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Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla 
karşınızdayız...

Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması yaptık. İzmir 
Ticaret Borsası ve VOB Basın Danışmanı Kadir Kılıçparlar’ın hazırladığı ve İzmir 
milletvekillerinin VOB tartışmalarından EXPO  adaylığına, İzmir’in yerinde saydığı 
görüşünden kent için yeni projelerine kadar önemli bir dizi konuda görüşlerini içeren İzmir 
Milletvekilleri Özel Röportaj Dosyası’na, dergimizin orta kısmında özel olarak ayrılmış 
yerinden ulaşabilirsiniz.  

İzmir Ticaret Borsası 120.yıl etkinlikleri kapsamında başlayan ve bu yıl da devam eden 
Borsa Söyleşileri’nin konuğu İMKB Başkanı İbrahim Turhan oldu. Borsamız bu dönemde 
ayrıca CHP Zeytin Çalışma Grubu’nun düzenlediği Zeytin Çalıştayı’na da ev sahipliği yaptı. 
Söyleşi ve çalıştayın ayrıntılı haberlerini dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

İTB Başkan Yardımcısı ve UPK Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz’ün 2011/2012 yılı 
pamuk rekoltesi gerçekleşmesini değerlendirdiği basın toplantısı; TOBB Akreditasyon Ortak 
Akıl Platformu Toplantısı, Borsamızla Ege Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü, 
Ulusal Süt Zirvesi, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nun etkinlikleri, 67.TOBB Genel 
Kurulu, Bayındır’da gerçekleştirilen YKOT, Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni, Bağ Danışma 
Kurulu çalışmaları, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de ödüllendirdiği Mazhar 
Zorlu Ödül Töreni ve daha bir çok konuda hazırlanan haber dergimiz sayfalarındaki yerini 
aldı. 

Ar-Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu’nun tarım ürünlerinin pazarlanmasında ticaret 
borsalarının rolünü irdelediği makalesi de sayfalarımızda yerini aldı. İzmir Ticaret Borsası 
Mali Müşaviri Adnan Yıldırım, TOBB Genel Kurulu’nda iş aleminin dile getirdiği istekleri 
aktarırken, Onur Üyemiz Hayri Özmeriç de sağlıklı bir yaşam için spor ve aerobik egzersiz 
kuralları konusundaki tecrübelerini sizlerle paylaştı.  

Bu sayımızda Pamuğun Çırçırlanması 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.

İyi okumalar dileriz...
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Değerli gazeteci Osman Ulagay, son 
kitabında ülkemizin geçirdiği değişimi, 
önündeki tehdit ve fırsatları analiz edip şu 
soruyu soruyor: Türkiye kime kalacak? 

Tahrik gücü çok yüksek bir soru bu.
İzmir, üzerinde uzun süredir 

politik-ekonomik-sosyal tartışmalar 
yapılan bir kent. Bu koltuklarda oturanların 
objektif olması etiğine inandığımız için 
siyaset elbette bizim ilgi alanımızın dışında. 
Ancak İzmir’in ve İzmirlilerin hayat 
standardının yükselmesi için bu dönemde 
yapılacak ekonomi politikası tercihlerinin 
derin etkileri olacağına inanıyorum. 

Türkiye, 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmak istiyor. 
Ekonomi yönetimi, bu hedefe ulaşmak için 
ortaya şöyle bir rasyonel koydu: “Orta ve 
ileri teknolojide Avrasya’nın üretim üssü 
haline gelmek.” Bu amaca hizmet için 
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sanayiden ihracata pek çok alanda strateji 
belgeleri hazırlandı, teşvik paketleri 
açıklandı vs. Eğer işler istendiği gibi gider 
ve küresel ekonomi de kötü bir sürpriz 
yapmazsa Türkiye’nin 2023 yılında 2 
trilyon doları aşkın milli geliri ile dünyanın 
10 büyük ekonomisi arasına gireceği hesap 
ediliyor. Peki bu tabloda İzmir’in yeri ne 
olacak? 

Görünen o ki; İstanbul �nans merkezi, 
Ankara yönetim merkezi, Bursa ve Kocaeli 
sanayi merkezi, Antalya ise turizm merkezi 
olarak gelecek vizyonunu çizip yol almaya 
başlamış durumda. İzmir geçmişten 
bugüne bir tarım, sanayi, ticaret ve turizm 
kenti. Bu özellikler bizi yüzyıllarca Akdeniz 
çanağının en önemli liman kentlerinden 
biri yaptı. Ama bugün gelecek 
vizyonumuzu belirlemek için güçlü bir 
kaldıraca ihtiyacımız olduğu ortada. 

İzmir, EXPO 2020’yi arkasına alarak 
güçlü bir sağlık kenti mi olacak? Çandarlı 
Limanı’nın desteğiyle bir lojistik üs haline 
mi geleceğiz? İzmir Kalkınma Ajansı’nın 
vizyonuyla bir AR-GE ve yenilik merkezi 
mi olacağız? Yoksa bir hizmet şehrine mi 
dönüşeceğiz? Bütün bunların bir karması 
mı olacağız ya da mevcut yapımızla devam 
edip küreselleşmeye tam entegrasyonu mu 
bekleyeceğiz?

Bu soruların cevabı, muhtemelen 
İzmir’in gelecekte kime kalacağının da 
belirleyicisi olacak. İki bakanımız ve sekiz 
milletvekilimize sorulan geleceğin İzmir’i 
sorularına verilen cevapları dikkatlice 
okumanızı tavsiye ederim.

Saygılarımla…
Işınsu Kestelli

İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir kime kalacak?



ticaret borsası kurulmuştur. Bugün 
itibariyle ticaret borsalarına kayıtlı 50 bin 
düzeyinde tarımsal ürün ticaretiyle uğraşan 
alıcı ve satıcı bulunmaktadır. 

2010 yılı itibariyle borsalardaki işlem 
hacmi, 76.8 milyar liraya ulaşmıştır. Aynı yıl 
90.7 milyar lira olan tarımsal üretim 
değerimiz ile birlikte değerlendirildiğinde 
ticaret borsalarının ne kadar önemli bir 
işlem hacmine sahip olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Günümüzde ticaret borsalarını 
birbirinden ayıran en önemli özellik arz ve 
talebin karşı karşıya geldiği ve canlı seans 
işlemlerinin yapıldığı salon işlemlerinin 
olup olmadığıdır. Ancak, bu şekilde gerçek 
borsacılık faaliyetinden ve �yat 
oluşumundan bahsetmek mümkündür. Bu 
gerçekten hareketle son dönemde birçok 
borsada işlem salonları oluşturulmuştur. 
Ancak, bugün salon işlemlerinin etkin 
olarak çalıştığı Borsa sayısı 15’i 
geçmemektedir. Birçok borsada canlı salon 
işlemleri yapılmamakta, borsa dışında 
yapılan tarım ürünlerinin alım ve satımı 
borsada tescil ettirilmektedir. 

Ülkemizde salon işlemi olan borsalara 
örnek olarak, pamuk, kuru üzüm ve yağlı 
tohumlarda İzmir Ticaret Borsasını, 
hububat ve bakliyat ürünlerinde de Konya 
ve Polatlı Ticaret Borsalarını vermek 
mümkündür. Söz konusu borsalarda alım 
satıma konu olan ürünlerin numuneleri 

niteliklerde üretimin yapılması, tarımdan 
elde edilen katma değerinde artmasını 
sağlayacaktır.

Diğer tara�an, tarım ürünlerinin 
pazarlanması, sanayi ürünlerinden farklı 
bazı özellikler içermektedir. Tarım ürünleri, 
nitel ve nicelik olarak iklim, spekülasyon, 
çevre ve saklama koşullarından doğrudan 
etkilendiklerinden dolayı tarımsal malların 
�yatları, arz miktarına bağlı olarak sürekli 
dalgalanma göstermekte ve �yatta yaşanan 
bu değişimler risk algılamasını arttırmakta 
ve tarımsal piyasalarda istikrarsızlığın 
oluşmasına yol açmaktadır. Öte yandan, 
tarım ürünlerinde üretimin mevsimsel 
dalgalanma göstermesine karşılık 
tüketiminin sürekliliği, tarım ürünlerin arz 
ve talebi arasındaki uyumsuzluğun temel 
kaynağıdır. Söz konusu zaman 
uyumsuzluğu, bir yandan tarım ürünleri 
piyasasındaki belirsizliği artırırken, diğer 
yandan stok maliyeti sorununu gündeme 
getirmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi 
ve arz ile talebin birbiriyle uyumlaştırılması 
amacı, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı 
borsaları ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizde tarım ürünlerinin alınıp 
satıldığı en önemli kurumlar Ticaret 
Borsalarıdır. 5174 sayılı kanun kapsamında 
kurulan Ticaret Borsaları söz konusu 
kanunda “borsaya dahil maddelerin alım 
satımı ve borsada oluşan �yatlarının tespit, 
tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere 
kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 
kurumlardır” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bütün borsalarda olduğu gibi, Ticaret 
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Birleşmiş Milletler verilerine göre 
dünya gıda talebi her yıl yaklaşık yüzde 2 
oranında artmaktadır. Bu talep artışının 
yüzde 1.8’i nüfus artışından kaynaklanırken 
yüzde 0.2’si ise başta Asya ülkelerinde artan 
gelir sonucunda ortaya çıkan yeni talepten 
kaynaklanmaktadır. Son on yılda gıda talebi 
yüzde 20 oranında artarken, gıda 
üretebilme yetisi ancak yüzde 8 artmıştır. 
Aynı trendin devam etmesi durumunda 
2050 yılında 9 milyarı geçmesi beklenen 
dünya nüfusunun gıda gereksinimi, mevcut 
gıda üretiminin ancak iki kat artması ile 
karşılanabilecektir. 

Gıda talebindeki artışa rağmen 
sanayileşme, kentleşme vb. faktörler 
nedeniyle her yıl 30 milyon hektar (İtalya 
büyüklüğünde) tarım alanı yok olmaktadır. 
Küresel ısınmanın neden olduğu iklim 

değişimleri sel ve kuraklık gibi doğa 
olayların artmasına ve tarımsal 

üretimin olumsuz etkilenmesine yol 
açmaktadır. Ayrıca, yenilebilir 

enerji kaynağı ihtiyacı nedeniyle 
önemli miktarda tarımsal 

üretim gıda yerine yakıt 
merkezli olarak 

p l a n l a n m a y a 
başlanmıştır. 

Yukarıda 
a ç ı k l a n m a y a 

çalışılan gerekçeler 
dışında sosyal ve kültürel yaşamdaki rolü de 
tarımın her toplum için vazgeçilemez 
olarak kabul edilmesine neden olmaktadır. 
Tarım, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte 
de dünyanın en önemli ve stratejik 

sektörlerin başında gelecektir. Bu nedenle 
tarımsal üretimin olduğu kadar tarım 
ürünleri ticaretinin düzenlenmesi de 
ülkelerin öncelikli olarak ele aldığı 
politikalar arasında yer almaktadır. Bu 
nedenledir ki, özellikle 90’lı yıllardan sonra 
hızlanan dünya ticaretinin liberalleşmesi 
çalışmalarında en son ve en zorlu bölüm 
tarım ürünleri ticaretinde yaşanmıştır. 

Türkiye’nin, toprak ve su varlığı, 
ekolojik avantajları ve üretici varlığı 
çerçevesinde sahip olduğu tarımsal 
potansiyel, küresel ölçekte, ülkemiz için 
ayrıcalıklı bir pozisyon ortaya 
çıkarmaktadır.

Bu gün Türkiye, 5 tarımsal üründe 
dünyanın en büyük üreticisi, 23 tarımsal 
üründe ise ilk 5 üretici ülke arasındadır. 
Yüzde 2.4 pay ile Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın 7.nci en büyük tarımsal 
ekonomisidir. Bu nedenle,  tarım, Türkiye 
ekonomisinin geleceği için kilit sektör 
konumundadır. Ancak, dünya tarımsal 
ürün ihracatından aldığımız pay ise 
yalnızca yüzde 1’dir.  Detaylarına girmeden 
yalnızca bu iki makro büyüklük dahi 
ülkemizin tarım sektöründe sahip olduğu 
üretim potansiyelini gelire dönüştürmekten 
oldukça uzak olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Ülkemizde, tarımsal üretim kadar 
tarımsal ürünlerin pazarlama kanalları da, 
gelişen dünya piyasaları ile uyumlu ve 
teknolojik gelişmeleri takip eden bir yapıda 
olması gerekmektedir. Etkin bir tarımsal 
pazarlama, mikro düzeyde üreticilerin daha 
yüksek gelir elde etmelerine yardımcı 
olurken; makro düzeyde, tarımsal üretimin 
değerlendirilmesini sağladığı için ülke 
kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 
Uygun pazarlama ağının kurulması ve 
gerek iç piyasadaki gerekse uluslararası 
piyasalardaki tüketici tercihlerine uygun 

Borsaları da arz ve talebin belirli kurallar 
çerçevesinde buluştuğu, belirli kurallar 
içerisinde işlemlerin yapıldığı ve �yatların 
oluştuğu bir pazaryerleridir. Ancak, ticaret 

borsalarının diğer borsalardan farkı 
kotasyon listelerinde yer alan tarım ve bazı 
işlenmiş gıda ürünlerinin alım satımın 
yapılması ve tescil edilmesidir.  Her 
Borsanın kotasyon listesi farklıdır ve 
bulunduğu ilçe, il ve bölgenin tarımsal 
üretim deseni ve tarımsal ürün ticaretine 
göre değişiklik göstermektedir. 

Herhangi bir ürünün borsa 
kotasyonuna alınabilmesi için; 
standardizasyonunun yapılmış bulunması, 
standardizasyonu yapılmamış ise, tiplere 
ayrılması, numuneyle temsili mümkün 
misli mallardan olması ve ülke veya 
borsanın çalışma alanı dâhilinde ticaretinin 
önemli miktarlarda yapılması, ayrıca 
borsanın bulunduğu yerde fazla miktarda 
üretilmesi veya tüketilmesi yahut da ihraç, 
ithal veya tevzi edilmesi, genellikle 
stoklamaya elverişli çabuk bozulan 
mallardan olmaması gerekmektedir.

Ülkemizde ilk borsa 1891 yılında 
kurulan İzmir Ticaret Borsası’dır. Zaman 
içerisinde borsaların sayısı hızla artmış ve 
günümüzde 52’si il merkezi, 61’i ilçe 
merkezinde olmak üzere toplam 113 adet 

teknolojiyle çokda barışık olmayan üretici 
ve tüccar kesiminin varlığı ve yasal 
mevzuatın ortaya çıkardığı bazı sorunlar 
ticaret borsalarının dönüşüm sürecini 
zorlaştıran faktörler olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas 
Borsası projelerinin entegre olarak 
tamamlanması ülkemizde tarım ürünleri 
ticaretinde yapısal bir dönüşümün 
başlangıcı olacaktır. Bu sisteme uzun süre 
stoklanabilir ve standardizasyon sorunu 
olmayan pamuk, hububat, bakliyat gibi 
ürünler dahil olabilecektir. “Lisanslı 
Depoculuk” ve “Ürün İhtisas Borsacılığı” 
olarak iki temel ayak üzerinde işleyecek 
sistem, lisanslı depolara girecek ürünü 
temsil eden makbuz senetlerinin borsada 
bir menkul kıymet olarak satışına imkan 

sağlayacaktır. Bu nedenle tarım ürünleri 
ticaretinin gerçek faktörleri olan üretici, 
tüccar, sanayici ve ihracatçıların üye olduğu 
ticaret borsalarının yeni kurulacak bu 
sistemde ana aktör olmaları kaçınılmazdır. 

Dahası bu sistem ticaret borsalarının 
yapısal dönüşümlerinin sadece bir 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu sisteme 
dahil olacak ürün sayısı oldukça sınırlıdır. 

Ticaret Borsalarının lisanslı depolara 
giremeyecek ve dolayısıyla ürün borsasında 
işlem göremeyecek daha birçok tarımsal 
ürün için arz ve talebin karşılaşmasını 
sağlayarak, sağlıklı �yat oluşumunu temin 
edecek canlı seans işlemlerine imkan 
sağlayacak bir yapıyı oluşturmaları yapısal 
dönüşümün diğer boyutunu oluşturacaktır. 

KAYNAKÇA:
Kemaloğlu, İ. (2011), “Gıda Piyasalarının Değişen 

Dinamikleri: Türkiye Tarım/Gıda Sanayii’nin Rekabet Gücü”
Ünver Ç. T., Görecek U. (2012), “Türkiye’de tarımsal Ürün 

Borsalarının  Analizi”, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Aydın

Karacan, A. R. (2009). Ticaret Borsaları. Tarımsal 
Pazarlama (s. 158-159). içinde İzmir: Meta Basım.

Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin 
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Tarım ürünlerinin pazarlanmasında 

ARAŞTIRMA
Mustafa YAĞCIOĞLU
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Müdürü 

ARAŞTIRMA

ve/veya laboratuarca belirlenmiş kalite 
kriterleri üzerinden, serbest piyasa 
koşullarında işlemler yapılmakta ve oluşan 
�yatlar ilan edilmektedir. Ancak bu şekilde 
oluşan �yatlar referans �yat olarak kabul 
edilmekte ve alım satım işlemlerine baz 
oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle, çok sayıda alıcı ve satıcının 
işlem yaptığı etkin çalışan bir pazarlama 
sisteminin kurulabilmesi ve tam rekabet 
şartlarında �yat oluşumunun 
sağlanabilmesi için ticaret borsalarının 
günümüz gereklerine göre yapılanması 
kaçınılmazdır. Özellikle gelişen iletişim ve 

bilişim teknolojisi her türlü ticari faaliyetin 
yapısının değişmesine neden olmaktadır. 
Bu nedenle, ticaret borsalarınında bu 
dönüşüme ayak uydurması bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Birçok ticaret borsasının bu dönüşümü 
yapabilmek için bir arayış içerisinde olduğu 
bilinmektedir. Ancak, ülkemizde ürün 
standardizasyonunda yaşanan sıkıntılar, 
laboratuar altyapısındaki eksiklikler, tarım 
ürünleri ticaretindeki kayıt dışı işlemlerin 
varlığı, küçük ölçekli üretici sayısının faza 
olması, geleneksel pazarlama yöntemlerinin 
devam etmesi yönündeki direnç, 

ticaret borsalarının rolü



ticaret borsası kurulmuştur. Bugün 
itibariyle ticaret borsalarına kayıtlı 50 bin 
düzeyinde tarımsal ürün ticaretiyle uğraşan 
alıcı ve satıcı bulunmaktadır. 

2010 yılı itibariyle borsalardaki işlem 
hacmi, 76.8 milyar liraya ulaşmıştır. Aynı yıl 
90.7 milyar lira olan tarımsal üretim 
değerimiz ile birlikte değerlendirildiğinde 
ticaret borsalarının ne kadar önemli bir 
işlem hacmine sahip olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Günümüzde ticaret borsalarını 
birbirinden ayıran en önemli özellik arz ve 
talebin karşı karşıya geldiği ve canlı seans 
işlemlerinin yapıldığı salon işlemlerinin 
olup olmadığıdır. Ancak, bu şekilde gerçek 
borsacılık faaliyetinden ve �yat 
oluşumundan bahsetmek mümkündür. Bu 
gerçekten hareketle son dönemde birçok 
borsada işlem salonları oluşturulmuştur. 
Ancak, bugün salon işlemlerinin etkin 
olarak çalıştığı Borsa sayısı 15’i 
geçmemektedir. Birçok borsada canlı salon 
işlemleri yapılmamakta, borsa dışında 
yapılan tarım ürünlerinin alım ve satımı 
borsada tescil ettirilmektedir. 

Ülkemizde salon işlemi olan borsalara 
örnek olarak, pamuk, kuru üzüm ve yağlı 
tohumlarda İzmir Ticaret Borsasını, 
hububat ve bakliyat ürünlerinde de Konya 
ve Polatlı Ticaret Borsalarını vermek 
mümkündür. Söz konusu borsalarda alım 
satıma konu olan ürünlerin numuneleri 

niteliklerde üretimin yapılması, tarımdan 
elde edilen katma değerinde artmasını 
sağlayacaktır.

Diğer tara�an, tarım ürünlerinin 
pazarlanması, sanayi ürünlerinden farklı 
bazı özellikler içermektedir. Tarım ürünleri, 
nitel ve nicelik olarak iklim, spekülasyon, 
çevre ve saklama koşullarından doğrudan 
etkilendiklerinden dolayı tarımsal malların 
�yatları, arz miktarına bağlı olarak sürekli 
dalgalanma göstermekte ve �yatta yaşanan 
bu değişimler risk algılamasını arttırmakta 
ve tarımsal piyasalarda istikrarsızlığın 
oluşmasına yol açmaktadır. Öte yandan, 
tarım ürünlerinde üretimin mevsimsel 
dalgalanma göstermesine karşılık 
tüketiminin sürekliliği, tarım ürünlerin arz 
ve talebi arasındaki uyumsuzluğun temel 
kaynağıdır. Söz konusu zaman 
uyumsuzluğu, bir yandan tarım ürünleri 
piyasasındaki belirsizliği artırırken, diğer 
yandan stok maliyeti sorununu gündeme 
getirmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi 
ve arz ile talebin birbiriyle uyumlaştırılması 
amacı, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı 
borsaları ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizde tarım ürünlerinin alınıp 
satıldığı en önemli kurumlar Ticaret 
Borsalarıdır. 5174 sayılı kanun kapsamında 
kurulan Ticaret Borsaları söz konusu 
kanunda “borsaya dahil maddelerin alım 
satımı ve borsada oluşan �yatlarının tespit, 
tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere 
kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 
kurumlardır” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bütün borsalarda olduğu gibi, Ticaret 

NİSAN  MAYIS  HAZİRAN  2012 -05

Birleşmiş Milletler verilerine göre 
dünya gıda talebi her yıl yaklaşık yüzde 2 
oranında artmaktadır. Bu talep artışının 
yüzde 1.8’i nüfus artışından kaynaklanırken 
yüzde 0.2’si ise başta Asya ülkelerinde artan 
gelir sonucunda ortaya çıkan yeni talepten 
kaynaklanmaktadır. Son on yılda gıda talebi 
yüzde 20 oranında artarken, gıda 
üretebilme yetisi ancak yüzde 8 artmıştır. 
Aynı trendin devam etmesi durumunda 
2050 yılında 9 milyarı geçmesi beklenen 
dünya nüfusunun gıda gereksinimi, mevcut 
gıda üretiminin ancak iki kat artması ile 
karşılanabilecektir. 

Gıda talebindeki artışa rağmen 
sanayileşme, kentleşme vb. faktörler 
nedeniyle her yıl 30 milyon hektar (İtalya 
büyüklüğünde) tarım alanı yok olmaktadır. 
Küresel ısınmanın neden olduğu iklim 

değişimleri sel ve kuraklık gibi doğa 
olayların artmasına ve tarımsal 

üretimin olumsuz etkilenmesine yol 
açmaktadır. Ayrıca, yenilebilir 

enerji kaynağı ihtiyacı nedeniyle 
önemli miktarda tarımsal 

üretim gıda yerine yakıt 
merkezli olarak 

p l a n l a n m a y a 
başlanmıştır. 

Yukarıda 
a ç ı k l a n m a y a 

çalışılan gerekçeler 
dışında sosyal ve kültürel yaşamdaki rolü de 
tarımın her toplum için vazgeçilemez 
olarak kabul edilmesine neden olmaktadır. 
Tarım, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte 
de dünyanın en önemli ve stratejik 

sektörlerin başında gelecektir. Bu nedenle 
tarımsal üretimin olduğu kadar tarım 
ürünleri ticaretinin düzenlenmesi de 
ülkelerin öncelikli olarak ele aldığı 
politikalar arasında yer almaktadır. Bu 
nedenledir ki, özellikle 90’lı yıllardan sonra 
hızlanan dünya ticaretinin liberalleşmesi 
çalışmalarında en son ve en zorlu bölüm 
tarım ürünleri ticaretinde yaşanmıştır. 

Türkiye’nin, toprak ve su varlığı, 
ekolojik avantajları ve üretici varlığı 
çerçevesinde sahip olduğu tarımsal 
potansiyel, küresel ölçekte, ülkemiz için 
ayrıcalıklı bir pozisyon ortaya 
çıkarmaktadır.

Bu gün Türkiye, 5 tarımsal üründe 
dünyanın en büyük üreticisi, 23 tarımsal 
üründe ise ilk 5 üretici ülke arasındadır. 
Yüzde 2.4 pay ile Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın 7.nci en büyük tarımsal 
ekonomisidir. Bu nedenle,  tarım, Türkiye 
ekonomisinin geleceği için kilit sektör 
konumundadır. Ancak, dünya tarımsal 
ürün ihracatından aldığımız pay ise 
yalnızca yüzde 1’dir.  Detaylarına girmeden 
yalnızca bu iki makro büyüklük dahi 
ülkemizin tarım sektöründe sahip olduğu 
üretim potansiyelini gelire dönüştürmekten 
oldukça uzak olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Ülkemizde, tarımsal üretim kadar 
tarımsal ürünlerin pazarlama kanalları da, 
gelişen dünya piyasaları ile uyumlu ve 
teknolojik gelişmeleri takip eden bir yapıda 
olması gerekmektedir. Etkin bir tarımsal 
pazarlama, mikro düzeyde üreticilerin daha 
yüksek gelir elde etmelerine yardımcı 
olurken; makro düzeyde, tarımsal üretimin 
değerlendirilmesini sağladığı için ülke 
kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 
Uygun pazarlama ağının kurulması ve 
gerek iç piyasadaki gerekse uluslararası 
piyasalardaki tüketici tercihlerine uygun 

Borsaları da arz ve talebin belirli kurallar 
çerçevesinde buluştuğu, belirli kurallar 
içerisinde işlemlerin yapıldığı ve �yatların 
oluştuğu bir pazaryerleridir. Ancak, ticaret 

borsalarının diğer borsalardan farkı 
kotasyon listelerinde yer alan tarım ve bazı 
işlenmiş gıda ürünlerinin alım satımın 
yapılması ve tescil edilmesidir.  Her 
Borsanın kotasyon listesi farklıdır ve 
bulunduğu ilçe, il ve bölgenin tarımsal 
üretim deseni ve tarımsal ürün ticaretine 
göre değişiklik göstermektedir. 

Herhangi bir ürünün borsa 
kotasyonuna alınabilmesi için; 
standardizasyonunun yapılmış bulunması, 
standardizasyonu yapılmamış ise, tiplere 
ayrılması, numuneyle temsili mümkün 
misli mallardan olması ve ülke veya 
borsanın çalışma alanı dâhilinde ticaretinin 
önemli miktarlarda yapılması, ayrıca 
borsanın bulunduğu yerde fazla miktarda 
üretilmesi veya tüketilmesi yahut da ihraç, 
ithal veya tevzi edilmesi, genellikle 
stoklamaya elverişli çabuk bozulan 
mallardan olmaması gerekmektedir.

Ülkemizde ilk borsa 1891 yılında 
kurulan İzmir Ticaret Borsası’dır. Zaman 
içerisinde borsaların sayısı hızla artmış ve 
günümüzde 52’si il merkezi, 61’i ilçe 
merkezinde olmak üzere toplam 113 adet 

teknolojiyle çokda barışık olmayan üretici 
ve tüccar kesiminin varlığı ve yasal 
mevzuatın ortaya çıkardığı bazı sorunlar 
ticaret borsalarının dönüşüm sürecini 
zorlaştıran faktörler olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas 
Borsası projelerinin entegre olarak 
tamamlanması ülkemizde tarım ürünleri 
ticaretinde yapısal bir dönüşümün 
başlangıcı olacaktır. Bu sisteme uzun süre 
stoklanabilir ve standardizasyon sorunu 
olmayan pamuk, hububat, bakliyat gibi 
ürünler dahil olabilecektir. “Lisanslı 
Depoculuk” ve “Ürün İhtisas Borsacılığı” 
olarak iki temel ayak üzerinde işleyecek 
sistem, lisanslı depolara girecek ürünü 
temsil eden makbuz senetlerinin borsada 
bir menkul kıymet olarak satışına imkan 

sağlayacaktır. Bu nedenle tarım ürünleri 
ticaretinin gerçek faktörleri olan üretici, 
tüccar, sanayici ve ihracatçıların üye olduğu 
ticaret borsalarının yeni kurulacak bu 
sistemde ana aktör olmaları kaçınılmazdır. 

Dahası bu sistem ticaret borsalarının 
yapısal dönüşümlerinin sadece bir 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu sisteme 
dahil olacak ürün sayısı oldukça sınırlıdır. 

Ticaret Borsalarının lisanslı depolara 
giremeyecek ve dolayısıyla ürün borsasında 
işlem göremeyecek daha birçok tarımsal 
ürün için arz ve talebin karşılaşmasını 
sağlayarak, sağlıklı �yat oluşumunu temin 
edecek canlı seans işlemlerine imkan 
sağlayacak bir yapıyı oluşturmaları yapısal 
dönüşümün diğer boyutunu oluşturacaktır. 
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TİCARET BORSALARININ SAĞLADIĞI HİZMET VE FAYDALAR
•Çiftçinin ürettiği tarım ürünleri piyasanın mevcut şartları içinde gerçek 

değerine ulaştığı ölçüde, devletin tarım sektöründe destekleme politikaları sebebiyle 
üstleneceği mali yük azalır.

•Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının Borsaya tescili ile kayıt 
dışı ekonominin kayıt altına alınması sağlanmakta böylece, devletin bu ürünlerde 
stopaj, KDV ve vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir.

•Ticaret Borsaları, önceden tahmini mümkün olmayan dalgalanmaları da 
istikrara kavuşturur.

•Ticaret Borsaları müteahhitlik piyasasında çalışan kişiler için avantaj da sağlar.
•İşadamı riskten kurtulmak için, ticaret borsasında taahhüt ettiği teslim tarihi ve 

mal miktarı ile uyumlu olarak bu maldan vadeli alım yaparak riskten kurtulmuş olur.
•Ticaret Borsaları ihracatçıya da avantaj sağlar. Gıda, tekstil gibi sanayi 

dallarında çalışan üreticiler-ihracatçılar vadeli alım sözleşmeleri yaparak, ihracat 
taahhütlerini zamanında istenilen kalite ve �yatta yerine getirme imkânı buluna-
bilmektedir.

•Ticaret Borsaları tüketici yararlarını korur. Üretimi ve tüketimi son derece 
yaygın olan tarım ürünlerinin bölge ve zaman bakımından �yat farklarını kısmen 
tela� ederek, tüketicinin menfaatlerine uygun adil ve gerçek �yatların oluşumuna 
katkıda bulunur.

•Ticaret Borsaları üreticiye fayda sağlar. Borsaların üreticilerin, ürünlerini çok 
miktarda alıcı karşısında arz edebilecekleri, böylece o günkü şartlar içinde, güvenle 
ve gerçek �yatla satabildikleri piyasadır. Ticaret Borsalarına sadece borsaya kayıtlı 
üyeler girebilir ve borsada işlem yapabilirler. Bu sınırlamanın tek istisnası tarım 
üreticileridir. Bu sebeple, her borsada satıcıların önemli bir bölümünü tarım 
üreticileri oluşturur.

•Tahkim yönetimiyle ihtilafların çözümünde zaman kaybı yaşanmaz. Üyeler 
arasında meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar hakem heyetleri marifetiyle 
çözülür. Karacan (2009)

ve/veya laboratuarca belirlenmiş kalite 
kriterleri üzerinden, serbest piyasa 
koşullarında işlemler yapılmakta ve oluşan 
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oluşan �yatlar referans �yat olarak kabul 
edilmekte ve alım satım işlemlerine baz 
oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle, çok sayıda alıcı ve satıcının 
işlem yaptığı etkin çalışan bir pazarlama 
sisteminin kurulabilmesi ve tam rekabet 
şartlarında �yat oluşumunun 
sağlanabilmesi için ticaret borsalarının 
günümüz gereklerine göre yapılanması 
kaçınılmazdır. Özellikle gelişen iletişim ve 

bilişim teknolojisi her türlü ticari faaliyetin 
yapısının değişmesine neden olmaktadır. 
Bu nedenle, ticaret borsalarınında bu 
dönüşüme ayak uydurması bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Birçok ticaret borsasının bu dönüşümü 
yapabilmek için bir arayış içerisinde olduğu 
bilinmektedir. Ancak, ülkemizde ürün 
standardizasyonunda yaşanan sıkıntılar, 
laboratuar altyapısındaki eksiklikler, tarım 
ürünleri ticaretindeki kayıt dışı işlemlerin 
varlığı, küçük ölçekli üretici sayısının faza 
olması, geleneksel pazarlama yöntemlerinin 
devam etmesi yönündeki direnç, 
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elde edilen katma değerinde artmasını 
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Diğer tara�an, tarım ürünlerinin 
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çevre ve saklama koşullarından doğrudan 
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kaynağıdır. Söz konusu zaman 
uyumsuzluğu, bir yandan tarım ürünleri 
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yandan stok maliyeti sorununu gündeme 
getirmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi 
ve arz ile talebin birbiriyle uyumlaştırılması 
amacı, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı 
borsaları ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizde tarım ürünlerinin alınıp 
satıldığı en önemli kurumlar Ticaret 
Borsalarıdır. 5174 sayılı kanun kapsamında 
kurulan Ticaret Borsaları söz konusu 
kanunda “borsaya dahil maddelerin alım 
satımı ve borsada oluşan �yatlarının tespit, 
tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere 
kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 
kurumlardır” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bütün borsalarda olduğu gibi, Ticaret 
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dünya nüfusunun gıda gereksinimi, mevcut 
gıda üretiminin ancak iki kat artması ile 
karşılanabilecektir. 

Gıda talebindeki artışa rağmen 
sanayileşme, kentleşme vb. faktörler 
nedeniyle her yıl 30 milyon hektar (İtalya 
büyüklüğünde) tarım alanı yok olmaktadır. 
Küresel ısınmanın neden olduğu iklim 

değişimleri sel ve kuraklık gibi doğa 
olayların artmasına ve tarımsal 

üretimin olumsuz etkilenmesine yol 
açmaktadır. Ayrıca, yenilebilir 

enerji kaynağı ihtiyacı nedeniyle 
önemli miktarda tarımsal 

üretim gıda yerine yakıt 
merkezli olarak 

p l a n l a n m a y a 
başlanmıştır. 

Yukarıda 
a ç ı k l a n m a y a 

çalışılan gerekçeler 
dışında sosyal ve kültürel yaşamdaki rolü de 
tarımın her toplum için vazgeçilemez 
olarak kabul edilmesine neden olmaktadır. 
Tarım, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte 
de dünyanın en önemli ve stratejik 

sektörlerin başında gelecektir. Bu nedenle 
tarımsal üretimin olduğu kadar tarım 
ürünleri ticaretinin düzenlenmesi de 
ülkelerin öncelikli olarak ele aldığı 
politikalar arasında yer almaktadır. Bu 
nedenledir ki, özellikle 90’lı yıllardan sonra 
hızlanan dünya ticaretinin liberalleşmesi 
çalışmalarında en son ve en zorlu bölüm 
tarım ürünleri ticaretinde yaşanmıştır. 

Türkiye’nin, toprak ve su varlığı, 
ekolojik avantajları ve üretici varlığı 
çerçevesinde sahip olduğu tarımsal 
potansiyel, küresel ölçekte, ülkemiz için 
ayrıcalıklı bir pozisyon ortaya 
çıkarmaktadır.

Bu gün Türkiye, 5 tarımsal üründe 
dünyanın en büyük üreticisi, 23 tarımsal 
üründe ise ilk 5 üretici ülke arasındadır. 
Yüzde 2.4 pay ile Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın 7.nci en büyük tarımsal 
ekonomisidir. Bu nedenle,  tarım, Türkiye 
ekonomisinin geleceği için kilit sektör 
konumundadır. Ancak, dünya tarımsal 
ürün ihracatından aldığımız pay ise 
yalnızca yüzde 1’dir.  Detaylarına girmeden 
yalnızca bu iki makro büyüklük dahi 
ülkemizin tarım sektöründe sahip olduğu 
üretim potansiyelini gelire dönüştürmekten 
oldukça uzak olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Ülkemizde, tarımsal üretim kadar 
tarımsal ürünlerin pazarlama kanalları da, 
gelişen dünya piyasaları ile uyumlu ve 
teknolojik gelişmeleri takip eden bir yapıda 
olması gerekmektedir. Etkin bir tarımsal 
pazarlama, mikro düzeyde üreticilerin daha 
yüksek gelir elde etmelerine yardımcı 
olurken; makro düzeyde, tarımsal üretimin 
değerlendirilmesini sağladığı için ülke 
kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 
Uygun pazarlama ağının kurulması ve 
gerek iç piyasadaki gerekse uluslararası 
piyasalardaki tüketici tercihlerine uygun 

Borsaları da arz ve talebin belirli kurallar 
çerçevesinde buluştuğu, belirli kurallar 
içerisinde işlemlerin yapıldığı ve �yatların 
oluştuğu bir pazaryerleridir. Ancak, ticaret 

borsalarının diğer borsalardan farkı 
kotasyon listelerinde yer alan tarım ve bazı 
işlenmiş gıda ürünlerinin alım satımın 
yapılması ve tescil edilmesidir.  Her 
Borsanın kotasyon listesi farklıdır ve 
bulunduğu ilçe, il ve bölgenin tarımsal 
üretim deseni ve tarımsal ürün ticaretine 
göre değişiklik göstermektedir. 

Herhangi bir ürünün borsa 
kotasyonuna alınabilmesi için; 
standardizasyonunun yapılmış bulunması, 
standardizasyonu yapılmamış ise, tiplere 
ayrılması, numuneyle temsili mümkün 
misli mallardan olması ve ülke veya 
borsanın çalışma alanı dâhilinde ticaretinin 
önemli miktarlarda yapılması, ayrıca 
borsanın bulunduğu yerde fazla miktarda 
üretilmesi veya tüketilmesi yahut da ihraç, 
ithal veya tevzi edilmesi, genellikle 
stoklamaya elverişli çabuk bozulan 
mallardan olmaması gerekmektedir.

Ülkemizde ilk borsa 1891 yılında 
kurulan İzmir Ticaret Borsası’dır. Zaman 
içerisinde borsaların sayısı hızla artmış ve 
günümüzde 52’si il merkezi, 61’i ilçe 
merkezinde olmak üzere toplam 113 adet 

teknolojiyle çokda barışık olmayan üretici 
ve tüccar kesiminin varlığı ve yasal 
mevzuatın ortaya çıkardığı bazı sorunlar 
ticaret borsalarının dönüşüm sürecini 
zorlaştıran faktörler olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas 
Borsası projelerinin entegre olarak 
tamamlanması ülkemizde tarım ürünleri 
ticaretinde yapısal bir dönüşümün 
başlangıcı olacaktır. Bu sisteme uzun süre 
stoklanabilir ve standardizasyon sorunu 
olmayan pamuk, hububat, bakliyat gibi 
ürünler dahil olabilecektir. “Lisanslı 
Depoculuk” ve “Ürün İhtisas Borsacılığı” 
olarak iki temel ayak üzerinde işleyecek 
sistem, lisanslı depolara girecek ürünü 
temsil eden makbuz senetlerinin borsada 
bir menkul kıymet olarak satışına imkan 

sağlayacaktır. Bu nedenle tarım ürünleri 
ticaretinin gerçek faktörleri olan üretici, 
tüccar, sanayici ve ihracatçıların üye olduğu 
ticaret borsalarının yeni kurulacak bu 
sistemde ana aktör olmaları kaçınılmazdır. 

Dahası bu sistem ticaret borsalarının 
yapısal dönüşümlerinin sadece bir 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu sisteme 
dahil olacak ürün sayısı oldukça sınırlıdır. 

Ticaret Borsalarının lisanslı depolara 
giremeyecek ve dolayısıyla ürün borsasında 
işlem göremeyecek daha birçok tarımsal 
ürün için arz ve talebin karşılaşmasını 
sağlayarak, sağlıklı �yat oluşumunu temin 
edecek canlı seans işlemlerine imkan 
sağlayacak bir yapıyı oluşturmaları yapısal 
dönüşümün diğer boyutunu oluşturacaktır. 
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ve/veya laboratuarca belirlenmiş kalite 
kriterleri üzerinden, serbest piyasa 
koşullarında işlemler yapılmakta ve oluşan 
�yatlar ilan edilmektedir. Ancak bu şekilde 
oluşan �yatlar referans �yat olarak kabul 
edilmekte ve alım satım işlemlerine baz 
oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle, çok sayıda alıcı ve satıcının 
işlem yaptığı etkin çalışan bir pazarlama 
sisteminin kurulabilmesi ve tam rekabet 
şartlarında �yat oluşumunun 
sağlanabilmesi için ticaret borsalarının 
günümüz gereklerine göre yapılanması 
kaçınılmazdır. Özellikle gelişen iletişim ve 

bilişim teknolojisi her türlü ticari faaliyetin 
yapısının değişmesine neden olmaktadır. 
Bu nedenle, ticaret borsalarınında bu 
dönüşüme ayak uydurması bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Birçok ticaret borsasının bu dönüşümü 
yapabilmek için bir arayış içerisinde olduğu 
bilinmektedir. Ancak, ülkemizde ürün 
standardizasyonunda yaşanan sıkıntılar, 
laboratuar altyapısındaki eksiklikler, tarım 
ürünleri ticaretindeki kayıt dışı işlemlerin 
varlığı, küçük ölçekli üretici sayısının faza 
olması, geleneksel pazarlama yöntemlerinin 
devam etmesi yönündeki direnç, 



ticaret borsası kurulmuştur. Bugün 
itibariyle ticaret borsalarına kayıtlı 50 bin 
düzeyinde tarımsal ürün ticaretiyle uğraşan 
alıcı ve satıcı bulunmaktadır. 

2010 yılı itibariyle borsalardaki işlem 
hacmi, 76.8 milyar liraya ulaşmıştır. Aynı yıl 
90.7 milyar lira olan tarımsal üretim 
değerimiz ile birlikte değerlendirildiğinde 
ticaret borsalarının ne kadar önemli bir 
işlem hacmine sahip olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Günümüzde ticaret borsalarını 
birbirinden ayıran en önemli özellik arz ve 
talebin karşı karşıya geldiği ve canlı seans 
işlemlerinin yapıldığı salon işlemlerinin 
olup olmadığıdır. Ancak, bu şekilde gerçek 
borsacılık faaliyetinden ve �yat 
oluşumundan bahsetmek mümkündür. Bu 
gerçekten hareketle son dönemde birçok 
borsada işlem salonları oluşturulmuştur. 
Ancak, bugün salon işlemlerinin etkin 
olarak çalıştığı Borsa sayısı 15’i 
geçmemektedir. Birçok borsada canlı salon 
işlemleri yapılmamakta, borsa dışında 
yapılan tarım ürünlerinin alım ve satımı 
borsada tescil ettirilmektedir. 

Ülkemizde salon işlemi olan borsalara 
örnek olarak, pamuk, kuru üzüm ve yağlı 
tohumlarda İzmir Ticaret Borsasını, 
hububat ve bakliyat ürünlerinde de Konya 
ve Polatlı Ticaret Borsalarını vermek 
mümkündür. Söz konusu borsalarda alım 
satıma konu olan ürünlerin numuneleri 

niteliklerde üretimin yapılması, tarımdan 
elde edilen katma değerinde artmasını 
sağlayacaktır.

Diğer tara�an, tarım ürünlerinin 
pazarlanması, sanayi ürünlerinden farklı 
bazı özellikler içermektedir. Tarım ürünleri, 
nitel ve nicelik olarak iklim, spekülasyon, 
çevre ve saklama koşullarından doğrudan 
etkilendiklerinden dolayı tarımsal malların 
�yatları, arz miktarına bağlı olarak sürekli 
dalgalanma göstermekte ve �yatta yaşanan 
bu değişimler risk algılamasını arttırmakta 
ve tarımsal piyasalarda istikrarsızlığın 
oluşmasına yol açmaktadır. Öte yandan, 
tarım ürünlerinde üretimin mevsimsel 
dalgalanma göstermesine karşılık 
tüketiminin sürekliliği, tarım ürünlerin arz 
ve talebi arasındaki uyumsuzluğun temel 
kaynağıdır. Söz konusu zaman 
uyumsuzluğu, bir yandan tarım ürünleri 
piyasasındaki belirsizliği artırırken, diğer 
yandan stok maliyeti sorununu gündeme 
getirmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi 
ve arz ile talebin birbiriyle uyumlaştırılması 
amacı, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı 
borsaları ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizde tarım ürünlerinin alınıp 
satıldığı en önemli kurumlar Ticaret 
Borsalarıdır. 5174 sayılı kanun kapsamında 
kurulan Ticaret Borsaları söz konusu 
kanunda “borsaya dahil maddelerin alım 
satımı ve borsada oluşan �yatlarının tespit, 
tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere 
kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 
kurumlardır” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bütün borsalarda olduğu gibi, Ticaret 

Birleşmiş Milletler verilerine göre 
dünya gıda talebi her yıl yaklaşık yüzde 2 
oranında artmaktadır. Bu talep artışının 
yüzde 1.8’i nüfus artışından kaynaklanırken 
yüzde 0.2’si ise başta Asya ülkelerinde artan 
gelir sonucunda ortaya çıkan yeni talepten 
kaynaklanmaktadır. Son on yılda gıda talebi 
yüzde 20 oranında artarken, gıda 
üretebilme yetisi ancak yüzde 8 artmıştır. 
Aynı trendin devam etmesi durumunda 
2050 yılında 9 milyarı geçmesi beklenen 
dünya nüfusunun gıda gereksinimi, mevcut 
gıda üretiminin ancak iki kat artması ile 
karşılanabilecektir. 

Gıda talebindeki artışa rağmen 
sanayileşme, kentleşme vb. faktörler 
nedeniyle her yıl 30 milyon hektar (İtalya 
büyüklüğünde) tarım alanı yok olmaktadır. 
Küresel ısınmanın neden olduğu iklim 

değişimleri sel ve kuraklık gibi doğa 
olayların artmasına ve tarımsal 

üretimin olumsuz etkilenmesine yol 
açmaktadır. Ayrıca, yenilebilir 

enerji kaynağı ihtiyacı nedeniyle 
önemli miktarda tarımsal 

üretim gıda yerine yakıt 
merkezli olarak 

p l a n l a n m a y a 
başlanmıştır. 

Yukarıda 
a ç ı k l a n m a y a 

çalışılan gerekçeler 
dışında sosyal ve kültürel yaşamdaki rolü de 
tarımın her toplum için vazgeçilemez 
olarak kabul edilmesine neden olmaktadır. 
Tarım, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte 
de dünyanın en önemli ve stratejik 

sektörlerin başında gelecektir. Bu nedenle 
tarımsal üretimin olduğu kadar tarım 
ürünleri ticaretinin düzenlenmesi de 
ülkelerin öncelikli olarak ele aldığı 
politikalar arasında yer almaktadır. Bu 
nedenledir ki, özellikle 90’lı yıllardan sonra 
hızlanan dünya ticaretinin liberalleşmesi 
çalışmalarında en son ve en zorlu bölüm 
tarım ürünleri ticaretinde yaşanmıştır. 

Türkiye’nin, toprak ve su varlığı, 
ekolojik avantajları ve üretici varlığı 
çerçevesinde sahip olduğu tarımsal 
potansiyel, küresel ölçekte, ülkemiz için 
ayrıcalıklı bir pozisyon ortaya 
çıkarmaktadır.

Bu gün Türkiye, 5 tarımsal üründe 
dünyanın en büyük üreticisi, 23 tarımsal 
üründe ise ilk 5 üretici ülke arasındadır. 
Yüzde 2.4 pay ile Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın 7.nci en büyük tarımsal 
ekonomisidir. Bu nedenle,  tarım, Türkiye 
ekonomisinin geleceği için kilit sektör 
konumundadır. Ancak, dünya tarımsal 
ürün ihracatından aldığımız pay ise 
yalnızca yüzde 1’dir.  Detaylarına girmeden 
yalnızca bu iki makro büyüklük dahi 
ülkemizin tarım sektöründe sahip olduğu 
üretim potansiyelini gelire dönüştürmekten 
oldukça uzak olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Ülkemizde, tarımsal üretim kadar 
tarımsal ürünlerin pazarlama kanalları da, 
gelişen dünya piyasaları ile uyumlu ve 
teknolojik gelişmeleri takip eden bir yapıda 
olması gerekmektedir. Etkin bir tarımsal 
pazarlama, mikro düzeyde üreticilerin daha 
yüksek gelir elde etmelerine yardımcı 
olurken; makro düzeyde, tarımsal üretimin 
değerlendirilmesini sağladığı için ülke 
kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 
Uygun pazarlama ağının kurulması ve 
gerek iç piyasadaki gerekse uluslararası 
piyasalardaki tüketici tercihlerine uygun 

Borsaları da arz ve talebin belirli kurallar 
çerçevesinde buluştuğu, belirli kurallar 
içerisinde işlemlerin yapıldığı ve �yatların 
oluştuğu bir pazaryerleridir. Ancak, ticaret 

borsalarının diğer borsalardan farkı 
kotasyon listelerinde yer alan tarım ve bazı 
işlenmiş gıda ürünlerinin alım satımın 
yapılması ve tescil edilmesidir.  Her 
Borsanın kotasyon listesi farklıdır ve 
bulunduğu ilçe, il ve bölgenin tarımsal 
üretim deseni ve tarımsal ürün ticaretine 
göre değişiklik göstermektedir. 

Herhangi bir ürünün borsa 
kotasyonuna alınabilmesi için; 
standardizasyonunun yapılmış bulunması, 
standardizasyonu yapılmamış ise, tiplere 
ayrılması, numuneyle temsili mümkün 
misli mallardan olması ve ülke veya 
borsanın çalışma alanı dâhilinde ticaretinin 
önemli miktarlarda yapılması, ayrıca 
borsanın bulunduğu yerde fazla miktarda 
üretilmesi veya tüketilmesi yahut da ihraç, 
ithal veya tevzi edilmesi, genellikle 
stoklamaya elverişli çabuk bozulan 
mallardan olmaması gerekmektedir.

Ülkemizde ilk borsa 1891 yılında 
kurulan İzmir Ticaret Borsası’dır. Zaman 
içerisinde borsaların sayısı hızla artmış ve 
günümüzde 52’si il merkezi, 61’i ilçe 
merkezinde olmak üzere toplam 113 adet 

teknolojiyle çokda barışık olmayan üretici 
ve tüccar kesiminin varlığı ve yasal 
mevzuatın ortaya çıkardığı bazı sorunlar 
ticaret borsalarının dönüşüm sürecini 
zorlaştıran faktörler olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas 
Borsası projelerinin entegre olarak 
tamamlanması ülkemizde tarım ürünleri 
ticaretinde yapısal bir dönüşümün 
başlangıcı olacaktır. Bu sisteme uzun süre 
stoklanabilir ve standardizasyon sorunu 
olmayan pamuk, hububat, bakliyat gibi 
ürünler dahil olabilecektir. “Lisanslı 
Depoculuk” ve “Ürün İhtisas Borsacılığı” 
olarak iki temel ayak üzerinde işleyecek 
sistem, lisanslı depolara girecek ürünü 
temsil eden makbuz senetlerinin borsada 
bir menkul kıymet olarak satışına imkan 

sağlayacaktır. Bu nedenle tarım ürünleri 
ticaretinin gerçek faktörleri olan üretici, 
tüccar, sanayici ve ihracatçıların üye olduğu 
ticaret borsalarının yeni kurulacak bu 
sistemde ana aktör olmaları kaçınılmazdır. 

Dahası bu sistem ticaret borsalarının 
yapısal dönüşümlerinin sadece bir 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu sisteme 
dahil olacak ürün sayısı oldukça sınırlıdır. 

Ticaret Borsalarının lisanslı depolara 
giremeyecek ve dolayısıyla ürün borsasında 
işlem göremeyecek daha birçok tarımsal 
ürün için arz ve talebin karşılaşmasını 
sağlayarak, sağlıklı �yat oluşumunu temin 
edecek canlı seans işlemlerine imkan 
sağlayacak bir yapıyı oluşturmaları yapısal 
dönüşümün diğer boyutunu oluşturacaktır. 
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ve/veya laboratuarca belirlenmiş kalite 
kriterleri üzerinden, serbest piyasa 
koşullarında işlemler yapılmakta ve oluşan 
�yatlar ilan edilmektedir. Ancak bu şekilde 
oluşan �yatlar referans �yat olarak kabul 
edilmekte ve alım satım işlemlerine baz 
oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle, çok sayıda alıcı ve satıcının 
işlem yaptığı etkin çalışan bir pazarlama 
sisteminin kurulabilmesi ve tam rekabet 
şartlarında �yat oluşumunun 
sağlanabilmesi için ticaret borsalarının 
günümüz gereklerine göre yapılanması 
kaçınılmazdır. Özellikle gelişen iletişim ve 

bilişim teknolojisi her türlü ticari faaliyetin 
yapısının değişmesine neden olmaktadır. 
Bu nedenle, ticaret borsalarınında bu 
dönüşüme ayak uydurması bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Birçok ticaret borsasının bu dönüşümü 
yapabilmek için bir arayış içerisinde olduğu 
bilinmektedir. Ancak, ülkemizde ürün 
standardizasyonunda yaşanan sıkıntılar, 
laboratuar altyapısındaki eksiklikler, tarım 
ürünleri ticaretindeki kayıt dışı işlemlerin 
varlığı, küçük ölçekli üretici sayısının faza 
olması, geleneksel pazarlama yöntemlerinin 
devam etmesi yönündeki direnç, 



Kestelli, şunları söyledi: 
“Bürokratik zihniyet önümüze hep 

duvar ördü. Bu çekişmeden, bu anlamsız 
engellemeden kazanan var mı?  Yok. O 
halde yolumuz belli… Enerjimizi yıkmaya 
değil, yapmaya harcamalıyız.VOB bu 
ülkenin ilk ve tek vadeli işlem ve opsiyon 
borsası ise türev ürünlerin bu borsada 
işleme açılmasının önündeki engeller 
kaldırılmalı. VOB’un sahipliği ve merkezi 
konusundaki gereksiz tartışmalar artık 
bitmeli. İzmir’in ve İzmir Ticaret 
Borsası’nın bu konudaki kararlılığı çok 
net.Çünkü biz daha hızlı çalışmak, bu 
ülkeye daha fazla katkı yapmak istiyoruz. 
İzmirli girişimciler hep “yapmak isteyen” 
oldu.Yakın geçmişimiz, örnek girişimcilik 
hikayeleriyle dolu.Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası da bu işlerden biri.Bir İzmirli 
olarak Sayın Başkan bilir, bizim özümüz de 
sözümüz de birdir. Biz, büyük Türkiye için 
VOB’u da İMKB’yi de birlikte büyütelim 
istiyoruz. İşbirliğiyse işbirliği…Birlikte 
çalışıyoruz, çalışmaya devam edelim.Ama 
daha ötesini istemek, VOB’u izmir’den 
almaya çalışmak hem İzmir’e hem 
Türkiye’ye büyük haksızlık etmek olur.Çok 
net söylüyorum…VOB İMKB’nin, İzmir 
İstanbul’un alternati� değildir.Bir saatin 
dişli çarkları gibi uyum içinde olmalıyız. 
Aksi halde ilerleyemeyiz ve hepimiz 
mutsuz oluruz.”

Kaya: Ekonomik kriz gelişmiş ülkeler 
merkezli yaşanıyor

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Halit Kaya da yaptığı açılış konuşmasında 
dünyada ne zaman ve nasıl 
sonuçlanacağının bilinmediği ve gelişmiş 
ülkeler merkezli küresel ekonomik kriz 

İzmir Ticaret Borsası(İTB)’nın 2011 
yılında 120.yıl etkinlikleri kapsamında 
başlattığı ve 2012 yılında da devam 
ettirmeyi kararlaştırdığı Borsa 
Söyleşileri’nin son konuğu İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı 
İbrahim Turhan oldu. 9 Nisan 2012 
tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen 
söyleşiye, İzmir milletvekilleri İlknur Deni-
zli, Alaaddin Yüksel, Mustafa Moroğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir 
Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı 
Kemal Çolakoğlu ve çok sayıda kentin önde 
gelen ismi katıldı. 

VOB’un İstanbul’a taşınma söylentiler-
inin damgasını vurduğu söyleşide, İMKB 
Başkanı İbrahim Turhan verdiği çeşitli bilgi 
ve örneklerle VOB ve İMKB 
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adaki bu değişim, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu durum nedeniyle, sermaye 
piyasalarındaki borsaların modern 
borsaların yapısına kavuşması lazım, 
Kooperatif yapısından anonim şirket 
yapısına geçmek lazım, sinerji ve 
verimliliği artıracak şekilde bütünleşme ve 
entegrasyonu sağlamak gerekiyor, bu 
değeri halka arz ve özelleştirme ile 
yaymamız gerekiyor”

Gönülsüz evlilik olmaz
İzmir merkezli Vadeli İşlemler ve 

Opsiyon Borsası'nın (VOB) İstanbul'a 
taşınma söylentilerine yönelik olarak 
Büyük Taarruz, süpermarket sistemi ve 
"Kızının evlenmesine izin vermeyen baba" 

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

Borsa Söyleşilerinin Onur Konuğu İMKB Başkanı Turhan:

“Güçlerimizi birleştirmemiz şart”

birleşmesinden yana görüş bildirirken, 
İzmirli kanaat önderleri “VOB’un İzmir’de 
kalmasından” yana isteklerini net bir 
şekilde ortaya koydu. 

Kestelli: VOB’u İzmir’den almaya 
çalışmak haksızlık olur

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan 
İzmir Ticaret Borsası ve VOB Başkanı 
Işınsu Kestelli, VOB hassasiyeti üzerine 
açıklamalarda bulundu.

İzmirli girişimcilerin “bir hayalin 
peşine düşerek” 2005 yılında VOB’u açmayı 
başardıklarını anımsatan Işınsu Kestelli, o 
tarihlerde Türkiye’de türev ürünler 
piyasasının işlem hacminin neredeyse sıfır 
olduğunu söyledi. VOB’un yıllık 440 milyar 
liralık işlem hacmiyle dünyanın önemli 
türev borsalarından biri haline geldiğini 
vurgulayan Kestelli, “Peki bu işten kim 
kazandı? Aracılık sektörü kazandı, 
İMKB’nin de aralarında bulunduğu 
ortaklarımız kazandı, tüccar, sanayici, çi�çi 
kazandı, Maliye kazandı…İzmir, 
İstanbul… Velhasıl bütün Türkiye kazandı. 
Kaybeden var mı? Yok. Anlamsız 
tartışmalar yüzünden vakit kaybetmesey-
dik bugün çok daha iyi bir yerde olurduk” 
diye konuştu. 

2005 yılında açılan VOB’un büyüdükçe, 
ilerledikçe önüne taş konduğunu belirten 

yaşandığını belirterek şunları söyledi:
“ Son yıllarda dünya ekonomisinin 

lokomoti� olan bazı gelişmekte olan ülkel-
erde bu krizden etkilenmeye başladı. Böyle 
bir ortamda sağlam makroekonomik yapısı 
ile Türkiye dünyanın önemli çekim merke-
zlerinden birisi durumunda. Ancak, 
sorunlarımız da yok değil. Özellikle cari 
işlemler açığı ülkemizin en önemli 
sorunlarından birisi durumunda. Umarım 
yeni yatırım teşvik mevzuatı cari açığın 
azaltılmasında önemli katkılar 
sağlayacaktır. Diğer önemli bir sorunumuz 
ise yurtiçi tasarru�arın yüzde 12’ye kadar 
gerilemiş olması. Sermaye piyasaları 
tasarru�arın arttırılması açısından çok 
önemli. Yatırımcıların tasarru�arını 
sermaye piyasalarında değerlendirmesinin 

sağlanmasının ülkemiz ekonomik 
performansına önemli katkı sağlayacağına 
inanıyorum. “

Turhan: Ürünlerin yüzde 40’ı sermaye 
piyasalarının dışında işlem görüyor

Konuşmasında, Dünya Sermaye 
Piyasalarında Ana Eğilimler, Türkiye 
Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü ve 
İMKB’nin Yol Haritası başlıklara ayırdığı 
bir sunum gerçekleştiren İMKB Başkanı 
İbrahim Turhan, dünyanın hızla 
değiştiğini, öncülüğü de �nans sektörünün 
yaptığını vurguladı. Finans sektöründe son 
dönemde yaşanan değişim ölçüsünün 
akıllara durgunluk verdiğini belirten 
Turhan, şunları söyledi:

“Bugün borsaların birbirleriyle 
rekabetinin yanısıra borsa dışı piyasaların 
rekabetiyle de karşı karşıyayız. Sermaye 
piyasalarında işlem görmesi gereken ürün-
lerin yüzde 40’ı, dışarıda işlem görüyor, 
çünkü sermaye piyasalarında gerekli 
esneklik ve düzenleme yok, yeni yasayla 
buna kavuşacağımıza inanıyoruz. Likitide 
varsa borsalar da var. Dünya borsaları 
birleşmeler ve satın almalar yoluna gitti. 
Şirketleşme ile birlikte değerleri artıyor ve 
yeni enerjiyle bir sıçrama yaşanıyor. 
Türkiye’de sermaye piyasası kuruluşları ve 
sigortacılık, bankacılık sektörünün 
gerisinde kalıyor. Sermaye piyasası 
kurumlarında son yıllarda bir gelişme var 
ama çok yetersiz, Türkiye’nin gerçeğini 
yansıtmıyor. Sermaye piyasalarının olması 
gereken yer ile olduğu yer arasında büyük 
fark var, bunun kapatılması lazım. Düny-

örneklemeleriyle yanıt veren Turhan,’a  
İzmirliler "Gönülsüz evlilik olmaz" 
karşılığını verdi.

İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma 
Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, teknolo-
jik gelişmeye bakıldığında �ziki olarak 
nerede bulunulduğunun önemi olmadığını 
belirttiği konuşmasında, “İstanbul’un 
�nans merkezi olmasına saygı duyarız. 
Ancak biz VOB’u kaptırmayız” derken, 
toplantıda bulunan CHP İzmir 
milletvekillerinden Mustafa Moroğlu, "Rıza 
olmadan evlilik olmaz", Alaattin Yüksel ise 
Turhan'ın "Onayı amcası verecek" sözlerini 
hatırlatarak, "Yalnız bilmelisiniz ki 
amcanın tavrı çok sert" dedi. 

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Barış Kocagöz de "Bizden yana taraf olun" 
çağrısı yaparak “VOB ile ilgili bu süreç 
dahilinde İzmirli olarak İzmirlilerin 
yanında olmanızı istiyoruz. Yatay ve dikey 
entegrasyonun İzmir lehine olmasını 
istiyoruz. Biz bu konuda taraf olmanızı 
bekliyoruz” dedi. 

İMKB Başkanı Turhan, “Konu çetre�lli, 
zor bir konu. Entegrasyonun ne şekilde 
olacağına karşılıklı müzakerelerle ortak 
akıl çerçevesinde karar vermek lazım. 
Aradaki farkı kapatabilmemiz, bizden 
lokmalar koparmak isteyen diğer rakipler-

imize bu imkanı vermemek için güçler-
imizi birleştirmemiz lazım. Entegrasyonu 
sağlamamız lazım. Ben Türkiye’den 
tarafım. İzmirli tarih boyunca Türkiye için 
çalışmıştır. Piyasa buraya gidiyor. Piyasa 
mekanizması içinde otomatik olursa kimse 
kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bu 
sürecin tüm hak ve pay sahiplerinin zarara 
uğramadan herkes için uygun olacak 
şekilde planlanması büyük önem taşıyor” 
diye yanıt verdi.

 



Kestelli, şunları söyledi: 
“Bürokratik zihniyet önümüze hep 

duvar ördü. Bu çekişmeden, bu anlamsız 
engellemeden kazanan var mı?  Yok. O 
halde yolumuz belli… Enerjimizi yıkmaya 
değil, yapmaya harcamalıyız.VOB bu 
ülkenin ilk ve tek vadeli işlem ve opsiyon 
borsası ise türev ürünlerin bu borsada 
işleme açılmasının önündeki engeller 
kaldırılmalı. VOB’un sahipliği ve merkezi 
konusundaki gereksiz tartışmalar artık 
bitmeli. İzmir’in ve İzmir Ticaret 
Borsası’nın bu konudaki kararlılığı çok 
net.Çünkü biz daha hızlı çalışmak, bu 
ülkeye daha fazla katkı yapmak istiyoruz. 
İzmirli girişimciler hep “yapmak isteyen” 
oldu.Yakın geçmişimiz, örnek girişimcilik 
hikayeleriyle dolu.Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası da bu işlerden biri.Bir İzmirli 
olarak Sayın Başkan bilir, bizim özümüz de 
sözümüz de birdir. Biz, büyük Türkiye için 
VOB’u da İMKB’yi de birlikte büyütelim 
istiyoruz. İşbirliğiyse işbirliği…Birlikte 
çalışıyoruz, çalışmaya devam edelim.Ama 
daha ötesini istemek, VOB’u izmir’den 
almaya çalışmak hem İzmir’e hem 
Türkiye’ye büyük haksızlık etmek olur.Çok 
net söylüyorum…VOB İMKB’nin, İzmir 
İstanbul’un alternati� değildir.Bir saatin 
dişli çarkları gibi uyum içinde olmalıyız. 
Aksi halde ilerleyemeyiz ve hepimiz 
mutsuz oluruz.”

Kaya: Ekonomik kriz gelişmiş ülkeler 
merkezli yaşanıyor

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Halit Kaya da yaptığı açılış konuşmasında 
dünyada ne zaman ve nasıl 
sonuçlanacağının bilinmediği ve gelişmiş 
ülkeler merkezli küresel ekonomik kriz 

İzmir Ticaret Borsası(İTB)’nın 2011 
yılında 120.yıl etkinlikleri kapsamında 
başlattığı ve 2012 yılında da devam 
ettirmeyi kararlaştırdığı Borsa 
Söyleşileri’nin son konuğu İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı 
İbrahim Turhan oldu. 9 Nisan 2012 
tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen 
söyleşiye, İzmir milletvekilleri İlknur Deni-
zli, Alaaddin Yüksel, Mustafa Moroğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir 
Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı 
Kemal Çolakoğlu ve çok sayıda kentin önde 
gelen ismi katıldı. 

VOB’un İstanbul’a taşınma söylentiler-
inin damgasını vurduğu söyleşide, İMKB 
Başkanı İbrahim Turhan verdiği çeşitli bilgi 
ve örneklerle VOB ve İMKB 
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adaki bu değişim, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu durum nedeniyle, sermaye 
piyasalarındaki borsaların modern 
borsaların yapısına kavuşması lazım, 
Kooperatif yapısından anonim şirket 
yapısına geçmek lazım, sinerji ve 
verimliliği artıracak şekilde bütünleşme ve 
entegrasyonu sağlamak gerekiyor, bu 
değeri halka arz ve özelleştirme ile 
yaymamız gerekiyor”

Gönülsüz evlilik olmaz
İzmir merkezli Vadeli İşlemler ve 

Opsiyon Borsası'nın (VOB) İstanbul'a 
taşınma söylentilerine yönelik olarak 
Büyük Taarruz, süpermarket sistemi ve 
"Kızının evlenmesine izin vermeyen baba" 

birleşmesinden yana görüş bildirirken, 
İzmirli kanaat önderleri “VOB’un İzmir’de 
kalmasından” yana isteklerini net bir 
şekilde ortaya koydu. 

Kestelli: VOB’u İzmir’den almaya 
çalışmak haksızlık olur

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan 
İzmir Ticaret Borsası ve VOB Başkanı 
Işınsu Kestelli, VOB hassasiyeti üzerine 
açıklamalarda bulundu.

İzmirli girişimcilerin “bir hayalin 
peşine düşerek” 2005 yılında VOB’u açmayı 
başardıklarını anımsatan Işınsu Kestelli, o 
tarihlerde Türkiye’de türev ürünler 
piyasasının işlem hacminin neredeyse sıfır 
olduğunu söyledi. VOB’un yıllık 440 milyar 
liralık işlem hacmiyle dünyanın önemli 
türev borsalarından biri haline geldiğini 
vurgulayan Kestelli, “Peki bu işten kim 
kazandı? Aracılık sektörü kazandı, 
İMKB’nin de aralarında bulunduğu 
ortaklarımız kazandı, tüccar, sanayici, çi�çi 
kazandı, Maliye kazandı…İzmir, 
İstanbul… Velhasıl bütün Türkiye kazandı. 
Kaybeden var mı? Yok. Anlamsız 
tartışmalar yüzünden vakit kaybetmesey-
dik bugün çok daha iyi bir yerde olurduk” 
diye konuştu. 

2005 yılında açılan VOB’un büyüdükçe, 
ilerledikçe önüne taş konduğunu belirten 

yaşandığını belirterek şunları söyledi:
“ Son yıllarda dünya ekonomisinin 

lokomoti� olan bazı gelişmekte olan ülkel-
erde bu krizden etkilenmeye başladı. Böyle 
bir ortamda sağlam makroekonomik yapısı 
ile Türkiye dünyanın önemli çekim merke-
zlerinden birisi durumunda. Ancak, 
sorunlarımız da yok değil. Özellikle cari 
işlemler açığı ülkemizin en önemli 
sorunlarından birisi durumunda. Umarım 
yeni yatırım teşvik mevzuatı cari açığın 
azaltılmasında önemli katkılar 
sağlayacaktır. Diğer önemli bir sorunumuz 
ise yurtiçi tasarru�arın yüzde 12’ye kadar 
gerilemiş olması. Sermaye piyasaları 
tasarru�arın arttırılması açısından çok 
önemli. Yatırımcıların tasarru�arını 
sermaye piyasalarında değerlendirmesinin 

sağlanmasının ülkemiz ekonomik 
performansına önemli katkı sağlayacağına 
inanıyorum. “

Turhan: Ürünlerin yüzde 40’ı sermaye 
piyasalarının dışında işlem görüyor

Konuşmasında, Dünya Sermaye 
Piyasalarında Ana Eğilimler, Türkiye 
Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü ve 
İMKB’nin Yol Haritası başlıklara ayırdığı 
bir sunum gerçekleştiren İMKB Başkanı 
İbrahim Turhan, dünyanın hızla 
değiştiğini, öncülüğü de �nans sektörünün 
yaptığını vurguladı. Finans sektöründe son 
dönemde yaşanan değişim ölçüsünün 
akıllara durgunluk verdiğini belirten 
Turhan, şunları söyledi:

“Bugün borsaların birbirleriyle 
rekabetinin yanısıra borsa dışı piyasaların 
rekabetiyle de karşı karşıyayız. Sermaye 
piyasalarında işlem görmesi gereken ürün-
lerin yüzde 40’ı, dışarıda işlem görüyor, 
çünkü sermaye piyasalarında gerekli 
esneklik ve düzenleme yok, yeni yasayla 
buna kavuşacağımıza inanıyoruz. Likitide 
varsa borsalar da var. Dünya borsaları 
birleşmeler ve satın almalar yoluna gitti. 
Şirketleşme ile birlikte değerleri artıyor ve 
yeni enerjiyle bir sıçrama yaşanıyor. 
Türkiye’de sermaye piyasası kuruluşları ve 
sigortacılık, bankacılık sektörünün 
gerisinde kalıyor. Sermaye piyasası 
kurumlarında son yıllarda bir gelişme var 
ama çok yetersiz, Türkiye’nin gerçeğini 
yansıtmıyor. Sermaye piyasalarının olması 
gereken yer ile olduğu yer arasında büyük 
fark var, bunun kapatılması lazım. Düny-

örneklemeleriyle yanıt veren Turhan,’a  
İzmirliler "Gönülsüz evlilik olmaz" 
karşılığını verdi.

İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma 
Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, teknolo-
jik gelişmeye bakıldığında �ziki olarak 
nerede bulunulduğunun önemi olmadığını 
belirttiği konuşmasında, “İstanbul’un 
�nans merkezi olmasına saygı duyarız. 
Ancak biz VOB’u kaptırmayız” derken, 
toplantıda bulunan CHP İzmir 
milletvekillerinden Mustafa Moroğlu, "Rıza 
olmadan evlilik olmaz", Alaattin Yüksel ise 
Turhan'ın "Onayı amcası verecek" sözlerini 
hatırlatarak, "Yalnız bilmelisiniz ki 
amcanın tavrı çok sert" dedi. 

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Barış Kocagöz de "Bizden yana taraf olun" 
çağrısı yaparak “VOB ile ilgili bu süreç 
dahilinde İzmirli olarak İzmirlilerin 
yanında olmanızı istiyoruz. Yatay ve dikey 
entegrasyonun İzmir lehine olmasını 
istiyoruz. Biz bu konuda taraf olmanızı 
bekliyoruz” dedi. 

İMKB Başkanı Turhan, “Konu çetre�lli, 
zor bir konu. Entegrasyonun ne şekilde 
olacağına karşılıklı müzakerelerle ortak 
akıl çerçevesinde karar vermek lazım. 
Aradaki farkı kapatabilmemiz, bizden 
lokmalar koparmak isteyen diğer rakipler-

imize bu imkanı vermemek için güçler-
imizi birleştirmemiz lazım. Entegrasyonu 
sağlamamız lazım. Ben Türkiye’den 
tarafım. İzmirli tarih boyunca Türkiye için 
çalışmıştır. Piyasa buraya gidiyor. Piyasa 
mekanizması içinde otomatik olursa kimse 
kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bu 
sürecin tüm hak ve pay sahiplerinin zarara 
uğramadan herkes için uygun olacak 
şekilde planlanması büyük önem taşıyor” 
diye yanıt verdi.

 



Kestelli, şunları söyledi: 
“Bürokratik zihniyet önümüze hep 

duvar ördü. Bu çekişmeden, bu anlamsız 
engellemeden kazanan var mı?  Yok. O 
halde yolumuz belli… Enerjimizi yıkmaya 
değil, yapmaya harcamalıyız.VOB bu 
ülkenin ilk ve tek vadeli işlem ve opsiyon 
borsası ise türev ürünlerin bu borsada 
işleme açılmasının önündeki engeller 
kaldırılmalı. VOB’un sahipliği ve merkezi 
konusundaki gereksiz tartışmalar artık 
bitmeli. İzmir’in ve İzmir Ticaret 
Borsası’nın bu konudaki kararlılığı çok 
net.Çünkü biz daha hızlı çalışmak, bu 
ülkeye daha fazla katkı yapmak istiyoruz. 
İzmirli girişimciler hep “yapmak isteyen” 
oldu.Yakın geçmişimiz, örnek girişimcilik 
hikayeleriyle dolu.Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası da bu işlerden biri.Bir İzmirli 
olarak Sayın Başkan bilir, bizim özümüz de 
sözümüz de birdir. Biz, büyük Türkiye için 
VOB’u da İMKB’yi de birlikte büyütelim 
istiyoruz. İşbirliğiyse işbirliği…Birlikte 
çalışıyoruz, çalışmaya devam edelim.Ama 
daha ötesini istemek, VOB’u izmir’den 
almaya çalışmak hem İzmir’e hem 
Türkiye’ye büyük haksızlık etmek olur.Çok 
net söylüyorum…VOB İMKB’nin, İzmir 
İstanbul’un alternati� değildir.Bir saatin 
dişli çarkları gibi uyum içinde olmalıyız. 
Aksi halde ilerleyemeyiz ve hepimiz 
mutsuz oluruz.”

Kaya: Ekonomik kriz gelişmiş ülkeler 
merkezli yaşanıyor

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Halit Kaya da yaptığı açılış konuşmasında 
dünyada ne zaman ve nasıl 
sonuçlanacağının bilinmediği ve gelişmiş 
ülkeler merkezli küresel ekonomik kriz 

İzmir Ticaret Borsası(İTB)’nın 2011 
yılında 120.yıl etkinlikleri kapsamında 
başlattığı ve 2012 yılında da devam 
ettirmeyi kararlaştırdığı Borsa 
Söyleşileri’nin son konuğu İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı 
İbrahim Turhan oldu. 9 Nisan 2012 
tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen 
söyleşiye, İzmir milletvekilleri İlknur Deni-
zli, Alaaddin Yüksel, Mustafa Moroğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir 
Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı 
Kemal Çolakoğlu ve çok sayıda kentin önde 
gelen ismi katıldı. 

VOB’un İstanbul’a taşınma söylentiler-
inin damgasını vurduğu söyleşide, İMKB 
Başkanı İbrahim Turhan verdiği çeşitli bilgi 
ve örneklerle VOB ve İMKB 

adaki bu değişim, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu durum nedeniyle, sermaye 
piyasalarındaki borsaların modern 
borsaların yapısına kavuşması lazım, 
Kooperatif yapısından anonim şirket 
yapısına geçmek lazım, sinerji ve 
verimliliği artıracak şekilde bütünleşme ve 
entegrasyonu sağlamak gerekiyor, bu 
değeri halka arz ve özelleştirme ile 
yaymamız gerekiyor”

Gönülsüz evlilik olmaz
İzmir merkezli Vadeli İşlemler ve 

Opsiyon Borsası'nın (VOB) İstanbul'a 
taşınma söylentilerine yönelik olarak 
Büyük Taarruz, süpermarket sistemi ve 
"Kızının evlenmesine izin vermeyen baba" 
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birleşmesinden yana görüş bildirirken, 
İzmirli kanaat önderleri “VOB’un İzmir’de 
kalmasından” yana isteklerini net bir 
şekilde ortaya koydu. 

Kestelli: VOB’u İzmir’den almaya 
çalışmak haksızlık olur

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan 
İzmir Ticaret Borsası ve VOB Başkanı 
Işınsu Kestelli, VOB hassasiyeti üzerine 
açıklamalarda bulundu.

İzmirli girişimcilerin “bir hayalin 
peşine düşerek” 2005 yılında VOB’u açmayı 
başardıklarını anımsatan Işınsu Kestelli, o 
tarihlerde Türkiye’de türev ürünler 
piyasasının işlem hacminin neredeyse sıfır 
olduğunu söyledi. VOB’un yıllık 440 milyar 
liralık işlem hacmiyle dünyanın önemli 
türev borsalarından biri haline geldiğini 
vurgulayan Kestelli, “Peki bu işten kim 
kazandı? Aracılık sektörü kazandı, 
İMKB’nin de aralarında bulunduğu 
ortaklarımız kazandı, tüccar, sanayici, çi�çi 
kazandı, Maliye kazandı…İzmir, 
İstanbul… Velhasıl bütün Türkiye kazandı. 
Kaybeden var mı? Yok. Anlamsız 
tartışmalar yüzünden vakit kaybetmesey-
dik bugün çok daha iyi bir yerde olurduk” 
diye konuştu. 

2005 yılında açılan VOB’un büyüdükçe, 
ilerledikçe önüne taş konduğunu belirten 

yaşandığını belirterek şunları söyledi:
“ Son yıllarda dünya ekonomisinin 

lokomoti� olan bazı gelişmekte olan ülkel-
erde bu krizden etkilenmeye başladı. Böyle 
bir ortamda sağlam makroekonomik yapısı 
ile Türkiye dünyanın önemli çekim merke-
zlerinden birisi durumunda. Ancak, 
sorunlarımız da yok değil. Özellikle cari 
işlemler açığı ülkemizin en önemli 
sorunlarından birisi durumunda. Umarım 
yeni yatırım teşvik mevzuatı cari açığın 
azaltılmasında önemli katkılar 
sağlayacaktır. Diğer önemli bir sorunumuz 
ise yurtiçi tasarru�arın yüzde 12’ye kadar 
gerilemiş olması. Sermaye piyasaları 
tasarru�arın arttırılması açısından çok 
önemli. Yatırımcıların tasarru�arını 
sermaye piyasalarında değerlendirmesinin 

sağlanmasının ülkemiz ekonomik 
performansına önemli katkı sağlayacağına 
inanıyorum. “

Turhan: Ürünlerin yüzde 40’ı sermaye 
piyasalarının dışında işlem görüyor

Konuşmasında, Dünya Sermaye 
Piyasalarında Ana Eğilimler, Türkiye 
Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü ve 
İMKB’nin Yol Haritası başlıklara ayırdığı 
bir sunum gerçekleştiren İMKB Başkanı 
İbrahim Turhan, dünyanın hızla 
değiştiğini, öncülüğü de �nans sektörünün 
yaptığını vurguladı. Finans sektöründe son 
dönemde yaşanan değişim ölçüsünün 
akıllara durgunluk verdiğini belirten 
Turhan, şunları söyledi:

“Bugün borsaların birbirleriyle 
rekabetinin yanısıra borsa dışı piyasaların 
rekabetiyle de karşı karşıyayız. Sermaye 
piyasalarında işlem görmesi gereken ürün-
lerin yüzde 40’ı, dışarıda işlem görüyor, 
çünkü sermaye piyasalarında gerekli 
esneklik ve düzenleme yok, yeni yasayla 
buna kavuşacağımıza inanıyoruz. Likitide 
varsa borsalar da var. Dünya borsaları 
birleşmeler ve satın almalar yoluna gitti. 
Şirketleşme ile birlikte değerleri artıyor ve 
yeni enerjiyle bir sıçrama yaşanıyor. 
Türkiye’de sermaye piyasası kuruluşları ve 
sigortacılık, bankacılık sektörünün 
gerisinde kalıyor. Sermaye piyasası 
kurumlarında son yıllarda bir gelişme var 
ama çok yetersiz, Türkiye’nin gerçeğini 
yansıtmıyor. Sermaye piyasalarının olması 
gereken yer ile olduğu yer arasında büyük 
fark var, bunun kapatılması lazım. Düny-

örneklemeleriyle yanıt veren Turhan,’a  
İzmirliler "Gönülsüz evlilik olmaz" 
karşılığını verdi.

İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma 
Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, teknolo-
jik gelişmeye bakıldığında �ziki olarak 
nerede bulunulduğunun önemi olmadığını 
belirttiği konuşmasında, “İstanbul’un 
�nans merkezi olmasına saygı duyarız. 
Ancak biz VOB’u kaptırmayız” derken, 
toplantıda bulunan CHP İzmir 
milletvekillerinden Mustafa Moroğlu, "Rıza 
olmadan evlilik olmaz", Alaattin Yüksel ise 
Turhan'ın "Onayı amcası verecek" sözlerini 
hatırlatarak, "Yalnız bilmelisiniz ki 
amcanın tavrı çok sert" dedi. 

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Barış Kocagöz de "Bizden yana taraf olun" 
çağrısı yaparak “VOB ile ilgili bu süreç 
dahilinde İzmirli olarak İzmirlilerin 
yanında olmanızı istiyoruz. Yatay ve dikey 
entegrasyonun İzmir lehine olmasını 
istiyoruz. Biz bu konuda taraf olmanızı 
bekliyoruz” dedi. 

İMKB Başkanı Turhan, “Konu çetre�lli, 
zor bir konu. Entegrasyonun ne şekilde 
olacağına karşılıklı müzakerelerle ortak 
akıl çerçevesinde karar vermek lazım. 
Aradaki farkı kapatabilmemiz, bizden 
lokmalar koparmak isteyen diğer rakipler-

imize bu imkanı vermemek için güçler-
imizi birleştirmemiz lazım. Entegrasyonu 
sağlamamız lazım. Ben Türkiye’den 
tarafım. İzmirli tarih boyunca Türkiye için 
çalışmıştır. Piyasa buraya gidiyor. Piyasa 
mekanizması içinde otomatik olursa kimse 
kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bu 
sürecin tüm hak ve pay sahiplerinin zarara 
uğramadan herkes için uygun olacak 
şekilde planlanması büyük önem taşıyor” 
diye yanıt verdi.

 



Aydın, İzmir ve Manisa’da bulunan 
TOBB’a bağlı oda ve borsaların 
oluşturduğu Akreditasyon Ortak Akıl 
Platformu toplantısı, İzmir Ticaret Borsası 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Oda ve 
borsaların hizmet kalitesi ve çeşitliliğini 
artırmayı amaçlayan TOBB Akreditasyon 
Sistemi’nde yer alan ve sisteme aday olan 
oda ve borsaların katıldığı toplantıda, 
süreçte ortaya çıkan sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışıldı. 

İzmir Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirilen toplantının 
moderatörlüğünü Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr.Pınar Nacak yaptı. Platfor-
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mun ilk toplantısının Aliağa Ticaret 
Odası’nda gerçekleştirildiğini belirten 
Nacak, “Ortak Akıl Platformu, akredita-
syon sürecindeki oda ve borsaların birbirl-
eri ile görüş alışverişinde bulunması ve iyi 
uygulamaların paylaşımını sağlamak, aynı 
zamanda akredite olmayan oda ve 
borsalara örnek olunması amacıyla 
oluşturuldu. Platform, düzenli yapacağı 
toplantılar ve elektronik ortamı kullanarak 
oda ve borsaların birbirleri ile görüş 
alışverişinde bulunmasına olanak verecek 
ve iyi uygulamaların paylaşımını 
sağlayacak” diye konuştu.  

Toplantıda, Ortak Akıl Platformu’nun 

TOBB Personel Yönetmeliğinin güncelle-
nerek uygulanması talebinde bulunulması 
kararlaştırıldı. Oda ve borsaların iyi örnek 
oluşturulabilecek uygulamalarının 
platform üyeleri arasında paylaşılması, 
toplantı gündem maddelerinin akredita-
syon standartlarının maddelerine göre 
sıralanması, platform kapsamındaki oda ve 
borsa personelinin rotasyona tabi tutularak 
bilgi ve uygulama paylaşımı sağlanması,  
ileriki tarihlerde gerçekleştirilecek her 
toplantının farklı bir oda/borsa 
sekreteryasında yapılması gibi konuların 
karara bağlandığı toplantıda uygulamaya 
ilişkin esaslar da belirlendi. 

TOBB Akreditasyon Ortak Akıl Platformu
İTB’de bir araya geldi



ülkemizin zeytin ve zeytinyağı sektöründen 
elde ettiği kazancı arttırmak mümkün 
olacaktır. Kısaca iç tüketimin hala yetersiz 
olmasının da altını çizmek istiyorum. Bugün, 
birçok beslenme ve sağlık uzmanı 
zeytinyağının dünyanın en sağlıklı meyvesi 
olduğu konusunda hem �kirdir. Ülkemizde 
binlerce yıldır zeytin üretiliyor. Üstelik bu 
değerli ürünün anavatanı anadolu 
topraklarımız. Mutlaka bu ürünün şifa kaynağı 
olduğunu halkımıza anlatmalıyız. Kişi başı 
tüketimin arttırılması amacıyla çalışmalar 
yapmalıyız.”

Fidan desteği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 

Kocaoğlu,  Büyükşehirin sınırlarının 
genişlemesi ile Küçük Menderes başta olmak 
üzere tarım yapılan bölgelerin de görev 
alanlarına girdiğini hatırlatan Kocaoğlu, tarım 
kesimine çeşitli destekler verdiklerini söyledi. 
Kocaoğlu, "Çi�çimize yüzbinlerce zeytin ve 
diğer meyvelerin �danlarını dağıttık. Bu 
çalışma ülkemiz ve bölgemiz için çok yararlı 
olacaktır. CHP'nin sadece zeytin değil tarım 
sektöründeki sorunların da çözülmesinde bu 
çalışmalar büyük önem taşıyacak" dedi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nedim 
Güreli, zeytinyağı ihracatının önünü açmak 
için AB ile kota pazarlığı yapılmasını istedi. 
Güreli, "Avrupa'da 5 milyon Türk yaşıyor. Bu 
Türkler, bizim zeytinyağımızı yiyemiyor. 
Çünkü AB bize 200 tonluk kota veriyor. 
Zeytinyağında AB ile yapılan müzakerelerde 
devlet kota almak durumundadır. Kota açılırsa 
Avrupa'ya 5-10 bin ton yağ gönderebiliriz" 
dedi.

Çi�çi dertli
Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperati� 

Başkanı Özcan Kokulu, tarımda örgütlen-
menin herşeyin başı olduğunu söyledi.  
Çi�çinin zeytinyağını maliyetinin altında 
satmak zorunda kaldığını belirten Kokulu, "5.5 
lira maliyeti olan yağı 3.80 liraya alırsanız ve 9 
liraya satıyorsanız bu iş biter. Bu �yata çi�çi 
ürününü toplamaz. Market zincirlerinin kar 
marjını kırmaya gücünüz yetiyor mu? Tüketici 
de kandırılıyor. Zeytinyağına pirina yağı, 
bilmediğimiz diğer bitkisel yağ sokuluyor. 
Bunlara ceza verileni var mı?" diye konuştu. 

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği 
Başkanı Ayhan Baran da, sektörde büyük 
sıkıntılar yaşandığını, üretici, tüccar, sanayici 
ve ihracatçının kendilerini birbirinden ayrı 
gördüğünü söyledi. 
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Zeytin çalıştayı 
İzmir Ticaret Borsası’nda
                                   yapıldı

CHP milletvekilleri Osman Aydın, Nedret Akova, Kerim Özkan, İlhan 
Demiröz, Hasan Akgöl, Mehmet Ali Susam, Hasan Ören ve Ömer Süha 
Aldan'dan oluşan CHP Zeytin Çalışma Grubu, İzmir Ticaret Borsası'nda 
zeytin çalıştayı düzenledi. Çalıştayda üreticiler zeytinyağını maliyetin altına 
satmak zorunda kaldıklarını belirtti. İhracatçılar ise Avrupa'daki gurbetçiye 
daha fazla yağ satmak için Avrupa Birliği'yle kota pazarlığı yapılmasını istedi. 

Bornova Belediye Başkanı Prof.Dr. Kamil Okyay Sındır'ın yönettiği 
çalıştayın açılışını yapan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, önceki 
gün Burhaniye'de düzenledikleri ilk toplantıdan sonra ikinci toplantıyı 
İzmir'de düzenlediklerini söyledi. Zeytinin Türkiye'nin geniş kesimlerini 
ilgilendirdiğini belirten Susam, ancak zeytinciliğin sorunlarının giderek 
arttığını kaydetti. Susam, Zeytin Islahı Kanunu ile zeytin alanlarında sıkıntı 
yaşanacağını savundu.  İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol 
Bozkurt ise Türk zeytinyağının dünya piyasalarında aktör olabilmesi için 
markalaşması gerektiğini söyledi. Bozkurt, iç tüketimi artırmanın 
zorunluluğuna dikkat çekti.

Markalaşmaya önem vermeliyiz
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, zeytin ve 

zeytinyağı sektörünün Türkiye ekonomisi ve dış ticaret açısında çok önemli 
olduğunu belirttiği konuşmasında sektörün mevcut katkısına nazaran çok 
daha büyük bir potansiyeli olduğunu, bu sektörden çok daha fazla katma 
değer elde edilebileceğini vurguladı. 

Türkiye zeytin ağacı varlığının 161 milyon adet, zeytin üretiminin ise 
yaklaşık 1,5 milyon ton olduğunu belirten Bozkurt, asıl odaklanılması 
gereken noktanın kalite ve verim artışı sağlamak olduğunun altını çizdi. 
Bozkurt, şunları söyledi: 

“Temel kültürel işlemleri bile uygulayarak, üreticilerimizi bu konuda 
bilinçlendirerek bunu başarabiliriz. Sektörümüzün odaklanması gereken 
konulardan biri de dünya pazarındaki konumunu güçlendirmesi hususudur. 
Türkiye’nin dünya zeytin ihracatındaki payı yüzde 10, zeytinyağı 
ihracatındaki payı ise yaklaşık yüzde 4’tür. Sektörün dünya piyasalarında 
etkin bir aktör olabilmesi için markalaşmaya önem vermemiz gerekmektedir. 
Ancak, bu şekilde üreticimizin, sanayicimizin, ihracatçımızın dolayısıyla 



ülkemizin zeytin ve zeytinyağı sektöründen 
elde ettiği kazancı arttırmak mümkün 
olacaktır. Kısaca iç tüketimin hala yetersiz 
olmasının da altını çizmek istiyorum. Bugün, 
birçok beslenme ve sağlık uzmanı 
zeytinyağının dünyanın en sağlıklı meyvesi 
olduğu konusunda hem �kirdir. Ülkemizde 
binlerce yıldır zeytin üretiliyor. Üstelik bu 
değerli ürünün anavatanı anadolu 
topraklarımız. Mutlaka bu ürünün şifa kaynağı 
olduğunu halkımıza anlatmalıyız. Kişi başı 
tüketimin arttırılması amacıyla çalışmalar 
yapmalıyız.”

Fidan desteği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 

Kocaoğlu,  Büyükşehirin sınırlarının 
genişlemesi ile Küçük Menderes başta olmak 
üzere tarım yapılan bölgelerin de görev 
alanlarına girdiğini hatırlatan Kocaoğlu, tarım 
kesimine çeşitli destekler verdiklerini söyledi. 
Kocaoğlu, "Çi�çimize yüzbinlerce zeytin ve 
diğer meyvelerin �danlarını dağıttık. Bu 
çalışma ülkemiz ve bölgemiz için çok yararlı 
olacaktır. CHP'nin sadece zeytin değil tarım 
sektöründeki sorunların da çözülmesinde bu 
çalışmalar büyük önem taşıyacak" dedi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nedim 
Güreli, zeytinyağı ihracatının önünü açmak 
için AB ile kota pazarlığı yapılmasını istedi. 
Güreli, "Avrupa'da 5 milyon Türk yaşıyor. Bu 
Türkler, bizim zeytinyağımızı yiyemiyor. 
Çünkü AB bize 200 tonluk kota veriyor. 
Zeytinyağında AB ile yapılan müzakerelerde 
devlet kota almak durumundadır. Kota açılırsa 
Avrupa'ya 5-10 bin ton yağ gönderebiliriz" 
dedi.

