine sattığı 800 kalem malın yüzde 90’ını kendisi imal etmeye başlamıştır. Mar-
ketteki birçok ürünü imal eden firmamızın Avrupa’da Hollanda, Almanya, Fransa ve İsveç’te 
kendi firmaları ve dağıtım noktaları bulunmaktadır. Son yıllarda yeni ülkeler ve yeni müşterileri 
kazanan Omrat önümüzdeki süreçte yatırımlarına devam edecektir. IFS, BRC, ISO gibi birçok 
kalite belgesini almaya hak kazanan Omrat aynı zamanda organik sertifikalı birçok ürünü de 
pazarlamaktadır. Organik pazarında daha da söz sahibi olabilmek ve ürünün kontrolünü sağla-
yabilmek adına özellikle kapari, zeytin, incir gibi temel ürünlerin tarla boyutunda üretimini de 
yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde organik üretimine daha da ağırlık vermek hedeflerimiz 
arasındadır. 

Ayhan KAYSERİLİOĞLU
Dedeksan Ltd.Şti.

Bayraklı’nın en eski fırınlarından olan Dedeksan Ltd.Şti. 1963 yılından beri ekmek ve ekmek 
çeşitleri üretmektedir. Firmanın Bayraklı’da bir şubesi bulunmaktadır. Dedeksan Ltd.Şti.  ço-
ğunlukla tezgaha yönelik yani bire-bir müşteriye çalışırken toptan olarak üretilen ekmeği 
birçok bakkala servis etmektedir. “Kalitede Öncü” sloganıyla hizmet veren Dedeksan Ltd.Şti. 
Bayraklı’nın tanınmış fırınlarındandır. 

KOMİTELER
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ÇALIŞMA GEZİSİ

Tarımsal ürünlerin uluslararası 
pazarlanması çalışma gezisi

A B-Türk Odaları Forumu-II: 
“Tarımsal Ürünlerin Ulusla-
rarası Pazarlanması” Çalışma 
Gezisi, 5-9 Mart 2012 tarih-

leri arasında Belçika’da gerçekleştirildi.  
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eu-
rochambres) ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) işbirliğinde yürütülmekte 
olan ETCF II Projesi, kapsamında gerçek-
leştirilen çalışma gezisine, İzmir Ticaret 
Borsası’ndan Araştırma-Geliştirme Müdür-
lüğü Memuru Perihan Ezgi Korkmaz katıldı. 
ETCF II Projesi, Türk oda – borsaları ve 
AB’de bulunan muadilleri arasında diyalog 
ve işbirliğini güçlendirmek için yeni fırsatlar 
sunmakta ve böylece Türk iş dünyasının AB 
ile bütünleşmesine katkıda bulunmakta ve 
Türkiye’nin AB’ye katılımı durumunda do-
ğacak fırsatlar ve zorluklar konusunda daha 
güçlü bir farkındalık yaratmaktadır.
Türk iş dünyasının AB konuklarındaki uz-
manlığını arttıracak ve Türk oda / borsala-
rının kapasitesinin güçlendirilmesini ve AB 
odaları arasında işbirliği ve karşılıklı bilgi 
artışını amaçlayan aktiviteler hazırlayan 
ETCF II Projesi kapmasında 5 - 9 Mart 2012 
tarihleri arasında “Tarımsal Ürünlerin Ulus-
lararası Pazarlanması” konusunda Brüksel’e 
düzenlenen çalışma gezisine Bandırma Ti-
caret Odası, Sakarya Ticaret Borsası, İzmir 
Ticaret Borsası, Karaman Ticaret Borsası, 
Balıkesir Ticaret Borsası, Adana Ticaret Bor-
sası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Konya 
Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Odası, Er-
zincan Ticaret Borsası, Isparta Ticaret ve 
Sanayi Odası, Rize Ticaret Borsası, Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Ticaret 
Odası ve TOBB’dan toplam 15 kişi katıldı. 
Heyet, Edialux (Bornem),  Adelantex (Zaven-
tem), Brüksel Havalimanı, Leuven Araştır-
ma ve Geliştirme Merkezi, Delhaize(Zellik), 
Zeebrugge Limanı, Jules Destrooper (Lo), 
Levenstond Seafood (Haspengou), Limburg 
Ticaret ve Sanayi Odası, BFV (Belçika Mey-
ve Borsası) ( Sint-Truiden), Katoen Natie 
(Antwerp), Antwerp Limanı, Antwerp Tica-
ret ve Sanayi Odası, East Flanders Chamber 
of Commerce, VIB (Flaman Biyoteknoloji 
Enstitüsü) (Gent), FlansersBio (Gent), Bio-
Base Europe (Gent), TOBB Brüksel Daimi 
Temsilciliği’nde ziyaret ve incelemelerde 
bulundu.

Araştırma-Geliştirme Müdürlüğü Memuru Ezgi Korkmaz, Belçika'da 
gerçekleştirilen Tarımsal Ürünlerin Uluslararası Pazarlanması 
çalışma gezisi hakkında sunum yaptı.  
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Sert Kabuklu Yemişlerin İmalatı meslek 
komitesini tanıtır mısınız?
Mesleğimizin aslı kuruyemiş ve kurumeyve-
dir. Pazar payı güçlü emtiaları içerir. Besin 
değerleri içindeki vitamin, protein ve mine-
ral açısından çok zengindir. Bu ürünler, aşı-
rıya gitmeden bilinçli tüketildiğinde insan 
vücuduna çok faydalı olan gıda maddeleri-
nin başında geliyor. Komitemizde mesleği 
icra eden 62 kuruyemiş ve kurumeyve üye-
miz bu ürünlerin toptan ticaretini yapıyor. 
Bunun yüzde 65’ini üretim yapan kişiler 
oluşturuyor. Komite üyeleri genel olarak 
İzmir Gıda Çarşısı ve çevresinde konuşlan-
mıştır. İlçelerimizde de bu işi ciddi yapan 
üyelerimiz mevcuttur.

Dünya Sert Kabuklu Yemişler Birliği 
2011 yılı fındık rekoltesini 630 bin ton 
olarak açıkladı. Fakat buna bazı kesim-
ler tepki göstererek rakamın daha aşa-
ğıda olduğunu söyledi. Fındık rekoltesi 
630 bin tondan daha aşağıda görüşleri-
ne katılıyor musunuz?
Geçtiğimiz yılın fındık rekoltesinin 500 bin 
tonu geçmeyeceğini düşünüyorum. Alıcı 
firmalar yaptığı araştırmalarda rekolte-
nin yüksek çıkartarak bu emtianın fiyatını 
aşağıya çekilmesine çalışıyor. Bu yüzden 
yüksek tonaj rekoltesi çıkartıyorlar. Geçti-
ğimiz yıl birçok üründe rekolte düşüklüğü 
vardı. Bu da olumsuz olarak yansıdı. En bol 
olduğu yıllarda rekolte 900 bin tona kadar 

Dünyada Türkiye genetiği ile oynanmamış ürünler olarak kuruyemiş ve 
kurumeyvede ciddi bir üretim merkezi durumunda. Anlatmak ile bit-
meyen faydaları olan kuruyemişteki ihracat ise ithalatın neredeyse 10 
katı. Bununla birlikte sektör kullandığı makineler ile kalitesini artırarak 
dünyada söz sahibi olmaya başladı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Sert Kabuklu Yemişlerin İmalatı Meslek 
Komitesi Başkanı Aydın Arıkök: 

“Türkiye dünyanın kuruyemişçisi 
  olmaya aday”

İstemesek de dışa bağımlı oldu-
ğumuz kalemlerimiz var. Tüketi-
mimizin ürettiğimizden çok fazla 
olduğu ürünler var. Bu ürünlerle 
gerçek rakamlar maalesef sınır ti-
caretinden dolayı tam olarak tes-
pit edilemiyor.

AYDIN ARIKÖK

HAZIRLAYAN: Gençer ÇETİNKAYA/ Ticaret Gazetesi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Sert Kabuklu Yemişlerin İmalatı Meslek Komitesi Başka-
nı Aydın Arıkök, Türkiye’nin dünyanın kuruyemiş ve kurumeyve tedarikçisi olmaya 
aday ülkesi olduğunu, bunun başarıldığı takdirde karşılığını kat kat alacağını belirtiyor. 
Dünyanın doğal gıdalara karşı çok ilgili olduğunu aktaran Arıkök, ihracat yaptığımız 

ülkelere bu ürünleri nasıl kullanılması gerektiğinin anlatılması halinde ihracatın 20 kat 
artacağını söylüyor.  Sektörün önündeki sorunları ve yapılması gerekenleri konuştuğumuz 
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Sert Kabuklu Yemişlerin İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Aydın 
Arıkök, 2012 rekolte tahminini, sert kabuklu yemişlerin sağlık üzerindeki etkisini, ihracatı-
nı ve sorunları ile çözüm önerilerini İTB Dergisi’ne anlattı.
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çıktığı oldu ama geçen yılın fındıkta gerçek 
rakamı 450 bin ton ile 500 bin ton ara-
sındadır. Onun altında veya üstünde çıkan 
rakamlar ise alıcı firmaların kendi menfa-
atleri gereğinde çıkartılan rakamlardır.

