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Her sayısında İzmir Ticaret Borsası’ndan haberlerimizi, araştırma yazılarımızı ve zaman zaman dergimize konuk 
olan değerli sektör temsilcileriyle yaptığımız röportajları paylaştığımız dergimiz, 1993 yılında başladığı serüveninde 
100.sayısına ulaştı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, dergimizin gelişimine ve geniş kitlelere ulaşmasına destek 
olan başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere dergimizde emeği geçenlere ve tüm okuyucularımıza teşekkür ederiz.

İçeriğini ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz 100.sayımızın içeriği yine dopdolu.
Yaz aylarının sonlarına doğru, hasat zamanı gelir. Çi�çi alın terinin karşılığını almaya başlar. Her zaman çi�çinin 

ürününü en iyi şekilde değerlendirebilmesi için çalışmalara imza atan Borsamız, bölgemizde yaşanan hasat şenliğine 
bir çorbada tuzum olsun misali, geleneksel hale gelmiş etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerden en eskisi, geleneksel ilk 
ürün törenleridir.

 Borsamızın tarımsal üretimin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği geleneksel ilk ürün törenleri kapsamında,  
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin onurlandırdığı 2017/18 sezonu Geleneksel Pamuk İlk Ürün Töreni ve İlk Ürün 
Satışı, Borsamızda gerçekleştirildi. . 2017/2018 sezonu geleneksel ilk ürün çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ödül 
törenleri de dergimizi yayına hazırladığımız bu dönemde yapıldı. İlk ürün ödül törenlerimizde İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız, İzmirli milletvekilleri ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın yanı sıra oda, borsa ve iş dünyasından çok 
sayıda temsilci bizleri ve üreticileri yalnız bırakmadı.  İlk ürün törenlerimize ait haber ve fotoğra�ar içeriğimizde yer 
alıyor.

İlk ürün törenleri kadar, rekolte tahmin çalışmalarımız da Bölge tarımına katkı sağlamak için uzun yıllardır 
sürdürdüğümüz çalışmalar arasında en önemlilerinden biri. Ege Bölgesi 2017/2018 sezonu kuru incir ve pamuk 
rekolte tahmin heyetlerinin çalışma sonuçlarını da dergimizin 100. Sayısında bulabilirsiniz. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Işınsu Kestelli, T.C. Başbakanı Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
teşri�eriyle gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu’nda “Sürdürülebilir Tarım” konulu panelin moderatörlüğünü 
gerçekleştirdi. Organizasyona ilişkin detayları dergimiz sayfalarında sizlerle paylaştık.

Borsamız ve Yunan Pamuk Birliği işbirliğinde düzenlenen 2.Akdeniz Pamuk Yolu Etkinliği, oda, borsa, iş ve siyaset 
dünyasından temsilcilerin yanı sıra pamuk sektörüne mensup yerli ve yabancı paydaşların da geniş katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. 

Ege Bölgesi ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan ve insan sağlığı için her gün yeni faydaları tespit edilen 
nadide ürün zeytin ve zeytinyağının sezon açılışı İzmir Ticaret Borsası (İTB) Üzüm Salonu’nda düzenlenen tören ile 
yapıldı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir milletvekilleri ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın yanı sıra oda, 
borsa ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi’nin, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği Girişim Sermayesi 
İzmir Buluşması, TMO’nun Borsamız’da kuru üzüm alımına başlaması, yüzde yüz Borsamız sermayesi ile kurulan 
İZLADAŞ’IN başarıları, Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Yarışmamızın başvuru süre uzatımı, Borsamız ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen İşlenmiş Ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları konulu çalıştay, Borsamızda gerçekleştirilen 
zeytinyağı tadım eğitimi, Borsamız personeline yönelik olarak düzenlenen 4.Geleneksel Aile Günü etkinliğimize dair 
haberler de dergimiz sayfalarında yer alıyor.

Ar-Ge Uzmanı Ezgi Korkmaz’ın “Arıcılık Sektörüne Farklı Bir Bakış Açısı: Kent Arıcılığı”, Bilge Keykubat’ın 
“Çekirdeksiz Kuru Üzümün Yolculuğu” ve Uzman Yardımcısı Övül Sökeli’nin “Gıda En�asyonu” başlıklı yazılarını da 
içeriğimizde sizlerle paylaştık.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin, “Dijital devrim, hemen şimdi!” başlığıyla paylaştığı yazısı; Borsa 
yöneticilerinin katıldığı seminer, etkinlik, konferans ve törenler ile Borsamıza yapılan ziyaretlere ait haberler de 
sayfalarımızda yerini aldı.