Çi�çi dertli
Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperati� 

Başkanı Özcan Kokulu, tarımda örgütlen-
menin herşeyin başı olduğunu söyledi.  
Çi�çinin zeytinyağını maliyetinin altında 
satmak zorunda kaldığını belirten Kokulu, "5.5 
lira maliyeti olan yağı 3.80 liraya alırsanız ve 9 
liraya satıyorsanız bu iş biter. Bu �yata çi�çi 
ürününü toplamaz. Market zincirlerinin kar 
marjını kırmaya gücünüz yetiyor mu? Tüketici 
de kandırılıyor. Zeytinyağına pirina yağı, 
bilmediğimiz diğer bitkisel yağ sokuluyor. 
Bunlara ceza verileni var mı?" diye konuştu. 

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği 
Başkanı Ayhan Baran da, sektörde büyük 
sıkıntılar yaşandığını, üretici, tüccar, sanayici 
ve ihracatçının kendilerini birbirinden ayrı 
gördüğünü söyledi. 
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CHP milletvekilleri Osman Aydın, Nedret Akova, Kerim Özkan, İlhan 
Demiröz, Hasan Akgöl, Mehmet Ali Susam, Hasan Ören ve Ömer Süha 
Aldan'dan oluşan CHP Zeytin Çalışma Grubu, İzmir Ticaret Borsası'nda 
zeytin çalıştayı düzenledi. Çalıştayda üreticiler zeytinyağını maliyetin altına 
satmak zorunda kaldıklarını belirtti. İhracatçılar ise Avrupa'daki gurbetçiye 
daha fazla yağ satmak için Avrupa Birliği'yle kota pazarlığı yapılmasını istedi. 

Bornova Belediye Başkanı Prof.Dr. Kamil Okyay Sındır'ın yönettiği 
çalıştayın açılışını yapan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, önceki 
gün Burhaniye'de düzenledikleri ilk toplantıdan sonra ikinci toplantıyı 
İzmir'de düzenlediklerini söyledi. Zeytinin Türkiye'nin geniş kesimlerini 
ilgilendirdiğini belirten Susam, ancak zeytinciliğin sorunlarının giderek 
arttığını kaydetti. Susam, Zeytin Islahı Kanunu ile zeytin alanlarında sıkıntı 
yaşanacağını savundu.  İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol 
Bozkurt ise Türk zeytinyağının dünya piyasalarında aktör olabilmesi için 
markalaşması gerektiğini söyledi. Bozkurt, iç tüketimi artırmanın 
zorunluluğuna dikkat çekti.

Markalaşmaya önem vermeliyiz
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, zeytin ve 

zeytinyağı sektörünün Türkiye ekonomisi ve dış ticaret açısında çok önemli 
olduğunu belirttiği konuşmasında sektörün mevcut katkısına nazaran çok 
daha büyük bir potansiyeli olduğunu, bu sektörden çok daha fazla katma 
değer elde edilebileceğini vurguladı. 

Türkiye zeytin ağacı varlığının 161 milyon adet, zeytin üretiminin ise 
yaklaşık 1,5 milyon ton olduğunu belirten Bozkurt, asıl odaklanılması 
gereken noktanın kalite ve verim artışı sağlamak olduğunun altını çizdi. 
Bozkurt, şunları söyledi: 

“Temel kültürel işlemleri bile uygulayarak, üreticilerimizi bu konuda 
bilinçlendirerek bunu başarabiliriz. Sektörümüzün odaklanması gereken 
konulardan biri de dünya pazarındaki konumunu güçlendirmesi hususudur. 
Türkiye’nin dünya zeytin ihracatındaki payı yüzde 10, zeytinyağı 
ihracatındaki payı ise yaklaşık yüzde 4’tür. Sektörün dünya piyasalarında 
etkin bir aktör olabilmesi için markalaşmaya önem vermemiz gerekmektedir. 
Ancak, bu şekilde üreticimizin, sanayicimizin, ihracatçımızın dolayısıyla 



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Ulusal Pamuk 
Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, 2011/2012 
sezonunda on ikinci yılına giren ve uydu 
fotoğra�arı kullanılarak Uzaktan Algılama 
Tekniği ile belirlenen pamukta rekolte 
tahmini gerçekleşme sonuçlarını bir basın 
toplantısı düzenleyerek değerlendirdi. 
İzmir Ticaret Borsası, Tariş, Ege İhracatçı 
Birlikleri, İzmir Ticaret Odası ve Söke 
Ticaret Borsası’nın mali desteğiyle Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 
Bölümü öğretim görevlilerinden oluşan bir 
ekip tarafından gerçekleştirilen ve 149 bin 
284 ton olarak tahmin edilen 2011/2012 
sezonu pamuk rekoltesinin gerçekleşen 
rakamları hakkında bilgi veren Kocagöz, 
“Mart sonu itibariyle damgalanan balyalar, 
yani yapılan üretimin tescillenmiş resmi 
hali, 159 bin 500 ton olarak gerçekleşti. 
Yaklaşık 10 bin ton farkla Ege Bölgesi 
rekolte tahminini, yaklaşık %6.4 yanılgıyla 
belirlemişiz ve demek ki her sene yüzde artı 
– eksi 10 fark olabiliyor. Bu sene %6.4 iyi bir 

neden olan, dünya pamuk �yatlarındaki 
aşağıya inen trende sebep olan bu 
rakamların biraz da taktik icabı 
açıklandığını ve bu rakamların tartışılabilir 
olduğunu hem UPK olarak hem de İTB 
Yönetimi olarak buradan söylemek 
istiyoruz. Açıklanan rakamların özellikle 
devreden stok rakamlarına bakıldığında 
kendi ülkemize dahi baktığımızda abartılı 
olduğunu görüyoruz. Türkiye’den örnekle 
gidecek olursak, 2011-2012 yılları arasında 
Amerika Tarım Bakanlığı tarafından 
Türkiye için verilmiş devreden stok rakamı, 
tahmin 1.7 – 1.8 milyon balya civarında, bu 
da 380 bin ton devreden stok olacağını 
işaret ediyor. Türkiye’den örnekle bütün o 
ülkeleri alt alta koyduğumuzda biz 
dünyada açıklanan 66 milyon balya devre-
den stok olur düşüncesinin doğru 
olduğunu zannetmiyoruz. Biliyorsunuz bu 
rakamlar daha önce de bu şekilde geldi, 2 
yıl evvel mevcut stoğun aslında bu rakam-
larla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı ve 
pamuk �yatları 2 buçuğa katladı. Hepiniz 
de buna şahit oldunuz. Ama burada önemli 
olan, pamuk dip ve üst seviyelerdeyken 
kimin ne kadar pamuk ürettiğidir. Burada 
hepinizin dikkatini çekmesi gereken bir 
nokta var. Dünya �yatlarında pamuk zirve-
deyken Türkiye az pamuk üretmişti. 
Pamuk dip seviyedeyken de çok üretmiştik 
maalesef. Şimdi de yine bizi aynı hataya 
düşürüp, pamuk �yatları kötü olacak, 
gelecek sene de berbat olacak şeklinde bir 
takım yayınlar yapıp, dünya piyasasında 
diğer ülkelerin pamuk ekimlerini moral 
bozukluklarıyla engellemek herhalde bir 
taktik olsa gerek. Pamuk salonumuzun 
yerinde başlattığı tepkiye %100 destek 
vererek, bizim de aynı tepkiyi 

Kocagöz, önümüzdeki yıl ekim alanlarında 
ham bilgilere göre Ege Bölgesi’nde yaklaşık 
%20 – 25, Çukurova – Antakya Bölgesi’nde 
her iki bölgenin ortalaması olarak yaklaşık 
%35, Urfa-Diyarbakır yöresinde %15 
olmak üzere Türkiye ortalamasında %25 
oranında bir eksilme olacağını 
öngördüklerini söyledi.  Eksilmenin yüzde 
30’a çıkabileceğini ancak yüzde 25’in altına 
inmeyeceğini belirten Kocagöz, şu bilgileri 
verdi: 

“Tabi bu rakamların netleşmesi için, 1 
ay sonra kullanılan tohum miktarlarını, 
hava şartlarını da izlememiz gerekir. Tabi 
en doğrusu, Ağustos ayında yapılacak 
rekolte tahmin çalışmaları. Hava şartlarıyla 
ilgili ekim alanlarının ilişkisini de şöyle 
özetleyeyim: Güneydoğu’da herhangi bir 
problem yok, bir yağmur geçirdiler, orada 
çok tehlikeli bir şey olmadı, Antakya çok 
büyük bir yağmur geçirdi fakat tekrar 
bozarak ektiler, onlar da şu an ekim 
yapıyorlar. Çukurova bölgesi de aynı, Ege 
bölgesinde de Aydın ve Söke bölgesi büyük 
bir yağmur aldı. Menemen bölgesi, henüz o 
kadar kötü değil ama Cumartesi gününe 
kadar devam eden yağışlı bir hava var. Şu 
an bir sürü pamuk toprağın altında kimi 
bitki çıkmak üzere, kimi henüz dikilmiş 
vaziyette dolayısıyla şu an mevcut olan 
hava pamuk ziraatı için hiç uygun değil. 
Türk pamuk üretimi, ne yazık ki bu 
anlamda da çok iyi başlamadı. Şunu 
gözlemledik, pamuğu tekrar ekeyim, ben 
bundan vazgeçmiştim ama tekrar üretime 
döneyim diyen bölgelerin hemen hemen 
hepsi bundan tekrar vazgeçmiştir. Bir tek 
ek olarak, GAP bölgesinde yeni eklenen 
alanlar eklenmiş gibi görünüyor.” 
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fark. Çalışma bize göre başarılı olmuştur” 
diye konuştu. 

Pamuk salonunun tepkisini destekli-
yoruz

Toplantıda, rekolte gerçekleşme 
rakamlarının yanı sıra pamuk piyasasında 
yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Barış 
Kocagöz, Amerika Tarım Bakanlığı’nın 
2012 - 2013 sezonu için öngördüğü rakam-
sal verilerin ardından New York Pamuk 
Kontrat Borsası �yatlarının taban yapması 
üzerine İzmir Ticaret Borsası Pamuk Tespit 
Komisyonu’nun 3 gün �yat tespiti 
yapmaması konusunda şunları söyledi: 

“Günümüzde yaşananlar aslında her 
sene olagelen şeyler, ama Türkiye’deki 
pamuk piyasalarının bunun farkında 
olması, özellikle pamuk salonumuzun bu 
iradeye sahip olarak buna tepkiyle karşılık 
vermesini, hem Ulusal Pamuk Konseyi 
hem de İzmir Ticaret Borsası olarak çok 
yerinde bir tepki olarak değerlendirdik. 
Bizim dünya piyasasından etkilendiğimiz 

aşikar, ne yazık ki bu sene Türkiye pamuk 
piyasası, dünya piyasasının altında seyretti. 
Bunun en büyük nedeni, geçen sene 
panikle, yüksek stok miktarıyla, dünyadan 
aldığı fazla pamuk kontratlarıyla sezona 
giren bir Türk iplik sanayicisi üstüne bir de 
500 bin tonlardan 720 bin tonlara, 730 bin 
tonlara yükselen bir Türkiye rekoltesi 
olması. Bu iki etki düşen trendle de 
birleşince iplikçi stok yapmadan, zaten 
düşen bir piyasa var zihniyetiyle Türk 
pamuğuna hep son sırada yöneldi. Bunun 
neticesinde de Türk pamuk piyasası dünya 
piyasasının altında seyretti. Ege Standart 
Garanti tipi pamuk, Cotlook A endeksinde 
baz alınan pamuklardan daha yüksek 
kalitede olmasına rağmen, son 1-1,5 yılda 
A endeksinin de altında bir �yatla işlem 
görmektedir. Tabi ki bu, Amerika’nın 
ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Çünkü, 
Türkiye Amerika’nın dünyadaki en iyi 
ikinci müşterisi. 1 numara Çin, 2 numara 
Türkiye. Onlar ihtiyacının daha üstünde 
pamuk üretiyorlar. Bu pamuğu da dünyaya 
satmak zorundalar. Her yıl alternatif 
satıcılar artıyor. Amerika’nın yanında 
Özbekistan, Azerbaycan, Hindistan, 
Pakistan gibi ülkeler daha profesyonel bir 
anlamda pamuk ihracatçısı oluyorlar. Bu 
nedenle, Amerika’nın pazarı her yıl 
daralıyor. Brezilya ihracattaki işlem 
hacmini arttırıyor, diğer küçük ülkeler, 
Afrika ülkeleri yavaş yavaş pazara giriyor. 
Bu anlamda da Amerika’nın müşterilerini 
kaybetmemesi gerek, kaybetmemesi için de 
Türkiye’nin çok fazla pamuk ekmemesi 
gerek. Pamuk ekmemesi için de pamuk 
ekim zamanında Türkiye’nin dünya 
televizyonuna çıkacak bu kötü haberler ve 
Türk piyasasına bunun kötü yansımasıyla 
birlikte Türk üreticisinin moralini bozacak 
ve Türk üreticisi daha az ekim yapacaktır. 
Dolayısı ile, Amerika Tarım Bakanlığı’nın 
açıkladığı ve büyük moral bozukluğuna 

gösterdiğimizi sizlere duyurmak istiyoruz.”

Tepkinin haklı ve yerinde olduğu 
ortaya çıktı

Kocagöz, Pamuk Tespit 
Komisyonu’nun �yat tespiti yapmamasının 
piyasayı nasıl etkilediği sorusu üzerine ise 
şu yanıtı verdi:

“Burada İzmir Ticaret Borsası Pamuk 
Salonu’nun gösterdiği tepki panik 
yapmadan, gerçek �yat önerileriyle, pamuk 
�yatlarının eşleşmesi anlamında yapılan bir 
hareketti. Yani burada tepki, bir boykot 
anlamında değil. Bu sert hareketin o anki 
yanlış, anlık reaksiyonlara eğilim vermem-
esi adına çok doğru yapılmış bir tepkiydi. 
Haklı olduğunu da gördük. Çünkü, New 
York’ta 1 Aralık kontratı 82 sentten 75 sente 
düşmüştü, niye aralık kontratları diyorum, 
çünkü bizim ekimimizi ilgilendiren aralık 
kontratları, mevcut kontratlar değil. 
Dolayısıyla şu anda 78’e geri döndük. 
Demek ki çok doğru bir tepkiymiş. Panikle 
o gün herhangi bir �yat belirleyip, piyasayı 
karıştırmak yerine, Türkiye’ye satılacak 
pamuklarla ilgili bir takım oyun da 
olabileceği göz önüne alınarak böyle bir 
önlem alındı. Tepkinin devam edip 
etmeyeceğine salonumuz karar verecek, 
eğer oluşan �yatların veya duydukları, 
gördükleri �yatların manipülatif değil de 
gerçek �yatlar olduğuna inanırlarsa 
açıklayacaklar, karar onların. Yine 
mantıksız bulurlarsa yine 
açıklamayacaklar.”

Pamuk ekim alanları azalacak
Türkiye’de pamuk üreticisinin içinde 

bulunduğu şartlar nedeniyle pamuk 
üretiminden uzaklaştığını vurgulayan Barış 

İTB Başkan Yardımcısı ve UPK Başkanı Kocagöz:

2011/2012 pamuk rekolte tahmininde
başarıya ulaşıldı 



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Ulusal Pamuk 
Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, 2011/2012 
sezonunda on ikinci yılına giren ve uydu 
fotoğra�arı kullanılarak Uzaktan Algılama 
Tekniği ile belirlenen pamukta rekolte 
tahmini gerçekleşme sonuçlarını bir basın 
toplantısı düzenleyerek değerlendirdi. 
İzmir Ticaret Borsası, Tariş, Ege İhracatçı 
Birlikleri, İzmir Ticaret Odası ve Söke 
Ticaret Borsası’nın mali desteğiyle Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 
Bölümü öğretim görevlilerinden oluşan bir 
ekip tarafından gerçekleştirilen ve 149 bin 
284 ton olarak tahmin edilen 2011/2012 
sezonu pamuk rekoltesinin gerçekleşen 
rakamları hakkında bilgi veren Kocagöz, 
“Mart sonu itibariyle damgalanan balyalar, 
yani yapılan üretimin tescillenmiş resmi 
hali, 159 bin 500 ton olarak gerçekleşti. 
Yaklaşık 10 bin ton farkla Ege Bölgesi 
rekolte tahminini, yaklaşık %6.4 yanılgıyla 
belirlemişiz ve demek ki her sene yüzde artı 
– eksi 10 fark olabiliyor. Bu sene %6.4 iyi bir 

neden olan, dünya pamuk �yatlarındaki 
aşağıya inen trende sebep olan bu 
rakamların biraz da taktik icabı 
açıklandığını ve bu rakamların tartışılabilir 
olduğunu hem UPK olarak hem de İTB 
Yönetimi olarak buradan söylemek 
istiyoruz. Açıklanan rakamların özellikle 
devreden stok rakamlarına bakıldığında 
kendi ülkemize dahi baktığımızda abartılı 
olduğunu görüyoruz. Türkiye’den örnekle 
gidecek olursak, 2011-2012 yılları arasında 
Amerika Tarım Bakanlığı tarafından 
Türkiye için verilmiş devreden stok rakamı, 
tahmin 1.7 – 1.8 milyon balya civarında, bu 
da 380 bin ton devreden stok olacağını 
işaret ediyor. Türkiye’den örnekle bütün o 
ülkeleri alt alta koyduğumuzda biz 
dünyada açıklanan 66 milyon balya devre-
den stok olur düşüncesinin doğru 
olduğunu zannetmiyoruz. Biliyorsunuz bu 
rakamlar daha önce de bu şekilde geldi, 2 
yıl evvel mevcut stoğun aslında bu rakam-
larla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı ve 
pamuk �yatları 2 buçuğa katladı. Hepiniz 
de buna şahit oldunuz. Ama burada önemli 
olan, pamuk dip ve üst seviyelerdeyken 
kimin ne kadar pamuk ürettiğidir. Burada 
hepinizin dikkatini çekmesi gereken bir 
nokta var. Dünya �yatlarında pamuk zirve-
deyken Türkiye az pamuk üretmişti. 
Pamuk dip seviyedeyken de çok üretmiştik 
maalesef. Şimdi de yine bizi aynı hataya 
düşürüp, pamuk �yatları kötü olacak, 
gelecek sene de berbat olacak şeklinde bir 
takım yayınlar yapıp, dünya piyasasında 
diğer ülkelerin pamuk ekimlerini moral 
bozukluklarıyla engellemek herhalde bir 
taktik olsa gerek. Pamuk salonumuzun 
yerinde başlattığı tepkiye %100 destek 
vererek, bizim de aynı tepkiyi 

Kocagöz, önümüzdeki yıl ekim alanlarında 
ham bilgilere göre Ege Bölgesi’nde yaklaşık 
%20 – 25, Çukurova – Antakya Bölgesi’nde 
her iki bölgenin ortalaması olarak yaklaşık 
%35, Urfa-Diyarbakır yöresinde %15 
olmak üzere Türkiye ortalamasında %25 
oranında bir eksilme olacağını 
öngördüklerini söyledi.  Eksilmenin yüzde 
30’a çıkabileceğini ancak yüzde 25’in altına 
inmeyeceğini belirten Kocagöz, şu bilgileri 
verdi: 

“Tabi bu rakamların netleşmesi için, 1 
ay sonra kullanılan tohum miktarlarını, 
hava şartlarını da izlememiz gerekir. Tabi 
en doğrusu, Ağustos ayında yapılacak 
rekolte tahmin çalışmaları. Hava şartlarıyla 
ilgili ekim alanlarının ilişkisini de şöyle 
özetleyeyim: Güneydoğu’da herhangi bir 
problem yok, bir yağmur geçirdiler, orada 
çok tehlikeli bir şey olmadı, Antakya çok 
büyük bir yağmur geçirdi fakat tekrar 
bozarak ektiler, onlar da şu an ekim 
yapıyorlar. Çukurova bölgesi de aynı, Ege 
bölgesinde de Aydın ve Söke bölgesi büyük 
bir yağmur aldı. Menemen bölgesi, henüz o 
kadar kötü değil ama Cumartesi gününe 
kadar devam eden yağışlı bir hava var. Şu 
an bir sürü pamuk toprağın altında kimi 
bitki çıkmak üzere, kimi henüz dikilmiş 
vaziyette dolayısıyla şu an mevcut olan 
hava pamuk ziraatı için hiç uygun değil. 
Türk pamuk üretimi, ne yazık ki bu 
anlamda da çok iyi başlamadı. Şunu 
gözlemledik, pamuğu tekrar ekeyim, ben 
bundan vazgeçmiştim ama tekrar üretime 
döneyim diyen bölgelerin hemen hemen 
hepsi bundan tekrar vazgeçmiştir. Bir tek 
ek olarak, GAP bölgesinde yeni eklenen 
alanlar eklenmiş gibi görünüyor.” 
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fark. Çalışma bize göre başarılı olmuştur” 
diye konuştu. 

Pamuk salonunun tepkisini destekli-
yoruz

Toplantıda, rekolte gerçekleşme 
rakamlarının yanı sıra pamuk piyasasında 
yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Barış 
Kocagöz, Amerika Tarım Bakanlığı’nın 
2012 - 2013 sezonu için öngördüğü rakam-
sal verilerin ardından New York Pamuk 
Kontrat Borsası �yatlarının taban yapması 
üzerine İzmir Ticaret Borsası Pamuk Tespit 
Komisyonu’nun 3 gün �yat tespiti 
yapmaması konusunda şunları söyledi: 

“Günümüzde yaşananlar aslında her 
sene olagelen şeyler, ama Türkiye’deki 
pamuk piyasalarının bunun farkında 
olması, özellikle pamuk salonumuzun bu 
iradeye sahip olarak buna tepkiyle karşılık 
vermesini, hem Ulusal Pamuk Konseyi 
hem de İzmir Ticaret Borsası olarak çok 
yerinde bir tepki olarak değerlendirdik. 
Bizim dünya piyasasından etkilendiğimiz 

aşikar, ne yazık ki bu sene Türkiye pamuk 
piyasası, dünya piyasasının altında seyretti. 
Bunun en büyük nedeni, geçen sene 
panikle, yüksek stok miktarıyla, dünyadan 
aldığı fazla pamuk kontratlarıyla sezona 
giren bir Türk iplik sanayicisi üstüne bir de 
500 bin tonlardan 720 bin tonlara, 730 bin 
tonlara yükselen bir Türkiye rekoltesi 
olması. Bu iki etki düşen trendle de 
birleşince iplikçi stok yapmadan, zaten 
düşen bir piyasa var zihniyetiyle Türk 
pamuğuna hep son sırada yöneldi. Bunun 
neticesinde de Türk pamuk piyasası dünya 
piyasasının altında seyretti. Ege Standart 
Garanti tipi pamuk, Cotlook A endeksinde 
baz alınan pamuklardan daha yüksek 
kalitede olmasına rağmen, son 1-1,5 yılda 
A endeksinin de altında bir �yatla işlem 
görmektedir. Tabi ki bu, Amerika’nın 
ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Çünkü, 
Türkiye Amerika’nın dünyadaki en iyi 
ikinci müşterisi. 1 numara Çin, 2 numara 
Türkiye. Onlar ihtiyacının daha üstünde 
pamuk üretiyorlar. Bu pamuğu da dünyaya 
satmak zorundalar. Her yıl alternatif 
satıcılar artıyor. Amerika’nın yanında 
Özbekistan, Azerbaycan, Hindistan, 
Pakistan gibi ülkeler daha profesyonel bir 
anlamda pamuk ihracatçısı oluyorlar. Bu 
nedenle, Amerika’nın pazarı her yıl 
daralıyor. Brezilya ihracattaki işlem 
hacmini arttırıyor, diğer küçük ülkeler, 
Afrika ülkeleri yavaş yavaş pazara giriyor. 
Bu anlamda da Amerika’nın müşterilerini 
kaybetmemesi gerek, kaybetmemesi için de 
Türkiye’nin çok fazla pamuk ekmemesi 
gerek. Pamuk ekmemesi için de pamuk 
ekim zamanında Türkiye’nin dünya 
televizyonuna çıkacak bu kötü haberler ve 
Türk piyasasına bunun kötü yansımasıyla 
birlikte Türk üreticisinin moralini bozacak 
ve Türk üreticisi daha az ekim yapacaktır. 
Dolayısı ile, Amerika Tarım Bakanlığı’nın 
açıkladığı ve büyük moral bozukluğuna 

gösterdiğimizi sizlere duyurmak istiyoruz.”

Tepkinin haklı ve yerinde olduğu 
ortaya çıktı

Kocagöz, Pamuk Tespit 
Komisyonu’nun �yat tespiti yapmamasının 
piyasayı nasıl etkilediği sorusu üzerine ise 
şu yanıtı verdi:

“Burada İzmir Ticaret Borsası Pamuk 
Salonu’nun gösterdiği tepki panik 
yapmadan, gerçek �yat önerileriyle, pamuk 
�yatlarının eşleşmesi anlamında yapılan bir 
hareketti. Yani burada tepki, bir boykot 
anlamında değil. Bu sert hareketin o anki 
yanlış, anlık reaksiyonlara eğilim vermem-
esi adına çok doğru yapılmış bir tepkiydi. 
Haklı olduğunu da gördük. Çünkü, New 
York’ta 1 Aralık kontratı 82 sentten 75 sente 
düşmüştü, niye aralık kontratları diyorum, 
çünkü bizim ekimimizi ilgilendiren aralık 
kontratları, mevcut kontratlar değil. 
Dolayısıyla şu anda 78’e geri döndük. 
Demek ki çok doğru bir tepkiymiş. Panikle 
o gün herhangi bir �yat belirleyip, piyasayı 
karıştırmak yerine, Türkiye’ye satılacak 
pamuklarla ilgili bir takım oyun da 
olabileceği göz önüne alınarak böyle bir 
önlem alındı. Tepkinin devam edip 
etmeyeceğine salonumuz karar verecek, 
eğer oluşan �yatların veya duydukları, 
gördükleri �yatların manipülatif değil de 
gerçek �yatlar olduğuna inanırlarsa 
açıklayacaklar, karar onların. Yine 
mantıksız bulurlarsa yine 
açıklamayacaklar.”

Pamuk ekim alanları azalacak
Türkiye’de pamuk üreticisinin içinde 

bulunduğu şartlar nedeniyle pamuk 
üretiminden uzaklaştığını vurgulayan Barış 



gücünün artmasına yol açacak faaliyetlerin 
yürütülmesi sağlanacaktır. Borsamız ile 
işbirliği yaparak böyle yararlı bir eğitim 
programının hayata geçirilmesini olanak 
sağlayan Rektörlüğümüze, değerli 
katkılarını esirgemeyen EBİLTEM 
Müdürlüğümüze ve  saygıdeğer 
hocalarımıza  içten teşekkürlerimi sunuyor, 
bu işbirliğimizin, ülkemiz ve bölgemiz 
ekonomisi için faydalı olmasını ve 
işbirliğimizin güçlenerek devam etmesini 
temenni ediyorum.”

1+1 in imzalanan protokolle, 3 
olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz; 
“İzmir’deki iki köklü kurumun işbirliğinde 
ortak akıl çerçevesinde imzalanan 
protokol, İzmir’in gelişimine katkı 
sağlayacaktır” dedi.

İzmir’de iki köklü kurumun işbirliği 
içerisinde imzalanan protokolün İzmir’e ve 
Ege Bölgesi’nin gelişimine önemli 
katkılarının olacağına değinen Prof. Dr. 
Candeğer Yılmaz, “Bilgi ve ürün yetiştirme 
ortaklığı için imzaladığımız protokol 
sadece eğitim ya da serti�ka için yapılmadı. 
Eğitim için özel bir protokol imzalamaya 

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ile 
EBİLTEM İşbirliği Protokolü imzalandı. 
Protokole imzaları İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve EÜ Rektörü Prof. 
Dr. Candeğer Yılmaz attı. İzmir Ticaret 
Borsası’nda imzalan protokol törenine, 
EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar 
Sukan, İzmir Ticaret Borsası yönetim 
kurulu üyeleri, EÜ öğretim üyeleri katıldı. 
Protokolle, İzmir Ticaret Borsası üyelerine 
yönelik olarak EBİLTEM tarafından eğitim 
programları oluşturulması ve uygulanması 
amaçlanıyor. 

Protokolün  kapsamı, eğitim konuları 
Ar-Ge ve inovasyon yönetimi, Ar-Ge ve 
inovasyona yönelik �nansal destekler, 
uluslararası işbirlikleri oluşturma olarak 
belirlendi. Protokol kapsamında, İzmir 
Ticaret Borsası üyelerine verilecek genel 
eğitimler dışında, hedef üyelerin belirlen-
mesi ve inovasyon yeteneklerinin ölçülmesi 
ve danışmanlık desteği sağlanması 
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hede�eniyor. İzmir Ticaret Borsası 
tarafından belirlenen Borsa üyesi 100 
�rmaya EBİLTEM İnovasyon 
Değerlendirme Anketi’nin uygulanması ve 
elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 
yolu ile �rmaların inovasyon yetenekler-
inin oluşturulması sağlanacak. 

İmza töreninde konuşan İTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, protokol ile 
Borsa üyelerinin ve dolayısı ile sektörün  
yerel ve küresel ölçekte  verimliliğinin  ve 
rekabet gücünün artmasına yol açacak 
faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanacağını 
söyledi. 

Günümüzde daha zengin daha 
sürdürülebilir bir dünya yaratmanın 
anahtarlarından birinin kurumsal işbirliği 
ile ortaya çıkan etkinlik ve verimlilik 
artışları olduğuna dikkat çeken Kestelli, 
protokolle önemli bir kurumsal işbirliğine 
imza attıklarını belirtti.  Kestelli, tarım 
sektörünün öncü aktörlerinden olan 

İTB’nin, sektörel gelişme için paydaş 
kurumlarla işbirliğinin kritik önem ve 
anlamının daima farkında olduğunu 
sözlerine ekledi. 

İTB ve EÜ işbirliğinde sektöre katkı 
sağlayan projeler üretmek için ilk adımı 
atmaktan mutlu olduklarını belirten 
Kestelli, şunları söyledi:

“Elbetteki temennimiz fakültemiz ve 
Borsamız arasındaki işbirliğinin sürme-
sidir. Bu nedenle, Ege Üniversitesi’nin 
AR-GE çalışmalarını, üniversite-sanayi 
işbirliğini güçlendirmek amacı ile 
kurulmuş olan ve başarılı çalışmalara imza 
atan, Bilim Teknoloji Uygulama Ve 
Araştırma Merkezi (EBİLTEM), ile 
Borsamız üyelerine yönelik olarak  eğitim 
programları oluşturulması ve uygulamasını 
konusunda yapacağımız protokolün  bizler 
için anlamı büyük. Bu protokol ile üyeler-
imizin ve dolayısı ile sektörümüzün yerel 
ve küresel ölçekte  verimliliğinin  ve rekabet 

gerek yok. Projelerimizin İzmir ağını 
oluşturan EBİLTEM, 7 yıldır uluslararası 
alanda teknoloji transferi yapıyor. Son 4 
yılda Türkiye ve Avrupa arasında 70’e yakın 
teknoloji transferi yapılmıştır. Bunun 5, 
5milyonu EBİLTEM’in kendi projesidir. 50 
milyon Eurosu da Avrupa Birliği’nin(AB) 
destekleri ile ortaya çıkmıştır. Bu projelerle 
EBİLTEM’in ekonomi alanına yaptığı 
katkılar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

İlk ticaret toplantılarının ve 
anlaşmalarının İzmir’de yapıldığına dikkat 
çeken Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, “İzmir 
ticarettir. İlk iktisat kongresi olan ‘İzmir 
İktisad Kongresi İzmir’de yapılmıştır. 
İnanıyorum ki bu protokol hem bölgeye 
hem de Türkiye’ye örnek olacaktır ve 
bunun kurumum adına sevincini 
yaşıyorum” dedi.

Menemen’de bulunan uygulama 
çi�liğinin EBİLTEM’in 7 yıllık deneyimi ile 
geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, tarım teknolojisi konusunda 
dünyada 500 üniversiteden 232. sırada yer 
alıyoruz. Menemen’de tarım makinaları 
konusunda bir teknoloji parkı kurmak 
istiyoruz. Kemalpaşa Islah Organize Sanayi 

Bölgesi’nde de şube açmak istiyoruz. Bu 
konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Biz bilgiyi üretip teknolojiyi, ortaya koyuy-
oruz” dedi. 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli de, Agropark konusunda en büyük 
katkıyı veren kurumlardan olacaklarını 
vurguladı. 

İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

İmzalanan protokol ile 1+1= 3 olacak



gücünün artmasına yol açacak faaliyetlerin 
yürütülmesi sağlanacaktır. Borsamız ile 
işbirliği yaparak böyle yararlı bir eğitim 
programının hayata geçirilmesini olanak 
sağlayan Rektörlüğümüze, değerli 
katkılarını esirgemeyen EBİLTEM 
Müdürlüğümüze ve  saygıdeğer 
hocalarımıza  içten teşekkürlerimi sunuyor, 
bu işbirliğimizin, ülkemiz ve bölgemiz 
ekonomisi için faydalı olmasını ve 
işbirliğimizin güçlenerek devam etmesini 
temenni ediyorum.”

1+1 in imzalanan protokolle, 3 
olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz; 
“İzmir’deki iki köklü kurumun işbirliğinde 
ortak akıl çerçevesinde imzalanan 
protokol, İzmir’in gelişimine katkı 
sağlayacaktır” dedi.

İzmir’de iki köklü kurumun işbirliği 
içerisinde imzalanan protokolün İzmir’e ve 
Ege Bölgesi’nin gelişimine önemli 
katkılarının olacağına değinen Prof. Dr. 
Candeğer Yılmaz, “Bilgi ve ürün yetiştirme 
ortaklığı için imzaladığımız protokol 
sadece eğitim ya da serti�ka için yapılmadı. 
Eğitim için özel bir protokol imzalamaya 

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ile 
EBİLTEM İşbirliği Protokolü imzalandı. 
Protokole imzaları İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve EÜ Rektörü Prof. 
Dr. Candeğer Yılmaz attı. İzmir Ticaret 
Borsası’nda imzalan protokol törenine, 
EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar 
Sukan, İzmir Ticaret Borsası yönetim 
kurulu üyeleri, EÜ öğretim üyeleri katıldı. 
Protokolle, İzmir Ticaret Borsası üyelerine 
yönelik olarak EBİLTEM tarafından eğitim 
programları oluşturulması ve uygulanması 
amaçlanıyor. 

Protokolün  kapsamı, eğitim konuları 
Ar-Ge ve inovasyon yönetimi, Ar-Ge ve 
inovasyona yönelik �nansal destekler, 
uluslararası işbirlikleri oluşturma olarak 
belirlendi. Protokol kapsamında, İzmir 
Ticaret Borsası üyelerine verilecek genel 
eğitimler dışında, hedef üyelerin belirlen-
mesi ve inovasyon yeteneklerinin ölçülmesi 
ve danışmanlık desteği sağlanması 
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hede�eniyor. İzmir Ticaret Borsası 
tarafından belirlenen Borsa üyesi 100 
�rmaya EBİLTEM İnovasyon 
Değerlendirme Anketi’nin uygulanması ve 
elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 
yolu ile �rmaların inovasyon yetenekler-
inin oluşturulması sağlanacak. 

İmza töreninde konuşan İTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, protokol ile 
Borsa üyelerinin ve dolayısı ile sektörün  
yerel ve küresel ölçekte  verimliliğinin  ve 
rekabet gücünün artmasına yol açacak 
faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanacağını 
söyledi. 

Günümüzde daha zengin daha 
sürdürülebilir bir dünya yaratmanın 
anahtarlarından birinin kurumsal işbirliği 
ile ortaya çıkan etkinlik ve verimlilik 
artışları olduğuna dikkat çeken Kestelli, 
protokolle önemli bir kurumsal işbirliğine 
imza attıklarını belirtti.  Kestelli, tarım 
sektörünün öncü aktörlerinden olan 

İTB’nin, sektörel gelişme için paydaş 
kurumlarla işbirliğinin kritik önem ve 
anlamının daima farkında olduğunu 
sözlerine ekledi. 

İTB ve EÜ işbirliğinde sektöre katkı 
sağlayan projeler üretmek için ilk adımı 
atmaktan mutlu olduklarını belirten 
Kestelli, şunları söyledi:

“Elbetteki temennimiz fakültemiz ve 
Borsamız arasındaki işbirliğinin sürme-
sidir. Bu nedenle, Ege Üniversitesi’nin 
AR-GE çalışmalarını, üniversite-sanayi 
işbirliğini güçlendirmek amacı ile 
kurulmuş olan ve başarılı çalışmalara imza 
atan, Bilim Teknoloji Uygulama Ve 
Araştırma Merkezi (EBİLTEM), ile 
Borsamız üyelerine yönelik olarak  eğitim 
programları oluşturulması ve uygulamasını 
konusunda yapacağımız protokolün  bizler 
için anlamı büyük. Bu protokol ile üyeler-
imizin ve dolayısı ile sektörümüzün yerel 
ve küresel ölçekte  verimliliğinin  ve rekabet 

gerek yok. Projelerimizin İzmir ağını 
oluşturan EBİLTEM, 7 yıldır uluslararası 
alanda teknoloji transferi yapıyor. Son 4 
yılda Türkiye ve Avrupa arasında 70’e yakın 
teknoloji transferi yapılmıştır. Bunun 5, 
5milyonu EBİLTEM’in kendi projesidir. 50 
milyon Eurosu da Avrupa Birliği’nin(AB) 
destekleri ile ortaya çıkmıştır. Bu projelerle 
EBİLTEM’in ekonomi alanına yaptığı 
katkılar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

İlk ticaret toplantılarının ve 
anlaşmalarının İzmir’de yapıldığına dikkat 
çeken Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, “İzmir 
ticarettir. İlk iktisat kongresi olan ‘İzmir 
İktisad Kongresi İzmir’de yapılmıştır. 
İnanıyorum ki bu protokol hem bölgeye 
hem de Türkiye’ye örnek olacaktır ve 
bunun kurumum adına sevincini 
yaşıyorum” dedi.

Menemen’de bulunan uygulama 
çi�liğinin EBİLTEM’in 7 yıllık deneyimi ile 
geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, tarım teknolojisi konusunda 
dünyada 500 üniversiteden 232. sırada yer 
alıyoruz. Menemen’de tarım makinaları 
konusunda bir teknoloji parkı kurmak 
istiyoruz. Kemalpaşa Islah Organize Sanayi 

Bölgesi’nde de şube açmak istiyoruz. Bu 
konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Biz bilgiyi üretip teknolojiyi, ortaya koyuy-
oruz” dedi. 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli de, Agropark konusunda en büyük 
katkıyı veren kurumlardan olacaklarını 
vurguladı. 

Türkiye’nin, tarım ürünleri üretim ve 
ticaretinde sahip olduğu potansiyeli etkin 
kullanabilmesi, dünya tarım ürünleri 
piyasasında güçlü bir konum elde edebilm-
esi, istenilen seviyede bir ekonomik 
kapasiteyi yakalayabilmesi tarımda etkin 
bir pazarlama sisteminin oluşmasına 
bağlıdır. 

Lisanslı Depoculuk ve Ürün Borsaları 
projesinin hayata geçmesi ülkemizde 
tarımsal ürünlerin pazarlanmasında yeni 
bir dönemin başlangıcı olacaktır. Sistem, 
Lisanslı Depoculuk ve Ürün Borsası olmak 
üzere iki temel unsur üzerinde çalışacaktır. 
Sistemin yasal altyapısı 2005 yılında 
çıkarılan kanun ve yönetmelikler ile 
oluşturulmuştur. Ancak, 2010 yılına kadar 
bu alanda beklenen yatırımlar 
gerçekleşmemiştir. 

2009 yılı içerisinde lisanslı depoların 
kurulmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli 
teşvik mekanizmaları geliştirilmiş, tarımsal 
ürünlerin lisanslı depoya girmesini ve ürün 
senetlerinin işlem görmesini teşvik etmek 
amacıyla bir takım vergi düzenlemeleri 
yapılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda tarım 

sektörünün çeşitli kesimlerinin bu alana 
yatırımı başlamış bulunmaktadır.

Bu yatırımlardan biriside 2011 yılı 
başında İzmir Ticaret Borsası önderliğinde 
kurulan 19 ortaklı “Ege Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk A.Ş.” (ELİDAŞ) 
şirketidir. ELİDAŞ’ın Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan öncelikle pamuk ürününde 
Lisanslı Depoculuk yapabilmek için 
faaliyet izni almak çalışmalar devam etme-
ktedir. Bu çalışmaları yönlendiren yasal 
mevzuat 2005 yılında yayınlan 5300 sayılı 
“Lisanslı Depoculuk Kanunu” ve “Pamuk 
Lisanslı Depo 
Yönetmeliği”dir. 

Zaman içerisinde ve 
ELİDAŞ’ın yatırımı 
aşamasında ortaya 
çıkan ihtiyaçlardan 
dolayı söz konusu 
mevzuatlarda ve lisanslı 
depolara girecek 
pamukların kalite 
kriterlerinde bazı 
d e ğ i ş i k l i k l e r i n 
yapılması gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü tarafından 17-19 Nisan 
tarihleri arasında İzmir Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve 
Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinin yanısıra 
pamuk üretimi yapılan bölgelerdeki Ticaret 
Borsaları, Tarım Satış Kooperati�eri, 
İhracatçı Birlikleri, Sanayi Odası, ELİDAŞ 
ve özel sektör temsilcileri katılmıştır. 

 

Pamuk lisanslı depoculuk mevzuatının
güncellenmesi çalışmaları



borsa hayal etmişti. VOB, kurulduğu ilk yılı 
3 milyar lira işlem hacmiyle tamamladı. 
Ben o dönem İzmir Ticaret Borsası Başkan 
Yardımcısıydım. 2008 yılında ortağımdan 
ayrılıp bitkisel yağ işinde yola tek başıma 
devam etme kararı aldım. Meclis ve 
Yönetim Kurulu’nda uzun bir emek verme 
döneminden sonra 2009 yılında İzmir 
Ticaret Borsası seçimlerini kazanıp, 
Türkiye’nin ilk ticaret borsasının başkanı 
olma şere�ni yakaladım. Borsa Meclisi’nde 
birbirinden değerli 51 üyemiz var. Meclis’te 
Türkiye’nin en büyük yumurta üreticilerin-
den Derya hanımla birlikte iki kadınız. 
Olağanüstü uyumlu bir Yönetim Kuruluna 
ve çok çalışkan bir Meclise sahibiz. 
Sevinerek izliyorum ki, birbiriyle kavga 
etmekten adeta haz alan İzmir’in ileri 
gelenleri de son dönemde müthiş bir uyum 
yakalamış vaziyette, Bu gelişimi VOB’a 
verilen büyük destekte gördük, 
görüyoruz”dedi.

Toplantıda açılış konuşmasının 
ardından geçilen soru cevap bölümünde 
gençler Işınsu Kestelli’ye sorularını yöneltti. 

JCI üyelerinin güncel konulardan 
sordukları soruların ilki VOB’un taşınması 
ile ilgili görüşleri oldu.

Işınsu Kestelli, “Lisanslı depoculuk gibi 
tarımsal ürünlere standart sağlayacak ara 
mekanizmalar eksik olduğu için tarımsal 
kontratlar akti�eşemedi ama VOB, diğer 
kontratlarda çok başarılı oldu. VOB, bu yıl 
8 yaşına girdi. İşlem hacmimiz kuruluş 
yılına göre 150 kata yakın artarak 440 
milyar liraya çıktı. Yurt dışında Turkdex 
yani Turkish Derivatives Exchange olarak 
tanınan VOB, dünyanın 27’nci büyük türev 
borsası oldu” dedi. Başlangıçta yaşamasına 
mucize gözüyle bakılan VOB’un bugün 
herkesin kapmaya çalıştığı büyük bir işe 
dönüştüğünü belirten Kestelli, VOB’un 
İstanbul’a taşınmasıyla ilgili olarak da 
“Muhtemelen basından takip ettiğiniz bu 
çekişmenin temelinde bu var. Ankara ve 
İstanbul, VOB’un İMKB’yle evlenmesini 
istiyor. Biz İzmirliler “gönülsüz evlilik 
olmaz” diyoruz. VOB’u büyütmek için yeni 
yazılımdan lisanslı depoculuğa kadar bir 
dizi önemli projeyi devam ettiriyoruz.  
Lütfen siz de iş sahibi girişimciler olarak bu 
çekişmeye aldırmadan mutlaka VOB 
enstrümanlarını kullanın, dalgalı kur 
rejiminde ve üstelik küresel kriz ortamında 
risk taşımak pek akıllı bir girişimci 
davranışı değil” dedi.

JCI İzmir Şube Başkanı Gözde 
Demir’in, “kanser hastalığını yaşamış biri 
olarak kamuoyunda pozitif etki yarattınız, 

Genç girişimci bireylerin oluşturduğu, 
onların liderlik vası�arını geliştirerek sahip 
oldukları sorumluluk duygularını 
güçlendirmek, gençler arasında yaşanan 
dayanışma ile ulusal ve dünya 
toplumlarında ilerlemesine katkıda 
bulunmayı amaçlayan Junior Chamber 
İnternational (JCI) İzmir şubesi tarafından 
düzenlenen aylık olağan toplantı 10 Nisan 
2012’de Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi. 
Düzenledikleri toplantılarda sektöründe ve 
kamuoyunda söz sahibi 200’den fazla kişiyi 
konuk konuşmacı olarak ağırlayarak 
onların birikim ve deneyimlerinden fayda-
lanan derneğin Nisan ayı konuğu İzmir 
Ticaret Borsası (İTB) yönetim kurulu 
başkanı Işınsu Kestelli oldu. Kestelli, 
meslek hayatına başladığı ilk günden bu 
yana yaşadığı deneyimleri ve geleceğe 
yönelik projelerini anlattığı açılış 
konuşmasının ardından gençlerin 
sorularını yanıtlayarak bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Kestelli konuşmasında, 
“Burada bulunanların yarısının kendi işini 
kurmuş genç girişimciler olduğunu 
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

Genç Girişimcilerle Buluştu

öğrenmek, doğrusu beni hiç şaşırtmadı, 
çünkü İzmirlilerin geninde girişimcilik var. 
Başkanlığını yapmaktan onur duyduğum 
İzmir Ticaret Borsası, bu ülkenin en eski 
ticaret borsası. Yine ağır sorumluluğuna 
rağmen başkanlığını keyi�e üstlendiğim 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, bu 
ülkenin en genç ve tek organize türev 

borsası. Özetle, geleneğin de geleceğin de 
adresi bu kent” dedi. Çalışma hayatına 
başladığı dönemde yaşadıklarından 
örnekler veren Kestelli, borsaya ilk 
girişinden bu yana yaşadıklarını da genç 
girişimcilerle paylaştı.

Çalışmaya başladığı yıllarda İzmirli 
girişimcilerin Şikago Borsası’nın başarısını 
konuştuklarını, İzmir’de böyle bir borsanın 
mümkün olup olmadığını tartıştıklarını 
söyleyen Kestelli, “İzmir Ticaret Borsası, bu 
beyin fırtınasının merkezi haline gelmişti. 
1992 yılında kurumumu temsilen İzmir 
Ticaret Borsası’na girdim. İlerleyen dönem 
içerisinde bir arkadaşımla ortak olup 
bitkisel yağ ticaretine başladım. Bu arada 
İzmir’de bir vadeli işlemler piyasasının 
kurulması için ciddi �zibilite çalışmaları 
yapılmış, hatta İZVİP yani İzmir Vadeli 
İşlemler Piyasası’nın faaliyete geçmesi için 
izin aşamasına gelinmişti. Ben de İzmir 
Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu’na 
girmiş, işlerin ucundan tutmaya 
başlamıştım. İzmirliler VOB’u kurarken, 
başta tarımsal kontratlar olmak üzere pek 
çok �nansal ürünün işlem gördüğü bir 

hastalar için moral ve motivasyon kaynağı 
oldunuz, bu süreç sizin için nasıldı?” 
sorusu üzerine Kestelli, şunları söyledi:

“Victor Hugo, Ölmek bir şey değil, 
korku verici olan, yaşamıyor olmak, demiş. 
Ne kadar ironik değil mi? Yaşadığım için 
net söylüyorum. İstemesek de bazen 
karanlık bir dönem, hepimizin hayatında 
yer bulabilir. Geçen yılın başında kanser 
olduğumu öğrendim. Böyle bir haber, pek 
çok insan için hayatın kötüye gittiği bir 
dönemin miladıdır. Bendeki sarsıntısı bir 
gün sürdü.

Bu problemi, hayatımdaki fazlalıkları 
atmak için vesile yaptım. Dünyamda bir 
çatlak oluşmuştu. Kendimi, bazen 
yaşantımızın karanlık yerlerini 
aydınlatmak üzere ışığın girmesi için bu tür 
çatlaklara ihtiyaç olduğuna ikna ettim. 
Ailem ve dostlarım, çevremde bir iyilik 
çemberi oluşturdu. Tedavi oldum ve 
iyileştim. Bugün, yakınımdakiler başta 
olmak üzere, insanların hayatına iyilik 
dokunuşları yapmanın değeri daha da arttı 
benim için. İş dünyasında ya da özel 
yaşamda, fark etmez, değiştirebildiğim, 
iyileştirebildiğim hayatlar, anlamını 
artırıyor hayatımın. Bu düşünceler ışığında 
şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. 
Annelerimiz hepimiz için kutsal 
varlıklardır, sağlıklı bir gelecek nesil yarat-
mada annelerin önemi büyüktür. Bu 
nedenle “Annem Kanseri Yendi” adlı 
projemiz için bir mobil araç alıp mamo-
gram cihazı yerleştireceğiz, araç tüm 
yerleşim yerlerini gezecek ve tüm kadınlara 
ücretsiz kanser araştırması yapılacak. Hepi-
mizin yaşam macerası bir gün sona erecek, 
kesin gerçek bu. Sanırım önemli olan, 
hayatı en az “keşke” ile tamamlayabilmek. 

Seneca’nın dediği gibi: Hayat bir oyuna 
benzer; önemli olan, ne kadar uzun olduğu 
değil, ne kadar iyi oynandığıdır. Umarım 
hepimiz iyi bir oyun çıkarma şansına sahip 
oluruz.”

JCI İzmir Şube Üyesi Erdem 
Alptekin’in yönelttiği, “İzmir marka kent 
olabilecek mi? Bu yolda, sizin önerileriniz 
ve projeleriniz nelerdir?” sorusu üzerine 
Işınsu Kestelli, “Şu an için VOB’un 
İzmir’den taşınması tartışılırken �nans 
merkezi olmamız pek mümkün görün-
müyor. İleriye dönük olarak tarım 
teknoparklarının kurulması ve 
geliştirilmesi üzerine Ege Üniversitesi ve 
Ekonomi Üniversitesi’yle birlikte ortak 
proje yürütüyoruz. Dünyanın geleceği 
sürdürülebilirlik, çevre sağlığı ve tabiattan 
geçiyor. Global şirketler bundan sonra 
temin edecekleri her malın sürdürülebilir 
olmasını önemsiyor. Kendi işim dolayısıyla 
Palm yağının serti�kayla alınıp satılması 
konusunda Türkiye’den teklif verdik, ben 
bu işi İTB ve VOB’la yapmak istiyorum. 
Eğer dünyaya serti�kayı bizim ülkemiz 
verirse, bu çok önemli bir gelişme olacak. 
Bunun yanı sıra, mevsimlik tarım 
işçilerinin çocuklarının eğitimlerine 
katkıda bulunmak adına yapmayı 
düşündüğümüz bir projemiz için Milli 
Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam 
etmekte” diye konuştu.

Toplantıda son olarak söz alan JCI 
İzmir Şube Eğitmeni Uluğ Atasoy, Işınsu 
Kestelli’ye toplantılarına katılıp, deneyim 
ve projelerini genç girişimcilerle paylaştığı 
için teşekkür ederek “Bize nasıl liderlik 
edileceğini gösterdiniz, bu enerjinizi 
paylaştığınız için arkadaşlarım adına 
teşekkür ederim” dedi. 



borsa hayal etmişti. VOB, kurulduğu ilk yılı 
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güçlendirmek, gençler arasında yaşanan 
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2012’de Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi. 
Düzenledikleri toplantılarda sektöründe ve 
kamuoyunda söz sahibi 200’den fazla kişiyi 
konuk konuşmacı olarak ağırlayarak 
onların birikim ve deneyimlerinden fayda-
lanan derneğin Nisan ayı konuğu İzmir 
Ticaret Borsası (İTB) yönetim kurulu 
başkanı Işınsu Kestelli oldu. Kestelli, 
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öğrenmek, doğrusu beni hiç şaşırtmadı, 
çünkü İzmirlilerin geninde girişimcilik var. 
Başkanlığını yapmaktan onur duyduğum 
İzmir Ticaret Borsası, bu ülkenin en eski 
ticaret borsası. Yine ağır sorumluluğuna 
rağmen başkanlığını keyi�e üstlendiğim 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, bu 
ülkenin en genç ve tek organize türev 

borsası. Özetle, geleneğin de geleceğin de 
adresi bu kent” dedi. Çalışma hayatına 
başladığı dönemde yaşadıklarından 
örnekler veren Kestelli, borsaya ilk 
girişinden bu yana yaşadıklarını da genç 
girişimcilerle paylaştı.

Çalışmaya başladığı yıllarda İzmirli 
girişimcilerin Şikago Borsası’nın başarısını 
konuştuklarını, İzmir’de böyle bir borsanın 
mümkün olup olmadığını tartıştıklarını 
söyleyen Kestelli, “İzmir Ticaret Borsası, bu 
beyin fırtınasının merkezi haline gelmişti. 
1992 yılında kurumumu temsilen İzmir 
Ticaret Borsası’na girdim. İlerleyen dönem 
içerisinde bir arkadaşımla ortak olup 
bitkisel yağ ticaretine başladım. Bu arada 
İzmir’de bir vadeli işlemler piyasasının 
kurulması için ciddi �zibilite çalışmaları 
yapılmış, hatta İZVİP yani İzmir Vadeli 
İşlemler Piyasası’nın faaliyete geçmesi için 
izin aşamasına gelinmişti. Ben de İzmir 
Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu’na 
girmiş, işlerin ucundan tutmaya 
başlamıştım. İzmirliler VOB’u kurarken, 
başta tarımsal kontratlar olmak üzere pek 
çok �nansal ürünün işlem gördüğü bir 

hastalar için moral ve motivasyon kaynağı 
oldunuz, bu süreç sizin için nasıldı?” 
sorusu üzerine Kestelli, şunları söyledi:

“Victor Hugo, Ölmek bir şey değil, 
korku verici olan, yaşamıyor olmak, demiş. 
Ne kadar ironik değil mi? Yaşadığım için 
net söylüyorum. İstemesek de bazen 
karanlık bir dönem, hepimizin hayatında 
yer bulabilir. Geçen yılın başında kanser 
olduğumu öğrendim. Böyle bir haber, pek 
çok insan için hayatın kötüye gittiği bir 
dönemin miladıdır. Bendeki sarsıntısı bir 
gün sürdü.

Bu problemi, hayatımdaki fazlalıkları 
atmak için vesile yaptım. Dünyamda bir 
çatlak oluşmuştu. Kendimi, bazen 
yaşantımızın karanlık yerlerini 
aydınlatmak üzere ışığın girmesi için bu tür 
çatlaklara ihtiyaç olduğuna ikna ettim. 
Ailem ve dostlarım, çevremde bir iyilik 
çemberi oluşturdu. Tedavi oldum ve 
iyileştim. Bugün, yakınımdakiler başta 
olmak üzere, insanların hayatına iyilik 
dokunuşları yapmanın değeri daha da arttı 
benim için. İş dünyasında ya da özel 
yaşamda, fark etmez, değiştirebildiğim, 
iyileştirebildiğim hayatlar, anlamını 
artırıyor hayatımın. Bu düşünceler ışığında 
şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. 
Annelerimiz hepimiz için kutsal 
varlıklardır, sağlıklı bir gelecek nesil yarat-
mada annelerin önemi büyüktür. Bu 
nedenle “Annem Kanseri Yendi” adlı 
projemiz için bir mobil araç alıp mamo-
gram cihazı yerleştireceğiz, araç tüm 
yerleşim yerlerini gezecek ve tüm kadınlara 
ücretsiz kanser araştırması yapılacak. Hepi-
mizin yaşam macerası bir gün sona erecek, 
kesin gerçek bu. Sanırım önemli olan, 
hayatı en az “keşke” ile tamamlayabilmek. 

Seneca’nın dediği gibi: Hayat bir oyuna 
benzer; önemli olan, ne kadar uzun olduğu 
değil, ne kadar iyi oynandığıdır. Umarım 
hepimiz iyi bir oyun çıkarma şansına sahip 
oluruz.”

JCI İzmir Şube Üyesi Erdem 
Alptekin’in yönelttiği, “İzmir marka kent 
olabilecek mi? Bu yolda, sizin önerileriniz 
ve projeleriniz nelerdir?” sorusu üzerine 
Işınsu Kestelli, “Şu an için VOB’un 
İzmir’den taşınması tartışılırken �nans 
merkezi olmamız pek mümkün görün-
müyor. İleriye dönük olarak tarım 
teknoparklarının kurulması ve 
geliştirilmesi üzerine Ege Üniversitesi ve 
Ekonomi Üniversitesi’yle birlikte ortak 
proje yürütüyoruz. Dünyanın geleceği 
sürdürülebilirlik, çevre sağlığı ve tabiattan 
geçiyor. Global şirketler bundan sonra 
temin edecekleri her malın sürdürülebilir 
olmasını önemsiyor. Kendi işim dolayısıyla 
Palm yağının serti�kayla alınıp satılması 
konusunda Türkiye’den teklif verdik, ben 
bu işi İTB ve VOB’la yapmak istiyorum. 
Eğer dünyaya serti�kayı bizim ülkemiz 
verirse, bu çok önemli bir gelişme olacak. 
Bunun yanı sıra, mevsimlik tarım 
işçilerinin çocuklarının eğitimlerine 
katkıda bulunmak adına yapmayı 
düşündüğümüz bir projemiz için Milli 
Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam 
etmekte” diye konuştu.

Toplantıda son olarak söz alan JCI 
İzmir Şube Eğitmeni Uluğ Atasoy, Işınsu 
Kestelli’ye toplantılarına katılıp, deneyim 
ve projelerini genç girişimcilerle paylaştığı 
için teşekkür ederek “Bize nasıl liderlik 
edileceğini gösterdiniz, bu enerjinizi 
paylaştığınız için arkadaşlarım adına 
teşekkür ederim” dedi. 



Pamuğun Çırçırlanması
Meslek Komitesi

Firmamız iki ortaklı aile şirketidir. 
1989’dan bu yana sektörde faaliyet göster-
mekteyiz. 2000 – 2005 yıllarından bu yana 
makineli hasata uygun teknolojiyle üretim 
yapmaktayız. Şirket olarak her zaman 
yeniliklere açık ve uygulayıcı bir �rmayız. 
Şirketimiz ayrıca traktör, toplama makinesi 
ve zirai ekipman imal eden bir Amerikan 
�rmasının bayiliğini yürütmektedir. Temsil 
etmiş olduğum şirket sektördeki yenilikleri 
takip ederek en son teknolojiye ayak 
uydurmaktadır.

Meslek komitemiz İzmir Ticaret 
Borsası’na üye çırçırcıların seçimle belirl-
edikleri 5 kişiden oluşmaktadır. Komite 
üyelerimiz, pamuk ziraatı ile tekstil sektörü 
arasında tampon vazifesi gören bir özelliğe 
sahiptir.

Pamuğun Çırçırlanması Meslek Komi-
tesi, sektörün sorunlarını ve problemlerini 
borsamız kanalıyla üst kurumlara ve 
hükümete ileterek mevcut problemleri ve 
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MESLEK KOMİTESİMESLEK KOMİTESİ

Pamuğun Çırçırlanması
Meslek Komitesi

sıkıntıları ortadan kaldırmak için çaba sarf 
etmektedir, ayrıca komitemiz sektörle ilgili 
bazı konularda da tavsiyelerde bulunarak 
sistemin daha iyi çalışmasına yardımcı 
olmaya çalışmaktadır.

Sektörümüzdeki başlıca problemler, 
•Ekim alanlarının azalmasından dolayı 

bölgemizdeki çırçır fabrikaları çok az bir 
süre çalışabilmektedir. Sezonumuz 6 ay 
olmasına rağmen en fazla 2 – 3 ay 
çalışabiliyoruz. Bu da üretim maliyetimizi 
yükseltiyor.

•Bölgemizde çok fazla pamuk çeşidinin 
olması dolayısıyla ürünlerin ayrı ayrı 
toplanması ve ayrı ayrı işlenmesi imkansız 
hale gelmektedir. Bu çeşit fazlalığının en az 
seviyelere çekilmesi hem bizler için hem de 
tekstil sektörü için elzemdir.

•Bölgemizde toplama makinası ile 
hasatın her geçen gün artmasından dolayı 
çırçır işletmelerimizin de makinalı hasata 
uygun temizleme ve işleme sistemine ayak 
uydurması gerekiyor.

•Mahlıç pamuktaki standartlarda 
bölgeler arasındaki denetim bozuklukları 
bazı �rmalarımızın ve tekstil sektörünün 
zarar görmesine neden olmaktadır.

Bu sorunların giderilmesi sektöre 
büyük katkıda bulunacaktır.

Yeni sezondan beklentilerimiz,
•Ekim alanlarının çoğalması ve bunun 

sonucunda da çalışma sürelerimizin 
maksimum seviyelere çıkması, 

•Sektörümüzdeki tüm çırçır 
fabrikalarının makineli hasata uygun hale 
getirilerek haksız rekabetin önlenmesi,

•Çırçır fabrikalarından iplik 
fabrikalarına gönderilen emanet pamuk 
sevkinin önlenmesi için gerekli 
çalışmaların yapılmasıdır.

GMO –FREE etiketi projesini 
sektörümüz açısından olumlu buluyorum. 

Sistemin Türk pamuğuna faydası olacağına 
inanıyoruz.  GMO FREE etiketini tüm 
meslektaşlarımızın her preseye 
yapıştırması ve Türk pamuğunun daha 
fazla kullanılmasını sağlamamız gerekmek-
tedir.

Şeref  İYİUYARLAR
Pamuğun Çırçırlanması Meslek Komitesi Başkanı
Genel Pamuk ve Tarım Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Firma Sahibi



Firmamız bir aile şirketidir. 4 kardeşin 
birlikte kurduğu bir şirkettir. Kuruluş yılı 
1984 olsa da Celep ailesi pamuk çırçırlama 
faaliyetine babaları Mustafa Celep ve 
kardeşi ile birlikte 1952 yılında başlamıştır. 
Daha sonra çocukları büyüyüp �rma 
işleriyle ilgilenmeye başladığında �rma o 
zamanki adı olan “Mustafa Celep ve 
Oğulları Çırçır ve Un” olarak faaliyetini 
sürdürmüştür. Babaları 1983 yılında ölünce 
çocukları bir araya gelerek Haziran 1984’te 
Celepler Pamuk Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ni 
kurmuşlardır.

Firmamızın ana faaliyet konusu pamuk 
çırçırlama ve ticarettir. Firmamız 
kurulduğundan bugüne kadar hep büyüme 
kaydetmiş, 1987 yılında Bergama’nın 
Zeytindağ Beldesi’nde var olan 2 adet çırçır 
fabrikasını da alarak faaliyet alanını daha 
da genişletmiştir. Firmamızın 1 adet 
Gerenköy’de, 2 adet de Zeytindağ’da olmak 
üzere 3 adet çırçır fabrikası mevcuttur. 
Bununla birlikte pamuk toplama ve 
depolama için fabrikamıza yakın yerlerde 9 
adet pamuk alım deposu (5 tanesinin 
mülkiyeti �rmamıza ait) ile şirketin idari 
işlerinin takip edildiği 2 adet bürosu 
bulunmaktadır.

Firmamız buğday, arpa, saman, mısır, 
kuru üzüm, nar gibi tarım ürünleri ile 
gübre ve pamuk tohumu alım ve satışını 
yapmaktadır.

Firmamız, 2009 yılı mayısından bu 
yana Mersin’de maden alım ve ihracat 
faaliyetini sürdürmektedir. Mersin’de 
kiralanan depolarda yurt genelinden topla-
nan krom ve demir madenleri, maden 
işletmelerinin büyük bölümünün yer aldığı 
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Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihraç edilmekte-
dir.

Firmamız 2011 yılı yazından itibaren 
küçükbaş ve büyükbaş hayvan üretimi ve 
satışına da başlamıştır. Küçükbaş hayvan 
üretimimiz Bergama Bölgesi’nde, büyükbaş 
erkek sığır üretimimiz ise Foça ilçesi 
Kartdere mevkiinde bulunan çi�lik 
arazisinde yapılmaktadır. Henüz yeni 
yatırımımız olan büyükbaş erkek sığır 
işletmemizin büyütme çalışmaları sürmek-
tedir.

Firma olarak, 1952 yılından bu yana 
pamuk çırçırlama faaliyetinde 
bulunmaktayız. 1990’lı yılların sonuna 
kadar üretim ve işlememiz tam kapasite ile 
sürerken bu yıllardan sonra üretimimiz 
yarı yarıya azalmıştır. Bunun nedenleri ise,

•Pamuk ekiminden vazgeçen ve 
topraklarında yetişecek ürünü değiştiren 
çi�çiler,

•Pamuk fiyatlarındaki düşüş,
•Üretim maliyetlerindeki büyük 

artıştır.
Pamuk Üretimi ile ilgili sorunlar şu 

şekilde sıralanabilir;
•Pamuk üretim maliyetleri çok yüksek-

tir. Her geçen yıl bu masra�ar %30 – 40 
oranında artarken pamuk �yatlarında 
yükselme olmamakta, hatta gerileme görül-
mektedir. Fiyatı düşerken maliyeti artan ve 
karından çok zarar getiren bir sektörü 
sürdürmek istemeyen üretici (çi�çi) ile 
imalatçı bu sektörü yavaş yavaş terk etme-
kte, yerine yeni sektörler ve faaliyet 
konuları aramaktadır.

•Pamuk için devlet tarafından verilen 
destekler ihtiyacın çok altındadır. Mazot ve 
gübre desteklemeleri çok küçük oranlarda 
artarken, mazot �yatları ile gübre �yatları 
büyük oranlarda artmıştır. Kütlü pamuğa 
verilen desteklemelerde ise hem bürokratik 
işlemler fazla hem de verilen ücretler yeter-
sizdir.

•Üretimi hızla düşmesine rağmen 
pamuğa olan ihtiyaç, hem insan sayısının 
artması hem de bitkisel ve daha sağlıklı 
olması nedeniyle pamuklu ürünlerin tercih 
edilmesinden dolayı her geçen gün 
artmaktadır. Bu kadar ihtiyaç duyulan bir 
ürün ülkemizde yeterli üretimi 
yapılmadığından artık ithal edilen bir ürün 
haline gelmiştir.

•Ülkemizde üretilen pamuğun kalitesi 
çok yüksektir. Fakat diğer ülkelere 
bakıldığında, üretilen pamuk piyasa değeri 
en düşük olan pamuktur.  Bunun nedeni 
de, diğer büyük pamuk üreticileri olan 
ülkelerin pamuk �yatlarına yaptığı müda-

halelerdir. Ülkemizin rekabet gücü 
olmadığından, �yatları istediğimiz duruma 
getirememektedir.

•Sanayicinin durumu da üretici ile 
aynıdır. Üretim ve işleme maliyetleri her yıl 
büyük oranda artmaktadır. Elektrik, 
kömür, ambalaj malzemesi, işçilik ve 
makine �yatları sabit kalmakta ya da 
azalmaktadır. Sanayici uzun zamandır 
pamukta düzelmenin olabileceği beklentisi 
ile dayanmakta, fakat bu beklenti 
�rmaların her geçen yıl zararının 
büyümesine neden olmaktadır. Artık 
işletmeler ya çi�çiler gibi başka alanlarda 
faaliyet konuları bulmakta ya da 
işletmelerini kapatmaktadırlar.

•Pamuk sektörünün durumu kötüdür.  
Sektörün iyileştirilmesi için bir şeyler 
yapılmazsa ülkemiz pamuk sektöründe 
üretici değil, tüketici konuma gelecektir.

Vahit CELEP
Celepler Pamuk Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 

Nejat ARSLAN 
Arslanlar Pamuk Çırçır Fabrikası – İşletme Sahibi

Firmamız 1971 yılında Kınık’ta 
kuruldu. 1960 yılında pamuk işine başlayan 
babam Mustafa Arslan tarafından 1971 
yılında kurulan işletmemizde 1987 yılından 
beri görev almaktayım. 

Sektörümüzdeki en önemli sorunlar ve 
çözüm önerilerini şöyle sıralayabilirim;

Yakıt �yatlarının yüksek olması çok 
önemli bir problemdir. Bu konuda yeterli 
desteğin verilmesi, bu sektörde çalışan tüm 
işletme sahipleri için maliyet konusunda 
rahatlatıcı bir çözüm olacaktır.

Hem çi�çiler hem de biz işletme sahip-
leri adına prim oranlarının arttırılması da 
önemli bir destek olacaktır. Ayrıca, gübre 
�yatlarının uygun seviyeye çekilmesi de 
maliyet sorunlarımızı çözebilme konu-
sunda yardımcı olacaktır.



Çi�çilik yapan İki kardeş Ramazan ve 
Fehmi Şenay’ın 1986 yılında Manisa’nın 
Tekeller köyünde pamuk çırçırlamak için 
fabrika kurma kararı almalarının ardından 
yapımına başladıkları çırçır fabrikası 
“Şenaylar Çırçır” adıyla 1987 yılında 
faaliyete geçti. 1994’e kadar faaliyetine tek 
bir işletme ile devam ettikten sonra 
Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere 
kasabasında bir depo kurarak pamuk 
alımına başlandı. 1995’te bu depo da 
işletme kurmak suretiyle ikinci bir fabrika 
olarak faaliyete geçti. Şirket, ortaklıklara 
Sezen, Hüseyin ve Murat Şenay’ın da 
katılmalarıyla anonim şirket haline geldi. 
Ortaklığa katılanlardan Sezen Şenay, 1993 
yılı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Hüseyin Şenay, 1994 yılı Ege Üniversitesi 

Tekstil Meslek Yüksek Okulu 
m e z u n u d u r . 

M u r a t 

Ertuğrul Dalgar, Dalgar Pamuk 
Çırçır Fabrikası, 1995 yılında kuruldu. 
1981’den bu yana borsanın üyesiyim ve o 
tarihlerden bu yana bu işle uğraşıyorum. 
Subaşı Torbalı bölgesinde faaliyet 
gösteriyoruz. 

Çırçır fabrikalarında, sigorta 
işlemleri zorlukla yürüyor. Sigorta 
şirketleri risk oranı yüksek olduğu için 
sigortalamaktan kaçınıyor. Biz yine de 
sigorta işleminini yaptırıyoruz, ancak bu 
işlemi şartları zorlayarak 
gerçekleştiriyoruz. Pamukçuluk ve 
çırçırcırlık sektörü zor şartlar altında 
hayatını devam ettiriyor, makinalı hasat, 
depolama sorunu yarattı. Eskiden 6 ayda 
bir toplanan pamuk 2 ayda bir toplanıp 
geliyor, bu durum fabrikalardaki 
kapasitelerin artmasını gerektirdi. Çırçır 
sektörü kabuk değiştirmek, kendisini 
teknolojiye adapte etmek zorundadır. 
Pamuk üretiminin artırılması için, prim 
sisteminin günün ekonomik şartlarına 
uygun hale getirilmesi ve ödemesinin de 
çi�çinin ihtiyacı olduğu zamanlarda 
yani nisanın ikinci yarısıyla mayısın ilk 
yarısında gerçekleştirilmesi gerekiyor.
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Ramazan ŞENAY
Şenaylar A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ertuğrul DALGAR
Ertuğrul Dalgar - Dalgar Pamuk Çırçır Fabrikası Sahibi

Şenay, 2000 yılında Selçuk Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümü ve 2004 
yılında da New York İnstitute of Technol-
ogy Bilgisayarlı İşletme Bölümü yüksek 
lisans mezunudur.

Şirketimiz,   anonim şirket olduktan 
sonraki yıllarda portföyüne zirai gübre ve 
ilaç işini de katmıştır. Şirket, bugün hala 
pamuk çırçırlama, zirai gübre, zirai ilaç, 
mısır, arpa, buğday, çekirdeksiz kuru üzüm, 
organik sebze, mısır tohumu, akaryakıt, 
outlet tekstil ürünleri pazarlama işlerini 
yapmaktadır.

Tekeller şubemiz; 3500m2  kapalı alan 
üzerine kurulmuş, 26 çırçır makinesine 
sahip, yıllık 5.000.000 kg çiğitli pamuk 
işleyen bir tesistir.

Koldere şubemiz; 5500m2  kapalı alan 
üzerine kurulmuş, 30 çırçır makinesine 
sahip, yıllık 5.500.000 kg çiğitli pamuk 
işleyen bir tesistir.

Veziroğlu’nda 2007 yılında kurulan 
akaryakıt istasyonu ve sosyal tesisleri ile 
hizmet vermektedir. Ayrıca akaryakıt 
istasyonuna ilaveten aynı adreste outlet 
tekstil mağazaları da mevcuttur.

Şirketimizin yıllık ortalama çalışan 
sayısı 40 kişidir.

Sektörümüzdeki en büyük sorun 
çi�çinin maliyetlerinin yüksek olmasından 
dolayı pamuk ekiminden vazgeçmesidir. 
Pamuk ekimini özendirici çözüm önerileri 
olarak yapılması gerekenler bana göre 
şunlardır;

1. Akaryakıt en büyük temel girdiler-
den birisidir. Tarımda kullanılan 
akaryakıtta  ÖTV  alınmaması gerekmekte-
dir.

2. Gübre de önemli girdilerden bir 
tanesidir. Gübreleme konusunda devletin 
ciddi süspansiyon uygulaması şarttır.

3. Prim de önemli bir destektir. Bu 
desteğin de tatmin edici bir ölçüde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu 3 madde üzerinde 

ciddi çalışma yapılırsa 
pamuk ekiminin 

önünü açmış 
oluruz. 
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İzmir, son dönemde Türkiye’nin en hareketli kentlerinin başında geliyor. İzmir, kent üzerine 
yapılan siyasi tartışmalar bir yana; EXPO 2020 adaylığından bir türlü paylaşılamayan VOB’a 
kadar pek çok konuyla ülke gündemini meşgul ediyor. Genel kanı, büyük bir sıçramanın eşiğinde 
olan İzmir’in, bu dev atak için kaldıraç arayışında olduğu yönünde. 

EXPO 2020 adaylığı bu anlamda çok önemseniyor ve bu konu Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün gündemine dahi girmiş durumda. Bu dönem İzmir’den milletvekili seçilen Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım’ın İzmir’e 35 yatırım projesi de dikkatle izlenen gelişmelerden. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, kenti denizle kucaklaştıracak büyük sahil projesiyle uğraşırken İzmir 
Kalkınma Ajansı, ‘öncülerin şehri’ sloganıyla nazar boncuklu yeni İzmir logosunu açıkladı. 

Kent büyük bir sıçrama yapmanın uğraşını verirken, bir yandan da büyük uğraşlarla elde 
ettiği kazanımlarını korumaya çalışıyor. İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde kurulan ve sekiz 
yılda ülkenin yüz akı haline gelen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın (VOB), �nans merkezi 
projesi kapsamında İstanbul’a taşınması ihtimali tartışılıyor. VOB’u yürekten sahiplenen İzmir 
kamuoyu, 8 yılda 150 kat büyüyen bu kurumun  İzmir’den kopartılmasına karşı sesini 
yükseltiyor.

Dergi olarak bu sayıda sayfalarımızı İzmir’in milletvekillerine açtık. VOB 
tartışmalarından EXPO adaylığına, İzmir’in yerinde saydığı görüşünden kent için yeni 
projelerine kadar önemli bir dizi konuda görüşlerini sorduk. Sorularımızı (tutuklu bulunan 
Mustafa Balbay dışındaki) bütün İzmirli vekillere gönderdik. Kentimizden çıkan iki bakan ve 
çeşitli partilere mensup sekiz milletvekili sorularımıza içtenlikle yanıt verdi. İki bakanımız VOB 
konusunda bir yorum yapmaktan kaçınırken milletvekillerimiz çoğunlukla VOB’un İzmir’den 
kopartılmasının yanlış olacağını savundu. İşte virgülüne dokunmadan o söyleşiler…

Kadir KILIÇPARLAR

İzmir’in vekilleri

için konuştugeleceğin İzmir’i

İZMİR TİCARET BORSASI DERGİSİ
İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ÖZEL RÖPORTAJ DOSYASI 



İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ÖZEL DOSYASI

bölgelerinde, tarım sanayi havzaları 
oluşturularak İhtisaslaşmış Tarım ve 
Hayvancılık Organize Sanayi Bölgeleri 
kurulacak ve işletmelere teşvik 
uygulanacaktır. Bu projeler ile birlikte 
üretici satış derdine düşmeyecek, bütün 
gücünü üretimde verimliliğin ve ürün 
kalitesinin artırılmasına harcayacaktır. 
Tarım Sanayi İşletmeleri, soğuk hava 
depoları, ambalajlama tesisleri, kurutma ve 
konserve tesisleri, paket ürün hazırlama 
tesisleri ve benzeri tarım sanayi tesisleri ile 
çi�çilerimize hizmet verecektir.

İzmir’in ticaretini bir üst noktaya 
taşıyacak olan e-PTT  AVM’yi bildiğiniz 
gibi kurduk. Ancak bununla birlikte 
Kemalpaşa’ya Türkiye’nin en büyük lojistik 
köylerinden birini de kuruyoruz.  Hatta 
şimdiden Kemalpaşa OSB ile limanlar 
arasında bağlantıyı sağlayacak demiryolu 
bağlantı hattını da hizmete vermek 
üzereyiz. 

Kuzey Ege Limanı, Kruvaziyer Limanı, 
Körfez Dönüşüm Projesi, İstanbul-Gebze- 
İzmir Otoyolu, Yat Limanları, dijital arşiv 
kent projeleri ve daha nice yatırım da 
İzmir’in hak ettiği gibi tüm alanlarda 
büyümüş ve dünya kenti olmuş bir şehir 
olması için. Biz bu yatırımlara devam 
edeceğiz, İzmir de ticaretin, sanayinin, 
turizmin, eğitimin ve tarımın merkezi 
olacak. 
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büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

İzmir bizim hükümet olarak üzerine 
titrediğimiz bir bölge ve İzmir’e de diğer 
illerimizde olduğu gibi sadece hizmet 
siyaseti düsturu ile yaklaşıyoruz. Bugüne 
kadar neredeyse ufak müdahalelerle 
çözülebilecek sorunlar bile göz ardı edilmiş 
veya yapılmamış. Oysa İzmir sahip olduğu 
stratejik konumu, denizi, tarihi, üretim 
gücü ve nüfusu ile diğer şehirler arasında 
çok farklı bir özelliğe sahip ve gelişebilme 
açısından çok daha avantajlı konumda. İşte 
biz bunu gördük ve seçim döneminde 
gündeme getirdiğimiz ve bugün bir bir 
hayata geçmeye başlayan 35 İzmir Projesi 
ile bu potansiyeli ortaya çıkararak İzmir’i 
Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı 

İzmir’in son yıllarda gelişemediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir, Türkiye’nin batıya açılan en 
önemli kapısı. Yıllarca böyle olmuş, bundan 
sonra da böyle olacak. Ancak sizin de 
söylediğiniz gibi İzmir, yatırım yoksulu 
olduğu, patinaj çektiği uzun bir dönem 
geçirdi. Hem mikro hem de makro anlamda 
ihtiyaçlarının karşılanmadığı dönemler 
gördü. Onun için mikro anlamda da makro 
anlamda İzmir’in ulaşım ve haberleşme 
alanında önceliklerinin farkındayız. Bu 
öncelikleri sürece sari olarak hayata 
geçirmekte kararlıyız. Genelde Türkiye’nin, 
özelde Ege Bölgesi’nin, daha özelde İzmir’in 
gerek ulusal ölçekte, gerek küresel ölçekte 
önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde nerede 
olması gerektiğinin de farkındayız. 9 yılda 
yaptığımız yatırımlar sadece bir başlangıç. 
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verecek olursak İzmir’in en önemli 
sorunlarından biri olan otopark sorunu için 
de YİD modeli ile çözüm getirmeyi 
hede�iyoruz. Karşıyaka, Konak ve 
Bornova’da mevcut yapılar korunarak açık 
veya kapalı otoparklar yapacağız. Söz 
konusu İzmir ise bizim konuşacak çok 
şeyimiz var.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda ne yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Malumunuz 2010 yılında Çin’in Şangay 
kentinde yapılan EXPO 2010 fuarına 
150’den fazla ülkeden katılım oldu. 70 
milyon insan fuarı ziyaret etti. 6 ay boyunca 
yapılan etkinliklerde ülkeler kendilerini 
tanıttılar. Sadece ülkelerin ekonomik ve 
kültürel değerleri tanıtılmadı; küresel 
ölçekte bir kaynaşmanın da zemini oluştu. 
EXPO 2015’i İzmir’de yapabilmek için, 
sadece İzmir değil, Başbakanımızla, 
Cumhurbaşkanımızla, kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla, yurt dışındaki gönüllü ve 
resmi teşekküllerimizle seferber olduk 
ancak 150 ülkeden 65’inin oyunu alabildik. 
2015’i kıl payı İtalya’ya, Milano’ya kaptırdık. 
Şimdi önümüzde 2020 var. Seçim 
beyannamemizde de EXPO 2020’nin 
İzmir’de yapılması için ne gerekiyorsa 
yapacağımızı taahhüt ettik. Eğer EXPO 
İzmir'de yapılırsa, Doğu Akdeniz'de yapılan 
ilk fuar olma özelliğini taşıyacak. Sağlık 
temasının da bir ilk olduğu "EXPO 2020 
İzmir" birçok ilke sahne olacak. İzmir yeni 
dizayn edilmiş geniş sergi alanıyla 
İnciraltı’nda, şehrin sahildeki 
banliyölerinden birinde EXPO'ya ev 
sahipliği yapacak. Büyük şehirlerle İzmir 
arasına hızlı tren bağlantısı yapılacak ve var 
olan şehir metrosu, yeni düzenlenmiş 
havaalanı geliştirilecek. Ayrıca dünyanın en 
geniş arkeoloji müzesi de İzmir’e 
kurulacak…

İstanbul İzmir otoyolu, Çandarlı Limanı 
gibi büyük projeler de o güne kadar 
tamamlanmış olacak. Eğer EXPO 2020 
Fuarı İzmir'de yapılırsa 40 milyon ziyaretçi 
bekleniyor ki bunun yarıdan fazlası yabancı 
turist olacak. 6 aylık periyotta bu kadar yerli 
ve yabancı turistin sadece İzmir’e değil, Ege 
Bölgesi’ne ve ülkemize ekonomik ve sosyal 
açıdan çok büyük katkılar sağlayacağı kesin. 

Bugün İzmir’in erişim diye, haberleşme 
diye bir sorunu kalmadı. Kent İçi 
ulaşımında Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte Egeray projesini hayata geçirdik. 
Türkiye’nin ilk demiryolu olan Aydın 
hattını yeniledik. Bölünmüş yollarda, 
İzmir’i Edirne’ye, İzmir’i Kars’a, İzmir’i 
Habur’a bağlayan ana arterleri açtık. İzmir’i 
Karadeniz’e bölünmüş yollarla bağladık. 
Havacılıkta Adnan Menderes’in eski 
tra�ğiyle yeni tra�ğini, yeni uçuş 
noktalarını anlatmaya gerek yok. Yat 
limanlarıyla, balıkçı barınaklarıyla, bu 
bölgede denizciliği yeniden canlandırdık. 
Mevcut limanın özel işletime açılması, 
İzmir Bölgesi için yeni liman inşası 
konusunda ne kadar hassas olduğumuzu 
biliyorsunuz.

Elbette sorunlarla karşılaşıyor engellerle 
karşılaşıyoruz. Ancak idare olarak 

görevimiz çıkan sorunların üzerine gitmek, 
bunu vatandaşa en az zarar verecek bir 
süreçte çözüme kavuşturmak. Ancak İzmir 
için yapılan güzel projelerin önünü kesmeye 
çalışmak, özellikle de siyaseten böyle bir şey 
yapmak sadece ve sadece İzmir’e zarar verir. 
Bu bakımdan herkesin daha duyarlı 
olmasını bekliyorum. Her zaman 
söylüyorum, İzmir için kimin projesi varsa, 
İzmir’e katkı sağlayacak �kri varsa gelsin, 
değerlendirelim. Olabilirliği varsa da 
hemen hayata geçirelim. Kapımız herkese 
ardına kadar açıktır. Ayrıca şunu da 
belirtmek istiyorum. Biz İzmir’i marka şehir 
yapacağız dedik ve yapacağız. Buna hiç 
kimsenin engel olmaya gücü yetmez. 
Önümüze çıkaracakları engel sadece 
hızımızı azaltabilir.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı zamanda bir 
sanayi ve turizm merkezi. Sizce İzmir 
hangi sektör veya sektörlerde büyümeli?

Sizin de söylediğiniz gibi İzmir, hem 
tarım, hem sanayi, hem ticaret, hem de 
turizm kenti. Ancak İzmir’in sadece tek bir 
sektörde büyümesi gibi bir durum söz 
konusu olamaz. İzmir için belirlediğimiz 
projeler de bu nedenle İzmir’in hem 
tarımını, hem sanayisini, hem turizmini, 
hem üniversitelerini, hem de ticaretini 
büyütecek yatırımlardır. İzmirlilerin de 
İzmir’e bu şekilde bakmaları gerekiyor. 

Örneğin İzmir’in tarımını daha da 
geliştirmek için İzmir’e verilen destekleri 
önemli ölçüde artırdık. Bakırçay, Gediz ve 
Küçük Menderes havzalarının geleneksel 
ürünleri incir, zeytin, pamuk ve tütün gerek 
iç pazarda, gerekse dış pazarda değerini 
bularak satılması için tesisler kurulmasını 
sağlayacağız. Kurulacak tesisler ile ülkemize 
daha fazla katma değer sağlanacak. Proje ile 
2 bölgede, kuzeyde Bergama-Kınık ve 
g ü n e y d e 
Ödemiş-Tire-Torbalı-Bayındır-Beydağ 

sağlayan ikinci şehir konumuna getireceğiz. 
Bizim gayemiz bu, İzmir’in hak ettiğini 
İzmir’e vermek ve aydınlık günlerine 
kavuşturmak. Tabi bir şeyleri ortaya 
koymadan da bunların olması mümkün 
değil tabi. Biz de bu projeleri la�a ya da 
bastığımız broşürlerde bırakmadık.

Bugün İzmir- İstanbul Otoyolu, İzmir- 
Ankara Hızlı Tren Hattı, Dünyanın ilk on 
büyük limanından olan Çandarlı Limanı, 
Konak Tüneli ve Sabuncubeli Tüneli vb. 
vaat ettiğimiz birçok projeyi başlattık.

Bunların hepsi de İzmir’in kaderini, 
çehresini değiştirecek,  İzmir’i geleceğe 
taşıyacak çok büyük projeler.  Mesela 
bunlardan İzmir-İstanbul Otoyolu 
Türkiye’nin en büyük YİD modeli ile 
gerçekleştirilen projesi. Bu yol ile 
İzmir-İstanbul arası seyahat süresini 8 
saatten 3 saate indireceğiz. Sonra, İzmir’i; 
Antalya’ya, Çanakkale’ye, Edirne’ye ve 
Ankara’ya bağlayacak otoyol projeleri de 
sırada.

Yine İzmir’e Türkiye’nin en büyük liman 
projesi olan Çandarlı Limanı’nı da 
kuruyoruz. Hatta bu liman Avrupa’nın en 
büyük dünyanın da ilk on büyük 
limanından biri olacak ve bu limanın 
açılmasıyla İzmir 3 kıtaya birden hizmet 
vermeye başlayacak. Bu limanın yanı sıra 
mevcut limanı büyütüyoruz, bununla da 
yetinmeyerek İzmir’e kruvaziyer limanı 
kuruyoruz. Ayrıca İzmir’e söz verdiğimiz 

İzmir-Ankara arası Hızlı Tren Projesine de 
başladık biliyorsunuz. Bu hat ile 
İzmir-Ankara arası demiryolu seyahatini 13 
saatten 3,5 saate indireceğiz. İzmirli 
sürücülerin kentin iç kısımlarındaki tra�k 
yoğunluğundan kaynaklanan ve giderek 
artan sorunlarına dur demek için Konak 
Tüneli’nin temelini attık.  İzmir’in kent içi 
tra�ğininin can damarı olan Mürselpaşa 
Bulvarı üstünden bağlanan Mustafa Kemal 
Paşa Bulvarına tra�k, projenin 
tamamlanmasıyla Konak Tüneli ile 
sağlanacak, İzmir’in kalbinin attığı; Kordon, 
Alsancak, Konak, Basmane ve Çankaya gibi 
semtlerin tra�k yükü azalacaktır.

Yine kent içi tra�k sorununu çözme 
noktasında, binlerce İzmirliye 
Aliağa-Cumaovası arasında hizmet veren 
İZBAN hattını; güneyde Selçuk’a, kuzeyde 
Bergama’ya kadar uzatarak İzmir Merkez 
bağlantı yollarındaki tra�k sorununa da son 
vereceğiz. 

Bildiğiniz gibi 20 milyar TL’lik ciroya 
ulaşan e-ticaret için İzmir’i e-ticaretin kalbi 
yapacak e-PTT AVM’yi İzmir’de açtık. Bu 
proje de İzmir’in ekonomisine büyük bir 
canlılık getirecek. 

2023 hede�erimiz doğrultusunda İzmir 
için daha birçok projemiz var. Bornova’ya, 
Ödemiş’e ve Tire’ye birer kültür merkezi, 
Uluslararası Antik Tiyatrolar Festivali, 
Deniz Ekonomisi Ar-Ge Enstitüsü gibi 
daha nice projeler planlıyoruz. Yine örnek 

İzmir’in ihtiyaç duyulan kamu 
yatırımlarından yana bir kaygısı olmasın. 
Bugün Eyfel Kulesi varsa, Sen nehrinde 
onlarca köprü varsa, bunlar hep EXPO'nun 
izleridir. Son EXPO için Şanghay'ın en 
gelişmemiş bölgesinde yapılan yatırımlar 10 
milyar dolar civarındaydı. Şimdi o bölge 
şehrin en gözde, en değerli bölgesi oldu. 
Türkiye’nin Asya ile Avrupa’yı, Karadeniz 
ile Akdeniz’i birbirine bağlayan eşsiz 
coğrafyası üzerinde Batı’nın en Doğu, 
Doğu’nun en Batı noktasındaki İzmir 
ilimize 2020 EXPO her ilimizden daha fazla 
yakışır.

EXPO’nun İzmir’e kazandırılması 
konusunda mevzuat ve organizasyon 
açısından arzu ettiğimiz noktaya geldik. 
EXPO için hem hükümet, hem yerel 
yönetim hem de sivil toplum 
kuruluşlarımız da üzerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bundan 
sonra artık dost ve kardeş ülkelerden destek 
gelmesi için çabalıyoruz. Bu konuda da 
önemli adımlar attık, olumlu sonuçlarını da 
görmeye başladık.

Ancak şunu da belirtmek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi İzmir için belirlediğimiz 35 + 
proje kapsamında yaklaşık 35 milyar 
dolarlık yatırım yapacağız. Bu yatırımların 
büyük bir kısmını da 2020 yılına kadar 
tamamlamayı planlıyoruz. Yani EXPO 
2020’yi kazansa da kazanmasa da İzmir 
kazanacak. Ama, EXPO 2020’yi kazanınca 
da İzmir’i kimse tutamayacak. Bakın 
yaptığımız yatırımların meyvesini almaya 
başladık bile. Bugün İzmir, 200 metropol 
şehrin yer aldığı dünyanın en hızlı büyüyen 
metropol ekonomileri listesinde Şangay, 
Riyad ve Cidde’den sonra 4. sırada yer 
alıyor. Yani İzmir büyüyor ve dünya bunu 
görüyor. Dediğim gibi bu İzmir adına 
EXPO 2020 seçimlerine de yansıyacak. 

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri sıralar mısınız?