Üretici bu spekülasyonlarla ne kaybe-
diyor?
Üreticide, olmayan yüksek rekolte ile ma-
lın bol olduğu izlenimi yaratılıyor. Bununla 
birlikte üretici malının elde kalacağını dü-
şünüyor ve alıcı firmalara malını çok ucuza 
satıyor. Üretici bol rekolte yılı diye pani-
ğe kapılıp yanlış yönlendirmeden dolayı 
elindeki malı çok ucuz fiyatlarla çıkarmış 
oluyor. Biz fındıkta dünyanın yüzde 90’ını 
karşılayan tek ülkeyiz. Bu ürünü bizden 
alan ülkelerin kendi ticari amaçları doğrul-
tusunda yaptıkları bir spekülasyon olarak 
görüyorum.

2012 fındık rekoltesi ne olacak?
Önümüzdeki yılın rekoltesi geçen yıla göre 
en az yüzde 50’nin üstünde olacak. Bol ve 
bereketli bir yıl tahmin ediliyor. Ülkemizde 
fındığın en düşük olduğu yıllarda 700 mil-
yon dolar, en yüksek olduğu yıllarda 1 mil-
yar 400 milyon dolara kadar işlem hacmi 
olduğu görülüyor. Önemli olan malımızın 
iyi fiyatla yurtdışına satılabilmesi. Burada 
ne kadar iyi fiyat bulunup mal o şekilde 
ihraç edilirse ülkemiz kazanır. Ama fiyat 
çok abartılı olursa fındığını bizden alan ül-
keler farklı pazar arayışına girer. Bunu da 
göz ardı etmemiz lazım. Fındık yurtdışında 
besin değerleri arttırılsın diye gıda madde-
lerinde katkı maddesi olarak kullanılıyor. 
Çikolata ve hazır gıdada besin değerlerinin 
artması için kullanılıyor.  
Ancak fiyat çok yüksek olursa ithalatçı ül-
keler başka ürünler ile bu açığı kapatmaya 
çalışıyor. Böyle olunca da pazar payımızı 
kaybediyoruz. 
Biz bu konuda dünyanın fındığını üreten 
ülke olarak, pazarı tatlı bir şekilde hem 
üreticiyi hem ülkemizdeki nihai tüketiciyi 
hem de yurtdışındaki müşterilerimizi ür-
kütmeden dengeli bir fiyat politikası üret-
memiz gerekiyor. Çok para kazanalım diye 
malımızı kısarsak, ithalatçı ülkeler fındık 
almaktan vazgeçer. Biz fındıktaki ihracat 
rakamını 900 milyon dolar ile 1 milyar 100 
milyon dolar arasında tutarsak istikrarlı bir 
ivme yakalamış oluruz. Bu oran yakalanır-
sa herkes kazanır. 

Sektörde katma değeri yüksek ürünler 
hangileri ve gelecek ile ilgili çalışmalar 
nelerdir?
Ham maddeyi işleyerek ürün haline geti-
rilen leblebiyi sadece leblebi olarak değil 
soslu, kaplamalı, çikolatalı olarak kulla-
nıyoruz. Yerfıstığı için de aynı işlemler 
yapılıyor. Kaplamalı ve soslu grup adı al-
tında ham maddeyi işleyip katma değer 
yaratabiliyoruz. Bu malı çok daha farklı 
sunumlarda gösterebiliriz. Bu konuda da 
geçmiş yıllara göre ülkemiz kendini geliş-
tirdi. Yatırımcımız bu konu üzerinde emek 
sarf ederek katma değeri yüksek ürünleri 
en iyi şekliyle yapmaya çalışıyor. Katma 
değeri yüksek ürün üretimi ve ihracatında 
ileriki yıllarda daha iyi olacağımızı düşünü-
yorum.

Sert kabuklu yemişlerin sağlık açısın-
dan faydalı olduğu herkes tarafından 
biliniyor. Bunu daha fazla anlatmak için 
bir çalışma grubunuz var mı?
Bizim Türkiye genelinde Ankara’da 
Türk Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları 
Derneği’miz (TÜKSİAD) var. Dernek çatı-
sı altında ürünlerimizin besin değerleri ve 
faydaları ile ilgili her üründe farklı çalışma 
gurubumuz var. Bu çalışma grupları ürün-
lerin insan sağlığına faydalarını açıklamaya 
çalışıyor. Ancak bu çalışmayı daha yaygın 
bir hale getirmek gerekiyor. Sosyal medya 
üzerinden de reklâm kampanyası yapılabi-
lir ve buna destek verilmesi gerekiyor.
Dünyada genetiği ile oynanmamış, be-
sin değerleri natural olan ve kimyasal 
içermeyen iki emtia kaldı. Bunlardan biri 
kuruyemiş ve kurumeyve diğeri ise deniz 
balığı. Bunun dışındaki her üründe ve gıda 
maddesinde kimyasallar ile suni ilaçlar 
katılıyor. Bu bağlamda kuruyemiş ve kuru-
meyve sektörünün insanlara çok daha iyi 
empoze edilmesi lazım.

Sert kabuklu yemişlerdeki teknoloji ve 
lojistikten biraz bahseder misiniz?
Teknolojiyi on yıl öncesine göre daha iyi 
kullanıyoruz ve sektör olarak teknolojiye 
çok ilgiliyiz. Sert kabuklu yemişlerde bir-
çok teknolojik ürünü kullanarak kaliteyi 
artırdık. Mallarımızın belli kaliteye çıkar-
tılması ile ilgili elekler kullanılmaya baş-
landı. Standart dışı olan ürünler fark edilip 
elekler sayesinde kalite korunuyor. Üretim 
makinelerimizin standartları ve bilgi tek-
nikleri arttı. 

Bu gelişmelerden dolayı da memnunuz. 
Daha ileri taşımak içinde teknolojiyi ya-
kından takip ediyoruz.

Ürün kabuklarının tekrar kazandırılma-
sı mümkün mü?
Mesleğimizin içinde olan sert kabuklu 
meyvelerin kabukları sunta ve MDF sana-
yinde kullanılıyor. Bununla birlikte evleri-
mizin tabanlarını kaplayan laminant par-
kede kullanılıyor. Badem, kayısı ve fındık 
kabukları yakıt sektöründe kullanılıyor. 
Uzun lafın kısası sektörün sapı çöpü de-
ğerlendiriliyor.

Sektörün ihracatı ithalatından 10 kat 
fazla olarak değerlendiriliyor. Hedefi-
niz nedir?
İhracatımız ciddi boyutlara ulaştı. Ülke 
olarak dünyanın kuruyemiş ve kurumey-
vecisi olmaya aday ülkeyiz. Bu işi ithalatçı 
ülkelere daha iyi lanse ettiğimizde kat kat 
karşılığını alacağımız kanısındayız. Çünkü 
dünya doğal gıdalara karşı çok ilgili ve ala-
kalı. Fakat bu ithalatçı ülkelerin ürünleri ne 
şekilde tüketeceği ve kullanacağı hakkında 
bilgileri yok. Bu bilgileri o ülkelere yaydığı-
mızda şu anki ihracatımızın 20 katı olma-
sı içten bile değil. Sektörün önü açık. Bu 
yüzden sektörü dünyaya empoze etmemiz 
lazım.

Sınır ticareti yapılan yerlerde de sek-
törün kayıtdışı sıkıntısı var. İhracat ra-
kamlarına yansıyor mu bu ticaret?
İstemesek de dışa bağımlı olduğumuz 
kalemlerimiz var. Tüketimimizin ürettiği-
mizden çok fazla olduğu ürünler var. Bu 
ürünlerle gerçek rakamlar maalesef sınır 
ticaretinden dolayı tam olarak tespit edi-
lemiyor. Kayıtsız giren ürünler neticesinde 
ihracat ve ithalat rakamları tam sağlıklı 
bilgi vermiyor.

KOMİTELER



İTB OCAK-ŞUBAT-MART 201240

Halit KAYA
Beyka Tarım Ltd. Şti.