İyi okumalar dileriz...
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Küresel üretim ve tüketim alışkanlıkları-
nın bugünkü büyüme hızıyla ilerlemeye 
devam etmesi halinde insanlığa 2050 
yılında 2.3 dünyanın yetmeyeceğine dair 
öngörüleri hepimiz biliyoruz. Üstelik bu 
öngörüler, Çin’in tek çocuk politikasından 
vazgeçmesinin sonuçlarını henüz rezerv 
etmiş değil. 

Şunu biliyoruz ki; yeryüzünde büyüme-
den elde edilen kazanımların toplumun 
tüm kesimlerine fayda sağlayacak şekilde 
yaygınlaştırıldığı, sosyal kalkınmaya 
hizmet eden bir kapsayıcı büyümeye ihtiya-
cımız var. Bu da ancak ekonomik ve sosyal 
politikaların birlikte tasarlanması ile 
mümkün olabilir. Bu çerçevede kapsayıcı 
ve sürdürülebilir bir büyüme için tarım ve 

hayvancılığın kilit önemi var. 
Alışageldiğimiz şeyleri yaparak daha 

fazla fayda elde edemeyeceğimiz bir döne-
min başlangıcını yaşıyoruz. Dünyada tarım 
ve hayvancılık artık giri� bir sanayi haline 
geliyor. Bilişim teknolojileri dünyada 
esasen bütün üretim alanlarını sil baştan 
değiştiriyor. Sadece sanayiyi değil, tarımı, 
hayvancılığı, lojistiği, finansı, ticareti, her 
şeyi dönüştürüyor. Tarımda toprağa ve 
iklim koşullarına bağımlılık giderek 
ortadan kalkıyor. Kimya sektörünün olağa-
nüstü gelişimi sayesinde artık ürünler 
tarlalarda değil büyük fabrikalarda, dikey 
tarım, topraksız tarım gibi uygulamalarla, 
çok büyük verimle büyüyor. 

Hayvancılıkta da benzer bir dijital 

gelişim söz konusu. Ülkemiz bugün 62 
milyar doları bulan tarımsal hasılası ile 
Avrupa’nın en büyük, dünyanın dokuzun-
cu büyük ülkesi. Ancak bu sektör son 35 
yıldır ekonominin ortalama  performansı-
nın yarısı kadar bile büyümüyor. Ama 
bugün dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar 
bize Tarım 4.0 ile düşük verim sorunumuzu 
aşıp arzı artırma imkanı sunuyor. Eğer bu 
dönemi üretim-pazarlama-lojistik zinci-
rinde gerçek bir dönüşüme çevirebilirsek, 
tarım ve hayvancılıkta daha önemli bir 
aktör haline gelebiliriz.

Kurum dergimizin 100’üncü sayısını 
sizlerle buluşturmaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek isterim. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

Dijital devrim, hemen şimdi!
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
tarafından tarımsal üretimin teşvik 
edilmesi amacıyla düzenlenen geleneksel 
ilk ürün törenleri kapsamında,  2017/18 
sezonu Geleneksel Pamuk İlk Ürün Töreni 
ve İlk Ürün Satışı,  3 Ekim 2017 Salı günü 
gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin onurlandırdığı törene İzmir 
Valisi Erol Ayyıldız, İzmirli milletvekilleri 
ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın 
yanı sıra oda, borsa ve iş dünyasından çok 
sayıda temsilci katıldı.

Törenin açış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
“Beyaz altın olarak ifade ettiğimiz 
pamuk ülkemiz için çok önemli bir ürün. 