Biraz önce de söylediğim gibi İzmir için, 
İzmirliler için 35 + projemiz var ve bu 
kapsamda birçok projeyi 1 yılda başlattık 
bile. İzmir için belirlediğimiz, hayal 
ettiğimiz projeler, sadece  bizim değil 
İzmir’in İzmirlilerin hayal ettiği projeler. 
Bize de bu ülkenin Bakan’ı, İzmir’in Bakan’ı 
olarak bu projeleri bir bir hayata geçirmek 
düşüyor. Çandarlı Limanı, İzmir-İstanbul 

Otoyolu, İzmir-Ankara YHT, Egeray, 
Konak Tüneli, Körfez Dönüşüm Projesi gibi 
birçok projeyi hayata geçirdik bile. Ancak 
İzmir için yapacağımız daha çok şey var. 

Bin yıldır tekne görmemiş Antik Efes 
Limanı’nı İzmir’e tekrar kazandıracağız. 
Tarihi dokuya zarar vermeden, sahilden 
yaklaşık 7 km boru hattı ile taşınacak su 
sayesinde limanın tekrar hayat bulmasını 
amaçlıyoruz. Bu projenin yanı sıra İzmir 
Körfezi ile Çeşme arasında deniz ulaşımını 
3 saat kısaltacak bir deniz otoyolu da 
yapacağız. 

İzmir balıkçılarına yeni tesislerle, daha 
fazla tekne bağlama kapasitesi sağlayacağız. 
Bu hede�ere yönelik, Güzelbahçe, Aliağa, 
Dikili ve Çeşme Balıkçı barınakları 
yapacağız. İzmir’in balıkçı barınak 
kapasitesini 4.200’e çıkaracağız. 

Biraz önce söylediğim gibi Tarım ve 
Hayvancılık Sanayi İşletmeleri açacağız. 
Kemalpaşa’ya Türkiye’nin en büyük lojistik 
merkezini kuracağız. Dijital Tarih 
Kütüphanesi, Dijital Arşiv Kent ile Bilişim 
ve Ar-Ge Merkezlerini İzmir’de kuracağız. 
Bilişim, iletişim ve diğer teknoloji 
alanlarında yeni teknolojiler geliştiren 
�rmaların destek ve teşvikler ile 
güçlendirilmesi amacı ile İzmir’de Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’nün Urla’da yer alan 35 
bin dönüm arazisi içerisinde bir Bilişim ve 
Ar-Ge Şehri kuracağız. İzmir’i bilişimin 
merkezi kenti yapacağız. 

Eğitim kenti İzmir için gençlerimizin 
barınma, çalışma, spor, sosyal etkinlik gibi 
ihtiyaçlarını modern tesislerde, okullarının 
yakınında ve düşük �yatlar ile sağlayacak 
olan öğrenci yaşam merkezleri kuracağız. 
İzmir’in futboluna yakışır olimpik 
stadyumlar yapacağız Atatürk stadyumunu 
yenileyeceğiz, Örnekköy’e de yeni bir 
olimpik stadyum yapacağız. 

Bildiğiniz gibi İzmir’in çağrı merkezleri 
sektörünün merkezi olması için de 
çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 
şimdiden yatırımlar başladı. Amacımız, 
Türkiye’nin çağrılarını İzmir’in karşılaması. 

İzmir için daha onlarca projemiz var. 
Her projeye de iyi hazırlanıyoruz, bir bir 
hayalleri gerçeği dönüştürüyoruz. Yeter ki 
İzmir istesin; biz hayalleri gerçeğe 
dönüştürürüz. 

Ak Parti İzmir Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım:

İzmir’i marka şehir yapacağız,
bunu hiç kimse engelleyemez

Ak Parti İzmir Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım



bölgelerinde, tarım sanayi havzaları 
oluşturularak İhtisaslaşmış Tarım ve 
Hayvancılık Organize Sanayi Bölgeleri 
kurulacak ve işletmelere teşvik 
uygulanacaktır. Bu projeler ile birlikte 
üretici satış derdine düşmeyecek, bütün 
gücünü üretimde verimliliğin ve ürün 
kalitesinin artırılmasına harcayacaktır. 
Tarım Sanayi İşletmeleri, soğuk hava 
depoları, ambalajlama tesisleri, kurutma ve 
konserve tesisleri, paket ürün hazırlama 
tesisleri ve benzeri tarım sanayi tesisleri ile 
çi�çilerimize hizmet verecektir.

İzmir’in ticaretini bir üst noktaya 
taşıyacak olan e-PTT  AVM’yi bildiğiniz 
gibi kurduk. Ancak bununla birlikte 
Kemalpaşa’ya Türkiye’nin en büyük lojistik 
köylerinden birini de kuruyoruz.  Hatta 
şimdiden Kemalpaşa OSB ile limanlar 
arasında bağlantıyı sağlayacak demiryolu 
bağlantı hattını da hizmete vermek 
üzereyiz. 

Kuzey Ege Limanı, Kruvaziyer Limanı, 
Körfez Dönüşüm Projesi, İstanbul-Gebze- 
İzmir Otoyolu, Yat Limanları, dijital arşiv 
kent projeleri ve daha nice yatırım da 
İzmir’in hak ettiği gibi tüm alanlarda 
büyümüş ve dünya kenti olmuş bir şehir 
olması için. Biz bu yatırımlara devam 
edeceğiz, İzmir de ticaretin, sanayinin, 
turizmin, eğitimin ve tarımın merkezi 
olacak. 
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büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

İzmir bizim hükümet olarak üzerine 
titrediğimiz bir bölge ve İzmir’e de diğer 
illerimizde olduğu gibi sadece hizmet 
siyaseti düsturu ile yaklaşıyoruz. Bugüne 
kadar neredeyse ufak müdahalelerle 
çözülebilecek sorunlar bile göz ardı edilmiş 
veya yapılmamış. Oysa İzmir sahip olduğu 
stratejik konumu, denizi, tarihi, üretim 
gücü ve nüfusu ile diğer şehirler arasında 
çok farklı bir özelliğe sahip ve gelişebilme 
açısından çok daha avantajlı konumda. İşte 
biz bunu gördük ve seçim döneminde 
gündeme getirdiğimiz ve bugün bir bir 
hayata geçmeye başlayan 35 İzmir Projesi 
ile bu potansiyeli ortaya çıkararak İzmir’i 
Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı 

İzmir’in son yıllarda gelişemediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir, Türkiye’nin batıya açılan en 
önemli kapısı. Yıllarca böyle olmuş, bundan 
sonra da böyle olacak. Ancak sizin de 
söylediğiniz gibi İzmir, yatırım yoksulu 
olduğu, patinaj çektiği uzun bir dönem 
geçirdi. Hem mikro hem de makro anlamda 
ihtiyaçlarının karşılanmadığı dönemler 
gördü. Onun için mikro anlamda da makro 
anlamda İzmir’in ulaşım ve haberleşme 
alanında önceliklerinin farkındayız. Bu 
öncelikleri sürece sari olarak hayata 
geçirmekte kararlıyız. Genelde Türkiye’nin, 
özelde Ege Bölgesi’nin, daha özelde İzmir’in 
gerek ulusal ölçekte, gerek küresel ölçekte 
önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde nerede 
olması gerektiğinin de farkındayız. 9 yılda 
yaptığımız yatırımlar sadece bir başlangıç. 
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verecek olursak İzmir’in en önemli 
sorunlarından biri olan otopark sorunu için 
de YİD modeli ile çözüm getirmeyi 
hede�iyoruz. Karşıyaka, Konak ve 
Bornova’da mevcut yapılar korunarak açık 
veya kapalı otoparklar yapacağız. Söz 
konusu İzmir ise bizim konuşacak çok 
şeyimiz var.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda ne yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Malumunuz 2010 yılında Çin’in Şangay 
kentinde yapılan EXPO 2010 fuarına 
150’den fazla ülkeden katılım oldu. 70 
milyon insan fuarı ziyaret etti. 6 ay boyunca 
yapılan etkinliklerde ülkeler kendilerini 
tanıttılar. Sadece ülkelerin ekonomik ve 
kültürel değerleri tanıtılmadı; küresel 
ölçekte bir kaynaşmanın da zemini oluştu. 
EXPO 2015’i İzmir’de yapabilmek için, 
sadece İzmir değil, Başbakanımızla, 
Cumhurbaşkanımızla, kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla, yurt dışındaki gönüllü ve 
resmi teşekküllerimizle seferber olduk 
ancak 150 ülkeden 65’inin oyunu alabildik. 
2015’i kıl payı İtalya’ya, Milano’ya kaptırdık. 
Şimdi önümüzde 2020 var. Seçim 
beyannamemizde de EXPO 2020’nin 
İzmir’de yapılması için ne gerekiyorsa 
yapacağımızı taahhüt ettik. Eğer EXPO 
İzmir'de yapılırsa, Doğu Akdeniz'de yapılan 
ilk fuar olma özelliğini taşıyacak. Sağlık 
temasının da bir ilk olduğu "EXPO 2020 
İzmir" birçok ilke sahne olacak. İzmir yeni 
dizayn edilmiş geniş sergi alanıyla 
İnciraltı’nda, şehrin sahildeki 
banliyölerinden birinde EXPO'ya ev 
sahipliği yapacak. Büyük şehirlerle İzmir 
arasına hızlı tren bağlantısı yapılacak ve var 
olan şehir metrosu, yeni düzenlenmiş 
havaalanı geliştirilecek. Ayrıca dünyanın en 
geniş arkeoloji müzesi de İzmir’e 
kurulacak…

İstanbul İzmir otoyolu, Çandarlı Limanı 
gibi büyük projeler de o güne kadar 
tamamlanmış olacak. Eğer EXPO 2020 
Fuarı İzmir'de yapılırsa 40 milyon ziyaretçi 
bekleniyor ki bunun yarıdan fazlası yabancı 
turist olacak. 6 aylık periyotta bu kadar yerli 
ve yabancı turistin sadece İzmir’e değil, Ege 
Bölgesi’ne ve ülkemize ekonomik ve sosyal 
açıdan çok büyük katkılar sağlayacağı kesin. 

Bugün İzmir’in erişim diye, haberleşme 
diye bir sorunu kalmadı. Kent İçi 
ulaşımında Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte Egeray projesini hayata geçirdik. 
Türkiye’nin ilk demiryolu olan Aydın 
hattını yeniledik. Bölünmüş yollarda, 
İzmir’i Edirne’ye, İzmir’i Kars’a, İzmir’i 
Habur’a bağlayan ana arterleri açtık. İzmir’i 
Karadeniz’e bölünmüş yollarla bağladık. 
Havacılıkta Adnan Menderes’in eski 
tra�ğiyle yeni tra�ğini, yeni uçuş 
noktalarını anlatmaya gerek yok. Yat 
limanlarıyla, balıkçı barınaklarıyla, bu 
bölgede denizciliği yeniden canlandırdık. 
Mevcut limanın özel işletime açılması, 
İzmir Bölgesi için yeni liman inşası 
konusunda ne kadar hassas olduğumuzu 
biliyorsunuz.

Elbette sorunlarla karşılaşıyor engellerle 
karşılaşıyoruz. Ancak idare olarak 

görevimiz çıkan sorunların üzerine gitmek, 
bunu vatandaşa en az zarar verecek bir 
süreçte çözüme kavuşturmak. Ancak İzmir 
için yapılan güzel projelerin önünü kesmeye 
çalışmak, özellikle de siyaseten böyle bir şey 
yapmak sadece ve sadece İzmir’e zarar verir. 
Bu bakımdan herkesin daha duyarlı 
olmasını bekliyorum. Her zaman 
söylüyorum, İzmir için kimin projesi varsa, 
İzmir’e katkı sağlayacak �kri varsa gelsin, 
değerlendirelim. Olabilirliği varsa da 
hemen hayata geçirelim. Kapımız herkese 
ardına kadar açıktır. Ayrıca şunu da 
belirtmek istiyorum. Biz İzmir’i marka şehir 
yapacağız dedik ve yapacağız. Buna hiç 
kimsenin engel olmaya gücü yetmez. 
Önümüze çıkaracakları engel sadece 
hızımızı azaltabilir.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı zamanda bir 
sanayi ve turizm merkezi. Sizce İzmir 
hangi sektör veya sektörlerde büyümeli?

Sizin de söylediğiniz gibi İzmir, hem 
tarım, hem sanayi, hem ticaret, hem de 
turizm kenti. Ancak İzmir’in sadece tek bir 
sektörde büyümesi gibi bir durum söz 
konusu olamaz. İzmir için belirlediğimiz 
projeler de bu nedenle İzmir’in hem 
tarımını, hem sanayisini, hem turizmini, 
hem üniversitelerini, hem de ticaretini 
büyütecek yatırımlardır. İzmirlilerin de 
İzmir’e bu şekilde bakmaları gerekiyor. 

Örneğin İzmir’in tarımını daha da 
geliştirmek için İzmir’e verilen destekleri 
önemli ölçüde artırdık. Bakırçay, Gediz ve 
Küçük Menderes havzalarının geleneksel 
ürünleri incir, zeytin, pamuk ve tütün gerek 
iç pazarda, gerekse dış pazarda değerini 
bularak satılması için tesisler kurulmasını 
sağlayacağız. Kurulacak tesisler ile ülkemize 
daha fazla katma değer sağlanacak. Proje ile 
2 bölgede, kuzeyde Bergama-Kınık ve 
g ü n e y d e 
Ödemiş-Tire-Torbalı-Bayındır-Beydağ 

sağlayan ikinci şehir konumuna getireceğiz. 
Bizim gayemiz bu, İzmir’in hak ettiğini 
İzmir’e vermek ve aydınlık günlerine 
kavuşturmak. Tabi bir şeyleri ortaya 
koymadan da bunların olması mümkün 
değil tabi. Biz de bu projeleri la�a ya da 
bastığımız broşürlerde bırakmadık.

Bugün İzmir- İstanbul Otoyolu, İzmir- 
Ankara Hızlı Tren Hattı, Dünyanın ilk on 
büyük limanından olan Çandarlı Limanı, 
Konak Tüneli ve Sabuncubeli Tüneli vb. 
vaat ettiğimiz birçok projeyi başlattık.

Bunların hepsi de İzmir’in kaderini, 
çehresini değiştirecek,  İzmir’i geleceğe 
taşıyacak çok büyük projeler.  Mesela 
bunlardan İzmir-İstanbul Otoyolu 
Türkiye’nin en büyük YİD modeli ile 
gerçekleştirilen projesi. Bu yol ile 
İzmir-İstanbul arası seyahat süresini 8 
saatten 3 saate indireceğiz. Sonra, İzmir’i; 
Antalya’ya, Çanakkale’ye, Edirne’ye ve 
Ankara’ya bağlayacak otoyol projeleri de 
sırada.

Yine İzmir’e Türkiye’nin en büyük liman 
projesi olan Çandarlı Limanı’nı da 
kuruyoruz. Hatta bu liman Avrupa’nın en 
büyük dünyanın da ilk on büyük 
limanından biri olacak ve bu limanın 
açılmasıyla İzmir 3 kıtaya birden hizmet 
vermeye başlayacak. Bu limanın yanı sıra 
mevcut limanı büyütüyoruz, bununla da 
yetinmeyerek İzmir’e kruvaziyer limanı 
kuruyoruz. Ayrıca İzmir’e söz verdiğimiz 

İzmir-Ankara arası Hızlı Tren Projesine de 
başladık biliyorsunuz. Bu hat ile 
İzmir-Ankara arası demiryolu seyahatini 13 
saatten 3,5 saate indireceğiz. İzmirli 
sürücülerin kentin iç kısımlarındaki tra�k 
yoğunluğundan kaynaklanan ve giderek 
artan sorunlarına dur demek için Konak 
Tüneli’nin temelini attık.  İzmir’in kent içi 
tra�ğininin can damarı olan Mürselpaşa 
Bulvarı üstünden bağlanan Mustafa Kemal 
Paşa Bulvarına tra�k, projenin 
tamamlanmasıyla Konak Tüneli ile 
sağlanacak, İzmir’in kalbinin attığı; Kordon, 
Alsancak, Konak, Basmane ve Çankaya gibi 
semtlerin tra�k yükü azalacaktır.

Yine kent içi tra�k sorununu çözme 
noktasında, binlerce İzmirliye 
Aliağa-Cumaovası arasında hizmet veren 
İZBAN hattını; güneyde Selçuk’a, kuzeyde 
Bergama’ya kadar uzatarak İzmir Merkez 
bağlantı yollarındaki tra�k sorununa da son 
vereceğiz. 

Bildiğiniz gibi 20 milyar TL’lik ciroya 
ulaşan e-ticaret için İzmir’i e-ticaretin kalbi 
yapacak e-PTT AVM’yi İzmir’de açtık. Bu 
proje de İzmir’in ekonomisine büyük bir 
canlılık getirecek. 

2023 hede�erimiz doğrultusunda İzmir 
için daha birçok projemiz var. Bornova’ya, 
Ödemiş’e ve Tire’ye birer kültür merkezi, 
Uluslararası Antik Tiyatrolar Festivali, 
Deniz Ekonomisi Ar-Ge Enstitüsü gibi 
daha nice projeler planlıyoruz. Yine örnek 

İzmir’in ihtiyaç duyulan kamu 
yatırımlarından yana bir kaygısı olmasın. 
Bugün Eyfel Kulesi varsa, Sen nehrinde 
onlarca köprü varsa, bunlar hep EXPO'nun 
izleridir. Son EXPO için Şanghay'ın en 
gelişmemiş bölgesinde yapılan yatırımlar 10 
milyar dolar civarındaydı. Şimdi o bölge 
şehrin en gözde, en değerli bölgesi oldu. 
Türkiye’nin Asya ile Avrupa’yı, Karadeniz 
ile Akdeniz’i birbirine bağlayan eşsiz 
coğrafyası üzerinde Batı’nın en Doğu, 
Doğu’nun en Batı noktasındaki İzmir 
ilimize 2020 EXPO her ilimizden daha fazla 
yakışır.

EXPO’nun İzmir’e kazandırılması 
konusunda mevzuat ve organizasyon 
açısından arzu ettiğimiz noktaya geldik. 
EXPO için hem hükümet, hem yerel 
yönetim hem de sivil toplum 
kuruluşlarımız da üzerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bundan 
sonra artık dost ve kardeş ülkelerden destek 
gelmesi için çabalıyoruz. Bu konuda da 
önemli adımlar attık, olumlu sonuçlarını da 
görmeye başladık.

Ancak şunu da belirtmek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi İzmir için belirlediğimiz 35 + 
proje kapsamında yaklaşık 35 milyar 
dolarlık yatırım yapacağız. Bu yatırımların 
büyük bir kısmını da 2020 yılına kadar 
tamamlamayı planlıyoruz. Yani EXPO 
2020’yi kazansa da kazanmasa da İzmir 
kazanacak. Ama, EXPO 2020’yi kazanınca 
da İzmir’i kimse tutamayacak. Bakın 
yaptığımız yatırımların meyvesini almaya 
başladık bile. Bugün İzmir, 200 metropol 
şehrin yer aldığı dünyanın en hızlı büyüyen 
metropol ekonomileri listesinde Şangay, 
Riyad ve Cidde’den sonra 4. sırada yer 
alıyor. Yani İzmir büyüyor ve dünya bunu 
görüyor. Dediğim gibi bu İzmir adına 
EXPO 2020 seçimlerine de yansıyacak. 

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri sıralar mısınız?

Biraz önce de söylediğim gibi İzmir için, 
İzmirliler için 35 + projemiz var ve bu 
kapsamda birçok projeyi 1 yılda başlattık 
bile. İzmir için belirlediğimiz, hayal 
ettiğimiz projeler, sadece  bizim değil 
İzmir’in İzmirlilerin hayal ettiği projeler. 
Bize de bu ülkenin Bakan’ı, İzmir’in Bakan’ı 
olarak bu projeleri bir bir hayata geçirmek 
düşüyor. Çandarlı Limanı, İzmir-İstanbul 

Otoyolu, İzmir-Ankara YHT, Egeray, 
Konak Tüneli, Körfez Dönüşüm Projesi gibi 
birçok projeyi hayata geçirdik bile. Ancak 
İzmir için yapacağımız daha çok şey var. 

Bin yıldır tekne görmemiş Antik Efes 
Limanı’nı İzmir’e tekrar kazandıracağız. 
Tarihi dokuya zarar vermeden, sahilden 
yaklaşık 7 km boru hattı ile taşınacak su 
sayesinde limanın tekrar hayat bulmasını 
amaçlıyoruz. Bu projenin yanı sıra İzmir 
Körfezi ile Çeşme arasında deniz ulaşımını 
3 saat kısaltacak bir deniz otoyolu da 
yapacağız. 

İzmir balıkçılarına yeni tesislerle, daha 
fazla tekne bağlama kapasitesi sağlayacağız. 
Bu hede�ere yönelik, Güzelbahçe, Aliağa, 
Dikili ve Çeşme Balıkçı barınakları 
yapacağız. İzmir’in balıkçı barınak 
kapasitesini 4.200’e çıkaracağız. 

Biraz önce söylediğim gibi Tarım ve 
Hayvancılık Sanayi İşletmeleri açacağız. 
Kemalpaşa’ya Türkiye’nin en büyük lojistik 
merkezini kuracağız. Dijital Tarih 
Kütüphanesi, Dijital Arşiv Kent ile Bilişim 
ve Ar-Ge Merkezlerini İzmir’de kuracağız. 
Bilişim, iletişim ve diğer teknoloji 
alanlarında yeni teknolojiler geliştiren 
�rmaların destek ve teşvikler ile 
güçlendirilmesi amacı ile İzmir’de Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’nün Urla’da yer alan 35 
bin dönüm arazisi içerisinde bir Bilişim ve 
Ar-Ge Şehri kuracağız. İzmir’i bilişimin 
merkezi kenti yapacağız. 

Eğitim kenti İzmir için gençlerimizin 
barınma, çalışma, spor, sosyal etkinlik gibi 
ihtiyaçlarını modern tesislerde, okullarının 
yakınında ve düşük �yatlar ile sağlayacak 
olan öğrenci yaşam merkezleri kuracağız. 
İzmir’in futboluna yakışır olimpik 
stadyumlar yapacağız Atatürk stadyumunu 
yenileyeceğiz, Örnekköy’e de yeni bir 
olimpik stadyum yapacağız. 

Bildiğiniz gibi İzmir’in çağrı merkezleri 
sektörünün merkezi olması için de 
çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 
şimdiden yatırımlar başladı. Amacımız, 
Türkiye’nin çağrılarını İzmir’in karşılaması. 

İzmir için daha onlarca projemiz var. 
Her projeye de iyi hazırlanıyoruz, bir bir 
hayalleri gerçeği dönüştürüyoruz. Yeter ki 
İzmir istesin; biz hayalleri gerçeğe 
dönüştürürüz. 
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bölgelerinde, tarım sanayi havzaları 
oluşturularak İhtisaslaşmış Tarım ve 
Hayvancılık Organize Sanayi Bölgeleri 
kurulacak ve işletmelere teşvik 
uygulanacaktır. Bu projeler ile birlikte 
üretici satış derdine düşmeyecek, bütün 
gücünü üretimde verimliliğin ve ürün 
kalitesinin artırılmasına harcayacaktır. 
Tarım Sanayi İşletmeleri, soğuk hava 
depoları, ambalajlama tesisleri, kurutma ve 
konserve tesisleri, paket ürün hazırlama 
tesisleri ve benzeri tarım sanayi tesisleri ile 
çi�çilerimize hizmet verecektir.

İzmir’in ticaretini bir üst noktaya 
taşıyacak olan e-PTT  AVM’yi bildiğiniz 
gibi kurduk. Ancak bununla birlikte 
Kemalpaşa’ya Türkiye’nin en büyük lojistik 
köylerinden birini de kuruyoruz.  Hatta 
şimdiden Kemalpaşa OSB ile limanlar 
arasında bağlantıyı sağlayacak demiryolu 
bağlantı hattını da hizmete vermek 
üzereyiz. 

Kuzey Ege Limanı, Kruvaziyer Limanı, 
Körfez Dönüşüm Projesi, İstanbul-Gebze- 
İzmir Otoyolu, Yat Limanları, dijital arşiv 
kent projeleri ve daha nice yatırım da 
İzmir’in hak ettiği gibi tüm alanlarda 
büyümüş ve dünya kenti olmuş bir şehir 
olması için. Biz bu yatırımlara devam 
edeceğiz, İzmir de ticaretin, sanayinin, 
turizmin, eğitimin ve tarımın merkezi 
olacak. 
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büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

İzmir bizim hükümet olarak üzerine 
titrediğimiz bir bölge ve İzmir’e de diğer 
illerimizde olduğu gibi sadece hizmet 
siyaseti düsturu ile yaklaşıyoruz. Bugüne 
kadar neredeyse ufak müdahalelerle 
çözülebilecek sorunlar bile göz ardı edilmiş 
veya yapılmamış. Oysa İzmir sahip olduğu 
stratejik konumu, denizi, tarihi, üretim 
gücü ve nüfusu ile diğer şehirler arasında 
çok farklı bir özelliğe sahip ve gelişebilme 
açısından çok daha avantajlı konumda. İşte 
biz bunu gördük ve seçim döneminde 
gündeme getirdiğimiz ve bugün bir bir 
hayata geçmeye başlayan 35 İzmir Projesi 
ile bu potansiyeli ortaya çıkararak İzmir’i 
Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı 

İzmir’in son yıllarda gelişemediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir, Türkiye’nin batıya açılan en 
önemli kapısı. Yıllarca böyle olmuş, bundan 
sonra da böyle olacak. Ancak sizin de 
söylediğiniz gibi İzmir, yatırım yoksulu 
olduğu, patinaj çektiği uzun bir dönem 
geçirdi. Hem mikro hem de makro anlamda 
ihtiyaçlarının karşılanmadığı dönemler 
gördü. Onun için mikro anlamda da makro 
anlamda İzmir’in ulaşım ve haberleşme 
alanında önceliklerinin farkındayız. Bu 
öncelikleri sürece sari olarak hayata 
geçirmekte kararlıyız. Genelde Türkiye’nin, 
özelde Ege Bölgesi’nin, daha özelde İzmir’in 
gerek ulusal ölçekte, gerek küresel ölçekte 
önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde nerede 
olması gerektiğinin de farkındayız. 9 yılda 
yaptığımız yatırımlar sadece bir başlangıç. 

İzmir'in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir benim için çok özel bir şehir, 
Ege'nin en önemli kültür ve turizm 
merkezlerinden olan İzmirimizin kent 
yapısı ve sosyal-kültürel mekanları ile daha 
çağdaş, daha gelişmiş bir kent olarak 
bölgeye sinerji katması en büyük 
arzumuzdur. Hede�miz elbette ki Ege'nin 
İncisi'ni çok daha ilerilere taşımak 
Türkiye'nin ekonomik, demokratik, 
kültürel gelişmesinin ve tabi ki turizminin 
en önemli merkezlerinden birisi haline 
getirmektir.

Sahip olduğu bu büyük potansiyelin 

verecek olursak İzmir’in en önemli 
sorunlarından biri olan otopark sorunu için 
de YİD modeli ile çözüm getirmeyi 
hede�iyoruz. Karşıyaka, Konak ve 
Bornova’da mevcut yapılar korunarak açık 
veya kapalı otoparklar yapacağız. Söz 
konusu İzmir ise bizim konuşacak çok 
şeyimiz var.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda ne yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Malumunuz 2010 yılında Çin’in Şangay 
kentinde yapılan EXPO 2010 fuarına 
150’den fazla ülkeden katılım oldu. 70 
milyon insan fuarı ziyaret etti. 6 ay boyunca 
yapılan etkinliklerde ülkeler kendilerini 
tanıttılar. Sadece ülkelerin ekonomik ve 
kültürel değerleri tanıtılmadı; küresel 
ölçekte bir kaynaşmanın da zemini oluştu. 
EXPO 2015’i İzmir’de yapabilmek için, 
sadece İzmir değil, Başbakanımızla, 
Cumhurbaşkanımızla, kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla, yurt dışındaki gönüllü ve 
resmi teşekküllerimizle seferber olduk 
ancak 150 ülkeden 65’inin oyunu alabildik. 
2015’i kıl payı İtalya’ya, Milano’ya kaptırdık. 
Şimdi önümüzde 2020 var. Seçim 
beyannamemizde de EXPO 2020’nin 
İzmir’de yapılması için ne gerekiyorsa 
yapacağımızı taahhüt ettik. Eğer EXPO 
İzmir'de yapılırsa, Doğu Akdeniz'de yapılan 
ilk fuar olma özelliğini taşıyacak. Sağlık 
temasının da bir ilk olduğu "EXPO 2020 
İzmir" birçok ilke sahne olacak. İzmir yeni 
dizayn edilmiş geniş sergi alanıyla 
İnciraltı’nda, şehrin sahildeki 
banliyölerinden birinde EXPO'ya ev 
sahipliği yapacak. Büyük şehirlerle İzmir 
arasına hızlı tren bağlantısı yapılacak ve var 
olan şehir metrosu, yeni düzenlenmiş 
havaalanı geliştirilecek. Ayrıca dünyanın en 
geniş arkeoloji müzesi de İzmir’e 
kurulacak…

İstanbul İzmir otoyolu, Çandarlı Limanı 
gibi büyük projeler de o güne kadar 
tamamlanmış olacak. Eğer EXPO 2020 
Fuarı İzmir'de yapılırsa 40 milyon ziyaretçi 
bekleniyor ki bunun yarıdan fazlası yabancı 
turist olacak. 6 aylık periyotta bu kadar yerli 
ve yabancı turistin sadece İzmir’e değil, Ege 
Bölgesi’ne ve ülkemize ekonomik ve sosyal 
açıdan çok büyük katkılar sağlayacağı kesin. 
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Bugün İzmir’in erişim diye, haberleşme 
diye bir sorunu kalmadı. Kent İçi 
ulaşımında Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte Egeray projesini hayata geçirdik. 
Türkiye’nin ilk demiryolu olan Aydın 
hattını yeniledik. Bölünmüş yollarda, 
İzmir’i Edirne’ye, İzmir’i Kars’a, İzmir’i 
Habur’a bağlayan ana arterleri açtık. İzmir’i 
Karadeniz’e bölünmüş yollarla bağladık. 
Havacılıkta Adnan Menderes’in eski 
tra�ğiyle yeni tra�ğini, yeni uçuş 
noktalarını anlatmaya gerek yok. Yat 
limanlarıyla, balıkçı barınaklarıyla, bu 
bölgede denizciliği yeniden canlandırdık. 
Mevcut limanın özel işletime açılması, 
İzmir Bölgesi için yeni liman inşası 
konusunda ne kadar hassas olduğumuzu 
biliyorsunuz.

Elbette sorunlarla karşılaşıyor engellerle 
karşılaşıyoruz. Ancak idare olarak 

görevimiz çıkan sorunların üzerine gitmek, 
bunu vatandaşa en az zarar verecek bir 
süreçte çözüme kavuşturmak. Ancak İzmir 
için yapılan güzel projelerin önünü kesmeye 
çalışmak, özellikle de siyaseten böyle bir şey 
yapmak sadece ve sadece İzmir’e zarar verir. 
Bu bakımdan herkesin daha duyarlı 
olmasını bekliyorum. Her zaman 
söylüyorum, İzmir için kimin projesi varsa, 
İzmir’e katkı sağlayacak �kri varsa gelsin, 
değerlendirelim. Olabilirliği varsa da 
hemen hayata geçirelim. Kapımız herkese 
ardına kadar açıktır. Ayrıca şunu da 
belirtmek istiyorum. Biz İzmir’i marka şehir 
yapacağız dedik ve yapacağız. Buna hiç 
kimsenin engel olmaya gücü yetmez. 
Önümüze çıkaracakları engel sadece 
hızımızı azaltabilir.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı zamanda bir 
sanayi ve turizm merkezi. Sizce İzmir 
hangi sektör veya sektörlerde büyümeli?

Sizin de söylediğiniz gibi İzmir, hem 
tarım, hem sanayi, hem ticaret, hem de 
turizm kenti. Ancak İzmir’in sadece tek bir 
sektörde büyümesi gibi bir durum söz 
konusu olamaz. İzmir için belirlediğimiz 
projeler de bu nedenle İzmir’in hem 
tarımını, hem sanayisini, hem turizmini, 
hem üniversitelerini, hem de ticaretini 
büyütecek yatırımlardır. İzmirlilerin de 
İzmir’e bu şekilde bakmaları gerekiyor. 

Örneğin İzmir’in tarımını daha da 
geliştirmek için İzmir’e verilen destekleri 
önemli ölçüde artırdık. Bakırçay, Gediz ve 
Küçük Menderes havzalarının geleneksel 
ürünleri incir, zeytin, pamuk ve tütün gerek 
iç pazarda, gerekse dış pazarda değerini 
bularak satılması için tesisler kurulmasını 
sağlayacağız. Kurulacak tesisler ile ülkemize 
daha fazla katma değer sağlanacak. Proje ile 
2 bölgede, kuzeyde Bergama-Kınık ve 
g ü n e y d e 
Ödemiş-Tire-Torbalı-Bayındır-Beydağ 

sağlayan ikinci şehir konumuna getireceğiz. 
Bizim gayemiz bu, İzmir’in hak ettiğini 
İzmir’e vermek ve aydınlık günlerine 
kavuşturmak. Tabi bir şeyleri ortaya 
koymadan da bunların olması mümkün 
değil tabi. Biz de bu projeleri la�a ya da 
bastığımız broşürlerde bırakmadık.

Bugün İzmir- İstanbul Otoyolu, İzmir- 
Ankara Hızlı Tren Hattı, Dünyanın ilk on 
büyük limanından olan Çandarlı Limanı, 
Konak Tüneli ve Sabuncubeli Tüneli vb. 
vaat ettiğimiz birçok projeyi başlattık.

Bunların hepsi de İzmir’in kaderini, 
çehresini değiştirecek,  İzmir’i geleceğe 
taşıyacak çok büyük projeler.  Mesela 
bunlardan İzmir-İstanbul Otoyolu 
Türkiye’nin en büyük YİD modeli ile 
gerçekleştirilen projesi. Bu yol ile 
İzmir-İstanbul arası seyahat süresini 8 
saatten 3 saate indireceğiz. Sonra, İzmir’i; 
Antalya’ya, Çanakkale’ye, Edirne’ye ve 
Ankara’ya bağlayacak otoyol projeleri de 
sırada.

Yine İzmir’e Türkiye’nin en büyük liman 
projesi olan Çandarlı Limanı’nı da 
kuruyoruz. Hatta bu liman Avrupa’nın en 
büyük dünyanın da ilk on büyük 
limanından biri olacak ve bu limanın 
açılmasıyla İzmir 3 kıtaya birden hizmet 
vermeye başlayacak. Bu limanın yanı sıra 
mevcut limanı büyütüyoruz, bununla da 
yetinmeyerek İzmir’e kruvaziyer limanı 
kuruyoruz. Ayrıca İzmir’e söz verdiğimiz 

İzmir-Ankara arası Hızlı Tren Projesine de 
başladık biliyorsunuz. Bu hat ile 
İzmir-Ankara arası demiryolu seyahatini 13 
saatten 3,5 saate indireceğiz. İzmirli 
sürücülerin kentin iç kısımlarındaki tra�k 
yoğunluğundan kaynaklanan ve giderek 
artan sorunlarına dur demek için Konak 
Tüneli’nin temelini attık.  İzmir’in kent içi 
tra�ğininin can damarı olan Mürselpaşa 
Bulvarı üstünden bağlanan Mustafa Kemal 
Paşa Bulvarına tra�k, projenin 
tamamlanmasıyla Konak Tüneli ile 
sağlanacak, İzmir’in kalbinin attığı; Kordon, 
Alsancak, Konak, Basmane ve Çankaya gibi 
semtlerin tra�k yükü azalacaktır.

Yine kent içi tra�k sorununu çözme 
noktasında, binlerce İzmirliye 
Aliağa-Cumaovası arasında hizmet veren 
İZBAN hattını; güneyde Selçuk’a, kuzeyde 
Bergama’ya kadar uzatarak İzmir Merkez 
bağlantı yollarındaki tra�k sorununa da son 
vereceğiz. 

Bildiğiniz gibi 20 milyar TL’lik ciroya 
ulaşan e-ticaret için İzmir’i e-ticaretin kalbi 
yapacak e-PTT AVM’yi İzmir’de açtık. Bu 
proje de İzmir’in ekonomisine büyük bir 
canlılık getirecek. 

2023 hede�erimiz doğrultusunda İzmir 
için daha birçok projemiz var. Bornova’ya, 
Ödemiş’e ve Tire’ye birer kültür merkezi, 
Uluslararası Antik Tiyatrolar Festivali, 
Deniz Ekonomisi Ar-Ge Enstitüsü gibi 
daha nice projeler planlıyoruz. Yine örnek 

İzmir’in ihtiyaç duyulan kamu 
yatırımlarından yana bir kaygısı olmasın. 
Bugün Eyfel Kulesi varsa, Sen nehrinde 
onlarca köprü varsa, bunlar hep EXPO'nun 
izleridir. Son EXPO için Şanghay'ın en 
gelişmemiş bölgesinde yapılan yatırımlar 10 
milyar dolar civarındaydı. Şimdi o bölge 
şehrin en gözde, en değerli bölgesi oldu. 
Türkiye’nin Asya ile Avrupa’yı, Karadeniz 
ile Akdeniz’i birbirine bağlayan eşsiz 
coğrafyası üzerinde Batı’nın en Doğu, 
Doğu’nun en Batı noktasındaki İzmir 
ilimize 2020 EXPO her ilimizden daha fazla 
yakışır.

EXPO’nun İzmir’e kazandırılması 
konusunda mevzuat ve organizasyon 
açısından arzu ettiğimiz noktaya geldik. 
EXPO için hem hükümet, hem yerel 
yönetim hem de sivil toplum 
kuruluşlarımız da üzerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bundan 
sonra artık dost ve kardeş ülkelerden destek 
gelmesi için çabalıyoruz. Bu konuda da 
önemli adımlar attık, olumlu sonuçlarını da 
görmeye başladık.

Ancak şunu da belirtmek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi İzmir için belirlediğimiz 35 + 
proje kapsamında yaklaşık 35 milyar 
dolarlık yatırım yapacağız. Bu yatırımların 
büyük bir kısmını da 2020 yılına kadar 
tamamlamayı planlıyoruz. Yani EXPO 
2020’yi kazansa da kazanmasa da İzmir 
kazanacak. Ama, EXPO 2020’yi kazanınca 
da İzmir’i kimse tutamayacak. Bakın 
yaptığımız yatırımların meyvesini almaya 
başladık bile. Bugün İzmir, 200 metropol 
şehrin yer aldığı dünyanın en hızlı büyüyen 
metropol ekonomileri listesinde Şangay, 
Riyad ve Cidde’den sonra 4. sırada yer 
alıyor. Yani İzmir büyüyor ve dünya bunu 
görüyor. Dediğim gibi bu İzmir adına 
EXPO 2020 seçimlerine de yansıyacak. 

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri sıralar mısınız?

Biraz önce de söylediğim gibi İzmir için, 
İzmirliler için 35 + projemiz var ve bu 
kapsamda birçok projeyi 1 yılda başlattık 
bile. İzmir için belirlediğimiz, hayal 
ettiğimiz projeler, sadece  bizim değil 
İzmir’in İzmirlilerin hayal ettiği projeler. 
Bize de bu ülkenin Bakan’ı, İzmir’in Bakan’ı 
olarak bu projeleri bir bir hayata geçirmek 
düşüyor. Çandarlı Limanı, İzmir-İstanbul 

Otoyolu, İzmir-Ankara YHT, Egeray, 
Konak Tüneli, Körfez Dönüşüm Projesi gibi 
birçok projeyi hayata geçirdik bile. Ancak 
İzmir için yapacağımız daha çok şey var. 

Bin yıldır tekne görmemiş Antik Efes 
Limanı’nı İzmir’e tekrar kazandıracağız. 
Tarihi dokuya zarar vermeden, sahilden 
yaklaşık 7 km boru hattı ile taşınacak su 
sayesinde limanın tekrar hayat bulmasını 
amaçlıyoruz. Bu projenin yanı sıra İzmir 
Körfezi ile Çeşme arasında deniz ulaşımını 
3 saat kısaltacak bir deniz otoyolu da 
yapacağız. 

İzmir balıkçılarına yeni tesislerle, daha 
fazla tekne bağlama kapasitesi sağlayacağız. 
Bu hede�ere yönelik, Güzelbahçe, Aliağa, 
Dikili ve Çeşme Balıkçı barınakları 
yapacağız. İzmir’in balıkçı barınak 
kapasitesini 4.200’e çıkaracağız. 

Biraz önce söylediğim gibi Tarım ve 
Hayvancılık Sanayi İşletmeleri açacağız. 
Kemalpaşa’ya Türkiye’nin en büyük lojistik 
merkezini kuracağız. Dijital Tarih 
Kütüphanesi, Dijital Arşiv Kent ile Bilişim 
ve Ar-Ge Merkezlerini İzmir’de kuracağız. 
Bilişim, iletişim ve diğer teknoloji 
alanlarında yeni teknolojiler geliştiren 
�rmaların destek ve teşvikler ile 
güçlendirilmesi amacı ile İzmir’de Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’nün Urla’da yer alan 35 
bin dönüm arazisi içerisinde bir Bilişim ve 
Ar-Ge Şehri kuracağız. İzmir’i bilişimin 
merkezi kenti yapacağız. 

Eğitim kenti İzmir için gençlerimizin 
barınma, çalışma, spor, sosyal etkinlik gibi 
ihtiyaçlarını modern tesislerde, okullarının 
yakınında ve düşük �yatlar ile sağlayacak 
olan öğrenci yaşam merkezleri kuracağız. 
İzmir’in futboluna yakışır olimpik 
stadyumlar yapacağız Atatürk stadyumunu 
yenileyeceğiz, Örnekköy’e de yeni bir 
olimpik stadyum yapacağız. 

Bildiğiniz gibi İzmir’in çağrı merkezleri 
sektörünün merkezi olması için de 
çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 
şimdiden yatırımlar başladı. Amacımız, 
Türkiye’nin çağrılarını İzmir’in karşılaması. 

İzmir için daha onlarca projemiz var. 
Her projeye de iyi hazırlanıyoruz, bir bir 
hayalleri gerçeği dönüştürüyoruz. Yeter ki 
İzmir istesin; biz hayalleri gerçeğe 
dönüştürürüz. 

ören yerlerinin düzenlenmesi, yeni kazı 
alanlarının açılmasına büyük katkı 
sağlamaktadır.

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye'nin çok büyük 
kentinden biri olan İzmir'in 2023 
hede�sizce ne olmalı?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı'mız, çeşitli projelerle Ege Bölgesi 
ve İzmir'in yurt içi ve dışında önemli 
lokasyonlara rahat bağlanması 
çalışmalarını yürütmektedir. Adnan 
Menderes Havaalanı başta olmak üzere, 
Çandarlı ve Aliağa limanları, çevre yollları 
ve demiryolu yatırımları bu amaca hizmet 
için sayılabilir. Bu arada diğer 
bakanlıkların da bölgedeki katkıları 
unutulmamalıdır. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 en 
gelişmiş ülkesinden biri olma yolunda 

bilincinde olan hükümetimiz İzmir'e 
büyük önem atfetmekte ve gerçekleştirdiği 
hamlelerle özellikle turizm, kültür ve 
ekonomi anlamında İzmir'e ciddi katkılar 
sağlamaktadır,

İzmir'deki bu gelişmeler ülkemizin 
2023 yılında Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. vizyon yılına yetişecek 
projeleriyle daha da büyüyecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 
İzmir'de planlama çalışmalarımız da 
süratle devam etmektedir.

İzmirlilerin inancı ve artan desteği ile 
ildeki mevcut yatak kapasitesini arttırmayı 
çok daha fazla yatırım bölgeleri planlamayı 
istiyoruz.

Kentimiz Türkiye'nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya  sektörlerde büyümeli?

İzmir ili turizmin yanında ülkemizin 
önde gelen tarım ve sanayi 
merkezlerindendir. Ancak ekonomik 
getirisinin yanı sıra il tarihi ve arkeolojik 
açıdan adeta önemli bir miras 
niteliğindedir. Ülkemiz ekonomisine çok 
yönlü katkılar sağlayan İzmir'de turizmin 
bir adım daha öne çıkmasının doğal 
olduğunu düşünüyorum.

Bakanlığımız kültür ve turizm alanında 
sağladığı ödenekler ile İzmir'deki tarihi ve 
turistik yerlerin restorasyonları, turizm ve 

emin adımlarla 
ilerlemektedir. Turizmde 6. 
sıraya yükselen Türkiye 2023 
vizyonunu tarihinden çok 
önce yerine getirmiş 
durumdadır. İzmir, İstanbul 
ve Ankara'dan sonra EXPO 
2020 hede�ne hızla 
ilerlemektedir. Bu konuda 
devletimizin her 
kademesinin bizzat konuya 
dahil olmaları da İzmir için 
çok büyük bir şanstır.

İzmir EXPO 2020 
adaylığı için "Daha iyi bir 
dünya için yeni yollar / 
Herkes için sağlık" temasını 
seçmiştir. EXPO 2020 
hede�ne ulaşma 
çalışmalarında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
ile İzmir Valiliği olarak 
işbirliği ile söz konusu 
çalışmalar çok daha hızlı 
devam etmektedir. BİE 
üyeleriyle bire bir 
görüşülerek, yurtdışındaki 
fuarlara katılıp, sivil toplum 
temsilcileri, yurtdışındaki 
yetkili çalışanlar, okullarla 

temaslara geçilerek, gerekli çalışmalara da 
devam edilmektedir.

 
İzmir'in EXPO 2020 adaylığı ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Bu dev organizasyon hangi ülke ve 
şehirde düzenlenmişse, oraya büyük 
katkılar sağlamıştır.

Hükümetimiz EXPO 2020 adaylığı 
gündeme geldiğinde başka kentlerinde de 
adaylığı söz konusu olmasına rağmen 
tercihini yine izmir'den yana kullanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz 
de bu projenin arkasındayız.

İzmir ve Türkiye olarak bu sefer 
EXPO'yu kaybetmek gibi bir lüksümüzün 
olmadığının farkındayız. EXPO 2020 
İzmir'in bir dünya kenti haline gelmesi, 
hemşerilerimizin, gençlerimizin toplumsal 
ve sosyal yaşamının kalitesinin artması için 
altın bir fırsattır. EXPO, İzmir için olduğu 
kadar Ege Bölgesi için de büyük bir şanstır. 
Bölgenin dünyaya açılmasında önemli rol 
oynayacaktır, Kendi aramızda tartışarak bu 
işi sekteye uğratmaya hakkımız olmadığını 
herkesin çok iyi anlaması gerekir. Bakanlık 
ve hükümet olarak üzerimize düşen ne 
varsa eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz 
ama bütün İzmir kamuoyundan da aynı 
dikkati ve dirayeti bekliyoruz.



bölgelerinde, tarım sanayi havzaları 
oluşturularak İhtisaslaşmış Tarım ve 
Hayvancılık Organize Sanayi Bölgeleri 
kurulacak ve işletmelere teşvik 
uygulanacaktır. Bu projeler ile birlikte 
üretici satış derdine düşmeyecek, bütün 
gücünü üretimde verimliliğin ve ürün 
kalitesinin artırılmasına harcayacaktır. 
Tarım Sanayi İşletmeleri, soğuk hava 
depoları, ambalajlama tesisleri, kurutma ve 
konserve tesisleri, paket ürün hazırlama 
tesisleri ve benzeri tarım sanayi tesisleri ile 
çi�çilerimize hizmet verecektir.

İzmir’in ticaretini bir üst noktaya 
taşıyacak olan e-PTT  AVM’yi bildiğiniz 
gibi kurduk. Ancak bununla birlikte 
Kemalpaşa’ya Türkiye’nin en büyük lojistik 
köylerinden birini de kuruyoruz.  Hatta 
şimdiden Kemalpaşa OSB ile limanlar 
arasında bağlantıyı sağlayacak demiryolu 
bağlantı hattını da hizmete vermek 
üzereyiz. 

Kuzey Ege Limanı, Kruvaziyer Limanı, 
Körfez Dönüşüm Projesi, İstanbul-Gebze- 
İzmir Otoyolu, Yat Limanları, dijital arşiv 
kent projeleri ve daha nice yatırım da 
İzmir’in hak ettiği gibi tüm alanlarda 
büyümüş ve dünya kenti olmuş bir şehir 
olması için. Biz bu yatırımlara devam 
edeceğiz, İzmir de ticaretin, sanayinin, 
turizmin, eğitimin ve tarımın merkezi 
olacak. 
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büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

İzmir bizim hükümet olarak üzerine 
titrediğimiz bir bölge ve İzmir’e de diğer 
illerimizde olduğu gibi sadece hizmet 
siyaseti düsturu ile yaklaşıyoruz. Bugüne 
kadar neredeyse ufak müdahalelerle 
çözülebilecek sorunlar bile göz ardı edilmiş 
veya yapılmamış. Oysa İzmir sahip olduğu 
stratejik konumu, denizi, tarihi, üretim 
gücü ve nüfusu ile diğer şehirler arasında 
çok farklı bir özelliğe sahip ve gelişebilme 
açısından çok daha avantajlı konumda. İşte 
biz bunu gördük ve seçim döneminde 
gündeme getirdiğimiz ve bugün bir bir 
hayata geçmeye başlayan 35 İzmir Projesi 
ile bu potansiyeli ortaya çıkararak İzmir’i 
Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı 

İzmir’in son yıllarda gelişemediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir, Türkiye’nin batıya açılan en 
önemli kapısı. Yıllarca böyle olmuş, bundan 
sonra da böyle olacak. Ancak sizin de 
söylediğiniz gibi İzmir, yatırım yoksulu 
olduğu, patinaj çektiği uzun bir dönem 
geçirdi. Hem mikro hem de makro anlamda 
ihtiyaçlarının karşılanmadığı dönemler 
gördü. Onun için mikro anlamda da makro 
anlamda İzmir’in ulaşım ve haberleşme 
alanında önceliklerinin farkındayız. Bu 
öncelikleri sürece sari olarak hayata 
geçirmekte kararlıyız. Genelde Türkiye’nin, 
özelde Ege Bölgesi’nin, daha özelde İzmir’in 
gerek ulusal ölçekte, gerek küresel ölçekte 
önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde nerede 
olması gerektiğinin de farkındayız. 9 yılda 
yaptığımız yatırımlar sadece bir başlangıç. 

İzmir'in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir benim için çok özel bir şehir, 
Ege'nin en önemli kültür ve turizm 
merkezlerinden olan İzmirimizin kent 
yapısı ve sosyal-kültürel mekanları ile daha 
çağdaş, daha gelişmiş bir kent olarak 
bölgeye sinerji katması en büyük 
arzumuzdur. Hede�miz elbette ki Ege'nin 
İncisi'ni çok daha ilerilere taşımak 
Türkiye'nin ekonomik, demokratik, 
kültürel gelişmesinin ve tabi ki turizminin 
en önemli merkezlerinden birisi haline 
getirmektir.

Sahip olduğu bu büyük potansiyelin 

verecek olursak İzmir’in en önemli 
sorunlarından biri olan otopark sorunu için 
de YİD modeli ile çözüm getirmeyi 
hede�iyoruz. Karşıyaka, Konak ve 
Bornova’da mevcut yapılar korunarak açık 
veya kapalı otoparklar yapacağız. Söz 
konusu İzmir ise bizim konuşacak çok 
şeyimiz var.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda ne yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Malumunuz 2010 yılında Çin’in Şangay 
kentinde yapılan EXPO 2010 fuarına 
150’den fazla ülkeden katılım oldu. 70 
milyon insan fuarı ziyaret etti. 6 ay boyunca 
yapılan etkinliklerde ülkeler kendilerini 
tanıttılar. Sadece ülkelerin ekonomik ve 
kültürel değerleri tanıtılmadı; küresel 
ölçekte bir kaynaşmanın da zemini oluştu. 
EXPO 2015’i İzmir’de yapabilmek için, 
sadece İzmir değil, Başbakanımızla, 
Cumhurbaşkanımızla, kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla, yurt dışındaki gönüllü ve 
resmi teşekküllerimizle seferber olduk 
ancak 150 ülkeden 65’inin oyunu alabildik. 
2015’i kıl payı İtalya’ya, Milano’ya kaptırdık. 
Şimdi önümüzde 2020 var. Seçim 
beyannamemizde de EXPO 2020’nin 
İzmir’de yapılması için ne gerekiyorsa 
yapacağımızı taahhüt ettik. Eğer EXPO 
İzmir'de yapılırsa, Doğu Akdeniz'de yapılan 
ilk fuar olma özelliğini taşıyacak. Sağlık 
temasının da bir ilk olduğu "EXPO 2020 
İzmir" birçok ilke sahne olacak. İzmir yeni 
dizayn edilmiş geniş sergi alanıyla 
İnciraltı’nda, şehrin sahildeki 
banliyölerinden birinde EXPO'ya ev 
sahipliği yapacak. Büyük şehirlerle İzmir 
arasına hızlı tren bağlantısı yapılacak ve var 
olan şehir metrosu, yeni düzenlenmiş 
havaalanı geliştirilecek. Ayrıca dünyanın en 
geniş arkeoloji müzesi de İzmir’e 
kurulacak…

İstanbul İzmir otoyolu, Çandarlı Limanı 
gibi büyük projeler de o güne kadar 
tamamlanmış olacak. Eğer EXPO 2020 
Fuarı İzmir'de yapılırsa 40 milyon ziyaretçi 
bekleniyor ki bunun yarıdan fazlası yabancı 
turist olacak. 6 aylık periyotta bu kadar yerli 
ve yabancı turistin sadece İzmir’e değil, Ege 
Bölgesi’ne ve ülkemize ekonomik ve sosyal 
açıdan çok büyük katkılar sağlayacağı kesin. 
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Bugün İzmir’in erişim diye, haberleşme 
diye bir sorunu kalmadı. Kent İçi 
ulaşımında Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte Egeray projesini hayata geçirdik. 
Türkiye’nin ilk demiryolu olan Aydın 
hattını yeniledik. Bölünmüş yollarda, 
İzmir’i Edirne’ye, İzmir’i Kars’a, İzmir’i 
Habur’a bağlayan ana arterleri açtık. İzmir’i 
Karadeniz’e bölünmüş yollarla bağladık. 
Havacılıkta Adnan Menderes’in eski 
tra�ğiyle yeni tra�ğini, yeni uçuş 
noktalarını anlatmaya gerek yok. Yat 
limanlarıyla, balıkçı barınaklarıyla, bu 
bölgede denizciliği yeniden canlandırdık. 
Mevcut limanın özel işletime açılması, 
İzmir Bölgesi için yeni liman inşası 
konusunda ne kadar hassas olduğumuzu 
biliyorsunuz.

Elbette sorunlarla karşılaşıyor engellerle 
karşılaşıyoruz. Ancak idare olarak 

görevimiz çıkan sorunların üzerine gitmek, 
bunu vatandaşa en az zarar verecek bir 
süreçte çözüme kavuşturmak. Ancak İzmir 
için yapılan güzel projelerin önünü kesmeye 
çalışmak, özellikle de siyaseten böyle bir şey 
yapmak sadece ve sadece İzmir’e zarar verir. 
Bu bakımdan herkesin daha duyarlı 
olmasını bekliyorum. Her zaman 
söylüyorum, İzmir için kimin projesi varsa, 
İzmir’e katkı sağlayacak �kri varsa gelsin, 
değerlendirelim. Olabilirliği varsa da 
hemen hayata geçirelim. Kapımız herkese 
ardına kadar açıktır. Ayrıca şunu da 
belirtmek istiyorum. Biz İzmir’i marka şehir 
yapacağız dedik ve yapacağız. Buna hiç 
kimsenin engel olmaya gücü yetmez. 
Önümüze çıkaracakları engel sadece 
hızımızı azaltabilir.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı zamanda bir 
sanayi ve turizm merkezi. Sizce İzmir 
hangi sektör veya sektörlerde büyümeli?

Sizin de söylediğiniz gibi İzmir, hem 
tarım, hem sanayi, hem ticaret, hem de 
turizm kenti. Ancak İzmir’in sadece tek bir 
sektörde büyümesi gibi bir durum söz 
konusu olamaz. İzmir için belirlediğimiz 
projeler de bu nedenle İzmir’in hem 
tarımını, hem sanayisini, hem turizmini, 
hem üniversitelerini, hem de ticaretini 
büyütecek yatırımlardır. İzmirlilerin de 
İzmir’e bu şekilde bakmaları gerekiyor. 

Örneğin İzmir’in tarımını daha da 
geliştirmek için İzmir’e verilen destekleri 
önemli ölçüde artırdık. Bakırçay, Gediz ve 
Küçük Menderes havzalarının geleneksel 
ürünleri incir, zeytin, pamuk ve tütün gerek 
iç pazarda, gerekse dış pazarda değerini 
bularak satılması için tesisler kurulmasını 
sağlayacağız. Kurulacak tesisler ile ülkemize 
daha fazla katma değer sağlanacak. Proje ile 
2 bölgede, kuzeyde Bergama-Kınık ve 
g ü n e y d e 
Ödemiş-Tire-Torbalı-Bayındır-Beydağ 

sağlayan ikinci şehir konumuna getireceğiz. 
Bizim gayemiz bu, İzmir’in hak ettiğini 
İzmir’e vermek ve aydınlık günlerine 
kavuşturmak. Tabi bir şeyleri ortaya 
koymadan da bunların olması mümkün 
değil tabi. Biz de bu projeleri la�a ya da 
bastığımız broşürlerde bırakmadık.

Bugün İzmir- İstanbul Otoyolu, İzmir- 
Ankara Hızlı Tren Hattı, Dünyanın ilk on 
büyük limanından olan Çandarlı Limanı, 
Konak Tüneli ve Sabuncubeli Tüneli vb. 
vaat ettiğimiz birçok projeyi başlattık.

Bunların hepsi de İzmir’in kaderini, 
çehresini değiştirecek,  İzmir’i geleceğe 
taşıyacak çok büyük projeler.  Mesela 
bunlardan İzmir-İstanbul Otoyolu 
Türkiye’nin en büyük YİD modeli ile 
gerçekleştirilen projesi. Bu yol ile 
İzmir-İstanbul arası seyahat süresini 8 
saatten 3 saate indireceğiz. Sonra, İzmir’i; 
Antalya’ya, Çanakkale’ye, Edirne’ye ve 
Ankara’ya bağlayacak otoyol projeleri de 
sırada.

Yine İzmir’e Türkiye’nin en büyük liman 
projesi olan Çandarlı Limanı’nı da 
kuruyoruz. Hatta bu liman Avrupa’nın en 
büyük dünyanın da ilk on büyük 
limanından biri olacak ve bu limanın 
açılmasıyla İzmir 3 kıtaya birden hizmet 
vermeye başlayacak. Bu limanın yanı sıra 
mevcut limanı büyütüyoruz, bununla da 
yetinmeyerek İzmir’e kruvaziyer limanı 
kuruyoruz. Ayrıca İzmir’e söz verdiğimiz 

İzmir-Ankara arası Hızlı Tren Projesine de 
başladık biliyorsunuz. Bu hat ile 
İzmir-Ankara arası demiryolu seyahatini 13 
saatten 3,5 saate indireceğiz. İzmirli 
sürücülerin kentin iç kısımlarındaki tra�k 
yoğunluğundan kaynaklanan ve giderek 
artan sorunlarına dur demek için Konak 
Tüneli’nin temelini attık.  İzmir’in kent içi 
tra�ğininin can damarı olan Mürselpaşa 
Bulvarı üstünden bağlanan Mustafa Kemal 
Paşa Bulvarına tra�k, projenin 
tamamlanmasıyla Konak Tüneli ile 
sağlanacak, İzmir’in kalbinin attığı; Kordon, 
Alsancak, Konak, Basmane ve Çankaya gibi 
semtlerin tra�k yükü azalacaktır.

Yine kent içi tra�k sorununu çözme 
noktasında, binlerce İzmirliye 
Aliağa-Cumaovası arasında hizmet veren 
İZBAN hattını; güneyde Selçuk’a, kuzeyde 
Bergama’ya kadar uzatarak İzmir Merkez 
bağlantı yollarındaki tra�k sorununa da son 
vereceğiz. 

Bildiğiniz gibi 20 milyar TL’lik ciroya 
ulaşan e-ticaret için İzmir’i e-ticaretin kalbi 
yapacak e-PTT AVM’yi İzmir’de açtık. Bu 
proje de İzmir’in ekonomisine büyük bir 
canlılık getirecek. 

2023 hede�erimiz doğrultusunda İzmir 
için daha birçok projemiz var. Bornova’ya, 
Ödemiş’e ve Tire’ye birer kültür merkezi, 
Uluslararası Antik Tiyatrolar Festivali, 
Deniz Ekonomisi Ar-Ge Enstitüsü gibi 
daha nice projeler planlıyoruz. Yine örnek 

İzmir’in ihtiyaç duyulan kamu 
yatırımlarından yana bir kaygısı olmasın. 
Bugün Eyfel Kulesi varsa, Sen nehrinde 
onlarca köprü varsa, bunlar hep EXPO'nun 
izleridir. Son EXPO için Şanghay'ın en 
gelişmemiş bölgesinde yapılan yatırımlar 10 
milyar dolar civarındaydı. Şimdi o bölge 
şehrin en gözde, en değerli bölgesi oldu. 
Türkiye’nin Asya ile Avrupa’yı, Karadeniz 
ile Akdeniz’i birbirine bağlayan eşsiz 
coğrafyası üzerinde Batı’nın en Doğu, 
Doğu’nun en Batı noktasındaki İzmir 
ilimize 2020 EXPO her ilimizden daha fazla 
yakışır.

EXPO’nun İzmir’e kazandırılması 
konusunda mevzuat ve organizasyon 
açısından arzu ettiğimiz noktaya geldik. 
EXPO için hem hükümet, hem yerel 
yönetim hem de sivil toplum 
kuruluşlarımız da üzerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bundan 
sonra artık dost ve kardeş ülkelerden destek 
gelmesi için çabalıyoruz. Bu konuda da 
önemli adımlar attık, olumlu sonuçlarını da 
görmeye başladık.

Ancak şunu da belirtmek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi İzmir için belirlediğimiz 35 + 
proje kapsamında yaklaşık 35 milyar 
dolarlık yatırım yapacağız. Bu yatırımların 
büyük bir kısmını da 2020 yılına kadar 
tamamlamayı planlıyoruz. Yani EXPO 
2020’yi kazansa da kazanmasa da İzmir 
kazanacak. Ama, EXPO 2020’yi kazanınca 
da İzmir’i kimse tutamayacak. Bakın 
yaptığımız yatırımların meyvesini almaya 
başladık bile. Bugün İzmir, 200 metropol 
şehrin yer aldığı dünyanın en hızlı büyüyen 
metropol ekonomileri listesinde Şangay, 
Riyad ve Cidde’den sonra 4. sırada yer 
alıyor. Yani İzmir büyüyor ve dünya bunu 
görüyor. Dediğim gibi bu İzmir adına 
EXPO 2020 seçimlerine de yansıyacak. 

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri sıralar mısınız?

Biraz önce de söylediğim gibi İzmir için, 
İzmirliler için 35 + projemiz var ve bu 
kapsamda birçok projeyi 1 yılda başlattık 
bile. İzmir için belirlediğimiz, hayal 
ettiğimiz projeler, sadece  bizim değil 
İzmir’in İzmirlilerin hayal ettiği projeler. 
Bize de bu ülkenin Bakan’ı, İzmir’in Bakan’ı 
olarak bu projeleri bir bir hayata geçirmek 
düşüyor. Çandarlı Limanı, İzmir-İstanbul 

Otoyolu, İzmir-Ankara YHT, Egeray, 
Konak Tüneli, Körfez Dönüşüm Projesi gibi 
birçok projeyi hayata geçirdik bile. Ancak 
İzmir için yapacağımız daha çok şey var. 

Bin yıldır tekne görmemiş Antik Efes 
Limanı’nı İzmir’e tekrar kazandıracağız. 
Tarihi dokuya zarar vermeden, sahilden 
yaklaşık 7 km boru hattı ile taşınacak su 
sayesinde limanın tekrar hayat bulmasını 
amaçlıyoruz. Bu projenin yanı sıra İzmir 
Körfezi ile Çeşme arasında deniz ulaşımını 
3 saat kısaltacak bir deniz otoyolu da 
yapacağız. 

İzmir balıkçılarına yeni tesislerle, daha 
fazla tekne bağlama kapasitesi sağlayacağız. 
Bu hede�ere yönelik, Güzelbahçe, Aliağa, 
Dikili ve Çeşme Balıkçı barınakları 
yapacağız. İzmir’in balıkçı barınak 
kapasitesini 4.200’e çıkaracağız. 

Biraz önce söylediğim gibi Tarım ve 
Hayvancılık Sanayi İşletmeleri açacağız. 
Kemalpaşa’ya Türkiye’nin en büyük lojistik 
merkezini kuracağız. Dijital Tarih 
Kütüphanesi, Dijital Arşiv Kent ile Bilişim 
ve Ar-Ge Merkezlerini İzmir’de kuracağız. 
Bilişim, iletişim ve diğer teknoloji 
alanlarında yeni teknolojiler geliştiren 
�rmaların destek ve teşvikler ile 
güçlendirilmesi amacı ile İzmir’de Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’nün Urla’da yer alan 35 
bin dönüm arazisi içerisinde bir Bilişim ve 
Ar-Ge Şehri kuracağız. İzmir’i bilişimin 
merkezi kenti yapacağız. 

Eğitim kenti İzmir için gençlerimizin 
barınma, çalışma, spor, sosyal etkinlik gibi 
ihtiyaçlarını modern tesislerde, okullarının 
yakınında ve düşük �yatlar ile sağlayacak 
olan öğrenci yaşam merkezleri kuracağız. 
İzmir’in futboluna yakışır olimpik 
stadyumlar yapacağız Atatürk stadyumunu 
yenileyeceğiz, Örnekköy’e de yeni bir 
olimpik stadyum yapacağız. 

Bildiğiniz gibi İzmir’in çağrı merkezleri 
sektörünün merkezi olması için de 
çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 
şimdiden yatırımlar başladı. Amacımız, 
Türkiye’nin çağrılarını İzmir’in karşılaması. 

İzmir için daha onlarca projemiz var. 
Her projeye de iyi hazırlanıyoruz, bir bir 
hayalleri gerçeği dönüştürüyoruz. Yeter ki 
İzmir istesin; biz hayalleri gerçeğe 
dönüştürürüz. 

ören yerlerinin düzenlenmesi, yeni kazı 
alanlarının açılmasına büyük katkı 
sağlamaktadır.

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye'nin çok büyük 
kentinden biri olan İzmir'in 2023 
hede�sizce ne olmalı?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı'mız, çeşitli projelerle Ege Bölgesi 
ve İzmir'in yurt içi ve dışında önemli 
lokasyonlara rahat bağlanması 
çalışmalarını yürütmektedir. Adnan 
Menderes Havaalanı başta olmak üzere, 
Çandarlı ve Aliağa limanları, çevre yollları 
ve demiryolu yatırımları bu amaca hizmet 
için sayılabilir. Bu arada diğer 
bakanlıkların da bölgedeki katkıları 
unutulmamalıdır. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 en 
gelişmiş ülkesinden biri olma yolunda 

bilincinde olan hükümetimiz İzmir'e 
büyük önem atfetmekte ve gerçekleştirdiği 
hamlelerle özellikle turizm, kültür ve 
ekonomi anlamında İzmir'e ciddi katkılar 
sağlamaktadır,

İzmir'deki bu gelişmeler ülkemizin 
2023 yılında Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. vizyon yılına yetişecek 
projeleriyle daha da büyüyecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 
İzmir'de planlama çalışmalarımız da 
süratle devam etmektedir.

İzmirlilerin inancı ve artan desteği ile 
ildeki mevcut yatak kapasitesini arttırmayı 
çok daha fazla yatırım bölgeleri planlamayı 
istiyoruz.

Kentimiz Türkiye'nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya  sektörlerde büyümeli?

İzmir ili turizmin yanında ülkemizin 
önde gelen tarım ve sanayi 
merkezlerindendir. Ancak ekonomik 
getirisinin yanı sıra il tarihi ve arkeolojik 
açıdan adeta önemli bir miras 
niteliğindedir. Ülkemiz ekonomisine çok 
yönlü katkılar sağlayan İzmir'de turizmin 
bir adım daha öne çıkmasının doğal 
olduğunu düşünüyorum.

Bakanlığımız kültür ve turizm alanında 
sağladığı ödenekler ile İzmir'deki tarihi ve 
turistik yerlerin restorasyonları, turizm ve 

AK Parti İzmir milletvekili, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay:

EXPO’yu işimiz edindik,
hepimiz İzmir için çalışıyoruz

emin adımlarla 
ilerlemektedir. Turizmde 6. 
sıraya yükselen Türkiye 2023 
vizyonunu tarihinden çok 
önce yerine getirmiş 
durumdadır. İzmir, İstanbul 
ve Ankara'dan sonra EXPO 
2020 hede�ne hızla 
ilerlemektedir. Bu konuda 
devletimizin her 
kademesinin bizzat konuya 
dahil olmaları da İzmir için 
çok büyük bir şanstır.

İzmir EXPO 2020 
adaylığı için "Daha iyi bir 
dünya için yeni yollar / 
Herkes için sağlık" temasını 
seçmiştir. EXPO 2020 
hede�ne ulaşma 
çalışmalarında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
ile İzmir Valiliği olarak 
işbirliği ile söz konusu 
çalışmalar çok daha hızlı 
devam etmektedir. BİE 
üyeleriyle bire bir 
görüşülerek, yurtdışındaki 
fuarlara katılıp, sivil toplum 
temsilcileri, yurtdışındaki 
yetkili çalışanlar, okullarla 

temaslara geçilerek, gerekli çalışmalara da 
devam edilmektedir.

 
İzmir'in EXPO 2020 adaylığı ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Bu dev organizasyon hangi ülke ve 
şehirde düzenlenmişse, oraya büyük 
katkılar sağlamıştır.

Hükümetimiz EXPO 2020 adaylığı 
gündeme geldiğinde başka kentlerinde de 
adaylığı söz konusu olmasına rağmen 
tercihini yine izmir'den yana kullanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz 
de bu projenin arkasındayız.

İzmir ve Türkiye olarak bu sefer 
EXPO'yu kaybetmek gibi bir lüksümüzün 
olmadığının farkındayız. EXPO 2020 
İzmir'in bir dünya kenti haline gelmesi, 
hemşerilerimizin, gençlerimizin toplumsal 
ve sosyal yaşamının kalitesinin artması için 
altın bir fırsattır. EXPO, İzmir için olduğu 
kadar Ege Bölgesi için de büyük bir şanstır. 
Bölgenin dünyaya açılmasında önemli rol 
oynayacaktır, Kendi aramızda tartışarak bu 
işi sekteye uğratmaya hakkımız olmadığını 
herkesin çok iyi anlaması gerekir. Bakanlık 
ve hükümet olarak üzerimize düşen ne 
varsa eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz 
ama bütün İzmir kamuoyundan da aynı 
dikkati ve dirayeti bekliyoruz.

AK Parti İzmir milletvekili, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay



İzmir'in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir benim için çok özel bir şehir, 
Ege'nin en önemli kültür ve turizm 
merkezlerinden olan İzmirimizin kent 
yapısı ve sosyal-kültürel mekanları ile daha 
çağdaş, daha gelişmiş bir kent olarak 
bölgeye sinerji katması en büyük 
arzumuzdur. Hede�miz elbette ki Ege'nin 
İncisi'ni çok daha ilerilere taşımak 
Türkiye'nin ekonomik, demokratik, 
kültürel gelişmesinin ve tabi ki turizminin 
en önemli merkezlerinden birisi haline 
getirmektir.

Sahip olduğu bu büyük potansiyelin 

tablolar eşliğinde verdiği cevap İzmir ilinin 
son on yıldır AKP hükümetleri tarafından 
hak ettiği ölçüde ilgi görmediğini ortaya 
koymaktadır. İzmir  mesela 2003 yılında 
kamu yatırımlarından %6.88 oranında pay 
alırken bu oran 2010 yılında %2.47 ile en 
düşük noktaya inmiş, 2011’de her halde 
seçim yılı olması nedeniyle bir az 
kıpırdayarak   %3.12 olmuştur. On yıldaki 
düşüş gerçekten çarpıcıdır. İzmir’in kamu 
yatırımlarından aldığı payın düşüklüğüne 
karşılık Türkiye bütçesine verdiği katkı 
arasındaki İzmir aleyhine açık da çarpıcıdır. 
İşte İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı şeklindeki görüşlerin 
kaynağı bu objektif rakamlardır.  Bununla 
birlikte İzmir halihazırda Türkiye’nin 
hinterlandıyla birlikte belki de en fazla 
iktisadi patlama yapmaya elverişli kentidir. 
Bu tür bir iktisadi ‘boom’ için her koşula 
sahiptir; yetersiz göründüğü alanlarda bu 
yetersizlikleri çok kısa sürede  tela� 
edebilecek kapasiteye  ve dinamiklere 
fazlasıyla sahiptir. Yeter ki biz bu kapasiteyi 
ve dinamikleri harekete geçirecek şekilde 
organize ve koordine olalım. Ben İzmir’in 
yeni bir Altın  çağın eşiğinde olduğuna 
inanıyorum.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı zamanda bir 
sanayi ve turizm merkezi. Sizce İzmir 
hangi sektör veya sektörlerde büyümeli.

İzmir soruda belirtilen alanlarda 
gelişmeye elbette devam edecek. Çünkü 
bunların ayrı ayrı besleyecek kaynaklara ve 
hinterlanda sahip. Yani İzmir, hem 
Türkiye’nin en büyük tarım üreticilerinden 
birisi, hem de  bir sanayi ve endüstri 
merkezi olmayı sürdürecek. Bu özel 
coğrafyasının, tarihinin ve kültürünün 
kaçınılmaz bir gerekliliği. Bununla birlikte 
İzmir bütün bu alanların besleyeceği  belli 
bir sektörün sadece Türkiye’de değil, küresel 
ölçekte de merkezi haline gelebilir. Onda bu 
potansiyel fazlasıyla var. Bize göre başka 
sektörlerde  İzmir’i merkez haline 
dönüşmesini bu sektör medikal turizm ve 
sağlık endüstrisidir. Ancak biz bu sektörü 
sadece sağlık turizmi ve bununla bağlantılı 
hizmet sektörü boyutuyla 
değerlendirmiyoruz. Sağlık teknolojilerinin 
geliştirileceği ileri teknolojiler ve bunların 
eğitimlerinin İzmir hinterlandına yayılmış 

Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasının  
İstanbul  Finans Merkezi  Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul’a taşınması �krini hiçbir 

ören yerlerinin düzenlenmesi, yeni kazı 
alanlarının açılmasına büyük katkı 
sağlamaktadır.

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye'nin çok büyük 
kentinden biri olan İzmir'in 2023 
hede�sizce ne olmalı?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı'mız, çeşitli projelerle Ege Bölgesi 
ve İzmir'in yurt içi ve dışında önemli 
lokasyonlara rahat bağlanması 
çalışmalarını yürütmektedir. Adnan 
Menderes Havaalanı başta olmak üzere, 
Çandarlı ve Aliağa limanları, çevre yollları 
ve demiryolu yatırımları bu amaca hizmet 
için sayılabilir. Bu arada diğer 
bakanlıkların da bölgedeki katkıları 
unutulmamalıdır. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 en 
gelişmiş ülkesinden biri olma yolunda 
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bilincinde olan hükümetimiz İzmir'e 
büyük önem atfetmekte ve gerçekleştirdiği 
hamlelerle özellikle turizm, kültür ve 
ekonomi anlamında İzmir'e ciddi katkılar 
sağlamaktadır,

İzmir'deki bu gelişmeler ülkemizin 
2023 yılında Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. vizyon yılına yetişecek 
projeleriyle daha da büyüyecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 
İzmir'de planlama çalışmalarımız da 
süratle devam etmektedir.

İzmirlilerin inancı ve artan desteği ile 
ildeki mevcut yatak kapasitesini arttırmayı 
çok daha fazla yatırım bölgeleri planlamayı 
istiyoruz.

Kentimiz Türkiye'nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya  sektörlerde büyümeli?

İzmir ili turizmin yanında ülkemizin 
önde gelen tarım ve sanayi 
merkezlerindendir. Ancak ekonomik 
getirisinin yanı sıra il tarihi ve arkeolojik 
açıdan adeta önemli bir miras 
niteliğindedir. Ülkemiz ekonomisine çok 
yönlü katkılar sağlayan İzmir'de turizmin 
bir adım daha öne çıkmasının doğal 
olduğunu düşünüyorum.

Bakanlığımız kültür ve turizm alanında 
sağladığı ödenekler ile İzmir'deki tarihi ve 
turistik yerlerin restorasyonları, turizm ve 

emin adımlarla 
ilerlemektedir. Turizmde 6. 
sıraya yükselen Türkiye 2023 
vizyonunu tarihinden çok 
önce yerine getirmiş 
durumdadır. İzmir, İstanbul 
ve Ankara'dan sonra EXPO 
2020 hede�ne hızla 
ilerlemektedir. Bu konuda 
devletimizin her 
kademesinin bizzat konuya 
dahil olmaları da İzmir için 
çok büyük bir şanstır.

İzmir EXPO 2020 
adaylığı için "Daha iyi bir 
dünya için yeni yollar / 
Herkes için sağlık" temasını 
seçmiştir. EXPO 2020 
hede�ne ulaşma 
çalışmalarında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
ile İzmir Valiliği olarak 
işbirliği ile söz konusu 
çalışmalar çok daha hızlı 
devam etmektedir. BİE 
üyeleriyle bire bir 
görüşülerek, yurtdışındaki 
fuarlara katılıp, sivil toplum 
temsilcileri, yurtdışındaki 
yetkili çalışanlar, okullarla 

temaslara geçilerek, gerekli çalışmalara da 
devam edilmektedir.

 
İzmir'in EXPO 2020 adaylığı ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Bu dev organizasyon hangi ülke ve 
şehirde düzenlenmişse, oraya büyük 
katkılar sağlamıştır.

Hükümetimiz EXPO 2020 adaylığı 
gündeme geldiğinde başka kentlerinde de 
adaylığı söz konusu olmasına rağmen 
tercihini yine izmir'den yana kullanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz 
de bu projenin arkasındayız.

İzmir ve Türkiye olarak bu sefer 
EXPO'yu kaybetmek gibi bir lüksümüzün 
olmadığının farkındayız. EXPO 2020 
İzmir'in bir dünya kenti haline gelmesi, 
hemşerilerimizin, gençlerimizin toplumsal 
ve sosyal yaşamının kalitesinin artması için 
altın bir fırsattır. EXPO, İzmir için olduğu 
kadar Ege Bölgesi için de büyük bir şanstır. 
Bölgenin dünyaya açılmasında önemli rol 
oynayacaktır, Kendi aramızda tartışarak bu 
işi sekteye uğratmaya hakkımız olmadığını 
herkesin çok iyi anlaması gerekir. Bakanlık 
ve hükümet olarak üzerimize düşen ne 
varsa eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz 
ama bütün İzmir kamuoyundan da aynı 
dikkati ve dirayeti bekliyoruz.

biçimde onaylamıyorum. Çünkü bu kurum 
herşeyden önce İzmir Ticaret Borsası’nın 
121 yıllık tecrübesinin ürünü. Finans 
sektöründe İMKB’nin karşılamadığı bir 
ihtiyacı, vermediği bir hizmeti karşılamak 
için kurulmuştur. Dolayısıyla kuruluş amacı 
ve hizmet portföyü bakımından  İMKB’ye 
alternatif veya rakip olarak tasarlanmamış 

bir �nans kurumunun sırf İstanbul yeni  
�nans merkezi olacak diye İstanbul’a 
taşınmak ve İMKB’ye eklemlenmek 
istenmesini anlamlandıramıyorum. Bu tür 
bir projeyi İzmir’e ve İzmir’in geleceğine 
yapılacak bir kötülük olarak görüyorum. 
Kaldı ki, VOB’un İzmir’den taşınması 
Türkiye için de zararlıdır.  Türkiye bütün 
sektörlerin  ve bu sektörlerin tüm 
branşlarının İstanbul’dan domine edildiği 
bir ülke olamaz. Bu çok sakıncalıdır. Kısaca 
VOB’un hele günümüz bilişim 
teknolojilerinin her türlü �nans işlemini 
mekandan bağımsız kıldığı bir vasatta 
İMKB’ye monte edilmek istenmesinin 
hiçbir ekonomik rasyonalitesi yoktur, 
olamaz.  Bu nedenle İzmir iş ve �nans 
çevrelerinin VOB’un İstanbul’a  taşınmasına 
direnmeleri ve karşı çıkmalarını doğal ve 
zorunlu buluyor, bütün gücümle de 
destekliyorum. Tamamen İzmir’in, yani 
İzmir Ticaret Borsası’nın eseri olan bir 
kuruluşun İstanbul’a taşınmasına ses 
çıkarmamanın,  çok iyi yetiştirdiğiniz kendi  
çocuğunuzun sizin elinizden zorla alınmaya 
kalkışılmasından hiçbir farkı yok. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu sorunuzun cevabı  aslında bizim 
06.10.2011 tarihinde  verdiğimiz bir soru 
önergesinde.  Başbakana sorduğumuz ve 
onun adına 27.10.2011 tarihinde Başbakan 
Yardımcısı  Sayın  Ali Babacan tarafından 
cevaplandırılan iki sorumuz şuydu: 

1. 2000-2011 yılları arasında (her yıl için 
ayrı ayrı  belirtilmek üzere) kamu 
yatırımları bütçesinden sabit �yatlar ve cari 
�yatlar ile İzmir iline ayrılan kaynak miktarı 
ne olmuştur? 

2.2000-2011 yılları arasında (her yıl ayrı 
ayrı belirtilmek üzere) kamu yatırımları 
içerisinde İzmir ilinin 81 il içinde aldığı 
yüzdelik pay ne olmuştur?  Sayın Babacan’ın 

bir şekilde verileceği bir eğitim, sağlık 
bilimleri  merkezi olarak 
konumlandırılmayı hede�iyoruz. 

Türkiye 2023 Yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken  Türkiye’nin 3 büyük 
kentinden olan İzmir’in 2023 hede� sizce 
ne olmalı ?

Türkiye Cumhuriyetin 100. Kuruluş 
yılında şüphesiz dünyada ekonomik 
bakımdan gelebileceği en iyi noktaya 
gelmelidir. Çıta olabildiğince yüksek 
tutulmalıdır. Ancak kalkınma insanı 
refahın bütün alanlarında yansımalı ve 
büyüme  insani gelişmişlik göstergelerinin 
tümünde somut bir şekilde görülmelidir. 
Türkiye bugün dünyanın 16. Büyük 
ekonomisidir. Bu sanki AKP iktidarlarının 
başarısı olarak sunulmakta, Türkiye’nin 
1990’lardan beri dünyanın ilk on sekiz 
ekonomisi arasında yer aldığı kasıtlı olarak 
gözden kaçırılmaktadır. Aynı ölçüde 
gözden  kaçırılan diğer bir nokta insani 
gelişme raporlarında Türkiye’nin son on 
yıldır bir türlü seksenli sıralardaki yerinden 
kurtulamamasıdır. Türkiye insani 
gelişmişliğin bütün alanlarında anlamlı bir 
sıçrama yapmak zorundadır. İzmir 
sıçramanın lokomoti� olmalıdır. Bu 
konunun iktisadi boyutudur. İzmir bütün 
Akdeniz’in yıldız şehri, küresel iktisadi 
dinamiklerin Akdeniz’deki merkezi olabilir. 
Ama İzmir için yaptığımız projelerde aynı 
ölçüde hassas olmamız gereken şey onun 
dünyanın en yaşanmaya değer 
şehirlerinden birisi yapmaktır. İzmir 
2023’te dünyanın en yaşanabilir ilk 10, en 
azından ilk 25 şehri arasında yer almalıdır. 
İzmir, Akdeniz’in u�u, Akdeniz’in de çok 
ötesine geçecek şekilde kültür-sanat ve 
tasarım şehri olmalıdır. 

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO İzmir’in partiler üstü bir 
meselesidir. Her türlü  siyasi hesabın 
ötesinde değerlendirilmesi gereken bir 
projedir. Ancak hükümetin EXPO’yu 
İzmir’de Yerel Seçimlerin bir aracı haline 
getirmek istediğine ilişkin işaretler hem 
giderek artmakta, hem de daha belirginlik 

kazanmaktadır. Bu sakıncalıdır; çünkü 
kentin EXPO için hep birlikte seferber 
olacak dinamiklerinin sinerjik bir şekilde 
seferber olmalarını engelleyebilir. Mesela 
Büyükşehir Belediyesinin  sürekli geri 
planda tutulmaya çalışılması bunun  bir 
kanıtıdır. Hükümetin bunu İzmir’de yerel 
seçim hesaplarının bir parçası kılması başka 
bir açıdan da çok risklidir. Bu da EXPO’nun 
nerede yapılacağını belirleyen aktörlerin 
kendilerini Türkiye’deki siyasi hesapların 
parçası olarak kullanılmalarından 
duyacakları muhtemel rahatsızlıktır. 
Dolayısıyla hükümeti ve İzmir’de AKP’ye 
angaje görünen herkesi bu konuda basiretli 
davranmaya ve İzmir’e  hak ettiği bu 
organizasyonu kazandırmak için tam bir 
koordinasyon içinde işbirliği yapmaya davet 
ediyorum. Zaman İzmir için güçleri 
birleştirme ve her türlü siyasi rekabetin 
ötesine geçme, küçük hesaplara İzmir’i 
kurban etmeme zamanıdır.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

İzmir’in bir evladı olarak İzmir için 
sonsuz hayallerimiz var. Bu hayalleri 
gerçeğe dönüştürmek için somut projeler 
dökme kapasitemiz ve onları hayata 
geçirmek için büyük bir azim ve 
kararlığımız var. Bizim İzmir vizyonumuz 
ve projelerimizin neler olduğunu üçüncü ve 
dördüncü sorularınızı yanıtlarken ortaya 
koyduk. Biz İzmir’i medikal turizm, sağlık 
teknolojileri ve bilimleri alanında entegre 
bir bütünlüğün sağlandığı global bir sağlık 
hizmetleri ve endüstrileri merkezi olarak 
hayal ediyoruz. İzmir yukarıda belirttiğimiz 
gibi bunun için gerekli bütün şartlara 
sahiptir. Ayrıca İzmir özelde kendi 
hinterlandı, genelde Güneydoğu 
Anadolu’ya süper hızlı trenle bağlanmalıdır. 
İzmir-Diyarbakır arası 1424 km’dir. Bu 
mesafe karayoluyla yaklaşık 15 saat 
sürmektedir. Bu mesafe ortalama 325 km. 
hız yapacak süper hızlı trenle 5-6 saatte 
alınmalıdır. İzmir’in bu şekilde GDA’ya 
bağlanması sadece iktisadi değil;  
Türkiye’nin sosyal huzuru ve iç barışı 
bakımından çok büyük bir sosyal-kültürel 
entegrasyon projesi olarak düşünüyorum.

AK Parti İzmir milletvekili, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay



İzmir'in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir benim için çok özel bir şehir, 
Ege'nin en önemli kültür ve turizm 
merkezlerinden olan İzmirimizin kent 
yapısı ve sosyal-kültürel mekanları ile daha 
çağdaş, daha gelişmiş bir kent olarak 
bölgeye sinerji katması en büyük 
arzumuzdur. Hede�miz elbette ki Ege'nin 
İncisi'ni çok daha ilerilere taşımak 
Türkiye'nin ekonomik, demokratik, 
kültürel gelişmesinin ve tabi ki turizminin 
en önemli merkezlerinden birisi haline 
getirmektir.

Sahip olduğu bu büyük potansiyelin 

tablolar eşliğinde verdiği cevap İzmir ilinin 
son on yıldır AKP hükümetleri tarafından 
hak ettiği ölçüde ilgi görmediğini ortaya 
koymaktadır. İzmir  mesela 2003 yılında 
kamu yatırımlarından %6.88 oranında pay 
alırken bu oran 2010 yılında %2.47 ile en 
düşük noktaya inmiş, 2011’de her halde 
seçim yılı olması nedeniyle bir az 
kıpırdayarak   %3.12 olmuştur. On yıldaki 
düşüş gerçekten çarpıcıdır. İzmir’in kamu 
yatırımlarından aldığı payın düşüklüğüne 
karşılık Türkiye bütçesine verdiği katkı 
arasındaki İzmir aleyhine açık da çarpıcıdır. 
İşte İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı şeklindeki görüşlerin 
kaynağı bu objektif rakamlardır.  Bununla 
birlikte İzmir halihazırda Türkiye’nin 
hinterlandıyla birlikte belki de en fazla 
iktisadi patlama yapmaya elverişli kentidir. 
Bu tür bir iktisadi ‘boom’ için her koşula 
sahiptir; yetersiz göründüğü alanlarda bu 
yetersizlikleri çok kısa sürede  tela� 
edebilecek kapasiteye  ve dinamiklere 
fazlasıyla sahiptir. Yeter ki biz bu kapasiteyi 
ve dinamikleri harekete geçirecek şekilde 
organize ve koordine olalım. Ben İzmir’in 
yeni bir Altın  çağın eşiğinde olduğuna 
inanıyorum.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı zamanda bir 
sanayi ve turizm merkezi. Sizce İzmir 
hangi sektör veya sektörlerde büyümeli.

İzmir soruda belirtilen alanlarda 
gelişmeye elbette devam edecek. Çünkü 
bunların ayrı ayrı besleyecek kaynaklara ve 
hinterlanda sahip. Yani İzmir, hem 
Türkiye’nin en büyük tarım üreticilerinden 
birisi, hem de  bir sanayi ve endüstri 
merkezi olmayı sürdürecek. Bu özel 
coğrafyasının, tarihinin ve kültürünün 
kaçınılmaz bir gerekliliği. Bununla birlikte 
İzmir bütün bu alanların besleyeceği  belli 
bir sektörün sadece Türkiye’de değil, küresel 
ölçekte de merkezi haline gelebilir. Onda bu 
potansiyel fazlasıyla var. Bize göre başka 
sektörlerde  İzmir’i merkez haline 
dönüşmesini bu sektör medikal turizm ve 
sağlık endüstrisidir. Ancak biz bu sektörü 
sadece sağlık turizmi ve bununla bağlantılı 
hizmet sektörü boyutuyla 
değerlendirmiyoruz. Sağlık teknolojilerinin 
geliştirileceği ileri teknolojiler ve bunların 
eğitimlerinin İzmir hinterlandına yayılmış 

Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasının  
İstanbul  Finans Merkezi  Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul’a taşınması �krini hiçbir 

ören yerlerinin düzenlenmesi, yeni kazı 
alanlarının açılmasına büyük katkı 
sağlamaktadır.

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye'nin çok büyük 
kentinden biri olan İzmir'in 2023 
hede�sizce ne olmalı?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı'mız, çeşitli projelerle Ege Bölgesi 
ve İzmir'in yurt içi ve dışında önemli 
lokasyonlara rahat bağlanması 
çalışmalarını yürütmektedir. Adnan 
Menderes Havaalanı başta olmak üzere, 
Çandarlı ve Aliağa limanları, çevre yollları 
ve demiryolu yatırımları bu amaca hizmet 
için sayılabilir. Bu arada diğer 
bakanlıkların da bölgedeki katkıları 
unutulmamalıdır. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 en 
gelişmiş ülkesinden biri olma yolunda 
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bilincinde olan hükümetimiz İzmir'e 
büyük önem atfetmekte ve gerçekleştirdiği 
hamlelerle özellikle turizm, kültür ve 
ekonomi anlamında İzmir'e ciddi katkılar 
sağlamaktadır,

İzmir'deki bu gelişmeler ülkemizin 
2023 yılında Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. vizyon yılına yetişecek 
projeleriyle daha da büyüyecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 
İzmir'de planlama çalışmalarımız da 
süratle devam etmektedir.

İzmirlilerin inancı ve artan desteği ile 
ildeki mevcut yatak kapasitesini arttırmayı 
çok daha fazla yatırım bölgeleri planlamayı 
istiyoruz.

Kentimiz Türkiye'nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya  sektörlerde büyümeli?

İzmir ili turizmin yanında ülkemizin 
önde gelen tarım ve sanayi 
merkezlerindendir. Ancak ekonomik 
getirisinin yanı sıra il tarihi ve arkeolojik 
açıdan adeta önemli bir miras 
niteliğindedir. Ülkemiz ekonomisine çok 
yönlü katkılar sağlayan İzmir'de turizmin 
bir adım daha öne çıkmasının doğal 
olduğunu düşünüyorum.

Bakanlığımız kültür ve turizm alanında 
sağladığı ödenekler ile İzmir'deki tarihi ve 
turistik yerlerin restorasyonları, turizm ve 

CHP İzmir milletvekili Dr. Aytun Çıray:

İzmir altın çağın eşiğinde,
VOB’u kopartarak buna darbe vurulmamalı

emin adımlarla 
ilerlemektedir. Turizmde 6. 
sıraya yükselen Türkiye 2023 
vizyonunu tarihinden çok 
önce yerine getirmiş 
durumdadır. İzmir, İstanbul 
ve Ankara'dan sonra EXPO 
2020 hede�ne hızla 
ilerlemektedir. Bu konuda 
devletimizin her 
kademesinin bizzat konuya 
dahil olmaları da İzmir için 
çok büyük bir şanstır.