Şirketimiz Süleyman Kaya tarafından 
1960 yılında kurulmuş olup şu an İzmir 
Pınarbaşı’ndaki işletmesinde faaliyetine 
devam etmektedir. Kuruyemiş ve bakliyat 
olarak işe başlayan firmamız yaklaşık 20 
yıldır kuruyemiş ile ilgili ürünlerde ihracat 
ve ithalat yapmaktadır. Türkiye’deki bazı 
zincir mağazalara ürün tedariki ve iç piya-
sadaki üretici firmalara hizmet vermekte-
dir. Ayrıca makine üretimi yapan firmamız 
bir yıl önce inşaat işine başlamış olup İzmir 
Güzelbahçe’de yaşam kalitesini yükselte-
cek villalar yapmaktadır.
Firma olarak çalıştığımız ürünler için; bu 
ürünlerin ziraatını yapan çiftçilerimizin 
daha da bilinçlenerek, ürün elde edildik-
ten sonra saklama ve depolama şartlarının 
daha iyi olmasını sağlayıp, ürün kalitesinin 
artırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ül-
kemizle özdeşleşmiş fındık, kuru üzüm ve 
kuru incir için tanıtımın daha iyi yapılması 
ve bu ürünlerin ham madde olarak değil 
gıda sanayii olarak ihraç edilebilmesi için 
gerekli teşvik ve bilinçlendirmenin artırıl-
masını arzu etmekteyiz.

Şaban CAN 
Recep Can Kuruyemiş Tarım 
ve Gıda Ürünleri Ltd. Şti.

Şirketimiz, 1975 yılında İzmir’de Recep Can 
ve kardeşleri tarafından kuruldu. Recep Can 
Kuruyemişleri gıda toptancısı olarak her 
çeşit kuruyemiş ve kuru meyve mamulleri-
ni bunun yanında lokum, jöle, kurukahveyi 
müşterilerine sunmaktadır. Firmamız 2005 
yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde kuruyemiş 
işleme ve paketleme fabrikasının inşaatını 
tamamlayarak faaliyete geçirdi. Şu an için 
kendi paketli üretimimizi Torbalı Yazıbaşı 
beldesindeki 4 bin metrekare kapalı alana 
sahip fabrikamızda en mükemmel şartlar-
da gerçekleştirmekteyiz. Toptan satışları-
mızı ise İzmir Gıda Çarşısı’ndaki mağaza-
mızdan yürütmekteyiz.
Ürünlerimizde; kuruyemişler, kurutulmuş 
meyveler ve birçok zengin çeşitlerimiz bu-
lunmaktadır. Üretici ve sektörümüzün te-
darikçileri bilinçli bir yönlendirme olmadığı 
için genellikle ekiminden hasadına kadar 
yanlış yollar izlemektedirler. Ekimlerin bol 
olduğu yıllar ürün fiyatları düşük olmakta-
dır. Buna sinirlenen üretici diğer yıl ekmez 
veya az eker buna bağlı olarak da fiyatlar 
yükselir.

Ahmet TAHTASAKAL 
Şem Şamer Kuruyemiş A.Ş.

Şem Şamer, 1962 yılında Kemeraltı Çar-
şısı Kızlarağası İşhanı’nda faaliyetlerine 
başlamıştır. 1982 yılında merkezini Gıda 
Çarşısı’na taşıyan firmamız, kuruluşundan 
bu yana kuruyemiş, yaş meyve ve özel 
ürünleri ile kaliteden ve lezzetten ödün 
vermeden değerli müşterilerine hizmet 
vermektedir.   
Gıda Çarşısında bulunan 1600 metrekare 
kapalı alana sahip olan fabrikamızda ise 
üretim, işleme ve paketleme bölümleri son 
teknolojiye sahip makineler ve profesyonel 
kadromuz ile hijyenik bir ortamda üretilen 
ürünlerimiz bayi ve satış noktalarımıza 
ulaştırılmaktadır.
Şemşamer Markalı Satış noktalarımız şu 
anda İzmir’de faaliyet göstermekle be-
raber, firmamız başta Ege Bölgesi olmak 
üzere, Tüm Türkiye’de büyümeyi amaçla-
maktadır.  

İzmir Ticaret Borsası Sert Kabuklu 
Yemişlerin İmalatı Meslek Komitesi

KOMİTELER
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“Pirinç ve Pamukta da KDV 
 İndirimi Bekliyoruz”

İ zmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, top-
tan et ve bulgurdaki KDV indiriminin 
tüketiciye yansıması için perakende-

de vergi indirimi yapılmasının gerektiğini, 
pirinç ve pamukta da KDV’nin yüzde 1’e 
düşürülmesi yönünde beklenti oluştuğunu 
söyledi.
İTB’nin Aralık ayı meclis toplantısında 2012 
yılı bütçesi, meclis üyelerinin oybirliği ile 6 
milyon 350 bin TL olarak kabul edildi.
Borsanın Aralık ayı olağan meclisinde ko-
nuşan Kestelli, bulgur, canlı hayvan ve 
türevlerinin toptan satışındaki KDV oran-
larının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi-
nin, kayıt dışı ile mücadele açısından çok 
olumlu olduğunu ifade etti.
Tüketicilerin temel gıda ürünlerine daha 
uygun şartlarda erişimi için perakende sa-
tışlarda da KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e 
düşürülmesini beklediklerini vurgulayan 
Kestelli, “Ayrıca piyasada, pirinç gibi te-
mel tarım ürünleri ve pamukta da KDV’nin 
yüzde 1’e düşürülmesi yönünde beklenti-
ler oluştu. Bütçeyi bozucu etkisi çok düşük 
olan bu beklentilerin karşılanmasının mo-
ral açısından büyük etkisi olacağını düşü-
nüyoruz. İç piyasada talebin yavaşladığı, 
dışarıda kaosun etkili olduğu bir konjonk-
türde bu tür adımların daha yoğun ve ka-
rarlı atılması önemlidir’’ diye konuştu.
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli, 2012 
bütçesinde tarıma ayrılan desteğin yeter-
siz olduğuna dikkat çekti. Tarım Kanunu’na 
göre her yıl milli gelirin en az yüzde 1’inin 
tarıma ayrılması gerektiğine işaret eden 
Kestelli, “Bu hesapla tarım sektörüne ve-
rilecek destek, bütçedekinden en az yüzde 
50 daha fazla olmalıydı. Türkiye’de hala ça-
lışanların yüzde 25’i tarımda istihdam edi-
liyor. Bu sektörün milli gelire katkısı yüzde 

8,5. Küresel kriz döneminde tarım sektörü-
nün hayati rolünü bir kez daha yaşayarak 
gördük. Tarıma desteğin artık konjonktüre 
göre değil, gerçek anlamda kurallara göre 
belirlenme zamanı geldi” diye konuştu.
İzmir’in çok uzun bir süredir teşvikler konu-
sunda haksızlığa uğradığına dikkat çeken 
Kestelli, bu yıl başında açıklanması bekle-
nen yeni teşvik sistemi konusunda ekono-
mi yönetimine çağrıda bulundu. 
Kestelli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yü-
rürlükte olan teşvik mevzuatı İzmir’de ku-
rulu bazı yatırımların yakın illere kayma-
sına neden oldu. İzmir’de metropol alanı 
dışında gelişmişlik düzeyi düşük, yatırıma 
ihtiyaç duyan Kiraz, Beydağ, Dikili gibi il-
çelerimiz var. Bu nedenle yeni mevzuatın 

ilçeler düzeyinde de hassasiyetleri barın-
dırması gerekiyor. Ayrıca, tarım sektörü-
nün bölgesel fark gözetmeksizin bütün 
her yerde aynı teşvik kapsamında yer al-
masını talep ediyoruz. Ülkemizin tarımsal 
üretiminde ilk üç arasında yer alan ilimizin 
tarımsal teşviklerden mümkün olduğunca 
yararlanmasını arzuluyoruz.”
İTB Meclis Başkanı Halit Kaya ise yaptığı 
konuşmada, 2012 yılında hazırlanacak olan 
yeni teşvik sistemi ile cari açıktaki sorunun 
kalıcı olarak çözülebilmesini umduklarını 
söyledi. 
Kaya, “Türkiye İstatistik Kurumu tarafın-
dan 2011 yılı 9 aylık milli gelir rakamlarına 
göre, ekonomi, yılın 3. çeyreğinde yüzde 
8.2, ilk 9 aylık dönemde ise yüzde 9.6 ora-

Kestelli: Toptan et ve bulgurdaki KDV indiriminin tüketiciye yansıması için 
perakende de vergi indirimi yapılması gerekiyor

“Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı 9 aylık milli gelir 
rakamlarına göre, ekonomi, yılın 3. çeyreğinde yüzde 8.2, ilk 9 aylık 
dönemde ise yüzde 9.6 oranında büyüdü. 9 aylık verilere göre 
Türkiye dünyada ekonomisi en fazla büyüyen ülke oldu.

MECLİS
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nında büyüdü. 9 aylık verilere göre Türkiye 
dünyada ekonomisi en fazla büyüyen ülke 
oldu. Sevindirici bir diğer gelişme ise yaşa-
nan ekonomik büyümenin aynı zamanda 
istihdam yaratıcı olması. İş gücüne katılım 
oranındaki artışa rağmen 3. çeyrekte işsiz-
lik oranı yüzde 9.2’ye geriledi. Bu olumlu 
gelişmelere rağmen yüksek cari açık eko-
nominin en önemli riski” diye konuştu.

“DIŞ TİCARET AÇIĞI 106 
MİLYAR $’A DAYANDI”
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit 
Kaya, 2011 yılı 11 aylık döneminde cari açı-
ğın yaklaşık 65 milyar dolar ile rekor bir se-
viyeye ulaştığını, dış ticaret açığının ise 106 
milyar dolara dayandığına dikkat çekti. 
Ocak ayı olağan meclis toplantısında ko-
nuşan Kaya, 2011 yılına, başta Euro Bölgesi 
olmak üzere dünya ekonomisinde yaşanan 
krizin, ülkemizde ise cari açığın damgasını 
vurduğunu söyledi.  Kaya, “Yurt dışındaki 
yerleşiklerin Türkiye’de yaptıkları net yatı-

rımların gerilemesi ve doğrudan sermaye 
yatırımlarında yaşanan düşüş 2011 yılın-
da cari açığın bu denli büyümesine neden 
oldu. Cari açığın finansmanı artık sıcak para 
girişinde aranmamalı, ülkemizde yatırım ve 
üretimi teşvik edici uzun vadeli kalıcı stra-
tejiler tercih edilmeli” diye konuştu.
Türkiye açısından kronikleşen işsizlik ve 
cari açığın en önemli iki sorun olarak karşı-
mıza çıktığına dikkat çeken Kaya, “İthalata 
dayalı büyüme stratejisinden vazgeçmek 
ve mevcut genç iş gücü potansiyelimizi en 
verimli şekilde kullanarak ülkemizde üre-
tip ihracata yönelik politikalar uygulamak 
daha akılcı olacaktır. 2011 yıl sonu itibarı 
ile 241 milyar dolara ulaşan ithalatın yüzde 
70’ini oluşturan ara malı üretimine önem 
vermeliyiz. Bu bağlamda 2011 yılı kasım 
ayında, ara malı üretiminde geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 27 oranında artış ya-
şanması sevindirici olmuştur” dedi.
Çin’in ardından dünyanın en hızla büyüyen 
ikinci ülkesi olmanın gurur verici olduğunu 

ifade eden Kaya, yakalanan siyasi ve eko-
nomik istikrar ve mali disiplinden asla ödün 
verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kaya, 
“2012 yılında Hükümetten beklentilerimiz 
ise, teşvik sisteminin yurt içinde üretimi 
destekleyen ve yeni yatırımların arttırıl-
masına yönelik düzenlemelerle rehabilite 
edilmesi, vergi yükünün azaltılması ve ka-
yıt dışı ekonomiyle mücadeleye kararlılıkla 
devam edilmesidir” diye konuştu.

KOCAGÖZ: BORSANIN İŞLEM 
HACMİ YÜZDE 26 ARTTI 
İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Barış Kocagöz, borsanın toplam işlem hac-
minde önceki yıla göre yüzde 26’lık artış 
kaydedildiğini belirtti.
Kocagöz, 2011 yılında temel borsacılık faa-
liyetleri açısından önemli başarılar sağlan-
dığını, borsanın 6 milyon 275 bin lira olarak 
hedeflenen 2011 yılı bütçesinin yılsonunda 
6 milyon 204 bin lira olarak gerçekleştiği-
ni, bütçe gerçekleşmesinde yüzde 99 gibi 
yüksek bir başarı sağladıklarını dile getirdi. 
2011 yılı faaliyetlerinde 924 bin lira gelir 
fazlası oluştuğunu, toplam işlem hacminin 
ise 6,5 milyar liraya ulaştığını belirten Ko-
cagöz, “Değer bazında en fazla işlem hac-
mine sahip ürün grupları sıralamasına ba-
kıldığında; bitkisel yağlar yüzde 24, pamuk 
yüzde 11, yağlı tohumlar yüzde 10, canlı 
hayvanlar yüzde 8, çeşitli gıda maddeleri 
yüzde, hububat, etler ve kuru üzüm yüzde 
6, küspeler ve prina ise yüzde 5 işlem hac-
mine sahip olmuştur. İşlem hacmimizin 
yüzde 99’unu oluşturan 17 ürün veya ürün 
grubu arasında 2011 yılında en yüksek artı-
şı sağlayan grup yüzde 227 ile canlı hayvan 
işlemleridir. Bu grubu yüzde 126 oranında 
artış ile küspeler ve prina, yüzde 64 ile pa-
muk, yüzde 41 ile çeşitli gıda maddeleri ve 
yüzde 38 ile yaş sebzeler takip etmiştir” 
dedi.
Kocagöz, 2011 yılında Borsada miktar ola-
rak en fazla işlem gören ürün veya ürün 
grupları arasında ise hububat grubunun 
yüzde 16 ile birinci sırada yer aldığını belir-
terek,  şu bilgileri verdi:
“Bu grubu, çeşitli gıda maddeleri yüzde 14, 
yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar yüzde 13, 
küspeler ve prina yüzde 12 oranında pay ile 
takip etmiştir. Tescil sayısına göre en faz-
la işlem gören ürün veya ürün grupları ise 
sırasıyla; yüzde 13 pay ile etler, yüzde 10 

Piyasada, pirinç gibi temel tarım ürünleri ve pamukta da KDV’nin 
yüzde 1’e düşürülmesi yönünde beklentiler oluştu. Bütçeyi bozucu 
etkisi çok düşük olan bu beklentilerin karşılanmasının moral açısından 
büyük etkisi olacağını düşünüyoruz. İç piyasada talebin yavaşladığı, 
dışarıda kaosun etkili olduğu bir konjonktürde bu tür adımların daha 
yoğun ve kararlı atılması önemlidir’’
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pay ile çeşitli gıda maddeleri, yüzde 9 ile 
bitkisel yağlar, yüzde 8 pay ile hububat ve 
kuru üzüm olmuştur. 
Tescil sayısına göre en fazla artış sağlayan 
ürün veya ürün grupları ise; yüzde 176 artış 
ile küspeler ve prina grubu olmuştur. Bu 
grubu yüzde 32 artış ile bağırsak tescilleri, 
yüde 24 artış ile hayvansal yağlar tescil-
leri, yüzde 22 artış ile hububat mamülleri 
tescilleri, yüzde 21 ile yaş sebze tescilleri 
ve yüzde 20 artış ile pamuk tescilleri izle-
miştir. “

“EKONOMİNİN EN ÖNEMLİ 
SORUNLARINDAN BİRİ CARİ 
AÇIK” 
Ekonominin en önemli sorunlarından biri-
nin cari açık olduğuna dikkat çeken Koca-
göz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Merkezi hükümet tarafından bu sorunu 
ortadan kaldırmak, yurtiçi üretimi teşvik 
etmek amacıyla bir süredir GİTES adıy-
la “Girdi Tedarik Stratejisi” oluşturma 
çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizin en 
önemli ihracat ve istihdam sektörü olan 
tekstil ve konfeksiyon sanayinin temel 
hammaddesi olan pamuk için de strateji 
oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 
Türk pamuk üretiminin ideal noktaya ula-
şabilmesi adına; pamuk ürününün stratejik 
ürün ilan edilmesi gerektiğini, 1 milyon ton 
eşik üretim hedefi konulması gerektiğini, 
5 yıllık plan ve bu temel prensiplere göre 
destekleme politikalarının geliştirilmesi ve 
yürütülmesi gerektiğini aktardık. Ne mut-
lu ki görüşlerimiz bakanlık tarafından da 
benimsendi ve planlanan ana 7 madde de 
görüşlerimizi yansıttı. Bu çalışmaların hü-
kümet tarafından eyleme dönüştürülmesi-
ni bekliyoruz.”
Kocagöz konuşmasını şöyle tamamladı:
“Tarım sektöründe 2012 yılı önemli uy-
gulamaların gerçekleşeceği bir yıl olacak. 
Ülkemizde gıda güvenilirliliğinde yeni bir 
dönem başlıyor. 5996 Sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu 
yürürlüğe girdi. Kanun, tarladan-sofraya 
izlenebilirliği, gıda güvenliğini garanti edi-
yor. 102 yönetmelik yayınlanması öngö-
rülüyor. Bu önemli kararların sadece mev-
zuatta değil uygulamada başarı kazanarak 
uygulanmasını ümit ediyoruz. Uygulama 
ile ilgili alanda Borsamız Bakanlığımız ile 
işbirliğine daima hazır olacaktır. 