İzmir EXPO 2020 
adaylığı için "Daha iyi bir 
dünya için yeni yollar / 
Herkes için sağlık" temasını 
seçmiştir. EXPO 2020 
hede�ne ulaşma 
çalışmalarında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
ile İzmir Valiliği olarak 
işbirliği ile söz konusu 
çalışmalar çok daha hızlı 
devam etmektedir. BİE 
üyeleriyle bire bir 
görüşülerek, yurtdışındaki 
fuarlara katılıp, sivil toplum 
temsilcileri, yurtdışındaki 
yetkili çalışanlar, okullarla 

temaslara geçilerek, gerekli çalışmalara da 
devam edilmektedir.

 
İzmir'in EXPO 2020 adaylığı ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Bu dev organizasyon hangi ülke ve 
şehirde düzenlenmişse, oraya büyük 
katkılar sağlamıştır.

Hükümetimiz EXPO 2020 adaylığı 
gündeme geldiğinde başka kentlerinde de 
adaylığı söz konusu olmasına rağmen 
tercihini yine izmir'den yana kullanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz 
de bu projenin arkasındayız.

İzmir ve Türkiye olarak bu sefer 
EXPO'yu kaybetmek gibi bir lüksümüzün 
olmadığının farkındayız. EXPO 2020 
İzmir'in bir dünya kenti haline gelmesi, 
hemşerilerimizin, gençlerimizin toplumsal 
ve sosyal yaşamının kalitesinin artması için 
altın bir fırsattır. EXPO, İzmir için olduğu 
kadar Ege Bölgesi için de büyük bir şanstır. 
Bölgenin dünyaya açılmasında önemli rol 
oynayacaktır, Kendi aramızda tartışarak bu 
işi sekteye uğratmaya hakkımız olmadığını 
herkesin çok iyi anlaması gerekir. Bakanlık 
ve hükümet olarak üzerimize düşen ne 
varsa eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz 
ama bütün İzmir kamuoyundan da aynı 
dikkati ve dirayeti bekliyoruz.

biçimde onaylamıyorum. Çünkü bu kurum 
herşeyden önce İzmir Ticaret Borsası’nın 
121 yıllık tecrübesinin ürünü. Finans 
sektöründe İMKB’nin karşılamadığı bir 
ihtiyacı, vermediği bir hizmeti karşılamak 
için kurulmuştur. Dolayısıyla kuruluş amacı 
ve hizmet portföyü bakımından  İMKB’ye 
alternatif veya rakip olarak tasarlanmamış 

bir �nans kurumunun sırf İstanbul yeni  
�nans merkezi olacak diye İstanbul’a 
taşınmak ve İMKB’ye eklemlenmek 
istenmesini anlamlandıramıyorum. Bu tür 
bir projeyi İzmir’e ve İzmir’in geleceğine 
yapılacak bir kötülük olarak görüyorum. 
Kaldı ki, VOB’un İzmir’den taşınması 
Türkiye için de zararlıdır.  Türkiye bütün 
sektörlerin  ve bu sektörlerin tüm 
branşlarının İstanbul’dan domine edildiği 
bir ülke olamaz. Bu çok sakıncalıdır. Kısaca 
VOB’un hele günümüz bilişim 
teknolojilerinin her türlü �nans işlemini 
mekandan bağımsız kıldığı bir vasatta 
İMKB’ye monte edilmek istenmesinin 
hiçbir ekonomik rasyonalitesi yoktur, 
olamaz.  Bu nedenle İzmir iş ve �nans 
çevrelerinin VOB’un İstanbul’a  taşınmasına 
direnmeleri ve karşı çıkmalarını doğal ve 
zorunlu buluyor, bütün gücümle de 
destekliyorum. Tamamen İzmir’in, yani 
İzmir Ticaret Borsası’nın eseri olan bir 
kuruluşun İstanbul’a taşınmasına ses 
çıkarmamanın,  çok iyi yetiştirdiğiniz kendi  
çocuğunuzun sizin elinizden zorla alınmaya 
kalkışılmasından hiçbir farkı yok. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu sorunuzun cevabı  aslında bizim 
06.10.2011 tarihinde  verdiğimiz bir soru 
önergesinde.  Başbakana sorduğumuz ve 
onun adına 27.10.2011 tarihinde Başbakan 
Yardımcısı  Sayın  Ali Babacan tarafından 
cevaplandırılan iki sorumuz şuydu: 

1. 2000-2011 yılları arasında (her yıl için 
ayrı ayrı  belirtilmek üzere) kamu 
yatırımları bütçesinden sabit �yatlar ve cari 
�yatlar ile İzmir iline ayrılan kaynak miktarı 
ne olmuştur? 

2.2000-2011 yılları arasında (her yıl ayrı 
ayrı belirtilmek üzere) kamu yatırımları 
içerisinde İzmir ilinin 81 il içinde aldığı 
yüzdelik pay ne olmuştur?  Sayın Babacan’ın 

bir şekilde verileceği bir eğitim, sağlık 
bilimleri  merkezi olarak 
konumlandırılmayı hede�iyoruz. 

Türkiye 2023 Yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken  Türkiye’nin 3 büyük 
kentinden olan İzmir’in 2023 hede� sizce 
ne olmalı ?

Türkiye Cumhuriyetin 100. Kuruluş 
yılında şüphesiz dünyada ekonomik 
bakımdan gelebileceği en iyi noktaya 
gelmelidir. Çıta olabildiğince yüksek 
tutulmalıdır. Ancak kalkınma insanı 
refahın bütün alanlarında yansımalı ve 
büyüme  insani gelişmişlik göstergelerinin 
tümünde somut bir şekilde görülmelidir. 
Türkiye bugün dünyanın 16. Büyük 
ekonomisidir. Bu sanki AKP iktidarlarının 
başarısı olarak sunulmakta, Türkiye’nin 
1990’lardan beri dünyanın ilk on sekiz 
ekonomisi arasında yer aldığı kasıtlı olarak 
gözden kaçırılmaktadır. Aynı ölçüde 
gözden  kaçırılan diğer bir nokta insani 
gelişme raporlarında Türkiye’nin son on 
yıldır bir türlü seksenli sıralardaki yerinden 
kurtulamamasıdır. Türkiye insani 
gelişmişliğin bütün alanlarında anlamlı bir 
sıçrama yapmak zorundadır. İzmir 
sıçramanın lokomoti� olmalıdır. Bu 
konunun iktisadi boyutudur. İzmir bütün 
Akdeniz’in yıldız şehri, küresel iktisadi 
dinamiklerin Akdeniz’deki merkezi olabilir. 
Ama İzmir için yaptığımız projelerde aynı 
ölçüde hassas olmamız gereken şey onun 
dünyanın en yaşanmaya değer 
şehirlerinden birisi yapmaktır. İzmir 
2023’te dünyanın en yaşanabilir ilk 10, en 
azından ilk 25 şehri arasında yer almalıdır. 
İzmir, Akdeniz’in u�u, Akdeniz’in de çok 
ötesine geçecek şekilde kültür-sanat ve 
tasarım şehri olmalıdır. 

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO İzmir’in partiler üstü bir 
meselesidir. Her türlü  siyasi hesabın 
ötesinde değerlendirilmesi gereken bir 
projedir. Ancak hükümetin EXPO’yu 
İzmir’de Yerel Seçimlerin bir aracı haline 
getirmek istediğine ilişkin işaretler hem 
giderek artmakta, hem de daha belirginlik 

kazanmaktadır. Bu sakıncalıdır; çünkü 
kentin EXPO için hep birlikte seferber 
olacak dinamiklerinin sinerjik bir şekilde 
seferber olmalarını engelleyebilir. Mesela 
Büyükşehir Belediyesinin  sürekli geri 
planda tutulmaya çalışılması bunun  bir 
kanıtıdır. Hükümetin bunu İzmir’de yerel 
seçim hesaplarının bir parçası kılması başka 
bir açıdan da çok risklidir. Bu da EXPO’nun 
nerede yapılacağını belirleyen aktörlerin 
kendilerini Türkiye’deki siyasi hesapların 
parçası olarak kullanılmalarından 
duyacakları muhtemel rahatsızlıktır. 
Dolayısıyla hükümeti ve İzmir’de AKP’ye 
angaje görünen herkesi bu konuda basiretli 
davranmaya ve İzmir’e  hak ettiği bu 
organizasyonu kazandırmak için tam bir 
koordinasyon içinde işbirliği yapmaya davet 
ediyorum. Zaman İzmir için güçleri 
birleştirme ve her türlü siyasi rekabetin 
ötesine geçme, küçük hesaplara İzmir’i 
kurban etmeme zamanıdır.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

İzmir’in bir evladı olarak İzmir için 
sonsuz hayallerimiz var. Bu hayalleri 
gerçeğe dönüştürmek için somut projeler 
dökme kapasitemiz ve onları hayata 
geçirmek için büyük bir azim ve 
kararlığımız var. Bizim İzmir vizyonumuz 
ve projelerimizin neler olduğunu üçüncü ve 
dördüncü sorularınızı yanıtlarken ortaya 
koyduk. Biz İzmir’i medikal turizm, sağlık 
teknolojileri ve bilimleri alanında entegre 
bir bütünlüğün sağlandığı global bir sağlık 
hizmetleri ve endüstrileri merkezi olarak 
hayal ediyoruz. İzmir yukarıda belirttiğimiz 
gibi bunun için gerekli bütün şartlara 
sahiptir. Ayrıca İzmir özelde kendi 
hinterlandı, genelde Güneydoğu 
Anadolu’ya süper hızlı trenle bağlanmalıdır. 
İzmir-Diyarbakır arası 1424 km’dir. Bu 
mesafe karayoluyla yaklaşık 15 saat 
sürmektedir. Bu mesafe ortalama 325 km. 
hız yapacak süper hızlı trenle 5-6 saatte 
alınmalıdır. İzmir’in bu şekilde GDA’ya 
bağlanması sadece iktisadi değil;  
Türkiye’nin sosyal huzuru ve iç barışı 
bakımından çok büyük bir sosyal-kültürel 
entegrasyon projesi olarak düşünüyorum.

CHP İzmir milletvekili Dr. Aytun Çıray
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tablolar eşliğinde verdiği cevap İzmir ilinin 
son on yıldır AKP hükümetleri tarafından 
hak ettiği ölçüde ilgi görmediğini ortaya 
koymaktadır. İzmir  mesela 2003 yılında 
kamu yatırımlarından %6.88 oranında pay 
alırken bu oran 2010 yılında %2.47 ile en 
düşük noktaya inmiş, 2011’de her halde 
seçim yılı olması nedeniyle bir az 
kıpırdayarak   %3.12 olmuştur. On yıldaki 
düşüş gerçekten çarpıcıdır. İzmir’in kamu 
yatırımlarından aldığı payın düşüklüğüne 
karşılık Türkiye bütçesine verdiği katkı 
arasındaki İzmir aleyhine açık da çarpıcıdır. 
İşte İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı şeklindeki görüşlerin 
kaynağı bu objektif rakamlardır.  Bununla 
birlikte İzmir halihazırda Türkiye’nin 
hinterlandıyla birlikte belki de en fazla 
iktisadi patlama yapmaya elverişli kentidir. 
Bu tür bir iktisadi ‘boom’ için her koşula 
sahiptir; yetersiz göründüğü alanlarda bu 
yetersizlikleri çok kısa sürede  tela� 
edebilecek kapasiteye  ve dinamiklere 
fazlasıyla sahiptir. Yeter ki biz bu kapasiteyi 
ve dinamikleri harekete geçirecek şekilde 
organize ve koordine olalım. Ben İzmir’in 
yeni bir Altın  çağın eşiğinde olduğuna 
inanıyorum.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı zamanda bir 
sanayi ve turizm merkezi. Sizce İzmir 
hangi sektör veya sektörlerde büyümeli.

İzmir soruda belirtilen alanlarda 
gelişmeye elbette devam edecek. Çünkü 
bunların ayrı ayrı besleyecek kaynaklara ve 
hinterlanda sahip. Yani İzmir, hem 
Türkiye’nin en büyük tarım üreticilerinden 
birisi, hem de  bir sanayi ve endüstri 
merkezi olmayı sürdürecek. Bu özel 
coğrafyasının, tarihinin ve kültürünün 
kaçınılmaz bir gerekliliği. Bununla birlikte 
İzmir bütün bu alanların besleyeceği  belli 
bir sektörün sadece Türkiye’de değil, küresel 
ölçekte de merkezi haline gelebilir. Onda bu 
potansiyel fazlasıyla var. Bize göre başka 
sektörlerde  İzmir’i merkez haline 
dönüşmesini bu sektör medikal turizm ve 
sağlık endüstrisidir. Ancak biz bu sektörü 
sadece sağlık turizmi ve bununla bağlantılı 
hizmet sektörü boyutuyla 
değerlendirmiyoruz. Sağlık teknolojilerinin 
geliştirileceği ileri teknolojiler ve bunların 
eğitimlerinin İzmir hinterlandına yayılmış 
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Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasının  
İstanbul  Finans Merkezi  Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul’a taşınması �krini hiçbir 

biçimde onaylamıyorum. Çünkü bu kurum 
herşeyden önce İzmir Ticaret Borsası’nın 
121 yıllık tecrübesinin ürünü. Finans 
sektöründe İMKB’nin karşılamadığı bir 
ihtiyacı, vermediği bir hizmeti karşılamak 
için kurulmuştur. Dolayısıyla kuruluş amacı 
ve hizmet portföyü bakımından  İMKB’ye 
alternatif veya rakip olarak tasarlanmamış 

bir �nans kurumunun sırf İstanbul yeni  
�nans merkezi olacak diye İstanbul’a 
taşınmak ve İMKB’ye eklemlenmek 
istenmesini anlamlandıramıyorum. Bu tür 
bir projeyi İzmir’e ve İzmir’in geleceğine 
yapılacak bir kötülük olarak görüyorum. 
Kaldı ki, VOB’un İzmir’den taşınması 
Türkiye için de zararlıdır.  Türkiye bütün 
sektörlerin  ve bu sektörlerin tüm 
branşlarının İstanbul’dan domine edildiği 
bir ülke olamaz. Bu çok sakıncalıdır. Kısaca 
VOB’un hele günümüz bilişim 
teknolojilerinin her türlü �nans işlemini 
mekandan bağımsız kıldığı bir vasatta 
İMKB’ye monte edilmek istenmesinin 
hiçbir ekonomik rasyonalitesi yoktur, 
olamaz.  Bu nedenle İzmir iş ve �nans 
çevrelerinin VOB’un İstanbul’a  taşınmasına 
direnmeleri ve karşı çıkmalarını doğal ve 
zorunlu buluyor, bütün gücümle de 
destekliyorum. Tamamen İzmir’in, yani 
İzmir Ticaret Borsası’nın eseri olan bir 
kuruluşun İstanbul’a taşınmasına ses 
çıkarmamanın,  çok iyi yetiştirdiğiniz kendi  
çocuğunuzun sizin elinizden zorla alınmaya 
kalkışılmasından hiçbir farkı yok. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu sorunuzun cevabı  aslında bizim 
06.10.2011 tarihinde  verdiğimiz bir soru 
önergesinde.  Başbakana sorduğumuz ve 
onun adına 27.10.2011 tarihinde Başbakan 
Yardımcısı  Sayın  Ali Babacan tarafından 
cevaplandırılan iki sorumuz şuydu: 

1. 2000-2011 yılları arasında (her yıl için 
ayrı ayrı  belirtilmek üzere) kamu 
yatırımları bütçesinden sabit �yatlar ve cari 
�yatlar ile İzmir iline ayrılan kaynak miktarı 
ne olmuştur? 

2.2000-2011 yılları arasında (her yıl ayrı 
ayrı belirtilmek üzere) kamu yatırımları 
içerisinde İzmir ilinin 81 il içinde aldığı 
yüzdelik pay ne olmuştur?  Sayın Babacan’ın 

bir şekilde verileceği bir eğitim, sağlık 
bilimleri  merkezi olarak 
konumlandırılmayı hede�iyoruz. 

Türkiye 2023 Yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken  Türkiye’nin 3 büyük 
kentinden olan İzmir’in 2023 hede� sizce 
ne olmalı ?

Türkiye Cumhuriyetin 100. Kuruluş 
yılında şüphesiz dünyada ekonomik 
bakımdan gelebileceği en iyi noktaya 
gelmelidir. Çıta olabildiğince yüksek 
tutulmalıdır. Ancak kalkınma insanı 
refahın bütün alanlarında yansımalı ve 
büyüme  insani gelişmişlik göstergelerinin 
tümünde somut bir şekilde görülmelidir. 
Türkiye bugün dünyanın 16. Büyük 
ekonomisidir. Bu sanki AKP iktidarlarının 
başarısı olarak sunulmakta, Türkiye’nin 
1990’lardan beri dünyanın ilk on sekiz 
ekonomisi arasında yer aldığı kasıtlı olarak 
gözden kaçırılmaktadır. Aynı ölçüde 
gözden  kaçırılan diğer bir nokta insani 
gelişme raporlarında Türkiye’nin son on 
yıldır bir türlü seksenli sıralardaki yerinden 
kurtulamamasıdır. Türkiye insani 
gelişmişliğin bütün alanlarında anlamlı bir 
sıçrama yapmak zorundadır. İzmir 
sıçramanın lokomoti� olmalıdır. Bu 
konunun iktisadi boyutudur. İzmir bütün 
Akdeniz’in yıldız şehri, küresel iktisadi 
dinamiklerin Akdeniz’deki merkezi olabilir. 
Ama İzmir için yaptığımız projelerde aynı 
ölçüde hassas olmamız gereken şey onun 
dünyanın en yaşanmaya değer 
şehirlerinden birisi yapmaktır. İzmir 
2023’te dünyanın en yaşanabilir ilk 10, en 
azından ilk 25 şehri arasında yer almalıdır. 
İzmir, Akdeniz’in u�u, Akdeniz’in de çok 
ötesine geçecek şekilde kültür-sanat ve 
tasarım şehri olmalıdır. 

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO İzmir’in partiler üstü bir 
meselesidir. Her türlü  siyasi hesabın 
ötesinde değerlendirilmesi gereken bir 
projedir. Ancak hükümetin EXPO’yu 
İzmir’de Yerel Seçimlerin bir aracı haline 
getirmek istediğine ilişkin işaretler hem 
giderek artmakta, hem de daha belirginlik 

kazanmaktadır. Bu sakıncalıdır; çünkü 
kentin EXPO için hep birlikte seferber 
olacak dinamiklerinin sinerjik bir şekilde 
seferber olmalarını engelleyebilir. Mesela 
Büyükşehir Belediyesinin  sürekli geri 
planda tutulmaya çalışılması bunun  bir 
kanıtıdır. Hükümetin bunu İzmir’de yerel 
seçim hesaplarının bir parçası kılması başka 
bir açıdan da çok risklidir. Bu da EXPO’nun 
nerede yapılacağını belirleyen aktörlerin 
kendilerini Türkiye’deki siyasi hesapların 
parçası olarak kullanılmalarından 
duyacakları muhtemel rahatsızlıktır. 
Dolayısıyla hükümeti ve İzmir’de AKP’ye 
angaje görünen herkesi bu konuda basiretli 
davranmaya ve İzmir’e  hak ettiği bu 
organizasyonu kazandırmak için tam bir 
koordinasyon içinde işbirliği yapmaya davet 
ediyorum. Zaman İzmir için güçleri 
birleştirme ve her türlü siyasi rekabetin 
ötesine geçme, küçük hesaplara İzmir’i 
kurban etmeme zamanıdır.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

İzmir’in bir evladı olarak İzmir için 
sonsuz hayallerimiz var. Bu hayalleri 
gerçeğe dönüştürmek için somut projeler 
dökme kapasitemiz ve onları hayata 
geçirmek için büyük bir azim ve 
kararlığımız var. Bizim İzmir vizyonumuz 
ve projelerimizin neler olduğunu üçüncü ve 
dördüncü sorularınızı yanıtlarken ortaya 
koyduk. Biz İzmir’i medikal turizm, sağlık 
teknolojileri ve bilimleri alanında entegre 
bir bütünlüğün sağlandığı global bir sağlık 
hizmetleri ve endüstrileri merkezi olarak 
hayal ediyoruz. İzmir yukarıda belirttiğimiz 
gibi bunun için gerekli bütün şartlara 
sahiptir. Ayrıca İzmir özelde kendi 
hinterlandı, genelde Güneydoğu 
Anadolu’ya süper hızlı trenle bağlanmalıdır. 
İzmir-Diyarbakır arası 1424 km’dir. Bu 
mesafe karayoluyla yaklaşık 15 saat 
sürmektedir. Bu mesafe ortalama 325 km. 
hız yapacak süper hızlı trenle 5-6 saatte 
alınmalıdır. İzmir’in bu şekilde GDA’ya 
bağlanması sadece iktisadi değil;  
Türkiye’nin sosyal huzuru ve iç barışı 
bakımından çok büyük bir sosyal-kültürel 
entegrasyon projesi olarak düşünüyorum.



Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Vadeli İşlem Borsası ve Opsiyon 
Borsası’nın İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
konusunda görüşlerim kısaca şöyledir; 
Dünyanın gelişme seyrinde, hem ekonomik 
hem de siyasal anlamda görev yapan 
kurumların yerelleşmesinin öne çıktığı 
düşünüldüğünde borsamızın İzmir’de kalıp 
–kalmaması konusunda, kalmasından yana 
olduğumu, bunun İzmir ve çevresinin 
gelişmesine önemli bir katkı koyacağı 
düşüncesindeyim. Bu ve benzeri konularda, 

tablolar eşliğinde verdiği cevap İzmir ilinin 
son on yıldır AKP hükümetleri tarafından 
hak ettiği ölçüde ilgi görmediğini ortaya 
koymaktadır. İzmir  mesela 2003 yılında 
kamu yatırımlarından %6.88 oranında pay 
alırken bu oran 2010 yılında %2.47 ile en 
düşük noktaya inmiş, 2011’de her halde 
seçim yılı olması nedeniyle bir az 
kıpırdayarak   %3.12 olmuştur. On yıldaki 
düşüş gerçekten çarpıcıdır. İzmir’in kamu 
yatırımlarından aldığı payın düşüklüğüne 
karşılık Türkiye bütçesine verdiği katkı 
arasındaki İzmir aleyhine açık da çarpıcıdır. 
İşte İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı şeklindeki görüşlerin 
kaynağı bu objektif rakamlardır.  Bununla 
birlikte İzmir halihazırda Türkiye’nin 
hinterlandıyla birlikte belki de en fazla 
iktisadi patlama yapmaya elverişli kentidir. 
Bu tür bir iktisadi ‘boom’ için her koşula 
sahiptir; yetersiz göründüğü alanlarda bu 
yetersizlikleri çok kısa sürede  tela� 
edebilecek kapasiteye  ve dinamiklere 
fazlasıyla sahiptir. Yeter ki biz bu kapasiteyi 
ve dinamikleri harekete geçirecek şekilde 
organize ve koordine olalım. Ben İzmir’in 
yeni bir Altın  çağın eşiğinde olduğuna 
inanıyorum.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı zamanda bir 
sanayi ve turizm merkezi. Sizce İzmir 
hangi sektör veya sektörlerde büyümeli.

İzmir soruda belirtilen alanlarda 
gelişmeye elbette devam edecek. Çünkü 
bunların ayrı ayrı besleyecek kaynaklara ve 
hinterlanda sahip. Yani İzmir, hem 
Türkiye’nin en büyük tarım üreticilerinden 
birisi, hem de  bir sanayi ve endüstri 
merkezi olmayı sürdürecek. Bu özel 
coğrafyasının, tarihinin ve kültürünün 
kaçınılmaz bir gerekliliği. Bununla birlikte 
İzmir bütün bu alanların besleyeceği  belli 
bir sektörün sadece Türkiye’de değil, küresel 
ölçekte de merkezi haline gelebilir. Onda bu 
potansiyel fazlasıyla var. Bize göre başka 
sektörlerde  İzmir’i merkez haline 
dönüşmesini bu sektör medikal turizm ve 
sağlık endüstrisidir. Ancak biz bu sektörü 
sadece sağlık turizmi ve bununla bağlantılı 
hizmet sektörü boyutuyla 
değerlendirmiyoruz. Sağlık teknolojilerinin 
geliştirileceği ileri teknolojiler ve bunların 
eğitimlerinin İzmir hinterlandına yayılmış 
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Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasının  
İstanbul  Finans Merkezi  Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul’a taşınması �krini hiçbir 

biçimde onaylamıyorum. Çünkü bu kurum 
herşeyden önce İzmir Ticaret Borsası’nın 
121 yıllık tecrübesinin ürünü. Finans 
sektöründe İMKB’nin karşılamadığı bir 
ihtiyacı, vermediği bir hizmeti karşılamak 
için kurulmuştur. Dolayısıyla kuruluş amacı 
ve hizmet portföyü bakımından  İMKB’ye 
alternatif veya rakip olarak tasarlanmamış 

bir �nans kurumunun sırf İstanbul yeni  
�nans merkezi olacak diye İstanbul’a 
taşınmak ve İMKB’ye eklemlenmek 
istenmesini anlamlandıramıyorum. Bu tür 
bir projeyi İzmir’e ve İzmir’in geleceğine 
yapılacak bir kötülük olarak görüyorum. 
Kaldı ki, VOB’un İzmir’den taşınması 
Türkiye için de zararlıdır.  Türkiye bütün 
sektörlerin  ve bu sektörlerin tüm 
branşlarının İstanbul’dan domine edildiği 
bir ülke olamaz. Bu çok sakıncalıdır. Kısaca 
VOB’un hele günümüz bilişim 
teknolojilerinin her türlü �nans işlemini 
mekandan bağımsız kıldığı bir vasatta 
İMKB’ye monte edilmek istenmesinin 
hiçbir ekonomik rasyonalitesi yoktur, 
olamaz.  Bu nedenle İzmir iş ve �nans 
çevrelerinin VOB’un İstanbul’a  taşınmasına 
direnmeleri ve karşı çıkmalarını doğal ve 
zorunlu buluyor, bütün gücümle de 
destekliyorum. Tamamen İzmir’in, yani 
İzmir Ticaret Borsası’nın eseri olan bir 
kuruluşun İstanbul’a taşınmasına ses 
çıkarmamanın,  çok iyi yetiştirdiğiniz kendi  
çocuğunuzun sizin elinizden zorla alınmaya 
kalkışılmasından hiçbir farkı yok. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu sorunuzun cevabı  aslında bizim 
06.10.2011 tarihinde  verdiğimiz bir soru 
önergesinde.  Başbakana sorduğumuz ve 
onun adına 27.10.2011 tarihinde Başbakan 
Yardımcısı  Sayın  Ali Babacan tarafından 
cevaplandırılan iki sorumuz şuydu: 

1. 2000-2011 yılları arasında (her yıl için 
ayrı ayrı  belirtilmek üzere) kamu 
yatırımları bütçesinden sabit �yatlar ve cari 
�yatlar ile İzmir iline ayrılan kaynak miktarı 
ne olmuştur? 

2.2000-2011 yılları arasında (her yıl ayrı 
ayrı belirtilmek üzere) kamu yatırımları 
içerisinde İzmir ilinin 81 il içinde aldığı 
yüzdelik pay ne olmuştur?  Sayın Babacan’ın 

bir şekilde verileceği bir eğitim, sağlık 
bilimleri  merkezi olarak 
konumlandırılmayı hede�iyoruz. 

Türkiye 2023 Yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken  Türkiye’nin 3 büyük 
kentinden olan İzmir’in 2023 hede� sizce 
ne olmalı ?

Türkiye Cumhuriyetin 100. Kuruluş 
yılında şüphesiz dünyada ekonomik 
bakımdan gelebileceği en iyi noktaya 
gelmelidir. Çıta olabildiğince yüksek 
tutulmalıdır. Ancak kalkınma insanı 
refahın bütün alanlarında yansımalı ve 
büyüme  insani gelişmişlik göstergelerinin 
tümünde somut bir şekilde görülmelidir. 
Türkiye bugün dünyanın 16. Büyük 
ekonomisidir. Bu sanki AKP iktidarlarının 
başarısı olarak sunulmakta, Türkiye’nin 
1990’lardan beri dünyanın ilk on sekiz 
ekonomisi arasında yer aldığı kasıtlı olarak 
gözden kaçırılmaktadır. Aynı ölçüde 
gözden  kaçırılan diğer bir nokta insani 
gelişme raporlarında Türkiye’nin son on 
yıldır bir türlü seksenli sıralardaki yerinden 
kurtulamamasıdır. Türkiye insani 
gelişmişliğin bütün alanlarında anlamlı bir 
sıçrama yapmak zorundadır. İzmir 
sıçramanın lokomoti� olmalıdır. Bu 
konunun iktisadi boyutudur. İzmir bütün 
Akdeniz’in yıldız şehri, küresel iktisadi 
dinamiklerin Akdeniz’deki merkezi olabilir. 
Ama İzmir için yaptığımız projelerde aynı 
ölçüde hassas olmamız gereken şey onun 
dünyanın en yaşanmaya değer 
şehirlerinden birisi yapmaktır. İzmir 
2023’te dünyanın en yaşanabilir ilk 10, en 
azından ilk 25 şehri arasında yer almalıdır. 
İzmir, Akdeniz’in u�u, Akdeniz’in de çok 
ötesine geçecek şekilde kültür-sanat ve 
tasarım şehri olmalıdır. 

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO İzmir’in partiler üstü bir 
meselesidir. Her türlü  siyasi hesabın 
ötesinde değerlendirilmesi gereken bir 
projedir. Ancak hükümetin EXPO’yu 
İzmir’de Yerel Seçimlerin bir aracı haline 
getirmek istediğine ilişkin işaretler hem 
giderek artmakta, hem de daha belirginlik 

kazanmaktadır. Bu sakıncalıdır; çünkü 
kentin EXPO için hep birlikte seferber 
olacak dinamiklerinin sinerjik bir şekilde 
seferber olmalarını engelleyebilir. Mesela 
Büyükşehir Belediyesinin  sürekli geri 
planda tutulmaya çalışılması bunun  bir 
kanıtıdır. Hükümetin bunu İzmir’de yerel 
seçim hesaplarının bir parçası kılması başka 
bir açıdan da çok risklidir. Bu da EXPO’nun 
nerede yapılacağını belirleyen aktörlerin 
kendilerini Türkiye’deki siyasi hesapların 
parçası olarak kullanılmalarından 
duyacakları muhtemel rahatsızlıktır. 
Dolayısıyla hükümeti ve İzmir’de AKP’ye 
angaje görünen herkesi bu konuda basiretli 
davranmaya ve İzmir’e  hak ettiği bu 
organizasyonu kazandırmak için tam bir 
koordinasyon içinde işbirliği yapmaya davet 
ediyorum. Zaman İzmir için güçleri 
birleştirme ve her türlü siyasi rekabetin 
ötesine geçme, küçük hesaplara İzmir’i 
kurban etmeme zamanıdır.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

İzmir’in bir evladı olarak İzmir için 
sonsuz hayallerimiz var. Bu hayalleri 
gerçeğe dönüştürmek için somut projeler 
dökme kapasitemiz ve onları hayata 
geçirmek için büyük bir azim ve 
kararlığımız var. Bizim İzmir vizyonumuz 
ve projelerimizin neler olduğunu üçüncü ve 
dördüncü sorularınızı yanıtlarken ortaya 
koyduk. Biz İzmir’i medikal turizm, sağlık 
teknolojileri ve bilimleri alanında entegre 
bir bütünlüğün sağlandığı global bir sağlık 
hizmetleri ve endüstrileri merkezi olarak 
hayal ediyoruz. İzmir yukarıda belirttiğimiz 
gibi bunun için gerekli bütün şartlara 
sahiptir. Ayrıca İzmir özelde kendi 
hinterlandı, genelde Güneydoğu 
Anadolu’ya süper hızlı trenle bağlanmalıdır. 
İzmir-Diyarbakır arası 1424 km’dir. Bu 
mesafe karayoluyla yaklaşık 15 saat 
sürmektedir. Bu mesafe ortalama 325 km. 
hız yapacak süper hızlı trenle 5-6 saatte 
alınmalıdır. İzmir’in bu şekilde GDA’ya 
bağlanması sadece iktisadi değil;  
Türkiye’nin sosyal huzuru ve iç barışı 
bakımından çok büyük bir sosyal-kültürel 
entegrasyon projesi olarak düşünüyorum.

k u r u m l a r ı n 
kararlarının önemine 
de işaret etmek 
gerekiyor. Bu konuda 
İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnci de 
haklı buluyorum.

İzmir’in son 
yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı 
yolundaki görüşler 
hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

İzmir’in son yıllarda 
gelişmediği, patinaj 
yaptığı yolundaki 
görüşü doğru 
bulmuyorum. Bu 
konuda yapılan bütün 
negatif ayrımcılık 
uygulamalarına rağmen 
İzmir’in ekonomik 
anlamda geliştiği 
düşüncesinde olmakla 
birlikte, yeterli 
olmadığını da 

belirtmeliyiz.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

İzmir kentinin tarihsel kimliğini, büyük 
bir tarım üretim bölgesine sahip olduğunu 
düşünerek, kentimizin tarım, kültürel 
turizm ve sağlık turizmi alanında 
gelişmesinin doğru olacağı 
düşüncesindeyim. Bunun yanında insani 
sermayesinin ve üniversitelerin de gücünü 
dikkate alarak   AR-GE Merkezi haline 
gelmesini de önemsiyorum. Bu alandaki 
gelişmenin aynı zamanda bölgenin gelişen 
sektörlerine de önderlik edeceğini 
düşünüyorum.

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Yukarıda saydığımız sektörlerdeki 
büyümesini sağlamış bir kent, Türkiye’nin 
en büyük iki ekonomisinden biri olmayı 
hede�emelidir.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO 2020 adaylığı ile ilgili olarak, 
hede�n doğru saptandığını düşünüyorum. 
Eksik kalan çabalardan birinin, henüz erken 
olmasına rağmen, EXPO bilinç ve isteğinin 
İzmir’e, Ege’ye ve Türkiye’ye tanıtılması ve 
bütün aktörlerin görev almasını sağlamak 
olduğunu düşünüyorum. Bir milletvekili 
olarak da tüm milletvekillerinin bu sürece 
dahil edilmesinin doğru olduğunu 
düşünüyorum.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

İzmir için ;
•Tarım alanında Tire Süt Kooperatifi 

örneğinde olduğu gibi büyük kooperatif 
örgütlenmeleri ile ilçe ve köylerimizin tarım 
potansiyellerinin değerlendirilmesi ,

•İzmir’in metro ve hafifi raylı sistemle 
donatılması,

•İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen ve tanıtımı 
yapılan Kent Tasarımı’nın 
gerçekleştirilmesi,

•Kent yenileme projeleri ile İzmir’in 
sosyal yapısına uygun özgürlüğün ve 
hoşgörünün kenti olma özelliğini daha da 
üst seviyelere çıkarması sayabileceğim proje 
ve yatırımlardır.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu:

VOB konusunda karar verici İzmir olmalı,
Vekiller de EXPO sürecine dahil edilmeli

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu
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ölçüde İzmir için yararlı göreceğimiz de, 
her türlü tartışmanın dışındadır. 

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya sektörlerde büyümeli?

İzmir, bir sanayi, tarım ve ticaret kenti 
olmanın yanında, bu alanlardaki iddiasını 
arka plana atmadan, bir turizm ve kültür 
kenti olarak da iddia sahibi olmalıdır. 
Turizm ve kültür zaten karşılıklı etkileşim 
içindedir. İzmir’in hem kent merkezinin 
tarihi-arkeolojik dokusu korunmalı ve 
geliştirilmeli, hem kuzey ve güney eksenleri 
(Bergama-Efes) hızlı raylı ulaşım 
sistemleriyle birbirine bağlanarak 
turizm-kültür kimliğine bir bütünlük 
kazandırılmalıdır. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Türkiye ve Avrupa çapında 
bir konser salonu olarak bir proje yarışması 
sonucunda İzmir’e kazandırdığı Ahmet 
Adnan Saygun Sanat Merkezi yanında 
şimdi de gene bir proje yarışması 
sonucunda Karşıyaka’da inşa sürecine 
başlanan Opera salonları, Türkiye’nin 
üçüncü büyük kentini �ziki altyapı 
donanımı bakımından İstanbul ve 
Ankara’nın önüne sıçratan eserlerdir. 
Merkezi iktidarın sorumluluğunda 
olmasına rağmen, antik Roma çarşısı 
“Agora”nın etrafının açılması için gerekli 
kamulaştırmaların yapılmasını ve kazıların 
�nansmanını büyük ölçüde üstlenerek bu 
projenin yıllardır içinde bulunduğu 
ataletten kurtarılmasını sağlayan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale 
an�tiyatrosunu da ortaya çıkaran 
çalışmalarıyla İzmir’in 
tarihi-turistik-kültürel değerlerine çok 
önemli katkılar yapmıştır. Şimdi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na düşen acil görev, bu 
projeleri hızlandıracak bütçe ödeneklerini 
temin etmesi ve İzmir’e yakışır bir 
Arkeoloji Müzesi ihtiyacına karşılık 
vermesidir. Turizm/kültür konusunda iç ve 
dış turizme, İzmirli hemşirelerimizin 
çevreyle uyumlu mesire-zoololojik park 
-açık alan spor olanakları-bisiklet yolları 
gibi gezi-dinlence-spor mekânlarına 
kavuşturulması da birinci derecede 
önemlidir ve bu bakımdan İzmir’in yerel 
yönetimleri önemli bir çaba içindedirler. 
İzmir’in çevresindeki yeşil alanların 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak 
istenmesi ve bu konuda İzmir 
kamuoyunun gösterdiği direnç konusunda 
ne düşünüyorsunuz?

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, 
uzun ve yorucu bir kuruluş sürecinden 
sonra 4 Şubat 2005 tarihinde hizmete 
başlamıştır. Türkiye’nin ilk ve tek türev 
borsası olan VOB, aradan geçen yedi yılda 
işlem hacmini 150 kata yakın arttırmış, 
hem İzmir hem de Türkiye sermaye 
piyasası ve özel sektörü için önemli bir 
misyon üstlenmiştir. VOB,  elde ettiği 
ivmeyle yeni açıklanan FİA verilerine göre 
dünyanın ilk 30 borsası içerisine girmeyi 
başarmış ve 27 nci büyük türev borsası 
olmuştur.  VOB bu başarıyı sadece V ile 
yani vadeli işlemlerle yakalamıştır. Bugün 
yapılması gereken VOB’un “O”sunun yani 
opsiyonların da devreye sokularak bu 
önemli kurumun büyümesinin önünü 
açacak, engelleri ayıklayacak adımların 
atılmasıdır. Oysa VOB’un İstanbul Finans 

32-  NİSAN  MAYIS  HAZİRAN  2012

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Oğuz Oyan:

Hükümet İzmir’in 
VOB duyarlılığını mutlaka dikkate almalı

Merkezi Projesi kapsamında İstanbul’a 
taşınmak istenmesi bu süreci tökezletecek 
ve İzmir’in başarısını elinden almak 
anlamına gelecektir.   Eğer İstanbul bir 
�nans merkezi yapılmak isteniyorsa -ki 
bunun da idari kararlarla ve sadece mekân 
birliği sağlanması yoluyla oluşturulması 
zordur- İzmir’i de tatmin edecek ve 
İzmir’de geliştirilen bir piyasanın İzmir’de 
kalmasını sağlayacak bir ara yol 
bulunabilir. VOB, İstanbul’un �nans 
merkezi olmasının önünde bir engel olarak 
değil Türkiye ölçeğinden bakıldığında 
onun tamamlayıcı bir parçası olarak 
düşünülmelidir. Kaldı ki VOB’un, Türk 
tarımının geçmişinde, bugününde ve 
geleceğinde üstlendiği ve üstleneceği 
misyonun, İzmir’in Türkiye tarımındaki 
önemli rolünün, İstanbul’un �nans merkezi 
yapılması hesapları yüzünden heba 
edilmesinin son derece yanlış olacağı da 
dikkate alınmalıdır. Bu girişim konusunda 
5 Nisan 2012 tarihinde Başbakan 
Yardımcısı Sn. Ali Babacan’a sorduğumuz 
yazılı sorulara da ne yazık ki yanıt bile 

verilmemiştir. Bunu İzmirlilere ve İzmir’in 
kazanımlarını savunan İzmir’in 
milletvekillerine karşı yapılan yeni bir 
haksızlık olarak değerlendiriyorum. 
İzmir’in iktidar partisi kanadından 
milletvekili olanların ve özellikle iki İzmir 
milletvekili bakanın da bu konuda yeterli 
ve samimi bir çaba içinde olmadıklarını 
üzüntüyle not ediyorum.  Buna karşılık 
İzmir’in bilinçli kamuoyu bu konuda 
sağlam bir direnç göstermiştir. İzmir’den 
milletvekili seçilen bakanların şimdi 
İzmirli seçmene olan borçlarını ödemeyi 
düşünmelerinin tam zamanıdır: 
İzmirlilerin tepkilerini Başbakana 
yansıtma konusunda üzerlerine düşen 
görevi kararlılıkla yapmaları gereğini 
düşünüyorum. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

“İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı” söylemleri iktidar 
partisinin İzmir’e dönük siyasi hesapları 
çerçevesinde üretilmekte ve iktidar yanlısı 
medyanın da desteğiyle böyle bir algı 
yaratılmaya çalışılmaktadır.  Kuşkusuz 
İzmir’in kamu yatırımlarından aldığı payın 
AKP döneminde giderek gerilediği, kamu 
gelirlerine katkı ile kamu harcamalarından 
alınan payın orantısal ilişkisi bakımından 
da benzer ölçekteki Ankara’nın çok gerisine 
düştüğü resmi verilerin vurguladığı 
gerçekliklerdir. Ama başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere İzmir yerel 
yönetimleri tüm engellemelere rağmen 
yatırımcı belediyecilik kimliklerini ön 
planda tutmayı başarmışlardır. Bazı 
projelerdeki aksama veya gecikmelerin 
sona ermesiyle bu durum daha iyi 
anlaşılacaktır. Son bir yıldır merkezi 
iktidarın “yatırımcı” bir görüntü çizmeye 
çalışarak İzmirli seçmenin gönlünü bu defa 
“havuç politikası” ile fethetme çabalarını 
da, İzmir’e olumlu yatırım katkısı sağladığı 

korunması bu bakımdan da önem 
taşımaktadır. Turizm-kültür konusu spor 
ve sağlık alanlarıyla da iç içedir; tıpkı spor 
ile sağlığın iç içe olması gibi… EXPO 2015 
için olduğu gibi EXPO 2020 için de 
İzmir’in sağlık konusunu seçmiş olması da 
İzmir’in bu yönde gelişmesini kolaylaştırıcı 
bir etken olacaktır; EXPO kazanılmasa 
dahi olmalıdır. İzmir’in sağlık turizminin, 
yaşlı sağlığının (geriatri) merkezi yapmak 
da yan hede�er olarak seçilmelidir. 
Akdeniz Oyunları ve Universiade ile 
önemli spor altyapısına kavuşmuş olan 
İzmir’in bu yönde daha ileri gitmemesi için 
hiçbir neden yoktur. Gençlerin daha fazla 
sayıda ekip oyunlarına ve atletizme 
yönlendirilmesi yoluyla İzmir’i Türkiye’nin 
bir numaralı sporcu yetiştirme merkezine 
dönüştürmek bir hedef olarak alınmalıdır. 
Burada yerel yönetimlerin var olan 
gayretleri merkezi yönetimce de 
desteklenmelidir.

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

İzmir bugün Türkiye’nin üçüncü büyük 
kenti ve Ege Bölgesinin de 
ekonomik-kültürel başkentidir. 2023’e 
kadar ulusal gelire katkısı bakımından 
Türkiye’nin ikinci büyük kenti olmayı 
gerçekleştirmesi ve pekiştirmesi hede�erin 
birinci sırasında yer almalıdır. Bununla 
bağlantılı olduğunu düşündüğüm asıl 
hedef ise, İzmir’in Doğu Akdeniz’in 
ekonomik-kültürel merkezi olabilecek 
gelişmeyi göstermesidir. Başka deyişle, Batı 
Akdeniz’de Barselona’nın oynadığı bu 
rolün Doğu Akdeniz’de İzmir tarafından 
yerine getirilmesidir. Bu, -İstanbul �nans 
merkezi yanılgısında olduğu gibi- kendi 
kendimizi bu role uygun gördüğümüzü 
ilan etmekle olmaz, nesnel ölçütlerle, İzmir 
sakininin kültürel gelişmesiyle, kısacası 
İzmir’in ekonomik ve sosyal gelişme 
dinamiklerince belirlenir. Ama bu hede�n 
öznel niyetlerle desteklenmemesi halinde 
de başarı gelmez. Bu hedef etrafında yerel 
ve merkezi iktidar yanında çeşitli önder 
çevrelerin kümelenmesini ve somut 
vadeleri içeren bir gelecek planlamasını 
içermeyen bir gevşek niyet beyanıyla bu 

hedefe ulaşılması beklenemez. 2002 Genel 
Seçimlerinde tarafımızca ortaya atılan bu 
İzmir-Barselona simetrisinin son yıllarda 
farklı siyasetlerden, farklı kültürel 
ortamlardan gelenlerce de dillendirilmesi 
kuşkusuz olumludur. Ama bunun için niyet 
beyanlarını aşan bir eylem planına ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin merkezi 
iktidarca da desteklenen önderliğine 
ihtiyaç vardır.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
konusunda yapılması gereken ilk iş, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin özel görevli 
mahkeme üzerinden sürdürülen siyasi bir 
operasyonun hede� olmaktan 
çıkarılmasıdır. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, tamamen çürütülmüş bir 
iddianame üzerinden sürdürülen bir 
operasyonun siyasi hede� olmaya devam 
ettikçe, 20’yi aşkın belediye bürokratı 
tutuklu kalmaya devam ettikçe ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı için “çete 
reisi” suçlamasıyla 397 yıl hapis cezası 
istendikçe, İzmir’in EXPO adaylığından 
başarıyla çıkması beklenemez. İzmir’in 
rakiplerinin eline bu kadar güçlü kozlar 
verilmesine neden olanların İzmir’in 
gerçekten EXPO’yu almasını samimi olarak 
istediklerine inanmamız da bizden 
beklenemez. Bir kenti en ön sırada temsil 
eden kişilik, o kentin seçilmiş belediye 
başkanıdır. Büyükşehir belediye 
başkanının bu denli karalandığı bir 
ortamda, İzmir EXPO adaylığına adeta 3-0 
geriden başlamaktadır. Bu koşullarda bile 
İzmir’in başarısı büyük ölçüde gene 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
gayretlerine bağlı durumdadır. 

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Bu sorunun yanıtı büyük ölçüde 2 inci 
ve 3 üncü soruların yanıtlarında verilmiştir. 
Son söz olarak, İzmir Ticaret Borsası 
Dergisi’nin İzmir Milletvekillerinin İzmir 
ile ilgili görüşlerini toplamaya dönük bu 
girişimini çok yararlı bulduğumu 
belirtmek isterim.

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Oğuz Oyan



ölçüde İzmir için yararlı göreceğimiz de, 
her türlü tartışmanın dışındadır. 

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya sektörlerde büyümeli?

İzmir, bir sanayi, tarım ve ticaret kenti 
olmanın yanında, bu alanlardaki iddiasını 
arka plana atmadan, bir turizm ve kültür 
kenti olarak da iddia sahibi olmalıdır. 
Turizm ve kültür zaten karşılıklı etkileşim 
içindedir. İzmir’in hem kent merkezinin 
tarihi-arkeolojik dokusu korunmalı ve 
geliştirilmeli, hem kuzey ve güney eksenleri 
(Bergama-Efes) hızlı raylı ulaşım 
sistemleriyle birbirine bağlanarak 
turizm-kültür kimliğine bir bütünlük 
kazandırılmalıdır. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Türkiye ve Avrupa çapında 
bir konser salonu olarak bir proje yarışması 
sonucunda İzmir’e kazandırdığı Ahmet 
Adnan Saygun Sanat Merkezi yanında 
şimdi de gene bir proje yarışması 
sonucunda Karşıyaka’da inşa sürecine 
başlanan Opera salonları, Türkiye’nin 
üçüncü büyük kentini �ziki altyapı 
donanımı bakımından İstanbul ve 
Ankara’nın önüne sıçratan eserlerdir. 
Merkezi iktidarın sorumluluğunda 
olmasına rağmen, antik Roma çarşısı 
“Agora”nın etrafının açılması için gerekli 
kamulaştırmaların yapılmasını ve kazıların 
�nansmanını büyük ölçüde üstlenerek bu 
projenin yıllardır içinde bulunduğu 
ataletten kurtarılmasını sağlayan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale 
an�tiyatrosunu da ortaya çıkaran 
çalışmalarıyla İzmir’in 
tarihi-turistik-kültürel değerlerine çok 
önemli katkılar yapmıştır. Şimdi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na düşen acil görev, bu 
projeleri hızlandıracak bütçe ödeneklerini 
temin etmesi ve İzmir’e yakışır bir 
Arkeoloji Müzesi ihtiyacına karşılık 
vermesidir. Turizm/kültür konusunda iç ve 
dış turizme, İzmirli hemşirelerimizin 
çevreyle uyumlu mesire-zoololojik park 
-açık alan spor olanakları-bisiklet yolları 
gibi gezi-dinlence-spor mekânlarına 
kavuşturulması da birinci derecede 
önemlidir ve bu bakımdan İzmir’in yerel 
yönetimleri önemli bir çaba içindedirler. 
İzmir’in çevresindeki yeşil alanların 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak 
istenmesi ve bu konuda İzmir 
kamuoyunun gösterdiği direnç konusunda 
ne düşünüyorsunuz?

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, 
uzun ve yorucu bir kuruluş sürecinden 
sonra 4 Şubat 2005 tarihinde hizmete 
başlamıştır. Türkiye’nin ilk ve tek türev 
borsası olan VOB, aradan geçen yedi yılda 
işlem hacmini 150 kata yakın arttırmış, 
hem İzmir hem de Türkiye sermaye 
piyasası ve özel sektörü için önemli bir 
misyon üstlenmiştir. VOB,  elde ettiği 
ivmeyle yeni açıklanan FİA verilerine göre 
dünyanın ilk 30 borsası içerisine girmeyi 
başarmış ve 27 nci büyük türev borsası 
olmuştur.  VOB bu başarıyı sadece V ile 
yani vadeli işlemlerle yakalamıştır. Bugün 
yapılması gereken VOB’un “O”sunun yani 
opsiyonların da devreye sokularak bu 
önemli kurumun büyümesinin önünü 
açacak, engelleri ayıklayacak adımların 
atılmasıdır. Oysa VOB’un İstanbul Finans 
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Merkezi Projesi kapsamında İstanbul’a 
taşınmak istenmesi bu süreci tökezletecek 
ve İzmir’in başarısını elinden almak 
anlamına gelecektir.   Eğer İstanbul bir 
�nans merkezi yapılmak isteniyorsa -ki 
bunun da idari kararlarla ve sadece mekân 
birliği sağlanması yoluyla oluşturulması 
zordur- İzmir’i de tatmin edecek ve 
İzmir’de geliştirilen bir piyasanın İzmir’de 
kalmasını sağlayacak bir ara yol 
bulunabilir. VOB, İstanbul’un �nans 
merkezi olmasının önünde bir engel olarak 
değil Türkiye ölçeğinden bakıldığında 
onun tamamlayıcı bir parçası olarak 
düşünülmelidir. Kaldı ki VOB’un, Türk 
tarımının geçmişinde, bugününde ve 
geleceğinde üstlendiği ve üstleneceği 
misyonun, İzmir’in Türkiye tarımındaki 
önemli rolünün, İstanbul’un �nans merkezi 
yapılması hesapları yüzünden heba 
edilmesinin son derece yanlış olacağı da 
dikkate alınmalıdır. Bu girişim konusunda 
5 Nisan 2012 tarihinde Başbakan 
Yardımcısı Sn. Ali Babacan’a sorduğumuz 
yazılı sorulara da ne yazık ki yanıt bile 

verilmemiştir. Bunu İzmirlilere ve İzmir’in 
kazanımlarını savunan İzmir’in 
milletvekillerine karşı yapılan yeni bir 
haksızlık olarak değerlendiriyorum. 
İzmir’in iktidar partisi kanadından 
milletvekili olanların ve özellikle iki İzmir 
milletvekili bakanın da bu konuda yeterli 
ve samimi bir çaba içinde olmadıklarını 
üzüntüyle not ediyorum.  Buna karşılık 
İzmir’in bilinçli kamuoyu bu konuda 
sağlam bir direnç göstermiştir. İzmir’den 
milletvekili seçilen bakanların şimdi 
İzmirli seçmene olan borçlarını ödemeyi 
düşünmelerinin tam zamanıdır: 
İzmirlilerin tepkilerini Başbakana 
yansıtma konusunda üzerlerine düşen 
görevi kararlılıkla yapmaları gereğini 
düşünüyorum. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

“İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı” söylemleri iktidar 
partisinin İzmir’e dönük siyasi hesapları 
çerçevesinde üretilmekte ve iktidar yanlısı 
medyanın da desteğiyle böyle bir algı 
yaratılmaya çalışılmaktadır.  Kuşkusuz 
İzmir’in kamu yatırımlarından aldığı payın 
AKP döneminde giderek gerilediği, kamu 
gelirlerine katkı ile kamu harcamalarından 
alınan payın orantısal ilişkisi bakımından 
da benzer ölçekteki Ankara’nın çok gerisine 
düştüğü resmi verilerin vurguladığı 
gerçekliklerdir. Ama başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere İzmir yerel 
yönetimleri tüm engellemelere rağmen 
yatırımcı belediyecilik kimliklerini ön 
planda tutmayı başarmışlardır. Bazı 
projelerdeki aksama veya gecikmelerin 
sona ermesiyle bu durum daha iyi 
anlaşılacaktır. Son bir yıldır merkezi 
iktidarın “yatırımcı” bir görüntü çizmeye 
çalışarak İzmirli seçmenin gönlünü bu defa 
“havuç politikası” ile fethetme çabalarını 
da, İzmir’e olumlu yatırım katkısı sağladığı 

korunması bu bakımdan da önem 
taşımaktadır. Turizm-kültür konusu spor 
ve sağlık alanlarıyla da iç içedir; tıpkı spor 
ile sağlığın iç içe olması gibi… EXPO 2015 
için olduğu gibi EXPO 2020 için de 
İzmir’in sağlık konusunu seçmiş olması da 
İzmir’in bu yönde gelişmesini kolaylaştırıcı 
bir etken olacaktır; EXPO kazanılmasa 
dahi olmalıdır. İzmir’in sağlık turizminin, 
yaşlı sağlığının (geriatri) merkezi yapmak 
da yan hede�er olarak seçilmelidir. 
Akdeniz Oyunları ve Universiade ile 
önemli spor altyapısına kavuşmuş olan 
İzmir’in bu yönde daha ileri gitmemesi için 
hiçbir neden yoktur. Gençlerin daha fazla 
sayıda ekip oyunlarına ve atletizme 
yönlendirilmesi yoluyla İzmir’i Türkiye’nin 
bir numaralı sporcu yetiştirme merkezine 
dönüştürmek bir hedef olarak alınmalıdır. 
Burada yerel yönetimlerin var olan 
gayretleri merkezi yönetimce de 
desteklenmelidir.

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

İzmir bugün Türkiye’nin üçüncü büyük 
kenti ve Ege Bölgesinin de 
ekonomik-kültürel başkentidir. 2023’e 
kadar ulusal gelire katkısı bakımından 
Türkiye’nin ikinci büyük kenti olmayı 
gerçekleştirmesi ve pekiştirmesi hede�erin 
birinci sırasında yer almalıdır. Bununla 
bağlantılı olduğunu düşündüğüm asıl 
hedef ise, İzmir’in Doğu Akdeniz’in 
ekonomik-kültürel merkezi olabilecek 
gelişmeyi göstermesidir. Başka deyişle, Batı 
Akdeniz’de Barselona’nın oynadığı bu 
rolün Doğu Akdeniz’de İzmir tarafından 
yerine getirilmesidir. Bu, -İstanbul �nans 
merkezi yanılgısında olduğu gibi- kendi 
kendimizi bu role uygun gördüğümüzü 
ilan etmekle olmaz, nesnel ölçütlerle, İzmir 
sakininin kültürel gelişmesiyle, kısacası 
İzmir’in ekonomik ve sosyal gelişme 
dinamiklerince belirlenir. Ama bu hede�n 
öznel niyetlerle desteklenmemesi halinde 
de başarı gelmez. Bu hedef etrafında yerel 
ve merkezi iktidar yanında çeşitli önder 
çevrelerin kümelenmesini ve somut 
vadeleri içeren bir gelecek planlamasını 
içermeyen bir gevşek niyet beyanıyla bu 

hedefe ulaşılması beklenemez. 2002 Genel 
Seçimlerinde tarafımızca ortaya atılan bu 
İzmir-Barselona simetrisinin son yıllarda 
farklı siyasetlerden, farklı kültürel 
ortamlardan gelenlerce de dillendirilmesi 
kuşkusuz olumludur. Ama bunun için niyet 
beyanlarını aşan bir eylem planına ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin merkezi 
iktidarca da desteklenen önderliğine 
ihtiyaç vardır.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
konusunda yapılması gereken ilk iş, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin özel görevli 
mahkeme üzerinden sürdürülen siyasi bir 
operasyonun hede� olmaktan 
çıkarılmasıdır. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, tamamen çürütülmüş bir 
iddianame üzerinden sürdürülen bir 
operasyonun siyasi hede� olmaya devam 
ettikçe, 20’yi aşkın belediye bürokratı 
tutuklu kalmaya devam ettikçe ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı için “çete 
reisi” suçlamasıyla 397 yıl hapis cezası 
istendikçe, İzmir’in EXPO adaylığından 
başarıyla çıkması beklenemez. İzmir’in 
rakiplerinin eline bu kadar güçlü kozlar 
verilmesine neden olanların İzmir’in 
gerçekten EXPO’yu almasını samimi olarak 
istediklerine inanmamız da bizden 
beklenemez. Bir kenti en ön sırada temsil 
eden kişilik, o kentin seçilmiş belediye 
başkanıdır. Büyükşehir belediye 
başkanının bu denli karalandığı bir 
ortamda, İzmir EXPO adaylığına adeta 3-0 
geriden başlamaktadır. Bu koşullarda bile 
İzmir’in başarısı büyük ölçüde gene 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
gayretlerine bağlı durumdadır. 

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Bu sorunun yanıtı büyük ölçüde 2 inci 
ve 3 üncü soruların yanıtlarında verilmiştir. 
Son söz olarak, İzmir Ticaret Borsası 
Dergisi’nin İzmir Milletvekillerinin İzmir 
ile ilgili görüşlerini toplamaya dönük bu 
girişimini çok yararlı bulduğumu 
belirtmek isterim.



İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ÖZEL DOSYASI

atılım yapılabilir. Hatta tarımı sanayi ile 
birlikte bile düşünebiliriz.Tarım 
sanayisinden bahsediyorum. Tabiki bu 
arada tarım sektörüne destek vermek ve 
teşvik etmek söz konusu olabilir. Turizm 
konusunda İzmir'in iyi bir tanıtıma ihtiyacı 
olduğunu söylemek istiyorum.Otellerin de 
yatak sayıları  olarak yeterli olmadığını 
düşünüyorum. Hangi sektör olursa olsun, 
akılcı davranılmalı, �zibiliteler gözden 
geçirilerek karlı alışveriş yapılmalıdır. 
Duygusal değil İzmir için tamamen 
duygusal !!! olmalıyız.
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büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

İstanbul 34 ise İzmir tam 35'tir. Yani 
Türkiye'de İstanbuldan sonra  ikinci sırayı 
alabiliriz. Bu hamasi bir laf yada şov 
değildir. Bu, potansiyeli olduğuna 
inandığımız İzmir'in hak ettiği yerdir. 35 
buçuk değil, 35 tam düşüncesi ile İzmir bir 
bütün olarak , doğru kadrolarla  elele 
vererek ve  inanarak takım olmalı, 
sistematik olarak belirlediği hede�ere 
ilerlemelidir. İzmirliler buna inanmalı. Bu 
gerçeği önce İzmirlilere anlatacağız ve 
yapabileceğimize inandıracağız. İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 

(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak 
istenmesi ve bu konuda İzmir 
kamuoyunun gösterdiği direnç konusunda 
ne düşünüyorsunuz?

Hükümetimizin İstanbul'u bir �nans 
merkezi yapmak istemesi genel itibariyla 
olumlu karşılanmıştır. Halkbankası ve 
Ziraat bankası gibi bankaların Genel 
merkezlerinin İstanbula taşınması bu 
açıdan doğrudur. Diğer tara�an Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsası’nın (VOB) özel 
bir konumu vardır. VOB, İzmir'e mal olmuş 
bir kurumdur. Ayrıca İzmir'e de 
yakışmaktadır. Bu konuda bir çözüm 
bulanabilir diye düşünüyorum. Belki 
VOB'un bir şubesi yada temsilciliği 
İstanbul'da faaliyete geçebilir. Zaten 
internet üzerinden artık bir çok işlem 
yapılabiliyor. Bu konuda istişareler 
yapılacak. İzmir için en hayırlısını 
diliyoruz.

  

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Doğrudur, İzmir sahip olduğu 
potansiyel ile daha yukarılarda yer almayı 
hak ediyor. Bir siyasi olarak tabiki mevcut 
yerel yönetimin bunda büyük bir eksikliği 
olduğunu söylemek aşikardır. Ancak bence 
sadece birilerini suçlayarak İzmir'i düzlüğe 
çıkaramayız. Bu çok kötü diyerek değil, 
proje üreterek, halka inip onları dinleyerek, 
çalışarak, kol kola girerek sonuca 
ulaşabiliriz. Samimi olmalıyız. 

Hükümetimiz İzmir'e gerçekten büyük 
önem veriyor. EXPO için iki defa İzmir 
aday gösterildi. Üniversite oyunları İzmirde 
gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanımız Sayın 
Binali Yıldırım'ın İzmir milletvekili olması 
büyük şans. Nitekim 35 önemli proje ile 
Sayın Yıldırım İzmir'e verilen önemi bir 
kez daha göstermiştir. İzmir insanı 
farklıdır. Onların İzmirin gerçeklerini 
görüp, siyasi değil aklı selim ile hareket 
edeceklerine inanıyorum. İzmir'i hak ettiği 

yere yine İzmirlilerin kararları 
getrirecektir. Diğer yandan İzmir şu an 
itibariyle lider aramaktadır. Mevcut yerel 
yönetimde bu eksiklik açıkça 
görülüyor.İzmir'in liderini İzmir'in kendisi 
bulup çıkaracaktır. Ben oldukça iyimserim, 
İzmir hak ettiği yere güzel ve doğru 
kadrolarla gelecektir. İddia ediyorum, 
Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu 
bile Ak kadrolar geldiğinde sevinecek. Zira 
kendisi de bir İzmirli olarak  İzmir'in bu 
durumundan memnun değil ve İzmir'e 
hizmet edilmesini bekliyor.

 
Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 

tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya sektörlerde büyümeli?

Bir sektörün büyümesi diğeri ile 
ilgilenilmemesini gerektirmez. İzmirde  
Sanayi, turizm ve elbette turizm 
sektörlerinin aynı anda gelişmemesi için 
bir sebep yok.Her üç sektörde de 
potansiyele sahibiz. Üç sektör de birden 
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turizm, sanayi ve tarımdaki atılımı ile 
ekonomik alanda yükselecek.İzmir'deki 
işsizlik oranı düşecek. İzmir'in kişi başına 
gelirinde önemli yükselişler olacak..Ayrıca 
tabiki kentsel dönüşüm.İzmir'in 
görüntüsünü, ulaşım ağlarını, yerleşim 
estetiğini yapılandıracağız.İzmir güzeldir, 
bu güzelliği ortaya çıkaracağız. İzmir'in 
2023 hede�erinde bunlar var. Bunu her 
İzmirli istiyor.

 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO bizim için önemli. Kazanmak 
istiyoruz.Bu konuda herşeyden önce Sayın 
Başbakanımız bizim için büyük bir şans. 
Gittiği her ülkede İzmir için bizzat destek 
istiyor. Şahsi kanaatim, İzmir Expo 2020'yi 
alacaktır. EXPO'daki konumuz herkes için 
sağlık. İzmir Sağlık turizmi için bulunmaz 
bir kent. Rakiplerine göre büyük 
avantajlara sahip. Uluslararası alanda 
Türkiye'nin yükselen çizgisi, dünyada lider 
bir ülke olarak görülüyor olması bizim en 
büyük kozumuz. Afrika ülkeleri ile 
hükümetimizin dış politikası gereği önemli 
mesafeler alındı.Balkan ülkelerinden de 
destek alıyoruz. Balkan ülkelerinde bizim 
de çalışmalarımız var.Ayrıca sistem olarak 

EXPO oylaması Türkiye'nin avantajı olacak 
gibi. Elemeler iki aşamada olacak. 
Türkiye'nin ilk aşamada elenmeyeceğini 
biliyoruz.Bu yüzden de ilk aşamada elenen 
aday kentlerin ve onları destekleyen 
ülkelerin  Türkiye için destek vereceklerine  
inanıyorum. Ayrıca İzmir geçen dönem 
büyük bir tecrübe kazandı.Bunu iyi 
kullanacaktır. Allahın izniyle EXPO'yu 
alacağız.

 
Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 

ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Bizim 35 ve onlara ilave plus 
projelerimiz var. Bir kısmı zaten başladı 
bile. Ancak bizim de projelerimiz var 
elbette. Örneğin şu anda kullanılmayan ve 
atıl olan Şirinyer-Buca tren yoluna  İstanbul 
İstiklal caddesindeki gibi nostaljik bir 
tramvay hattı yapılması. Buca kaynaklar 
mevkiinde organik tarımı canlandıracak 
büyük üretim merkezlerinin kurulması. 
Çeşme'nin bir Bodrum yada Antalya gibi 
güçlü bir turizm merkezi yapılması. 
TBMM'nin  Balkan Parlamentolar 
Asamblesi'nin içinde yer alması ve İzmir'de 
genel sekreterliğin oluşturulması. İzmir'de 
bir Avrupa  Proje Üretim Merkezi 
(Avpromer) kurulması. İzmir'in her 
noktasına ulaşacak bir metro ağı. 

AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait:

VOB İzmir’e yakışıyor, 
bu konuda bir orta yol bulunabilir

AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait
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yere yine İzmirlilerin kararları 
getrirecektir. Diğer yandan İzmir şu an 
itibariyle lider aramaktadır. Mevcut yerel 
yönetimde bu eksiklik açıkça 
görülüyor.İzmir'in liderini İzmir'in kendisi 
bulup çıkaracaktır. Ben oldukça iyimserim, 
İzmir hak ettiği yere güzel ve doğru 
kadrolarla gelecektir. İddia ediyorum, 
Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu 
bile Ak kadrolar geldiğinde sevinecek. Zira 
kendisi de bir İzmirli olarak  İzmir'in bu 
durumundan memnun değil ve İzmir'e 
hizmet edilmesini bekliyor.

 
Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 

tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya sektörlerde büyümeli?

Bir sektörün büyümesi diğeri ile 
ilgilenilmemesini gerektirmez. İzmirde  
Sanayi, turizm ve elbette turizm 
sektörlerinin aynı anda gelişmemesi için 
bir sebep yok.Her üç sektörde de 
potansiyele sahibiz. Üç sektör de birden 
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turizm, sanayi ve tarımdaki atılımı ile 
ekonomik alanda yükselecek.İzmir'deki 
işsizlik oranı düşecek. İzmir'in kişi başına 
gelirinde önemli yükselişler olacak..Ayrıca 
tabiki kentsel dönüşüm.İzmir'in 
görüntüsünü, ulaşım ağlarını, yerleşim 
estetiğini yapılandıracağız.İzmir güzeldir, 
bu güzelliği ortaya çıkaracağız. İzmir'in 
2023 hede�erinde bunlar var. Bunu her 
İzmirli istiyor.

 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO bizim için önemli. Kazanmak 
istiyoruz.Bu konuda herşeyden önce Sayın 
Başbakanımız bizim için büyük bir şans. 
Gittiği her ülkede İzmir için bizzat destek 
istiyor. Şahsi kanaatim, İzmir Expo 2020'yi 
alacaktır. EXPO'daki konumuz herkes için 
sağlık. İzmir Sağlık turizmi için bulunmaz 
bir kent. Rakiplerine göre büyük 
avantajlara sahip. Uluslararası alanda 
Türkiye'nin yükselen çizgisi, dünyada lider 
bir ülke olarak görülüyor olması bizim en 
büyük kozumuz. Afrika ülkeleri ile 
hükümetimizin dış politikası gereği önemli 
mesafeler alındı.Balkan ülkelerinden de 
destek alıyoruz. Balkan ülkelerinde bizim 
de çalışmalarımız var.Ayrıca sistem olarak 

EXPO oylaması Türkiye'nin avantajı olacak 
gibi. Elemeler iki aşamada olacak. 
Türkiye'nin ilk aşamada elenmeyeceğini 
biliyoruz.Bu yüzden de ilk aşamada elenen 
aday kentlerin ve onları destekleyen 
ülkelerin  Türkiye için destek vereceklerine  
inanıyorum. Ayrıca İzmir geçen dönem 
büyük bir tecrübe kazandı.Bunu iyi 
kullanacaktır. Allahın izniyle EXPO'yu 
alacağız.

 
Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 

ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Bizim 35 ve onlara ilave plus 
projelerimiz var. Bir kısmı zaten başladı 
bile. Ancak bizim de projelerimiz var 
elbette. Örneğin şu anda kullanılmayan ve 
atıl olan Şirinyer-Buca tren yoluna  İstanbul 
İstiklal caddesindeki gibi nostaljik bir 
tramvay hattı yapılması. Buca kaynaklar 
mevkiinde organik tarımı canlandıracak 
büyük üretim merkezlerinin kurulması. 
Çeşme'nin bir Bodrum yada Antalya gibi 
güçlü bir turizm merkezi yapılması. 
TBMM'nin  Balkan Parlamentolar 
Asamblesi'nin içinde yer alması ve İzmir'de 
genel sekreterliğin oluşturulması. İzmir'de 
bir Avrupa  Proje Üretim Merkezi 
(Avpromer) kurulması. İzmir'in her 
noktasına ulaşacak bir metro ağı. 



İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ÖZEL DOSYASI

Bu potansiyelin kullanılamaması 
İzmirlilerin yatırım yapmak iştahındaki 
eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. 
İzmirli yatırımcı kendi gücüyle elinden 
geleni yapmaya çalıştı. Oysa kentlerin 
doğru gelişmesinde iktidarın bütünsellikli 
bir vizyon koyması, kamunun bu vizyona 
yönelik yatırımları yapması gerekirdi.

Nasıl Antalya’ya “Turizm Merkezi” 
deniyorsa, Bursa’ya “Otomotiv üssü” 
deniyorsa, İzmir’e de bir vizyon çizmeliydi. 
Finans merkezi, yat turizmi merkezi, 
ihracat merkezi, organik tarım merkezi gibi 
örnekler çoğaltılabilir. İzmir’in en temel 
ihtiyacı İzmir’in dinamikleri göz önünde 
bulundurularak ortaya konulmuş işte böyle 
vizyondur.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

Bu alanlar birbirinin varlığını tehdit 
edecek alanlar değil… Yani İzmir hem canlı 
bir turizm merkezi, hem sanayi alanları 
hem de dünyaya hitap edecek tarım 
ürünlerinin üreticisi olabilir. İyi bir 
planlamayla bunların üçünü de başarması 
mümkündür. Ben bu durumu İzmir’in 
zenginliği olarak görüyorum.

İzmir yüzyıllardan bu yana tarım 
konusunda son derece başarılı hatta öncü 
bir kentimizdir. Bunda tarım ürünleri 
pazarının -İzmir üzerinden Avrupa’ya 
satıldığından dolayı- geniş olmasının büyük 
etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’nin ilk Ticaret Borsası da İzmir’de 
kurulmuştur. 

Elbette tarım dediğimizde bunu sadece 
İzmir olarak ele almak pek doğru bir yaklaşım 
olmaz. Zaten ekonomiyi planlarken 
düzenlemeleri il bazında değil, havza bazında 
yapmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre 
Balıkesir’den Uşak’a, Aydın’dan Muğla’ya 
merkezi ve ihracat limanı İzmir olan bu tarım 
havzası, Osmanlı’dan bu yana hem 
Türkiye’nin hem de Avrupa’nın önemli bir 
üretim merkezi olmuştur. 

Bakın İzmir’in bugünkü ihracat 
rakamlarını incelediğimizde tarım ürünleri 
ihracatının hala çok önemli bir kalem 
olduğunu görebilirsiniz.  Bu bilgi birikimi, 
beceri kenara bırakılamayacak kadar 
değerlidir. Tam aksine bunu geliştirecek 

hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Ben 2023 yılında İzmir’in sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı şehirleri 
arasında olacağına inanıyorum. 
Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Türkiye, 
Atatürk’ün işaret ettiği ‘çağdaş medeniyet 
seviyesinin de üzerine çıkmış’ bir ülke 
olacaktır. 

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin 
fabrikada, tarlalarda üretimin yapıldığı, 
işsizliğin % 5’in altına düştüğü, cari açığın 
azaldığı, ülkenin yeniden ürettiği ve elde 
ettiği kazancı hakça paylaştığı bir ülke 
olmasını istiyoruz. 

Demokraside, insan haklarında 
özgürlüklerde dünya standartlarını 
yakalamış, Atatürk’ün hedef gösterdiği gibi 
çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkmış, millet bilincinin geliştiği, ancak alt 
kimliklere saygı duyulduğu, terörün bittiği 
bir Türkiye istiyoruz. 

Türk bilim insanlarının, 
mühendislerinin AR-GE yaptığı, dünyaya 
teknoloji ihraç ettiği bir ülke noktasına 
ulaşmasını istiyoruz. Bunun için 12 yıl 
kesintisiz eğitimin yapıldığı, kız 
çocuklarının okula gittiği, her toplumsal 
kesime ait yurttaşların çocuğunun eğitimde 
aynı fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye 
istiyoruz. 

Esnafının hipermarketler tarafından 
ezilmediği, çi�çisinin ithal gübre ve ilaca 
mecbur kalmadığı, KOBİ’lerin 
desteklendiği bir Türkiye istiyoruz. Bunun 
için mücadele ediyoruz. Bunun için 
önümüzdeki ilk seçimden itibaren iktidara 
gelerek Türkiye’yi içinde bulunduğu zorlu, 
sıkıntılı, riskli ve gergin ortamdan 
kurtarmak istiyoruz. Bunun için 
vatandaştan görev talep ediyoruz.

2023 yılının İzmir’i böyle bir 
Türkiye’nin yıldız kenti olacaktır. EXPO’yu 
gerçekleştirmiş, dünyada önemli bir turizm 
merkezi haline gelmiş, tarımıyla, 
sanayisiyle, ihracatıyla yeniden dünyanın 
önemli liman kentleri arasında sayılan bir 
İzmir hayata geçecek. Bu İzmir, Türkiye 
ihracatında yeniden 1. sıraya oturacaktır.

Bu İzmir Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleriyle, AR-GE tesisleriyle, yazılım 
atölyeleriyle dünyada yeni teknolojilerin 
tasarlandığı bir merkez olacak. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

İzmirlilerin VOB’dan vazgeçmek 
istememeleri son derece doğal… VOB 2005 
yılında �ilen hayatına başladı ama İzmir’in 
pek çok projesi gibi öncesinde zorlu bir 
süreç bulunmaktadır. Rahmetli başkan 
Hasan Özmen ardından Tuğrul Yemişçi ve 
bugün Sayın Işınsu Kestelli ile birlikte 
Meclis Başkanları Sayın Şadi Katırcıoğlu, 
Ayhan Baran ve Halit Kaya’yla birlikte 
İzmir’in sivil toplum örgütleri, medyası ve 
kamuoyu bu konuya kilitlenmiş, siyasetin 
ve bürokrasinin ikna edilmesi konusunda 
çok yoğun bir çaba içine girmişti.

VOB da İzmirlilerin çabalarıyla, �nans 
kurumlarını ikna etmeleriyle İzmir’den 
yaratılmış bir markadır. Daha o gün 
itibariyle İzmir açısından �nans merkezi 
olma yönünde bir vizyon ortaya koymuştur. 
Ancak daha sonra Hükümet İstanbul’u 
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Kentin ihtiyaç duyduğu bütün enerji 
ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan 
karşılayan, yenilenebilir enerji 
ekipmanlarının tasarlandığı ve üretildiği bir 
kent olacak. 

100. yılda İzmir, 20 yıldır CHP’nin 
aralıksız olarak iktidarda olduğu bir kent 
olarak, kentsel dönüşümünü tamamlamış, 
her zamankinden daha da güzel bir kent 
olacaktır.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Ben İzmir’in EXPO’yu kazanabileceğine 
inanıyor ve adaylığını çok önemsiyor ve 
İzmir’in, EXPO’yu hak ettiğini 
düşünüyorum.

Geçen dönemden tecrübemizden 
gördük ki EXPO esasen bir devlet projesi 
olarak ele alınmalı ve hükümet bu projenin 
önderliğini yapmalıdır. Bu alanda biraz 
geride kaldığımız görüşündeyim. 

Ancak hükümet bu projeyi yürütürken 
İzmir’in yerel yönetimini ekşpo projesinin 
asıl sahibi olarak görmeyi ihmal 
etmemelidir. Milano'nun belediye 
başkanının sunumda gösterdiği gayret 
EXPO aday   şehirlerin yerel yönetim 
başkanlarının bu konudaki işlevini 
göstermesi açısından önemlidir. 

İzmir kamuoyu da EXPO hede�ne 
kilitlenmiştir. Bu hede�n gerçekleştirilmesi 
gerektiğine inancı tamdır. Bu noktada 
hiçbir ihmali de kabul etmeyecektir. Bu 
vesileyle bizler İzmir milletvekilleri olarak 
destek vermeye ve eksikliklerin 
giderilmesinde hükümete yardımcı olmaya 
hazırız. 

Bunun yanı sıra EXPO’nun İzmir’e 
önemli bir vizyon kattığını düşünüyorum. 
Bu çerçevede son günlerde kamuoyunda 
tartışılan İzmir’in sağlık merkezi olması 
çerçevesinde yapılan girişimleri de olumlu 
buluyorum. 

Sağlık teması, İzmir’in tabiatıyla, zeytin 
yağıyla, havasıyla, termal sularıyla, 
Bergama’daki Asklepion’dan bu yana tarihi 
kökleriyle son derece büyük uyum 
sağlamıştır. Bu vizyonun korunmasına ve 
bu vizyon çerçevesinde EXPO yarışması 
sonucu beklenmeden çalışma yapılmasına 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

�nans merkezi yapmaya karar verdiğinden, 
�nansmanla ilgili tüm enstrümanları bir 
araya toplamak, aynı çatı altına almak 
niyetindedir. VOB’u İstanbul’a götürmek 
istemesinin altında da bu anlayış 
yatmaktadır. 

Peki �nans merkezi neden İstanbul’a 
kuruldu? 15 milyona yaklaşan nüfusunu 
daha da arttıracak, içinden çıkılmaz hale 
gelen tra�ği daha da yoğunlaştıracak bu 
proje için daha uygun illerimiz yok muydu? 
Ya da İstanbul’un �nans merkezi olmaya 
ihtiyacı mı vardı? Zaten üretimin, ihracatın 
ve ticaretin önemli bölümünü yapan bu 
kentin daha da zenginleşmesi için yeni bir 
yatırıma daha da ihtiyacı var mıydı?

Bu çerçevede İzmir �nans merkezi 
olamaz mıydı? İzmir’in yetişmiş insan 
kalitesi, ulaşım imkanları, iklimi, böyle bir 
�nans merkezini konuşlandıracak arsası 
vardı. Finans merkezi olmak, İzmir’in en 
büyük ihtiyacı olan ‘kent vizyonu’ anlayışını 
sağlayacak bir yatırımdı. Hükümetin artık 
her şeyi İstanbul’a yığmaya çalışmak yerine 
diğer kentleri de düşünen bir anlayışı hayata 

geçirmeye ihtiyacı bulunuyor. 
Hükümet, İzmir’i kenarda bırakan 

anlayışı terk ettiğini söylüyor. Bunun için 
İzmirlilerin son 10 yılda çeşitli defalarda 
kendilerinden talep ettikleri 35 projeyi 
yapacağını söylüyor. Oysa İzmir’i 
geliştirecek tedbirleri almanın yollarından 
biri de VOB’un İzmirli olarak kalmasıdır. 
Siz bu alanda önemli bir adım atmış olan 
İzmir yerine İstanbul’u �nans merkezi 
yaparsanız, VOB’u İzmir’den götürmek 
konusunda gerekçe oluşturmuş olur VOB’u 
da İstanbul’a almak istersiniz. VOB’u 
İstanbul’a götürme, İzmir’i ihmal eden aynı 
anlayışın devamıdır.

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben bu görüşe katılmıyorum. Bakın 
Bursa ve İzmit’in ihracatta İzmir’i geçtiği 
söyleniyor. Oysa rakamlara yakından 
baktığınızda bu iki ilin ihracatta ana 
kalemlerinin otomotiv ve petrol ürünleri 
olduğunu görürsünüz. Oysa bu iki yatırım 
da hükümetin ‘Fabrikanızı şuraya kurun’ 
diye yer gösterdiği yatırımlardır. Bursa’dan 
otomotivi, İzmit’ten ve İzmir’den ra�neriyi 
çıkarttığınızda, İzmir’in ihracatı hala her iki 
ilin de önündedir. 

Fakat bu rakamlar bize bir şeyi 
göstermektedir: İzmirli sanayici, tüccar, 
tarım üreticisi Ankara’dan destek almadan, 
hatta Ankara’nın işleri zorlaştırmasına da 
göğüs gererek, bileğinin gücü ve alın teriyle 
çalışıp kazanmakta, bu kenti ve ülkeyi 
geliştirmektedir. İzmir’de ki sanayici her 
riske girerek, her zorluğu katlanarak 
üretmeye, satmaya, vergi ödemeye, 
istihdam yaratmaya devam etmektedir. 

Ancak İzmir’in geldiği noktayla ilgili bir 
tatminsizlik olması son derece doğaldır. 
Çünkü İzmir’in çok önemli potansiyelleri 
çok büyüktür, İzmir’in daha iyi olması 
istenmektedir.

tedbirler almaya, tarımın gerek bölgede 
gerekse ülke genelinde yeniden ayağa 
kaldırılmaya ihtiyacı olduğuna parti olarak 
inanıyoruz. 

İzmir’de sanayi mutlaka 
geliştirilmelidir. Ancak burada da ağır 
sanayinin ötesinde özellikle İzmir’in güçlü 
yanları olan temiz doğasını bozmayacak, 
yine önemli bir avantajı olan turizmi 
olumsuz etkilemeyecek çevreci bir sanayi 
anlayışına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan tarımsal üretimi bir üst 
aşamaya taşıyacak, elde edilecek geliri 
arttıracak tarıma dayalı sanayiyi de 
geliştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
Neticede tarım, ekonomik bir aktivitedir. 
Bu aktivitenin gelişmesini istiyorsanız, bu 
işe yatırım yapanların yatırımlarının 
karşılığını almasına ihtiyaç vardır. Bu 
çerçevede öncelikle bir stratejiye sonra da 
buna uygun planlamaya ihtiyaç 
bulunmaktadır. Plan çerçevesinde bazı 
tarım alanları konvansiyonel tarım alanı 
olarak, bir bölümü de organik tarım alanı 
olarak belirlenmelidir. 

Konvansiyonel alanlarda üretilecek 
ürünlerin tohumlarının geliştirilmesi, 
gübre, ilaç gibi üretim girdilerinin daha 
ucuza tedarik edecek kümelenme 
organizasyonlarının kurulmasına ve bu 
organizasyonun vergi avantajlarıyla 
kollanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Üretimin yapılmasının ardından ürünlerin 
üreticiden toplanması, soğuk hava 
depolarında korunması, konserve ya da 
salça fabrikaları gibi tesislerde işlenmesi, 
ürünlerin ham ya da işlenmiş olarak yurt içi 
ve yurt dışında pazarlaması, ürünün 
lojistiği gibi alanlarda yine devlet tarafından 
desteklenen kümelenme organizasyonu 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Diğer yandan 
organik ürünlerin serti�kasyonu, 
pazarlaması ve lojistiğinin de benzer 
kümelenme organizasyonlarıyla 
kolaylaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan özellikle organik tarımsal 
üretim, kendince bir turizm yaratmaktadır. 
Dünyada özellikle bu ürünleri tatmak, kır 
yaşamını deneyimlemek isteyen çok sayıda 
turist, böyle alanlarda tatillerini geçirmeyi 
arzulamaktadır. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 

Özellikle yenilenebilir enerji ve organik 
tarım gibi bu sağlık ve sürdürülebilir çevre 
temasıyla uyumlanabilecek projelerin bir an 
evvel hayata geçirilmeye başlanmasında 
fayda görüyorum. Bu çerçevede özel 
teşvikler verilmesi, bu alanların özel alanlar 
ilan edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Böyle bir hamlenin İzmir’e ekonomik 
katkısı bulunacaktır hem de temamızı 
güçlendirdiği için yarışta da bize avantaj 
sağlayacaktır.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Çok sayıda var. Ekonomi alanında 
tarihinden gelen Liman Kenti özelliğinin 
güçlenmesi, İzmir’in yeniden Türkiye’nin 
ihracat limanı olması örneğin. Bu çerçevede 
Çandarlı Limanı’nın hızla 
tamamlanmasına, İzmir limanının 
yenilenmesine, kurvaziyer bölümünün 
ayrılmasına ihtiyaç bulunmakta. 
OSB’lerden limanlara kara ve demiryoluyla 
ulaşımın da yapılması gerekiyor.

İzmir’in kuzey aksında bir havaalanının 
hızla devreye alınması gerekiyor. Bu 
çerçevede Kakıç’ta bulunan havaalanın 
geliştirilerek acilen sivil uçuşlara açılması, 
akabinde hızla bu bölgede havaalanı 
yapılmasına ihtiyaç bulunuyor.

İzmir’i İstanbul ve Ankara’yla 
bağlayacak olan kara ve demir yollarının 
hızla tamamlanması, komşu illerle karayolu 
ağının geliştirilmesi de öncelikli ihtiyaçlar 
arasında.

Kent için turizmin hızla 
canlandırılmasına ihtiyaç bulunuyor. Bu 
çerçevede Kemeraltı’na özel yasa 
çıkartılarak buranın kendi kendine yeten, 
kendi kendini yönetebilen özerk bir yer 
haline getirilmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede yaptığımız bir “Tarihi Çarşılar 
Kanunu” bulunuyor. 

Bunun dışında Agora, Kadifekale 
aksının hızla günışığına çıkarılması, 
müzeler yapılarak İzmir’in 8 bin yıllık 
tarihinin sergilenmesine ihtiyaç bulunuyor. 
Öte tara�an havayolu ya da denizyoluyla 
İzmir’e gelen turisti, kent içinde 
gezdirmenin ve en az bir gece kent içinde 
yatırmanın yöntemlerini bulmamız 
gerekiyor. 

Öte yandan güneyde Selçuk, kuzeyde 

Bergama, doğuda Birgi’ye kadar tüm 
ilçelerin turizm potansiyelinden 
faydalanılmalıdır. 

Bunun dışında tarımla ilgili özel 
desteklerle konvansiyonel ve organik tarım 
alanlarıyla bu alanlarda üretilen ürünlerin 
işleneceği Tarım OSB’lerin kurulması, 
İzmir’den başlayarak ülke genelinde tarımın 
yeniden canlandırılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

İzmir yenilenebilir enerji potansiyeli 
açısından son derece önemli bir noktadadır. 
Yaptığımız çalışmalarda İzmir’in sadece 
rüzgar, güneş ve jeotermal enerji 
kaynaklarını kullanarak kendi enerji 
ihtiyacını karşılayacak potansiyeli olduğunu 
ortaya koyduk. Ancak bu alanda yapılacak 
yatırımların teşvik edilmesine ihtiyaç var. 

Ayrıca yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üreten rüzgar 
santralleri, güneş panelleri gibi 
ekipmanlarda AR-GE ve ürün geliştirmeyle 
bu alanda üretim yapacak Özel Enerji 
Bölgeleri oluşturulabilir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yüksek 
teknoloji ürünleri tasarım ve üretimi, 
yazılım geliştirme gibi geleceğe yatırım 
yapacak alanların desteklenmesi ve genelde 
İzmir’i bir eğitim ve üniversiteler kenti 
noktasına getirecek bir anlayış 
oluşturulabilir.

Ve elbette sanayiyi teşvik edecek, her 
türlü riski göğüsleyerek üretmeye devam 
eden, vergi ödeyen, istihdam yaratan 
sanayiciye destek olacak uygulamalara 
ihtiyaç var. Bu çerçevede enerji ve istihdam 
üzerindeki yüklerin azaldığı, vergi 
adaletinin sağlanarak verginin kazançtan 
tahsil edildiği, ihracatı geliştirici tedbirlerin 
alındığı, sanayicinin cezalandırılmadığı bir 
ekonomik sistemi tesis etmeye ihtiyaç 
bulunuyor. 

Ben bu konuda da İzmirlilerin 
sağduyusuna güveniyorum. İzmir 
milletvekili olarak partimizin iktidarında 
ülkeyi geliştirecek, bayındır hale getirecek 
siyasette ve ekonomide çağdaş değerleri 
temsil etmeye gayret ettik.  

Bu anlayışla süreçte İzmirlilerin 
desteğini her zaman arkamızda hissettik, 
hissetmeye de devam edeceğimize 
inanıyorum.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam:

Hükümet İzmir’i geliştirmekte samimiyse
VOB İzmirli kalmalıdır

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam



Bu potansiyelin kullanılamaması 
İzmirlilerin yatırım yapmak iştahındaki 
eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. 
İzmirli yatırımcı kendi gücüyle elinden 
geleni yapmaya çalıştı. Oysa kentlerin 
doğru gelişmesinde iktidarın bütünsellikli 
bir vizyon koyması, kamunun bu vizyona 
yönelik yatırımları yapması gerekirdi.

Nasıl Antalya’ya “Turizm Merkezi” 
deniyorsa, Bursa’ya “Otomotiv üssü” 
deniyorsa, İzmir’e de bir vizyon çizmeliydi. 
Finans merkezi, yat turizmi merkezi, 
ihracat merkezi, organik tarım merkezi gibi 
örnekler çoğaltılabilir. İzmir’in en temel 
ihtiyacı İzmir’in dinamikleri göz önünde 
bulundurularak ortaya konulmuş işte böyle 
vizyondur.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

Bu alanlar birbirinin varlığını tehdit 
edecek alanlar değil… Yani İzmir hem canlı 
bir turizm merkezi, hem sanayi alanları 
hem de dünyaya hitap edecek tarım 
ürünlerinin üreticisi olabilir. İyi bir 
planlamayla bunların üçünü de başarması 
mümkündür. Ben bu durumu İzmir’in 
zenginliği olarak görüyorum.

İzmir yüzyıllardan bu yana tarım 
konusunda son derece başarılı hatta öncü 
bir kentimizdir. Bunda tarım ürünleri 
pazarının -İzmir üzerinden Avrupa’ya 
satıldığından dolayı- geniş olmasının büyük 
etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’nin ilk Ticaret Borsası da İzmir’de 
kurulmuştur. 

Elbette tarım dediğimizde bunu sadece 
İzmir olarak ele almak pek doğru bir yaklaşım 
olmaz. Zaten ekonomiyi planlarken 
düzenlemeleri il bazında değil, havza bazında 
yapmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre 
Balıkesir’den Uşak’a, Aydın’dan Muğla’ya 
merkezi ve ihracat limanı İzmir olan bu tarım 
havzası, Osmanlı’dan bu yana hem 
Türkiye’nin hem de Avrupa’nın önemli bir 
üretim merkezi olmuştur. 

Bakın İzmir’in bugünkü ihracat 
rakamlarını incelediğimizde tarım ürünleri 
ihracatının hala çok önemli bir kalem 
olduğunu görebilirsiniz.  Bu bilgi birikimi, 
beceri kenara bırakılamayacak kadar 
değerlidir. Tam aksine bunu geliştirecek 

hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Ben 2023 yılında İzmir’in sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı şehirleri 
arasında olacağına inanıyorum. 
Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Türkiye, 
Atatürk’ün işaret ettiği ‘çağdaş medeniyet 
seviyesinin de üzerine çıkmış’ bir ülke 
olacaktır. 

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin 
fabrikada, tarlalarda üretimin yapıldığı, 
işsizliğin % 5’in altına düştüğü, cari açığın 
azaldığı, ülkenin yeniden ürettiği ve elde 
ettiği kazancı hakça paylaştığı bir ülke 
olmasını istiyoruz. 

Demokraside, insan haklarında 
özgürlüklerde dünya standartlarını 
yakalamış, Atatürk’ün hedef gösterdiği gibi 
çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkmış, millet bilincinin geliştiği, ancak alt 
kimliklere saygı duyulduğu, terörün bittiği 
bir Türkiye istiyoruz. 

Türk bilim insanlarının, 
mühendislerinin AR-GE yaptığı, dünyaya 
teknoloji ihraç ettiği bir ülke noktasına 
ulaşmasını istiyoruz. Bunun için 12 yıl 
kesintisiz eğitimin yapıldığı, kız 
çocuklarının okula gittiği, her toplumsal 
kesime ait yurttaşların çocuğunun eğitimde 
aynı fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye 
istiyoruz. 

Esnafının hipermarketler tarafından 
ezilmediği, çi�çisinin ithal gübre ve ilaca 
mecbur kalmadığı, KOBİ’lerin 
desteklendiği bir Türkiye istiyoruz. Bunun 
için mücadele ediyoruz. Bunun için 
önümüzdeki ilk seçimden itibaren iktidara 
gelerek Türkiye’yi içinde bulunduğu zorlu, 
sıkıntılı, riskli ve gergin ortamdan 
kurtarmak istiyoruz. Bunun için 
vatandaştan görev talep ediyoruz.

2023 yılının İzmir’i böyle bir 
Türkiye’nin yıldız kenti olacaktır. EXPO’yu 
gerçekleştirmiş, dünyada önemli bir turizm 
merkezi haline gelmiş, tarımıyla, 
sanayisiyle, ihracatıyla yeniden dünyanın 
önemli liman kentleri arasında sayılan bir 
İzmir hayata geçecek. Bu İzmir, Türkiye 
ihracatında yeniden 1. sıraya oturacaktır.

Bu İzmir Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleriyle, AR-GE tesisleriyle, yazılım 
atölyeleriyle dünyada yeni teknolojilerin 
tasarlandığı bir merkez olacak. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

İzmirlilerin VOB’dan vazgeçmek 
istememeleri son derece doğal… VOB 2005 
yılında �ilen hayatına başladı ama İzmir’in 
pek çok projesi gibi öncesinde zorlu bir 
süreç bulunmaktadır. Rahmetli başkan 
Hasan Özmen ardından Tuğrul Yemişçi ve 
bugün Sayın Işınsu Kestelli ile birlikte 
Meclis Başkanları Sayın Şadi Katırcıoğlu, 
Ayhan Baran ve Halit Kaya’yla birlikte 
İzmir’in sivil toplum örgütleri, medyası ve 
kamuoyu bu konuya kilitlenmiş, siyasetin 
ve bürokrasinin ikna edilmesi konusunda 
çok yoğun bir çaba içine girmişti.

VOB da İzmirlilerin çabalarıyla, �nans 
kurumlarını ikna etmeleriyle İzmir’den 
yaratılmış bir markadır. Daha o gün 
itibariyle İzmir açısından �nans merkezi 
olma yönünde bir vizyon ortaya koymuştur. 
Ancak daha sonra Hükümet İstanbul’u 
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Kentin ihtiyaç duyduğu bütün enerji 
ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan 
karşılayan, yenilenebilir enerji 
ekipmanlarının tasarlandığı ve üretildiği bir 
kent olacak. 

100. yılda İzmir, 20 yıldır CHP’nin 
aralıksız olarak iktidarda olduğu bir kent 
olarak, kentsel dönüşümünü tamamlamış, 
her zamankinden daha da güzel bir kent 
olacaktır.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Ben İzmir’in EXPO’yu kazanabileceğine 
inanıyor ve adaylığını çok önemsiyor ve 
İzmir’in, EXPO’yu hak ettiğini 
düşünüyorum.

Geçen dönemden tecrübemizden 
gördük ki EXPO esasen bir devlet projesi 
olarak ele alınmalı ve hükümet bu projenin 
önderliğini yapmalıdır. Bu alanda biraz 
geride kaldığımız görüşündeyim. 

Ancak hükümet bu projeyi yürütürken 
İzmir’in yerel yönetimini ekşpo projesinin 
asıl sahibi olarak görmeyi ihmal 
etmemelidir. Milano'nun belediye 
başkanının sunumda gösterdiği gayret 
EXPO aday   şehirlerin yerel yönetim 
başkanlarının bu konudaki işlevini 
göstermesi açısından önemlidir. 

İzmir kamuoyu da EXPO hede�ne 
kilitlenmiştir. Bu hede�n gerçekleştirilmesi 
gerektiğine inancı tamdır. Bu noktada 
hiçbir ihmali de kabul etmeyecektir. Bu 
vesileyle bizler İzmir milletvekilleri olarak 
destek vermeye ve eksikliklerin 
giderilmesinde hükümete yardımcı olmaya 
hazırız. 

Bunun yanı sıra EXPO’nun İzmir’e 
önemli bir vizyon kattığını düşünüyorum. 
Bu çerçevede son günlerde kamuoyunda 
tartışılan İzmir’in sağlık merkezi olması 
çerçevesinde yapılan girişimleri de olumlu 
buluyorum. 

Sağlık teması, İzmir’in tabiatıyla, zeytin 
yağıyla, havasıyla, termal sularıyla, 
Bergama’daki Asklepion’dan bu yana tarihi 
kökleriyle son derece büyük uyum 
sağlamıştır. Bu vizyonun korunmasına ve 
bu vizyon çerçevesinde EXPO yarışması 
sonucu beklenmeden çalışma yapılmasına 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

�nans merkezi yapmaya karar verdiğinden, 
�nansmanla ilgili tüm enstrümanları bir 
araya toplamak, aynı çatı altına almak 
niyetindedir. VOB’u İstanbul’a götürmek 
istemesinin altında da bu anlayış 
yatmaktadır. 

Peki �nans merkezi neden İstanbul’a 
kuruldu? 15 milyona yaklaşan nüfusunu 
daha da arttıracak, içinden çıkılmaz hale 
gelen tra�ği daha da yoğunlaştıracak bu 
proje için daha uygun illerimiz yok muydu? 
Ya da İstanbul’un �nans merkezi olmaya 
ihtiyacı mı vardı? Zaten üretimin, ihracatın 
ve ticaretin önemli bölümünü yapan bu 
kentin daha da zenginleşmesi için yeni bir 
yatırıma daha da ihtiyacı var mıydı?

Bu çerçevede İzmir �nans merkezi 
olamaz mıydı? İzmir’in yetişmiş insan 
kalitesi, ulaşım imkanları, iklimi, böyle bir 
�nans merkezini konuşlandıracak arsası 
vardı. Finans merkezi olmak, İzmir’in en 
büyük ihtiyacı olan ‘kent vizyonu’ anlayışını 
sağlayacak bir yatırımdı. Hükümetin artık 
her şeyi İstanbul’a yığmaya çalışmak yerine 
diğer kentleri de düşünen bir anlayışı hayata 

geçirmeye ihtiyacı bulunuyor. 
Hükümet, İzmir’i kenarda bırakan 

anlayışı terk ettiğini söylüyor. Bunun için 
İzmirlilerin son 10 yılda çeşitli defalarda 
kendilerinden talep ettikleri 35 projeyi 
yapacağını söylüyor. Oysa İzmir’i 
geliştirecek tedbirleri almanın yollarından 
biri de VOB’un İzmirli olarak kalmasıdır. 
Siz bu alanda önemli bir adım atmış olan 
İzmir yerine İstanbul’u �nans merkezi 
yaparsanız, VOB’u İzmir’den götürmek 
konusunda gerekçe oluşturmuş olur VOB’u 
da İstanbul’a almak istersiniz. VOB’u 
İstanbul’a götürme, İzmir’i ihmal eden aynı 
anlayışın devamıdır.

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben bu görüşe katılmıyorum. Bakın 
Bursa ve İzmit’in ihracatta İzmir’i geçtiği 
söyleniyor. Oysa rakamlara yakından 
baktığınızda bu iki ilin ihracatta ana 
kalemlerinin otomotiv ve petrol ürünleri 
olduğunu görürsünüz. Oysa bu iki yatırım 
da hükümetin ‘Fabrikanızı şuraya kurun’ 
diye yer gösterdiği yatırımlardır. Bursa’dan 
otomotivi, İzmit’ten ve İzmir’den ra�neriyi 
çıkarttığınızda, İzmir’in ihracatı hala her iki 
ilin de önündedir. 

Fakat bu rakamlar bize bir şeyi 
göstermektedir: İzmirli sanayici, tüccar, 
tarım üreticisi Ankara’dan destek almadan, 
hatta Ankara’nın işleri zorlaştırmasına da 
göğüs gererek, bileğinin gücü ve alın teriyle 
çalışıp kazanmakta, bu kenti ve ülkeyi 
geliştirmektedir. İzmir’de ki sanayici her 
riske girerek, her zorluğu katlanarak 
üretmeye, satmaya, vergi ödemeye, 
istihdam yaratmaya devam etmektedir. 

Ancak İzmir’in geldiği noktayla ilgili bir 
tatminsizlik olması son derece doğaldır. 
Çünkü İzmir’in çok önemli potansiyelleri 
çok büyüktür, İzmir’in daha iyi olması 
istenmektedir.

tedbirler almaya, tarımın gerek bölgede 
gerekse ülke genelinde yeniden ayağa 
kaldırılmaya ihtiyacı olduğuna parti olarak 
inanıyoruz. 

İzmir’de sanayi mutlaka 
geliştirilmelidir. Ancak burada da ağır 
sanayinin ötesinde özellikle İzmir’in güçlü 
yanları olan temiz doğasını bozmayacak, 
yine önemli bir avantajı olan turizmi 
olumsuz etkilemeyecek çevreci bir sanayi 
anlayışına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan tarımsal üretimi bir üst 
aşamaya taşıyacak, elde edilecek geliri 
arttıracak tarıma dayalı sanayiyi de 
geliştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
Neticede tarım, ekonomik bir aktivitedir. 
Bu aktivitenin gelişmesini istiyorsanız, bu 
işe yatırım yapanların yatırımlarının 
karşılığını almasına ihtiyaç vardır. Bu 
çerçevede öncelikle bir stratejiye sonra da 
buna uygun planlamaya ihtiyaç 
bulunmaktadır. Plan çerçevesinde bazı 
tarım alanları konvansiyonel tarım alanı 
olarak, bir bölümü de organik tarım alanı 
olarak belirlenmelidir. 

Konvansiyonel alanlarda üretilecek 
ürünlerin tohumlarının geliştirilmesi, 
gübre, ilaç gibi üretim girdilerinin daha 
ucuza tedarik edecek kümelenme 
organizasyonlarının kurulmasına ve bu 
organizasyonun vergi avantajlarıyla 
kollanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Üretimin yapılmasının ardından ürünlerin 
üreticiden toplanması, soğuk hava 
depolarında korunması, konserve ya da 
salça fabrikaları gibi tesislerde işlenmesi, 
ürünlerin ham ya da işlenmiş olarak yurt içi 
ve yurt dışında pazarlaması, ürünün 
lojistiği gibi alanlarda yine devlet tarafından 
desteklenen kümelenme organizasyonu 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Diğer yandan 
organik ürünlerin serti�kasyonu, 
pazarlaması ve lojistiğinin de benzer 
kümelenme organizasyonlarıyla 
kolaylaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan özellikle organik tarımsal 
üretim, kendince bir turizm yaratmaktadır. 
Dünyada özellikle bu ürünleri tatmak, kır 
yaşamını deneyimlemek isteyen çok sayıda 
turist, böyle alanlarda tatillerini geçirmeyi 
arzulamaktadır. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 

Özellikle yenilenebilir enerji ve organik 
tarım gibi bu sağlık ve sürdürülebilir çevre 
temasıyla uyumlanabilecek projelerin bir an 
evvel hayata geçirilmeye başlanmasında 
fayda görüyorum. Bu çerçevede özel 
teşvikler verilmesi, bu alanların özel alanlar 
ilan edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Böyle bir hamlenin İzmir’e ekonomik 
katkısı bulunacaktır hem de temamızı 
güçlendirdiği için yarışta da bize avantaj 
sağlayacaktır.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Çok sayıda var. Ekonomi alanında 
tarihinden gelen Liman Kenti özelliğinin 
güçlenmesi, İzmir’in yeniden Türkiye’nin 
ihracat limanı olması örneğin. Bu çerçevede 
Çandarlı Limanı’nın hızla 
tamamlanmasına, İzmir limanının 
yenilenmesine, kurvaziyer bölümünün 
ayrılmasına ihtiyaç bulunmakta. 
OSB’lerden limanlara kara ve demiryoluyla 
ulaşımın da yapılması gerekiyor.

İzmir’in kuzey aksında bir havaalanının 
hızla devreye alınması gerekiyor. Bu 
çerçevede Kakıç’ta bulunan havaalanın 
geliştirilerek acilen sivil uçuşlara açılması, 
akabinde hızla bu bölgede havaalanı 
yapılmasına ihtiyaç bulunuyor.

İzmir’i İstanbul ve Ankara’yla 
bağlayacak olan kara ve demir yollarının 
hızla tamamlanması, komşu illerle karayolu 
ağının geliştirilmesi de öncelikli ihtiyaçlar 
arasında.

Kent için turizmin hızla 
canlandırılmasına ihtiyaç bulunuyor. Bu 
çerçevede Kemeraltı’na özel yasa 
çıkartılarak buranın kendi kendine yeten, 
kendi kendini yönetebilen özerk bir yer 
haline getirilmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede yaptığımız bir “Tarihi Çarşılar 
Kanunu” bulunuyor. 

Bunun dışında Agora, Kadifekale 
aksının hızla günışığına çıkarılması, 
müzeler yapılarak İzmir’in 8 bin yıllık 
tarihinin sergilenmesine ihtiyaç bulunuyor. 
Öte tara�an havayolu ya da denizyoluyla 
İzmir’e gelen turisti, kent içinde 
gezdirmenin ve en az bir gece kent içinde 
yatırmanın yöntemlerini bulmamız 
gerekiyor. 

Öte yandan güneyde Selçuk, kuzeyde 

Bergama, doğuda Birgi’ye kadar tüm 
ilçelerin turizm potansiyelinden 
faydalanılmalıdır. 

Bunun dışında tarımla ilgili özel 
desteklerle konvansiyonel ve organik tarım 
alanlarıyla bu alanlarda üretilen ürünlerin 
işleneceği Tarım OSB’lerin kurulması, 
İzmir’den başlayarak ülke genelinde tarımın 
yeniden canlandırılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

İzmir yenilenebilir enerji potansiyeli 
açısından son derece önemli bir noktadadır. 
Yaptığımız çalışmalarda İzmir’in sadece 
rüzgar, güneş ve jeotermal enerji 
kaynaklarını kullanarak kendi enerji 
ihtiyacını karşılayacak potansiyeli olduğunu 
ortaya koyduk. Ancak bu alanda yapılacak 
yatırımların teşvik edilmesine ihtiyaç var. 

Ayrıca yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üreten rüzgar 
santralleri, güneş panelleri gibi 
ekipmanlarda AR-GE ve ürün geliştirmeyle 
bu alanda üretim yapacak Özel Enerji 
Bölgeleri oluşturulabilir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yüksek 
teknoloji ürünleri tasarım ve üretimi, 
yazılım geliştirme gibi geleceğe yatırım 
yapacak alanların desteklenmesi ve genelde 
İzmir’i bir eğitim ve üniversiteler kenti 
noktasına getirecek bir anlayış 
oluşturulabilir.

Ve elbette sanayiyi teşvik edecek, her 
türlü riski göğüsleyerek üretmeye devam 
eden, vergi ödeyen, istihdam yaratan 
sanayiciye destek olacak uygulamalara 
ihtiyaç var. Bu çerçevede enerji ve istihdam 
üzerindeki yüklerin azaldığı, vergi 
adaletinin sağlanarak verginin kazançtan 
tahsil edildiği, ihracatı geliştirici tedbirlerin 
alındığı, sanayicinin cezalandırılmadığı bir 
ekonomik sistemi tesis etmeye ihtiyaç 
bulunuyor. 

Ben bu konuda da İzmirlilerin 
sağduyusuna güveniyorum. İzmir 
milletvekili olarak partimizin iktidarında 
ülkeyi geliştirecek, bayındır hale getirecek 
siyasette ve ekonomide çağdaş değerleri 
temsil etmeye gayret ettik.  

Bu anlayışla süreçte İzmirlilerin 
desteğini her zaman arkamızda hissettik, 
hissetmeye de devam edeceğimize 
inanıyorum.



Bu potansiyelin kullanılamaması 
İzmirlilerin yatırım yapmak iştahındaki 
eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. 
İzmirli yatırımcı kendi gücüyle elinden 
geleni yapmaya çalıştı. Oysa kentlerin 
doğru gelişmesinde iktidarın bütünsellikli 
bir vizyon koyması, kamunun bu vizyona 
yönelik yatırımları yapması gerekirdi.

Nasıl Antalya’ya “Turizm Merkezi” 
deniyorsa, Bursa’ya “Otomotiv üssü” 
deniyorsa, İzmir’e de bir vizyon çizmeliydi. 
Finans merkezi, yat turizmi merkezi, 
ihracat merkezi, organik tarım merkezi gibi 
örnekler çoğaltılabilir. İzmir’in en temel 
ihtiyacı İzmir’in dinamikleri göz önünde 
bulundurularak ortaya konulmuş işte böyle 
vizyondur.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

Bu alanlar birbirinin varlığını tehdit 
edecek alanlar değil… Yani İzmir hem canlı 
bir turizm merkezi, hem sanayi alanları 
hem de dünyaya hitap edecek tarım 
ürünlerinin üreticisi olabilir. İyi bir 
planlamayla bunların üçünü de başarması 
mümkündür. Ben bu durumu İzmir’in 
zenginliği olarak görüyorum.

İzmir yüzyıllardan bu yana tarım 
konusunda son derece başarılı hatta öncü 
bir kentimizdir. Bunda tarım ürünleri 
pazarının -İzmir üzerinden Avrupa’ya 
satıldığından dolayı- geniş olmasının büyük 
etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’nin ilk Ticaret Borsası da İzmir’de 
kurulmuştur. 

Elbette tarım dediğimizde bunu sadece 
İzmir olarak ele almak pek doğru bir yaklaşım 
olmaz. Zaten ekonomiyi planlarken 
düzenlemeleri il bazında değil, havza bazında 
yapmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre 
Balıkesir’den Uşak’a, Aydın’dan Muğla’ya 
merkezi ve ihracat limanı İzmir olan bu tarım 
havzası, Osmanlı’dan bu yana hem 
Türkiye’nin hem de Avrupa’nın önemli bir 
üretim merkezi olmuştur. 

Bakın İzmir’in bugünkü ihracat 
rakamlarını incelediğimizde tarım ürünleri 
ihracatının hala çok önemli bir kalem 
olduğunu görebilirsiniz.  Bu bilgi birikimi, 
beceri kenara bırakılamayacak kadar 
değerlidir. Tam aksine bunu geliştirecek 

hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Ben 2023 yılında İzmir’in sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı şehirleri 
arasında olacağına inanıyorum. 
Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Türkiye, 
Atatürk’ün işaret ettiği ‘çağdaş medeniyet 
seviyesinin de üzerine çıkmış’ bir ülke 
olacaktır. 

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin 
fabrikada, tarlalarda üretimin yapıldığı, 
işsizliğin % 5’in altına düştüğü, cari açığın 
azaldığı, ülkenin yeniden ürettiği ve elde 
ettiği kazancı hakça paylaştığı bir ülke 
olmasını istiyoruz. 

Demokraside, insan haklarında 
özgürlüklerde dünya standartlarını 
yakalamış, Atatürk’ün hedef gösterdiği gibi 
çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkmış, millet bilincinin geliştiği, ancak alt 
kimliklere saygı duyulduğu, terörün bittiği 
bir Türkiye istiyoruz. 

Türk bilim insanlarının, 
mühendislerinin AR-GE yaptığı, dünyaya 
teknoloji ihraç ettiği bir ülke noktasına 
ulaşmasını istiyoruz. Bunun için 12 yıl 
kesintisiz eğitimin yapıldığı, kız 
çocuklarının okula gittiği, her toplumsal 
kesime ait yurttaşların çocuğunun eğitimde 
aynı fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye 
istiyoruz. 

Esnafının hipermarketler tarafından 
ezilmediği, çi�çisinin ithal gübre ve ilaca 
mecbur kalmadığı, KOBİ’lerin 
desteklendiği bir Türkiye istiyoruz. Bunun 
için mücadele ediyoruz. Bunun için 
önümüzdeki ilk seçimden itibaren iktidara 
gelerek Türkiye’yi içinde bulunduğu zorlu, 
sıkıntılı, riskli ve gergin ortamdan 
kurtarmak istiyoruz. Bunun için 
vatandaştan görev talep ediyoruz.

2023 yılının İzmir’i böyle bir 
Türkiye’nin yıldız kenti olacaktır. EXPO’yu 
gerçekleştirmiş, dünyada önemli bir turizm 
merkezi haline gelmiş, tarımıyla, 
sanayisiyle, ihracatıyla yeniden dünyanın 
önemli liman kentleri arasında sayılan bir 
İzmir hayata geçecek. Bu İzmir, Türkiye 
ihracatında yeniden 1. sıraya oturacaktır.

Bu İzmir Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleriyle, AR-GE tesisleriyle, yazılım 
atölyeleriyle dünyada yeni teknolojilerin 
tasarlandığı bir merkez olacak. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

İzmirlilerin VOB’dan vazgeçmek 
istememeleri son derece doğal… VOB 2005 
yılında �ilen hayatına başladı ama İzmir’in 
pek çok projesi gibi öncesinde zorlu bir 
süreç bulunmaktadır. Rahmetli başkan 
Hasan Özmen ardından Tuğrul Yemişçi ve 
bugün Sayın Işınsu Kestelli ile birlikte 
Meclis Başkanları Sayın Şadi Katırcıoğlu, 
Ayhan Baran ve Halit Kaya’yla birlikte 
İzmir’in sivil toplum örgütleri, medyası ve 
kamuoyu bu konuya kilitlenmiş, siyasetin 
ve bürokrasinin ikna edilmesi konusunda 
çok yoğun bir çaba içine girmişti.

VOB da İzmirlilerin çabalarıyla, �nans 
kurumlarını ikna etmeleriyle İzmir’den 
yaratılmış bir markadır. Daha o gün 
itibariyle İzmir açısından �nans merkezi 
olma yönünde bir vizyon ortaya koymuştur. 
Ancak daha sonra Hükümet İstanbul’u 
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Bir çok ülkede borsalar birleşerek 
ortaklıklar kurmaktadır. Türkiye’de de 
borsaların tek bir çatı altında toplanarak 
İstanbul Finans Merkezinde yer alması daha 
cazip olacaktır. Bu tür bir çalışma �nans 
merkezi projesine destek verecektir. Tek çatı 
altında buluşan bir borsa daha etkin çalışır. 
Türkiye’de borsaların çağa daha uygun hale 
getirilmesi için dünyanın birçok ülkesinde 
olduğu gibi tek çatı altında olması faydalı 
olacaktır. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası’nın da İstanbul’a taşınarak tek çatı 
altında oluşturulacak borsa İstanbul’un 
değil tüm Türkiye’nin borsası olacaktır. 
Dolayısıyla meseleyi il bağlamında değil 
ülke bağlamında değerlendirmek 
gerekmektedir. Hükümetimizin de 
İstanbul’u Finans Merkezi yapma hede� var. 
VOB’suz bir �nans merkezi düşünülebilir 
mi? Bu kapsamda değerlendirildiğinde 
İzmir içinde sağlıklı olanın bu olduğu 
kanaatindeyim. Hâlihazırda İzmir’de kalan 
VOB, bizzat kendisine zarar vermektedir. 
Zaten şuanda da performansı düşmüş 
durumda. Son iki yılda işlem hacminde 
düşüş var. 2008’den bu yana kar kaybı 
yaşıyor. Uzun süre adı üzerinde olan 
opsiyon bölümü işleme açılamadı. 
İzmir’deki yaklaşımı iyi niyetli ama 
duygusal bir tepki olarak görüyorum

 
İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 

patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ülkemiz son 10 yılda ciddi bir değişim 
ve dönüşüm süreci yaşadı, yaşıyor. Her 
alanda önceki döneme kıyasla %100’ün 
üzerinde performans artışı sağladı. Bu 
kapsamda birçok il dünyada ve ülkemizde 

Kentin ihtiyaç duyduğu bütün enerji 
ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan 
karşılayan, yenilenebilir enerji 
ekipmanlarının tasarlandığı ve üretildiği bir 
kent olacak. 

100. yılda İzmir, 20 yıldır CHP’nin 
aralıksız olarak iktidarda olduğu bir kent 
olarak, kentsel dönüşümünü tamamlamış, 
her zamankinden daha da güzel bir kent 
olacaktır.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Ben İzmir’in EXPO’yu kazanabileceğine 
inanıyor ve adaylığını çok önemsiyor ve 
İzmir’in, EXPO’yu hak ettiğini 
düşünüyorum.

Geçen dönemden tecrübemizden 
gördük ki EXPO esasen bir devlet projesi 
olarak ele alınmalı ve hükümet bu projenin 
önderliğini yapmalıdır. Bu alanda biraz 
geride kaldığımız görüşündeyim. 

Ancak hükümet bu projeyi yürütürken 
İzmir’in yerel yönetimini ekşpo projesinin 
asıl sahibi olarak görmeyi ihmal 
etmemelidir. Milano'nun belediye 
başkanının sunumda gösterdiği gayret 
EXPO aday   şehirlerin yerel yönetim 
başkanlarının bu konudaki işlevini 
göstermesi açısından önemlidir. 

İzmir kamuoyu da EXPO hede�ne 
kilitlenmiştir. Bu hede�n gerçekleştirilmesi 
gerektiğine inancı tamdır. Bu noktada 
hiçbir ihmali de kabul etmeyecektir. Bu 
vesileyle bizler İzmir milletvekilleri olarak 
destek vermeye ve eksikliklerin 
giderilmesinde hükümete yardımcı olmaya 
hazırız. 

Bunun yanı sıra EXPO’nun İzmir’e 
önemli bir vizyon kattığını düşünüyorum. 
Bu çerçevede son günlerde kamuoyunda 
tartışılan İzmir’in sağlık merkezi olması 
çerçevesinde yapılan girişimleri de olumlu 
buluyorum. 

Sağlık teması, İzmir’in tabiatıyla, zeytin 
yağıyla, havasıyla, termal sularıyla, 
Bergama’daki Asklepion’dan bu yana tarihi 
kökleriyle son derece büyük uyum 
sağlamıştır. Bu vizyonun korunmasına ve 
bu vizyon çerçevesinde EXPO yarışması 
sonucu beklenmeden çalışma yapılmasına 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
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Bu 35 proje bittiği takdirde 2023’teki İzmir 
ulaşımda, sağlıkta, tarımda, sanayiide, 
enerjide ve herşeyden önemlisi turizmde çok 
ciddi bir ivme yakalar. İzmir 2023’te Paris, 
Londra, Milano gibi sembol şehirlerden 
olmak ve tüm yerli ve yabancı turistlerin her 
yıl gelmek için can attıkları kentlerden biri 
olmak durumunda. Çünkü İzmir’in yapısı 
buna çok müsait ve böyle olabilmek için 
elinde bütün imkanlar var.

 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Expo konusunda İzmir geçen dönem 
ciddi bir tecrübe yaşadı. Sevaplarıyla 
günahlarıyla bir süreç atlatıldı. O dönem bize 
kaybettiren tecrübesizlik ve açıkçası yerelde 
işin ciddiyetinin farkına varılmamasından 
kaybedildi. EXPO geldiği şehri ihya eden bir 
proje. EXPO’yla beraber kaydedilecek 
ilerlemeler kısa vadeli olarak görülürse hiçbir 
anlamı olmaz. Önümüzdeki 30-40 yıl 
öngörülerek çalışmalar yapılmalı. Bütün şehir 
sürece müdahil olmalı. Halkın, esnaf 
sanatkarlar, sivil toplum örgütleri, başta yerel 
yönetimler olmak üzere kamu kuruluşlarıyla 
�kir birliği içinde olması lazım ki bu var. 
Hükümetimizde bu konuda duygusal 
davranmaktan ziyade objektif hareket etti ve 
Ankara da işe talip olmasına rağmen adaylığı 
İzmir’ verdi. Bu süreçte her şeyden önemli 
olan lobi faaliyetleri. Gerek hükümet olarak 
biz gerek yerel kuruluşlar gerekse 
işadamlarımız içerde ve dışarıda bu 
faaliyetleri aktif olarak yapmak zorunda. Tabi 
bir de siyasal ve ekonomik istikrar çok 
önemli. Daha öncede ifade ettiğim gibi EXPO 
doğrultusunda gelecek hizmetler günübirlik 
değil. Yatırım yapacak ülkeler ve işadamları 
buradaki istikrarı önemseyeceklerdir. Bizimle 
beraber siyasal ve ekonomik istikrar 
yakalandı. Ciddi büyüme hızımız ve her 
geçen gün artan dinamizmimiz önemli bir 
avantaj. Ancak geçen dönem ‘yargının 
siyasete olan müdahalesinin EXPO’yu 
almamız noktasında bizi ciddi zaafa 
uğrattığını unutmayalım. Çok şükür 12 eylül 
referandumuyla demokratikleşmenin 
önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bu da 
bizim için önemli bir avantaj. 

�nans merkezi yapmaya karar verdiğinden, 
�nansmanla ilgili tüm enstrümanları bir 
araya toplamak, aynı çatı altına almak 
niyetindedir. VOB’u İstanbul’a götürmek 
istemesinin altında da bu anlayış 
yatmaktadır. 

Peki �nans merkezi neden İstanbul’a 
kuruldu? 15 milyona yaklaşan nüfusunu 
daha da arttıracak, içinden çıkılmaz hale 
gelen tra�ği daha da yoğunlaştıracak bu 
proje için daha uygun illerimiz yok muydu? 
Ya da İstanbul’un �nans merkezi olmaya 
ihtiyacı mı vardı? Zaten üretimin, ihracatın 
ve ticaretin önemli bölümünü yapan bu 
kentin daha da zenginleşmesi için yeni bir 
yatırıma daha da ihtiyacı var mıydı?

Bu çerçevede İzmir �nans merkezi 
olamaz mıydı? İzmir’in yetişmiş insan 
kalitesi, ulaşım imkanları, iklimi, böyle bir 
�nans merkezini konuşlandıracak arsası 
vardı. Finans merkezi olmak, İzmir’in en 
büyük ihtiyacı olan ‘kent vizyonu’ anlayışını 
sağlayacak bir yatırımdı. Hükümetin artık 
her şeyi İstanbul’a yığmaya çalışmak yerine 
diğer kentleri de düşünen bir anlayışı hayata 

geçirmeye ihtiyacı bulunuyor. 
Hükümet, İzmir’i kenarda bırakan 

anlayışı terk ettiğini söylüyor. Bunun için 
İzmirlilerin son 10 yılda çeşitli defalarda 
kendilerinden talep ettikleri 35 projeyi 
yapacağını söylüyor. Oysa İzmir’i 
geliştirecek tedbirleri almanın yollarından 
biri de VOB’un İzmirli olarak kalmasıdır. 
Siz bu alanda önemli bir adım atmış olan 
İzmir yerine İstanbul’u �nans merkezi 
yaparsanız, VOB’u İzmir’den götürmek 
konusunda gerekçe oluşturmuş olur VOB’u 
da İstanbul’a almak istersiniz. VOB’u 
İstanbul’a götürme, İzmir’i ihmal eden aynı 
anlayışın devamıdır.

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben bu görüşe katılmıyorum. Bakın 
Bursa ve İzmit’in ihracatta İzmir’i geçtiği 
söyleniyor. Oysa rakamlara yakından 
baktığınızda bu iki ilin ihracatta ana 
kalemlerinin otomotiv ve petrol ürünleri 
olduğunu görürsünüz. Oysa bu iki yatırım 
da hükümetin ‘Fabrikanızı şuraya kurun’ 
diye yer gösterdiği yatırımlardır. Bursa’dan 
otomotivi, İzmit’ten ve İzmir’den ra�neriyi 
çıkarttığınızda, İzmir’in ihracatı hala her iki 
ilin de önündedir. 

Fakat bu rakamlar bize bir şeyi 
göstermektedir: İzmirli sanayici, tüccar, 
tarım üreticisi Ankara’dan destek almadan, 
hatta Ankara’nın işleri zorlaştırmasına da 
göğüs gererek, bileğinin gücü ve alın teriyle 
çalışıp kazanmakta, bu kenti ve ülkeyi 
geliştirmektedir. İzmir’de ki sanayici her 
riske girerek, her zorluğu katlanarak 
üretmeye, satmaya, vergi ödemeye, 
istihdam yaratmaya devam etmektedir. 

Ancak İzmir’in geldiği noktayla ilgili bir 
tatminsizlik olması son derece doğaldır. 
Çünkü İzmir’in çok önemli potansiyelleri 
çok büyüktür, İzmir’in daha iyi olması 
istenmektedir.

tedbirler almaya, tarımın gerek bölgede 
gerekse ülke genelinde yeniden ayağa 
kaldırılmaya ihtiyacı olduğuna parti olarak 
inanıyoruz. 

İzmir’de sanayi mutlaka 
geliştirilmelidir. Ancak burada da ağır 
sanayinin ötesinde özellikle İzmir’in güçlü 
yanları olan temiz doğasını bozmayacak, 
yine önemli bir avantajı olan turizmi 
olumsuz etkilemeyecek çevreci bir sanayi 
anlayışına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan tarımsal üretimi bir üst 
aşamaya taşıyacak, elde edilecek geliri 
arttıracak tarıma dayalı sanayiyi de 
geliştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
Neticede tarım, ekonomik bir aktivitedir. 
Bu aktivitenin gelişmesini istiyorsanız, bu 
işe yatırım yapanların yatırımlarının 
karşılığını almasına ihtiyaç vardır. Bu 
çerçevede öncelikle bir stratejiye sonra da 
buna uygun planlamaya ihtiyaç 
bulunmaktadır. Plan çerçevesinde bazı 
tarım alanları konvansiyonel tarım alanı 
olarak, bir bölümü de organik tarım alanı 
olarak belirlenmelidir. 

Konvansiyonel alanlarda üretilecek 
ürünlerin tohumlarının geliştirilmesi, 
gübre, ilaç gibi üretim girdilerinin daha 
ucuza tedarik edecek kümelenme 
organizasyonlarının kurulmasına ve bu 
organizasyonun vergi avantajlarıyla 
kollanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Üretimin yapılmasının ardından ürünlerin 
üreticiden toplanması, soğuk hava 
depolarında korunması, konserve ya da 
salça fabrikaları gibi tesislerde işlenmesi, 
ürünlerin ham ya da işlenmiş olarak yurt içi 
ve yurt dışında pazarlaması, ürünün 
lojistiği gibi alanlarda yine devlet tarafından 
desteklenen kümelenme organizasyonu 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Diğer yandan 
organik ürünlerin serti�kasyonu, 
pazarlaması ve lojistiğinin de benzer 
kümelenme organizasyonlarıyla 
kolaylaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan özellikle organik tarımsal 
üretim, kendince bir turizm yaratmaktadır. 
Dünyada özellikle bu ürünleri tatmak, kır 
yaşamını deneyimlemek isteyen çok sayıda 
turist, böyle alanlarda tatillerini geçirmeyi 
arzulamaktadır. 
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Özellikle yenilenebilir enerji ve organik 
tarım gibi bu sağlık ve sürdürülebilir çevre 
temasıyla uyumlanabilecek projelerin bir an 
evvel hayata geçirilmeye başlanmasında 
fayda görüyorum. Bu çerçevede özel 
teşvikler verilmesi, bu alanların özel alanlar 
ilan edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Böyle bir hamlenin İzmir’e ekonomik 
katkısı bulunacaktır hem de temamızı 
güçlendirdiği için yarışta da bize avantaj 
sağlayacaktır.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Çok sayıda var. Ekonomi alanında 
tarihinden gelen Liman Kenti özelliğinin 
güçlenmesi, İzmir’in yeniden Türkiye’nin 
ihracat limanı olması örneğin. Bu çerçevede 
Çandarlı Limanı’nın hızla 
tamamlanmasına, İzmir limanının 
yenilenmesine, kurvaziyer bölümünün 
ayrılmasına ihtiyaç bulunmakta. 
OSB’lerden limanlara kara ve demiryoluyla 
ulaşımın da yapılması gerekiyor.

İzmir’in kuzey aksında bir havaalanının 
hızla devreye alınması gerekiyor. Bu 
çerçevede Kakıç’ta bulunan havaalanın 
geliştirilerek acilen sivil uçuşlara açılması, 
akabinde hızla bu bölgede havaalanı 
yapılmasına ihtiyaç bulunuyor.

İzmir’i İstanbul ve Ankara’yla 
bağlayacak olan kara ve demir yollarının 
hızla tamamlanması, komşu illerle karayolu 
ağının geliştirilmesi de öncelikli ihtiyaçlar 
arasında.

Kent için turizmin hızla 
canlandırılmasına ihtiyaç bulunuyor. Bu 
çerçevede Kemeraltı’na özel yasa 
çıkartılarak buranın kendi kendine yeten, 
kendi kendini yönetebilen özerk bir yer 
haline getirilmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede yaptığımız bir “Tarihi Çarşılar 
Kanunu” bulunuyor. 

Bunun dışında Agora, Kadifekale 
aksının hızla günışığına çıkarılması, 
müzeler yapılarak İzmir’in 8 bin yıllık 
tarihinin sergilenmesine ihtiyaç bulunuyor. 
Öte tara�an havayolu ya da denizyoluyla 
İzmir’e gelen turisti, kent içinde 
gezdirmenin ve en az bir gece kent içinde 
yatırmanın yöntemlerini bulmamız 
gerekiyor. 

Öte yandan güneyde Selçuk, kuzeyde 

Bergama, doğuda Birgi’ye kadar tüm 
ilçelerin turizm potansiyelinden 
faydalanılmalıdır. 

Bunun dışında tarımla ilgili özel 
desteklerle konvansiyonel ve organik tarım 
alanlarıyla bu alanlarda üretilen ürünlerin 
işleneceği Tarım OSB’lerin kurulması, 
İzmir’den başlayarak ülke genelinde tarımın 
yeniden canlandırılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

İzmir yenilenebilir enerji potansiyeli 
açısından son derece önemli bir noktadadır. 
Yaptığımız çalışmalarda İzmir’in sadece 
rüzgar, güneş ve jeotermal enerji 
kaynaklarını kullanarak kendi enerji 
ihtiyacını karşılayacak potansiyeli olduğunu 
ortaya koyduk. Ancak bu alanda yapılacak 
yatırımların teşvik edilmesine ihtiyaç var. 

Ayrıca yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üreten rüzgar 
santralleri, güneş panelleri gibi 
ekipmanlarda AR-GE ve ürün geliştirmeyle 
bu alanda üretim yapacak Özel Enerji 
Bölgeleri oluşturulabilir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yüksek 
teknoloji ürünleri tasarım ve üretimi, 
yazılım geliştirme gibi geleceğe yatırım 
yapacak alanların desteklenmesi ve genelde 
İzmir’i bir eğitim ve üniversiteler kenti 
noktasına getirecek bir anlayış 
oluşturulabilir.

Ve elbette sanayiyi teşvik edecek, her 
türlü riski göğüsleyerek üretmeye devam 
eden, vergi ödeyen, istihdam yaratan 
sanayiciye destek olacak uygulamalara 
ihtiyaç var. Bu çerçevede enerji ve istihdam 
üzerindeki yüklerin azaldığı, vergi 
adaletinin sağlanarak verginin kazançtan 
tahsil edildiği, ihracatı geliştirici tedbirlerin 
alındığı, sanayicinin cezalandırılmadığı bir 
ekonomik sistemi tesis etmeye ihtiyaç 
bulunuyor. 

Ben bu konuda da İzmirlilerin 
sağduyusuna güveniyorum. İzmir 
milletvekili olarak partimizin iktidarında 
ülkeyi geliştirecek, bayındır hale getirecek 
siyasette ve ekonomide çağdaş değerleri 
temsil etmeye gayret ettik.  

Bu anlayışla süreçte İzmirlilerin 
desteğini her zaman arkamızda hissettik, 
hissetmeye de devam edeceğimize 
inanıyorum.

olan bu değişimi iyi değerlendirdi ve yerelde 
ciddi kalkınmalar sağladılar. Ne yazık ki 
İzmir bu değişim ve dönüşümün gerisinde 
kaldı. İzmir bir tarım kenti, sanayi kenti, 
turizm kenti, liman kenti ama hiçbir alanda 
potansiyeli oranında gelişim göstermiş 
değil. Yerel yönetimlerin İzmir için geleceğe 
dönük heyecanları yok. Uzun süre ‘sermaye’ 
Anadolu ve İstanbul sermayesi kadar 
yatırım ve atılım heyecanı göstermedi. Son 
dönemde EXPO hede� ve İzmir’e iki 
dinamik bakanımızın gelmesiyle bu algı ve 
anlayış kırıldı. İzmir’in yıllar yılı patinaj 
yaptığı herkes tarafından anlaşıldı. 
Ülkemizin diğer yerlerinin daha önce 
yaşadığı o atılım heyecanı bizde de başladı. 
Hükümetimizin 2023 hede�yle hazırlamış 
olduğu projeler kenti hareketlendirdi. İzmir 
Dünya’da en hızlı büyüyen ilk 4 kent arasına 
girdi. Macun tüpünden çıktı bir kere. Bu 
gelişime ayak uyduramayan işadamları ve 
idareciler İzmir’in karar alma 
mekanizmasında artık olamayacak. 
Normalleşmenin doğası bu.

 
Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 

tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

İzmir bir liman kenti ve inşallah 
Çandarlı Limanı’yla bu söylemin hakkını 
teslim edeceğiz. Tarihi, coğra� yapısı, doğal 
güzellikleri ve farklı kozmopolit yapısıyla 
bir kültür ve turizm kenti. EXPO hede� 
doğrultusunda inşallah bir sağlık kenti. 
Sizin de belirttiğiniz gibi ülkemizin 2. 
Büyük tarım üreticisi olması sebebiyle bir 
tarım kenti. Avrupa’nın en büyük serasına 
sahibiz. Diğer bir tara�an gelişmekte olan 
ve hızla yeni yatırımlar alan bir sanayi kenti. 
Petkim, Tüpraş, Enka gibi birçok büyük 
sanayi kuruluşu İzmir’de. İzmir Türkiye’nin 
3. Büyük şehri ancak potansiyeli itibariyle 
İstanbul’dan sonra gelir. İzmir’in geleceğe 
dönük büyük iddiaları varsa, EXPO hede� 

varsa sadece belli sektörlerde değil bu 
saydığımız tüm sektörlerde büyümeli ve 
ilerlemeli. Çünkü ciddi bir nüfusu ve 
potansiyeli var. Her alanda ilerleme 
kaydedecek materyalleri mevcut. 
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büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Bildiğiniz gibi İzmir’in 2023 hede� için 
açıkladığımız 35 proje var. Bu projeleri 
gerçekleştirmek İzmir’in 1. Hede� olmalı 
zira bu projeler gerçekleştiğinde İzmir her 
alanda şahlanacaktır. Her projenin kendi 
içinde bir kelebek etkisi var ve birçok 
noktaya doğrudan ve dolaylı katkı 
sağlayacak türden. İzmir’in en büyük 
problemi tüm potansiyeli ve jeopolitiğine 
rağmen içine kapanık olmasıydı. Kendi 
ilçeleri içinde bile ulaşım sıkıntısı yaşayan 
bir il nasıl bölgesel ve küresel bir senaryoda 
aktif olabilir. Hamdolsun yeni açıkladığımız 
ve uygulamaya koyduğumuz projelerle 
İzmir en büyük handikabını yenmiş olacak. 



Bu potansiyelin kullanılamaması 
İzmirlilerin yatırım yapmak iştahındaki 
eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. 
İzmirli yatırımcı kendi gücüyle elinden 
geleni yapmaya çalıştı. Oysa kentlerin 
doğru gelişmesinde iktidarın bütünsellikli 
bir vizyon koyması, kamunun bu vizyona 
yönelik yatırımları yapması gerekirdi.

Nasıl Antalya’ya “Turizm Merkezi” 
deniyorsa, Bursa’ya “Otomotiv üssü” 
deniyorsa, İzmir’e de bir vizyon çizmeliydi. 
Finans merkezi, yat turizmi merkezi, 
ihracat merkezi, organik tarım merkezi gibi 
örnekler çoğaltılabilir. İzmir’in en temel 
ihtiyacı İzmir’in dinamikleri göz önünde 
bulundurularak ortaya konulmuş işte böyle 
vizyondur.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

Bu alanlar birbirinin varlığını tehdit 
edecek alanlar değil… Yani İzmir hem canlı 
bir turizm merkezi, hem sanayi alanları 
hem de dünyaya hitap edecek tarım 
ürünlerinin üreticisi olabilir. İyi bir 
planlamayla bunların üçünü de başarması 
mümkündür. Ben bu durumu İzmir’in 
zenginliği olarak görüyorum.

İzmir yüzyıllardan bu yana tarım 
konusunda son derece başarılı hatta öncü 
bir kentimizdir. Bunda tarım ürünleri 
pazarının -İzmir üzerinden Avrupa’ya 
satıldığından dolayı- geniş olmasının büyük 
etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’nin ilk Ticaret Borsası da İzmir’de 
kurulmuştur. 

Elbette tarım dediğimizde bunu sadece 
İzmir olarak ele almak pek doğru bir yaklaşım 
olmaz. Zaten ekonomiyi planlarken 
düzenlemeleri il bazında değil, havza bazında 
yapmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre 
Balıkesir’den Uşak’a, Aydın’dan Muğla’ya 
merkezi ve ihracat limanı İzmir olan bu tarım 
havzası, Osmanlı’dan bu yana hem 
Türkiye’nin hem de Avrupa’nın önemli bir 
üretim merkezi olmuştur. 

Bakın İzmir’in bugünkü ihracat 
rakamlarını incelediğimizde tarım ürünleri 
ihracatının hala çok önemli bir kalem 
olduğunu görebilirsiniz.  Bu bilgi birikimi, 
beceri kenara bırakılamayacak kadar 
değerlidir. Tam aksine bunu geliştirecek 

hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Ben 2023 yılında İzmir’in sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı şehirleri 
arasında olacağına inanıyorum. 
Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Türkiye, 
Atatürk’ün işaret ettiği ‘çağdaş medeniyet 
seviyesinin de üzerine çıkmış’ bir ülke 
olacaktır. 

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin 
fabrikada, tarlalarda üretimin yapıldığı, 
işsizliğin % 5’in altına düştüğü, cari açığın 
azaldığı, ülkenin yeniden ürettiği ve elde 
ettiği kazancı hakça paylaştığı bir ülke 
olmasını istiyoruz. 

Demokraside, insan haklarında 
özgürlüklerde dünya standartlarını 
yakalamış, Atatürk’ün hedef gösterdiği gibi 
çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkmış, millet bilincinin geliştiği, ancak alt 
kimliklere saygı duyulduğu, terörün bittiği 
bir Türkiye istiyoruz. 

Türk bilim insanlarının, 
mühendislerinin AR-GE yaptığı, dünyaya 
teknoloji ihraç ettiği bir ülke noktasına 
ulaşmasını istiyoruz. Bunun için 12 yıl 
kesintisiz eğitimin yapıldığı, kız 
çocuklarının okula gittiği, her toplumsal 
kesime ait yurttaşların çocuğunun eğitimde 
aynı fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye 
istiyoruz. 

Esnafının hipermarketler tarafından 
ezilmediği, çi�çisinin ithal gübre ve ilaca 
mecbur kalmadığı, KOBİ’lerin 
desteklendiği bir Türkiye istiyoruz. Bunun 
için mücadele ediyoruz. Bunun için 
önümüzdeki ilk seçimden itibaren iktidara 
gelerek Türkiye’yi içinde bulunduğu zorlu, 
sıkıntılı, riskli ve gergin ortamdan 
kurtarmak istiyoruz. Bunun için 
vatandaştan görev talep ediyoruz.

2023 yılının İzmir’i böyle bir 
Türkiye’nin yıldız kenti olacaktır. EXPO’yu 
gerçekleştirmiş, dünyada önemli bir turizm 
merkezi haline gelmiş, tarımıyla, 
sanayisiyle, ihracatıyla yeniden dünyanın 
önemli liman kentleri arasında sayılan bir 
İzmir hayata geçecek. Bu İzmir, Türkiye 
ihracatında yeniden 1. sıraya oturacaktır.

Bu İzmir Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleriyle, AR-GE tesisleriyle, yazılım 
atölyeleriyle dünyada yeni teknolojilerin 
tasarlandığı bir merkez olacak. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

İzmirlilerin VOB’dan vazgeçmek 
istememeleri son derece doğal… VOB 2005 
yılında �ilen hayatına başladı ama İzmir’in 
pek çok projesi gibi öncesinde zorlu bir 
süreç bulunmaktadır. Rahmetli başkan 
Hasan Özmen ardından Tuğrul Yemişçi ve 
bugün Sayın Işınsu Kestelli ile birlikte 
Meclis Başkanları Sayın Şadi Katırcıoğlu, 
Ayhan Baran ve Halit Kaya’yla birlikte 
İzmir’in sivil toplum örgütleri, medyası ve 
kamuoyu bu konuya kilitlenmiş, siyasetin 
ve bürokrasinin ikna edilmesi konusunda 
çok yoğun bir çaba içine girmişti.

VOB da İzmirlilerin çabalarıyla, �nans 
kurumlarını ikna etmeleriyle İzmir’den 
yaratılmış bir markadır. Daha o gün 
itibariyle İzmir açısından �nans merkezi 
olma yönünde bir vizyon ortaya koymuştur. 
Ancak daha sonra Hükümet İstanbul’u 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Bir çok ülkede borsalar birleşerek 
ortaklıklar kurmaktadır. Türkiye’de de 
borsaların tek bir çatı altında toplanarak 
İstanbul Finans Merkezinde yer alması daha 
cazip olacaktır. Bu tür bir çalışma �nans 
merkezi projesine destek verecektir. Tek çatı 
altında buluşan bir borsa daha etkin çalışır. 
Türkiye’de borsaların çağa daha uygun hale 
getirilmesi için dünyanın birçok ülkesinde 
olduğu gibi tek çatı altında olması faydalı 
olacaktır. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası’nın da İstanbul’a taşınarak tek çatı 
altında oluşturulacak borsa İstanbul’un 
değil tüm Türkiye’nin borsası olacaktır. 
Dolayısıyla meseleyi il bağlamında değil 
ülke bağlamında değerlendirmek 
gerekmektedir. Hükümetimizin de 
İstanbul’u Finans Merkezi yapma hede� var. 
VOB’suz bir �nans merkezi düşünülebilir 
mi? Bu kapsamda değerlendirildiğinde 
İzmir içinde sağlıklı olanın bu olduğu 
kanaatindeyim. Hâlihazırda İzmir’de kalan 
VOB, bizzat kendisine zarar vermektedir. 
Zaten şuanda da performansı düşmüş 
durumda. Son iki yılda işlem hacminde 
düşüş var. 2008’den bu yana kar kaybı 
yaşıyor. Uzun süre adı üzerinde olan 
opsiyon bölümü işleme açılamadı. 
İzmir’deki yaklaşımı iyi niyetli ama 
duygusal bir tepki olarak görüyorum

 
İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 

patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ülkemiz son 10 yılda ciddi bir değişim 
ve dönüşüm süreci yaşadı, yaşıyor. Her 
alanda önceki döneme kıyasla %100’ün 
üzerinde performans artışı sağladı. Bu 
kapsamda birçok il dünyada ve ülkemizde 

Kentin ihtiyaç duyduğu bütün enerji 
ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan 
karşılayan, yenilenebilir enerji 
ekipmanlarının tasarlandığı ve üretildiği bir 
kent olacak. 

100. yılda İzmir, 20 yıldır CHP’nin 
aralıksız olarak iktidarda olduğu bir kent 
olarak, kentsel dönüşümünü tamamlamış, 
her zamankinden daha da güzel bir kent 
olacaktır.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Ben İzmir’in EXPO’yu kazanabileceğine 
inanıyor ve adaylığını çok önemsiyor ve 
İzmir’in, EXPO’yu hak ettiğini 
düşünüyorum.

Geçen dönemden tecrübemizden 
gördük ki EXPO esasen bir devlet projesi 
olarak ele alınmalı ve hükümet bu projenin 
önderliğini yapmalıdır. Bu alanda biraz 
geride kaldığımız görüşündeyim. 

Ancak hükümet bu projeyi yürütürken 
İzmir’in yerel yönetimini ekşpo projesinin 
asıl sahibi olarak görmeyi ihmal 
etmemelidir. Milano'nun belediye 
başkanının sunumda gösterdiği gayret 
EXPO aday   şehirlerin yerel yönetim 
başkanlarının bu konudaki işlevini 
göstermesi açısından önemlidir. 

İzmir kamuoyu da EXPO hede�ne 
kilitlenmiştir. Bu hede�n gerçekleştirilmesi 
gerektiğine inancı tamdır. Bu noktada 
hiçbir ihmali de kabul etmeyecektir. Bu 
vesileyle bizler İzmir milletvekilleri olarak 
destek vermeye ve eksikliklerin 
giderilmesinde hükümete yardımcı olmaya 
hazırız. 

Bunun yanı sıra EXPO’nun İzmir’e 
önemli bir vizyon kattığını düşünüyorum. 
Bu çerçevede son günlerde kamuoyunda 
tartışılan İzmir’in sağlık merkezi olması 
çerçevesinde yapılan girişimleri de olumlu 
buluyorum. 

Sağlık teması, İzmir’in tabiatıyla, zeytin 
yağıyla, havasıyla, termal sularıyla, 
Bergama’daki Asklepion’dan bu yana tarihi 
kökleriyle son derece büyük uyum 
sağlamıştır. Bu vizyonun korunmasına ve 
bu vizyon çerçevesinde EXPO yarışması 
sonucu beklenmeden çalışma yapılmasına 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

NİSAN  MAYIS  HAZİRAN  2012 -39

Bu 35 proje bittiği takdirde 2023’teki İzmir 
ulaşımda, sağlıkta, tarımda, sanayiide, 
enerjide ve herşeyden önemlisi turizmde çok 
ciddi bir ivme yakalar. İzmir 2023’te Paris, 
Londra, Milano gibi sembol şehirlerden 
olmak ve tüm yerli ve yabancı turistlerin her 
yıl gelmek için can attıkları kentlerden biri 
olmak durumunda. Çünkü İzmir’in yapısı 
buna çok müsait ve böyle olabilmek için 
elinde bütün imkanlar var.

 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Expo konusunda İzmir geçen dönem 
ciddi bir tecrübe yaşadı. Sevaplarıyla 
günahlarıyla bir süreç atlatıldı. O dönem bize 
kaybettiren tecrübesizlik ve açıkçası yerelde 
işin ciddiyetinin farkına varılmamasından 
kaybedildi. EXPO geldiği şehri ihya eden bir 
proje. EXPO’yla beraber kaydedilecek 
ilerlemeler kısa vadeli olarak görülürse hiçbir 
anlamı olmaz. Önümüzdeki 30-40 yıl 
öngörülerek çalışmalar yapılmalı. Bütün şehir 
sürece müdahil olmalı. Halkın, esnaf 
sanatkarlar, sivil toplum örgütleri, başta yerel 
yönetimler olmak üzere kamu kuruluşlarıyla 
�kir birliği içinde olması lazım ki bu var. 
Hükümetimizde bu konuda duygusal 
davranmaktan ziyade objektif hareket etti ve 
Ankara da işe talip olmasına rağmen adaylığı 
İzmir’ verdi. Bu süreçte her şeyden önemli 
olan lobi faaliyetleri. Gerek hükümet olarak 
biz gerek yerel kuruluşlar gerekse 
işadamlarımız içerde ve dışarıda bu 
faaliyetleri aktif olarak yapmak zorunda. Tabi 
bir de siyasal ve ekonomik istikrar çok 
önemli. Daha öncede ifade ettiğim gibi EXPO 
doğrultusunda gelecek hizmetler günübirlik 
değil. Yatırım yapacak ülkeler ve işadamları 
buradaki istikrarı önemseyeceklerdir. Bizimle 
beraber siyasal ve ekonomik istikrar 
yakalandı. Ciddi büyüme hızımız ve her 
geçen gün artan dinamizmimiz önemli bir 
avantaj. Ancak geçen dönem ‘yargının 
siyasete olan müdahalesinin EXPO’yu 
almamız noktasında bizi ciddi zaafa 
uğrattığını unutmayalım. Çok şükür 12 eylül 
referandumuyla demokratikleşmenin 
önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bu da 
bizim için önemli bir avantaj. 

�nans merkezi yapmaya karar verdiğinden, 
�nansmanla ilgili tüm enstrümanları bir 
araya toplamak, aynı çatı altına almak 
niyetindedir. VOB’u İstanbul’a götürmek 
istemesinin altında da bu anlayış 
yatmaktadır. 

Peki �nans merkezi neden İstanbul’a 
kuruldu? 15 milyona yaklaşan nüfusunu 
daha da arttıracak, içinden çıkılmaz hale 
gelen tra�ği daha da yoğunlaştıracak bu 
proje için daha uygun illerimiz yok muydu? 
Ya da İstanbul’un �nans merkezi olmaya 
ihtiyacı mı vardı? Zaten üretimin, ihracatın 
ve ticaretin önemli bölümünü yapan bu 
kentin daha da zenginleşmesi için yeni bir 
yatırıma daha da ihtiyacı var mıydı?

Bu çerçevede İzmir �nans merkezi 
olamaz mıydı? İzmir’in yetişmiş insan 
kalitesi, ulaşım imkanları, iklimi, böyle bir 
�nans merkezini konuşlandıracak arsası 
vardı. Finans merkezi olmak, İzmir’in en 
büyük ihtiyacı olan ‘kent vizyonu’ anlayışını 
sağlayacak bir yatırımdı. Hükümetin artık 
her şeyi İstanbul’a yığmaya çalışmak yerine 
diğer kentleri de düşünen bir anlayışı hayata 

geçirmeye ihtiyacı bulunuyor. 
Hükümet, İzmir’i kenarda bırakan 

anlayışı terk ettiğini söylüyor. Bunun için 
İzmirlilerin son 10 yılda çeşitli defalarda 
kendilerinden talep ettikleri 35 projeyi 
yapacağını söylüyor. Oysa İzmir’i 
geliştirecek tedbirleri almanın yollarından 
biri de VOB’un İzmirli olarak kalmasıdır. 
Siz bu alanda önemli bir adım atmış olan 
İzmir yerine İstanbul’u �nans merkezi 
yaparsanız, VOB’u İzmir’den götürmek 
konusunda gerekçe oluşturmuş olur VOB’u 
da İstanbul’a almak istersiniz. VOB’u 
İstanbul’a götürme, İzmir’i ihmal eden aynı 
anlayışın devamıdır.

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben bu görüşe katılmıyorum. Bakın 
Bursa ve İzmit’in ihracatta İzmir’i geçtiği 
söyleniyor. Oysa rakamlara yakından 
baktığınızda bu iki ilin ihracatta ana 
kalemlerinin otomotiv ve petrol ürünleri 
olduğunu görürsünüz. Oysa bu iki yatırım 
da hükümetin ‘Fabrikanızı şuraya kurun’ 
diye yer gösterdiği yatırımlardır. Bursa’dan 
otomotivi, İzmit’ten ve İzmir’den ra�neriyi 
çıkarttığınızda, İzmir’in ihracatı hala her iki 
ilin de önündedir. 

Fakat bu rakamlar bize bir şeyi 
göstermektedir: İzmirli sanayici, tüccar, 
tarım üreticisi Ankara’dan destek almadan, 
hatta Ankara’nın işleri zorlaştırmasına da 
göğüs gererek, bileğinin gücü ve alın teriyle 
çalışıp kazanmakta, bu kenti ve ülkeyi 
geliştirmektedir. İzmir’de ki sanayici her 
riske girerek, her zorluğu katlanarak 
üretmeye, satmaya, vergi ödemeye, 
istihdam yaratmaya devam etmektedir. 

Ancak İzmir’in geldiği noktayla ilgili bir 
tatminsizlik olması son derece doğaldır. 
Çünkü İzmir’in çok önemli potansiyelleri 
çok büyüktür, İzmir’in daha iyi olması 
istenmektedir.

tedbirler almaya, tarımın gerek bölgede 
gerekse ülke genelinde yeniden ayağa 
kaldırılmaya ihtiyacı olduğuna parti olarak 
inanıyoruz. 

İzmir’de sanayi mutlaka 
geliştirilmelidir. Ancak burada da ağır 
sanayinin ötesinde özellikle İzmir’in güçlü 
yanları olan temiz doğasını bozmayacak, 
yine önemli bir avantajı olan turizmi 
olumsuz etkilemeyecek çevreci bir sanayi 
anlayışına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan tarımsal üretimi bir üst 
aşamaya taşıyacak, elde edilecek geliri 
arttıracak tarıma dayalı sanayiyi de 
geliştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
Neticede tarım, ekonomik bir aktivitedir. 
Bu aktivitenin gelişmesini istiyorsanız, bu 
işe yatırım yapanların yatırımlarının 
karşılığını almasına ihtiyaç vardır. Bu 
çerçevede öncelikle bir stratejiye sonra da 
buna uygun planlamaya ihtiyaç 
bulunmaktadır. Plan çerçevesinde bazı 
tarım alanları konvansiyonel tarım alanı 
olarak, bir bölümü de organik tarım alanı 
olarak belirlenmelidir. 

Konvansiyonel alanlarda üretilecek 
ürünlerin tohumlarının geliştirilmesi, 
gübre, ilaç gibi üretim girdilerinin daha 
ucuza tedarik edecek kümelenme 
organizasyonlarının kurulmasına ve bu 
organizasyonun vergi avantajlarıyla 
kollanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Üretimin yapılmasının ardından ürünlerin 
üreticiden toplanması, soğuk hava 
depolarında korunması, konserve ya da 
salça fabrikaları gibi tesislerde işlenmesi, 
ürünlerin ham ya da işlenmiş olarak yurt içi 
ve yurt dışında pazarlaması, ürünün 
lojistiği gibi alanlarda yine devlet tarafından 
desteklenen kümelenme organizasyonu 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Diğer yandan 
organik ürünlerin serti�kasyonu, 
pazarlaması ve lojistiğinin de benzer 
kümelenme organizasyonlarıyla 
kolaylaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer yandan özellikle organik tarımsal 
üretim, kendince bir turizm yaratmaktadır. 
Dünyada özellikle bu ürünleri tatmak, kır 
yaşamını deneyimlemek isteyen çok sayıda 
turist, böyle alanlarda tatillerini geçirmeyi 
arzulamaktadır. 
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büyük ekonomisinden biri olmayı 

Özellikle yenilenebilir enerji ve organik 
tarım gibi bu sağlık ve sürdürülebilir çevre 
temasıyla uyumlanabilecek projelerin bir an 
evvel hayata geçirilmeye başlanmasında 
fayda görüyorum. Bu çerçevede özel 
teşvikler verilmesi, bu alanların özel alanlar 
ilan edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Böyle bir hamlenin İzmir’e ekonomik 
katkısı bulunacaktır hem de temamızı 
güçlendirdiği için yarışta da bize avantaj 
sağlayacaktır.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Çok sayıda var. Ekonomi alanında 
tarihinden gelen Liman Kenti özelliğinin 
güçlenmesi, İzmir’in yeniden Türkiye’nin 
ihracat limanı olması örneğin. Bu çerçevede 
Çandarlı Limanı’nın hızla 
tamamlanmasına, İzmir limanının 
yenilenmesine, kurvaziyer bölümünün 
ayrılmasına ihtiyaç bulunmakta. 
OSB’lerden limanlara kara ve demiryoluyla 
ulaşımın da yapılması gerekiyor.

İzmir’in kuzey aksında bir havaalanının 
hızla devreye alınması gerekiyor. Bu 
çerçevede Kakıç’ta bulunan havaalanın 
geliştirilerek acilen sivil uçuşlara açılması, 
akabinde hızla bu bölgede havaalanı 
yapılmasına ihtiyaç bulunuyor.

İzmir’i İstanbul ve Ankara’yla 
bağlayacak olan kara ve demir yollarının 
hızla tamamlanması, komşu illerle karayolu 
ağının geliştirilmesi de öncelikli ihtiyaçlar 
arasında.

Kent için turizmin hızla 
canlandırılmasına ihtiyaç bulunuyor. Bu 
çerçevede Kemeraltı’na özel yasa 
çıkartılarak buranın kendi kendine yeten, 
kendi kendini yönetebilen özerk bir yer 
haline getirilmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede yaptığımız bir “Tarihi Çarşılar 
Kanunu” bulunuyor. 

Bunun dışında Agora, Kadifekale 
aksının hızla günışığına çıkarılması, 
müzeler yapılarak İzmir’in 8 bin yıllık 
tarihinin sergilenmesine ihtiyaç bulunuyor. 
Öte tara�an havayolu ya da denizyoluyla 
İzmir’e gelen turisti, kent içinde 
gezdirmenin ve en az bir gece kent içinde 
yatırmanın yöntemlerini bulmamız 
gerekiyor. 

Öte yandan güneyde Selçuk, kuzeyde 

Bergama, doğuda Birgi’ye kadar tüm 
ilçelerin turizm potansiyelinden 
faydalanılmalıdır. 

Bunun dışında tarımla ilgili özel 
desteklerle konvansiyonel ve organik tarım 
alanlarıyla bu alanlarda üretilen ürünlerin 
işleneceği Tarım OSB’lerin kurulması, 
İzmir’den başlayarak ülke genelinde tarımın 
yeniden canlandırılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

İzmir yenilenebilir enerji potansiyeli 
açısından son derece önemli bir noktadadır. 
Yaptığımız çalışmalarda İzmir’in sadece 
rüzgar, güneş ve jeotermal enerji 
kaynaklarını kullanarak kendi enerji 
ihtiyacını karşılayacak potansiyeli olduğunu 
ortaya koyduk. Ancak bu alanda yapılacak 
yatırımların teşvik edilmesine ihtiyaç var. 

Ayrıca yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üreten rüzgar 
santralleri, güneş panelleri gibi 
ekipmanlarda AR-GE ve ürün geliştirmeyle 
bu alanda üretim yapacak Özel Enerji 
Bölgeleri oluşturulabilir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yüksek 
teknoloji ürünleri tasarım ve üretimi, 
yazılım geliştirme gibi geleceğe yatırım 
yapacak alanların desteklenmesi ve genelde 
İzmir’i bir eğitim ve üniversiteler kenti 
noktasına getirecek bir anlayış 
oluşturulabilir.

Ve elbette sanayiyi teşvik edecek, her 
türlü riski göğüsleyerek üretmeye devam 
eden, vergi ödeyen, istihdam yaratan 
sanayiciye destek olacak uygulamalara 
ihtiyaç var. Bu çerçevede enerji ve istihdam 
üzerindeki yüklerin azaldığı, vergi 
adaletinin sağlanarak verginin kazançtan 
tahsil edildiği, ihracatı geliştirici tedbirlerin 
alındığı, sanayicinin cezalandırılmadığı bir 
ekonomik sistemi tesis etmeye ihtiyaç 
bulunuyor. 

Ben bu konuda da İzmirlilerin 
sağduyusuna güveniyorum. İzmir 
milletvekili olarak partimizin iktidarında 
ülkeyi geliştirecek, bayındır hale getirecek 
siyasette ve ekonomide çağdaş değerleri 
temsil etmeye gayret ettik.  

Bu anlayışla süreçte İzmirlilerin 
desteğini her zaman arkamızda hissettik, 
hissetmeye de devam edeceğimize 
inanıyorum.

olan bu değişimi iyi değerlendirdi ve yerelde 
ciddi kalkınmalar sağladılar. Ne yazık ki 
İzmir bu değişim ve dönüşümün gerisinde 
kaldı. İzmir bir tarım kenti, sanayi kenti, 
turizm kenti, liman kenti ama hiçbir alanda 
potansiyeli oranında gelişim göstermiş 
değil. Yerel yönetimlerin İzmir için geleceğe 
dönük heyecanları yok. Uzun süre ‘sermaye’ 
Anadolu ve İstanbul sermayesi kadar 
yatırım ve atılım heyecanı göstermedi. Son 
dönemde EXPO hede� ve İzmir’e iki 
dinamik bakanımızın gelmesiyle bu algı ve 
anlayış kırıldı. İzmir’in yıllar yılı patinaj 
yaptığı herkes tarafından anlaşıldı. 
Ülkemizin diğer yerlerinin daha önce 
yaşadığı o atılım heyecanı bizde de başladı. 
Hükümetimizin 2023 hede�yle hazırlamış 
olduğu projeler kenti hareketlendirdi. İzmir 
Dünya’da en hızlı büyüyen ilk 4 kent arasına 
girdi. Macun tüpünden çıktı bir kere. Bu 
gelişime ayak uyduramayan işadamları ve 
idareciler İzmir’in karar alma 
mekanizmasında artık olamayacak. 
Normalleşmenin doğası bu.

 
Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 

tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

İzmir bir liman kenti ve inşallah 
Çandarlı Limanı’yla bu söylemin hakkını 
teslim edeceğiz. Tarihi, coğra� yapısı, doğal 
güzellikleri ve farklı kozmopolit yapısıyla 
bir kültür ve turizm kenti. EXPO hede� 
doğrultusunda inşallah bir sağlık kenti. 
Sizin de belirttiğiniz gibi ülkemizin 2. 
Büyük tarım üreticisi olması sebebiyle bir 
tarım kenti. Avrupa’nın en büyük serasına 
sahibiz. Diğer bir tara�an gelişmekte olan 
ve hızla yeni yatırımlar alan bir sanayi kenti. 
Petkim, Tüpraş, Enka gibi birçok büyük 
sanayi kuruluşu İzmir’de. İzmir Türkiye’nin 
3. Büyük şehri ancak potansiyeli itibariyle 
İstanbul’dan sonra gelir. İzmir’in geleceğe 
dönük büyük iddiaları varsa, EXPO hede� 

varsa sadece belli sektörlerde değil bu 
saydığımız tüm sektörlerde büyümeli ve 
ilerlemeli. Çünkü ciddi bir nüfusu ve 
potansiyeli var. Her alanda ilerleme 
kaydedecek materyalleri mevcut. 
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büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Bildiğiniz gibi İzmir’in 2023 hede� için 
açıkladığımız 35 proje var. Bu projeleri 
gerçekleştirmek İzmir’in 1. Hede� olmalı 
zira bu projeler gerçekleştiğinde İzmir her 
alanda şahlanacaktır. Her projenin kendi 
içinde bir kelebek etkisi var ve birçok 
noktaya doğrudan ve dolaylı katkı 
sağlayacak türden. İzmir’in en büyük 
problemi tüm potansiyeli ve jeopolitiğine 
rağmen içine kapanık olmasıydı. Kendi 
ilçeleri içinde bile ulaşım sıkıntısı yaşayan 
bir il nasıl bölgesel ve küresel bir senaryoda 
aktif olabilir. Hamdolsun yeni açıkladığımız 
ve uygulamaya koyduğumuz projelerle 
İzmir en büyük handikabını yenmiş olacak. 

AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül:

VOB’suz bir İstanbul 
�nans merkezi düşünülemez

AK Parti İzmir Milletvekili
Aydın Şengül



Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Bir çok ülkede borsalar birleşerek 
ortaklıklar kurmaktadır. Türkiye’de de 
borsaların tek bir çatı altında toplanarak 
İstanbul Finans Merkezinde yer alması daha 
cazip olacaktır. Bu tür bir çalışma �nans 
merkezi projesine destek verecektir. Tek çatı 
altında buluşan bir borsa daha etkin çalışır. 
Türkiye’de borsaların çağa daha uygun hale 
getirilmesi için dünyanın birçok ülkesinde 
olduğu gibi tek çatı altında olması faydalı 
olacaktır. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası’nın da İstanbul’a taşınarak tek çatı 
altında oluşturulacak borsa İstanbul’un 
değil tüm Türkiye’nin borsası olacaktır. 
Dolayısıyla meseleyi il bağlamında değil 
ülke bağlamında değerlendirmek 
gerekmektedir. Hükümetimizin de 
İstanbul’u Finans Merkezi yapma hede� var. 
VOB’suz bir �nans merkezi düşünülebilir 
mi? Bu kapsamda değerlendirildiğinde 
İzmir içinde sağlıklı olanın bu olduğu 
kanaatindeyim. Hâlihazırda İzmir’de kalan 
VOB, bizzat kendisine zarar vermektedir. 
Zaten şuanda da performansı düşmüş 
durumda. Son iki yılda işlem hacminde 
düşüş var. 2008’den bu yana kar kaybı 
yaşıyor. Uzun süre adı üzerinde olan 
opsiyon bölümü işleme açılamadı. 
İzmir’deki yaklaşımı iyi niyetli ama 
duygusal bir tepki olarak görüyorum

 
İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 

patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ülkemiz son 10 yılda ciddi bir değişim 
ve dönüşüm süreci yaşadı, yaşıyor. Her 
alanda önceki döneme kıyasla %100’ün 
üzerinde performans artışı sağladı. Bu 
kapsamda birçok il dünyada ve ülkemizde 

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ÖZEL DOSYASI

Bu 35 proje bittiği takdirde 2023’teki İzmir 
ulaşımda, sağlıkta, tarımda, sanayiide, 
enerjide ve herşeyden önemlisi turizmde çok 
ciddi bir ivme yakalar. İzmir 2023’te Paris, 
Londra, Milano gibi sembol şehirlerden 
olmak ve tüm yerli ve yabancı turistlerin her 
yıl gelmek için can attıkları kentlerden biri 
olmak durumunda. Çünkü İzmir’in yapısı 
buna çok müsait ve böyle olabilmek için 
elinde bütün imkanlar var.

 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

Expo konusunda İzmir geçen dönem 
ciddi bir tecrübe yaşadı. Sevaplarıyla 
günahlarıyla bir süreç atlatıldı. O dönem bize 
kaybettiren tecrübesizlik ve açıkçası yerelde 
işin ciddiyetinin farkına varılmamasından 
kaybedildi. EXPO geldiği şehri ihya eden bir 
proje. EXPO’yla beraber kaydedilecek 
ilerlemeler kısa vadeli olarak görülürse hiçbir 
anlamı olmaz. Önümüzdeki 30-40 yıl 
öngörülerek çalışmalar yapılmalı. Bütün şehir 
sürece müdahil olmalı. Halkın, esnaf 
sanatkarlar, sivil toplum örgütleri, başta yerel 
yönetimler olmak üzere kamu kuruluşlarıyla 
�kir birliği içinde olması lazım ki bu var. 
Hükümetimizde bu konuda duygusal 
davranmaktan ziyade objektif hareket etti ve 
Ankara da işe talip olmasına rağmen adaylığı 
İzmir’ verdi. Bu süreçte her şeyden önemli 
olan lobi faaliyetleri. Gerek hükümet olarak 
biz gerek yerel kuruluşlar gerekse 
işadamlarımız içerde ve dışarıda bu 
faaliyetleri aktif olarak yapmak zorunda. Tabi 
bir de siyasal ve ekonomik istikrar çok 
önemli. Daha öncede ifade ettiğim gibi EXPO 
doğrultusunda gelecek hizmetler günübirlik 
değil. Yatırım yapacak ülkeler ve işadamları 
buradaki istikrarı önemseyeceklerdir. Bizimle 
beraber siyasal ve ekonomik istikrar 
yakalandı. Ciddi büyüme hızımız ve her 
geçen gün artan dinamizmimiz önemli bir 
avantaj. Ancak geçen dönem ‘yargının 
siyasete olan müdahalesinin EXPO’yu 
almamız noktasında bizi ciddi zaafa 
uğrattığını unutmayalım. Çok şükür 12 eylül 
referandumuyla demokratikleşmenin 
önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bu da 
bizim için önemli bir avantaj. 

40-  NİSAN  MAYIS  HAZİRAN  2012

olan bu değişimi iyi değerlendirdi ve yerelde 
ciddi kalkınmalar sağladılar. Ne yazık ki 
İzmir bu değişim ve dönüşümün gerisinde 
kaldı. İzmir bir tarım kenti, sanayi kenti, 
turizm kenti, liman kenti ama hiçbir alanda 
potansiyeli oranında gelişim göstermiş 
değil. Yerel yönetimlerin İzmir için geleceğe 
dönük heyecanları yok. Uzun süre ‘sermaye’ 
Anadolu ve İstanbul sermayesi kadar 
yatırım ve atılım heyecanı göstermedi. Son 
dönemde EXPO hede� ve İzmir’e iki 
dinamik bakanımızın gelmesiyle bu algı ve 
anlayış kırıldı. İzmir’in yıllar yılı patinaj 
yaptığı herkes tarafından anlaşıldı. 
Ülkemizin diğer yerlerinin daha önce 
yaşadığı o atılım heyecanı bizde de başladı. 
Hükümetimizin 2023 hede�yle hazırlamış 
olduğu projeler kenti hareketlendirdi. İzmir 
Dünya’da en hızlı büyüyen ilk 4 kent arasına 
girdi. Macun tüpünden çıktı bir kere. Bu 
gelişime ayak uyduramayan işadamları ve 
idareciler İzmir’in karar alma 
mekanizmasında artık olamayacak. 
Normalleşmenin doğası bu.

 
Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 

tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

İzmir bir liman kenti ve inşallah 
Çandarlı Limanı’yla bu söylemin hakkını 
teslim edeceğiz. Tarihi, coğra� yapısı, doğal 
güzellikleri ve farklı kozmopolit yapısıyla 
bir kültür ve turizm kenti. EXPO hede� 
doğrultusunda inşallah bir sağlık kenti. 
Sizin de belirttiğiniz gibi ülkemizin 2. 
Büyük tarım üreticisi olması sebebiyle bir 
tarım kenti. Avrupa’nın en büyük serasına 
sahibiz. Diğer bir tara�an gelişmekte olan 
ve hızla yeni yatırımlar alan bir sanayi kenti. 
Petkim, Tüpraş, Enka gibi birçok büyük 
sanayi kuruluşu İzmir’de. İzmir Türkiye’nin 
3. Büyük şehri ancak potansiyeli itibariyle 
İstanbul’dan sonra gelir. İzmir’in geleceğe 
dönük büyük iddiaları varsa, EXPO hede� 

varsa sadece belli sektörlerde değil bu 
saydığımız tüm sektörlerde büyümeli ve 
ilerlemeli. Çünkü ciddi bir nüfusu ve 
potansiyeli var. Her alanda ilerleme 
kaydedecek materyalleri mevcut. 

 
Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 

büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Bildiğiniz gibi İzmir’in 2023 hede� için 
açıkladığımız 35 proje var. Bu projeleri 
gerçekleştirmek İzmir’in 1. Hede� olmalı 
zira bu projeler gerçekleştiğinde İzmir her 
alanda şahlanacaktır. Her projenin kendi 
içinde bir kelebek etkisi var ve birçok 
noktaya doğrudan ve dolaylı katkı 
sağlayacak türden. İzmir’in en büyük 
problemi tüm potansiyeli ve jeopolitiğine 
rağmen içine kapanık olmasıydı. Kendi 
ilçeleri içinde bile ulaşım sıkıntısı yaşayan 
bir il nasıl bölgesel ve küresel bir senaryoda 
aktif olabilir. Hamdolsun yeni açıkladığımız 
ve uygulamaya koyduğumuz projelerle 
İzmir en büyük handikabını yenmiş olacak. 



Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

57’nci Hükümet döneminde; ülkemizde 
ürün borsası kurulması için Dünya 
Bankası’ndan 4 milyon dolar kredi desteği 
sağlanmıştır. Ürün borsacılığının hukukî 
altyapısını oluşturmak amacıyla ihtiyaç 
duyulan yasa, tüzük ve yönetmelik 
taslakları hep o dönem hazırlanmıştır. Bu 
çerçevede İzmir’de vadeli işlemlere yönelik 
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. 
(VOB) faaliyete geçmesi sağlanmıştır. 
VOB'un o dönemde temellerinin atılıp, 
İzmir'de kurulması tesadü� değildir ve yapı 
olarak üretici, satıcı, alıcılardan 
oluşmaktadır. Bu güzide kurumumuzda 
birçok kişinin emeği ve özverili çalışmaları 
bulunmaktadır. Eğer taşınma kararı 
alınırsa, domino etkisi yaratarak hepsinin 
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ihracatta ithal ikamesini azaltıcı, 
sanayicimize uluslararası pazarlarda 
rekabet edebilecek kalite ve �yat avantajı 
sağlayacak teşvikleri de içeren ve bu yönde 
yerli teknolojinin yaratılmasını teminen 
bilgi ve inovasyona erişimi sağlayacak 
AR-GE destekli projelerin önünü açacak, 
insan ve çevre sağlığı ile uyumlu bir 
sanayileşme politikası izlemek olmalıdır.

Bu yeni politika çerçevesinde İzmir’de 
kendine düşen gerekli payı alabilecek ve şu 
an bulunduğu ekonomik durumdan çok 
daha ileriye hamle yapacağına 
inanmaktayım. Ki; İzmir zaten bu hamleye 
hazır durumdadır. Yapılması gereken 
bahsetmiş olduğum politikaların hayata 
geçirilerek, İzmirlimizin samimi olarak 
yanında durmaktır.

Oysa mevcut iktidar yeni açıklanan 
teşvik paketinde dahi İzmir’i ötelemiş, 
teşviklerden azamî şekilde yararlanmasının 
önü, bundan önceki teşvik paketlerinde 
olduğu gibi yine kesilmiştir.

Az önce de bahsettiğim gibi İzmir 
dünya kentleri arasında yıldız ve marka bir 
şehir olmayı 2023 yılı için hedef olarak 
seçebilecek durumdadır. Burada 10 yıldır 
eksik olan mevcut hükûmetin İzmir’e bakış 
ve yaklaşım açısıdır. 

İzmir’e hükûmet tarafından nasıl 
bakıldığını, nasıl algılandığını İzmirlimiz 
unutmamıştır. 

 İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

İzmir, tarımdan turizme, sanayiden, 
enerjiye ve hizmet sektörüne kadar gerekli 
desteği gördüğü takdirde en iyi sonuçların 
alınabileceği özel bir şehrimizdir.

Bu bağlamda; İzmir’in marka şehir 
olmasını perçinleyecek bir adım olarak 
gördüğümüz EXPO 2020 adaylığı 
sürecinde, tüm mercilerin İzmir’e gereken 
desteği azami şekilde vermelidir. 

Bu konuda daha önce çok ciddî adımlar 
atmış İzmir, bir önceki adaylık sürecinde 
olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi 
tarafından tüm gücüyle desteklenecektir.

Ancak ana teması ‘herkes için sağlık’ 
olmasına rağmen, yeni açıklanan teşvik 
paketinde sağlık sektörü yoktur ve İzmir bu 
alanda çok sıkıntı yaşayacaktır. 

Biz bu bağlamda da ilk olarak 2008 
yılında verdiğimiz ve 24. Dönemde de 
tekrar TBMM’ye sunduğumuz ‘İzmir’e 
sağlık alanında ihtisaslaşmış yeni bir 
üniversite kurulması’ yönündeki Kanun 
Tekli�mizi çok önemsiyoruz ve yasalaşması 
için bu süreçte mücadelemizi devam 
ettireceğiz. Çünkü böyle bir üniversitenin 
İzmir’e kurulmasının ardından, bu 
üniversitenin çevresine belki de sağlık 
alanında ihtisaslaşmış bir Sağlık Organize 
Sanayi Bölgesi oluşturarak, sağlık alanında 
İzmir’in üretim üssü olmasını 
sağlayabileceğiz.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Tabii, siyasette hayal kelimesini dikkatli 
kullanmak lâzım. Boş hayaller vaad 
etmenin ve peşinde koşmanın siyasette yeri 
olmadığına inanan birisiyim.

Yıllar önce, İzmir’liyi rahat, mutlu, 
huzurlu yaşatacak entegre ve örnek bir kent 
içi çağdaş toplu ulaşım sistemi hayalimiz 
vardı. Ancak o zaman toplu ulaşımla ilgili 
hem kurumlar arası, hem de yetersizlik gibi 
sorunlar devam ediyordu. 

57’nci Hükûmet döneminde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı olarak büyük bir 
mutlulukla atmış olduğumuz imza 
Türkiye’de çağdaş ulaşım entegrasyonu için 
büyük bir adımın atılmasına neden 
olmuştur. Gerek Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, gerekse Yüksek Planlama Kurulu 
üyesi olarak Metro için gerekli maddî 
kaynak, TCDD’den uzun banliyö hattı 
devirleri, Denizcilik İşletmeleri’nin körfez 
hattında çalışan gemilerinin belediyeye 
devir ve destekler hep o dönem 
gerçekleşmiştir.

Diğer yandan Ar-Ge, yüksek teknoloji 
ve know-how geliştirmek için örnek 
kampüs oluşturarak, yazılım, teknoloji, 
bilgi üretmek için çalışılacak alanlar 
yaratmakta hede�erimizden biriydi. Bu 
yüzden Urla’yı geçince Çeşme’ye doğru bir 
arazinin planı yapılarak, yeni bir 
teknoparkın mevzuatını ve işlemlerini 
gerçekleştirdik. Bunların yanında birçok 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük 
Sanayi Sitelerini (KSS) hayata geçirmeyi 
başardık. Ne mutlu ki; yine İzmir için 
koyduğumuz hede�e Türkiye’ye de hizmet 

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

Üç tarafı denizlerle çevrili, doğa cenneti 
kıyılara, koylara, temiz bir denize, termal 
kaynaklara sahip İzmirimiz; bana göre son 
10 yıl içinde tarımını ulusal ve uluslararası 
pazarlara entegre etmiş, sanayisi ve turizm 
potansiyelini hak ettiği çerçeveye oturtmuş 
olmalıydı.  Ancak mevcut iktidarın her 
vesileyle bugüne kadar İzmir’i dışlayıcı 
politikalar gütmesi, ardından son 
milletvekili seçimlerinde bu güne kadar 
yapmadıklarını, bundan sonra yapacağız 
diye vaad etmesi İzmir’in 10 yılına mâl 
olmuştur.  Bugün İzmir, dış turizmden 
yeterli payı alamadığı gibi, iç turizm 
bakımından da arzu edilen hareketliliği 
gösterememektedir. Atıl duran turizm 
alanları sektöre kazandırılmalıdır. Yakın 
gelecekte parlayacak yıldız sektörlerden 
olan Kruvaziyer turizminin gelişmesi için 
önündeki engeller kaldırılmalı ve tüm İzmir 
esnafının bu yolla gelecek turistlerden 
faydalanmaları sağlanmalıdır. Fuarcılık ve 
kongre alanındaki yatırımlara ağırlık 
verilerek, �zikî sorunlar ortadan 
kaldırılmalıdır. Diğer yandan Türkiye’de 
tarım politikası, tarım sektörünün ihtiyacı 
olan amaçların çok gerisindedir. Son 10 
yılda tarım % 11 büyümüş, ancak nüfus 
artışına baktığımızda tarım sektörü % 3 

küçülmüştür. Mevcut iktidar tarafından 
2002 yılından bu yana uygulanan tarım 
politikaları bugün tüm ülkemizde olduğu 
gibi İzmir’de de tarımı bitirilme noktasına 
getirmiştir. Uygulanmakta olan bu yanlış 
politikalar yüzünden çi�çimiz, üreticimiz 
yetiştirdikleri mahsulleri değerinden 
satamamakta, kimi zaman ürünlerini 
tarlada bırakmakta, kimi zaman ise 
hükûmeti protesto etmek için yollara 
saçmaktadırlar. Oysa yapılması gereken; 
güçlü bir tarım politikası ortaya koyarak; 
çi�çilerimizin ve üreticilerimizin 
ekonomik yaşantılarını iyileştirmek, 
tarımsal üretimi kamu yararına 
düzenlemek, kırsal toplumların refah 
düzeyini yükseltmek ve tüketicileri aşırı 
�yat artışından korumak olmalıdır.  Bunun 
için gelir, üretim ve kendine yeterlilik, 
istihdam, verimlilik, dışsatım ve çevreye 
duyarlı olma gibi amaçları hede�eyen 
politikalar devreye sokulmalı ve tarım 
sektörünün tekrar eski günlerine 
döndürülmesi sağlanmalıdır.  Ancak o 
zaman İzmirli çi�çimiz, üreticimiz eski 
günlerine dönebilecek, gelişmekte olan 
diğer ülkelerdeki meslektaşlarının yaşam 
şartlarına kavuşabilecektir. Dolayısıyla 
bahsetmiş olduğum bu tarım politikaları 
devreye girdiğinde, borsalarımız daha da 
gelişip, hem bulundukları yöreye, hem de 
ülke ekonomisine katkıları çok daha yüksek 
olacaktır. Özetle; İzmir tarım, sanayi ve 
turizm bileşenlerinde çok daha iyi 

birbiri ardına devrilmesine neden 
olunacaktır. Ayrıca VOB'un İMKB içine 
alınması, kamulaştırmadan öte bir şey 
değildir. İMKB'nin yönetimi zaten kamu 
ağırlıklı. Ne yazık ki; hükûmetin İzmir'e bir 
başka alanda yine çarpık bakışı söz konusu. 
VOB açılışından bu yana işlem hacmini 150 
kata yakın artırmış, yeni açıklanan Futures 
Industry Association (FIA) verilerine göre 
dünyanın ilk 30 borsası arasına girmeyi 
başarmıştır. Dünyanın 27’nci büyük türev 
borsası olan VOB bu başarıyı sadece vadeli 
işlemlerle yakalamıştır. Bu yüzden anlamsız 
engellemeler yerine, VOB’un opsiyonlarını 
da devreye sokarak bu önemli kurumun 
daha hızlı büyümesinin önü açılmalıdır. 
VOB’un, Türk tarımının geleceğinde 
üstleneceği misyon, bugün küçük hesaplar 
yüzünden heba edilemez. Bu anlamda 
İzmir’den farklı alanlarda sökülmek istenen 
yapısal taşlardan biri olarak gördüğüm, 
VOB’un İstanbul’a taşınmasına karşı 
İzmir’de gösterilen direnci çok haklı 
buluyor ve bu direnci destekliyorum. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Pek çok uygarlığa beşiklik yapmış, adeta 
yaşayan bir tarih ve kültür hazinesi olan, 
tabiî güzellikleriyle ülkemizin gözbebeği, 
her şeyden önce hür ve bağımsız 
düşüncenin kalesi olan İzmir’in, 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatında da öncü bir rolü bulunmaktadır. 
Bugün Türkiye genelinde yaratılan katma 
değerin yüzde 13,5‘i, istihdamın yüzde 
9,7'si İzmir'den karşılanmaktadır. İzmir; 6 
milyar doları aşan ihracatı, vergi 
tahsilâtında yüzde 95’lik oranı, 1500 
yabancı şirketi ve yabancı yatırımcıyı 
çekmedeki başarısı ile kendini kanıtlamış 

bir ilimizdir.  2000 yılında 3,3 milyon 
nüfusu olan İzmir, bugün 3,9 milyonu aşan 
nüfusu ile Türkiye ortalamasının üzerinde 
nüfus artış hızına sahiptir. Türkiye’de nüfus 
artış hızı yüzde 14,5 iken, İzmir’de yüzde 
18,8’dir. Aldığı hızlı göç, İzmir’in 
kentleşmede ve iş hayatında da sıkıntılarını 
artırmıştır. İzmir ile ilgili tüm bu rakamlara 
rağmen, İzmir hükûmetten beklediği, hak 
ettiği ilgiyi ve hizmetleri alamamaktadır. 
Bugün toplanan vergiye kıyasla devletten 
aldığı pay oranlandığında; İzmir ilimiz; 10 
yıldır 4 verip, 1 almaktadır. Oysa İzmir 
bugüne kadar devletten daha fazlasını 
alabilmeliydi.  Diğer yandan son 10 yıldır 
İzmir’le ilgili alınan kararlar, -Hükûmetin 
VOB’u İstanbul’a taşıma arzusunda olduğu 
gibi- İzmir’in daha ileriye atılım yapmasını 
engellemiştir.  Zira bugün İzmir; ülkemizin 
üçüncü büyük kenti olmasına rağmen, 
Bursa’nın toplam ihracat payı İzmir’in 
toplam ihracat payından ve Kocaeli’nin 
sanayi sektörü ihracat miktarı yine İzmir 
sanayi sektörü ihracat miktarından daha 
fazla gözükmektedir. Oysa İzmir 57’nci 
Hükümet döneminde ihracat rakamlarında 
ikinci sıradaydı. Bugün 4.’üncülüğe 
gerilemiştir. 2003 yılı ve öncesinde dış 
ticaret fazlası veren İzmir, son 5 yıldır dış 
ticaret açığı vermektedir.   Zengin doğal, 
tarihi ve kültürel kaynaklara sahip olan, 
sanayi sektörü gelişmiş bulunan ve eğitim, 
bilim, teknoloji imkânlarını barındıran 
İzmir’in Türkiye’nin en gelişmiş ili olması 
için hiçbir engel yoktur. Diğer yandan; 
Merkezî Bütçe’nin İzmir'e ayırdığı pay 
57’nci Hükümet döneminde (2002) yüzde 
2,8 iken bugün yüzde 1,4'e düşmüştür. Yine 
2002'de yüz liralık yatırım yapılırken bugün 
bu oran 55 liraya düşmüştür. Dolayısıyla 
böyle bakıldığında İzmir'e yatırım 
yapılmadığı açıkça görülmektedir.

noktalara gelebilecek potansiyel bir 
şehrimizdir ve bu alanlara yapılacak 
samimi hizmetler, İzmir’i dünya kentleri 
arasında yıldız ve marka şehir yapmaya 
yetecektir ki; İzmir bunu fazlasıyla hak 
etmektedir.