İzmir Ticaret Borsası 2011 yılında oluşturu-
lan yeni projelerde tarım politikalarında ve 
ülke tarım ekonomisinde geçmişte olduğu 
gibi lider ve önder olmuştur. Bu geleneğin 
güç kazanarak devam edeceğini umuyo-
rum.”

“İZMİR YATIRIM BÜTÇESİNDEN 
DAHA FAZLA PAY ALMALI”
 İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir’in vergi 
tahsilâtında Ankara’yı geride bırakarak 
üçüncü sıraya yükseldiğine dikkat çekerek, 
bütçeden daha fazla pay almak için İzmir 
milletvekili olan Ulaştırma, Denizcilik, Ha-
berleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı göreve 
çağırdı. 
Borsanın Şubat ayı meclis toplantısında 
konuşan Kestelli, İzmir’in 2011 yılını Tür-
kiye ortalamasından daha iyi sonuçlarla 
kapattığını söyleyerek, “İhracatımız yüzde 
20.8, ithalatımız yüzde 26.1 arttı. Aynı yıl 
Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 18.5 ar-
tarken ithalatı yüzde 30 yükseldi. Dolayı-
sıyla geçen yıl İzmir’in Türkiye’ye katkısının 

biraz daha çoğaldığını söylemek mümkün. 
Vergi tahsilâtında da üçüncü sıraya yük-
seldik. Dolayısıyla İzmir’in hükümetten, 
bu kentin merkezi bütçeye yaptığı katkıya 
paralel bir kamu yatırım bütçesi isteme 
hakkı doğuyor. İzmir milletvekili olan sayın 
bakanlarımızın bu konuda öncü rol üstlen-
mesini bekliyoruz” diye konuştu.

“YENİ TTK’DAN ENDİŞELİYİZ”
Kestelli, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nu 
genel olarak olumlu bulduklarını ancak en-
dişe taşıdıkları bazı konularda düzeltme ve 
değişiklik yapılmasını istedi. Kestelli, dü-
zeltme ve değişiklik yapılmasını istedikleri 
başlıkları “Korkutucu ağır cezalar, internet 
sayfasında ve ticari sırların açıklanması,  
ticari belgelerde gereksiz ayrıntında bilgi-
lere yer verilmesi, borçlanma yasağı, küçük 
şirketlere dahi profesyonel denetim zorun-
luluğu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul 
Kanunu arasındaki değerleme farklarının 
sürdürülmesi konuları ele alınmalı” olarak 
sıraladı. 
Kestelli, “Yeni Çek Yasası değişikliği ile 
ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi 

Bu grubu, çeşitli gıda maddeleri yüzde 14, yağlı tohumlar ve bitkisel 
yağlar yüzde 13, küspeler ve prina yüzde 12 oranında pay ile takip 
etmiştir. Tescil sayısına göre en fazla işlem gören ürün veya ürün 
grupları ise sırasıyla; yüzde 13 pay ile etler, yüzde 10 pay ile çeşitli 
gıda maddeleri, yüzde 9 ile bitkisel yağlar, yüzde 8 pay ile hububat 
ve kuru üzüm olmuştur. 

BARIŞ KOCAGÖZ
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gerekçesiyle hapis cezasının kaldırıldığı bir 
dönemde Türk Ticaret Kanunu’nda 22 ayrı 
konuda ağır cezalar öngörülmesi anlaşılabi-
lir ve kabul edilebilir değildir. Yasadaki hapis 
cezaları idari para cezasına dönüştürülmeli. 
Üstelik kanunun yeni oluşu nedeniyle 3-5 
yıllık bir geçiş süresi içi herhangi bir ceza 
uygulanmamalı ya da onda bir gibi sembo-
lik tutarlarda uygulanmalıdır” dedi. 

“SEVİYESİ YÜKSEK BİR EĞİTİM 
SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR”
Eğitim sistemindeki düzenlemelerin ‘’Si-
yasi fayda’’ hesabı yapılamayacak kadar 
önemli olduğunu belirten Kestelli, istis-
nasız bütün kızların okumasını sağlaya-
cak, seviyesi yüksek bir eğitim sistemine 
ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kestelli, ka-
muoyunda 28 Şubat tartışmalarıyla ke-
sintisiz eğitim konusunun da yeniden gün-
deme geldiğini değinerek, şunları söyledi:  
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının or-
talama eğitim süresi 6.5 yıl. Dünyanın 
ekonomik açıdan en büyük 20 ülkesinde 
eğitim süresi bizden daha düşük olan sa-
dece iki ülke var: Hindistan ve Endonezya. 
Bu yüzden Türkiye Dünyanın 17’nci büyük 
ekonomisi iken Birleşmiş Milletler İnsani 
Gelişmişlik Endeksi’nde 92’nci sıraya dü-

şüyoruz. Bir refah ülkesi olmak istiyorsak 
nüfusumuzun gelişmişlik düzeyini artırma-
mız şart. Bu nedenle istisnasız bütün kızla-
rımızın okumasını sağlayacak, gençlerimize 
üniversite kapısına yığılmadan mesleki biri-
kim katacak seviyesi yüksek bir eğitim sis-
temine ihtiyaç var. Biz eğitim sistemindeki 
düzenlemelerin siyasi fayda hesabı yapıla-
mayacak kadar önemli ve değerli olduğunu 
düşünüyoruz.’’ İzmir’in EXPO 2020 aday-
lığı konusunda da değerlendirmelerde bu-
lunan Kestelli, EXPO 2020 İzmir Yürütme 
Kurulu üyesi olarak yaptıkları ziyaretlerde 
İzmir adına pozitif izlenimler edindiklerini 
vurguladı. İTB açısından 2011 yılının verimli 
geçtiğine de değinen Kestelli, toplam işlem 
hacminin yüzde 26’lık artışla 6.5 milyar li-
raya yükseldiğini, tescil gelirinin ise yüzde 
10’luk artışla 4 milyon liraya ulaştığını kay-
detti.

KAYA: TARIM SEKTÖRÜNÜN 
ÖNEMİ ARTIYOR
İTB Meclis Başkanı Halit Kaya ise, tarım sek-
törünün özellikle belirsizlik yıllarında eko-
nomi politikaları için daha önemli olacağını 
söyledi.  Kaya, “Gıda tüketiminin zorunlu 
olması ekonomik daralma dönemlerinde 
sadece bazı lüks gıda harcamalarını olum-

suz etkilemektedir. Bu nedenle ekonomik 
büyümedeki yavaşlama beklentisi tarım 
dışı sektörlerle ilgilidir. Tarım sektöründe 
büyümeyi belirleyen temel aktör tarımsal 
üretim politikaları ve iklim koşulları” diye 
konuştu.  Uzun yıllardır şahit olunmayan 
sert kış mevsiminin tarımsal üretimi olum-
suz etkileyebileceğini ifade eden Kaya, 
“Hava şartlarının tarımsal üretime ve üre-
tim desenine mutlaka etkisi olacak. Umu-
yoruz ki bu etki üreticilerimiz ve tarımsal 
üretimimiz için olumsuz olmaz” dedi.
2012 yılında ekonomik büyüme beklenti-
lerinin yüzde 4’e gerilemesinin temel ne-
deninin dış dinamikler olduğunu söyleyen 
Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dünya ve ülke gündeminde yoğun bir dö-
nem yaşıyoruz. Özellikle komşu ülkelerde 
yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler bizi 
yakından ilgilendiriyor. Suriye’de yapılan 
halk oylaması ile yeni anayasa kabul edil-
di. Umuyorum ki Suriye’nin geleceği Suriye 
halkının demokratik tercihleri yönünde be-
lirlenecektir. İran’ın nükleer enerji çalışma-
ları nedeniyle oluşan gerginlik hala devam 
ediyor. Yunanistan’ı kurtarma planlarından 
ikinci yardım planı Almanya’da onaylandı. 
Ancak, Yunanistan’ın borçlarının silinme-
si Avrupa bankalarının sermaye yapılarını 
olumsuz etkileyecek.  Başta petrol olmak 
üzere emtia fiyatları yükseliyor. Ham petrol 
fiyatları iki ay gibi bir sürede yaklaşık yüzde 
15 arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş küre-
sel ekonomik büyümeyi tehdit ediyor ve 
enflasyonist beklentilerin artmasına neden 
oluyor. Sağlam makro ekonomik verilere 
sahip olmamıza rağmen dünyada yaşanan 
gelişmeler bizi de etkilemektedir.”
2011 kesin hesabının onaylanması, 2011 
faaliyet raporu ve yönetim kurulunun ak-
lanması maddesi ise bazı meclis üyelerinin 
itirazı üzerine bir sonraki meclise bırakıldı. 