 
Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 

büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Şunu hatırlatmak istiyorum: 
Uluslararası Para Fonu (IMF) veri 
tabanından yapılan belirlemeye göre, 
Türkiye, 772.3 milyar dolarlık GSYH ile 
2011 yılında, dünya ülkeleri arasında 
18‘inci sıraya gerilemiştir. 2002 yılında 
17’nci sıradaydık. Bu yüzden hede�erin 
siyasî olarak hamasi bir söylem tarzında 
değil, araştırılarak, bilimsel öngörülere ve 
verilere dayanmış olması gerekiyor.

Bugün Türkiye ekonomisi, 
makroekonomik göstergelerde ifade edilen 
iyileşmelerin aksine, oldukça kırılgan bir 
yapıya sahiptir. İstihdam yaratmayan ve 
vatandaşın refahına yansımayan büyüme, 
bozulan gelir dağılımı, sürdürülemez 
boyutlara ulaşan borç stoku, ithalat 
bağımlısı üretim ve ihracat, sıcak paraya ve 
dış borçlanmaya dayanan kırılgan yapı, 
yerli üreticimizi çaresiz bırakan korumasız 
bir pazar ortamı, yüksek vergi, prim ve girdi 
maliyetleri, ülkemiz ekonomisinin içinde 
bulunduğu temel sorunlardır.

Bu yüzden üretimimizde verimlilik 
artışı için sınai kalkınma ve politikası 
gereklidir. Sanayi sektörümüz; tarım ve 
hizmetlerden daha büyük bir kişi başı gelir 
yaratma gücüne sahiptir. Sanayide 
verimlilik tüm diğer sektörlere göre çok 
daha yüksektir. Sanayileşmemizi 
tamamlamak ve küreselleşmeye yön 
vermek için, öncelikli olarak ülkemizin ve 
sanayimizin ihtiyacı olan yeni politikaları 
oluşturmalıyız. Bu yeni politika 
oluşturmanın ön şartı da; mevcut durumu 
tam ve doğru olarak tespit edip, geleceğe 
dönük ayakları yere basan projeler 
oluşturmaktır.

Bu bağlamda; Sanayileşme 
politikamızın esası; istikrarlı büyümeyi 
sağlayacak, ulusal tasarru�arı artıracak, 
üretime dayalı yatırımlara öncelik veren, 

etmek nasibine erdik.
Bu vesileyle İzmir ile ilgili hayallerimizi 

gerçekleştirme fırsatını sunan İzmirimize 
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 

Tabiî o süreden bu yana İzmir için 
çalışmalarımız da devam etmektedir. İzmir, 
“dünya kenti” olma vizyonunu sağlayacak 
nüfusa, entelektüel ve ticari yapıya, altyapı 
ve kaynaklara sahiptir. İleri teknoloji 
kullanan ve üreten �rmaların oluşumu ve 
büyümesi desteklenmeli, teknoloji gelişimi 
sağlanmalı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
desteklenmelidir. Sağlık alanındaki 
yatırımlara biran önce başlanarak 
uluslararası alanda sağlık konusunda ön 
almalıyız. Bu yüzden İzmir’de yeni bir 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” kurulması 
yönündeki kanun tekli�m, iktidar 
tarafından TBMM’de bekletilmemeli ve 
hayata geçirilmelidir. 

İzmir yeni bir tersaneye kavuşturulmalı, 
mevcut limanın ise uluslararası pazardan 
daha fazla pay alması sağlanmalıdır. Kent 
içi ve dışı ulaşım çağdaş projelerle 
geliştirilmeli, İzmirlilerimiz’in ulaşım 
konusunda çektiği sıkıntılar biran önce 
giderilmelidir.

Sanayicimizin, KOBİ’lerimizin, 
OSB’lerimizin bugün birçok sorunu 
bulunmakta ve gündeme 
getirilmemektedir. Bu sorunların çözümü 
noktasında çok acil adımlar atılmalı ve 
güçlü bir İzmir için bu engeller 
kaldırılmalıdır. Tüm ülkemizde olduğu gibi 
işsizlik sorunu İzmirimiz’de de mevcuttur. 
Üstelik bu işsizlerimizin arasında çok iyi 
eğitim almış gençlerimiz de var. Kentte, 
yeni iş olanakları yaratacak projeler acilen 
hayata geçirilmelidir.  

İzmirlilere dolayısıyla Değerli 
Hemşehrilerime bizlerin burada onların 
vekili, emanetçisi olarak günün her anı, her 
türlü sıkıntılarına çözüm üretmek için var 
olduğumuzu ifade etmek isterim. Aslında 
benim gibi; her İzmirli, kendi alanında 
İzmir için çalışmaktadır. Bu birliktelik 
ahengini koparmadan, dayanışma 
içerisinde İzmirimiz’e ne kadar çok katkı 
sunabilirsek, mevcut durumundan ne 
kadar ileri götürebilirsek, o zaman yapmış 
olduğumuz hizmetin bir anlamı olacaktır. 
İzmir çağdaş ve gelişmiş bir kenttir. 
Yaptığımız hizmetlerin de bu çağdaşlığa ve 
gelişmişliğe lâyık olması gerekmektedir. 

MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu:

VOB’un, Türk tarımının geleceğinde
üstleneceği misyon,

bugün küçük hesaplar yüzünden heba edilemez

MHP İzmir Milletvekili 
Ahmet Kenan Tanrıkulu



Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

57’nci Hükümet döneminde; ülkemizde 
ürün borsası kurulması için Dünya 
Bankası’ndan 4 milyon dolar kredi desteği 
sağlanmıştır. Ürün borsacılığının hukukî 
altyapısını oluşturmak amacıyla ihtiyaç 
duyulan yasa, tüzük ve yönetmelik 
taslakları hep o dönem hazırlanmıştır. Bu 
çerçevede İzmir’de vadeli işlemlere yönelik 
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. 
(VOB) faaliyete geçmesi sağlanmıştır. 
VOB'un o dönemde temellerinin atılıp, 
İzmir'de kurulması tesadü� değildir ve yapı 
olarak üretici, satıcı, alıcılardan 
oluşmaktadır. Bu güzide kurumumuzda 
birçok kişinin emeği ve özverili çalışmaları 
bulunmaktadır. Eğer taşınma kararı 
alınırsa, domino etkisi yaratarak hepsinin 

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ÖZEL DOSYASI

ihracatta ithal ikamesini azaltıcı, 
sanayicimize uluslararası pazarlarda 
rekabet edebilecek kalite ve �yat avantajı 
sağlayacak teşvikleri de içeren ve bu yönde 
yerli teknolojinin yaratılmasını teminen 
bilgi ve inovasyona erişimi sağlayacak 
AR-GE destekli projelerin önünü açacak, 
insan ve çevre sağlığı ile uyumlu bir 
sanayileşme politikası izlemek olmalıdır.

Bu yeni politika çerçevesinde İzmir’de 
kendine düşen gerekli payı alabilecek ve şu 
an bulunduğu ekonomik durumdan çok 
daha ileriye hamle yapacağına 
inanmaktayım. Ki; İzmir zaten bu hamleye 
hazır durumdadır. Yapılması gereken 
bahsetmiş olduğum politikaların hayata 
geçirilerek, İzmirlimizin samimi olarak 
yanında durmaktır.

Oysa mevcut iktidar yeni açıklanan 
teşvik paketinde dahi İzmir’i ötelemiş, 
teşviklerden azamî şekilde yararlanmasının 
önü, bundan önceki teşvik paketlerinde 
olduğu gibi yine kesilmiştir.

Az önce de bahsettiğim gibi İzmir 
dünya kentleri arasında yıldız ve marka bir 
şehir olmayı 2023 yılı için hedef olarak 
seçebilecek durumdadır. Burada 10 yıldır 
eksik olan mevcut hükûmetin İzmir’e bakış 
ve yaklaşım açısıdır. 

İzmir’e hükûmet tarafından nasıl 
bakıldığını, nasıl algılandığını İzmirlimiz 
unutmamıştır. 

 İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

İzmir, tarımdan turizme, sanayiden, 
enerjiye ve hizmet sektörüne kadar gerekli 
desteği gördüğü takdirde en iyi sonuçların 
alınabileceği özel bir şehrimizdir.

Bu bağlamda; İzmir’in marka şehir 
olmasını perçinleyecek bir adım olarak 
gördüğümüz EXPO 2020 adaylığı 
sürecinde, tüm mercilerin İzmir’e gereken 
desteği azami şekilde vermelidir. 

Bu konuda daha önce çok ciddî adımlar 
atmış İzmir, bir önceki adaylık sürecinde 
olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi 
tarafından tüm gücüyle desteklenecektir.

Ancak ana teması ‘herkes için sağlık’ 
olmasına rağmen, yeni açıklanan teşvik 
paketinde sağlık sektörü yoktur ve İzmir bu 
alanda çok sıkıntı yaşayacaktır. 

Biz bu bağlamda da ilk olarak 2008 
yılında verdiğimiz ve 24. Dönemde de 
tekrar TBMM’ye sunduğumuz ‘İzmir’e 
sağlık alanında ihtisaslaşmış yeni bir 
üniversite kurulması’ yönündeki Kanun 
Tekli�mizi çok önemsiyoruz ve yasalaşması 
için bu süreçte mücadelemizi devam 
ettireceğiz. Çünkü böyle bir üniversitenin 
İzmir’e kurulmasının ardından, bu 
üniversitenin çevresine belki de sağlık 
alanında ihtisaslaşmış bir Sağlık Organize 
Sanayi Bölgesi oluşturarak, sağlık alanında 
İzmir’in üretim üssü olmasını 
sağlayabileceğiz.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Tabii, siyasette hayal kelimesini dikkatli 
kullanmak lâzım. Boş hayaller vaad 
etmenin ve peşinde koşmanın siyasette yeri 
olmadığına inanan birisiyim.

Yıllar önce, İzmir’liyi rahat, mutlu, 
huzurlu yaşatacak entegre ve örnek bir kent 
içi çağdaş toplu ulaşım sistemi hayalimiz 
vardı. Ancak o zaman toplu ulaşımla ilgili 
hem kurumlar arası, hem de yetersizlik gibi 
sorunlar devam ediyordu. 

57’nci Hükûmet döneminde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı olarak büyük bir 
mutlulukla atmış olduğumuz imza 
Türkiye’de çağdaş ulaşım entegrasyonu için 
büyük bir adımın atılmasına neden 
olmuştur. Gerek Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, gerekse Yüksek Planlama Kurulu 
üyesi olarak Metro için gerekli maddî 
kaynak, TCDD’den uzun banliyö hattı 
devirleri, Denizcilik İşletmeleri’nin körfez 
hattında çalışan gemilerinin belediyeye 
devir ve destekler hep o dönem 
gerçekleşmiştir.

Diğer yandan Ar-Ge, yüksek teknoloji 
ve know-how geliştirmek için örnek 
kampüs oluşturarak, yazılım, teknoloji, 
bilgi üretmek için çalışılacak alanlar 
yaratmakta hede�erimizden biriydi. Bu 
yüzden Urla’yı geçince Çeşme’ye doğru bir 
arazinin planı yapılarak, yeni bir 
teknoparkın mevzuatını ve işlemlerini 
gerçekleştirdik. Bunların yanında birçok 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük 
Sanayi Sitelerini (KSS) hayata geçirmeyi 
başardık. Ne mutlu ki; yine İzmir için 
koyduğumuz hede�e Türkiye’ye de hizmet 

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

Üç tarafı denizlerle çevrili, doğa cenneti 
kıyılara, koylara, temiz bir denize, termal 
kaynaklara sahip İzmirimiz; bana göre son 
10 yıl içinde tarımını ulusal ve uluslararası 
pazarlara entegre etmiş, sanayisi ve turizm 
potansiyelini hak ettiği çerçeveye oturtmuş 
olmalıydı.  Ancak mevcut iktidarın her 
vesileyle bugüne kadar İzmir’i dışlayıcı 
politikalar gütmesi, ardından son 
milletvekili seçimlerinde bu güne kadar 
yapmadıklarını, bundan sonra yapacağız 
diye vaad etmesi İzmir’in 10 yılına mâl 
olmuştur.  Bugün İzmir, dış turizmden 
yeterli payı alamadığı gibi, iç turizm 
bakımından da arzu edilen hareketliliği 
gösterememektedir. Atıl duran turizm 
alanları sektöre kazandırılmalıdır. Yakın 
gelecekte parlayacak yıldız sektörlerden 
olan Kruvaziyer turizminin gelişmesi için 
önündeki engeller kaldırılmalı ve tüm İzmir 
esnafının bu yolla gelecek turistlerden 
faydalanmaları sağlanmalıdır. Fuarcılık ve 
kongre alanındaki yatırımlara ağırlık 
verilerek, �zikî sorunlar ortadan 
kaldırılmalıdır. Diğer yandan Türkiye’de 
tarım politikası, tarım sektörünün ihtiyacı 
olan amaçların çok gerisindedir. Son 10 
yılda tarım % 11 büyümüş, ancak nüfus 
artışına baktığımızda tarım sektörü % 3 

küçülmüştür. Mevcut iktidar tarafından 
2002 yılından bu yana uygulanan tarım 
politikaları bugün tüm ülkemizde olduğu 
gibi İzmir’de de tarımı bitirilme noktasına 
getirmiştir. Uygulanmakta olan bu yanlış 
politikalar yüzünden çi�çimiz, üreticimiz 
yetiştirdikleri mahsulleri değerinden 
satamamakta, kimi zaman ürünlerini 
tarlada bırakmakta, kimi zaman ise 
hükûmeti protesto etmek için yollara 
saçmaktadırlar. Oysa yapılması gereken; 
güçlü bir tarım politikası ortaya koyarak; 
çi�çilerimizin ve üreticilerimizin 
ekonomik yaşantılarını iyileştirmek, 
tarımsal üretimi kamu yararına 
düzenlemek, kırsal toplumların refah 
düzeyini yükseltmek ve tüketicileri aşırı 
�yat artışından korumak olmalıdır.  Bunun 
için gelir, üretim ve kendine yeterlilik, 
istihdam, verimlilik, dışsatım ve çevreye 
duyarlı olma gibi amaçları hede�eyen 
politikalar devreye sokulmalı ve tarım 
sektörünün tekrar eski günlerine 
döndürülmesi sağlanmalıdır.  Ancak o 
zaman İzmirli çi�çimiz, üreticimiz eski 
günlerine dönebilecek, gelişmekte olan 
diğer ülkelerdeki meslektaşlarının yaşam 
şartlarına kavuşabilecektir. Dolayısıyla 
bahsetmiş olduğum bu tarım politikaları 
devreye girdiğinde, borsalarımız daha da 
gelişip, hem bulundukları yöreye, hem de 
ülke ekonomisine katkıları çok daha yüksek 
olacaktır. Özetle; İzmir tarım, sanayi ve 
turizm bileşenlerinde çok daha iyi 
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birbiri ardına devrilmesine neden 
olunacaktır. Ayrıca VOB'un İMKB içine 
alınması, kamulaştırmadan öte bir şey 
değildir. İMKB'nin yönetimi zaten kamu 
ağırlıklı. Ne yazık ki; hükûmetin İzmir'e bir 
başka alanda yine çarpık bakışı söz konusu. 
VOB açılışından bu yana işlem hacmini 150 
kata yakın artırmış, yeni açıklanan Futures 
Industry Association (FIA) verilerine göre 
dünyanın ilk 30 borsası arasına girmeyi 
başarmıştır. Dünyanın 27’nci büyük türev 
borsası olan VOB bu başarıyı sadece vadeli 
işlemlerle yakalamıştır. Bu yüzden anlamsız 
engellemeler yerine, VOB’un opsiyonlarını 
da devreye sokarak bu önemli kurumun 
daha hızlı büyümesinin önü açılmalıdır. 
VOB’un, Türk tarımının geleceğinde 
üstleneceği misyon, bugün küçük hesaplar 
yüzünden heba edilemez. Bu anlamda 
İzmir’den farklı alanlarda sökülmek istenen 
yapısal taşlardan biri olarak gördüğüm, 
VOB’un İstanbul’a taşınmasına karşı 
İzmir’de gösterilen direnci çok haklı 
buluyor ve bu direnci destekliyorum. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Pek çok uygarlığa beşiklik yapmış, adeta 
yaşayan bir tarih ve kültür hazinesi olan, 
tabiî güzellikleriyle ülkemizin gözbebeği, 
her şeyden önce hür ve bağımsız 
düşüncenin kalesi olan İzmir’in, 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatında da öncü bir rolü bulunmaktadır. 
Bugün Türkiye genelinde yaratılan katma 
değerin yüzde 13,5‘i, istihdamın yüzde 
9,7'si İzmir'den karşılanmaktadır. İzmir; 6 
milyar doları aşan ihracatı, vergi 
tahsilâtında yüzde 95’lik oranı, 1500 
yabancı şirketi ve yabancı yatırımcıyı 
çekmedeki başarısı ile kendini kanıtlamış 

bir ilimizdir.  2000 yılında 3,3 milyon 
nüfusu olan İzmir, bugün 3,9 milyonu aşan 
nüfusu ile Türkiye ortalamasının üzerinde 
nüfus artış hızına sahiptir. Türkiye’de nüfus 
artış hızı yüzde 14,5 iken, İzmir’de yüzde 
18,8’dir. Aldığı hızlı göç, İzmir’in 
kentleşmede ve iş hayatında da sıkıntılarını 
artırmıştır. İzmir ile ilgili tüm bu rakamlara 
rağmen, İzmir hükûmetten beklediği, hak 
ettiği ilgiyi ve hizmetleri alamamaktadır. 
Bugün toplanan vergiye kıyasla devletten 
aldığı pay oranlandığında; İzmir ilimiz; 10 
yıldır 4 verip, 1 almaktadır. Oysa İzmir 
bugüne kadar devletten daha fazlasını 
alabilmeliydi.  Diğer yandan son 10 yıldır 
İzmir’le ilgili alınan kararlar, -Hükûmetin 
VOB’u İstanbul’a taşıma arzusunda olduğu 
gibi- İzmir’in daha ileriye atılım yapmasını 
engellemiştir.  Zira bugün İzmir; ülkemizin 
üçüncü büyük kenti olmasına rağmen, 
Bursa’nın toplam ihracat payı İzmir’in 
toplam ihracat payından ve Kocaeli’nin 
sanayi sektörü ihracat miktarı yine İzmir 
sanayi sektörü ihracat miktarından daha 
fazla gözükmektedir. Oysa İzmir 57’nci 
Hükümet döneminde ihracat rakamlarında 
ikinci sıradaydı. Bugün 4.’üncülüğe 
gerilemiştir. 2003 yılı ve öncesinde dış 
ticaret fazlası veren İzmir, son 5 yıldır dış 
ticaret açığı vermektedir.   Zengin doğal, 
tarihi ve kültürel kaynaklara sahip olan, 
sanayi sektörü gelişmiş bulunan ve eğitim, 
bilim, teknoloji imkânlarını barındıran 
İzmir’in Türkiye’nin en gelişmiş ili olması 
için hiçbir engel yoktur. Diğer yandan; 
Merkezî Bütçe’nin İzmir'e ayırdığı pay 
57’nci Hükümet döneminde (2002) yüzde 
2,8 iken bugün yüzde 1,4'e düşmüştür. Yine 
2002'de yüz liralık yatırım yapılırken bugün 
bu oran 55 liraya düşmüştür. Dolayısıyla 
böyle bakıldığında İzmir'e yatırım 
yapılmadığı açıkça görülmektedir.

noktalara gelebilecek potansiyel bir 
şehrimizdir ve bu alanlara yapılacak 
samimi hizmetler, İzmir’i dünya kentleri 
arasında yıldız ve marka şehir yapmaya 
yetecektir ki; İzmir bunu fazlasıyla hak 
etmektedir.

 
Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 

büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Şunu hatırlatmak istiyorum: 
Uluslararası Para Fonu (IMF) veri 
tabanından yapılan belirlemeye göre, 
Türkiye, 772.3 milyar dolarlık GSYH ile 
2011 yılında, dünya ülkeleri arasında 
18‘inci sıraya gerilemiştir. 2002 yılında 
17’nci sıradaydık. Bu yüzden hede�erin 
siyasî olarak hamasi bir söylem tarzında 
değil, araştırılarak, bilimsel öngörülere ve 
verilere dayanmış olması gerekiyor.

Bugün Türkiye ekonomisi, 
makroekonomik göstergelerde ifade edilen 
iyileşmelerin aksine, oldukça kırılgan bir 
yapıya sahiptir. İstihdam yaratmayan ve 
vatandaşın refahına yansımayan büyüme, 
bozulan gelir dağılımı, sürdürülemez 
boyutlara ulaşan borç stoku, ithalat 
bağımlısı üretim ve ihracat, sıcak paraya ve 
dış borçlanmaya dayanan kırılgan yapı, 
yerli üreticimizi çaresiz bırakan korumasız 
bir pazar ortamı, yüksek vergi, prim ve girdi 
maliyetleri, ülkemiz ekonomisinin içinde 
bulunduğu temel sorunlardır.

Bu yüzden üretimimizde verimlilik 
artışı için sınai kalkınma ve politikası 
gereklidir. Sanayi sektörümüz; tarım ve 
hizmetlerden daha büyük bir kişi başı gelir 
yaratma gücüne sahiptir. Sanayide 
verimlilik tüm diğer sektörlere göre çok 
daha yüksektir. Sanayileşmemizi 
tamamlamak ve küreselleşmeye yön 
vermek için, öncelikli olarak ülkemizin ve 
sanayimizin ihtiyacı olan yeni politikaları 
oluşturmalıyız. Bu yeni politika 
oluşturmanın ön şartı da; mevcut durumu 
tam ve doğru olarak tespit edip, geleceğe 
dönük ayakları yere basan projeler 
oluşturmaktır.

Bu bağlamda; Sanayileşme 
politikamızın esası; istikrarlı büyümeyi 
sağlayacak, ulusal tasarru�arı artıracak, 
üretime dayalı yatırımlara öncelik veren, 

etmek nasibine erdik.
Bu vesileyle İzmir ile ilgili hayallerimizi 

gerçekleştirme fırsatını sunan İzmirimize 
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 

Tabiî o süreden bu yana İzmir için 
çalışmalarımız da devam etmektedir. İzmir, 
“dünya kenti” olma vizyonunu sağlayacak 
nüfusa, entelektüel ve ticari yapıya, altyapı 
ve kaynaklara sahiptir. İleri teknoloji 
kullanan ve üreten �rmaların oluşumu ve 
büyümesi desteklenmeli, teknoloji gelişimi 
sağlanmalı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
desteklenmelidir. Sağlık alanındaki 
yatırımlara biran önce başlanarak 
uluslararası alanda sağlık konusunda ön 
almalıyız. Bu yüzden İzmir’de yeni bir 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” kurulması 
yönündeki kanun tekli�m, iktidar 
tarafından TBMM’de bekletilmemeli ve 
hayata geçirilmelidir. 

İzmir yeni bir tersaneye kavuşturulmalı, 
mevcut limanın ise uluslararası pazardan 
daha fazla pay alması sağlanmalıdır. Kent 
içi ve dışı ulaşım çağdaş projelerle 
geliştirilmeli, İzmirlilerimiz’in ulaşım 
konusunda çektiği sıkıntılar biran önce 
giderilmelidir.

Sanayicimizin, KOBİ’lerimizin, 
OSB’lerimizin bugün birçok sorunu 
bulunmakta ve gündeme 
getirilmemektedir. Bu sorunların çözümü 
noktasında çok acil adımlar atılmalı ve 
güçlü bir İzmir için bu engeller 
kaldırılmalıdır. Tüm ülkemizde olduğu gibi 
işsizlik sorunu İzmirimiz’de de mevcuttur. 
Üstelik bu işsizlerimizin arasında çok iyi 
eğitim almış gençlerimiz de var. Kentte, 
yeni iş olanakları yaratacak projeler acilen 
hayata geçirilmelidir.  

İzmirlilere dolayısıyla Değerli 
Hemşehrilerime bizlerin burada onların 
vekili, emanetçisi olarak günün her anı, her 
türlü sıkıntılarına çözüm üretmek için var 
olduğumuzu ifade etmek isterim. Aslında 
benim gibi; her İzmirli, kendi alanında 
İzmir için çalışmaktadır. Bu birliktelik 
ahengini koparmadan, dayanışma 
içerisinde İzmirimiz’e ne kadar çok katkı 
sunabilirsek, mevcut durumundan ne 
kadar ileri götürebilirsek, o zaman yapmış 
olduğumuz hizmetin bir anlamı olacaktır. 
İzmir çağdaş ve gelişmiş bir kenttir. 
Yaptığımız hizmetlerin de bu çağdaşlığa ve 
gelişmişliğe lâyık olması gerekmektedir. 

MHP İzmir Milletvekili 
Ahmet Kenan Tanrıkulu



Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak istenmesi 
ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

57’nci Hükümet döneminde; ülkemizde 
ürün borsası kurulması için Dünya 
Bankası’ndan 4 milyon dolar kredi desteği 
sağlanmıştır. Ürün borsacılığının hukukî 
altyapısını oluşturmak amacıyla ihtiyaç 
duyulan yasa, tüzük ve yönetmelik 
taslakları hep o dönem hazırlanmıştır. Bu 
çerçevede İzmir’de vadeli işlemlere yönelik 
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. 
(VOB) faaliyete geçmesi sağlanmıştır. 
VOB'un o dönemde temellerinin atılıp, 
İzmir'de kurulması tesadü� değildir ve yapı 
olarak üretici, satıcı, alıcılardan 
oluşmaktadır. Bu güzide kurumumuzda 
birçok kişinin emeği ve özverili çalışmaları 
bulunmaktadır. Eğer taşınma kararı 
alınırsa, domino etkisi yaratarak hepsinin 

ihracatta ithal ikamesini azaltıcı, 
sanayicimize uluslararası pazarlarda 
rekabet edebilecek kalite ve �yat avantajı 
sağlayacak teşvikleri de içeren ve bu yönde 
yerli teknolojinin yaratılmasını teminen 
bilgi ve inovasyona erişimi sağlayacak 
AR-GE destekli projelerin önünü açacak, 
insan ve çevre sağlığı ile uyumlu bir 
sanayileşme politikası izlemek olmalıdır.

Bu yeni politika çerçevesinde İzmir’de 
kendine düşen gerekli payı alabilecek ve şu 
an bulunduğu ekonomik durumdan çok 
daha ileriye hamle yapacağına 
inanmaktayım. Ki; İzmir zaten bu hamleye 
hazır durumdadır. Yapılması gereken 
bahsetmiş olduğum politikaların hayata 
geçirilerek, İzmirlimizin samimi olarak 
yanında durmaktır.

Oysa mevcut iktidar yeni açıklanan 
teşvik paketinde dahi İzmir’i ötelemiş, 
teşviklerden azamî şekilde yararlanmasının 
önü, bundan önceki teşvik paketlerinde 
olduğu gibi yine kesilmiştir.

Az önce de bahsettiğim gibi İzmir 
dünya kentleri arasında yıldız ve marka bir 
şehir olmayı 2023 yılı için hedef olarak 
seçebilecek durumdadır. Burada 10 yıldır 
eksik olan mevcut hükûmetin İzmir’e bakış 
ve yaklaşım açısıdır. 

İzmir’e hükûmet tarafından nasıl 
bakıldığını, nasıl algılandığını İzmirlimiz 
unutmamıştır. 

 İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 
konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

İzmir, tarımdan turizme, sanayiden, 
enerjiye ve hizmet sektörüne kadar gerekli 
desteği gördüğü takdirde en iyi sonuçların 
alınabileceği özel bir şehrimizdir.

Bu bağlamda; İzmir’in marka şehir 
olmasını perçinleyecek bir adım olarak 
gördüğümüz EXPO 2020 adaylığı 
sürecinde, tüm mercilerin İzmir’e gereken 
desteği azami şekilde vermelidir. 

Bu konuda daha önce çok ciddî adımlar 
atmış İzmir, bir önceki adaylık sürecinde 
olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi 
tarafından tüm gücüyle desteklenecektir.

Ancak ana teması ‘herkes için sağlık’ 
olmasına rağmen, yeni açıklanan teşvik 
paketinde sağlık sektörü yoktur ve İzmir bu 
alanda çok sıkıntı yaşayacaktır. 

Biz bu bağlamda da ilk olarak 2008 
yılında verdiğimiz ve 24. Dönemde de 
tekrar TBMM’ye sunduğumuz ‘İzmir’e 
sağlık alanında ihtisaslaşmış yeni bir 
üniversite kurulması’ yönündeki Kanun 
Tekli�mizi çok önemsiyoruz ve yasalaşması 
için bu süreçte mücadelemizi devam 
ettireceğiz. Çünkü böyle bir üniversitenin 
İzmir’e kurulmasının ardından, bu 
üniversitenin çevresine belki de sağlık 
alanında ihtisaslaşmış bir Sağlık Organize 
Sanayi Bölgesi oluşturarak, sağlık alanında 
İzmir’in üretim üssü olmasını 
sağlayabileceğiz.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Tabii, siyasette hayal kelimesini dikkatli 
kullanmak lâzım. Boş hayaller vaad 
etmenin ve peşinde koşmanın siyasette yeri 
olmadığına inanan birisiyim.

Yıllar önce, İzmir’liyi rahat, mutlu, 
huzurlu yaşatacak entegre ve örnek bir kent 
içi çağdaş toplu ulaşım sistemi hayalimiz 
vardı. Ancak o zaman toplu ulaşımla ilgili 
hem kurumlar arası, hem de yetersizlik gibi 
sorunlar devam ediyordu. 

57’nci Hükûmet döneminde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı olarak büyük bir 
mutlulukla atmış olduğumuz imza 
Türkiye’de çağdaş ulaşım entegrasyonu için 
büyük bir adımın atılmasına neden 
olmuştur. Gerek Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, gerekse Yüksek Planlama Kurulu 
üyesi olarak Metro için gerekli maddî 
kaynak, TCDD’den uzun banliyö hattı 
devirleri, Denizcilik İşletmeleri’nin körfez 
hattında çalışan gemilerinin belediyeye 
devir ve destekler hep o dönem 
gerçekleşmiştir.

Diğer yandan Ar-Ge, yüksek teknoloji 
ve know-how geliştirmek için örnek 
kampüs oluşturarak, yazılım, teknoloji, 
bilgi üretmek için çalışılacak alanlar 
yaratmakta hede�erimizden biriydi. Bu 
yüzden Urla’yı geçince Çeşme’ye doğru bir 
arazinin planı yapılarak, yeni bir 
teknoparkın mevzuatını ve işlemlerini 
gerçekleştirdik. Bunların yanında birçok 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük 
Sanayi Sitelerini (KSS) hayata geçirmeyi 
başardık. Ne mutlu ki; yine İzmir için 
koyduğumuz hede�e Türkiye’ye de hizmet 

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi sektör 
veya sektörlerde büyümeli?

Üç tarafı denizlerle çevrili, doğa cenneti 
kıyılara, koylara, temiz bir denize, termal 
kaynaklara sahip İzmirimiz; bana göre son 
10 yıl içinde tarımını ulusal ve uluslararası 
pazarlara entegre etmiş, sanayisi ve turizm 
potansiyelini hak ettiği çerçeveye oturtmuş 
olmalıydı.  Ancak mevcut iktidarın her 
vesileyle bugüne kadar İzmir’i dışlayıcı 
politikalar gütmesi, ardından son 
milletvekili seçimlerinde bu güne kadar 
yapmadıklarını, bundan sonra yapacağız 
diye vaad etmesi İzmir’in 10 yılına mâl 
olmuştur.  Bugün İzmir, dış turizmden 
yeterli payı alamadığı gibi, iç turizm 
bakımından da arzu edilen hareketliliği 
gösterememektedir. Atıl duran turizm 
alanları sektöre kazandırılmalıdır. Yakın 
gelecekte parlayacak yıldız sektörlerden 
olan Kruvaziyer turizminin gelişmesi için 
önündeki engeller kaldırılmalı ve tüm İzmir 
esnafının bu yolla gelecek turistlerden 
faydalanmaları sağlanmalıdır. Fuarcılık ve 
kongre alanındaki yatırımlara ağırlık 
verilerek, �zikî sorunlar ortadan 
kaldırılmalıdır. Diğer yandan Türkiye’de 
tarım politikası, tarım sektörünün ihtiyacı 
olan amaçların çok gerisindedir. Son 10 
yılda tarım % 11 büyümüş, ancak nüfus 
artışına baktığımızda tarım sektörü % 3 

küçülmüştür. Mevcut iktidar tarafından 
2002 yılından bu yana uygulanan tarım 
politikaları bugün tüm ülkemizde olduğu 
gibi İzmir’de de tarımı bitirilme noktasına 
getirmiştir. Uygulanmakta olan bu yanlış 
politikalar yüzünden çi�çimiz, üreticimiz 
yetiştirdikleri mahsulleri değerinden 
satamamakta, kimi zaman ürünlerini 
tarlada bırakmakta, kimi zaman ise 
hükûmeti protesto etmek için yollara 
saçmaktadırlar. Oysa yapılması gereken; 
güçlü bir tarım politikası ortaya koyarak; 
çi�çilerimizin ve üreticilerimizin 
ekonomik yaşantılarını iyileştirmek, 
tarımsal üretimi kamu yararına 
düzenlemek, kırsal toplumların refah 
düzeyini yükseltmek ve tüketicileri aşırı 
�yat artışından korumak olmalıdır.  Bunun 
için gelir, üretim ve kendine yeterlilik, 
istihdam, verimlilik, dışsatım ve çevreye 
duyarlı olma gibi amaçları hede�eyen 
politikalar devreye sokulmalı ve tarım 
sektörünün tekrar eski günlerine 
döndürülmesi sağlanmalıdır.  Ancak o 
zaman İzmirli çi�çimiz, üreticimiz eski 
günlerine dönebilecek, gelişmekte olan 
diğer ülkelerdeki meslektaşlarının yaşam 
şartlarına kavuşabilecektir. Dolayısıyla 
bahsetmiş olduğum bu tarım politikaları 
devreye girdiğinde, borsalarımız daha da 
gelişip, hem bulundukları yöreye, hem de 
ülke ekonomisine katkıları çok daha yüksek 
olacaktır. Özetle; İzmir tarım, sanayi ve 
turizm bileşenlerinde çok daha iyi 
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birbiri ardına devrilmesine neden 
olunacaktır. Ayrıca VOB'un İMKB içine 
alınması, kamulaştırmadan öte bir şey 
değildir. İMKB'nin yönetimi zaten kamu 
ağırlıklı. Ne yazık ki; hükûmetin İzmir'e bir 
başka alanda yine çarpık bakışı söz konusu. 
VOB açılışından bu yana işlem hacmini 150 
kata yakın artırmış, yeni açıklanan Futures 
Industry Association (FIA) verilerine göre 
dünyanın ilk 30 borsası arasına girmeyi 
başarmıştır. Dünyanın 27’nci büyük türev 
borsası olan VOB bu başarıyı sadece vadeli 
işlemlerle yakalamıştır. Bu yüzden anlamsız 
engellemeler yerine, VOB’un opsiyonlarını 
da devreye sokarak bu önemli kurumun 
daha hızlı büyümesinin önü açılmalıdır. 
VOB’un, Türk tarımının geleceğinde 
üstleneceği misyon, bugün küçük hesaplar 
yüzünden heba edilemez. Bu anlamda 
İzmir’den farklı alanlarda sökülmek istenen 
yapısal taşlardan biri olarak gördüğüm, 
VOB’un İstanbul’a taşınmasına karşı 
İzmir’de gösterilen direnci çok haklı 
buluyor ve bu direnci destekliyorum. 

İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 
patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Pek çok uygarlığa beşiklik yapmış, adeta 
yaşayan bir tarih ve kültür hazinesi olan, 
tabiî güzellikleriyle ülkemizin gözbebeği, 
her şeyden önce hür ve bağımsız 
düşüncenin kalesi olan İzmir’in, 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatında da öncü bir rolü bulunmaktadır. 
Bugün Türkiye genelinde yaratılan katma 
değerin yüzde 13,5‘i, istihdamın yüzde 
9,7'si İzmir'den karşılanmaktadır. İzmir; 6 
milyar doları aşan ihracatı, vergi 
tahsilâtında yüzde 95’lik oranı, 1500 
yabancı şirketi ve yabancı yatırımcıyı 
çekmedeki başarısı ile kendini kanıtlamış 

bir ilimizdir.  2000 yılında 3,3 milyon 
nüfusu olan İzmir, bugün 3,9 milyonu aşan 
nüfusu ile Türkiye ortalamasının üzerinde 
nüfus artış hızına sahiptir. Türkiye’de nüfus 
artış hızı yüzde 14,5 iken, İzmir’de yüzde 
18,8’dir. Aldığı hızlı göç, İzmir’in 
kentleşmede ve iş hayatında da sıkıntılarını 
artırmıştır. İzmir ile ilgili tüm bu rakamlara 
rağmen, İzmir hükûmetten beklediği, hak 
ettiği ilgiyi ve hizmetleri alamamaktadır. 
Bugün toplanan vergiye kıyasla devletten 
aldığı pay oranlandığında; İzmir ilimiz; 10 
yıldır 4 verip, 1 almaktadır. Oysa İzmir 
bugüne kadar devletten daha fazlasını 
alabilmeliydi.  Diğer yandan son 10 yıldır 
İzmir’le ilgili alınan kararlar, -Hükûmetin 
VOB’u İstanbul’a taşıma arzusunda olduğu 
gibi- İzmir’in daha ileriye atılım yapmasını 
engellemiştir.  Zira bugün İzmir; ülkemizin 
üçüncü büyük kenti olmasına rağmen, 
Bursa’nın toplam ihracat payı İzmir’in 
toplam ihracat payından ve Kocaeli’nin 
sanayi sektörü ihracat miktarı yine İzmir 
sanayi sektörü ihracat miktarından daha 
fazla gözükmektedir. Oysa İzmir 57’nci 
Hükümet döneminde ihracat rakamlarında 
ikinci sıradaydı. Bugün 4.’üncülüğe 
gerilemiştir. 2003 yılı ve öncesinde dış 
ticaret fazlası veren İzmir, son 5 yıldır dış 
ticaret açığı vermektedir.   Zengin doğal, 
tarihi ve kültürel kaynaklara sahip olan, 
sanayi sektörü gelişmiş bulunan ve eğitim, 
bilim, teknoloji imkânlarını barındıran 
İzmir’in Türkiye’nin en gelişmiş ili olması 
için hiçbir engel yoktur. Diğer yandan; 
Merkezî Bütçe’nin İzmir'e ayırdığı pay 
57’nci Hükümet döneminde (2002) yüzde 
2,8 iken bugün yüzde 1,4'e düşmüştür. Yine 
2002'de yüz liralık yatırım yapılırken bugün 
bu oran 55 liraya düşmüştür. Dolayısıyla 
böyle bakıldığında İzmir'e yatırım 
yapılmadığı açıkça görülmektedir.

noktalara gelebilecek potansiyel bir 
şehrimizdir ve bu alanlara yapılacak 
samimi hizmetler, İzmir’i dünya kentleri 
arasında yıldız ve marka şehir yapmaya 
yetecektir ki; İzmir bunu fazlasıyla hak 
etmektedir.

 
Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 

büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Şunu hatırlatmak istiyorum: 
Uluslararası Para Fonu (IMF) veri 
tabanından yapılan belirlemeye göre, 
Türkiye, 772.3 milyar dolarlık GSYH ile 
2011 yılında, dünya ülkeleri arasında 
18‘inci sıraya gerilemiştir. 2002 yılında 
17’nci sıradaydık. Bu yüzden hede�erin 
siyasî olarak hamasi bir söylem tarzında 
değil, araştırılarak, bilimsel öngörülere ve 
verilere dayanmış olması gerekiyor.

Bugün Türkiye ekonomisi, 
makroekonomik göstergelerde ifade edilen 
iyileşmelerin aksine, oldukça kırılgan bir 
yapıya sahiptir. İstihdam yaratmayan ve 
vatandaşın refahına yansımayan büyüme, 
bozulan gelir dağılımı, sürdürülemez 
boyutlara ulaşan borç stoku, ithalat 
bağımlısı üretim ve ihracat, sıcak paraya ve 
dış borçlanmaya dayanan kırılgan yapı, 
yerli üreticimizi çaresiz bırakan korumasız 
bir pazar ortamı, yüksek vergi, prim ve girdi 
maliyetleri, ülkemiz ekonomisinin içinde 
bulunduğu temel sorunlardır.

Bu yüzden üretimimizde verimlilik 
artışı için sınai kalkınma ve politikası 
gereklidir. Sanayi sektörümüz; tarım ve 
hizmetlerden daha büyük bir kişi başı gelir 
yaratma gücüne sahiptir. Sanayide 
verimlilik tüm diğer sektörlere göre çok 
daha yüksektir. Sanayileşmemizi 
tamamlamak ve küreselleşmeye yön 
vermek için, öncelikli olarak ülkemizin ve 
sanayimizin ihtiyacı olan yeni politikaları 
oluşturmalıyız. Bu yeni politika 
oluşturmanın ön şartı da; mevcut durumu 
tam ve doğru olarak tespit edip, geleceğe 
dönük ayakları yere basan projeler 
oluşturmaktır.

Bu bağlamda; Sanayileşme 
politikamızın esası; istikrarlı büyümeyi 
sağlayacak, ulusal tasarru�arı artıracak, 
üretime dayalı yatırımlara öncelik veren, 

etmek nasibine erdik.
Bu vesileyle İzmir ile ilgili hayallerimizi 

gerçekleştirme fırsatını sunan İzmirimize 
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 

Tabiî o süreden bu yana İzmir için 
çalışmalarımız da devam etmektedir. İzmir, 
“dünya kenti” olma vizyonunu sağlayacak 
nüfusa, entelektüel ve ticari yapıya, altyapı 
ve kaynaklara sahiptir. İleri teknoloji 
kullanan ve üreten �rmaların oluşumu ve 
büyümesi desteklenmeli, teknoloji gelişimi 
sağlanmalı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
desteklenmelidir. Sağlık alanındaki 
yatırımlara biran önce başlanarak 
uluslararası alanda sağlık konusunda ön 
almalıyız. Bu yüzden İzmir’de yeni bir 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” kurulması 
yönündeki kanun tekli�m, iktidar 
tarafından TBMM’de bekletilmemeli ve 
hayata geçirilmelidir. 

İzmir yeni bir tersaneye kavuşturulmalı, 
mevcut limanın ise uluslararası pazardan 
daha fazla pay alması sağlanmalıdır. Kent 
içi ve dışı ulaşım çağdaş projelerle 
geliştirilmeli, İzmirlilerimiz’in ulaşım 
konusunda çektiği sıkıntılar biran önce 
giderilmelidir.

Sanayicimizin, KOBİ’lerimizin, 
OSB’lerimizin bugün birçok sorunu 
bulunmakta ve gündeme 
getirilmemektedir. Bu sorunların çözümü 
noktasında çok acil adımlar atılmalı ve 
güçlü bir İzmir için bu engeller 
kaldırılmalıdır. Tüm ülkemizde olduğu gibi 
işsizlik sorunu İzmirimiz’de de mevcuttur. 
Üstelik bu işsizlerimizin arasında çok iyi 
eğitim almış gençlerimiz de var. Kentte, 
yeni iş olanakları yaratacak projeler acilen 
hayata geçirilmelidir.  

İzmirlilere dolayısıyla Değerli 
Hemşehrilerime bizlerin burada onların 
vekili, emanetçisi olarak günün her anı, her 
türlü sıkıntılarına çözüm üretmek için var 
olduğumuzu ifade etmek isterim. Aslında 
benim gibi; her İzmirli, kendi alanında 
İzmir için çalışmaktadır. Bu birliktelik 
ahengini koparmadan, dayanışma 
içerisinde İzmirimiz’e ne kadar çok katkı 
sunabilirsek, mevcut durumundan ne 
kadar ileri götürebilirsek, o zaman yapmış 
olduğumuz hizmetin bir anlamı olacaktır. 
İzmir çağdaş ve gelişmiş bir kenttir. 
Yaptığımız hizmetlerin de bu çağdaşlığa ve 
gelişmişliğe lâyık olması gerekmektedir. 
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demiştim. Biz hep birlikte büyüyecek, 
birlikte yürüyecek, hızlanacak, sonunda bu 
sevinci, bu başarıyı birlikte yaşayacağız. 
Dışişleri bakanımız Sayın Davutoğlu’nun 
dediği gibi “Büyük ve güçlü bir ülke 
olmamız öncelikle kendi gayretimize 
bağlıdır”. Bunun için gerekli aşkı, arzuyu, 
heyecanı elden bırakmamalıdır. Türkiye 
İzmir’le, İzmir Türkiye ile büyüyecektir. 
Seçim süreci içinde ‘35 İzmir, 35 Proje’ 
programımızın tanıtımı ile şehrimiz için 
tasarladıklarımızı kamuoyuyla paylaştık. 
Herkes biliyor ki, biz ‘yapacağız’ diyorsak 
onu mutlaka yaparız. Bu yüzden 
halkımızın bize verdiği destek her 
defasında artarak sürüyor. O destekler 
ülkemize olan sevdanızın ödülleridir. 
Halkımızın sevgi ve teveccühünden daha 
anlamlı, daha büyük bir ödül bilmiyoruz. 
Aşkımız, enerjimiz insanımızın bize olan 
teveccühü, hayır duasıdır. 

İzmir için düşündüklerimizin bazıları 
daha şimdiden projelendirilmiş, uygu-
lamaya geçilmiştir.  2003 yılında İzmir, 
Anadolu'ya sadece Aydın'a ve Çeşme'ye 
bölünmüş yolla bağlıydı. Bugün İzmir 
bütün şehirlerimize bölünmüş yolla 
bağlantılıdır. İzmir Türkiye’nin 2023 vizyo-
nunu omuzlayacak iki büyük şehrimizden 
biri olacaktır. 

Bu nasıl ve nelerle olacaktır? Limanı, 
lojistik merkezleri, tarım ve hayvancılıkla 
ilgili endüstriyel tesisleri, balıkçılıkla ilgili 
kıyı yapıları ve entegre benzer tesisleri, 
kısaca bütün alt ve üst yapısı ve bütün 
bunlara bağlı olarak teknoloji, bilgi, bilişim 
ve ARGE yatırımları, sağlık, turizm ve 
kültür hamleleri ile olacaktır. 

EXPO 2020’yi almamız halinde bu 
yatırımlar daha da hız kazanacaktır. EXPO 
2020 yatırımları ile Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılına hazırlığını tamamlamış bir 
şehir olarak İzmir, diğer şehirlere 2023 
projeksiyonumuz için erken bir model 
olabilir.  

İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul hızlı tren 
hatlarının tamamlanması ile bu şehirler 
dışında Konya, Eskişehir, Bursa gibi 
şehirlere şaşılacak kadar kısa zamanda 
ulaşacağız. 

İzmir’e ikinci bir havaalanı yapılacak. 
İzmir-İstanbul otoyolu projesi ihale 

edilmiş ve güzergâh boyunca altı devasa 
şantiyede inşa faaliyeti başlamıştır. Proje 

tamamlandığında 8 saat olan ulaşım süreci 
yarı yarıya azalacak yani dört saate inecek-
tir. Kısaca hava, kara, demir ve deniz yolları 
birbirini aratmayacak tercih bolluğu içinde 
ulaşım alanında birbirleri ile yarışıyor 
olacaklardır. Bu hız ve konfor bile şehre 
bariz bir gelişme, iyileşme kazandıracaktır. 

35 projenin ayrıntılarını halkımızla 
paylaştık. Sonuç itibariyle İzmir’in 2023 
hede�, öncelikle milyonlarla ifade edilen 
nüfusunu sadece barındırmak değil, 
onların çağdaş, rahat, ayrıcalıklı yaşama 
imkânı buldukları kentsel mekân ve 
altyapıya sahip oldukları bir merkez 
olmalıdır. Büyük ve bölge şehirleri ile her 
türlü iletişim, ulaşım ve erişimi kolay 
olması sebebi ile her türlü alışverişin rahat 
yapıldığı, sürekli besleyen ve sürekli besle-
nen canlılıkta, verimli, dinamik bir şehir 
olmalı. Türkiye ve dünya ile bütünleşmiş 
bir İzmir, sadece Ege’nin değil, Türkiye’nin, 
dünyanın incisi olmaya namzettir.

 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO 2020’nin kazanılması duru-
munda, İzmir’de göz kamaştırıcı bir 
gelişme yaşanacaktır. Ancak geçmiş tecrü-
belerimizi iyi analiz edip, ders çıkarmamız 
gerekiyor. Bu konuda herhangi bir zaafa 
düşülmemesi gerektiği açık. Daha çok ve 
daha programlı çalışmamız gerekiyor.  

Biz EXPO 2020’ye talibiz. Ancak 
biliyoruz ki, bunun gerçekleşmesi 160 
ülkenin, çeşitli usullerle seçilen delegasyo-
nunun kullanacakları oya bağlı. Dolayısıyla 
her ülke için ikna edici 
dil ve yöntemi 
bulmalıyız. Ayrıca, her 
kesim sözgelimi üniver-
site çevreleri bu konuyu 
g ü n d e m l e r i n d e 
tutmalıdır. Gittikleri her 
yerde karar vericileri ve 
delegeleri etkileyecek 
g ö r ü ş m e l e r 
yapmalıdırlar. Gerekirse 
önceden de yaptığımız 
gibi bize oy verecek 
ülkelere ziyaretler 
yapmalıyız. Kendimizi, 
imkân ve avantajlarımızı 

onlara anlatmalıyız. Bunlar belli bir bilgi, 
program ve düzen içinde yapılmalıdır. Bu 
konu bizim gündemimizden hiç çıkmadı. 
Gittiğimiz her yerde bir yolunu bulup 
gündeme getiriyoruz.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Hayalin de, İzmir’e hizmetin de sınırı 
yoktur. 

İzmir 2023 vizyonu bağlamında kamu-
oyu ile 35 projeyi paylaştık. 35 sadece İzmir 
ile daha yoğun bir bütünsellik için sembo-
lik bir sayı. Bu 45’de olabilir, 55 de. Önemli 
olan İzmir’i İzmirlileri sevmektir. Önemli 
olan hayatı coşkuyla sevmektir. Birbirimize 
kalbimizi, gönlümüzü, kucağımızı 
açmaktır. Biz İzmir’i ayrım gözetmeksizin 
tüm insanları ile seviyoruz. Bizim asıl 
zenginliğimiz güzel insanlarımızdır. 
Kalkınmamızda, gelişmemizde en önemli 
kaynak insanımızdır. Mutsuz insanların 
huzurlu kenti olmaz. İnsanımızı mutlu, 
umutlu kılmaksızın şehrin coşkusunu 
çoğaltamayız. İzmir varlık ve yaşam 
coşkusunu körelten bu geçici tıkanıklığı 
sağduyuyla, akılla, sevgiyle aşmalıdır. 
Aşacaktır da.  

Biz İzmir’i ileri teknoloji merkezi 
yapmak gibi bir ideale sahibiz. Bu gayret 
mesnetsiz değildir, zira İzmir’de bu potan-
siyel mevcuttur. İzmir bir üniversiteler ve 
araştırma merkezleri şehri olmak için 
gerekli her türlü kaynağa sahiptir. Zengin 
kültür varlıkları ve her zevke hitap eden 
iklimiyle daha pek çok imkan için İzmir 
hazır diyoruz.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak isten-
mesi ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Borsalar, çağımız ekonomi ve �nans 
sisteminin önemli bir mekanizmasıdır. 
Ekonominin nabzı borsalarda 
tutulmaktadır. Borsalar sadece spekülatif 
karşılıklar değil aynı zamanda ülkelerin 
siyasal, sosyal durumlarının göstergesi 
sayılmaktadır. Şu an dünya ekonomisinin 
can damarı New York, Frankfurt, Tokyo 
gibi önemli borsa ve �nans merkezlerinde 
atmaktadır. Bu merkezlerin ibresi 
ekonominin istikametini, seyrini, buna 
bağlı olarak genel gidişatı göstermektedir. 
Öncelikle dünya sistemi içinde etkin olarak 
var olmak istiyorsak güçlü bir �nans ve 
borsa merkezine sahip olmamız gerekir. 
İzmir VOB’un İstanbul’a taşınması projesi, 
tamamen böyle bir merkez kurma amacına 
dönüktür. 

Hükümetimiz İstanbul'u dünyanın en 
önemli �nans merkezlerinden biri haline 

getirmek istemektedir. Eğer böyle bir 
amacımız varsa VOB'un merkezinin de 
İstanbul'da olması gerekiyor. Dağınıklık 
her bakımdan za�yet oluşturuyor. Aslında 
bu karar çok daha önce alınmıştı. Ama o 
dönemde ertelendi. VOB'un daha etkin ve 
daha güçlü olması için bu adımın atılması 
zorunludur. Ancak belli kurallar içinde, 
İstanbul’la bütünleşerek İzmir’de de faaliyet 
sürdürülebilir, işlem yapılabilir. En az bu 
kadar önemli, ihmale gelmeyecek kadar 
önemli bir başka konu da lisanslı ürün 
depoculuğudur.  

Bu projenin gerçekleşmesi ile İzmir 
kaybetmeyecektir. Çünkü Türkiye 
kazanacaktır. Türkiye’nin hiçbir kazancı 
İzmir’in veya başka bir ilimizin kaybı 
olmaz, olamaz. Türkiye dünyanın önemli 
bir �nans merkezi olmalı. İzmir, bu süreç 
içinde ayrıcalıklı rolü ile daha güçlü, daha 
zengin olmalıdır. Bu konuda kamuoyunda 
bilgi eksikliği olabilir. Bu, eksik bilgilerle 
lokal düşünmek veya lokal düşünmekle 
eksik (veya yanlış) bilgi sahibi olmak 
şeklinde yansımalar tezahür edebilir. 
Kamuoyu aydınlatılmalıdır.

 
İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 

patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir son yıllarda, özellikle yerel 
liderlik sorunu yaşamaktadır. Belediye 
sorunlar karşısında tıkanmaktadır. 
Yönetimdeki başarısızlık, hizmetlerin 
vaktinde, seri ve yaygın verilememesi; kent 
hayatını, buna bağlı olarak başta sanayi ve 
ticaret olmak üzere ekonomik faaliyetleri 
olumsuz etkilemektedir. İzmir’i yönetenler 
altyapı gibi hayatı kolaylaştıracak esaslar 
üzerinde yoğunlaşmak yerine, ideolojik 
hassasiyetleri öne çıkardıklarından, hizmet 
geri plana itildi. İzmir’in enerjisi bir türlü 
harekete geçirilemiyor. Yerel yöneticiler 
kentin tarihsel, kültürel ve yaşayan canlı 
dokusu ile buluşamıyor, bütünleşemiyorlar. 

İzmir’in yolunu, u�unu açma konusunda 
son derece yetersizler. Bugün İzmir patinaj 
yapıyorsa, imkân bolluğu içinde 
beceriksizliğin çözüm üretemeyen 
iradesizliği, kararsızlığı sebebi iledir.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya sektörlerde büyümeli?

İzmir Anadolu’nun en eski kentlerin-
den biridir. İlk kuruluşundan bu yana 
İzmir gerçek manada kent olmayı hak 
edecek çeşitliliği ile hep cazibe merkezi 
olmuştur. Bir kent farklı imkân ve seçenek 
bolluğunu barındırdığı ölçüde büyür, 
büyüktür. İzmir bugün de böyle bir kenttir. 
Hem tarım, hem sanayi, hem ticaret, hem 
turizm ve kültür şehridir. Bunlardan birini 
öne çıkarmak için diğerini geriye itmek 
gerekmez. Her bir sektör için yeterli alan ve 
imkânımız vardır. Sonra bunlar entegre 
konulardır. Bir yandan tarımsal faaliyette 
bulunacağız, diğer yanda tarım ürünler-
imizi sanayimizde işleyecek, limanımızda 
da dış pazarlara göndereceğiz. Özetle İzmir 
varlığı ile bütünleşmiş tüm alanlarda 
iddialı olmalıdır. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Türkiye 2023’te dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri olacak. 

Bu bir düşünce, yorum, beklenti değil. 
Bu bir iddia. Türkiye’nin, giderek bütün bir 
milletin, hepimizin iddiası bu. Biz, millet ve 
ülke ile bütünleşmiş kadrolar olarak bu 
hedefe kilitlendik. Şu an Türkiye, kalkışa 
geçmiş bir büyük jet uçağı gibidir. Yükseliş 
halindedir.  İlk sorunuza cevap verirken 
“Türkiye’nin hiçbir kazancı İzmir’in veya 
başka bir ilimizin kaybı olmaz, olamaz” 
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demiştim. Biz hep birlikte büyüyecek, 
birlikte yürüyecek, hızlanacak, sonunda bu 
sevinci, bu başarıyı birlikte yaşayacağız. 
Dışişleri bakanımız Sayın Davutoğlu’nun 
dediği gibi “Büyük ve güçlü bir ülke 
olmamız öncelikle kendi gayretimize 
bağlıdır”. Bunun için gerekli aşkı, arzuyu, 
heyecanı elden bırakmamalıdır. Türkiye 
İzmir’le, İzmir Türkiye ile büyüyecektir. 
Seçim süreci içinde ‘35 İzmir, 35 Proje’ 
programımızın tanıtımı ile şehrimiz için 
tasarladıklarımızı kamuoyuyla paylaştık. 
Herkes biliyor ki, biz ‘yapacağız’ diyorsak 
onu mutlaka yaparız. Bu yüzden 
halkımızın bize verdiği destek her 
defasında artarak sürüyor. O destekler 
ülkemize olan sevdanızın ödülleridir. 
Halkımızın sevgi ve teveccühünden daha 
anlamlı, daha büyük bir ödül bilmiyoruz. 
Aşkımız, enerjimiz insanımızın bize olan 
teveccühü, hayır duasıdır. 

İzmir için düşündüklerimizin bazıları 
daha şimdiden projelendirilmiş, uygu-
lamaya geçilmiştir.  2003 yılında İzmir, 
Anadolu'ya sadece Aydın'a ve Çeşme'ye 
bölünmüş yolla bağlıydı. Bugün İzmir 
bütün şehirlerimize bölünmüş yolla 
bağlantılıdır. İzmir Türkiye’nin 2023 vizyo-
nunu omuzlayacak iki büyük şehrimizden 
biri olacaktır. 

Bu nasıl ve nelerle olacaktır? Limanı, 
lojistik merkezleri, tarım ve hayvancılıkla 
ilgili endüstriyel tesisleri, balıkçılıkla ilgili 
kıyı yapıları ve entegre benzer tesisleri, 
kısaca bütün alt ve üst yapısı ve bütün 
bunlara bağlı olarak teknoloji, bilgi, bilişim 
ve ARGE yatırımları, sağlık, turizm ve 
kültür hamleleri ile olacaktır. 

EXPO 2020’yi almamız halinde bu 
yatırımlar daha da hız kazanacaktır. EXPO 
2020 yatırımları ile Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılına hazırlığını tamamlamış bir 
şehir olarak İzmir, diğer şehirlere 2023 
projeksiyonumuz için erken bir model 
olabilir.  

İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul hızlı tren 
hatlarının tamamlanması ile bu şehirler 
dışında Konya, Eskişehir, Bursa gibi 
şehirlere şaşılacak kadar kısa zamanda 
ulaşacağız. 

İzmir’e ikinci bir havaalanı yapılacak. 
İzmir-İstanbul otoyolu projesi ihale 

edilmiş ve güzergâh boyunca altı devasa 
şantiyede inşa faaliyeti başlamıştır. Proje 

tamamlandığında 8 saat olan ulaşım süreci 
yarı yarıya azalacak yani dört saate inecek-
tir. Kısaca hava, kara, demir ve deniz yolları 
birbirini aratmayacak tercih bolluğu içinde 
ulaşım alanında birbirleri ile yarışıyor 
olacaklardır. Bu hız ve konfor bile şehre 
bariz bir gelişme, iyileşme kazandıracaktır. 

35 projenin ayrıntılarını halkımızla 
paylaştık. Sonuç itibariyle İzmir’in 2023 
hede�, öncelikle milyonlarla ifade edilen 
nüfusunu sadece barındırmak değil, 
onların çağdaş, rahat, ayrıcalıklı yaşama 
imkânı buldukları kentsel mekân ve 
altyapıya sahip oldukları bir merkez 
olmalıdır. Büyük ve bölge şehirleri ile her 
türlü iletişim, ulaşım ve erişimi kolay 
olması sebebi ile her türlü alışverişin rahat 
yapıldığı, sürekli besleyen ve sürekli besle-
nen canlılıkta, verimli, dinamik bir şehir 
olmalı. Türkiye ve dünya ile bütünleşmiş 
bir İzmir, sadece Ege’nin değil, Türkiye’nin, 
dünyanın incisi olmaya namzettir.

 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığını ve bu 

konuda yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz konuları değerlendirir 
misiniz?

EXPO 2020’nin kazanılması duru-
munda, İzmir’de göz kamaştırıcı bir 
gelişme yaşanacaktır. Ancak geçmiş tecrü-
belerimizi iyi analiz edip, ders çıkarmamız 
gerekiyor. Bu konuda herhangi bir zaafa 
düşülmemesi gerektiği açık. Daha çok ve 
daha programlı çalışmamız gerekiyor.  

Biz EXPO 2020’ye talibiz. Ancak 
biliyoruz ki, bunun gerçekleşmesi 160 
ülkenin, çeşitli usullerle seçilen delegasyo-
nunun kullanacakları oya bağlı. Dolayısıyla 
her ülke için ikna edici 
dil ve yöntemi 
bulmalıyız. Ayrıca, her 
kesim sözgelimi üniver-
site çevreleri bu konuyu 
g ü n d e m l e r i n d e 
tutmalıdır. Gittikleri her 
yerde karar vericileri ve 
delegeleri etkileyecek 
g ö r ü ş m e l e r 
yapmalıdırlar. Gerekirse 
önceden de yaptığımız 
gibi bize oy verecek 
ülkelere ziyaretler 
yapmalıyız. Kendimizi, 
imkân ve avantajlarımızı 

onlara anlatmalıyız. Bunlar belli bir bilgi, 
program ve düzen içinde yapılmalıdır. Bu 
konu bizim gündemimizden hiç çıkmadı. 
Gittiğimiz her yerde bir yolunu bulup 
gündeme getiriyoruz.

Varsa İzmir için gerçekleşmesini hayal 
ettiğiniz projeleri/yatırımları sıralar 
mısınız?

Hayalin de, İzmir’e hizmetin de sınırı 
yoktur. 

İzmir 2023 vizyonu bağlamında kamu-
oyu ile 35 projeyi paylaştık. 35 sadece İzmir 
ile daha yoğun bir bütünsellik için sembo-
lik bir sayı. Bu 45’de olabilir, 55 de. Önemli 
olan İzmir’i İzmirlileri sevmektir. Önemli 
olan hayatı coşkuyla sevmektir. Birbirimize 
kalbimizi, gönlümüzü, kucağımızı 
açmaktır. Biz İzmir’i ayrım gözetmeksizin 
tüm insanları ile seviyoruz. Bizim asıl 
zenginliğimiz güzel insanlarımızdır. 
Kalkınmamızda, gelişmemizde en önemli 
kaynak insanımızdır. Mutsuz insanların 
huzurlu kenti olmaz. İnsanımızı mutlu, 
umutlu kılmaksızın şehrin coşkusunu 
çoğaltamayız. İzmir varlık ve yaşam 
coşkusunu körelten bu geçici tıkanıklığı 
sağduyuyla, akılla, sevgiyle aşmalıdır. 
Aşacaktır da.  

Biz İzmir’i ileri teknoloji merkezi 
yapmak gibi bir ideale sahibiz. Bu gayret 
mesnetsiz değildir, zira İzmir’de bu potan-
siyel mevcuttur. İzmir bir üniversiteler ve 
araştırma merkezleri şehri olmak için 
gerekli her türlü kaynağa sahiptir. Zengin 
kültür varlıkları ve her zevke hitap eden 
iklimiyle daha pek çok imkan için İzmir 
hazır diyoruz.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) İstanbul Finans Merkezi Projesi 
kapsamında İstanbul’a taşınmak isten-
mesi ve bu konuda İzmir kamuoyunun 
gösterdiği direnç konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Borsalar, çağımız ekonomi ve �nans 
sisteminin önemli bir mekanizmasıdır. 
Ekonominin nabzı borsalarda 
tutulmaktadır. Borsalar sadece spekülatif 
karşılıklar değil aynı zamanda ülkelerin 
siyasal, sosyal durumlarının göstergesi 
sayılmaktadır. Şu an dünya ekonomisinin 
can damarı New York, Frankfurt, Tokyo 
gibi önemli borsa ve �nans merkezlerinde 
atmaktadır. Bu merkezlerin ibresi 
ekonominin istikametini, seyrini, buna 
bağlı olarak genel gidişatı göstermektedir. 
Öncelikle dünya sistemi içinde etkin olarak 
var olmak istiyorsak güçlü bir �nans ve 
borsa merkezine sahip olmamız gerekir. 
İzmir VOB’un İstanbul’a taşınması projesi, 
tamamen böyle bir merkez kurma amacına 
dönüktür. 

Hükümetimiz İstanbul'u dünyanın en 
önemli �nans merkezlerinden biri haline 

getirmek istemektedir. Eğer böyle bir 
amacımız varsa VOB'un merkezinin de 
İstanbul'da olması gerekiyor. Dağınıklık 
her bakımdan za�yet oluşturuyor. Aslında 
bu karar çok daha önce alınmıştı. Ama o 
dönemde ertelendi. VOB'un daha etkin ve 
daha güçlü olması için bu adımın atılması 
zorunludur. Ancak belli kurallar içinde, 
İstanbul’la bütünleşerek İzmir’de de faaliyet 
sürdürülebilir, işlem yapılabilir. En az bu 
kadar önemli, ihmale gelmeyecek kadar 
önemli bir başka konu da lisanslı ürün 
depoculuğudur.  

Bu projenin gerçekleşmesi ile İzmir 
kaybetmeyecektir. Çünkü Türkiye 
kazanacaktır. Türkiye’nin hiçbir kazancı 
İzmir’in veya başka bir ilimizin kaybı 
olmaz, olamaz. Türkiye dünyanın önemli 
bir �nans merkezi olmalı. İzmir, bu süreç 
içinde ayrıcalıklı rolü ile daha güçlü, daha 
zengin olmalıdır. Bu konuda kamuoyunda 
bilgi eksikliği olabilir. Bu, eksik bilgilerle 
lokal düşünmek veya lokal düşünmekle 
eksik (veya yanlış) bilgi sahibi olmak 
şeklinde yansımalar tezahür edebilir. 
Kamuoyu aydınlatılmalıdır.

 
İzmir’in son yıllarda gelişmediği, 

patinaj yaptığı yolundaki görüşler 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir son yıllarda, özellikle yerel 
liderlik sorunu yaşamaktadır. Belediye 
sorunlar karşısında tıkanmaktadır. 
Yönetimdeki başarısızlık, hizmetlerin 
vaktinde, seri ve yaygın verilememesi; kent 
hayatını, buna bağlı olarak başta sanayi ve 
ticaret olmak üzere ekonomik faaliyetleri 
olumsuz etkilemektedir. İzmir’i yönetenler 
altyapı gibi hayatı kolaylaştıracak esaslar 
üzerinde yoğunlaşmak yerine, ideolojik 
hassasiyetleri öne çıkardıklarından, hizmet 
geri plana itildi. İzmir’in enerjisi bir türlü 
harekete geçirilemiyor. Yerel yöneticiler 
kentin tarihsel, kültürel ve yaşayan canlı 
dokusu ile buluşamıyor, bütünleşemiyorlar. 

İzmir’in yolunu, u�unu açma konusunda 
son derece yetersizler. Bugün İzmir patinaj 
yapıyorsa, imkân bolluğu içinde 
beceriksizliğin çözüm üretemeyen 
iradesizliği, kararsızlığı sebebi iledir.

Kentimiz Türkiye’nin ikinci büyük 
tarım üreticisi ama aynı anda bir sanayi 
ve turizm merkezi. Sizce İzmir hangi 
sektör veya sektörlerde büyümeli?

İzmir Anadolu’nun en eski kentlerin-
den biridir. İlk kuruluşundan bu yana 
İzmir gerçek manada kent olmayı hak 
edecek çeşitliliği ile hep cazibe merkezi 
olmuştur. Bir kent farklı imkân ve seçenek 
bolluğunu barındırdığı ölçüde büyür, 
büyüktür. İzmir bugün de böyle bir kenttir. 
Hem tarım, hem sanayi, hem ticaret, hem 
turizm ve kültür şehridir. Bunlardan birini 
öne çıkarmak için diğerini geriye itmek 
gerekmez. Her bir sektör için yeterli alan ve 
imkânımız vardır. Sonra bunlar entegre 
konulardır. Bir yandan tarımsal faaliyette 
bulunacağız, diğer yanda tarım ürünler-
imizi sanayimizde işleyecek, limanımızda 
da dış pazarlara göndereceğiz. Özetle İzmir 
varlığı ile bütünleşmiş tüm alanlarda 
iddialı olmalıdır. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olmayı 
hede�erken bugün Türkiye’nin üç büyük 
kentinden biri olan İzmir’in 2023 hede� 
sizce ne olmalı?

Türkiye 2023’te dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri olacak. 

Bu bir düşünce, yorum, beklenti değil. 
Bu bir iddia. Türkiye’nin, giderek bütün bir 
milletin, hepimizin iddiası bu. Biz, millet ve 
ülke ile bütünleşmiş kadrolar olarak bu 
hedefe kilitlendik. Şu an Türkiye, kalkışa 
geçmiş bir büyük jet uçağı gibidir. Yükseliş 
halindedir.  İlk sorunuza cevap verirken 
“Türkiye’nin hiçbir kazancı İzmir’in veya 
başka bir ilimizin kaybı olmaz, olamaz” 
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AK Parti İzmir Milletvekili 
Mehmet Sayim Tekelioğlu



Ulusal Süt Zirvesi’nde tescillendi

yapmasını sağlamak için 2009’da çalışma 
gerçekleştirdik. Bu yıl okul sütü projesini 
başlattık. Bugüne kadar ha�anın 5 günü, 7 
milyon 200 bin çocuğumuza 200 ml.lik 
kutularda süt dağıttık. Türkiye’nin dört bir 
yanındaki 32 bin 600 okulda bu projeyi 
gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde bu ölçekte bir proje uygulanmadı. 
Hastaneye giden çocuklarda süt şekerine 
hassasiyet gibi bir takım şikayetlere 
rastlandı. Çocukların hiçbirisine gıda 
zehirlenmesi teşhisi konulmadı. 200 ml.lik 
bir kutu süt günlük hayvansal protein 
ihtiyacının yüzde 30’unu karşılıyor. 
Çocukların sağlıklı beslenmesi için bu 
proje desteklenmeli. Bunun yanı sıra 
hayvansal ürünlerin pazar mekanizmasını 
kolaylaştırmak için süt ve et ürünleriyle 
ilgili bir piyasa düzenlemesi yapacağız. 
Böylelikle üretici, sanayici ve tüketiciler 
�yat hareketlerinden korunacak. ”

İzmir Valisi Cahit Kıraç da yaptığı 
konuşmada İzmir’in süt üretimi ve 
endüstrisinin önemli aktörlerinden biri 
olduğunu belirterek, 2016’da düzenlenecek 
Uluslararası Süt Zirvesi için en uygun 
kentin İzmir olduğunu söyledi. Kentin bu 
zirveye aday olduğunu belirten Kıraç, 
“2020 yılı EXPO’suna hazırlanıyoruz ve bu 
alanda birçok kongre merkezimiz hizmete 
girecektir. Bu nedenle 2016 Uluslararası Süt 
Zirvesine ev sahibi olma konusunda talebi-
miz var” dedi. Kıraç, “2016 zirvesinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Ulusal Süt Konseyi ve İzmir Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü himayelerinde 
Platform Fuarcılık tarafından, Pınar, Ziraat 
Bankası’nın platin, İzmir Ticaret Odası’nın 
altın, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği, İzmir Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Çamlı 
Yem’in gümüş sponsorluğunda düzenlenen 
1.Ulusal Süt Zirvesi, 21-23 Mayıs tarihleri 
arasında Çeşme Altınyunus Oteli’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen zirve, 1500’ün üzerinde 
katılımcısı ile Türkiye’nin en büyük süt 
etkinliği olma özelliğini taşıdı. Güvenli 
beslenmenin öneminin arttığı günümüzde, 
süt ve süt ihracat olanak ve politikalarının 
tartışıldığı zirvede süt tüketiminin 
artırılmasına yönelik Süt Bıyığı 
Kampanyası da ünlü konukların katılımıyla 
start aldı. 

Zirvenin açılışına Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gürcistan 
Özerk Bölgesi Tarım Bakanı Donari 
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Sütün Başkentinin İzmir olduğu 

uygulamasına devam edilmeli, üreticinin 
maliyetine yardımcı olacak miktarlarda 
sağlanmalı” dedi.

Sütte taklit ve tağşişe sıkı denetim
İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Ahmet Güldal “Ülkemiz Süt 
Sektöründe Ege Bölgesi’nin Yeri ve Önemi” 
başlıklı sunumunda İzmir’in büyükbaş 
hayvancılık açısından öne çıkan şehir 
olduğunu söyleyerek “Bazı illerimizde 
kayıtlı süt oranları daha fazladır. Örgütlen-
menin daha sağlıklı olduğu yerlerde sayısal 
olarak daha net sonuç alıyoruz. İzmir’de 
174 adet süt ve süt ürünleri tesisi 
bulunuyor. İzmir, hayvan sayısında verim-
lilik olarak 2. sırada ve süt verimliliğinde de 
1. sırada yer alıyor. Küçük Menderes 
havzası süt üretiminin en yoğun olduğu 
kesim. Sütte soğuk zincirini, 2011 yılından 
itibaren %82 oranına, 2012 Mayıs ayına 
baktığımızda da bu oranı %90’a çıkarmış 
bulunuyoruz” dedi. Ahmet Güldal, İl 
Müdürlüğü olarak sektöre ilişkin hede�er-
ini ise şöyle sıraladı:

“Valimizin talimatıyla, süt üreten 
işletmelerde ahır ve sağım, hijyene yönelik 
çalışmalarla ilgili eğitim programı 
hazırladık. Bu amaçla, süt üreten 
işletmelerde çalışacak bakıcıların eğitilmesi 
ve serti�kalandırılmasını hede�iyoruz.” 
Bunun dışında, süt üretiminden 
tüketimine kadar olan süreci izlenebilir 
yapmak ve bu süreçte sütün kalitesini 
korumak, hastalıktan ari işletme sayılarının 
hızla arttırılması da hede�erimizdir. Süt 
sanayisine yönelik olarak ise; soğutulmuş 
ve kaliteli süte farklı �yat uygulanması, 
kayıtsız işletmelerin en kısa sürede kayıt 
altına alınacak şartlara kavuşturulması, süt 

gelişimi açısından önemli görevler 
düştüğünü ancak mevcut mali yapıları ile 
mevzuatta belirtilen görevleri yerine getire-
bilmelerinin mümkün olmadığını 
vurguladı. Kocagöz, “Tüm ürün konseyleri 
olarak, ilgili ürünün ticaretinden yapılacak 
cüzi kesintilerle konsey bütçelerinin 
güçlendirilmesi �krimizi sizlere 
sunmuştuk. Bizlerin görevlerini layıkıyla 
yapabilmesi amacıyla bu düzenlemenin 
yapılmasında yardımlarınızı sizden talep 
ediyoruz” diye konuştu. 

13 milyon ton sütün yüzde 18’i 
sanayiye aktarılıyor

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
İdil Yiğitbaşı, süte her yaş grubundan 
insanın ihtiyaç duyduğunu belirterek, 
Türkiye’de tüketimin daha da artırılması 
gerektiğini söyledi. Türkiye’de üretilen 13 
milyon ton sütün yüzde 18’inin sanayiye 
aktarıldığını, Hollanda’da ise bu oranın 
yüzde 100 olduğunu belirten Yiğitbaşı, 
“Kaliteli süt üretimimiz her geçen gün 

Sürmanidze, AK Parti İzmir Milletvekilleri 
İlknur Denizli ve Ali Aşlık, İzmir Valisi 
Cahit Kıraç, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Kocagöz, 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Arman, Meclis Başkan 
Yardımcısı Ömer G. Tuncer, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, Uluslararası Sütçülük Federasy-
onu Başkanı Richard Doyle ve çok sayıda 
sektör temsilcisi katıldı. 

Uluslararası Süt Zirvesi İzmir’de 
yapılmalı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, açılışta yaptığı konuşmada 
2016’da yapılacak olan Uluslararası Süt 
Zirvesi’nin İzmir’de yapılması gerektiğini 
ve bu konuda her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını söyledi. Sütçülük, 
hayvancılık ve tarım için önemli bir gün 
yaşandığını belirten Bakan Eker, 
“Hayvancılığın evrensel standartlarda 
yapıldığı, hayvansal ürünlerin sanayie 

dönüştüğü, bu konudaki sanayi tesislerinin 
ilk geliştirildiği il olan İzmir’de böyle bir 
etkinlik çok önemli” dedi. 

İzmir’in Türkiye’nin en çok süt üretilen 
ve sektörde 7 milyon ton kapasite ile en 
büyük sanayiye sahip bir kent olduğunu 
vurgulayan Eker, “Uluslararası Süt Zirvesi 
İzmir’de yapılırsa İzmir’e 3 bine yakın kişi 
gelecek. Bu misa�rler için gerekli 
altyapının hazırlanması önemli. Bunun 
çözümü İzmir Valiliği, milletvekilleri ile 
kentin sanayicileri ve sivil toplum 
kuruluşlarına düşer. İzmir’in böyle bir 
etkinliği en iyi şekilde yapacağına 
inanıyorum” diye konuştu. 

Bakanlığın süt konusundaki 
çalışmalarına değinen Eker, şunları 
söyledi:

“Sütte maliyet sorunu zaman zaman 
ortaya çıkıyor. Bunun için tam müdahale 
mekanizması gerekiyor. Süt tozu 
uygulamasını, yerli süt üreticisinden elde 
edilen sütlerden yerli sanayicinin 

buluşmak üzere” diyerek sözlerini 
noktaladı. 

Süt üretimimiz artmalı, sanayisi 
gelişmeli

Hayvancılık sektörü ve dolayısıyla süt 
üretiminin önemli bir değişim sürecinden 
geçtiğini belirten İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış 
Kocagöz, birçok yatırımcının bu sektöre 
yatırım yaptığını, Türkiye’de süt üretiminin 
küçük aile işletmelerinde yapılırken 
günümüzde büyük ölçekli ve daha profesy-
onel yatırımların devreye girdiğini söyledi. 
Son yıllarda İzmir’de yapılan hayvancılık 
yatırımlarının, sadece hayvansal üretim 
miktarı açısından değil tarımsal üretim 
deseni açısından da önemli değişimlerin 
yaşanmasına neden olduğunu kaydeden 
Kocagöz, şunları söyledi:

“Bu yatırımların sonucunu süt üretim 
rakamlarında da görmek mümkün. 
Üretimimiz ciddi oranda artıyor. Ancak, 
her değişimde olduğu gibi süt sektörünün 
kendi içerisinde yaşadığı bu değişim de 
mevcut ve yeni sorunların ortaya 
çıkmasına neden oluyor. Aslına bakarsak, 
sektörün geleceği de burada gizli. Genelde 
hayvancılık, özelde süt üretimi, üreticimi-
zin ve büyük yatırımcılarımızın bir dönem 
ağırlıklı olarak tercih ettiği bir moda 
tarımsal üretim mi olacak? Yoksa bağlı 
sektörleriyle birlikte büyük ve önemli bir 

sanayi şekline dönüşerek, aynı zamanda 
ülkemiz için önemli bir ihracat geliri 
sağlayacak yapıya mı kavuşacak? Şüphesiz 
ki, hepimiz ikinci seçeneği tercih ediyoruz. 
Süt üretimi artmalı ve süt ürünleri sanayi-
imiz gelişmeli. Ancak sağlıklı ve hijyen 
kurallarına uygun üretim yapmak 
zorundayız. Pazarda iddialı olmak, sağlıklı 
nesiller yetiştirmek ve insanımızın gıda 
güvenliğini temin etmek için buna mecbu-
ruz. Ayrıca, yurtdışı piyasalarda var 
olabilmek, dahası bu sektörde bir marka 
olabilmek için de buna mecburuz. Gıda 
güvenliği konusunda, bu yılbaşında 
yürürlüğe giren uygulamalar nedeniyle 
bakanlığımıza öncelikle bir tüketici olarak 
teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu 
çalışmaların orta ve uzun dönemde çok 
önemli katkıları olacaktır. Ancak, gıda 
güvenliği konusunda sadece bakanlığın ya 
da diğer resmi kurumların çalışmaları 
yeterli olmayacaktır. Meslek odalarına, 
kooperati�ere, üniversitelere ve sivil 
toplum kuruluşlarına ayrı ayrı çok önemli 
görevler düşüyor. En önemli görev de 
üretici, tüccar, sanayici, ihracatçı sektörün 
tüm kesimlerini bir arada toplayan ürün 
konseylerinindir. “

Ulusal ürün konseylerinin bütçeleri 
güçlendirilmeli

Barış Kocagöz, ayrıca, ürün konseyler-
ine tarım ve ilgili sanayi sektörlerinin 

artıyor ama daha gidecek çok yolumuz var” 
dedi. 

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun 
Çamlı da, sütün güvenli bir gıda olarak 
sofralara gelmesinin büyük emeklere bağlı 
olduğunu belirterek, okul sütü projesi için 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkürlerini iletti. 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, süt sektörünün 
merkezi olan İzmir’in verimlilik ve kalitede 
başı çektiğini belirterek kayıtdışı üretimin 
sektörün en büyük sorunu olduğunu 
söyledi. Tağşişin hem insan sağlığını hem 
de sektördeki aktörleri rahatsız ettiğini 
belirten Demirtaş, cezaların artırılmasını, 
sağlıklı ve hijyenik süt üretiminin teşvik 
edilmesini istedi. Sütteki dalgalı �yatın da 
sıkıntı yarattığını söyleyen Demirtaş, KDV 
oranının da indirilmesi gerektiğini belirtti. 

Zirvedeki panellerde önemli bilgiler 
paylaşıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 

üretici ve sektörün ileri gelenlerinin 
katıldığı zirvede, çeşitli üniversitelere 
mensup öğretim görevlileri, profesörler ve 
sektörde yer alan kişiler tarafından süt 
üretimi ve sütün insan sağlığındaki yeri ve 
önemi üzerine bilgiler verildi. 

Zirvenin ilk panelinde, Türkiye Çiğ Süt 
ve Süt Ürünleri Üretimi ve Kalitesi konu-
suna değinildi. Konuyla ilgili sunum yapan 
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhit-
tin Özder, ailelerin genel olarak düştükleri 
bir yanılgıya dikkat çekerek sütün yalnızca 
boy uzatmaya yaramadığını, dolayısıyla 
vücudun sağlıklı gelişimi ve gerekli 
vitaminleri depolaması adına çok önemli 
bir besin maddesi olduğuna değindi. Süt 
üretiminde alternatif arayışlara 
yönelindiğini belirten Özder, “Eskiden %4 
oranında seyreden manda sütü üretiminin, 
şu anki verilere baktığımızda %13’lük 
seviyeye yükseldiği görülmektedir. Manda 
ve keçi sütü piyasa koşullarında tüketicilere 
farklı ürünler sunabilmek adına önemli 
besin öğeleridir” dedi. Bu farklı yönelim-
lerle birlikte süt üretim miktarının arttığını 
belirten Özder, “ Dünyaya baktığımızda 
sermayeleri 3 milyar dolar üzerindeki 
büyük işletmeler dünyadaki süt üretimini 
arttırıyor. Başlıca ithalatçı ülkelerin 
başında Çin ve Rusya geliyor. 2008 yılında 
yaşanan kriz dolayısıyla dünyada sektörel 
anlamda bir düşüş yaşanmıştır. Ancak 2012 
yılıyla birlikte üretim miktarında önemli 
oranda artış olduğu görülmektedir. Düny-
adaki çiğ süt �yatlarına bakılacak olursa 
bizdeki �yat 0.80 TL civarında seyrederken 
Avrupa Birliği’nde bu oran 0.72 TL olarak 
görülmektedir. Yine, İskandinav ülkeleri, 
Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde çiğ süt 
�yatları bizden daha düşük seyretmekte-
dir” diye konuştu. Rakamlara bakıldığında 
bizdeki çi�lik çıkışı süt �yatlarının ucuz 
olmamasına karşın bizim üreticimizin 
Avrupa’daki üreticiler kadar kazanç elde 
edemediğine dikkat çeken Muhittin Özder, 
yem �yatlarının AB’de 0.44 TL, bizde ise 
0.70 TL olduğunu, bu yüzden de 
Türkiye’nin kazancının daha düşük 
olduğunu söyledi. 

Pınar Süt Eskişehir Fabrika Direktörü 
Gürkan Hekimoğlu, Süt Tedarik Yöntem-
leri ve Alternatif Öneriler başlıklı sunu-
munda Türkiye’nin 15.büyük süt üreticisi 
olduğuna dikkat çekerek, “Üreticiye 
ödenen miktarla, satış �yatı arasında �yat 
farkı vardır. Ekonomik ölçek büyüklüğünü 
yaratmış olan şirketlerin varlığı sektörü 
daha da geliştirmektedir. Süt teşvik primi 

toplama ağı ve soğuk zincirde süt sanayi-
cilerinin yatırımdan kaçınmamasını 
sağlamak, Bakanlığımızın da katkılarıyla 
süt işletme tesislerinin modernizasyonu ve 
teknolojik yeniliklerden yararlanılması, süt 
üretimindeki mevsimsel dalgalanmadan 
doğan �yat farklarının azaltılması da 
öncelikli hede�erimiz arasındadır.

Konuşmasının son bölümünde süt 
üretimindeki denetlemelerinin 
süreceğinden bahseden Güldal, “Süt ürün-
lerinde taklit ve tağşişe yönelik sıkı ve 
tavizsiz denetimlerimiz sürecektir” dedi.

Panelin ikinci oturumunda Süt 
Hayvancılığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 
konusuna değinildi. Üçüncü oturumunda 
ise Dr. Ender Saraç Sağlıklı Beslenmede 
Sütün Önemi ve Gıda Güvenliği konu-
sunda katılımcılara bilgi verdi. Saraç, sütün 
bebek ve anne arasında çok önemli bir 
bağın oluşmasını sağlayan mucizevi bir 

besin maddesi olduğunu söyledi. Ayrıca, 
“Sütün paketlenmesi çok önemlidir. 
Sağlıklı koşullar altında sokak sütü yerine 
paket sütü tercih etmeliyiz. Kaynatılan 
sütün B12 vitamini ve besleyici etkileri 
oldukça azalıyor. Bunun yanı sıra, 
günümüzde tek tük görülmeye başlayan 
Brucella hastalığının, yazın  sokakta satılan 
açık sütlerde bulunan mikroplar nedeniyle 
artma ihtimali bulunuyor. Süt 
endüstrisinin artık farklı kaynaklara da 
yönelmesi gerekiyor. Keçi sütü bu anlamda 
önemli. Manda ve keçi sütü ra�arda daha 
fazla yer almalı. Bakanlığı okullara süt 
dağıtım projesi için tebrik etmemiz gerekir. 
Çünkü birçok çocuğumuz süt bulamıyor. 
Buradaki tek yanlış sütün içerisine şeker 
karıştırılmasıdır. Bu çocukların ileride 
obezite ve şeker hastalığı gibi hastalıklara 
yakalanma riskine davetiye çıkarıyor. 
Çocuklara sütü kendi tadıyla alıştırmalıyız. 
Okul kampanyalarında bunu sık sık 
vurgulamalıyız. Sütü sadece süt olarak 
değil, mayalanmış ürünleriyle de 
düşünmeli, çocuklarımıza bu değişik 
alternati�eri de alıştırmalıyız” dedi.

Süt tüketicilerine sağlık önerilerinde 
bulunan Saraç, “Kalsiyum ve D vitamini 
oldukça önemlidir. Yapılan son tıbbi 
araştırmalarda bu vitaminleri yüksek 
oranda tüketenlerde meme kanseri ve 
bağışıklık sistemine bağlı hastalıkların 
görülme oranının oldukça düştüğü 
gözleniyor. Zekanın artmasında da süt 
tüketimi oldukça önemli. Süt üreticilerine 
ise hayvanlarının bakım şartlarını biraz 
daha iyileştirmelerini, havalandırmanın iyi 
olduğu ve hayvanların özgürce 
dolaşabildiği alanlar yaratmalarını tavsiye 
ediyorum” dedi.

Ulusal Süt Zirvesi’nde tescillendi



yapmasını sağlamak için 2009’da çalışma 
gerçekleştirdik. Bu yıl okul sütü projesini 
başlattık. Bugüne kadar ha�anın 5 günü, 7 
milyon 200 bin çocuğumuza 200 ml.lik 
kutularda süt dağıttık. Türkiye’nin dört bir 
yanındaki 32 bin 600 okulda bu projeyi 
gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde bu ölçekte bir proje uygulanmadı. 
Hastaneye giden çocuklarda süt şekerine 
hassasiyet gibi bir takım şikayetlere 
rastlandı. Çocukların hiçbirisine gıda 
zehirlenmesi teşhisi konulmadı. 200 ml.lik 
bir kutu süt günlük hayvansal protein 
ihtiyacının yüzde 30’unu karşılıyor. 
Çocukların sağlıklı beslenmesi için bu 
proje desteklenmeli. Bunun yanı sıra 
hayvansal ürünlerin pazar mekanizmasını 
kolaylaştırmak için süt ve et ürünleriyle 
ilgili bir piyasa düzenlemesi yapacağız. 
Böylelikle üretici, sanayici ve tüketiciler 
�yat hareketlerinden korunacak. ”

İzmir Valisi Cahit Kıraç da yaptığı 
konuşmada İzmir’in süt üretimi ve 
endüstrisinin önemli aktörlerinden biri 
olduğunu belirterek, 2016’da düzenlenecek 
Uluslararası Süt Zirvesi için en uygun 
kentin İzmir olduğunu söyledi. Kentin bu 
zirveye aday olduğunu belirten Kıraç, 
“2020 yılı EXPO’suna hazırlanıyoruz ve bu 
alanda birçok kongre merkezimiz hizmete 
girecektir. Bu nedenle 2016 Uluslararası Süt 
Zirvesine ev sahibi olma konusunda talebi-
miz var” dedi. Kıraç, “2016 zirvesinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Ulusal Süt Konseyi ve İzmir Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü himayelerinde 
Platform Fuarcılık tarafından, Pınar, Ziraat 
Bankası’nın platin, İzmir Ticaret Odası’nın 
altın, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği, İzmir Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Çamlı 
Yem’in gümüş sponsorluğunda düzenlenen 
1.Ulusal Süt Zirvesi, 21-23 Mayıs tarihleri 
arasında Çeşme Altınyunus Oteli’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen zirve, 1500’ün üzerinde 
katılımcısı ile Türkiye’nin en büyük süt 
etkinliği olma özelliğini taşıdı. Güvenli 
beslenmenin öneminin arttığı günümüzde, 
süt ve süt ihracat olanak ve politikalarının 
tartışıldığı zirvede süt tüketiminin 
artırılmasına yönelik Süt Bıyığı 
Kampanyası da ünlü konukların katılımıyla 
start aldı. 

Zirvenin açılışına Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gürcistan 
Özerk Bölgesi Tarım Bakanı Donari 
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uygulamasına devam edilmeli, üreticinin 
maliyetine yardımcı olacak miktarlarda 
sağlanmalı” dedi.

Sütte taklit ve tağşişe sıkı denetim
İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Ahmet Güldal “Ülkemiz Süt 
Sektöründe Ege Bölgesi’nin Yeri ve Önemi” 
başlıklı sunumunda İzmir’in büyükbaş 
hayvancılık açısından öne çıkan şehir 
olduğunu söyleyerek “Bazı illerimizde 
kayıtlı süt oranları daha fazladır. Örgütlen-
menin daha sağlıklı olduğu yerlerde sayısal 
olarak daha net sonuç alıyoruz. İzmir’de 
174 adet süt ve süt ürünleri tesisi 
bulunuyor. İzmir, hayvan sayısında verim-
lilik olarak 2. sırada ve süt verimliliğinde de 
1. sırada yer alıyor. Küçük Menderes 
havzası süt üretiminin en yoğun olduğu 
kesim. Sütte soğuk zincirini, 2011 yılından 
itibaren %82 oranına, 2012 Mayıs ayına 
baktığımızda da bu oranı %90’a çıkarmış 
bulunuyoruz” dedi. Ahmet Güldal, İl 
Müdürlüğü olarak sektöre ilişkin hede�er-
ini ise şöyle sıraladı:

“Valimizin talimatıyla, süt üreten 
işletmelerde ahır ve sağım, hijyene yönelik 
çalışmalarla ilgili eğitim programı 
hazırladık. Bu amaçla, süt üreten 
işletmelerde çalışacak bakıcıların eğitilmesi 
ve serti�kalandırılmasını hede�iyoruz.” 
Bunun dışında, süt üretiminden 
tüketimine kadar olan süreci izlenebilir 
yapmak ve bu süreçte sütün kalitesini 
korumak, hastalıktan ari işletme sayılarının 
hızla arttırılması da hede�erimizdir. Süt 
sanayisine yönelik olarak ise; soğutulmuş 
ve kaliteli süte farklı �yat uygulanması, 
kayıtsız işletmelerin en kısa sürede kayıt 
altına alınacak şartlara kavuşturulması, süt 

gelişimi açısından önemli görevler 
düştüğünü ancak mevcut mali yapıları ile 
mevzuatta belirtilen görevleri yerine getire-
bilmelerinin mümkün olmadığını 
vurguladı. Kocagöz, “Tüm ürün konseyleri 
olarak, ilgili ürünün ticaretinden yapılacak 
cüzi kesintilerle konsey bütçelerinin 
güçlendirilmesi �krimizi sizlere 
sunmuştuk. Bizlerin görevlerini layıkıyla 
yapabilmesi amacıyla bu düzenlemenin 
yapılmasında yardımlarınızı sizden talep 
ediyoruz” diye konuştu. 

13 milyon ton sütün yüzde 18’i 
sanayiye aktarılıyor

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
İdil Yiğitbaşı, süte her yaş grubundan 
insanın ihtiyaç duyduğunu belirterek, 
Türkiye’de tüketimin daha da artırılması 
gerektiğini söyledi. Türkiye’de üretilen 13 
milyon ton sütün yüzde 18’inin sanayiye 
aktarıldığını, Hollanda’da ise bu oranın 
yüzde 100 olduğunu belirten Yiğitbaşı, 
“Kaliteli süt üretimimiz her geçen gün 

Sürmanidze, AK Parti İzmir Milletvekilleri 
İlknur Denizli ve Ali Aşlık, İzmir Valisi 
Cahit Kıraç, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Kocagöz, 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Arman, Meclis Başkan 
Yardımcısı Ömer G. Tuncer, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, Uluslararası Sütçülük Federasy-
onu Başkanı Richard Doyle ve çok sayıda 
sektör temsilcisi katıldı. 

Uluslararası Süt Zirvesi İzmir’de 
yapılmalı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, açılışta yaptığı konuşmada 
2016’da yapılacak olan Uluslararası Süt 
Zirvesi’nin İzmir’de yapılması gerektiğini 
ve bu konuda her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını söyledi. Sütçülük, 
hayvancılık ve tarım için önemli bir gün 
yaşandığını belirten Bakan Eker, 
“Hayvancılığın evrensel standartlarda 
yapıldığı, hayvansal ürünlerin sanayie 

dönüştüğü, bu konudaki sanayi tesislerinin 
ilk geliştirildiği il olan İzmir’de böyle bir 
etkinlik çok önemli” dedi. 

İzmir’in Türkiye’nin en çok süt üretilen 
ve sektörde 7 milyon ton kapasite ile en 
büyük sanayiye sahip bir kent olduğunu 
vurgulayan Eker, “Uluslararası Süt Zirvesi 
İzmir’de yapılırsa İzmir’e 3 bine yakın kişi 
gelecek. Bu misa�rler için gerekli 
altyapının hazırlanması önemli. Bunun 
çözümü İzmir Valiliği, milletvekilleri ile 
kentin sanayicileri ve sivil toplum 
kuruluşlarına düşer. İzmir’in böyle bir 
etkinliği en iyi şekilde yapacağına 
inanıyorum” diye konuştu. 

Bakanlığın süt konusundaki 
çalışmalarına değinen Eker, şunları 
söyledi:

“Sütte maliyet sorunu zaman zaman 
ortaya çıkıyor. Bunun için tam müdahale 
mekanizması gerekiyor. Süt tozu 
uygulamasını, yerli süt üreticisinden elde 
edilen sütlerden yerli sanayicinin 

buluşmak üzere” diyerek sözlerini 
noktaladı. 

Süt üretimimiz artmalı, sanayisi 
gelişmeli

Hayvancılık sektörü ve dolayısıyla süt 
üretiminin önemli bir değişim sürecinden 
geçtiğini belirten İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış 
Kocagöz, birçok yatırımcının bu sektöre 
yatırım yaptığını, Türkiye’de süt üretiminin 
küçük aile işletmelerinde yapılırken 
günümüzde büyük ölçekli ve daha profesy-
onel yatırımların devreye girdiğini söyledi. 
Son yıllarda İzmir’de yapılan hayvancılık 
yatırımlarının, sadece hayvansal üretim 
miktarı açısından değil tarımsal üretim 
deseni açısından da önemli değişimlerin 
yaşanmasına neden olduğunu kaydeden 
Kocagöz, şunları söyledi:

“Bu yatırımların sonucunu süt üretim 
rakamlarında da görmek mümkün. 
Üretimimiz ciddi oranda artıyor. Ancak, 
her değişimde olduğu gibi süt sektörünün 
kendi içerisinde yaşadığı bu değişim de 
mevcut ve yeni sorunların ortaya 
çıkmasına neden oluyor. Aslına bakarsak, 
sektörün geleceği de burada gizli. Genelde 
hayvancılık, özelde süt üretimi, üreticimi-
zin ve büyük yatırımcılarımızın bir dönem 
ağırlıklı olarak tercih ettiği bir moda 
tarımsal üretim mi olacak? Yoksa bağlı 
sektörleriyle birlikte büyük ve önemli bir 

sanayi şekline dönüşerek, aynı zamanda 
ülkemiz için önemli bir ihracat geliri 
sağlayacak yapıya mı kavuşacak? Şüphesiz 
ki, hepimiz ikinci seçeneği tercih ediyoruz. 
Süt üretimi artmalı ve süt ürünleri sanayi-
imiz gelişmeli. Ancak sağlıklı ve hijyen 
kurallarına uygun üretim yapmak 
zorundayız. Pazarda iddialı olmak, sağlıklı 
nesiller yetiştirmek ve insanımızın gıda 
güvenliğini temin etmek için buna mecbu-
ruz. Ayrıca, yurtdışı piyasalarda var 
olabilmek, dahası bu sektörde bir marka 
olabilmek için de buna mecburuz. Gıda 
güvenliği konusunda, bu yılbaşında 
yürürlüğe giren uygulamalar nedeniyle 
bakanlığımıza öncelikle bir tüketici olarak 
teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu 
çalışmaların orta ve uzun dönemde çok 
önemli katkıları olacaktır. Ancak, gıda 
güvenliği konusunda sadece bakanlığın ya 
da diğer resmi kurumların çalışmaları 
yeterli olmayacaktır. Meslek odalarına, 
kooperati�ere, üniversitelere ve sivil 
toplum kuruluşlarına ayrı ayrı çok önemli 
görevler düşüyor. En önemli görev de 
üretici, tüccar, sanayici, ihracatçı sektörün 
tüm kesimlerini bir arada toplayan ürün 
konseylerinindir. “

Ulusal ürün konseylerinin bütçeleri 
güçlendirilmeli

Barış Kocagöz, ayrıca, ürün konseyler-
ine tarım ve ilgili sanayi sektörlerinin 

artıyor ama daha gidecek çok yolumuz var” 
dedi. 

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun 
Çamlı da, sütün güvenli bir gıda olarak 
sofralara gelmesinin büyük emeklere bağlı 
olduğunu belirterek, okul sütü projesi için 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkürlerini iletti. 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, süt sektörünün 
merkezi olan İzmir’in verimlilik ve kalitede 
başı çektiğini belirterek kayıtdışı üretimin 
sektörün en büyük sorunu olduğunu 
söyledi. Tağşişin hem insan sağlığını hem 
de sektördeki aktörleri rahatsız ettiğini 
belirten Demirtaş, cezaların artırılmasını, 
sağlıklı ve hijyenik süt üretiminin teşvik 
edilmesini istedi. Sütteki dalgalı �yatın da 
sıkıntı yarattığını söyleyen Demirtaş, KDV 
oranının da indirilmesi gerektiğini belirtti. 

Zirvedeki panellerde önemli bilgiler 
paylaşıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 

üretici ve sektörün ileri gelenlerinin 
katıldığı zirvede, çeşitli üniversitelere 
mensup öğretim görevlileri, profesörler ve 
sektörde yer alan kişiler tarafından süt 
üretimi ve sütün insan sağlığındaki yeri ve 
önemi üzerine bilgiler verildi. 

Zirvenin ilk panelinde, Türkiye Çiğ Süt 
ve Süt Ürünleri Üretimi ve Kalitesi konu-
suna değinildi. Konuyla ilgili sunum yapan 
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhit-
tin Özder, ailelerin genel olarak düştükleri 
bir yanılgıya dikkat çekerek sütün yalnızca 
boy uzatmaya yaramadığını, dolayısıyla 
vücudun sağlıklı gelişimi ve gerekli 
vitaminleri depolaması adına çok önemli 
bir besin maddesi olduğuna değindi. Süt 
üretiminde alternatif arayışlara 
yönelindiğini belirten Özder, “Eskiden %4 
oranında seyreden manda sütü üretiminin, 
şu anki verilere baktığımızda %13’lük 
seviyeye yükseldiği görülmektedir. Manda 
ve keçi sütü piyasa koşullarında tüketicilere 
farklı ürünler sunabilmek adına önemli 
besin öğeleridir” dedi. Bu farklı yönelim-
lerle birlikte süt üretim miktarının arttığını 
belirten Özder, “ Dünyaya baktığımızda 
sermayeleri 3 milyar dolar üzerindeki 
büyük işletmeler dünyadaki süt üretimini 
arttırıyor. Başlıca ithalatçı ülkelerin 
başında Çin ve Rusya geliyor. 2008 yılında 
yaşanan kriz dolayısıyla dünyada sektörel 
anlamda bir düşüş yaşanmıştır. Ancak 2012 
yılıyla birlikte üretim miktarında önemli 
oranda artış olduğu görülmektedir. Düny-
adaki çiğ süt �yatlarına bakılacak olursa 
bizdeki �yat 0.80 TL civarında seyrederken 
Avrupa Birliği’nde bu oran 0.72 TL olarak 
görülmektedir. Yine, İskandinav ülkeleri, 
Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde çiğ süt 
�yatları bizden daha düşük seyretmekte-
dir” diye konuştu. Rakamlara bakıldığında 
bizdeki çi�lik çıkışı süt �yatlarının ucuz 
olmamasına karşın bizim üreticimizin 
Avrupa’daki üreticiler kadar kazanç elde 
edemediğine dikkat çeken Muhittin Özder, 
yem �yatlarının AB’de 0.44 TL, bizde ise 
0.70 TL olduğunu, bu yüzden de 
Türkiye’nin kazancının daha düşük 
olduğunu söyledi. 

Pınar Süt Eskişehir Fabrika Direktörü 
Gürkan Hekimoğlu, Süt Tedarik Yöntem-
leri ve Alternatif Öneriler başlıklı sunu-
munda Türkiye’nin 15.büyük süt üreticisi 
olduğuna dikkat çekerek, “Üreticiye 
ödenen miktarla, satış �yatı arasında �yat 
farkı vardır. Ekonomik ölçek büyüklüğünü 
yaratmış olan şirketlerin varlığı sektörü 
daha da geliştirmektedir. Süt teşvik primi 

toplama ağı ve soğuk zincirde süt sanayi-
cilerinin yatırımdan kaçınmamasını 
sağlamak, Bakanlığımızın da katkılarıyla 
süt işletme tesislerinin modernizasyonu ve 
teknolojik yeniliklerden yararlanılması, süt 
üretimindeki mevsimsel dalgalanmadan 
doğan �yat farklarının azaltılması da 
öncelikli hede�erimiz arasındadır.

Konuşmasının son bölümünde süt 
üretimindeki denetlemelerinin 
süreceğinden bahseden Güldal, “Süt ürün-
lerinde taklit ve tağşişe yönelik sıkı ve 
tavizsiz denetimlerimiz sürecektir” dedi.

Panelin ikinci oturumunda Süt 
Hayvancılığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 
konusuna değinildi. Üçüncü oturumunda 
ise Dr. Ender Saraç Sağlıklı Beslenmede 
Sütün Önemi ve Gıda Güvenliği konu-
sunda katılımcılara bilgi verdi. Saraç, sütün 
bebek ve anne arasında çok önemli bir 
bağın oluşmasını sağlayan mucizevi bir 

besin maddesi olduğunu söyledi. Ayrıca, 
“Sütün paketlenmesi çok önemlidir. 
Sağlıklı koşullar altında sokak sütü yerine 
paket sütü tercih etmeliyiz. Kaynatılan 
sütün B12 vitamini ve besleyici etkileri 
oldukça azalıyor. Bunun yanı sıra, 
günümüzde tek tük görülmeye başlayan 
Brucella hastalığının, yazın  sokakta satılan 
açık sütlerde bulunan mikroplar nedeniyle 
artma ihtimali bulunuyor. Süt 
endüstrisinin artık farklı kaynaklara da 
yönelmesi gerekiyor. Keçi sütü bu anlamda 
önemli. Manda ve keçi sütü ra�arda daha 
fazla yer almalı. Bakanlığı okullara süt 
dağıtım projesi için tebrik etmemiz gerekir. 
Çünkü birçok çocuğumuz süt bulamıyor. 
Buradaki tek yanlış sütün içerisine şeker 
karıştırılmasıdır. Bu çocukların ileride 
obezite ve şeker hastalığı gibi hastalıklara 
yakalanma riskine davetiye çıkarıyor. 
Çocuklara sütü kendi tadıyla alıştırmalıyız. 
Okul kampanyalarında bunu sık sık 
vurgulamalıyız. Sütü sadece süt olarak 
değil, mayalanmış ürünleriyle de 
düşünmeli, çocuklarımıza bu değişik 
alternati�eri de alıştırmalıyız” dedi.

Süt tüketicilerine sağlık önerilerinde 
bulunan Saraç, “Kalsiyum ve D vitamini 
oldukça önemlidir. Yapılan son tıbbi 
araştırmalarda bu vitaminleri yüksek 
oranda tüketenlerde meme kanseri ve 
bağışıklık sistemine bağlı hastalıkların 
görülme oranının oldukça düştüğü 
gözleniyor. Zekanın artmasında da süt 
tüketimi oldukça önemli. Süt üreticilerine 
ise hayvanlarının bakım şartlarını biraz 
daha iyileştirmelerini, havalandırmanın iyi 
olduğu ve hayvanların özgürce 
dolaşabildiği alanlar yaratmalarını tavsiye 
ediyorum” dedi.



yapmasını sağlamak için 2009’da çalışma 
gerçekleştirdik. Bu yıl okul sütü projesini 
başlattık. Bugüne kadar ha�anın 5 günü, 7 
milyon 200 bin çocuğumuza 200 ml.lik 
kutularda süt dağıttık. Türkiye’nin dört bir 
yanındaki 32 bin 600 okulda bu projeyi 
gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde bu ölçekte bir proje uygulanmadı. 
Hastaneye giden çocuklarda süt şekerine 
hassasiyet gibi bir takım şikayetlere 
rastlandı. Çocukların hiçbirisine gıda 
zehirlenmesi teşhisi konulmadı. 200 ml.lik 
bir kutu süt günlük hayvansal protein 
ihtiyacının yüzde 30’unu karşılıyor. 
Çocukların sağlıklı beslenmesi için bu 
proje desteklenmeli. Bunun yanı sıra 
hayvansal ürünlerin pazar mekanizmasını 
kolaylaştırmak için süt ve et ürünleriyle 
ilgili bir piyasa düzenlemesi yapacağız. 
Böylelikle üretici, sanayici ve tüketiciler 
�yat hareketlerinden korunacak. ”

İzmir Valisi Cahit Kıraç da yaptığı 
konuşmada İzmir’in süt üretimi ve 
endüstrisinin önemli aktörlerinden biri 
olduğunu belirterek, 2016’da düzenlenecek 
Uluslararası Süt Zirvesi için en uygun 
kentin İzmir olduğunu söyledi. Kentin bu 
zirveye aday olduğunu belirten Kıraç, 
“2020 yılı EXPO’suna hazırlanıyoruz ve bu 
alanda birçok kongre merkezimiz hizmete 
girecektir. Bu nedenle 2016 Uluslararası Süt 
Zirvesine ev sahibi olma konusunda talebi-
miz var” dedi. Kıraç, “2016 zirvesinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Ulusal Süt Konseyi ve İzmir Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü himayelerinde 
Platform Fuarcılık tarafından, Pınar, Ziraat 
Bankası’nın platin, İzmir Ticaret Odası’nın 
altın, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği, İzmir Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Çamlı 
Yem’in gümüş sponsorluğunda düzenlenen 
1.Ulusal Süt Zirvesi, 21-23 Mayıs tarihleri 
arasında Çeşme Altınyunus Oteli’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen zirve, 1500’ün üzerinde 
katılımcısı ile Türkiye’nin en büyük süt 
etkinliği olma özelliğini taşıdı. Güvenli 
beslenmenin öneminin arttığı günümüzde, 
süt ve süt ihracat olanak ve politikalarının 
tartışıldığı zirvede süt tüketiminin 
artırılmasına yönelik Süt Bıyığı 
Kampanyası da ünlü konukların katılımıyla 
start aldı. 

Zirvenin açılışına Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gürcistan 
Özerk Bölgesi Tarım Bakanı Donari 

uygulamasına devam edilmeli, üreticinin 
maliyetine yardımcı olacak miktarlarda 
sağlanmalı” dedi.

Sütte taklit ve tağşişe sıkı denetim
İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Ahmet Güldal “Ülkemiz Süt 
Sektöründe Ege Bölgesi’nin Yeri ve Önemi” 
başlıklı sunumunda İzmir’in büyükbaş 
hayvancılık açısından öne çıkan şehir 
olduğunu söyleyerek “Bazı illerimizde 
kayıtlı süt oranları daha fazladır. Örgütlen-
menin daha sağlıklı olduğu yerlerde sayısal 
olarak daha net sonuç alıyoruz. İzmir’de 
174 adet süt ve süt ürünleri tesisi 
bulunuyor. İzmir, hayvan sayısında verim-
lilik olarak 2. sırada ve süt verimliliğinde de 
1. sırada yer alıyor. Küçük Menderes 
havzası süt üretiminin en yoğun olduğu 
kesim. Sütte soğuk zincirini, 2011 yılından 
itibaren %82 oranına, 2012 Mayıs ayına 
baktığımızda da bu oranı %90’a çıkarmış 
bulunuyoruz” dedi. Ahmet Güldal, İl 
Müdürlüğü olarak sektöre ilişkin hede�er-
ini ise şöyle sıraladı:

“Valimizin talimatıyla, süt üreten 
işletmelerde ahır ve sağım, hijyene yönelik 
çalışmalarla ilgili eğitim programı 
hazırladık. Bu amaçla, süt üreten 
işletmelerde çalışacak bakıcıların eğitilmesi 
ve serti�kalandırılmasını hede�iyoruz.” 
Bunun dışında, süt üretiminden 
tüketimine kadar olan süreci izlenebilir 
yapmak ve bu süreçte sütün kalitesini 
korumak, hastalıktan ari işletme sayılarının 
hızla arttırılması da hede�erimizdir. Süt 
sanayisine yönelik olarak ise; soğutulmuş 
ve kaliteli süte farklı �yat uygulanması, 
kayıtsız işletmelerin en kısa sürede kayıt 
altına alınacak şartlara kavuşturulması, süt 

gelişimi açısından önemli görevler 
düştüğünü ancak mevcut mali yapıları ile 
mevzuatta belirtilen görevleri yerine getire-
bilmelerinin mümkün olmadığını 
vurguladı. Kocagöz, “Tüm ürün konseyleri 
olarak, ilgili ürünün ticaretinden yapılacak 
cüzi kesintilerle konsey bütçelerinin 
güçlendirilmesi �krimizi sizlere 
sunmuştuk. Bizlerin görevlerini layıkıyla 
yapabilmesi amacıyla bu düzenlemenin 
yapılmasında yardımlarınızı sizden talep 
ediyoruz” diye konuştu. 

13 milyon ton sütün yüzde 18’i 
sanayiye aktarılıyor

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
İdil Yiğitbaşı, süte her yaş grubundan 
insanın ihtiyaç duyduğunu belirterek, 
Türkiye’de tüketimin daha da artırılması 
gerektiğini söyledi. Türkiye’de üretilen 13 
milyon ton sütün yüzde 18’inin sanayiye 
aktarıldığını, Hollanda’da ise bu oranın 
yüzde 100 olduğunu belirten Yiğitbaşı, 
“Kaliteli süt üretimimiz her geçen gün 
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Sürmanidze, AK Parti İzmir Milletvekilleri 
İlknur Denizli ve Ali Aşlık, İzmir Valisi 
Cahit Kıraç, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Kocagöz, 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Arman, Meclis Başkan 
Yardımcısı Ömer G. Tuncer, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, Uluslararası Sütçülük Federasy-
onu Başkanı Richard Doyle ve çok sayıda 
sektör temsilcisi katıldı. 

Uluslararası Süt Zirvesi İzmir’de 
yapılmalı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, açılışta yaptığı konuşmada 
2016’da yapılacak olan Uluslararası Süt 
Zirvesi’nin İzmir’de yapılması gerektiğini 
ve bu konuda her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını söyledi. Sütçülük, 
hayvancılık ve tarım için önemli bir gün 
yaşandığını belirten Bakan Eker, 
“Hayvancılığın evrensel standartlarda 
yapıldığı, hayvansal ürünlerin sanayie 

dönüştüğü, bu konudaki sanayi tesislerinin 
ilk geliştirildiği il olan İzmir’de böyle bir 
etkinlik çok önemli” dedi. 

İzmir’in Türkiye’nin en çok süt üretilen 
ve sektörde 7 milyon ton kapasite ile en 
büyük sanayiye sahip bir kent olduğunu 
vurgulayan Eker, “Uluslararası Süt Zirvesi 
İzmir’de yapılırsa İzmir’e 3 bine yakın kişi 
gelecek. Bu misa�rler için gerekli 
altyapının hazırlanması önemli. Bunun 
çözümü İzmir Valiliği, milletvekilleri ile 
kentin sanayicileri ve sivil toplum 
kuruluşlarına düşer. İzmir’in böyle bir 
etkinliği en iyi şekilde yapacağına 
inanıyorum” diye konuştu. 

Bakanlığın süt konusundaki 
çalışmalarına değinen Eker, şunları 
söyledi:

“Sütte maliyet sorunu zaman zaman 
ortaya çıkıyor. Bunun için tam müdahale 
mekanizması gerekiyor. Süt tozu 
uygulamasını, yerli süt üreticisinden elde 
edilen sütlerden yerli sanayicinin 

buluşmak üzere” diyerek sözlerini 
noktaladı. 

Süt üretimimiz artmalı, sanayisi 
gelişmeli

Hayvancılık sektörü ve dolayısıyla süt 
üretiminin önemli bir değişim sürecinden 
geçtiğini belirten İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış 
Kocagöz, birçok yatırımcının bu sektöre 
yatırım yaptığını, Türkiye’de süt üretiminin 
küçük aile işletmelerinde yapılırken 
günümüzde büyük ölçekli ve daha profesy-
onel yatırımların devreye girdiğini söyledi. 
Son yıllarda İzmir’de yapılan hayvancılık 
yatırımlarının, sadece hayvansal üretim 
miktarı açısından değil tarımsal üretim 
deseni açısından da önemli değişimlerin 
yaşanmasına neden olduğunu kaydeden 
Kocagöz, şunları söyledi:

“Bu yatırımların sonucunu süt üretim 
rakamlarında da görmek mümkün. 
Üretimimiz ciddi oranda artıyor. Ancak, 
her değişimde olduğu gibi süt sektörünün 
kendi içerisinde yaşadığı bu değişim de 
mevcut ve yeni sorunların ortaya 
çıkmasına neden oluyor. Aslına bakarsak, 
sektörün geleceği de burada gizli. Genelde 
hayvancılık, özelde süt üretimi, üreticimi-
zin ve büyük yatırımcılarımızın bir dönem 
ağırlıklı olarak tercih ettiği bir moda 
tarımsal üretim mi olacak? Yoksa bağlı 
sektörleriyle birlikte büyük ve önemli bir 

sanayi şekline dönüşerek, aynı zamanda 
ülkemiz için önemli bir ihracat geliri 
sağlayacak yapıya mı kavuşacak? Şüphesiz 
ki, hepimiz ikinci seçeneği tercih ediyoruz. 
Süt üretimi artmalı ve süt ürünleri sanayi-
imiz gelişmeli. Ancak sağlıklı ve hijyen 
kurallarına uygun üretim yapmak 
zorundayız. Pazarda iddialı olmak, sağlıklı 
nesiller yetiştirmek ve insanımızın gıda 
güvenliğini temin etmek için buna mecbu-
ruz. Ayrıca, yurtdışı piyasalarda var 
olabilmek, dahası bu sektörde bir marka 
olabilmek için de buna mecburuz. Gıda 
güvenliği konusunda, bu yılbaşında 
yürürlüğe giren uygulamalar nedeniyle 
bakanlığımıza öncelikle bir tüketici olarak 
teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu 
çalışmaların orta ve uzun dönemde çok 
önemli katkıları olacaktır. Ancak, gıda 
güvenliği konusunda sadece bakanlığın ya 
da diğer resmi kurumların çalışmaları 
yeterli olmayacaktır. Meslek odalarına, 
kooperati�ere, üniversitelere ve sivil 
toplum kuruluşlarına ayrı ayrı çok önemli 
görevler düşüyor. En önemli görev de 
üretici, tüccar, sanayici, ihracatçı sektörün 
tüm kesimlerini bir arada toplayan ürün 
konseylerinindir. “

Ulusal ürün konseylerinin bütçeleri 
güçlendirilmeli

Barış Kocagöz, ayrıca, ürün konseyler-
ine tarım ve ilgili sanayi sektörlerinin 

artıyor ama daha gidecek çok yolumuz var” 
dedi. 

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun 
Çamlı da, sütün güvenli bir gıda olarak 
sofralara gelmesinin büyük emeklere bağlı 
olduğunu belirterek, okul sütü projesi için 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkürlerini iletti. 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, süt sektörünün 
merkezi olan İzmir’in verimlilik ve kalitede 
başı çektiğini belirterek kayıtdışı üretimin 
sektörün en büyük sorunu olduğunu 
söyledi. Tağşişin hem insan sağlığını hem 
de sektördeki aktörleri rahatsız ettiğini 
belirten Demirtaş, cezaların artırılmasını, 
sağlıklı ve hijyenik süt üretiminin teşvik 
edilmesini istedi. Sütteki dalgalı �yatın da 
sıkıntı yarattığını söyleyen Demirtaş, KDV 
oranının da indirilmesi gerektiğini belirtti. 

Zirvedeki panellerde önemli bilgiler 
paylaşıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 

üretici ve sektörün ileri gelenlerinin 
katıldığı zirvede, çeşitli üniversitelere 
mensup öğretim görevlileri, profesörler ve 
sektörde yer alan kişiler tarafından süt 
üretimi ve sütün insan sağlığındaki yeri ve 
önemi üzerine bilgiler verildi. 

Zirvenin ilk panelinde, Türkiye Çiğ Süt 
ve Süt Ürünleri Üretimi ve Kalitesi konu-
suna değinildi. Konuyla ilgili sunum yapan 
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhit-
tin Özder, ailelerin genel olarak düştükleri 
bir yanılgıya dikkat çekerek sütün yalnızca 
boy uzatmaya yaramadığını, dolayısıyla 
vücudun sağlıklı gelişimi ve gerekli 
vitaminleri depolaması adına çok önemli 
bir besin maddesi olduğuna değindi. Süt 
üretiminde alternatif arayışlara 
yönelindiğini belirten Özder, “Eskiden %4 
oranında seyreden manda sütü üretiminin, 
şu anki verilere baktığımızda %13’lük 
seviyeye yükseldiği görülmektedir. Manda 
ve keçi sütü piyasa koşullarında tüketicilere 
farklı ürünler sunabilmek adına önemli 
besin öğeleridir” dedi. Bu farklı yönelim-
lerle birlikte süt üretim miktarının arttığını 
belirten Özder, “ Dünyaya baktığımızda 
sermayeleri 3 milyar dolar üzerindeki 
büyük işletmeler dünyadaki süt üretimini 
arttırıyor. Başlıca ithalatçı ülkelerin 
başında Çin ve Rusya geliyor. 2008 yılında 
yaşanan kriz dolayısıyla dünyada sektörel 
anlamda bir düşüş yaşanmıştır. Ancak 2012 
yılıyla birlikte üretim miktarında önemli 
oranda artış olduğu görülmektedir. Düny-
adaki çiğ süt �yatlarına bakılacak olursa 
bizdeki �yat 0.80 TL civarında seyrederken 
Avrupa Birliği’nde bu oran 0.72 TL olarak 
görülmektedir. Yine, İskandinav ülkeleri, 
Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde çiğ süt 
�yatları bizden daha düşük seyretmekte-
dir” diye konuştu. Rakamlara bakıldığında 
bizdeki çi�lik çıkışı süt �yatlarının ucuz 
olmamasına karşın bizim üreticimizin 
Avrupa’daki üreticiler kadar kazanç elde 
edemediğine dikkat çeken Muhittin Özder, 
yem �yatlarının AB’de 0.44 TL, bizde ise 
0.70 TL olduğunu, bu yüzden de 
Türkiye’nin kazancının daha düşük 
olduğunu söyledi. 

Pınar Süt Eskişehir Fabrika Direktörü 
Gürkan Hekimoğlu, Süt Tedarik Yöntem-
leri ve Alternatif Öneriler başlıklı sunu-
munda Türkiye’nin 15.büyük süt üreticisi 
olduğuna dikkat çekerek, “Üreticiye 
ödenen miktarla, satış �yatı arasında �yat 
farkı vardır. Ekonomik ölçek büyüklüğünü 
yaratmış olan şirketlerin varlığı sektörü 
daha da geliştirmektedir. Süt teşvik primi 

toplama ağı ve soğuk zincirde süt sanayi-
cilerinin yatırımdan kaçınmamasını 
sağlamak, Bakanlığımızın da katkılarıyla 
süt işletme tesislerinin modernizasyonu ve 
teknolojik yeniliklerden yararlanılması, süt 
üretimindeki mevsimsel dalgalanmadan 
doğan �yat farklarının azaltılması da 
öncelikli hede�erimiz arasındadır.

Konuşmasının son bölümünde süt 
üretimindeki denetlemelerinin 
süreceğinden bahseden Güldal, “Süt ürün-
lerinde taklit ve tağşişe yönelik sıkı ve 
tavizsiz denetimlerimiz sürecektir” dedi.

Panelin ikinci oturumunda Süt 
Hayvancılığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 
konusuna değinildi. Üçüncü oturumunda 
ise Dr. Ender Saraç Sağlıklı Beslenmede 
Sütün Önemi ve Gıda Güvenliği konu-
sunda katılımcılara bilgi verdi. Saraç, sütün 
bebek ve anne arasında çok önemli bir 
bağın oluşmasını sağlayan mucizevi bir 

besin maddesi olduğunu söyledi. Ayrıca, 
“Sütün paketlenmesi çok önemlidir. 
Sağlıklı koşullar altında sokak sütü yerine 
paket sütü tercih etmeliyiz. Kaynatılan 
sütün B12 vitamini ve besleyici etkileri 
oldukça azalıyor. Bunun yanı sıra, 
günümüzde tek tük görülmeye başlayan 
Brucella hastalığının, yazın  sokakta satılan 
açık sütlerde bulunan mikroplar nedeniyle 
artma ihtimali bulunuyor. Süt 
endüstrisinin artık farklı kaynaklara da 
yönelmesi gerekiyor. Keçi sütü bu anlamda 
önemli. Manda ve keçi sütü ra�arda daha 
fazla yer almalı. Bakanlığı okullara süt 
dağıtım projesi için tebrik etmemiz gerekir. 
Çünkü birçok çocuğumuz süt bulamıyor. 
Buradaki tek yanlış sütün içerisine şeker 
karıştırılmasıdır. Bu çocukların ileride 
obezite ve şeker hastalığı gibi hastalıklara 
yakalanma riskine davetiye çıkarıyor. 
Çocuklara sütü kendi tadıyla alıştırmalıyız. 
Okul kampanyalarında bunu sık sık 
vurgulamalıyız. Sütü sadece süt olarak 
değil, mayalanmış ürünleriyle de 
düşünmeli, çocuklarımıza bu değişik 
alternati�eri de alıştırmalıyız” dedi.

Süt tüketicilerine sağlık önerilerinde 
bulunan Saraç, “Kalsiyum ve D vitamini 
oldukça önemlidir. Yapılan son tıbbi 
araştırmalarda bu vitaminleri yüksek 
oranda tüketenlerde meme kanseri ve 
bağışıklık sistemine bağlı hastalıkların 
görülme oranının oldukça düştüğü 
gözleniyor. Zekanın artmasında da süt 
tüketimi oldukça önemli. Süt üreticilerine 
ise hayvanlarının bakım şartlarını biraz 
daha iyileştirmelerini, havalandırmanın iyi 
olduğu ve hayvanların özgürce 
dolaşabildiği alanlar yaratmalarını tavsiye 
ediyorum” dedi.



yapmasını sağlamak için 2009’da çalışma 
gerçekleştirdik. Bu yıl okul sütü projesini 
başlattık. Bugüne kadar ha�anın 5 günü, 7 
milyon 200 bin çocuğumuza 200 ml.lik 
kutularda süt dağıttık. Türkiye’nin dört bir 
yanındaki 32 bin 600 okulda bu projeyi 
gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde bu ölçekte bir proje uygulanmadı. 
Hastaneye giden çocuklarda süt şekerine 
hassasiyet gibi bir takım şikayetlere 
rastlandı. Çocukların hiçbirisine gıda 
zehirlenmesi teşhisi konulmadı. 200 ml.lik 
bir kutu süt günlük hayvansal protein 
ihtiyacının yüzde 30’unu karşılıyor. 
Çocukların sağlıklı beslenmesi için bu 
proje desteklenmeli. Bunun yanı sıra 
hayvansal ürünlerin pazar mekanizmasını 
kolaylaştırmak için süt ve et ürünleriyle 
ilgili bir piyasa düzenlemesi yapacağız. 
Böylelikle üretici, sanayici ve tüketiciler 
�yat hareketlerinden korunacak. ”

İzmir Valisi Cahit Kıraç da yaptığı 
konuşmada İzmir’in süt üretimi ve 
endüstrisinin önemli aktörlerinden biri 
olduğunu belirterek, 2016’da düzenlenecek 
Uluslararası Süt Zirvesi için en uygun 
kentin İzmir olduğunu söyledi. Kentin bu 
zirveye aday olduğunu belirten Kıraç, 
“2020 yılı EXPO’suna hazırlanıyoruz ve bu 
alanda birçok kongre merkezimiz hizmete 
girecektir. Bu nedenle 2016 Uluslararası Süt 
Zirvesine ev sahibi olma konusunda talebi-
miz var” dedi. Kıraç, “2016 zirvesinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Ulusal Süt Konseyi ve İzmir Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü himayelerinde 
Platform Fuarcılık tarafından, Pınar, Ziraat 
Bankası’nın platin, İzmir Ticaret Odası’nın 
altın, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği, İzmir Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Çamlı 
Yem’in gümüş sponsorluğunda düzenlenen 
1.Ulusal Süt Zirvesi, 21-23 Mayıs tarihleri 
arasında Çeşme Altınyunus Oteli’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen zirve, 1500’ün üzerinde 
katılımcısı ile Türkiye’nin en büyük süt 
etkinliği olma özelliğini taşıdı. Güvenli 
beslenmenin öneminin arttığı günümüzde, 
süt ve süt ihracat olanak ve politikalarının 
tartışıldığı zirvede süt tüketiminin 
artırılmasına yönelik Süt Bıyığı 
Kampanyası da ünlü konukların katılımıyla 
start aldı. 

Zirvenin açılışına Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gürcistan 
Özerk Bölgesi Tarım Bakanı Donari 

uygulamasına devam edilmeli, üreticinin 
maliyetine yardımcı olacak miktarlarda 
sağlanmalı” dedi.

Sütte taklit ve tağşişe sıkı denetim
İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Ahmet Güldal “Ülkemiz Süt 
Sektöründe Ege Bölgesi’nin Yeri ve Önemi” 
başlıklı sunumunda İzmir’in büyükbaş 
hayvancılık açısından öne çıkan şehir 
olduğunu söyleyerek “Bazı illerimizde 
kayıtlı süt oranları daha fazladır. Örgütlen-
menin daha sağlıklı olduğu yerlerde sayısal 
olarak daha net sonuç alıyoruz. İzmir’de 
174 adet süt ve süt ürünleri tesisi 
bulunuyor. İzmir, hayvan sayısında verim-
lilik olarak 2. sırada ve süt verimliliğinde de 
1. sırada yer alıyor. Küçük Menderes 
havzası süt üretiminin en yoğun olduğu 
kesim. Sütte soğuk zincirini, 2011 yılından 
itibaren %82 oranına, 2012 Mayıs ayına 
baktığımızda da bu oranı %90’a çıkarmış 
bulunuyoruz” dedi. Ahmet Güldal, İl 
Müdürlüğü olarak sektöre ilişkin hede�er-
ini ise şöyle sıraladı:

“Valimizin talimatıyla, süt üreten 
işletmelerde ahır ve sağım, hijyene yönelik 
çalışmalarla ilgili eğitim programı 
hazırladık. Bu amaçla, süt üreten 
işletmelerde çalışacak bakıcıların eğitilmesi 
ve serti�kalandırılmasını hede�iyoruz.” 
Bunun dışında, süt üretiminden 
tüketimine kadar olan süreci izlenebilir 
yapmak ve bu süreçte sütün kalitesini 
korumak, hastalıktan ari işletme sayılarının 
hızla arttırılması da hede�erimizdir. Süt 
sanayisine yönelik olarak ise; soğutulmuş 
ve kaliteli süte farklı �yat uygulanması, 
kayıtsız işletmelerin en kısa sürede kayıt 
altına alınacak şartlara kavuşturulması, süt 

gelişimi açısından önemli görevler 
düştüğünü ancak mevcut mali yapıları ile 
mevzuatta belirtilen görevleri yerine getire-
bilmelerinin mümkün olmadığını 
vurguladı. Kocagöz, “Tüm ürün konseyleri 
olarak, ilgili ürünün ticaretinden yapılacak 
cüzi kesintilerle konsey bütçelerinin 
güçlendirilmesi �krimizi sizlere 
sunmuştuk. Bizlerin görevlerini layıkıyla 
yapabilmesi amacıyla bu düzenlemenin 
yapılmasında yardımlarınızı sizden talep 
ediyoruz” diye konuştu. 

13 milyon ton sütün yüzde 18’i 
sanayiye aktarılıyor

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
İdil Yiğitbaşı, süte her yaş grubundan 
insanın ihtiyaç duyduğunu belirterek, 
Türkiye’de tüketimin daha da artırılması 
gerektiğini söyledi. Türkiye’de üretilen 13 
milyon ton sütün yüzde 18’inin sanayiye 
aktarıldığını, Hollanda’da ise bu oranın 
yüzde 100 olduğunu belirten Yiğitbaşı, 
“Kaliteli süt üretimimiz her geçen gün 
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Sürmanidze, AK Parti İzmir Milletvekilleri 
İlknur Denizli ve Ali Aşlık, İzmir Valisi 
Cahit Kıraç, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Kocagöz, 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Arman, Meclis Başkan 
Yardımcısı Ömer G. Tuncer, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, Uluslararası Sütçülük Federasy-
onu Başkanı Richard Doyle ve çok sayıda 
sektör temsilcisi katıldı. 

Uluslararası Süt Zirvesi İzmir’de 
yapılmalı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, açılışta yaptığı konuşmada 
2016’da yapılacak olan Uluslararası Süt 
Zirvesi’nin İzmir’de yapılması gerektiğini 
ve bu konuda her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını söyledi. Sütçülük, 
hayvancılık ve tarım için önemli bir gün 
yaşandığını belirten Bakan Eker, 
“Hayvancılığın evrensel standartlarda 
yapıldığı, hayvansal ürünlerin sanayie 

dönüştüğü, bu konudaki sanayi tesislerinin 
ilk geliştirildiği il olan İzmir’de böyle bir 
etkinlik çok önemli” dedi. 

İzmir’in Türkiye’nin en çok süt üretilen 
ve sektörde 7 milyon ton kapasite ile en 
büyük sanayiye sahip bir kent olduğunu 
vurgulayan Eker, “Uluslararası Süt Zirvesi 
İzmir’de yapılırsa İzmir’e 3 bine yakın kişi 
gelecek. Bu misa�rler için gerekli 
altyapının hazırlanması önemli. Bunun 
çözümü İzmir Valiliği, milletvekilleri ile 
kentin sanayicileri ve sivil toplum 
kuruluşlarına düşer. İzmir’in böyle bir 
etkinliği en iyi şekilde yapacağına 
inanıyorum” diye konuştu. 

Bakanlığın süt konusundaki 
çalışmalarına değinen Eker, şunları 
söyledi:

“Sütte maliyet sorunu zaman zaman 
ortaya çıkıyor. Bunun için tam müdahale 
mekanizması gerekiyor. Süt tozu 
uygulamasını, yerli süt üreticisinden elde 
edilen sütlerden yerli sanayicinin 

buluşmak üzere” diyerek sözlerini 
noktaladı. 

Süt üretimimiz artmalı, sanayisi 
gelişmeli

Hayvancılık sektörü ve dolayısıyla süt 
üretiminin önemli bir değişim sürecinden 
geçtiğini belirten İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış 
Kocagöz, birçok yatırımcının bu sektöre 
yatırım yaptığını, Türkiye’de süt üretiminin 
küçük aile işletmelerinde yapılırken 
günümüzde büyük ölçekli ve daha profesy-
onel yatırımların devreye girdiğini söyledi. 
Son yıllarda İzmir’de yapılan hayvancılık 
yatırımlarının, sadece hayvansal üretim 
miktarı açısından değil tarımsal üretim 
deseni açısından da önemli değişimlerin 
yaşanmasına neden olduğunu kaydeden 
Kocagöz, şunları söyledi:

“Bu yatırımların sonucunu süt üretim 
rakamlarında da görmek mümkün. 
Üretimimiz ciddi oranda artıyor. Ancak, 
her değişimde olduğu gibi süt sektörünün 
kendi içerisinde yaşadığı bu değişim de 
mevcut ve yeni sorunların ortaya 
çıkmasına neden oluyor. Aslına bakarsak, 
sektörün geleceği de burada gizli. Genelde 
hayvancılık, özelde süt üretimi, üreticimi-
zin ve büyük yatırımcılarımızın bir dönem 
ağırlıklı olarak tercih ettiği bir moda 
tarımsal üretim mi olacak? Yoksa bağlı 
sektörleriyle birlikte büyük ve önemli bir 

sanayi şekline dönüşerek, aynı zamanda 
ülkemiz için önemli bir ihracat geliri 
sağlayacak yapıya mı kavuşacak? Şüphesiz 
ki, hepimiz ikinci seçeneği tercih ediyoruz. 
Süt üretimi artmalı ve süt ürünleri sanayi-
imiz gelişmeli. Ancak sağlıklı ve hijyen 
kurallarına uygun üretim yapmak 
zorundayız. Pazarda iddialı olmak, sağlıklı 
nesiller yetiştirmek ve insanımızın gıda 
güvenliğini temin etmek için buna mecbu-
ruz. Ayrıca, yurtdışı piyasalarda var 
olabilmek, dahası bu sektörde bir marka 
olabilmek için de buna mecburuz. Gıda 
güvenliği konusunda, bu yılbaşında 
yürürlüğe giren uygulamalar nedeniyle 
bakanlığımıza öncelikle bir tüketici olarak 
teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu 
çalışmaların orta ve uzun dönemde çok 
önemli katkıları olacaktır. Ancak, gıda 
güvenliği konusunda sadece bakanlığın ya 
da diğer resmi kurumların çalışmaları 
yeterli olmayacaktır. Meslek odalarına, 
kooperati�ere, üniversitelere ve sivil 
toplum kuruluşlarına ayrı ayrı çok önemli 
görevler düşüyor. En önemli görev de 
üretici, tüccar, sanayici, ihracatçı sektörün 
tüm kesimlerini bir arada toplayan ürün 
konseylerinindir. “

Ulusal ürün konseylerinin bütçeleri 
güçlendirilmeli

Barış Kocagöz, ayrıca, ürün konseyler-
ine tarım ve ilgili sanayi sektörlerinin 

artıyor ama daha gidecek çok yolumuz var” 
dedi. 

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun 
Çamlı da, sütün güvenli bir gıda olarak 
sofralara gelmesinin büyük emeklere bağlı 
olduğunu belirterek, okul sütü projesi için 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkürlerini iletti. 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, süt sektörünün 
merkezi olan İzmir’in verimlilik ve kalitede 
başı çektiğini belirterek kayıtdışı üretimin 
sektörün en büyük sorunu olduğunu 
söyledi. Tağşişin hem insan sağlığını hem 
de sektördeki aktörleri rahatsız ettiğini 
belirten Demirtaş, cezaların artırılmasını, 
sağlıklı ve hijyenik süt üretiminin teşvik 
edilmesini istedi. Sütteki dalgalı �yatın da 
sıkıntı yarattığını söyleyen Demirtaş, KDV 
oranının da indirilmesi gerektiğini belirtti. 

Zirvedeki panellerde önemli bilgiler 
paylaşıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 

üretici ve sektörün ileri gelenlerinin 
katıldığı zirvede, çeşitli üniversitelere 
mensup öğretim görevlileri, profesörler ve 
sektörde yer alan kişiler tarafından süt 
üretimi ve sütün insan sağlığındaki yeri ve 
önemi üzerine bilgiler verildi. 

Zirvenin ilk panelinde, Türkiye Çiğ Süt 
ve Süt Ürünleri Üretimi ve Kalitesi konu-
suna değinildi. Konuyla ilgili sunum yapan 
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhit-
tin Özder, ailelerin genel olarak düştükleri 
bir yanılgıya dikkat çekerek sütün yalnızca 
boy uzatmaya yaramadığını, dolayısıyla 
vücudun sağlıklı gelişimi ve gerekli 
vitaminleri depolaması adına çok önemli 
bir besin maddesi olduğuna değindi. Süt 
üretiminde alternatif arayışlara 
yönelindiğini belirten Özder, “Eskiden %4 
oranında seyreden manda sütü üretiminin, 
şu anki verilere baktığımızda %13’lük 
seviyeye yükseldiği görülmektedir. Manda 
ve keçi sütü piyasa koşullarında tüketicilere 
farklı ürünler sunabilmek adına önemli 
besin öğeleridir” dedi. Bu farklı yönelim-
lerle birlikte süt üretim miktarının arttığını 
belirten Özder, “ Dünyaya baktığımızda 
sermayeleri 3 milyar dolar üzerindeki 
büyük işletmeler dünyadaki süt üretimini 
arttırıyor. Başlıca ithalatçı ülkelerin 
başında Çin ve Rusya geliyor. 2008 yılında 
yaşanan kriz dolayısıyla dünyada sektörel 
anlamda bir düşüş yaşanmıştır. Ancak 2012 
yılıyla birlikte üretim miktarında önemli 
oranda artış olduğu görülmektedir. Düny-
adaki çiğ süt �yatlarına bakılacak olursa 
bizdeki �yat 0.80 TL civarında seyrederken 
Avrupa Birliği’nde bu oran 0.72 TL olarak 
görülmektedir. Yine, İskandinav ülkeleri, 
Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde çiğ süt 
�yatları bizden daha düşük seyretmekte-
dir” diye konuştu. Rakamlara bakıldığında 
bizdeki çi�lik çıkışı süt �yatlarının ucuz 
olmamasına karşın bizim üreticimizin 
Avrupa’daki üreticiler kadar kazanç elde 
edemediğine dikkat çeken Muhittin Özder, 
yem �yatlarının AB’de 0.44 TL, bizde ise 
0.70 TL olduğunu, bu yüzden de 
Türkiye’nin kazancının daha düşük 
olduğunu söyledi. 

Pınar Süt Eskişehir Fabrika Direktörü 
Gürkan Hekimoğlu, Süt Tedarik Yöntem-
leri ve Alternatif Öneriler başlıklı sunu-
munda Türkiye’nin 15.büyük süt üreticisi 
olduğuna dikkat çekerek, “Üreticiye 
ödenen miktarla, satış �yatı arasında �yat 
farkı vardır. Ekonomik ölçek büyüklüğünü 
yaratmış olan şirketlerin varlığı sektörü 
daha da geliştirmektedir. Süt teşvik primi 

toplama ağı ve soğuk zincirde süt sanayi-
cilerinin yatırımdan kaçınmamasını 
sağlamak, Bakanlığımızın da katkılarıyla 
süt işletme tesislerinin modernizasyonu ve 
teknolojik yeniliklerden yararlanılması, süt 
üretimindeki mevsimsel dalgalanmadan 
doğan �yat farklarının azaltılması da 
öncelikli hede�erimiz arasındadır.

Konuşmasının son bölümünde süt 
üretimindeki denetlemelerinin 
süreceğinden bahseden Güldal, “Süt ürün-
lerinde taklit ve tağşişe yönelik sıkı ve 
tavizsiz denetimlerimiz sürecektir” dedi.

Panelin ikinci oturumunda Süt 
Hayvancılığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 
konusuna değinildi. Üçüncü oturumunda 
ise Dr. Ender Saraç Sağlıklı Beslenmede 
Sütün Önemi ve Gıda Güvenliği konu-
sunda katılımcılara bilgi verdi. Saraç, sütün 
bebek ve anne arasında çok önemli bir 
bağın oluşmasını sağlayan mucizevi bir 

besin maddesi olduğunu söyledi. Ayrıca, 
“Sütün paketlenmesi çok önemlidir. 
Sağlıklı koşullar altında sokak sütü yerine 
paket sütü tercih etmeliyiz. Kaynatılan 
sütün B12 vitamini ve besleyici etkileri 
oldukça azalıyor. Bunun yanı sıra, 
günümüzde tek tük görülmeye başlayan 
Brucella hastalığının, yazın  sokakta satılan 
açık sütlerde bulunan mikroplar nedeniyle 
artma ihtimali bulunuyor. Süt 
endüstrisinin artık farklı kaynaklara da 
yönelmesi gerekiyor. Keçi sütü bu anlamda 
önemli. Manda ve keçi sütü ra�arda daha 
fazla yer almalı. Bakanlığı okullara süt 
dağıtım projesi için tebrik etmemiz gerekir. 
Çünkü birçok çocuğumuz süt bulamıyor. 
Buradaki tek yanlış sütün içerisine şeker 
karıştırılmasıdır. Bu çocukların ileride 
obezite ve şeker hastalığı gibi hastalıklara 
yakalanma riskine davetiye çıkarıyor. 
Çocuklara sütü kendi tadıyla alıştırmalıyız. 
Okul kampanyalarında bunu sık sık 
vurgulamalıyız. Sütü sadece süt olarak 
değil, mayalanmış ürünleriyle de 
düşünmeli, çocuklarımıza bu değişik 
alternati�eri de alıştırmalıyız” dedi.

Süt tüketicilerine sağlık önerilerinde 
bulunan Saraç, “Kalsiyum ve D vitamini 
oldukça önemlidir. Yapılan son tıbbi 
araştırmalarda bu vitaminleri yüksek 
oranda tüketenlerde meme kanseri ve 
bağışıklık sistemine bağlı hastalıkların 
görülme oranının oldukça düştüğü 
gözleniyor. Zekanın artmasında da süt 
tüketimi oldukça önemli. Süt üreticilerine 
ise hayvanlarının bakım şartlarını biraz 
daha iyileştirmelerini, havalandırmanın iyi 
olduğu ve hayvanların özgürce 
dolaşabildiği alanlar yaratmalarını tavsiye 
ediyorum” dedi.

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman sektör temsilcileri ile birlikte.



TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nun gittigidiyor.com 
desteğiyle geliştirdiği E-tic@ret projesine katılan üretici kadınlara 
yönelik olarak düzenlenen  “Marka Yönetimi Eğitimi”  ve 
“Kadınların Sosyal Güvenlik Hakları” seminerleri İzmir Ticaret 
Borsası Tarihi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Girişimci kadınlar, Markaterapi Pazarlama ve Reklamcılık 
Şirketi’nin sahibi Gözde Mert’in sunumuyla pazarlama teknikleri, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Karşıyaka Merkez Müdürü Aysel 
Demirelli ve Bornova Merkez Müdürü Berna Gökçen Ayan’ın 
sunumlarıyla da sosyal güvenlik sistemine tabi kadınların hakları 
konusunda bilgiler aldılar. 

İletişim kanallarının çoğalması ve farklılaşması ile birlikte 
pazarlama stratejilerinin de değiştiğini belirten Gözde Mert,  
günümüzde pazarlamacıların interneti ve sosyal medyayı yakından 
takip etmek zorunda olduğunun altını çizdi. Pazarlamanın 
değişmez formüllerinden birinin ise detaylara dikkat etmek ve her 
zaman gelişime açık olmak olduğunu belirten Mert, rakiplere göre 
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Üretici kadınlar, 
pazarlama tekniklerini öğrendi

bir fark yaratmanın gerekliliğine de dikkat çekti. Mert, 
gittigidiyor.com’da ürünlerini pazarlayan kadınlara fark 
yaratmaları için şu önerilerde bulundu:

“Öncelikle kendinize inanmalı, rakiplerinizi iyi analiz 
etmelisiniz. Ürünlerinizi tanıtabileceğiniz farklı mecralar 
bulabilirsiniz.  Sosyal medyayı kullanın, örneğin Facebook 
sayfanızda gittigidiyor.com’daki dükkanınıza yönlendirme 
yapabilirsiniz. Ancak güncellemelerinizi yapmayı asla ihmal 
etmeyin. İnternette ne kadar yer alırsanız, şansınız o kadar 
yüksek olur. İnternette var olmak içinse ne kadar çok sayfada yer 
alırsanız sizin için o kadar iyi sonuç verir. Ürünlerinizi 
sergilediğiniz sayfalara kendi hakkınızda bilgiler verin, 
fotoğrafınızı yayınlayın. Boyut, kumaş türü, kullanılan teknik 
gibi ürünle ilgili bilgiler koyun, ürünlerle ilgili yazacağınız 
bilgileri gruplandırın. Sayfanızın size özel bir konsepti de olmalı. 
Müşteri yorumlarını dikkate alın ve mutlaka cevap verin. Müşteri 
veritabanı oluşturun, bu bilgileri çapraz satış için kullanabilirsi-
niz. Müşteriyle iletişimi kesmeyin. Ürünlerinizi tanıttığınız 
fotoğra�arın kalitesi de mutlaka iyi olmalı.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Karşıyaka Merkez Müdürü Aysel 
Demirelli ve Bornova Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Berna 
Gökçen Ayan da, kadınların sosyal güvenliğe meraklı olmalarına 
karşın haklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını 
vurguladıkları sunumlarında sosyal güvenlik ile ilgili tüm 
işlemlerin merkez müdürlüklerinden yürütülebildiğine dikkat 
çektiler. 



TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu üyeleri Swiss Otel’de düzenlenen 
tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Kuru-
lun İzmir’deki koordinatör kurumu İzmir 
Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli’nin de katıldığı 
etkinlikte eski ve yeni dönem üyeler birbirl-
eriyle tanışma olanağı buldu. 

İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Seza Yorulmaz, davetin açılışında yaptığı 
konuşmada “Bundan önceki dönemde 
kurulumuza üye bulabilmek için büyük 
zorluk çekiyorduk, ancak kadın girişimciler 
kurulları ile ilgili çalışma, usul ve 
esaslarında 2011 yılında yapılan 
değişiklikler ve İTB’nin İzmir’de koordi-
natör kurum olmasının ardından herkesin 
ilgi gösterdiği ve üye olmak istediği bir 
topluluk haline geldik” dedi. 

Kurulun geçmişten bugüne büyük 
gelişim gösterdiğini belirten Yorulmaz, 
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tanışma toplantısında bir araya geldi
“Bugün burada üretim yapabileceğine 
inanan, ticaret hayatında başarı göstermek 
için çalışan bireyler olarak bir araya geldik. 
Çok şanslıyız ki İTB’nin başkanı da bizler 
gibi bir kadın. Işınsu hanım bir kadın 
olarak bizim tüm sorunlarımızı, 
ihtiyaçlarımızı anlıyor ve bize her konuda 
yardımcı oluyor. Bu tarz toplantı ve 
organizasyonların başarıyla 
gerçekleştirilmesi konusunda kendisinden 
büyük destek görüyoruz” dedi.

Etkinlikte üyelerle bir araya gelen İTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu 
tarz etkinliklerin daha sık yapılması 
gerektiğini söyledi. TOBB İzmir İl Kadınlar 
Kurulu’nun yeni dönemde başarılı işlere 
imza atacağına inandığını belirten Kestelli, 
kendilerine her zaman destek olacağını 
belirtti.

Toplantıda kurulun geleceğe dair 
çalışmalarında motivasyonun ve grup içi 

iletişimin güçlendirilmesi adına böyle 
etkinliklerin daha sık tekrarlanması 
kararlaştırıldı. Seza Yorulmaz,  etkinlikler-
inin ve grup içi işlerin koordineli şekilde 
yürütülebilmesi adına kurdukları ortak 
mail grubuna ve toplantılara tüm üyelerin 
katılmasını ve duyuruları takip etmesini 
rica etti.

Geniş katılımın olduğu toplantıda 
Yorulmaz, yaz dönemine girilmesi sebebi-
yle, topluluğun faaliyetlerinin aksamaması 
adına, her ay düzenli olarak faaliyet 
toplantılarının düzenlenmesine devam 
edilmesi gerektiğini belirterek, tüm 
üyelerin toplantılara eksiksiz katılımını rica 
etti ve oy birliğiyle her ay toplantı yapılması 
kararlaştırıldı. 

Seza Yorulmaz, etkinliğe katılan tüm 
üyelere teşekkür ederek, bu tür etkinlikler 
sayesinde üye sayısı günden güne artan 
kurulun grup içi güven ve iletişiminin daha 
da güçleneceğini belirtti.

Girişimci kadınlar



bağ

Bölgemizde Bağcılık denilince bir 
milyon dekar üretim alanı, 50 bin üretici 
ailesi, ortalama 239 bin ton kuru, tahmini 
400 bin ton yaş üzüm üretimi, 22 kuru 
üzüm işletmesi, yüze yakın sofralık üzüm 
pazarlayan �rma, 20’ye yakın şarap üreten 
tesisi, 5 rakı ve alkol fabrikası, 30 salamura 
yaprak işletmesi, 1 pekmez üretim işletmesi 
aklımıza gelmektedir. 

Ortalama yıllık 239 bin tonluk üretim, 
220 bin tonluk çekirdeksiz kuru üzüm 
ihracat düzeyi ile Dünya çekirdeksiz kuru 
üzüm üretiminin yüzde 35’ini, dünya 
ihracatının ise yüzde 45’ini karşılayan 
Türkiye, dünya çekirdeksiz kuru üzüm 
piyasasının lider ülkesi konumundadır. 
Çekirdeksiz kuru üzüm, tarih boyunca 
ülkemiz açısından büyük önem taşımış ve 
“geleneksel ihraç ürünlerimizden” birisi 
olarak ifade edilmiştir. Ülkemiz kuru üzüm 
iç tüketiminin düşük olması nedeniyle 

yarattığı olumsuzluklar gibi bir dizi sorun-
lar yaşanmaktadır.

Bölgemizle özdeşleşen bir ürün olan 
üzümde ilgili paydaşların katılımıyla 
mevcut sorunlara konsensus kültürü 
çerçevesinde tartışarak çözüm önerileri 
üretmek ve bu önerileri  rapor haline 
getirerek ilgili Bakanlık ile siyasi temsil-
cilere sunmak, paydaşların işbirliğini 
arttırmak ve üzüm konusunda kamuoyu 
oluşturmak ve tek ses olarak sorunları dile 
getirmek amacıyla, Bağcılık Danışma 
Kurulu oluşturulmuştur. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Manisa Şubesi koordinatörlüğünde ayda 
bir kez Manisa’nın bir ilçesinde yapılan 
toplantıların sekreterya çalışmaları 2012 
yılı boyunca Alaşehir Ticaret Borsasınca 
yürütülmektedir. Bağ Danışma Kurulu’nun 
sekreteryası 2013 yılında İzmir Ticaret 
Borsasına geçecektir.. 

TOPLANTITOPLANTI

üretimin yüzde 85’i başta İngiltere, 
Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa olmak 
üzere, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç 
edilmektedir. Ancak ihracatta karşılaşılan 
en önemli sorunlardan biri zirai ilaç 
kalıntısıdır. 

Sektörün kalıntı sorunu dışında etkin 
işleyen bir tarladan sofraya izlenebilirlik 
sisteminin kurulamayışı, yeni bağ tesisler-
inin projesiz ve denetimsiz kurulması, örtü 
altına alınan alanlarda yaşanan teknik ve 
pazarlama sorunları, sofralık sultaniye 
üzüm yetiştiriciliğinin kültürel 
uygulamalarının ve yeni ihracat 
pazarlarının bilinmeyişi, kurutmalık 
üzümde kullanılan hazır bandırma 
eriyiklerinin standardının bulunmaması, 
erken hasat ve olgunluk tarihinin tespiti, 
şaraplık üzümde yüksek vergilendirme, 
don zararlıları ve sigorta ilişkileri, sulama 
yöntemleri ve açıkta sulama kanallarının 

bağ olur...
Bakarsan
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Dünyadaki artan nüfus, küresel ısınma, 
gıda �yatlarındaki anormal artış, tarım 
alanlarının giderek azalması ve 
verimsizleşmesi gibi faktörler, geleneksel 
tarımsal üretimin geleceğine ilişkin olum-
suz beklentiler gösterdiği için topraksız 
tarım diğer adıyla “Hidroponik 
Yetiştiricilik”, yakın geleceğin en popüler 
yatırım alanlarından biri olarak kabul 
ediliyor.

Topraksız tarım metodu, 1930 yılında 
İngiltere’de Kaliforniya Üniversitesi’nden 
Profesör Doktor William Gericke 
tarafından keşfedildi, Hollanda ve İsrail 
tarafından ise geliştirildi. Toprağın zaman 
içinde kirlenmesinden dolayı ikinci dünya 
savaşından sonra başlatılan çalışmalar 
sonucunda özellikle 90’lar sonrasında 
Hollanda ve İsrail’de bu üretim modeli 
ticari hayata da girdi. Türkiye’de ise son 
yıllarda şirketler kuruluyor. Türkiye’de 
topraksız tarım yapan üreticilerin ağırlıklı 
olarak ihracat yaptığı belirtiliyor. 

DÜNYADAN TARIMDÜNYADAN TARIM

Topraksız tarım 

Peki “Topraksız Tarım” nedir? Adı 
üstünde topraksız seralarda toprak 
olmadan yapılan tarımdır. Toprak yerine 
kaya yünü, perlit ve kokopit kullanıyor. Bu 
sistemde toprak yerine geçen ve besin 
maddeleriyle suyu bünyesinde tutan katı 
maddelere “substrat” ya da “agrega” 
deniyor. Bu maddelerin en tanınmışı 
“perlit” adı verilen gözenekli bir agrega 
bazı. Perliti toprak yerine en az 5 yıl üst üste 
kullanmak mümkün. Daha sonra sergi 
tabakasını yenilemek gerekiyor. Türkiye, 
dünyanın en büyük perlit rezervine sahip 
ülkelerinden biri.

Hijyenik ve daha lezzetli ürünler 
yetiştirme imkânının dışında, gübreleme, 
ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek 
duyulmayan topraksız tarımda, başta 
geleneksel sebzeler olmak üzere hassas 
tıbbi bitkiler ve yumru kök içermeyen 
yeşillikler daha sağlıklı yetiştirilebiliyor ve 
hastalık seviyesi minimum düzeylere 
indiriliyor.

Bugün birçok ülkede Hollanda, 
İngiltere, Japonya, Yeni Zelanda, Kanada 
gibi ülkelerde sera üretiminde %90’lara 
varan oranlarda topraksız yetiştiriciliğe 
geçilmiş. Topraksız tarımın en yoğun 
olarak kullanıldığı ülkelerin başında 
Hollanda ve Belçika geliyor. Bu iki ülkenin 
seralarının toplam yüzde 95’inde topraksız 
tarım yapılıyor. Türkiye’de ise özellikle son 
zamanlarda yatırımcılar bu alana akın 
etmiş durumda. 

Bu tarımda hormon ve ilaç 
kullanılmıyor. Dolayısıyla kalıntı 
içermeyen ve yüksek �yatlardan alıcı bulan 
ürünlerin yetiştiği topraksız seralar, 
geleneksel seracıları da harekete geçiriyor. 
Ürünün pazarlanmasında �yatı yüksek 
olmasına rağmen hiçbir sıkıntı çekilmeden 
hem iç pazarda hem de ihracatta alıcının 
sürekli var olduğu belirtiliyor. Avrupa 
pazarlarına, Rusya’ya, Arap ülkelerine çok 

rahat bir şekilde ihraç ediliyor. Hatta zincir 
marketlerin bu ürünleri almak için hiçbir 
zorluk çıkarmadığı da belirtilenler 
arasında. Çünkü tüketicilerin son dönemde 
sağlıklı beslenme anlayışı giderek gelişiyor.

Topraksız tarım yönteminde verim, 
normal tarıma göre beş kat daha fazla. 
Hareketli su kültürü ile yapılan topraksız 
tarımda bir tohumdan 16 bin tane domates, 
bir dönümden 80 ton ürün alınıyor.

Topraksız tarımın yatırım maliyeti, 
diğer tarım metoduna göre yüksek. Ancak 
alınan verim düşünüldüğü zaman bu 
yatırımın kârlı bir yatırım olduğu görül-
üyor. Yatırım tutarı plastik seralarda 
metrekare başına 60 Euro iken, cam 
seralarda 70-75 Euro’yu buluyor. Bir 
dönüm için yapılması gereken yatırım ise 
70-75 bin Euro civarında. Yatırımın geri 
dönüş süresinin ise iki ila beş yıl arasında 
değiştiği belirtiliyor.

Topraksız tarımın genel olarak 
avantajlarına baktığımızda en önemli 
avantajları arasında; toprak kaynaklı 
hastalık ve zararlılar ile yabancı otların 
sorun olmaktan çıkması, verim ve kalitenin 
yüksek olması, üretime uygun olmayan 
yerlerde (toprak yapısı elverişsiz, tuzlu, 
taşlı, drenaj sorunu olan yerler vb.) 
üretimin yapılabilmesi, bitkilerin beslen-
mesinin daha iyi kontrol edilebilmesi, 
üretimde devamlılığı sağlaması, tarımsal 
pestisit ve gübre giderlerinin azalması, kış 
döneminde bitki kök bölgesinin daha iyi 
ısıtılması, ekim nöbeti (münavebe) yapma 
zorunluluğunun ortadan kalkması 
sayılabilir. Bunun yanında başlangıç 
maliyetinin fazla olması en önemli 
dezavantajı olarak gösterilebilir. 

Kaynakça:
http://www.patronturk.com/topraksiz-tarim-nedir-

nasil-yapilir-nelere-dikkat-edilmeli
http://www.tarimsal�kirler.com/2011/08/topraksiz-

tarim.html

olur mu?
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Bu yıl 60’ıncı yaşını kutlayan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67. 
Genel Kurulu TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 
katılımıyla gerçekleştirildi.  TOBB ETÜ’de 
yapılan Genel Kurul’a Başbakan Erdoğan 
ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 
yanı sıra, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, siyasi parti temsil-
cileri, milletvekilleri, bürokratlar, iş 
dünyasının temsilcileri ile TOBB delegeleri 
katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
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67.TOBB Genel Kurulu yapıldı

TOBB’un 60.yılının da kutlandığı Genel 
Kurul’da yaptığı konuşmada, girişimcilere 
ve TOBB delegelerine “Türkiye sizlerle 
büyük. Türkiye ekonomisi sizlerle güçlü. 
Türkiye sizlerle birlikte, büyük hede�erine 
yürümeye devam edecek” diye seslendi.

Hisarcıklıoğlu,TOBB’un 60 yılının, özel 
sektörümüzün 60 yılda katettiği mesafenin 
de göstergesi olduğunu ifade ederken, 
Türkiye ekonomisinin kat ettiği mesafeyi ve 
geldiği noktayı anlattı.

Girişimciler ekonomide başarı 
hikâyelerine imza atarken, bu gücün 
meydana getirdiği TOBB’un da özellikle 
son 10 yılda hizmet kapasitesini artırdığını 

belirten Hisarcıklıoğlu, “Hayata 
geçirdiğimiz projelerle, reel sektörümüzü 
geliştirdik ve destekledik” diye konuştu.

Genel Kurul’a katılan İzmir Ticaret 
Borsası heyeti ise şu isimlerden oluştu: 
Meclis Başkanı Halit Kaya, Meclis Başkan 
Yardımcısı Ömer G. Tuncer, Meclis Katip 
Üyesi S.Nejat İblar, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ş.Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi İ.Yalçın Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Arman, Yönetim Kurulu 
Üyesi Özhan Şen, Meclis Üyesi Reha 
Sümer, Meclis Üyesi Sadık Balcı, Meclis 
Üyesi Şaban Can, Meclis Üyesi Hasan 
Peker, Meclis Üyesi M.Fatih Sözen, Meclis 
Üyesi Uğur Berköz, Meclis Üyesi Hüseyin 
Ekiz, Meclis Üyesi Ramiz Eronat, Genel 
Sekreter Turan Sökeli, Genel Sekreter 
Yardımcısı Sinem Çelikten, Genel Sekreter 
Yardımcısı İ.Pınar Nacak, Üyelik İşlemleri 
ve Kararlar Şe� Kenan Özdemir ile Basın 
Danışmanı Kadir Kılıçparlar.

Genel Kurul’da ayrıca delegelere 
yönelik olarak Hizmet Şeref Belgesi ve 
Plaket Töreni gerçekleştirildi. TOBB 
Genel Kurul Delegeliğinde İzmir Ticaret 
Borsası adına 20 yılını dolduran Halit 
Kaya, Hüseyin Ekiz ve Reha Sümer 
Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketlerini 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın elinden aldı. 



Gemlik Ticaret Borsası heyeti, İzmir 
Ticaret Borsası’nı 10 Nisan 2012 tarihinde 
ziyaret ederek, salon işlemleri hakkında 
bilgi aldı. 

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı İlhan 
Acar,  Başkan Yardımcısı Özden Çakır, 
Meclis Başkanı Servet Pehlivan, Muhasip 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç, 
Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Sarışen ve 
Genel Sekreter Melih Karbay’ın 
oluşturduğu heyeti, İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Cay ve Genel Sekreter Turan Sökeli 
ağırladı. Gemlik Ticaret Borsası Heyeti’ne 
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Korbey ve Üzüm Salonlarında, salon 
borsacılığı hakkında bilgi verildi. Gemlik 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, pamuk ve kuru üzüm satış 
salonlarındaki sistemlerin uygulanabilirliği 

konusunda aldıkları bilgilerin borsaları 
için çok faydalı olduğunu belirterek burada 
edindikleri izlenimler neticesinde Gemlik 
Ticaret Borsası’nın işlevlerinde gelecek için 
büyük değişiklikler gerçekleştireceklerini 
söyledi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 
da ticaret borsalarında salon işlemlerinin 
önem kazandığına dikkat çekerek, “121 
yıllık tarihi geçmiş ve tecrübeye sahibiz. 
Salon işlemlerine geçmek ve salon 
işlemlerini etkinleştirmek isteyen ticaret 
borsalarına yol göstermeye, tecrübelerimizi 
aktarmaya her zaman hazırız” diye 
konuştu.

 

Gemlik Ticaret Borsası’ndan  İTB’ye ziyaret 

İzmir Ticaret Borsası Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, 24 
Nisan 2012, Salı günü gerçekleştirildi. Nisan ayı Meclis 
Toplantısında ahde vefa davranışının güzel örneklerinde biri 
yaşandı. Önceki dönemlerde çeşitli kademelerde yöneticilik 
yapmış üyeler, Meclis’e davet edilerek, kendilerine teşekkür plaketi 
sunuldu. 

Bu kapsamda,  1986-1991 yılları arasında yönetim kurulu 
başkanlığı yapan, 1981-1984 yılları arasında da Meclis Başkanlığı 
yapan Mehmetçik Paykoç, 1986-1989 dönemleri arasında Meclis 
Başkanlığı görevini yapan Remzi Kocakıran, 2001-2005 yılları 

arasında Meclis Bakanlığı görevini yapan Şadi Katırcıoğlu, 2005-
2009 yılları arasında Meclis Başkanlığı görevini yapan ve halen 
Meclis üyesi görevini yürüten Ayhan Baran, 1991-2001 yılları 
arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Hasan Özmen,  1995-
2001 yılları arasında Meclis Başkanlığı, 2001-2007 yılları arasında 
Yönetim Kurulu Başkanlığımızı yapan Tuğrul Yemişçi, 2007-2009 
yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığımızı yapan Sayın Aydın 
Kesen, geçmiş dönem Meclis Üyeleri adına Hayri Özmeriç’ 
plaketleri takdim edildi.

Plaket takdim törenine Şadi Katırcıoğlu’nun kendisinin 
yazdığı ve okuduğu şu şiir damga vurdu:

BORSAM
Bu çatının altında geçti en güzel günlerimiz,
Yaşama tutunuruz maziyi anarak biz.
Sizde tadacaksınız bu duyguyu ileride,
Hatırlanmak, anılmak güç veriyor bizlere.

Zaman hızla akıyor, size sıra gelecek,
Bitmeyecek sanılan ömür çabuk bitecek.
Bu öğüdüm aklınızdan hiç çıkmasın,
Gülmeyi unutmayın, yaşam sizi sıkmasın.

İzmir Ticaret Borsası’nın eski yöneticilerine
teşekkür plaketi



3. Yurt dışında müteahhitlik ve diğer 
hizmetleri yapan �rma sahipleri ile yurt 
dışı faaliyetlerinde  görevli her seviyede 
çalışanları.

•Her 10 yılda bir kapsamlı olarak, 
aradaki yıllarda ise muhtelif versiyonları 
çıkartılan vergi a�arında hep ÜZÜLEN-
LER, vergisini doğru ve zamanında ödey-
enler olmaktadır. Üstelik bugünlerde 
TBMM’de görüşülmekte olan bir vergi 
tasarınsa “affın affı” maddesi eklenerek, son 
vergi barışı taksitlerini süresinde ödemey-
enlere ilave bir süre verilmektedir.   Düzenli 
vergi ödeyenlere indirim konusu ise yılan 
hikayesine döndü, 2011 bütçesinde yeri 
olmadığı için sonraki yıllara bırakılan söz 
konusu indirim rafa kaldırılmış gibi görün-
mektedir. Bu konunun çok önemli 
olduğunu tekrar vurguluyor, yeni bir vergi 
affı beklenmeden hayata geçirilmesini 
diyoruz. Üstelik sosyal güvenlikteki uygu-
lama son derece başarılı olmuştur.

•Hapis cezası kaldırılan karşılıksız 
çeklere bir önlem alınmazsa, 2012 yılının 
ilk 4 ayında görülen %44’lük artış daha da 
artabilir. Yaptırım olmayınca kimse borç 
ödemek istemiyor.

•Bürokrasiden şikayet, geçmişte olduğu 
gibi yine dile getirilmiştir. Üstelik bir hafta 
sonra Sayın Başbakan da benzer şikayette 
bulunmuştur. Haklı bir şikayettir, tarihi bir 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kuruluşunun 60. 
yılında, 20 Mayıs 2012 Pazar günü yapılan 67. genel kuruluna 
her yıl olduğu gibi Sayın Başbakan, kabinenin Türkiye’de 
bulunan ilgili bakanları, ana muhalefet lideri ve muhalefet 
partilerinin temsilcileri katıldılar. İktidar ve ana muhalefetin 
en üst düzeyde katılımı ve TOBB genel kurulunda yapılan 

konuşmalar yine önemliydi, ilk ağızdan iş aleminin talep ve temen-
nileri Sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU tarafından dile getirildi. 
Hükümetin tespitleri ile ekonomide önümüzdeki dönemde yapacağı 
icraatları önce Sayın Başbakan sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanı 
tarafından açıkça ilan edildi. Esasen bu durum son yıllarda bir 
“TOBB genel kurulu ritüeli” haline geldi. Orada konuşulanlar 
ekonomi gündeminin en önemli konuları, verilen cevap ve 
oluşturulan beklentiler de o genel kurula katılan yada ekranları 
başında izleyenlerin gelecek planlarını fazlasıyla etkilemektedir.

Öncelikle TOBB Başkanı tarafından dile getirilen sorunları ve 
taleplerden önemli bulduklarımızı kısa başlıklar halinde sıralayalım.

•İş adamlarına yeşil pasaport,
•Bürokrasi,
•Vergisini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi,
•Karşılıksız çek,
•Kalkınma ajanslarında kamu ağırlığı.
Diğer konular da dile getirildi ancak yukarıdaki konular delegel-

erde kuvvetli karşılık buldu. Bu konular ve çözüm önerileri dile 
getirildiğinde delegeler coştu, alkışların şiddeti yükseldi. Bu konu-
larda yaşanan sorunların içinde olan birisi olarak, yapılan tespit ve 
önerilere katkı sağlayabilecek hususları aşağıda özetlemeye çalışalım.

•Başta ihracat yapanlar, yurt dışında iş yapanlar ve ülkemizi yurt 
dışında temsil etmek için seyahat etmek durumundaki iş adamlarına 
yeşil pasaport verilmesi talebi haklı bir taleptir. Bu talep yıllardır dile 
getirilmektedir, üstelik bu talep iş adamları dışındaki kesimlerce de 
dile getirilmektedir. Sayın Başbakanın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. 
Hayati Yazıcı’ya, üzerinde çalışılması talimatı verdiği bu konuda 
benim önerim, başlangıç olarak aşağıdaki 3 grupta yer alanlara bazı 
kriterler uygulanarak iş adamlarımıza ve çalışanlarına da yeşil 
pasaport verilebilir.

1.Gümrük İdaresince verilen “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” 
sahibi olanlar. Bu grupta olanlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Zira 
aralarında büyüklük farkı olan A,B ve C grubu belge sahiplerinin 
tamamı çok sayıda kritere göre “güvenilir” statüsündedir. Belge 
sahibinin tüzel kişilik olması halinde yeşil pasaport, tüzel kişiliğin 
büyük ortakları, üst yönetimi ile diş ticaret departmanlarında 
çalışanlarına verilmelidir.

2.Vergi rekortmenleri. Vergi ödemede Büyükşehirlerde ilk 100’e 
girenler, diğer şehirlerde ise ilk 10’da yer alan gerçek kişiler ile 
şirketlerin çoğunluk hissesine sahip ortakları ve üst düzey yöneti-
cileri.

sorunumuzdur. En çok da Ege Bölgesinin 
sorunudur. Her ne kadar Bölgemizdeki 
birim başkanı seviyesinde olumlu bir 
durum varsa da bürokrasinin kılcal 
damarlarına kadar uygulandığı tek bölge 
Ege Bölgesidir. Yasa uygulayıcılarının keyfi 
davrandığı, çalışmada isteksizlik göster-
dikleri, arkalarında koruyucu bir irade 
olmadığı  yada eğitim ve olanaklar 
bakımından yetersiz kaldıkları sürece bu 
şikayet önümüzdeki yıllarda da gündem-
deki yerini koruyacaktır. Bu arada, 
bürokrasi konusu kökten halledilemese 
bile, kamuda teknoloji kullanımı 
artırılmalı, ayrıca tıpkı Nisan ayı başında 
yayınlanan 134 yönetmelik ve 1 adet 
tebliğde gösterilen yaklaşıma paralel olarak 
bürokrasiyi azaltacak yeni kolaylıklar 
sağlanmaya devam edilmelidir. Tabii ki oda 
ve borsalarımızın da diğer kurumlara ve 
kamuya örnek olması gerekir. Çağdaş 
teknolojinin olanakları kullanılarak, 
üyelere verilen hizmetlerin ve kalitesinin 
artırılması, işlemlerin kolaylaştırılması ve 
maliyetlerin düşürülmesi konularının 
önemli olduğu unutulmamalı, bu amaçları 
sağlayacak proje ve çalışmalar öncelikle 
gerçekleştirilmelidir.

•Kalkınma ajanslarında kamunun 
ağırlığına son verilerek yerel sivil topluma 
ağırlık verilmesi talebi haklı gibi görünme-
kle birlikte en doğrusu ajansların profesy-

onelce ve uzman kişilerce yönetilmesidir. 

Yeni TTK Değişiklikleri
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati 

YAZICI yeni Türk Ticaret Kanununda 
yapılacak değişikliklerin 8 konuda ve kanu-
nun yürürlüğe gireceği Temmuz ayından 
önce yapılacağını TOBB genel kurulunun 
son bölümünde açıkladı. Ekonomi Koordi-
nasyon Kurulunda (EKK) kabul gören 
değişiklik konuları şunlardır:

•Ticari belgelerde bulunacak detay 
bilgilerle ilgili 39. Madde,,

•Ticaret sicile tescille konusunda 
savcılıklara bildirimle ilgi 51. Madde,

•KOBİ’lerin muhasebe standartları ve 
finansal tablolarla ilgili yükümlülükleri,

•Borçlanma yasağı,
•Yönetim kurulu üyelerinin öğrenim şartı,
•Bağımsız denetim konusu ve 

denetçinin genel kurul toplama yetkisi,
•Cezalar,
•İnternet sayfası, sayfanın içeriği ve 

ticari sır mahiyetindeki konular.      
Yeni TTK ile ilgili eleştirilen konular 

zaten bunlardı. Umuyoruz, yapılacak 
düzenlemeler ticaretin önünü açacak 
mahiyette olacaktır. Bu konulara, yöneti-
cilerin sorumluluğunun (kamuya olan 
borçlar dahil) sınırlı sorumluluk haline 
getirilmesi hususunun da eklenmesi 
yerinde olacaktır.

TOBB Genel Kurulu’nda 

Adnan YILDIRIM
İzmir Ticaret Borsası

Mali Müşaviri

İş aleminin istekleri



3. Yurt dışında müteahhitlik ve diğer 
hizmetleri yapan �rma sahipleri ile yurt 
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•Her 10 yılda bir kapsamlı olarak, 
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mektedir. Bu konunun çok önemli 
olduğunu tekrar vurguluyor, yeni bir vergi 
affı beklenmeden hayata geçirilmesini 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kuruluşunun 60. 
yılında, 20 Mayıs 2012 Pazar günü yapılan 67. genel kuruluna 
her yıl olduğu gibi Sayın Başbakan, kabinenin Türkiye’de 
bulunan ilgili bakanları, ana muhalefet lideri ve muhalefet 
partilerinin temsilcileri katıldılar. İktidar ve ana muhalefetin 
en üst düzeyde katılımı ve TOBB genel kurulunda yapılan 

konuşmalar yine önemliydi, ilk ağızdan iş aleminin talep ve temen-
nileri Sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU tarafından dile getirildi. 
Hükümetin tespitleri ile ekonomide önümüzdeki dönemde yapacağı 
icraatları önce Sayın Başbakan sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanı 
tarafından açıkça ilan edildi. Esasen bu durum son yıllarda bir 
“TOBB genel kurulu ritüeli” haline geldi. Orada konuşulanlar 
ekonomi gündeminin en önemli konuları, verilen cevap ve 
oluşturulan beklentiler de o genel kurula katılan yada ekranları 
başında izleyenlerin gelecek planlarını fazlasıyla etkilemektedir.

Öncelikle TOBB Başkanı tarafından dile getirilen sorunları ve 
taleplerden önemli bulduklarımızı kısa başlıklar halinde sıralayalım.

•İş adamlarına yeşil pasaport,
•Bürokrasi,
•Vergisini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi,
•Karşılıksız çek,
•Kalkınma ajanslarında kamu ağırlığı.
Diğer konular da dile getirildi ancak yukarıdaki konular delegel-

erde kuvvetli karşılık buldu. Bu konular ve çözüm önerileri dile 
getirildiğinde delegeler coştu, alkışların şiddeti yükseldi. Bu konu-
larda yaşanan sorunların içinde olan birisi olarak, yapılan tespit ve 
önerilere katkı sağlayabilecek hususları aşağıda özetlemeye çalışalım.

•Başta ihracat yapanlar, yurt dışında iş yapanlar ve ülkemizi yurt 
dışında temsil etmek için seyahat etmek durumundaki iş adamlarına 
yeşil pasaport verilmesi talebi haklı bir taleptir. Bu talep yıllardır dile 
getirilmektedir, üstelik bu talep iş adamları dışındaki kesimlerce de 
dile getirilmektedir. Sayın Başbakanın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. 
Hayati Yazıcı’ya, üzerinde çalışılması talimatı verdiği bu konuda 
benim önerim, başlangıç olarak aşağıdaki 3 grupta yer alanlara bazı 
kriterler uygulanarak iş adamlarımıza ve çalışanlarına da yeşil 
pasaport verilebilir.

1.Gümrük İdaresince verilen “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” 
sahibi olanlar. Bu grupta olanlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Zira 
aralarında büyüklük farkı olan A,B ve C grubu belge sahiplerinin 
tamamı çok sayıda kritere göre “güvenilir” statüsündedir. Belge 
sahibinin tüzel kişilik olması halinde yeşil pasaport, tüzel kişiliğin 
büyük ortakları, üst yönetimi ile diş ticaret departmanlarında 
çalışanlarına verilmelidir.

2.Vergi rekortmenleri. Vergi ödemede Büyükşehirlerde ilk 100’e 
girenler, diğer şehirlerde ise ilk 10’da yer alan gerçek kişiler ile 
şirketlerin çoğunluk hissesine sahip ortakları ve üst düzey yöneti-
cileri.

sorunumuzdur. En çok da Ege Bölgesinin 
sorunudur. Her ne kadar Bölgemizdeki 
birim başkanı seviyesinde olumlu bir 
durum varsa da bürokrasinin kılcal 
damarlarına kadar uygulandığı tek bölge 
Ege Bölgesidir. Yasa uygulayıcılarının keyfi 
davrandığı, çalışmada isteksizlik göster-
dikleri, arkalarında koruyucu bir irade 
olmadığı  yada eğitim ve olanaklar 
bakımından yetersiz kaldıkları sürece bu 
şikayet önümüzdeki yıllarda da gündem-
deki yerini koruyacaktır. Bu arada, 
bürokrasi konusu kökten halledilemese 
bile, kamuda teknoloji kullanımı 
artırılmalı, ayrıca tıpkı Nisan ayı başında 
yayınlanan 134 yönetmelik ve 1 adet 
tebliğde gösterilen yaklaşıma paralel olarak 
bürokrasiyi azaltacak yeni kolaylıklar 
sağlanmaya devam edilmelidir. Tabii ki oda 
ve borsalarımızın da diğer kurumlara ve 
kamuya örnek olması gerekir. Çağdaş 
teknolojinin olanakları kullanılarak, 
üyelere verilen hizmetlerin ve kalitesinin 
artırılması, işlemlerin kolaylaştırılması ve 
maliyetlerin düşürülmesi konularının 
önemli olduğu unutulmamalı, bu amaçları 
sağlayacak proje ve çalışmalar öncelikle 
gerçekleştirilmelidir.

•Kalkınma ajanslarında kamunun 
ağırlığına son verilerek yerel sivil topluma 
ağırlık verilmesi talebi haklı gibi görünme-
kle birlikte en doğrusu ajansların profesy-

onelce ve uzman kişilerce yönetilmesidir. 

Yeni TTK Değişiklikleri
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati 

YAZICI yeni Türk Ticaret Kanununda 
yapılacak değişikliklerin 8 konuda ve kanu-
nun yürürlüğe gireceği Temmuz ayından 
önce yapılacağını TOBB genel kurulunun 
son bölümünde açıkladı. Ekonomi Koordi-
nasyon Kurulunda (EKK) kabul gören 
değişiklik konuları şunlardır:

•Ticari belgelerde bulunacak detay 
bilgilerle ilgili 39. Madde,,

•Ticaret sicile tescille konusunda 
savcılıklara bildirimle ilgi 51. Madde,

•KOBİ’lerin muhasebe standartları ve 
finansal tablolarla ilgili yükümlülükleri,

•Borçlanma yasağı,
•Yönetim kurulu üyelerinin öğrenim şartı,
•Bağımsız denetim konusu ve 

denetçinin genel kurul toplama yetkisi,
•Cezalar,
•İnternet sayfası, sayfanın içeriği ve 

ticari sır mahiyetindeki konular.      
Yeni TTK ile ilgili eleştirilen konular 

zaten bunlardı. Umuyoruz, yapılacak 
düzenlemeler ticaretin önünü açacak 
mahiyette olacaktır. Bu konulara, yöneti-
cilerin sorumluluğunun (kamuya olan 
borçlar dahil) sınırlı sorumluluk haline 
getirilmesi hususunun da eklenmesi 
yerinde olacaktır.



Bir kaç tohum tanesi, bir parça toprak, biraz su biraz 
da güneş. Bunların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan 
rengarenk çiçekler. Kendilerine gösterilen küçücük ilgi 
ve sevgiyi, rengarenk mis kokulu çiçeklerini bize sunarak 
adeta teşekkür ederler. Baharın gelişini müjdeleyen 
rengarenk çiçekler Bayındır’da ülkenin dört bir 
yanından gelen ziyaretçilerle buluştu.

2010 yılında uluslararası nitelik kazanan “Bayındır 
Çiçek Festivali” bu yıl 27-29 Nisan 2012 tarihleri 
arasında Bayındır Belediyesi’nin öncülüğünde 
gerçekleştirildi. Bu yıl 15’incisi yapılan festivalde sergile-
nen yüzlerce çeşit çiçeğin oluşturduğu renk cümbüşü 
şehirde görsel bir şölen yarattı.

27 Nisan’da açılış kokteyli ve T.C. Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın festival 
alanı ziyaretiyle başlayan ve üç gün süren festival etkin-
likleri kapsamında ilk gün zeybek ve folklor gösterileri 
ile açılış kokteylinin ardından yapılan halk konserlerinde 
Turgay Başyayla sahne alarak sevenlerine müzik ziyafeti 
sundu. Festivalin ikinci gününde dans gösterileriyle 
başlayan günün akşamında Mustafa Ceceli ve Kolpa 
Grubu sevenleriyle buluştu. Festivalin son günüyse 
çocuklara ayrıldı. Rengarenk uçurtmaların gökyüzüne 
bırakıldığı uçurtma şenliğinde çocuklar aileleriyle 
birlikte keyi�i bir gün geçirdiler. Renkli görüntülere 
sahne olan festival, Bayındır Kültür Merkezi Mevlevi 
ekibinin sergilediği Sema gösterisiyle son buldu.

Festival tarihçesi
Tarihin eski dönemlerinde saraylara, medreselere, 

hastanelere gül �danları yollaması sebebiyle “Gülbahçe” 
olarak anılan Bayındır İlçesinin topraklarında dört 
mevsim çiçek yetiştirilir. Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış, tarihi eserleri ile göz dolduran Bayındır İlçesi, 
Tarihi Kentler Birliği üyesi olarak bu zenginliğini tüm 
Türkiye ile paylaşmak ister. Çiçek üreticiliği Osmanlıya 
kadar uzanan İzmir’in bu şirin ilçesi, topraklarında 
yetişen çiçeklerini yıllardır dar kapsamlı olarak düzenle-
nen etkinliklerde tanıtmaya çalıştıktan sonra 2009 
yılında düzenlenen geniş katılımlı şenlikle geniş kitlelere 
ulaştırır ve bundan sonra her yıl çiçek festivali coşkuyla 
kutlanmaya başlanır. Önceleri festival alanında kurulan 
az sayıda ahşap ve naylonla kaplı dağınık stantlar 
zamanla yerini modern festival alanına bırakır. İlçe, 

belediye ve halkın gayretleriyle ”Çiçeğin 
Kenti” olarak anılır ve “Süs Bitkisi Üretim 
Merkezi” kimliğini yurt dışına da taşır. 
İhracat potansiyelini her yıl arttıran 
Bayındır, 2010 yılında ilk kez “uluslararası” 
kimlik kazanan Festivali ile yüzlerce 
katılımcı ve binlerce ziyaretçiyi ağırlar. 
Stantların kurulduğu festival bölgesini 
2011 yılında yaklaşık 700 bin ziyaretçi 
gezme fırsatı bulur. Her sektörden temsil-
cilerin kendilerini ifade ettiği festivalle 
birlikte çiçek üreticiliği bölge ekonomisi 
için önemli bir güç haline gelir.
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Bayındır 
Çiçekler ve Anlamları
İnsanlığın var oluşundan bu yana ilk 

çağlardan günümüze kadar, sevgi, şe�at ve 
merhametin simgesi olan çiçeklerin dili, ilk 
kez 1600'lü yıllarda İstanbul'da 
oluşturulmaya başlanmıştır. 1716 yılında 
eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan İngiliz 
Lady Mary Wortley Montagu tarafından 
bir araya getirilen çiçeklerin anlamları 
İngiltere'ye kadar ulaşmıştır. 