BORSA’DAN KIZILAY’IN KAN 
BAĞIŞI KAMPANYASINA 
DESTEK
Öte yandan meclis üyeleri, Kızılay’ın çağ-
rısı üzerine kan bağışı kampanyasına des-
tek verdi. İTB Meclis Başkanı Halit Kaya ve 
30’u aşkın meclis üyesi kan verirken, İTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 
yönetim kurulu üyeleri de vatandaşı kam-
panyaya katılıma çağırdı.

Meclis üyeleri, Kızılay’ın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyasına 
destek verdi. İTB Meclis Başkanı Halit Kaya ve 30’u aşkın meclis 
üyesi kan verirken, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 
yönetim kurulu üyeleri de vatandaşı kampanyaya katılıma çağırdı.

MECLİS
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TOPLANTI

Elidaş, sermayesini artırdı

2 011 yılı başında kuruluş çalışmaları 
tamamlanan Ege Lisanslı Depocu-
luk A.Ş. (ELİDAŞ)’ın ilk Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı 22 Mart 2012 

tarihinde İzmir Ticaret Borsası’nda gerçek-
leştirildi.  2011 yılı faaliyet, denetim rapor-
ları ile 2011 yılı bilanço ve gelir tablolarının 
onaylandığı toplantıda, 8 milyon TL olan 
şirket sermayesi 11 milyon TL’ye çıkarıldı.   
ELİDAŞ’ın ilk Olağan Genel Kurul Toplantı-
sını değerlendiren ELİDAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ş. Barış Kocagöz, genel kurulda ida-
ri bina ve numune alma binasının temmuz 
sonunda tamamlanmasını, ardından  yazı-
lım ve makbuz çalışmalarının bitirilmesini 
kararlaştırdıklarını söyledi. ELİDAŞ’ın Selçuk 
Belevi’deki tesislerinde faaliyet göstereceği-
ni belirten Kocagöz, “Çalışmalar yeni sezona 
yetişecek. Ekim ayında ilk pamukların depo-
ya kabulünü yapacağız” dedi. Lisanslı depo-
culuğun gelişmesi için hükümetin mevzuat 
düzenlemesi yapması gerektiğine dikkat çe-
ken Kocagöz, “Ürününü lisanslı depoya ko-

yacak üreticiye 3 yıl boyunca depo maliyeti 
desteği verilmesini diliyoruz” diye konuştu.
Lisanslı depoculukla birlikte pamuk başta ol-
mak üzere tarım sektöründe büyük değişim 
yaşanacağını vurgulayan Kocagöz, şunları 
söyledi: “Pamukta ilk örnek olduğumuz için 
yoğun bir çaba veriyoruz. Mevzuat ve kuru-
luş planları ile ilgili zorlukları aşmaya çalı-
şıyoruz. Lisanslı depoculuk üreticinin hasat 
sezonunda pamuk arzında rahat etmesini 
sağlayacak. Ürün makbuzları bankalarda te-
minat yerine geçecek. Aynı zamanda Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsası ile spot piyasalar-
da işlem görecek. Sanayici de 12 ay boyunca 
standardı garanti edilmiş pamuk alabilecek.”  
Yönetim ve Denetim Kurullarına üye seçimi-
nin yapıldığı toplantıda üyeler şöyle oluştu: 
Yönetim Kurulu:
Ş.Barış Kocagöz (Başkan) (İzmir Ticaret 
Borsası YKB Yrd.), Erol Avni Bozkurt (İz-
mir Ticaret Borsası YKÜ), Ömer Çelik(VOB 
YKÜ), Güzin Sarıoğlu (VOB Genel Md.Yrd.), 
Faruk Kula(Balıkesir Ticaret Borsası YKB), 

Ufuk Ümit Onbaşı (İş Yatırım Menkul De-
ğerler Genel Md.Yrd.), Hasan Özer Orhan 
(Denizbank Batı Anadolu Bölge Md.), Ayşe 
Yenel(Türkiye Sınai kalkınma Bankası İzmir 
Şb.Md.), Mehmet Kaya (Şanlıurfa Ticaret 
Borsası YKB), Cüneyt Güleç (İzmir Ticaret 
Odası YKÜ), Murad Tulunay (İMKB Takas 
ve Saklama Bankası Grup Bşk.), Cüneyt 
Bakan(TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar-
Pamuk Satış Müdürü).

Denetim Kurulu:
Bertan Balçık (Söke Ticaret Borsası YKB), 
Sadık Özkasap (Manisa Ticaret Borsası 
YKB), Abdüllatif Aka(Ödemiş Ticaret Borsası 
YKB).
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İŞLEM 
HACİMLERİ

İTB 2010 - 2011 YILLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ İŞLEM 
HACİMLERİ (MİLYON TL)

Ürün Grupları 2011 2012 % Değişim

Bitkisel Yağlar 317 354 11.7

Hububat ve Mam. 88 98 11.4

C. Hayvan ve Etler 78 112 43.6

Pamuk 77 171 122.1

Çeşitli Gıda Mad. 71 84 18.3

Kuru ve Yaş Mey. 62 64 3.2

Kuru Üzüm 61 59 -3.3

Yağlı Tohumlar 26 97 273.1

Diğer 218 164 -24.8

TOPLAM 998 1,203 20.5 317  

88  

78  

77  

71  

62  

61  

26  

218  

354  

98  

112  

171  

84  

64  

59  

97  

164  

Bitkisel  Yağlar  

Hububat  ve  Mam.  

C.  Hayvan  ve  Etler  

Pamuk  

Çeşitli  Gıda  Mad.  

Kuru  ve  Yaş  Mey.  

Kuru  Üzüm  

Yağlı  Tohumlar  

Diğer  

İTB    2010  -‐  2011  YILLARI  İŞLEM  HACMİ  (Milyon  TL)  

2012	   2011	  

İZMİR TİCARET BORSASI  
AYLIK İŞLEM HACMİ 

Aylar Milyon  TL.

February 11 486

March 11 564

April 11 397

May 11 396

June 11 486

July 11 536

August 11 482

September 11 626

October 11 693

November 11 647

December 11 652

January 12 587

February 12 615

KAYNAK: İTB Tescil Bültenleri

February  11 486

March  11 564

April  11 397

May  11 396

June  11 486

July  11 536

August  11 482

September  11 626

October  11 693

November  11 647

December  11 652

January  12 587

February  12 615

İZMİR  TİCARET  BORSASI  
AYLIK  İŞLEM  HACMİ  

Aylar Milyon    TL.

KAYNAK:  İTB  Tescil  Bültenleri

February	  11
March	  11

April	  11
May	  11

June	  11
July	  11

August	  11
September	  11

October	  11
November	  11

December	  11
January	  12

February	  12

486
564

397 396
486

536
482

626
693

647 652
587 615

İZMİR  TİCARET  BORSASI  AYLIK  İŞLEM  HACMİ  
(Milyon    TL.)

2012 OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ İŞLEM HACMİ DAĞILIMI (%)

Ürün Grupları Milyon  TL % Pay

Bitkisel Yağlar 354 29.4

Hububat ve Mam. 98 8.1

C. Hayvan ve Etler 112 9.3

Pamuk 171 14.2

Çeşitli Gıda Mad. 84 7.0

Kuru ve Yaş Mey. 64 5.3

Kuru Üzüm 59 4.9

Yağlı Tohumlar 97 8.1

Diğer 164 13.6

TOPLAM 1,203 100.0

Bitkisel	  Yağlar	  29%

Hububat	  ve	  Mam.	  8%

C.	  Hayvan	  ve	  Etler	  9%

Pamuk	  14%Çeşitli	  Gıda	  Mad.	  7%

Kuru	  ve	  Yaş	  Mey.	  5%

Kuru	  Üzüm	  5%

Yağlı	  Tohumlar	  8%

Diğer	  14%

İTB  2011  YILI  İŞLEM  HACMİ  DAĞILIMI  (%)
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PİYASA
BÜLTENİ

AÇIKLAMA
2010/11  (Son 7 Ay) 2011/12  (İlk 6 Ay)