Montagu, 1716 yılında Türkiye'de 
yaşadığı sırada yazdığı bir mektupta, 
"Parmaklarınızı oynatmadan, çiçeklerle 
tartışabilir, azarlayabilir, dostluk, aşk, 
nezaket mektupları ve hatta haber bile 
gönderebilirsiniz" demiştir. 

Çiçeklerin taşıdıkları anlamlara ilişkin 
merak İngiltere’den sonra Fransa'ya da 
sıçramış, kısa sürede 800 çiçeğin anlamının 
belirlenmesine ve tüm dünyada ortak bir 
çiçek dili oluşmasına yol açmıştır. İşte 
sevdiklerinize mesajlarınızı iletmekte 
kullanabileceğiniz bazı çiçeklerin 
anlamları:

Çiğdem ARMAN
İzmir Ticaret Borsası
Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü

çiçek açtı



Bir kaç tohum tanesi, bir parça toprak, biraz su biraz 
da güneş. Bunların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan 
rengarenk çiçekler. Kendilerine gösterilen küçücük ilgi 
ve sevgiyi, rengarenk mis kokulu çiçeklerini bize sunarak 
adeta teşekkür ederler. Baharın gelişini müjdeleyen 
rengarenk çiçekler Bayındır’da ülkenin dört bir 
yanından gelen ziyaretçilerle buluştu.

2010 yılında uluslararası nitelik kazanan “Bayındır 
Çiçek Festivali” bu yıl 27-29 Nisan 2012 tarihleri 
arasında Bayındır Belediyesi’nin öncülüğünde 
gerçekleştirildi. Bu yıl 15’incisi yapılan festivalde sergile-
nen yüzlerce çeşit çiçeğin oluşturduğu renk cümbüşü 
şehirde görsel bir şölen yarattı.

27 Nisan’da açılış kokteyli ve T.C. Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın festival 
alanı ziyaretiyle başlayan ve üç gün süren festival etkin-
likleri kapsamında ilk gün zeybek ve folklor gösterileri 
ile açılış kokteylinin ardından yapılan halk konserlerinde 
Turgay Başyayla sahne alarak sevenlerine müzik ziyafeti 
sundu. Festivalin ikinci gününde dans gösterileriyle 
başlayan günün akşamında Mustafa Ceceli ve Kolpa 
Grubu sevenleriyle buluştu. Festivalin son günüyse 
çocuklara ayrıldı. Rengarenk uçurtmaların gökyüzüne 
bırakıldığı uçurtma şenliğinde çocuklar aileleriyle 
birlikte keyi�i bir gün geçirdiler. Renkli görüntülere 
sahne olan festival, Bayındır Kültür Merkezi Mevlevi 
ekibinin sergilediği Sema gösterisiyle son buldu.

Festival tarihçesi
Tarihin eski dönemlerinde saraylara, medreselere, 

hastanelere gül �danları yollaması sebebiyle “Gülbahçe” 
olarak anılan Bayındır İlçesinin topraklarında dört 
mevsim çiçek yetiştirilir. Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış, tarihi eserleri ile göz dolduran Bayındır İlçesi, 
Tarihi Kentler Birliği üyesi olarak bu zenginliğini tüm 
Türkiye ile paylaşmak ister. Çiçek üreticiliği Osmanlıya 
kadar uzanan İzmir’in bu şirin ilçesi, topraklarında 
yetişen çiçeklerini yıllardır dar kapsamlı olarak düzenle-
nen etkinliklerde tanıtmaya çalıştıktan sonra 2009 
yılında düzenlenen geniş katılımlı şenlikle geniş kitlelere 
ulaştırır ve bundan sonra her yıl çiçek festivali coşkuyla 
kutlanmaya başlanır. Önceleri festival alanında kurulan 
az sayıda ahşap ve naylonla kaplı dağınık stantlar 
zamanla yerini modern festival alanına bırakır. İlçe, 

belediye ve halkın gayretleriyle ”Çiçeğin 
Kenti” olarak anılır ve “Süs Bitkisi Üretim 
Merkezi” kimliğini yurt dışına da taşır. 
İhracat potansiyelini her yıl arttıran 
Bayındır, 2010 yılında ilk kez “uluslararası” 
kimlik kazanan Festivali ile yüzlerce 
katılımcı ve binlerce ziyaretçiyi ağırlar. 
Stantların kurulduğu festival bölgesini 
2011 yılında yaklaşık 700 bin ziyaretçi 
gezme fırsatı bulur. Her sektörden temsil-
cilerin kendilerini ifade ettiği festivalle 
birlikte çiçek üreticiliği bölge ekonomisi 
için önemli bir güç haline gelir.
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Çiçekler ve Anlamları
İnsanlığın var oluşundan bu yana ilk 

çağlardan günümüze kadar, sevgi, şe�at ve 
merhametin simgesi olan çiçeklerin dili, ilk 
kez 1600'lü yıllarda İstanbul'da 
oluşturulmaya başlanmıştır. 1716 yılında 
eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan İngiliz 
Lady Mary Wortley Montagu tarafından 
bir araya getirilen çiçeklerin anlamları 
İngiltere'ye kadar ulaşmıştır. 

Montagu, 1716 yılında Türkiye'de 
yaşadığı sırada yazdığı bir mektupta, 
"Parmaklarınızı oynatmadan, çiçeklerle 
tartışabilir, azarlayabilir, dostluk, aşk, 
nezaket mektupları ve hatta haber bile 
gönderebilirsiniz" demiştir. 

Çiçeklerin taşıdıkları anlamlara ilişkin 
merak İngiltere’den sonra Fransa'ya da 
sıçramış, kısa sürede 800 çiçeğin anlamının 
belirlenmesine ve tüm dünyada ortak bir 
çiçek dili oluşmasına yol açmıştır. İşte 
sevdiklerinize mesajlarınızı iletmekte 
kullanabileceğiniz bazı çiçeklerin 
anlamları:

Beyaz Gül
Kırmızı Gül
Pembe Gül
Sarı Gül
Beyaz Karan�l
Kırmızı Karan�l
Pembe Karan�l
Sarı Karan�l
Orkide
Nilüfer
Beyaz Lale
Kırmızı Lale
Pembe Lale
Sarı Lale
Menekşe
Kamelya
Lilyum
Fulya 

Masumluk
Aşk
Gönlüm Sende
Sıcak Sevgi
Temizlik, sa�ık
Sevgi
İçtenlik
Hüzün
Mağrur, gururlu
Gelecek yenileme
Sa�ık, temizlik
Seni Seviyorum
Anlayış
Gerginlik
Alçak Gönüllü
Mağrur
Güven
Unutma



maddesi uygulansaydı destekleme 
miktarının yaklaşık 13 milyar lira olması 
gerekirdi. Kanunun yayınladığı 2006 
yılından bu yana belirtilen tarımsal 
destekleme miktarı üreticilerimize 
verilmemiştir” diye konuştu.

VOB, sermaye piyasalarında son 15 
yılın en büyük işi

Toplantının VOB’un İzmir’de kalması 
konulu 5.gündem maddesinde de söz alan 
Ercan Korkmaz, İstanbul Finans Merkezi 
Projesi kapsamında İMKB, VOB ve Altın 
Borsası’nın bir şekilde bir çatı altında 
toplanması ve merkezlerin İstanbul’a 
alınmasının gündemde olduğunu 
anımsatarak, bu süreçte İzmirliler’in 
gösterdiği desteği artırarak devam 
ettirmesini istedi. VOB’un Türk sermaye 
piyasalarında son 15 yılda yapılan en büyük 
iş olduğunu, bütün engellemelere rağmen 7 
yılda 150 kat büyüdüğünü, 440 milyar 
liralık işlem hacmine ulaştığını belirten 
Korkmaz şunları söyledi:

“VOB’un bu kente kattıklarını 
saymama gerek yok. Sermaye piyasasının 
mimarisini değiştirecek önemli bir 
sisteminden lisanslı depocuğa kadar birçok 
yatırımı başlatmış ya da etkilemiştir. Daha 
da önemlisi, bu kentin girişim şevkini 
artırmıştır. İMKB’ye, Sermaye Piyasası 
Kurulu’na, Maliye’ye ciddi bir kaynak 
sağlamıştır. Yaratılan bu değerin, kazanılan 
başarının devamının bu kentten alınması 
haksızlık olacaktır. VOB’un İzmir’de 
devamı, İstanbul Finans Merkezi 
Projesi’nin önünde bir engel değildir. VOB 
gibi dinamik bir kurumu hantal bir yapının 
altına sokarsak işler ağırlaşır. Özel bir 
borsayı kamulaştırmak, Türkiye’ye yatırım 
yapmayı düşünenleri de ürkütür. 
Uzmanlaşmış borsalarla büyümeyi 
denemekte fayda var. Dünyadaki tüm 
borsaların elektronik borsa haline geldiği 
düşünülürse, VOB’un merkezinin İzmir 
olmasının bir engel değil, ancak çeşitlilik ve 
zenginlik yarattığını düşünüyoruz. Şu anda 
bu konuda henüz alınmış bir karar, 
yapılmış resmi bir müzakere yok. Biz 
düşüncelerimizi Sayın Ali Babacan’a 
ileterek VOB’un ve İzmir’in haksızlığa 
uğratılmamasını isteyeceğiz. Sizden de 
ricamız, bu süreçte gösterdiğiniz desteği 
artırarak sürdürmenizdir.”

Çiçek festivali, fuara dönüşmeli
Ekrem Demirtaş ise VOB'un 

taşınmasının kentin psikolojisini 
sarsacağını belirterek, "VOB'un İzmir'de 
kalması kararını alalım" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 
(TOBB) bağlı İzmir'deki oda ve borsaların 
ortak yönetim kurulu toplantısı 27 Nisan 
2012, Cuma günü Bayındır'da yapıldı. 
Katılımcı oda ve borsa başkan ve yöneti-
cileri, Bayındır Ticaret Odası ev 
sahipliğinde yapılan toplantıdan önce 
Bayındır Çiçek Festivali için kurulan çiçek 
standlarını da ziyaret etti. Alankıyı Köyü 
Orman Piknik Alanı'nda yapılan TOBB 
İzmir Ortak Yönetim Kurulu 
Toplantısı'nda tüm ilçelerdeki organize 
sanayi bölgelerinin yatırımcılara 
tanıtılması için ulusal kampanya düzenlen-
mesi kararlaştırdı. Ayrıca VOB'un İzmir'de 
kalması için oda ve borsa başkanları tam 
destek verdi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Bayındır Ticaret Odası Başkanı Adnan 
İnanır, duble yol çalışması nedeniyle 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. 
İnanır, ilçeye orman fakültesi kurulmasını 
istedi. Bayındır Belediye Başkanı Mehmet 
Kertiş ise ilçede 30 yataklı butik otel, 48 
dönümlük sanayi parseli ve 70 dönüm 
sağlık imarlı arsanın yatırımcı beklediğini 
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YKOT Bayındır’da yapıldı
VOB İzmir’de kalmalı

açıkladı. İlçede 1700 hektarlık alanı termal 
turizm merkezi olarak 
ruhsatlandırdıklarını vurgulayan Kertiş, 
"Bayındır 4 yıl içinde İzmir'in cazibe 
merkezi olacak" dedi. Toplantıya Bayındır 
Kaymakamı Mehmet Makas da katıldı.

Tarımsal Destekler beklenen düzeyde 
değil Bayındır’ın yetiştirdiği çiçeklerle 
rengarenk bir atmosfere büründüğünü 
belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
çiçekçilik sektörünün ilçede ekonomik 

gelişmeye önemli katkı sağlayacağına 
inandığını vurguladı.

Yeni yatırım teşvik mevzuatının 
açıklandığını anımsatan Ercan Korkmaz, 
İzmir olarak hükümetten teşvikler konu-
sunda var olan beklentileri şöyle sıraladı:

“Öncelikle, daha sonra açıklanacağı 
ifade edilen tarım sektörü teşviklerinin bir 
an önce deklare edilmesini bekliyoruz. 
İkinci olarak, yatırım harcamalarının 
yatırım aşamasında diğer kazançlardan 
indirilmesine olanak sağlayan düzenle-
menin, İzmir’in de içinde bulunduğu 1. 
Bölgede de geçerli olmasını istiyoruz. 
Üçüncü olarak, EXPO 2020 adayı 
İzmir’imiz için stratejik yatırım tanımına, 
EXPO temamıza uygun olarak sağlık, 
sağlık turizmi, organik gıda ve önemli 
turizm yatırımı başlıklarının da alınmasını 
diliyoruz. Ve son olarak İzmir’le çevre 
illerin gelişmişlik farkı nedeniyle aleyhim-
ize çalışan sürece denge getirilmesini bekli-
yoruz. Tarımsal desteklerin beklenen 
düzeyde olmadığı günümüzde atılacak bu 
adımlar, kentimize ciddi katkı 
sağlayacaktır.”

2012 yılı tarım ürünleri için açıklanan 7 
milyar 600 milyon lira tutarındaki desteğin 
yeterli olmadığını belirten Korkmaz, 
“Tarım kanununda belirtilen milli gelirin 
yüzde 1’i tarımsal desteklemeye ayrılır 

Hükümetin açıkladığı teşvik paketinin 
İzmir'in ilçelerindeki organize sanayi 
bölgeleri için büyük şans olduğunu belirten 
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem 
Demirtaş, tüm organize sanayi bölgelerinin 
gazete ilanları ile tanıtmak için bir 
kampanya önerdi. Demirtaş, "Teşvik paketi 
kapsamında İzmir olarak bizim farklı mesaj 
vermemiz gerekiyor. Biz büyük yatırımlar 
için bir kampanya düzenlemeliyiz. Organ-
ize sanayi bölgelerine yapılacak 
yatırımlarda vergi indirimi, bir alt bölge 
indirimi var. İzmir birinci bölge ama 
organize sanayi bölgelerimiz ikinci bölge 
kapsamında. Tire, Aliağa, Bergama, 
Ödemiş'teki organize sanayi bölgeleri 
yeterli doluluk oranına erişemedi. Belki bir 
şekilde bu bölgeleri öne çıkaran, bu organ-
ize bölgelere yatırımcıyı davet edecek 
ulusal çapta gazete ilanları verebiliriz. 
Umut ederiz bu organize bölgelerde yer 
kalmayacaktır" diye konuştu. Bayındır'a 
mutlaka bir Çiçek Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması gerektiğini belirten Demirtaş, 
ayrıca ilçedeki çiçek festivalinin fuara 
dönüşmesi için TOBB'a başvurulmasını 
önerdi. Demirtaş, ilçeye orman kurulması 
için YÖK Başkanı ile bir toplantı 
planladıklarını söyledi. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi bünyesinde ana okulu, ilkokul, 
orta okul ve lise kuracaklarını belirten 
Demirtaş, bu okulları Bergama, Bayındır, 
Menemen gibi ilçelerde kurulabileceğini 
belirterek, "Zeki öğrencileri alıp burada 
eğiteceğiz" dedi.

EXPO ve kalkınma
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

Başkanı Ender Yorgancılar, EXPO 2020 
adaylığı ile ilgili bilgi verdi. Yorgancılar, 
Uluslararası Sergiler Bürosu'nun (BIE) 

Genel Sekreteri Vicente Loscertales'i 
İzmir'de ağırlayacaklarını belirterek, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan da 
randevu aldıklarını söyledi. 

Yorgancılar, "Perşembe günü 
Başbakanımızı birlikte ziyaret edeceğiz. 
Ayrıca EXPO ihalelerini gerçekleştirdik. 22 
Haziran'da Paris'teki ikinci sunumu 
yapacağız. Son derece uyumlu, ortak akılla 
�kir üreten bir yürütme komitemiz var. 
İnşallah EXPO'yu kazanabilirsek bütün 
bölgenin ekonomisine faydası olacak" dedi. 
Türk sanayinin atılım yapması için enerji 
sıkıntısının çözülmesi gerektiğini 
kaydeden Yorgancılar, "Türkiye ekonomisi 
9 çeyrektir büyüyor. Geçen yıl dünyanın 
üçüncü hızlı büyüyen ülkesiyiz. Bu özel 
sektör yatırımları sayesinde oldu. Ancak, 1 
Nisan'da elektriğe ve doğalgaza gelen zam 
sanayicilerin maliyetlerini etkiledi. 
Enerjinin çeşitlendirilmesi ve ithalatın 
aşağı çekilmesi için mutlaka nükleer enerji 
santralleri kurulmalı. 500 milyar dolarlık 
ihracat, 2.5 trilyon dolarlık Gayri Sa� Milli 
Hasıla'yı ancak enerji üreterek 
gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. 
Açıklanan teşvik paketinin yatırımların 
önünü açacağını belirten Yorgancılar, bazı 
eksiklikler ve gözden kaçan hataların 
düzeltileceğine emin olduklarını vurguladı. 

Gemi �yatları düştü
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkan 

Yardımcısı Bülent Onural, yakın zamanda 
gemi geri dönüşüm sektörünün öne 
çıkacağını belirterek, Türkiye'nin bu alanda 
kapasite artırılması gerektiğini söyledi. 
Gemi �yatlarının çok düştüğüne dikkat 
çeken Onural, "80 milyon dolarlık bir gemi 
30 milyon dolara alınabiliyor" diye 
konuştu.



maddesi uygulansaydı destekleme 
miktarının yaklaşık 13 milyar lira olması 
gerekirdi. Kanunun yayınladığı 2006 
yılından bu yana belirtilen tarımsal 
destekleme miktarı üreticilerimize 
verilmemiştir” diye konuştu.

VOB, sermaye piyasalarında son 15 
yılın en büyük işi

Toplantının VOB’un İzmir’de kalması 
konulu 5.gündem maddesinde de söz alan 
Ercan Korkmaz, İstanbul Finans Merkezi 
Projesi kapsamında İMKB, VOB ve Altın 
Borsası’nın bir şekilde bir çatı altında 
toplanması ve merkezlerin İstanbul’a 
alınmasının gündemde olduğunu 
anımsatarak, bu süreçte İzmirliler’in 
gösterdiği desteği artırarak devam 
ettirmesini istedi. VOB’un Türk sermaye 
piyasalarında son 15 yılda yapılan en büyük 
iş olduğunu, bütün engellemelere rağmen 7 
yılda 150 kat büyüdüğünü, 440 milyar 
liralık işlem hacmine ulaştığını belirten 
Korkmaz şunları söyledi:

“VOB’un bu kente kattıklarını 
saymama gerek yok. Sermaye piyasasının 
mimarisini değiştirecek önemli bir 
sisteminden lisanslı depocuğa kadar birçok 
yatırımı başlatmış ya da etkilemiştir. Daha 
da önemlisi, bu kentin girişim şevkini 
artırmıştır. İMKB’ye, Sermaye Piyasası 
Kurulu’na, Maliye’ye ciddi bir kaynak 
sağlamıştır. Yaratılan bu değerin, kazanılan 
başarının devamının bu kentten alınması 
haksızlık olacaktır. VOB’un İzmir’de 
devamı, İstanbul Finans Merkezi 
Projesi’nin önünde bir engel değildir. VOB 
gibi dinamik bir kurumu hantal bir yapının 
altına sokarsak işler ağırlaşır. Özel bir 
borsayı kamulaştırmak, Türkiye’ye yatırım 
yapmayı düşünenleri de ürkütür. 
Uzmanlaşmış borsalarla büyümeyi 
denemekte fayda var. Dünyadaki tüm 
borsaların elektronik borsa haline geldiği 
düşünülürse, VOB’un merkezinin İzmir 
olmasının bir engel değil, ancak çeşitlilik ve 
zenginlik yarattığını düşünüyoruz. Şu anda 
bu konuda henüz alınmış bir karar, 
yapılmış resmi bir müzakere yok. Biz 
düşüncelerimizi Sayın Ali Babacan’a 
ileterek VOB’un ve İzmir’in haksızlığa 
uğratılmamasını isteyeceğiz. Sizden de 
ricamız, bu süreçte gösterdiğiniz desteği 
artırarak sürdürmenizdir.”

Çiçek festivali, fuara dönüşmeli
Ekrem Demirtaş ise VOB'un 

taşınmasının kentin psikolojisini 
sarsacağını belirterek, "VOB'un İzmir'de 
kalması kararını alalım" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 
(TOBB) bağlı İzmir'deki oda ve borsaların 
ortak yönetim kurulu toplantısı 27 Nisan 
2012, Cuma günü Bayındır'da yapıldı. 
Katılımcı oda ve borsa başkan ve yöneti-
cileri, Bayındır Ticaret Odası ev 
sahipliğinde yapılan toplantıdan önce 
Bayındır Çiçek Festivali için kurulan çiçek 
standlarını da ziyaret etti. Alankıyı Köyü 
Orman Piknik Alanı'nda yapılan TOBB 
İzmir Ortak Yönetim Kurulu 
Toplantısı'nda tüm ilçelerdeki organize 
sanayi bölgelerinin yatırımcılara 
tanıtılması için ulusal kampanya düzenlen-
mesi kararlaştırdı. Ayrıca VOB'un İzmir'de 
kalması için oda ve borsa başkanları tam 
destek verdi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Bayındır Ticaret Odası Başkanı Adnan 
İnanır, duble yol çalışması nedeniyle 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. 
İnanır, ilçeye orman fakültesi kurulmasını 
istedi. Bayındır Belediye Başkanı Mehmet 
Kertiş ise ilçede 30 yataklı butik otel, 48 
dönümlük sanayi parseli ve 70 dönüm 
sağlık imarlı arsanın yatırımcı beklediğini 
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açıkladı. İlçede 1700 hektarlık alanı termal 
turizm merkezi olarak 
ruhsatlandırdıklarını vurgulayan Kertiş, 
"Bayındır 4 yıl içinde İzmir'in cazibe 
merkezi olacak" dedi. Toplantıya Bayındır 
Kaymakamı Mehmet Makas da katıldı.

Tarımsal Destekler beklenen düzeyde 
değil Bayındır’ın yetiştirdiği çiçeklerle 
rengarenk bir atmosfere büründüğünü 
belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
çiçekçilik sektörünün ilçede ekonomik 

gelişmeye önemli katkı sağlayacağına 
inandığını vurguladı.

Yeni yatırım teşvik mevzuatının 
açıklandığını anımsatan Ercan Korkmaz, 
İzmir olarak hükümetten teşvikler konu-
sunda var olan beklentileri şöyle sıraladı:

“Öncelikle, daha sonra açıklanacağı 
ifade edilen tarım sektörü teşviklerinin bir 
an önce deklare edilmesini bekliyoruz. 
İkinci olarak, yatırım harcamalarının 
yatırım aşamasında diğer kazançlardan 
indirilmesine olanak sağlayan düzenle-
menin, İzmir’in de içinde bulunduğu 1. 
Bölgede de geçerli olmasını istiyoruz. 
Üçüncü olarak, EXPO 2020 adayı 
İzmir’imiz için stratejik yatırım tanımına, 
EXPO temamıza uygun olarak sağlık, 
sağlık turizmi, organik gıda ve önemli 
turizm yatırımı başlıklarının da alınmasını 
diliyoruz. Ve son olarak İzmir’le çevre 
illerin gelişmişlik farkı nedeniyle aleyhim-
ize çalışan sürece denge getirilmesini bekli-
yoruz. Tarımsal desteklerin beklenen 
düzeyde olmadığı günümüzde atılacak bu 
adımlar, kentimize ciddi katkı 
sağlayacaktır.”

2012 yılı tarım ürünleri için açıklanan 7 
milyar 600 milyon lira tutarındaki desteğin 
yeterli olmadığını belirten Korkmaz, 
“Tarım kanununda belirtilen milli gelirin 
yüzde 1’i tarımsal desteklemeye ayrılır 

Hükümetin açıkladığı teşvik paketinin 
İzmir'in ilçelerindeki organize sanayi 
bölgeleri için büyük şans olduğunu belirten 
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem 
Demirtaş, tüm organize sanayi bölgelerinin 
gazete ilanları ile tanıtmak için bir 
kampanya önerdi. Demirtaş, "Teşvik paketi 
kapsamında İzmir olarak bizim farklı mesaj 
vermemiz gerekiyor. Biz büyük yatırımlar 
için bir kampanya düzenlemeliyiz. Organ-
ize sanayi bölgelerine yapılacak 
yatırımlarda vergi indirimi, bir alt bölge 
indirimi var. İzmir birinci bölge ama 
organize sanayi bölgelerimiz ikinci bölge 
kapsamında. Tire, Aliağa, Bergama, 
Ödemiş'teki organize sanayi bölgeleri 
yeterli doluluk oranına erişemedi. Belki bir 
şekilde bu bölgeleri öne çıkaran, bu organ-
ize bölgelere yatırımcıyı davet edecek 
ulusal çapta gazete ilanları verebiliriz. 
Umut ederiz bu organize bölgelerde yer 
kalmayacaktır" diye konuştu. Bayındır'a 
mutlaka bir Çiçek Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması gerektiğini belirten Demirtaş, 
ayrıca ilçedeki çiçek festivalinin fuara 
dönüşmesi için TOBB'a başvurulmasını 
önerdi. Demirtaş, ilçeye orman kurulması 
için YÖK Başkanı ile bir toplantı 
planladıklarını söyledi. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi bünyesinde ana okulu, ilkokul, 
orta okul ve lise kuracaklarını belirten 
Demirtaş, bu okulları Bergama, Bayındır, 
Menemen gibi ilçelerde kurulabileceğini 
belirterek, "Zeki öğrencileri alıp burada 
eğiteceğiz" dedi.

EXPO ve kalkınma
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

Başkanı Ender Yorgancılar, EXPO 2020 
adaylığı ile ilgili bilgi verdi. Yorgancılar, 
Uluslararası Sergiler Bürosu'nun (BIE) 

Genel Sekreteri Vicente Loscertales'i 
İzmir'de ağırlayacaklarını belirterek, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan da 
randevu aldıklarını söyledi. 

Yorgancılar, "Perşembe günü 
Başbakanımızı birlikte ziyaret edeceğiz. 
Ayrıca EXPO ihalelerini gerçekleştirdik. 22 
Haziran'da Paris'teki ikinci sunumu 
yapacağız. Son derece uyumlu, ortak akılla 
�kir üreten bir yürütme komitemiz var. 
İnşallah EXPO'yu kazanabilirsek bütün 
bölgenin ekonomisine faydası olacak" dedi. 
Türk sanayinin atılım yapması için enerji 
sıkıntısının çözülmesi gerektiğini 
kaydeden Yorgancılar, "Türkiye ekonomisi 
9 çeyrektir büyüyor. Geçen yıl dünyanın 
üçüncü hızlı büyüyen ülkesiyiz. Bu özel 
sektör yatırımları sayesinde oldu. Ancak, 1 
Nisan'da elektriğe ve doğalgaza gelen zam 
sanayicilerin maliyetlerini etkiledi. 
Enerjinin çeşitlendirilmesi ve ithalatın 
aşağı çekilmesi için mutlaka nükleer enerji 
santralleri kurulmalı. 500 milyar dolarlık 
ihracat, 2.5 trilyon dolarlık Gayri Sa� Milli 
Hasıla'yı ancak enerji üreterek 
gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. 
Açıklanan teşvik paketinin yatırımların 
önünü açacağını belirten Yorgancılar, bazı 
eksiklikler ve gözden kaçan hataların 
düzeltileceğine emin olduklarını vurguladı. 

Gemi �yatları düştü
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkan 

Yardımcısı Bülent Onural, yakın zamanda 
gemi geri dönüşüm sektörünün öne 
çıkacağını belirterek, Türkiye'nin bu alanda 
kapasite artırılması gerektiğini söyledi. 
Gemi �yatlarının çok düştüğüne dikkat 
çeken Onural, "80 milyon dolarlık bir gemi 
30 milyon dolara alınabiliyor" diye 
konuştu.



VOB’UN YENİ ALIM SATIM 
SİSTEMİNDE SON ADIMLARA 

YAKLAŞILIYOR
VOB’un yeni alım-satım sistemi ve risk 

uygulamaları üzerinde devam etmekte olan 
çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bu 
doğrultuda yeni alım satım sisteminin 2012 
yılında devreye alınması planlanıyor. 
Geçen aylarda üyelerin kullanımına açılan 
VOB’un yeni alım satım sistemine ilişkin 
test ve yazılım  geliştirme sistemi testleri, 
ayrıca üye temsilcilerinin yeni sisteme  
adaptasyonu ile ilgili uygulama eğitimleri 
devam etmekte.  Yeni sistemin devreye 
alınması ile tüm kullanıcı ekranları, uygu-
lama programlama ara yüzleri (VOBAPI) 
yenilenecek ve iş kurallarında da kapsamlı 
değişiklikler yapılacak.

15. ASSOCIATION OF FUTURES 
MARKET KONFERANSI

Association Of Futures Markets  (AFM) 
tarafından her yıl düzenlenen konferansların 
15. ‘si  2012 yılının Mart ayında  Macaristan’ın 
Budapeşte kentinde  düzenlendi.  Ana 
konferans ve ana konferans öncesi olmak 
üzere iki kısımda gerçekleşen organizasyo-
nun ana konferans öncesi kısmında gözetim 
sistemlerine ilişkin bir atölye çalışması 
düzenlendi.  Gözetim sistemlerine ilişkin 
olarak düzenlenen atölye çalışmasına VOB 
Gözetim Müdürü Gökhan Ugan katıldı.  
Ugan, atölye çalışmasında VOB gözetim 
sistemini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. 
Ana 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.
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VOB HABERLERVOB HABERLER

VOB, COMMODITIES AND 
DERIVATIVES CONFERENCE 

ISTANBUL’DAYDI! 
VOB 20-22 Mart tarihlerinde 

uluslararası fuar organizasyon �rması 
Terrapinn tarafından İstanbul Ceylan 
Otel’de gerçekleştirilen Commodities and 
Derivatives Conference’a katıldı.  Borsa 
konferansta bir stand açarak VOB gözetim 
sistemi VOBSERVER’ı da merak edenlerin 
ilgisine sundu.  Konferansta VOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Işınsu Kestelli VOB’u 
bir başarı hikayesi olarak anlatırken, VOB 
Genel Müdürü Sayın Çetin Ali Dönmez de 
tezgahüstü ürünlerin borsalara 
taşınmasına ilişkin bir panelde konuşmacı 
olarak yer aldı.

 VOB GÖZETİM SİSTEMİ 
“VOBSERVER”’A YENİ LOGO!

VOB’un katılım gerçekleştirdiği 
uluslararası konferanslarda merak 
uyandıran gözetim sistemi VOBSERVER’a 
yeni bir logo tasarlandı. Gözetim 
kavramını yansıtabilmek amacıyla göz 
şeklinde tasarlanan logo modern bir 
estetiğe sahip.   VOB söz konusu sistemden 
yola çıkarak farklı borsalara gözetim 
sistemi konusunda danışmanlık hizmeti 
sunmayı hede�emekte. 2008 yılında 
yürürlüğe giren gözetim sistemi VOB-
SERVER, 2011 yılında  “Computerworld 
Honors Program” tarafınca ödül almaya 
aday gösterilerek  bilişim teknolojisini 
toplumun ekonomik imkanları  yararına 
kullanımı dalında �nalistliğe kadar 
gelmişti.

VOB T-Shirt Tasarım Yarışması
VOB  - Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle  

“T-SHİRT ÜZERİNE GÖRSEL TASARIM 
YARIŞMASI “ düzenledi.  Yarışma ile VOB’un 
ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımına katkı 
sağlamak amacına yönelik olarak, kurumsal 
kimlik uygulamalarında kullanılmak üzere; 
VOB’un çalışma konularını tanıtıcı, 
anlaşılabilir, özgün, estetik, akılda kalıcı bir 
şekilde “T-shirt Üzeri Görsel Tasarım”ların 
yaratılmasını   ve  düzenleyenler tarafından 
bu yarışmanın yapılması amaçlarının 
topluma aktarılmasını amaçlandı.

VOB ve Yaşar Üniversitesi Ortak 
Konferans Düzenledi

VOB ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle 
düzenlenen “Bir Ticaret ve Finans Merkezi 
Olarak İzmir’in Dünden Bugüne Borsacılık 
Serüveni” başlıklı konferans 10 Mayıs 2012 
tarihinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar 
Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

VOB Uluslararası Konferanslara 
Destek Vermeye Devam Ediyor!
Bu yıl 7.’si düzenlenen Eurasia Business 

and Economics Society (EBES) Konferansı 
24-26 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlenmektedir. VOB’un da sponsor olarak 
destek verdiği konferansta 63 farklı ülkeden 
500’den fazla katılımcı yer almaktadır. Ayrıca 
konferans süresince 290’dan fazla makale 
sunulması beklenmektedir.



Van depreminde enkaz altında kalan 13 
yaşındaki Yunus Geray’ı kurtarılmayı 
beklerken çektiği fotoğra�a “Yılın Basın 
Fotoğrafı” ve “Yılın Haber Fotoğrafı” olmak 
üzere iki dalda birincilik ödülünü alan 
Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş,  
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) 
tarafından düzenlenen “Vakı�ank-TFMD 
Yılın Basın Fotoğra�arı 2011 Yarışması” 
ödül töreninde ödülünü Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’den alırken, İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli de, kendisine plaket verdi. Kestelli 
ayrıca, Yunus Giray’ın 16 yaşındaki Sibel ile 
11 yaşındaki Muhammed adlı kardeşlerine 
İzmir Ticaret Borsası’nca hediye edilen iki 
bilgisayarı kendilerine teslim etti. 

Törene gelişinde, ödüllü fotoğra�ardan 
oluşan sergiyi gezen Cumhurbaşkanı 
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Yunus’un kardeşlerine  İTB’den bilgisayar

Abdullah Gül, gazetecilere fotoğra�arla 
ilgili “En acı fotoğraf Van depreminde 
kaybettiğimiz çocuğumuzun fotoğrafı. 
Sizler, özel birisini çekelim deseniz 
aydınlatma veriyorsunuz, �aşlar, ışıklar 
koyuyorsunuz canlı yakalayalım diye. 
Gerçekten olağanüstü bir fotoğraf. 
Olayların sessiz tanığı dediğiniz fotoğra�ar, 
işte o acıyı bütün hislerinizle onda görüyor-
sunuz. Tabi ki en güzel fotoğraf, o orada” 
dedi.

“Fotoğra�arın konuştuğu yerde aslında 
çok konuşacak bir şey yok” diyen 
Cumhurbaşkanı Gül, fotoğra�ar sayesinde 
2011 yılının acısıyla tatlısıyla gözlerinin 
önünden geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı 
Gül, “Allah tekrar böyle acılar hisset-
tirmesin. Hem Yusuf ’u, hem de Sebahattin 
ve Cem’i rahmetle anıyoruz, ailelerine de 

tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, törenin ertesi günü 
katıldığı Meclis Toplantısı’nda, hayatın 
karmaşası içinde kendimize ve gelecek 
nesillere yapacağımız en büyük kötülüğün, 
insanı unutmak olacağını vurguladığı 
konuşmasında şunları söyledi:

“Dün Ankara’daydım. 23 Ekim’de 
deprem olmuş, Van yıkılmıştı. Erciş’te, 
evinde bilgisayar olmadığı için internet 
kafeye giden kara gözlü Yunus Geray, enkaz 
altında kalmıştı. Arama kurtarma timleri 
Yunus’u enkazdan çıkardıklarında 
Reuters’ın foto muhabiri Ümit Bektaş, 
korku dolu bir çi� gözü depremin simgesi 
yapacak fotoğraf karesi için deklanşöre 
bastı. O kareden yarım saat sonra vefat 
eden Yunus, geride kalanların daha iyi  
yaşayabilmesi için bir fırsat yarattı. Ümit 
Bektaş’ın o fotoğrafı, foto muhabirleri 
derneği tarafından yılın basın fotoğrafı 
seçildi. Yunus’un iki kardeşi Sibel ve 
Muhammet’in eğitim masra�arını 
üstlendiğimiz için törene bizi de davet etme 
nezaketini gösterdiler. Belki de bilgisayarı 
olmadığı için vefat eden Yunus’un 
kardeşlerine Cumhurbaşkanımız ve TOBB 
başkanımızla birlikte birer bilgisayar 
hediye ettik. Gözlerindeki ışığı görmel-
iydiniz. Dediğim gibi… Yaptığımız her 
şeyin aslında insanımızın refahını artırmak 
için olduğunu bazen unutuyoruz. Ancak 
Yunus gibi örnekler, hayat tiyatrosundaki 
esas rolümüzü, bir çi� kara göz gibi kalbi-
mize çakıp gidiyor.”



İzmir Ticaret Borsası’nın altın sponsor 
olduğu Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 29 Mayıs 
2012 tarihinde Swiss Otel’de Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan’ın katıldığı kapanış 
etkinliği ile son buldu. Etkinlikte proje 
sponsorlarına plaket verildi. İzmir Ticaret 
Borsası adına plaketi, İTB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz aldı. 
Plaket töreninin ardından dereceye giren 
projelere ödül verildi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gıda 
sektöründe yeni ve yaratıcı �kirlerin ortaya 
çıkması ve tarıma dayalı sanayide üretimde 
hayata geçmesi için bu yıl ilk kez ulusal 
olarak düzenlediği “Gıda ARGE Proje 
Pazarı”nda hedef önümüzdeki yıllarda 

ortalama ihraç �yatı 2.14 dolar. Türkiye 
ortalamasının yüzde 50 üstünde. Ar-Ge’ye 
yatırım yapan kazanır” diye konuştu.

Büyükekşi: EİB ile gurur duydum
Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’nı Ege 

İhracatçı Birlikleri’nin çok güzel organize 
ettiğini ifade eden TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ise, “EİB’in düzenlediği bu 
etkinlikte Gıda Ar-Ge projelerinin yıldız 
projelerini ödüllendireceğiz. EİB ile gurur 
duydum, başta Eli Alharal olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gıda 
sektörü bugün burada önemli bir olaya 
imza attı, Ar-Ge Proje Pazarı’nı 
gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Bu 
organizasyon ihracatçılarımızı kenetledi. 
Bu sene TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak 
Türkiye çapında 7 Ar-Ge proje pazarı 
etkinliği, 17 Tasarım Yarışması yapıyoruz. 
Amacımız, 2023’e giderken Ar-Ge’ye, 
inovasyona önem vermek ve ihracat 
hede�mizi yakalamaktır. Önemli olan 
üretilen ve sergilenen tasarım ve projelerin 
sektör ve �rmalar tarafından hayata ve 
üretime geçirilmesidir. Önümüzdeki 
zaman diliminde bir inovasyon ha�ası 
yaparak sergi ve fuar yaparak bir ha�a 
boyunca yapılan yıl içinde gerçekleştirilen 
tasarım yarışmaları ve Ar-Ge proje Pazarı 
etkinliklerinde sergilenen projeleri tekrar 
sergileyeceğiz. Bu atılımlar sayesinde 
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organizasyonu uluslararası katılımlı hale 
getirmek.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
büyük önem verdiği “Gıda Ar-Ge Proje 
Pazarı”nda 116 proje sergilenerek sanayici 
ve ihracatçıların beğenisine sunuldu. Ödül 
Töreni için 2 saatliğine İzmir’e gelen 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ödül 
töreninde yaptığı konuşmada inovasyon ve 
Ar-Ge’nin Türkiye için vazgeçilmez 
olduğuna dikkat çekti.

Devletin verdiği Ar-Ge desteklerinin 
çok avantajlı olduğuna işaret eden 
Çağlayan, “Avrupa’nın zor duruma girdiği 
bu ortama rağmen Türkiye 135 milyar 
dolarlık Türkiye ihracat rekorunu kırdı. Biz 

millet olarak sanayi ve üretim yapısını 
değiştirmek durumundayız. Zihin devrim-
cisi olmak gerekiyor. Dünyadaki pastadan 
pay almak isteyenlerin sayısı arttı” dedi.

Küresel krizin ticarette davranış biçim-
lerini değiştirdiğini anlatan Çağlayan, 
“Yükte ha�f pahada ağır bir ihracat 
yapmamız lazım. Türkiye’nin ihracatta 
ortalama kg. �yatı 1.46 dolar iken, 
Almanya’nın 4.1 dolar, Japonya’nın 3.5 
dolar. Ar-Ge ve inovasyona önem vererek 
ortalama ihraç �yatımızı arttırmak 
zorundayız. Aksi takdirde 2023 yılında 500 
milyar dolar ihracat yapamayız. Bugün 
Turquality desteği alan 78 �rmamızın 

rekabetçi Türk ürünlerinin 
dünyaya pazarlanmasını 
hede�iyoruz” dedi.

Alharal: Amacımız gıda 
Ar-Ge Proje Pazarını 
uluslararası  hale getirmek

İzmir’in gıda üretim ve 
ihracatında önemli bir 
merkez olması nedeniyle 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından “Gıda Ar-Ge Proje 
Pazarı”nda Ege İhracatçı 
B i r l i k l e r i ’ n i n 
görevlendirildiğini belirten 
TİM Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 
Yürütme Kurulu Başkanı Eli 
Alharal, Ekonomi Bakanlığı, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
ve diğer illerde gıda alanında 
faaliyet gösteren ihracatçı 
birliklerinin katkısıyla çok 
başarılı bir organizasyona 
imza attıklarını söyledi. 

Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 
ile Türkiye’den dünya 
markaları çıkarmayı hede�ediklerini 
kaydeden Yürütme Kurulu Başkanı Eli 
Alharal: “Türkiye’den neden bir Mc 
Donald’s bir Coca Cola çıkmasın? Türk 
markaları Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarına ağırlık vererek global oyuncu 

haline dönüşecektir. Türkiye’de bugün 
şirketler Ar-Ge’ye genel harcamaların 
yüzde 1’i civarında kaynak ayırıyor. 2023 
yılında bunu yüzde 3’ler seviyesine 
taşımayı hede�iyoruz. Bu amaca ulaşmada 
üniversite-sanayi işbirliğinin önemi çok 
büyük” dedi. 

Toplam 116 projenin yarıştığı Gıda 
Ar-Ge Proje Pazarı’nda birbirinden ilginç 
ürünler sergilenerek gıda endüstrisinin 
beğenisine sunuldu. Yarışmada “Atık Balık 
Pullarının Ekonomiye Kazandırılması” 
projesi ile Sevinç Kopuz birinciliğe layık 
görüldü. Nohuttan cips üreten Özge 
Erdoğan ve Mahir Turan ikincilik ödülünü 
alırken, üçüncülük ödülü Koruk suyunun 
ha�f ısıl işlemle UVC ışınlama ile raf 
ömrünün artırılması” projesi ile Reşat 
Atılgan’ın oldu. 

Mansiyonları ise,
Trace’nChoice: Tüketici Yönelimli ve 

Çok Fonksiyonlu İzlenebilirlik Sistemi-
Zeynel Cebeci

Antioksidan Aktiviteye Sahip Bazı 
Baharatların Taze Kaşar Peynirinde 
Kullanımı- Kemal Seçkin

Zeytin Yaprağı İlave Edilerek Elde 
Edilen Zeytinyağlarının Bazı Temel Kalite 
Kriterleri ve Antioksidan Aktivitelerinin 
Belirlenmesi- Didar Sevim projeleri aldı.

Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’nda 
ödüller sahiplerini buldu



İzmir Ticaret Borsası’nın altın sponsor 
olduğu Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 29 Mayıs 
2012 tarihinde Swiss Otel’de Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan’ın katıldığı kapanış 
etkinliği ile son buldu. Etkinlikte proje 
sponsorlarına plaket verildi. İzmir Ticaret 
Borsası adına plaketi, İTB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz aldı. 
Plaket töreninin ardından dereceye giren 
projelere ödül verildi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gıda 
sektöründe yeni ve yaratıcı �kirlerin ortaya 
çıkması ve tarıma dayalı sanayide üretimde 
hayata geçmesi için bu yıl ilk kez ulusal 
olarak düzenlediği “Gıda ARGE Proje 
Pazarı”nda hedef önümüzdeki yıllarda 

ortalama ihraç �yatı 2.14 dolar. Türkiye 
ortalamasının yüzde 50 üstünde. Ar-Ge’ye 
yatırım yapan kazanır” diye konuştu.

Büyükekşi: EİB ile gurur duydum
Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’nı Ege 

İhracatçı Birlikleri’nin çok güzel organize 
ettiğini ifade eden TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ise, “EİB’in düzenlediği bu 
etkinlikte Gıda Ar-Ge projelerinin yıldız 
projelerini ödüllendireceğiz. EİB ile gurur 
duydum, başta Eli Alharal olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gıda 
sektörü bugün burada önemli bir olaya 
imza attı, Ar-Ge Proje Pazarı’nı 
gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Bu 
organizasyon ihracatçılarımızı kenetledi. 
Bu sene TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak 
Türkiye çapında 7 Ar-Ge proje pazarı 
etkinliği, 17 Tasarım Yarışması yapıyoruz. 
Amacımız, 2023’e giderken Ar-Ge’ye, 
inovasyona önem vermek ve ihracat 
hede�mizi yakalamaktır. Önemli olan 
üretilen ve sergilenen tasarım ve projelerin 
sektör ve �rmalar tarafından hayata ve 
üretime geçirilmesidir. Önümüzdeki 
zaman diliminde bir inovasyon ha�ası 
yaparak sergi ve fuar yaparak bir ha�a 
boyunca yapılan yıl içinde gerçekleştirilen 
tasarım yarışmaları ve Ar-Ge proje Pazarı 
etkinliklerinde sergilenen projeleri tekrar 
sergileyeceğiz. Bu atılımlar sayesinde 
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organizasyonu uluslararası katılımlı hale 
getirmek.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
büyük önem verdiği “Gıda Ar-Ge Proje 
Pazarı”nda 116 proje sergilenerek sanayici 
ve ihracatçıların beğenisine sunuldu. Ödül 
Töreni için 2 saatliğine İzmir’e gelen 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ödül 
töreninde yaptığı konuşmada inovasyon ve 
Ar-Ge’nin Türkiye için vazgeçilmez 
olduğuna dikkat çekti.

Devletin verdiği Ar-Ge desteklerinin 
çok avantajlı olduğuna işaret eden 
Çağlayan, “Avrupa’nın zor duruma girdiği 
bu ortama rağmen Türkiye 135 milyar 
dolarlık Türkiye ihracat rekorunu kırdı. Biz 

millet olarak sanayi ve üretim yapısını 
değiştirmek durumundayız. Zihin devrim-
cisi olmak gerekiyor. Dünyadaki pastadan 
pay almak isteyenlerin sayısı arttı” dedi.

Küresel krizin ticarette davranış biçim-
lerini değiştirdiğini anlatan Çağlayan, 
“Yükte ha�f pahada ağır bir ihracat 
yapmamız lazım. Türkiye’nin ihracatta 
ortalama kg. �yatı 1.46 dolar iken, 
Almanya’nın 4.1 dolar, Japonya’nın 3.5 
dolar. Ar-Ge ve inovasyona önem vererek 
ortalama ihraç �yatımızı arttırmak 
zorundayız. Aksi takdirde 2023 yılında 500 
milyar dolar ihracat yapamayız. Bugün 
Turquality desteği alan 78 �rmamızın 

rekabetçi Türk ürünlerinin 
dünyaya pazarlanmasını 
hede�iyoruz” dedi.

Alharal: Amacımız gıda 
Ar-Ge Proje Pazarını 
uluslararası  hale getirmek

İzmir’in gıda üretim ve 
ihracatında önemli bir 
merkez olması nedeniyle 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından “Gıda Ar-Ge Proje 
Pazarı”nda Ege İhracatçı 
B i r l i k l e r i ’ n i n 
görevlendirildiğini belirten 
TİM Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 
Yürütme Kurulu Başkanı Eli 
Alharal, Ekonomi Bakanlığı, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
ve diğer illerde gıda alanında 
faaliyet gösteren ihracatçı 
birliklerinin katkısıyla çok 
başarılı bir organizasyona 
imza attıklarını söyledi. 

Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 
ile Türkiye’den dünya 
markaları çıkarmayı hede�ediklerini 
kaydeden Yürütme Kurulu Başkanı Eli 
Alharal: “Türkiye’den neden bir Mc 
Donald’s bir Coca Cola çıkmasın? Türk 
markaları Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarına ağırlık vererek global oyuncu 

haline dönüşecektir. Türkiye’de bugün 
şirketler Ar-Ge’ye genel harcamaların 
yüzde 1’i civarında kaynak ayırıyor. 2023 
yılında bunu yüzde 3’ler seviyesine 
taşımayı hede�iyoruz. Bu amaca ulaşmada 
üniversite-sanayi işbirliğinin önemi çok 
büyük” dedi. 

Toplam 116 projenin yarıştığı Gıda 
Ar-Ge Proje Pazarı’nda birbirinden ilginç 
ürünler sergilenerek gıda endüstrisinin 
beğenisine sunuldu. Yarışmada “Atık Balık 
Pullarının Ekonomiye Kazandırılması” 
projesi ile Sevinç Kopuz birinciliğe layık 
görüldü. Nohuttan cips üreten Özge 
Erdoğan ve Mahir Turan ikincilik ödülünü 
alırken, üçüncülük ödülü Koruk suyunun 
ha�f ısıl işlemle UVC ışınlama ile raf 
ömrünün artırılması” projesi ile Reşat 
Atılgan’ın oldu. 

Mansiyonları ise,
Trace’nChoice: Tüketici Yönelimli ve 

Çok Fonksiyonlu İzlenebilirlik Sistemi-
Zeynel Cebeci

Antioksidan Aktiviteye Sahip Bazı 
Baharatların Taze Kaşar Peynirinde 
Kullanımı- Kemal Seçkin

Zeytin Yaprağı İlave Edilerek Elde 
Edilen Zeytinyağlarının Bazı Temel Kalite 
Kriterleri ve Antioksidan Aktivitelerinin 
Belirlenmesi- Didar Sevim projeleri aldı.



İzmir'in duayen iş adamlarından Mazhar Zorlu adına düzenle-
nen 2012 Mazhar Zorlu Kültür-Eğitim-Spor İzmir'e Katkı ve Sosyal 
Sorumluluk Üstün Başarı ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Mazhar Zorlu Kültür-Eğitim-Spor 
İzmir'e Katkı ve Sosyal Sorumluluk Üstün Başarı ödülleri Türkan 
Saylan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini 
buldu. İzmir Ticaret Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'de ticaret borsasının 
ilk kadın başkanı olması, hizmetleri ve olağan çalışmalarını sağlık 
dahil hiçbir engel tanımadan başarıyla yerine getirmesi nedeniyle 
ödüle layık görüldü. Kestelli, ödülünü Konak Belediye Başkanı Dr. 
Hakan Tartan’ın elinden aldı.

Türk Başarı Ödülleri Kurulu (TÜBÖK) tarafından belirlenen 
ödüller kültür, eğitim ve spor alanında başarılı isimlere verildi. 

ÖDÜL TÖRENİÖDÜL TÖRENİ

Mazhar Zorlu
Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir'in simge isimlerinden 
TÜBOK Başkanlar Kurulu Başkanı Sancar Maru�u, Mazhar 
Zorlu'nun reklamdan uzak işler yaptığını ifade ederek, "Bu 
ödüllerde onun karakterini yansıtan ödüller. Adaylar, mevcut 
seçiciler kurulumuz ile daha önce ödül almışların öneri ve 
tekli�eriyle belirleniyor. Çeşitli meslek gruplarından, aktif kurum, 
dernek ve kulüplerden oluşmuş adayların en az, on yıllık hizmet ve 
başarı süreçleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılıyor. 8'inci 
Mazhar Zorlu Kültür, Eğitim, spor, ülkeye Katkı ve sosyal Sorum-
luluk üstün Başarı Ödülleri'nin saptanması için Ege ve İzmir'den 
seçilmiş 3800 kurum ve kişiyle yüz yüze kamuoyu araştırması 
yapıldı ve �nale kalan adaylar 164 kişilik Yüksek Seçiciler 
Kurulu'nca Demokratik oylamayla belirlendi" dedi. Ödülleri 
üstlenen kuruluşun Türk Başarı 

Ata kadını dünya vitrininde
Modacı Zuhal Yorgancıoğlu ise Doğu'dan Batı'ya Kuzey'den 

Güney'e tüm Dünya'da; Türkiye'nin otantik değerlerini başarılı bir 
şekilde moda sanatına yansıtması ve 'Z' markasıyla kendine özgü 
bir moda ekolünün müstesna yaratıcısı olması sebebiyle ödül 
almaya hak kazandı.  

Kestelli ödülünü Tartan'dan aldı
Oylama sonuçlarına göre, İzmir Ticaret Borsası ve Vadeli 

İşlemler Opsiyon Borsası (VOB) Başkanı Işınsu Kestelli'ye ödülü, 
Türkiye'de ticaret borsasının ilk kadın başkanı olması, hizmetleri 
ve olağan çalışmalarını sağlık dahil hiçbir engel tanımadan 
başarıyla yerine getirmesi nedeniyle verildi. Kestelli'ye ödülünü 
veren Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan lise arkadaşı olduğu 
Kestelli'nin VOB'un İzmir'de kalması için son zamanlarda örnek 
bir mücadele sergilediğini belirterek, "Bu mücadele sonuna kadar 
desteklenmeli" dedi. Kestelli İse 2011 yılında yaşadığı sağlık 
sorunları sebebiyle zor günler geçirdiğini ancak bu sorunun da 
üstesinden gelmeyi başardığını söyleyerek, bu ödülü almanın 
kendisine gurur ve minnet duygularını yaşattığını ifade etti.

ödülleri verildi
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hede�eyen bazı hareketlerle solunum ve 
dolaşım sistemlerinde faydalı gelişmeler 
sağlayan �ziki egzersiz metodudur

Özel not: Aerobics kelimesi isim, 
aerobic kelimesi ise zarf halidir.)

Aerobik egzersizin amacı
Aerobik egzersizin temel hede� vücu-

dun oksijen tüketim kapasitesini yükselt-
mek için �zik kondisyonunu güçlendirme-
ktir. Diğer bir deyimle kalbin kan 
pompalama gücünü ve kapasitesini 
arttırmak, kana oksijen yükleyen akciğer 
solunum kapasitesini,  hacmini yükseltme-
ktir. Dolayısı ile aerobik egzersizin temel 
hede�; oksijen tüketimini yönlendiren, 
yürüten dolaşım ve solunum  sisteminin 
çalışma kapasitesini, verimliliğini 
arttırmaktır. Aslında kelimenin ön takısı 
“AERO” aerobik kelimesinin temelinde 
hava, diğer bir deyimle insanoğlu için 
hayati unsur olan oksijenin olduğu 
açıklıkla belirmektedir.

Hangi sporlar aerobiktir 
Yapılan sporun gerçekten aerobik 

egzersiz  olabilmesinde temel ilke; sporcu-
nun oksijen tüketim kapasitesini 
arttırmasıdır. Oksijen tüketiminin artıp 
artmadığının en doğal en pratik göstergesi 
nabız/kalp atışlarıdır.   Bu itibarla sporcu 
kendi sağlık durumuna ve antrenman 
programına göre kalp atışlarını gerekli 
seviyeye kadar yükseltmeli ve ayni seviyede 
aksatmadan, durmaksızın egzersizine 
devam edebilmelidir. Ancak böyle bir 
çalışma sonucunda kapasite geliştirilip 
arttırılabilir.

Bu hususu tatbikattan bir iki örnekle 
açıklamak gerekir ise; örneğin  tenis, güreş, 
futbol vs. önemli bir spor dalıdır ama 
aerobik spor değildir. Çünkü  kalp 
atışı/nabız belli bir müddet devamınca ayni 
seviyede tutulamaz.  Karşılaşmanın devamı 
müddetince duraksamalar kaçınılmazdır. 
Duraksama anında kalp atışı düşer. Buna 
karşın yürüyüş, bisiklet, yüzme vs. de  
kişinin iradesine bağlı olarak belli bir süre 
devamınca egzersiz yoğunluğunu ayni 
seviyede tutmak mümkündür.

      
Aerobik egzersizin yoğunluğu ve  

müddeti ne olmalıdır?
Aerobik egzersizin müddeti ve 

yoğunluğu kişinin genel sağlık durumuna 
bağlı olmakla beraber yoğunluk ve süre bir 
biri ile ters orantılıdır.  

Sağlıklı yaşam konusunda kamu oyunu 
bilgilendirme amacı ile yapılan bütün yazılı 
veya görsel yayınlarda muhtelif öneriler 
sıralanırken aktif olmak, hareket etmek, 
egzersiz yapmak muhakkak yer almaktadır.  
Ancak, egzersizin sağlık için ne kadar 
önemli olduğu konusunda yayının 
elverdiği ölçüde ayrıntılı tıbbî bilgiler 
verilmekle beraber yapılacak egzersizin 
özellikleri üzerinde ya çok dar çerçeveli 
bilgi verilmekte veya hiçbir ayrıntıya 
girilmeden sadece “egzersiz yapın” denme-
ktedir.

Bu makalemizde;  kalp-damar sağlığı, 
tansiyon, kolestrol, diabet, akıl ve beyin 
sağlığı (Alzheimer, Parkinson vs.), obezite, 
uykusuzluk, stress gibi pek çok sağlık 
konularında egzersizin tartışmasız bilinen 
faydalarını açıklamalar yapılmayacaktır.  
Bu hususlar zaten medyada yeterince 
açıklanmaktadır.  Amacımız güvenilir bilgi 
kaynaklarına dayanarak sağlık için spor 
yapmayı ve özellikle aerobik egzersiz konu-
sunu bir makalenin imkanları boyutunda  
açıklamaya çalışmaktır.. 
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Sağlık için

ayrıntılar ve zorlukları içerdiği için aerobik 
egzersizin kurucularından Kenneth H. 
Cooper’ın M.D. MPH sağlıklı yaşam ve 
�tness amaçlı yürüyüş veya koşunun 
mesafe ve zaman ölçülerini şöylece 
özetlemektedir.(Start Strong, Finish Strong 
–Avery 2007)   

                         

Tabiatı ile bu ölçülerden her hangi 
birinde karar verirken kişi kendi yürüyüş 
yapabilme kapasitesini dikkate almalı ve 
ona göre hangi ölçülerde yürüyüş 
yapabileceğine karar vermelidir.  Gayet 
tabiidir ki 60-70 yaşındaki kişinin yürüme 
kapasitesi 40-50 yaşındaki kişinin kapasi-
tesinden oldukça farklıdır.  Kişi kendi 
durumuna göre seçim yapmalıdır, egzersizi 
bitirdiğinde spor yapmış olmanın 
mutluluğunu dolu dolu hissetmelidir.

Amerikan Halk Sağlığı Bakanlığı 2005 
yılında yayınladığı bir tebliğ ile yetişkin 
yaşlardaki kişilerin kronik hastalıklarından 

korunmak için ha�anın ekseri günleri 
1’000 Metreyi 10 dakikada yürüme 
temposu ile 30 dakika yürümelerini 
önermektedir.

Ancak hemen belirtmekte yarar var ki: 
yukarıda ölçüleri açıklanan aerobik egzer-
sizler kronik hastalıklardan korunmak ve 
sağlıklı zinde yaşamak için çok faydalı 
olmakla beraber  kilo verme çalışmaları 

için yeterli değildir. Bu tempo belli bir 
diyete sadık kalmakla ancak ayni kilonun 
muhafazasına yardımcı olur.  Kilo vermek 
amaçlı egzersizlerin yukarıda belirlenen-
lerden zaman veya yoğunluk itibarı ile 
yaklaşık %50 daha fazla olması gerekir.

Son söz: Aerobik egzersize başlarken 
tıbbî bir check-up kontrolü üzerinde ciddi-
yetle durulmalı ve ihmal edilmemelidir. 

“AEROBİK”deyimi toplumumuzda 
çoğunlukla hatalı anlamlarda 
kullanılmaktadır.  Sıklıkla rastlanan bazı 
spor salonlarında “Aerobik Seansı” diye 
adlandırılan müzik eşliğinde yapılan 
bedensel germelere dayalı hareketlerdir. 
Her ne kadar seans müddetince yapılan 
germe hareketleri vücudun eklem ve kas 
yapısı için yararlı ise de kalp atış hızının 
aerobik egzersizde olması gereken  düzeye 
çıkartabilmek açısından hareketler 
fevkalade hızlı ve yoğun olmadıkça kardio 
çalışmaları bakımından yetersiz 
kalmaktadır.

Sağlıklı yaşam sporuna teoriden ziyade 
tatbikat açısından bakan bir yapıya sahip 
olmama rağmen konunun önemine binaen 
açıklamalarımı dünyanın sayılı ansiklope-
dilerine ve bilimsel araştırmalarına 
dayandırmış olacağım. Bu arada 30 
seneden beri devam edegelen kişisel 
araştırmalarım ve kendi stat/yol koşularım 
da bana rehberlik etmiş olacaktır.

“AEROBİCS” deyimi uluslararası 
literatüre sağlık için sporun babası 
diyebileceğimiz Kenneth H. Cooper M.D. 
MPH.nin  “AEROBICS (1968) ve AERO-
BICS WAY (1977) kitapları ile takdim 
edilmiştir. Gerek kitapların dayandığı ciddi 
ve güvenilir veriler gerekse bilimsel çevrel-
erde bu konuda yapılan destekleyici 
çalışmalar sonunda aerobics deyimi “�e 
New Ancylopaedia Brittanica 15 th edition 
-1989” ile “Oxford English Dictionary” de 

yer alarak bir anlamda uluslararası kabul 
görürek tescil edilmiştir.

”�e New Ancyclopaedia Britannica 
15th edition - 1989” da “aerobics” kelimes-
inin orijinal tari�:

“Aerobics;  system of physical condi-
tionning developed to increase the 
e�ciency of the body’s intake of oxygen. 
Typical aerobic exercise (e.g walking, 
running.  swimming, dancing, and cycling) 
stimulate heart and lung activity long 
enough to produce bene�cial changes in 
the body.  To be e�ective, aerobics training 
must include a minimum of  three sessions 
per week.  During each session, the 
exerciser’s heart rate must be raised to his 
training level for at least twenty minutes…”

Tercümesi
Aerobics; vücudun oksijen tüketim 

kapasitesini yükselmek için �ziki 
kondisyonun güçlendirilmesi amacı ile 
geliştirilmiş sistemdir.  Tipik aerobik egzer-
siz (örneğin; yürüyüş, koşu, yüzme,  dans, 
bisiklet gibi)  vücutta faydalı değişiklikleri 
meydana getirmek üzere gerekli müddet 
devamınca  kalp ve akciğer çalışmalarını 
canlandırmak, teşvik etmektir.  Tesirli 
olabilmesi için; aerobik antrenman ha�ada 
asgari üç gün olmalıdır. Her seferinde; 
egzersiz yapanın kalp atışı kendi antren-
man limitlerine göre asgari yirmi dakika 
devam etmelidir.

Oxford English Dictionary’deki tarif 
“Aerobics; method of physical exercise for 
producing bene�cial changes in the 
respiratory and circulatory systems by 
activities which require meeting a modest 
increase in oxygen intake and so can be 
maintained.”

Tercümesi
Aerobics; Oksijen tüketimini belirli 

derecede arttırmayı ve bu seviyede tutmayı  

Diğer bir ifade ile; yoğunluk arttıkça 
müddet kısalır, yoğunluk azaldıkça müddet 
uzar.  Basit bir örnekleme ile dakikada 
135/140 adım temposundaki yürüyüş için 
her seferinde 45 dakika ve ha�ada dört 
sefer uygun bir egzersiz olur ise de 
dakikada 145/150 adımlık bir yürüyüş 
temposu için ha�ada                  4 sefer ve her 
seferinde 35 dakikalık yürüyüş aerobik 
egzersiz için yeterli boyutlarda olabilir. 

Aerobik egzersizin ölçü ayrıntıları
Aerobik egzersizde temel hedef; 

dolaşım ve solunum sistemini belli bir 
müddet belli bir seviyede devam ettirmek 
olduğundan aerobik egzersizin ölçüsü 
pratikte kalp atış sayısı (nabız) ile belirlen-
mektedir.

Tıp otoritelerince genel kabul görmüş 
aerobik egzersizde nabız ölçüsü; kişinin 
azami nabzının %65 ilâ %75 seviyelerinde 
30 dakika çalıştırılmasıdır. Bunun 50 
yaşındaki bir kişi için bir örnekle 
açıklanması:

•50 yaşındaki kişinin azami nabzı: 
220 eksi 50 = 170
•%65 egzersiz devamınca nabız: 
170 x %65  = 110
•%75 egzersiz devamınca nabız: 
170 x %75  = 127

50 yaş için 30 dakikalık aerobik egzersiz 
nabız vasatisi kişinin kondisyonuna göre 
110 ilâ 127 arasında olmalıdır.  Burada 
önemli olan egzersiz temposu kişinin 
kendisini aşırı zorlamadan ama yanındaki 
kişi ile rahatça konuşamadığı yoğunluktaki 
bir tempodur.  Daha da önemlisi; kişi 
egzersizini bitirdiği anda gelecek sefere 
egzersiz yapma düşüncesi canlı ve istekli 
devam etmeli, egzersizden mutlu, sevinçli 
olarak ayrılmalıdır.

Hemen belirtmek gerekir ki; aerobik 
egzersizin müddeti ve yoğunluğu kişinin 
�ziki kondisyonuna bağlı olmakla beraber 
aerobik egzersizden beklentiler ile 
bağlantılı olarak da muhtelif değişiklikler 
gösterebilir. Özetle; egzersiz müddeti 
kısaldıkça nabız yoğunluğu yükselecek, 
müddet uzadıkça nabız yoğunluğu 
azalacaktır. Örneğin; 50 yaşındaki kişinin 
25 dakikalık egzersizi için nabız yoğunluğu 
%75 (nabız adedi vasati 127) tavsiye 
edilirken 45 dakikalık aerobik egzersizi için 
yoğunluk %65 (nabız adedi vasati 110) 
olarak önerilmektedir..

Bazı kardiyologlar egzersiz nabız 

ölçüsünü azami nabız ile istirahat 
halindeki nabız arasındaki fark (yedek 
nabız)  esas alarak hesaplamaktadır.  Yedek 
nabız sistemine göre aerobik egzersiz 
yoğunluk oranları daha düşük yüzde 
oranlarında tespit edilmektedir.  
Karışıklığa meydan vermemek için bu 
yazımızda yedek nabız sistemindeki 
yoğunluk oranlarının ayrıntılarına 
girilmemiştir.

Egzersiz sırasında nabız ölçümü bazı 
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hede�eyen bazı hareketlerle solunum ve 
dolaşım sistemlerinde faydalı gelişmeler 
sağlayan �ziki egzersiz metodudur

Özel not: Aerobics kelimesi isim, 
aerobic kelimesi ise zarf halidir.)

Aerobik egzersizin amacı
Aerobik egzersizin temel hede� vücu-

dun oksijen tüketim kapasitesini yükselt-
mek için �zik kondisyonunu güçlendirme-
ktir. Diğer bir deyimle kalbin kan 
pompalama gücünü ve kapasitesini 
arttırmak, kana oksijen yükleyen akciğer 
solunum kapasitesini,  hacmini yükseltme-
ktir. Dolayısı ile aerobik egzersizin temel 
hede�; oksijen tüketimini yönlendiren, 
yürüten dolaşım ve solunum  sisteminin 
çalışma kapasitesini, verimliliğini 
arttırmaktır. Aslında kelimenin ön takısı 
“AERO” aerobik kelimesinin temelinde 
hava, diğer bir deyimle insanoğlu için 
hayati unsur olan oksijenin olduğu 
açıklıkla belirmektedir.

Hangi sporlar aerobiktir 
Yapılan sporun gerçekten aerobik 

egzersiz  olabilmesinde temel ilke; sporcu-
nun oksijen tüketim kapasitesini 
arttırmasıdır. Oksijen tüketiminin artıp 
artmadığının en doğal en pratik göstergesi 
nabız/kalp atışlarıdır.   Bu itibarla sporcu 
kendi sağlık durumuna ve antrenman 
programına göre kalp atışlarını gerekli 
seviyeye kadar yükseltmeli ve ayni seviyede 
aksatmadan, durmaksızın egzersizine 
devam edebilmelidir. Ancak böyle bir 
çalışma sonucunda kapasite geliştirilip 
arttırılabilir.

Bu hususu tatbikattan bir iki örnekle 
açıklamak gerekir ise; örneğin  tenis, güreş, 
futbol vs. önemli bir spor dalıdır ama 
aerobik spor değildir. Çünkü  kalp 
atışı/nabız belli bir müddet devamınca ayni 
seviyede tutulamaz.  Karşılaşmanın devamı 
müddetince duraksamalar kaçınılmazdır. 
Duraksama anında kalp atışı düşer. Buna 
karşın yürüyüş, bisiklet, yüzme vs. de  
kişinin iradesine bağlı olarak belli bir süre 
devamınca egzersiz yoğunluğunu ayni 
seviyede tutmak mümkündür.

      
Aerobik egzersizin yoğunluğu ve  

müddeti ne olmalıdır?
Aerobik egzersizin müddeti ve 

yoğunluğu kişinin genel sağlık durumuna 
bağlı olmakla beraber yoğunluk ve süre bir 
biri ile ters orantılıdır.  

Sağlıklı yaşam konusunda kamu oyunu 
bilgilendirme amacı ile yapılan bütün yazılı 
veya görsel yayınlarda muhtelif öneriler 
sıralanırken aktif olmak, hareket etmek, 
egzersiz yapmak muhakkak yer almaktadır.  
Ancak, egzersizin sağlık için ne kadar 
önemli olduğu konusunda yayının 
elverdiği ölçüde ayrıntılı tıbbî bilgiler 
verilmekle beraber yapılacak egzersizin 
özellikleri üzerinde ya çok dar çerçeveli 
bilgi verilmekte veya hiçbir ayrıntıya 
girilmeden sadece “egzersiz yapın” denme-
ktedir.

Bu makalemizde;  kalp-damar sağlığı, 
tansiyon, kolestrol, diabet, akıl ve beyin 
sağlığı (Alzheimer, Parkinson vs.), obezite, 
uykusuzluk, stress gibi pek çok sağlık 
konularında egzersizin tartışmasız bilinen 
faydalarını açıklamalar yapılmayacaktır.  
Bu hususlar zaten medyada yeterince 
açıklanmaktadır.  Amacımız güvenilir bilgi 
kaynaklarına dayanarak sağlık için spor 
yapmayı ve özellikle aerobik egzersiz konu-
sunu bir makalenin imkanları boyutunda  
açıklamaya çalışmaktır.. 
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ayrıntılar ve zorlukları içerdiği için aerobik 
egzersizin kurucularından Kenneth H. 
Cooper’ın M.D. MPH sağlıklı yaşam ve 
�tness amaçlı yürüyüş veya koşunun 
mesafe ve zaman ölçülerini şöylece 
özetlemektedir.(Start Strong, Finish Strong 
–Avery 2007)   

                         

Tabiatı ile bu ölçülerden her hangi 
birinde karar verirken kişi kendi yürüyüş 
yapabilme kapasitesini dikkate almalı ve 
ona göre hangi ölçülerde yürüyüş 
yapabileceğine karar vermelidir.  Gayet 
tabiidir ki 60-70 yaşındaki kişinin yürüme 
kapasitesi 40-50 yaşındaki kişinin kapasi-
tesinden oldukça farklıdır.  Kişi kendi 
durumuna göre seçim yapmalıdır, egzersizi 
bitirdiğinde spor yapmış olmanın 
mutluluğunu dolu dolu hissetmelidir.

Amerikan Halk Sağlığı Bakanlığı 2005 
yılında yayınladığı bir tebliğ ile yetişkin 
yaşlardaki kişilerin kronik hastalıklarından 

korunmak için ha�anın ekseri günleri 
1’000 Metreyi 10 dakikada yürüme 
temposu ile 30 dakika yürümelerini 
önermektedir.

Ancak hemen belirtmekte yarar var ki: 
yukarıda ölçüleri açıklanan aerobik egzer-
sizler kronik hastalıklardan korunmak ve 
sağlıklı zinde yaşamak için çok faydalı 
olmakla beraber  kilo verme çalışmaları 

için yeterli değildir. Bu tempo belli bir 
diyete sadık kalmakla ancak ayni kilonun 
muhafazasına yardımcı olur.  Kilo vermek 
amaçlı egzersizlerin yukarıda belirlenen-
lerden zaman veya yoğunluk itibarı ile 
yaklaşık %50 daha fazla olması gerekir.

Son söz: Aerobik egzersize başlarken 
tıbbî bir check-up kontrolü üzerinde ciddi-
yetle durulmalı ve ihmal edilmemelidir. 

“AEROBİK”deyimi toplumumuzda 
çoğunlukla hatalı anlamlarda 
kullanılmaktadır.  Sıklıkla rastlanan bazı 
spor salonlarında “Aerobik Seansı” diye 
adlandırılan müzik eşliğinde yapılan 
bedensel germelere dayalı hareketlerdir. 
Her ne kadar seans müddetince yapılan 
germe hareketleri vücudun eklem ve kas 
yapısı için yararlı ise de kalp atış hızının 
aerobik egzersizde olması gereken  düzeye 
çıkartabilmek açısından hareketler 
fevkalade hızlı ve yoğun olmadıkça kardio 
çalışmaları bakımından yetersiz 
kalmaktadır.

Sağlıklı yaşam sporuna teoriden ziyade 
tatbikat açısından bakan bir yapıya sahip 
olmama rağmen konunun önemine binaen 
açıklamalarımı dünyanın sayılı ansiklope-
dilerine ve bilimsel araştırmalarına 
dayandırmış olacağım. Bu arada 30 
seneden beri devam edegelen kişisel 
araştırmalarım ve kendi stat/yol koşularım 
da bana rehberlik etmiş olacaktır.

“AEROBİCS” deyimi uluslararası 
literatüre sağlık için sporun babası 
diyebileceğimiz Kenneth H. Cooper M.D. 
MPH.nin  “AEROBICS (1968) ve AERO-
BICS WAY (1977) kitapları ile takdim 
edilmiştir. Gerek kitapların dayandığı ciddi 
ve güvenilir veriler gerekse bilimsel çevrel-
erde bu konuda yapılan destekleyici 
çalışmalar sonunda aerobics deyimi “�e 
New Ancylopaedia Brittanica 15 th edition 
-1989” ile “Oxford English Dictionary” de 

yer alarak bir anlamda uluslararası kabul 
görürek tescil edilmiştir.

”�e New Ancyclopaedia Britannica 
15th edition - 1989” da “aerobics” kelimes-
inin orijinal tari�:

“Aerobics;  system of physical condi-
tionning developed to increase the 
e�ciency of the body’s intake of oxygen. 
Typical aerobic exercise (e.g walking, 
running.  swimming, dancing, and cycling) 
stimulate heart and lung activity long 
enough to produce bene�cial changes in 
the body.  To be e�ective, aerobics training 
must include a minimum of  three sessions 
per week.  During each session, the 
exerciser’s heart rate must be raised to his 
training level for at least twenty minutes…”

Tercümesi
Aerobics; vücudun oksijen tüketim 

kapasitesini yükselmek için �ziki 
kondisyonun güçlendirilmesi amacı ile 
geliştirilmiş sistemdir.  Tipik aerobik egzer-
siz (örneğin; yürüyüş, koşu, yüzme,  dans, 
bisiklet gibi)  vücutta faydalı değişiklikleri 
meydana getirmek üzere gerekli müddet 
devamınca  kalp ve akciğer çalışmalarını 
canlandırmak, teşvik etmektir.  Tesirli 
olabilmesi için; aerobik antrenman ha�ada 
asgari üç gün olmalıdır. Her seferinde; 
egzersiz yapanın kalp atışı kendi antren-
man limitlerine göre asgari yirmi dakika 
devam etmelidir.

Oxford English Dictionary’deki tarif 
“Aerobics; method of physical exercise for 
producing bene�cial changes in the 
respiratory and circulatory systems by 
activities which require meeting a modest 
increase in oxygen intake and so can be 
maintained.”

Tercümesi
Aerobics; Oksijen tüketimini belirli 

derecede arttırmayı ve bu seviyede tutmayı  

Diğer bir ifade ile; yoğunluk arttıkça 
müddet kısalır, yoğunluk azaldıkça müddet 
uzar.  Basit bir örnekleme ile dakikada 
135/140 adım temposundaki yürüyüş için 
her seferinde 45 dakika ve ha�ada dört 
sefer uygun bir egzersiz olur ise de 
dakikada 145/150 adımlık bir yürüyüş 
temposu için ha�ada                  4 sefer ve her 
seferinde 35 dakikalık yürüyüş aerobik 
egzersiz için yeterli boyutlarda olabilir. 

Aerobik egzersizin ölçü ayrıntıları
Aerobik egzersizde temel hedef; 

dolaşım ve solunum sistemini belli bir 
müddet belli bir seviyede devam ettirmek 
olduğundan aerobik egzersizin ölçüsü 
pratikte kalp atış sayısı (nabız) ile belirlen-
mektedir.

Tıp otoritelerince genel kabul görmüş 
aerobik egzersizde nabız ölçüsü; kişinin 
azami nabzının %65 ilâ %75 seviyelerinde 
30 dakika çalıştırılmasıdır. Bunun 50 
yaşındaki bir kişi için bir örnekle 
açıklanması:

•50 yaşındaki kişinin azami nabzı: 
220 eksi 50 = 170
•%65 egzersiz devamınca nabız: 
170 x %65  = 110
•%75 egzersiz devamınca nabız: 
170 x %75  = 127

50 yaş için 30 dakikalık aerobik egzersiz 
nabız vasatisi kişinin kondisyonuna göre 
110 ilâ 127 arasında olmalıdır.  Burada 
önemli olan egzersiz temposu kişinin 
kendisini aşırı zorlamadan ama yanındaki 
kişi ile rahatça konuşamadığı yoğunluktaki 
bir tempodur.  Daha da önemlisi; kişi 
egzersizini bitirdiği anda gelecek sefere 
egzersiz yapma düşüncesi canlı ve istekli 
devam etmeli, egzersizden mutlu, sevinçli 
olarak ayrılmalıdır.

Hemen belirtmek gerekir ki; aerobik 
egzersizin müddeti ve yoğunluğu kişinin 
�ziki kondisyonuna bağlı olmakla beraber 
aerobik egzersizden beklentiler ile 
bağlantılı olarak da muhtelif değişiklikler 
gösterebilir. Özetle; egzersiz müddeti 
kısaldıkça nabız yoğunluğu yükselecek, 
müddet uzadıkça nabız yoğunluğu 
azalacaktır. Örneğin; 50 yaşındaki kişinin 
25 dakikalık egzersizi için nabız yoğunluğu 
%75 (nabız adedi vasati 127) tavsiye 
edilirken 45 dakikalık aerobik egzersizi için 
yoğunluk %65 (nabız adedi vasati 110) 
olarak önerilmektedir..

Bazı kardiyologlar egzersiz nabız 

ölçüsünü azami nabız ile istirahat 
halindeki nabız arasındaki fark (yedek 
nabız)  esas alarak hesaplamaktadır.  Yedek 
nabız sistemine göre aerobik egzersiz 
yoğunluk oranları daha düşük yüzde 
oranlarında tespit edilmektedir.  
Karışıklığa meydan vermemek için bu 
yazımızda yedek nabız sistemindeki 
yoğunluk oranlarının ayrıntılarına 
girilmemiştir.

Egzersiz sırasında nabız ölçümü bazı 



hede�eyen bazı hareketlerle solunum ve 
dolaşım sistemlerinde faydalı gelişmeler 
sağlayan �ziki egzersiz metodudur

Özel not: Aerobics kelimesi isim, 
aerobic kelimesi ise zarf halidir.)

Aerobik egzersizin amacı
Aerobik egzersizin temel hede� vücu-

dun oksijen tüketim kapasitesini yükselt-
mek için �zik kondisyonunu güçlendirme-
ktir. Diğer bir deyimle kalbin kan 
pompalama gücünü ve kapasitesini 
arttırmak, kana oksijen yükleyen akciğer 
solunum kapasitesini,  hacmini yükseltme-
ktir. Dolayısı ile aerobik egzersizin temel 
hede�; oksijen tüketimini yönlendiren, 
yürüten dolaşım ve solunum  sisteminin 
çalışma kapasitesini, verimliliğini 
arttırmaktır. Aslında kelimenin ön takısı 
“AERO” aerobik kelimesinin temelinde 
hava, diğer bir deyimle insanoğlu için 
hayati unsur olan oksijenin olduğu 
açıklıkla belirmektedir.

Hangi sporlar aerobiktir 
Yapılan sporun gerçekten aerobik 

egzersiz  olabilmesinde temel ilke; sporcu-
nun oksijen tüketim kapasitesini 
arttırmasıdır. Oksijen tüketiminin artıp 
artmadığının en doğal en pratik göstergesi 
nabız/kalp atışlarıdır.   Bu itibarla sporcu 
kendi sağlık durumuna ve antrenman 
programına göre kalp atışlarını gerekli 
seviyeye kadar yükseltmeli ve ayni seviyede 
aksatmadan, durmaksızın egzersizine 
devam edebilmelidir. Ancak böyle bir 
çalışma sonucunda kapasite geliştirilip 
arttırılabilir.

Bu hususu tatbikattan bir iki örnekle 
açıklamak gerekir ise; örneğin  tenis, güreş, 
futbol vs. önemli bir spor dalıdır ama 
aerobik spor değildir. Çünkü  kalp 
atışı/nabız belli bir müddet devamınca ayni 
seviyede tutulamaz.  Karşılaşmanın devamı 
müddetince duraksamalar kaçınılmazdır. 
Duraksama anında kalp atışı düşer. Buna 
karşın yürüyüş, bisiklet, yüzme vs. de  
kişinin iradesine bağlı olarak belli bir süre 
devamınca egzersiz yoğunluğunu ayni 
seviyede tutmak mümkündür.

      
Aerobik egzersizin yoğunluğu ve  

müddeti ne olmalıdır?
Aerobik egzersizin müddeti ve 

yoğunluğu kişinin genel sağlık durumuna 
bağlı olmakla beraber yoğunluk ve süre bir 
biri ile ters orantılıdır.  

Sağlıklı yaşam konusunda kamu oyunu 
bilgilendirme amacı ile yapılan bütün yazılı 
veya görsel yayınlarda muhtelif öneriler 
sıralanırken aktif olmak, hareket etmek, 
egzersiz yapmak muhakkak yer almaktadır.  
Ancak, egzersizin sağlık için ne kadar 
önemli olduğu konusunda yayının 
elverdiği ölçüde ayrıntılı tıbbî bilgiler 
verilmekle beraber yapılacak egzersizin 
özellikleri üzerinde ya çok dar çerçeveli 
bilgi verilmekte veya hiçbir ayrıntıya 
girilmeden sadece “egzersiz yapın” denme-
ktedir.

Bu makalemizde;  kalp-damar sağlığı, 
tansiyon, kolestrol, diabet, akıl ve beyin 
sağlığı (Alzheimer, Parkinson vs.), obezite, 
uykusuzluk, stress gibi pek çok sağlık 
konularında egzersizin tartışmasız bilinen 
faydalarını açıklamalar yapılmayacaktır.  
Bu hususlar zaten medyada yeterince 
açıklanmaktadır.  Amacımız güvenilir bilgi 
kaynaklarına dayanarak sağlık için spor 
yapmayı ve özellikle aerobik egzersiz konu-
sunu bir makalenin imkanları boyutunda  
açıklamaya çalışmaktır.. 

ayrıntılar ve zorlukları içerdiği için aerobik 
egzersizin kurucularından Kenneth H. 
Cooper’ın M.D. MPH sağlıklı yaşam ve 
�tness amaçlı yürüyüş veya koşunun 
mesafe ve zaman ölçülerini şöylece 
özetlemektedir.(Start Strong, Finish Strong 
–Avery 2007)   

                         

Tabiatı ile bu ölçülerden her hangi 
birinde karar verirken kişi kendi yürüyüş 
yapabilme kapasitesini dikkate almalı ve 
ona göre hangi ölçülerde yürüyüş 
yapabileceğine karar vermelidir.  Gayet 
tabiidir ki 60-70 yaşındaki kişinin yürüme 
kapasitesi 40-50 yaşındaki kişinin kapasi-
tesinden oldukça farklıdır.  Kişi kendi 
durumuna göre seçim yapmalıdır, egzersizi 
bitirdiğinde spor yapmış olmanın 
mutluluğunu dolu dolu hissetmelidir.

Amerikan Halk Sağlığı Bakanlığı 2005 
yılında yayınladığı bir tebliğ ile yetişkin 
yaşlardaki kişilerin kronik hastalıklarından 

korunmak için ha�anın ekseri günleri 
1’000 Metreyi 10 dakikada yürüme 
temposu ile 30 dakika yürümelerini 
önermektedir.

Ancak hemen belirtmekte yarar var ki: 
yukarıda ölçüleri açıklanan aerobik egzer-
sizler kronik hastalıklardan korunmak ve 
sağlıklı zinde yaşamak için çok faydalı 
olmakla beraber  kilo verme çalışmaları 

için yeterli değildir. Bu tempo belli bir 
diyete sadık kalmakla ancak ayni kilonun 
muhafazasına yardımcı olur.  Kilo vermek 
amaçlı egzersizlerin yukarıda belirlenen-
lerden zaman veya yoğunluk itibarı ile 
yaklaşık %50 daha fazla olması gerekir.

Son söz: Aerobik egzersize başlarken 
tıbbî bir check-up kontrolü üzerinde ciddi-
yetle durulmalı ve ihmal edilmemelidir. 
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“AEROBİK”deyimi toplumumuzda 
çoğunlukla hatalı anlamlarda 
kullanılmaktadır.  Sıklıkla rastlanan bazı 
spor salonlarında “Aerobik Seansı” diye 
adlandırılan müzik eşliğinde yapılan 
bedensel germelere dayalı hareketlerdir. 
Her ne kadar seans müddetince yapılan 
germe hareketleri vücudun eklem ve kas 
yapısı için yararlı ise de kalp atış hızının 
aerobik egzersizde olması gereken  düzeye 
çıkartabilmek açısından hareketler 
fevkalade hızlı ve yoğun olmadıkça kardio 
çalışmaları bakımından yetersiz 
kalmaktadır.

Sağlıklı yaşam sporuna teoriden ziyade 
tatbikat açısından bakan bir yapıya sahip 
olmama rağmen konunun önemine binaen 
açıklamalarımı dünyanın sayılı ansiklope-
dilerine ve bilimsel araştırmalarına 
dayandırmış olacağım. Bu arada 30 
seneden beri devam edegelen kişisel 
araştırmalarım ve kendi stat/yol koşularım 
da bana rehberlik etmiş olacaktır.

“AEROBİCS” deyimi uluslararası 
literatüre sağlık için sporun babası 
diyebileceğimiz Kenneth H. Cooper M.D. 
MPH.nin  “AEROBICS (1968) ve AERO-
BICS WAY (1977) kitapları ile takdim 
edilmiştir. Gerek kitapların dayandığı ciddi 
ve güvenilir veriler gerekse bilimsel çevrel-
erde bu konuda yapılan destekleyici 
çalışmalar sonunda aerobics deyimi “�e 
New Ancylopaedia Brittanica 15 th edition 
-1989” ile “Oxford English Dictionary” de 

yer alarak bir anlamda uluslararası kabul 
görürek tescil edilmiştir.

”�e New Ancyclopaedia Britannica 
15th edition - 1989” da “aerobics” kelimes-
inin orijinal tari�:

“Aerobics;  system of physical condi-
tionning developed to increase the 
e�ciency of the body’s intake of oxygen. 
Typical aerobic exercise (e.g walking, 
running.  swimming, dancing, and cycling) 
stimulate heart and lung activity long 
enough to produce bene�cial changes in 
the body.  To be e�ective, aerobics training 
must include a minimum of  three sessions 
per week.  During each session, the 
exerciser’s heart rate must be raised to his 
training level for at least twenty minutes…”

Tercümesi
Aerobics; vücudun oksijen tüketim 

kapasitesini yükselmek için �ziki 
kondisyonun güçlendirilmesi amacı ile 
geliştirilmiş sistemdir.  Tipik aerobik egzer-
siz (örneğin; yürüyüş, koşu, yüzme,  dans, 
bisiklet gibi)  vücutta faydalı değişiklikleri 
meydana getirmek üzere gerekli müddet 
devamınca  kalp ve akciğer çalışmalarını 
canlandırmak, teşvik etmektir.  Tesirli 
olabilmesi için; aerobik antrenman ha�ada 
asgari üç gün olmalıdır. Her seferinde; 
egzersiz yapanın kalp atışı kendi antren-
man limitlerine göre asgari yirmi dakika 
devam etmelidir.

Oxford English Dictionary’deki tarif 
“Aerobics; method of physical exercise for 
producing bene�cial changes in the 
respiratory and circulatory systems by 
activities which require meeting a modest 
increase in oxygen intake and so can be 
maintained.”

Tercümesi
Aerobics; Oksijen tüketimini belirli 

derecede arttırmayı ve bu seviyede tutmayı  

Diğer bir ifade ile; yoğunluk arttıkça 
müddet kısalır, yoğunluk azaldıkça müddet 
uzar.  Basit bir örnekleme ile dakikada 
135/140 adım temposundaki yürüyüş için 
her seferinde 45 dakika ve ha�ada dört 
sefer uygun bir egzersiz olur ise de 
dakikada 145/150 adımlık bir yürüyüş 
temposu için ha�ada                  4 sefer ve her 
seferinde 35 dakikalık yürüyüş aerobik 
egzersiz için yeterli boyutlarda olabilir. 

Aerobik egzersizin ölçü ayrıntıları
Aerobik egzersizde temel hedef; 

dolaşım ve solunum sistemini belli bir 
müddet belli bir seviyede devam ettirmek 
olduğundan aerobik egzersizin ölçüsü 
pratikte kalp atış sayısı (nabız) ile belirlen-
mektedir.

Tıp otoritelerince genel kabul görmüş 
aerobik egzersizde nabız ölçüsü; kişinin 
azami nabzının %65 ilâ %75 seviyelerinde 
30 dakika çalıştırılmasıdır. Bunun 50 
yaşındaki bir kişi için bir örnekle 
açıklanması:

•50 yaşındaki kişinin azami nabzı: 
220 eksi 50 = 170
•%65 egzersiz devamınca nabız: 
170 x %65  = 110
•%75 egzersiz devamınca nabız: 
170 x %75  = 127

50 yaş için 30 dakikalık aerobik egzersiz 
nabız vasatisi kişinin kondisyonuna göre 
110 ilâ 127 arasında olmalıdır.  Burada 
önemli olan egzersiz temposu kişinin 
kendisini aşırı zorlamadan ama yanındaki 
kişi ile rahatça konuşamadığı yoğunluktaki 
bir tempodur.  Daha da önemlisi; kişi 
egzersizini bitirdiği anda gelecek sefere 
egzersiz yapma düşüncesi canlı ve istekli 
devam etmeli, egzersizden mutlu, sevinçli 
olarak ayrılmalıdır.

Hemen belirtmek gerekir ki; aerobik 
egzersizin müddeti ve yoğunluğu kişinin 
�ziki kondisyonuna bağlı olmakla beraber 
aerobik egzersizden beklentiler ile 
bağlantılı olarak da muhtelif değişiklikler 
gösterebilir. Özetle; egzersiz müddeti 
kısaldıkça nabız yoğunluğu yükselecek, 
müddet uzadıkça nabız yoğunluğu 
azalacaktır. Örneğin; 50 yaşındaki kişinin 
25 dakikalık egzersizi için nabız yoğunluğu 
%75 (nabız adedi vasati 127) tavsiye 
edilirken 45 dakikalık aerobik egzersizi için 
yoğunluk %65 (nabız adedi vasati 110) 
olarak önerilmektedir..

Bazı kardiyologlar egzersiz nabız 

ölçüsünü azami nabız ile istirahat 
halindeki nabız arasındaki fark (yedek 
nabız)  esas alarak hesaplamaktadır.  Yedek 
nabız sistemine göre aerobik egzersiz 
yoğunluk oranları daha düşük yüzde 
oranlarında tespit edilmektedir.  
Karışıklığa meydan vermemek için bu 
yazımızda yedek nabız sistemindeki 
yoğunluk oranlarının ayrıntılarına 
girilmemiştir.

Egzersiz sırasında nabız ölçümü bazı 

Mesafe    Zaman        Ha�ada      1000 M Dak .
3’200 M   30 Dakika    3 Defa         9:22’ Dak.
3’200  “    35   “            4   “         11:00’   “
3’200  “    40   “            5   “         12:30’   “
4’800  “    45   “       2   “           9:22’   “
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