F 11 M 11 A 11 M 11 J 11 J 11 A 11 S 11 O 11 N 11 D 11 J 12 F 12

Aylık Ort. İTB Üzüm 
Endeksi ($ Bazlı) 2,336 2,372 2,413 2,273 2,211 2,134 2,046 2,037 2,045 2,221 2,191 2,313 2,375

Kümülatif Ort. İTB 
Üzüm End. ($ Bazlı) 2,104 2,147 2,182 2,191 2,193 2,188 2,177 2,037 2,041 2,098 2,123 2,163 2,199

İTB Salon İşlemi 
(Ton) 3,860 4,922 960 1,355 610 985 1,550 14,072 6,835 5,950 2,165 4,630 2,530

Kümülatif İTB Salon 
İşlemi (Ton) 43,825 48,747 49,707 51,062 51,672 52,657 54,207 14,072 20,907 26,857 29,022 33,652 36,182

Müst. Tescili (Ton) 
(Bölge Borsaları) 21,838 18,329 14,124 6,881 4,751 7,772 4,516 29,781 65,711 28,144 32,944 15,306 20,646

Küm. Müs. T. (Ton) 
(Bölge Borsaları) 211,045 229,374 243,498 250,379 255,130 262,902 267,418 29,781 95,492 123,636 156,580 171,886 192,532

Aylık İhracat Miktarı 
(Ton) 13,860 18,077 12,537 11,107 16,932 13,650 16,257 30,064 29,682 20,353 16,951 14,898 17,479

Aylık İhracat Değeri 
(Bin $) 32,987 44,286 31,714 28,094 42,771 33,610 39,112 70,142 68,716 48,388 40,980 35,967 43,138

Aylık Ort. İhraç 
Fiyatı
 ($/Ton)

2,380 2,450 2,530 2,529 2,526 2,468 2,406 2,333 2,315 2,377 2,418 2,414 2,468

Kümülatif İhracat 
Miktarı (Ton) 116,570 134,647 147,184 158,291 175,223 188,873 205,130 30,064 59,746 80,099 97,050 111,949 129,428

Kümülatif İhracat 
Değeri (Bin $) 254,804 299,090 330,804 358,898 401,669 435,279 474,391 70,142 138,858 187,245 228,225 264,192 307,330

Kümülatif Ort. 
İhracat Fiyatı ($/
Ton)

2,186 2,221 2,248 2,267 2,292 2,305 2,313 2,333 2,324 2,338 2,352 2,360 2,375

Aylık Ortalama 
TCMB $ Alış 1.583 1.575 1.516 1.564 1.594 1.647 1.744 1.787 1.827 1.804 1.859 1.839 1.751

Kümülatif Ortalama 
TCMB $ Alış 1.500 1.512 1.512 1.518 1.526 1.537 1.554 1.787 1.807 1.806 1.820 1.824 1.812

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM  AYLIK PİYASA BÜLTENİ

AYLIK ORTALAMA İTB ÜZÜM ENDEKSİ ($ Bazlı) VE KURU ÜZÜM İHRAÇ FİYATLARI ($/Ton) 

İTB KURU ÜZÜM ENDEKSİ - AÇIKLAMA 

Endeks; 02 Ocak 2009=1000 puan kabul edilerek ve 
7,8,9,10 numara ile bandırmasız ve organik  üzüm 
tipleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu tiplerin 
ağırlıkları, 7 No: %8.32, 8 No: %14.44, 9 No: %53.20, 
10 No: %16.68, Bandırmasız: %4.92, Organik: %2.44 
olarak belirlenmiştir. Endeksin hesaplanmasında baz 
alınacak tip bazında fiyatlar 9 üyeden oluşan kuru 
üzüm kapanış fiyatları tespit heyeti tarafından be-
lirlenmektedir. Endeks hesaplamasında tip bazında 
alınan fiyatların genel ortalaması (her tipin kendi içe-
risinde) alınmakta, eğer herhangi bir üyenin belirttiği 
fiyat bu ortalamanın yüzde on altında yada yüzde on 
üzerinde olursa endeks hesaplamasında kullanılacak 
fiyat belirlenmesinde dikkate alınmamaktadır. En-
deksin 1000 kabul edildiği baz tarihinde 9 numara 
üzümün rastlantısal olarak  yaklaşık 1 kg=1$ olması 
nedeniyle, sonraki dönemlerde de endeks 9 numara 
üzümün fiyatına yaklaşık (en fazla %5) bir seviyede 
oluşmaktadır. KAYNAK: İzmir, Manisa, Denizli, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Akhisar Ticaret Borsaları, Ege İhracatçı Birlikleri, TCMB verilerinden derlenmiştir. 

NOT: Detaylı bilgi ve sorularınız için arge@itb.org.tr adresine mail gönderebilir yada 425 13 70 numaralı telefondan Araştırma servisi ile görüşebilirsiniz. 

Aylık Ortalama Fiyatlar ($/Ton)

F 11 M 11 A 11 M 11 J 11 J 11 A 11 S 11 O 11 N 11 D 11 J 12 F 12

İTB Üzüm Endeksi ($ Bazlı) 2,336 2,372 2,413 2,273 2,211 2,134 2,046 2,037 2,045 2,221 2,191 2,313 2,375

İhraç Fiyatı ($/Ton) 2,380 2,450 2,530 2,529 2,526 2,468 2,406 2,333 2,315 2,377 2,418 2,414 2,468

F  11 M  11 A  11 M  11 J  11 J  11 A  11 S  11 O  11 N  11 D  11 J  12 F  12

Aylık  Ort.  İTB  Üzüm  Endeksi  ($  Bazlı) 2,336 2,372 2,413 2,273 2,211 2,134 2,046 2,037 2,045 2,221 2,191 2,313 2,375

Kümülatif  Ort.  İTB  Üzüm  End.  ($  Bazlı) 2,104 2,147 2,182 2,191 2,193 2,188 2,177 2,037 2,041 2,098 2,123 2,163 2,199

İTB  Salon  İşlemi  (Ton) 3,860 4,922 960 1,355 610 985 1,550 14,072 6,835 5,950 2,165 4,630 2,530

Kümülatif  İTB  Salon  İşlemi  (Ton) 43,825 48,747 49,707 51,062 51,672 52,657 54,207 14,072 20,907 26,857 29,022 33,652 36,182

Müst.  Tescili  (Ton)  (Bölge  Borsaları) 21,838 18,329 14,124 6,881 4,751 7,772 4,516 29,781 65,711 28,144 32,944 15,306 20,646

Küm.  Müs.  T.  (Ton)  (Bölge  Borsaları) 211,045 229,374 243,498 250,379 255,130 262,902 267,418 29,781 95,492 123,636 156,580 171,886 192,532

Aylık  İhracat  Miktarı  (Ton) 13,860 18,077 12,537 11,107 16,932 13,650 16,257 30,064 29,682 20,353 16,951 14,898 17,479

Aylık  İhracat  Değeri  (Bin  $) 32,987 44,286 31,714 28,094 42,771 33,610 39,112 70,142 68,716 48,388 40,980 35,967 43,138

Aylık  Ort.  İhraç  Fiyatı  ($/Ton) 2,380 2,450 2,530 2,529 2,526 2,468 2,406 2,333 2,315 2,377 2,418 2,414 2,468

Kümülatif  İhracat  Miktarı  (Ton) 116,570 134,647 147,184 158,291 175,223 188,873 205,130 30,064 59,746 80,099 97,050 111,949 129,428

Kümülatif  İhracat  Değeri  (Bin  $) 254,804 299,090 330,804 358,898 401,669 435,279 474,391 70,142 138,858 187,245 228,225 264,192 307,330

Kümülatif  Ort.  İhracat  Fiyatı  ($/Ton) 2,186 2,221 2,248 2,267 2,292 2,305 2,313 2,333 2,324 2,338 2,352 2,360 2,375

Aylık  Ortalama  TCMB  $  Alış 1.5828 1.5747 1.5156 1.5642 1.5940 1.6467 1.7442 1.7865 1.8271 1.8038 1.8589 1.8389 1.7511

Kümülatif  Ortalama  TCMB  $  Alış 1.4997 1.5116 1.5121 1.5180 1.5260 1.5370 1.5536 1.7865 1.8068 1.8059 1.8199 1.8239 1.8118

ÇEKİRDEKSİZ  KURU  ÜZÜM
AYLIK  PİYASA  BÜLTENİ

ARAŞTIRMA  VE  GELİŞTİRME  MÜDÜRLÜĞÜ Feb-‐12

AÇIKLAMA

2010/11  
(Son  7  Ay)

2011/12  
(İlk  6  Ay)

Endeks;	  02	  Ocak	  2009=1000	  puan	  kabul	  edilerek	  ve	  7,8,9,10	  numara	  ile	  bandırmasız	  ve	  organik	  	  üzüm	  tipleri	  dikkate	  alınarak	  hesaplanmaktadır.	  Bu	  tiplerin	  ağırlıkları,	  7	  No:	  
%8.32,	  8	  No:	  %14.44,	  9	  No:	  %53.20,	  10	  No:	  %16.68,	  Bandırmasız:	  %4.92,	  Organik:	  %2.44	  olarak	  belirlenmiştir.	  Endeksin	  hesaplanmasında	  baz	  alınacak	  tip	  bazında	  fiyatlar	  9	  
üyeden	  oluşan	  kuru	  üzüm	  kapanış	  fiyatları	  tespit	  heyeti	  tarafından	  belirlenmektedir.	  Endeks	  hesaplamasında	  tip	  bazında	  alınan	  fiyatların	  genel	  ortalaması	  (her	  tipin	  kendi	  
içerisinde)	  alınmakta,	  eğer	  herhangi	  bir	  üyenin	  belirttiği	  fiyat	  bu	  ortalamanın	  yüzde	  on	  altında	  yada	  yüzde	  on	  üzerinde	  olursa	  endeks	  hesaplamasında	  kullanılacak	  fiyat	  
belirlenmesinde	  dikkate	  alınmamaktadır.	  Endeksin	  1000	  kabul	  edildiği	  baz	  tarihinde	  9	  numara	  üzümün	  rastlantısal	  olarak	  	  yaklaşık	  1	  kg=1$	  olması	  nedeniyle,	  sonraki	  dönemlerde	  
de	  endeks	  9	  numara	  üzümün	  fiyatına	  yaklaşık	  (en	  fazla	  %5)	  bir	  seviyede	  oluşmaktadır.	  

NOT:  Detaylı  bilgi  ve  sorularınız  için  arge@itb.org.tr  adresine  mail  gönderebilir  yada  425  13  70  numaralı  telefondan  Araştırma  servisi  ile  görüşebilirsiniz.  

KAYNAK:  İzmir,  Manisa,  Denizli,  Alaşehir,  Salihli,  Turgutlu,  Akhisar  Ticaret  Borsaları,  Ege  İhracatçı  Birlikleri,  TCMB  verilerinden  derlenmiştir.  

AYLIK  ORTALAMA  İTB  ÜZÜM  ENDEKSİ  ($  Bazlı)  VE  KURU  ÜZÜM  İHRAÇ  FİYATLARI  ($/Ton)  

İTB  KURU  ÜZÜM  ENDEKSİ  -‐  AÇIKLAMA
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PAMUK PİYASASI VERİLERİ
Veri Adı 2009/10 (1) 2010/11 (1)

O 11 N 11 D 11 J 12 F 12
İTB Pamuk İşlemleri 
Std Garanti Pamuk Fiyatı (TL/Kg.) 2.88 5.45 4.14 3.75 3.63 3.93 3.78
Std Garanti Pamuk Fiyatı ($/Kg.) 1.90 3.54 2.26 2.07 1.94 2.13 2.15
Çiğitli Pamuk İşlemi (Ton) 54,377 93,857 1,881 34,456 34,456 35,665 16,291
Mahlıç Pamuk İşlemi (Ton) 84,361 69,806 13,902 14,559 14,559 15,921 10,584
Türkiye Pamuk Dış Ticareti
Pamuk İthalatı (Ton) 962,089 729,428 32,161 36,457 34,904 58,006
Pamuk İthalatı (000 $) 1,570,152 2,044,108 90,329 97,506 89,955 143,319
Pamuk İhracatı (Ton) 32,536 31,825 9,741 9,169 8,177 3,523
Pamuk İhracatı (000 $) 60,524 102,656 20,634 20,461 17,871 7,792
TCMB $ Satış (Ortalama) 1.511 1.541 1.836 1.812 1.868 1.848 1.760

İZMİR TİCARET BORSASI BAZI YAĞLI TOHUMLAR KAPANIŞ FİYATLARI

TARİH
KİMYON 

NATUREL
ANASON 
NATUREL

HAŞHAŞ TOHUMU SUSAM
REZENE

MAVİ BEYAZ MINTIKA
En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok

31 March 11 4.30 4.40 5.50 5.60 3.10 3.15 4.05 4.10 3.20 3.25 2.80 2.90
28 April 11 3.75 3.85 5.00 5.10 2.70 2.80 3.50 3.60 3.10 3.15 2.60 2.70
16 May 11 4.00 4.10 5.10 5.20 2.50 2.55 3.60 3.70 3.10 3.15 2.50 2.60
30 June 11 4.50 4.80 4.90 5.00 2.75 2.80 3.40 3.50 3.15 3.20 2.50 2.60
26 July 11 5.00 5.20 5.00 5.25 3.10 3.20 3.50 3.60 3.20 3.25 2.50 2.60
16 August 11 5.10 5.15 5.75 5.80 3.35 3.40 3.95 4.00 3.30 3.40 0.00 2.20
15 September 11 5.50 5.55 4.90 5.00 3.00 3.05 3.80 3.85 3.20 3.25 2.20 2.30
25 October 11 5.05 5.10 4.80 4.90 2.70 2.75 3.55 3.60 3.75 3.85 2.30 2.35
29 November 11 4.90 5.00 4.75 4.80 2.55 2.60 3.60 3.62 3.95 4.00 2.40 2.45
27 December 11 4.85 4.90 4.60 4.70 2.40 2.42 2.30 2.35 3.95 4.00 2.40 2.45
26 January 12 5.30 5.40 4.80 4.90 2.50 2.55 4.30 4.35 4.00 4.05 2.35 2.40
28 February 12 5.20 5.25 4.95 5.00 3.10 3.15 5.90 6.00 3.95 4.00 2.35 2.40
15 March 12 5.35 5.40 4.90 5.00 3.10 3.20 6.60 6.80 4.00 4.05 2.30 2.35

İZMİR TİCARET BORSASINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN  AYLIK ORTALAMA İŞLEM FİYATLARI
Ürünler Satış Şekli (*) July 11 August 11 September 11 October 11 November 11 December 11 January 12 February 12
Buğday Yumuşak (Ekmeklik) H.Ş. 0.68 0.67 0.66 0.67 0.64 0.64 0.63 0.61
Mısır Silajlık M.S. 0.17 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12
Zeytinyağı Ham Muhtelif Asit H.Ş. 4.60 4.34 4.35 4.11 4.12 4.38 4.51 4.42
Ayçiçek Yağı Ham Dökme H.Ş. 1.43 2.88 2.65 2.55 2.61 2.71 2.75 2.78
Bal (Çam Süzme) M.S. --- 6.69 6.41 6.01 6.64 6.76 6.83 6.29
İnek Sütü M.S. 0.58 0.60 0.63 0.72 0.77 0.78 0.78 0.77
Yumurta Yemeklik (Adet/TL) H.Ş. 0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 0.15 0.16 0.17
Kuru Kayısı (Naturel) H.Ş. 5.83 5.38 5.30 5.60 5.92 6.04 6.03 5.79
Kuru İncir Naturel M.S. 3.56 2.30 3.51 3.10 3.19 3.38 3.33 3.02
Adaçayı Naturel M.S. 2.79 2.78 2.41 3.02 2.49 2.65 2.02 1.81
Kekik Naturel M.S. 1.71 1.88 2.02 1.81 2.19 2.36 2.23 2.58
Defne Yaprağı Naturel (Kuru) M.S. 2.60 2.22 2.46 2.78 3.41 2.96 3.93 3.43
Dana Bıçakta H. 13.63 13.99 14.63 15.15 15.15 14.64 14.07 14.35
Kuzu Karkas H. 21.81 23.09 22.75 22.34 22.99 21.07 19.72 20.05
Dana Karkas H. 13.47 14.10 14.58 15.78 15.21 14.48 14.33 14.65
Kuzu Canlı  (Adet/TL) M.S. 313.11 335.38 322.39 367.11 392.49 598.98 325.53 332.57
Dana Canlı  (Adet/TL) M.S. 2,994.19 2,704.86 2,721.14 1,750 3,465 1,982 2,921 2,887
Sığır Derisi (Kg/TL) H. 2.85 2.78 2.64 2.62 2.63 2.70 2.82 2.83
Kimyon Naturel H. 4.86 5.18 5.40 5.11 5.04 5.00 4.90 5.27

(KAYNAK: İTB Tescil Bültenleri
*) H: Hazır Peşin Satışı, H.Ş.: Hususi Şartlı Satışı, M.S.: Müstahsil Satışı ifade etmektedir. 

PİYASA 
VERİLERİ



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

7 Ada Manavi 22 x 28 cm.pdf   1   29.12.2011   15:54