Pamuğun bu önemi temel olarak iki 
nedene dayanıyor. Birincisi değerli bir 
tarımsal ürün olarak tarımsal üretime 
ve tarım piyasalarına olumlu katkısıdır. 
Pamuk, toplam tarım alanları içerisinde 
yaklaşık yüzde 2 pay alırken, tarladaki 
üretim değeri ile tarımsal hasılamıza 
yüzde 5’e yakın katkıda bulunmaktadır. 
Diğer tarımsal ürünlerin piyasalarının da 
dengeli oluşması açısından pamuk üretimi 

hayati önem taşımaktadır. Pamuğun ikinci 
önemi ise küresel piyasalarda en rekabetçi 
sektörlerimizin başında gelen tekstil 
sektörünün temel hammaddesi olmasıdır. 
Türkiye yaklaşık 28 milyar dolar tekstil 
ve konfeksiyon ihracatı ile bu alanda 
dünyanın önemli oyuncularından birisidir. 
Nitekim, 2016 yılı itibariyle Türkiye, 
dünya tekstil ihracatının yüzde 3.8’ini, 
konfeksiyon ihracatının ise yüzde 3.4’ünü 
gerçekleştirmiştir. 2016 yılında 56 milyar 
dolar dış ticaret açığı veren Türkiye’nin 
en fazla net döviz kazandıran sektörü, 
16 milyar dolar net getiri ile tekstil ve 
konfeksiyon sanayidir” dedi.

Yurtiçi hububat piyasalarının gümrük 
vergisi ile korunması, hayvancılık sektörüne 
verilen destekler, dünya pamuk fiyatlarının 
uzun süre düşük seviyelerde kalması ve sıfır 
maliyetle pamuk ithal edilebiliyor olması 
gibi nedenlerle 2000’li yıllarda Türkiye’deki 
pamuk ekim alanlarının yaklaşık yüzde 
40 oranında azaldığına değinen Işınsu 
Kestelli, “Bu dönemde dünyanın en kaliteli 

İTB’den “beyaz altın” için ilk ürün töreni 

İLK ÜRÜN TÖRENİİLK ÜRÜN TÖRENİ
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pamuklarının üretildiği Ege Bölgesinde 
pamuk üretici sayısı 60 binlerden 15 binlere 
geriledi. Bu azalışın bir kısmını pamuk 
üretimindeki verim artış ile telafi ettiğimizi 
söyleyebiliriz. Dünyada ekonomik anlamda 
üretim yapan ülkeler arasında ikinci en 
yüksek verim ile pamuk üretiyoruz. Her ne 
kadar verimli topraklarımız ve uygun iklim 
koşullarımız buna imkân veriyor olsa da, 
bu başarının asıl sahibi üreticilerimizdir. 
Pamuk üretiminin tüketime paralel bir 
artış göstermemesi ne yazık ki dünyanın 
en çok pamuk ithal eden ülkelerinden 
birisi olmamıza neden olmuştur.2016/17 
sezonunda 1.4 milyar dolar değerinde 801 
bin ton pamuk ithal ettik. 2000 yılından 
sonra pamuk ithalatı için harcadığımız 
döviz miktarı 20 milyar dolar” diye 
konuştu.

Son birkaç yıldır pamuk fiyatlarının 
olumlu seyri ve diğer tarımsal ürün 
piyasalarında yaşananlar nedeniyle bu 
sezon Ege Bölgesi pamuk üretiminde 
yaklaşık yüzde 15 civarında bir artış 
olmasını ve uzun yıllardan sonra 200 
bin ton sınırını aşmasını beklediklerini 
söyleyen Kestelli, “Bu durum, kalitesi tüm 
dünyaca kabul edilen ‘Ege Pamuğu’nun 
geleceği açısından sevindirici bir gelişme. 
Sezon açılışı mahiyetindeki ilk ürün 
törenimiz vesilesi ile pamuk üretiminin 
sürdürülebilirliği açısından önemli 
gördüğümüz ve gerçekleşmesini dilediğimiz 
hususlar ise pamuk üretim maliyetlerinin 

düşürülmesi amacıyla gübre ve mazot 
desteği oranlarının yükseltilmesi,  126 
yıldır pamuk işlemlerini gerçekleştirerek 
ülkemiz için referans fiyatları açıklayan 
Borsamız pamuk salonunun ihtiyaç 
duyduğu düzenlemelerin bir an önce hayata 
geçirilmesi, tekstil sanayinin ihtiyacı olan 
kaliteli pamuk için çırçır fabrikalarının 
altyapı eksikliklerinin giderilmesi 
konusunda teşviklerin geliştirilmesi, yerli 
pamuk tüketimini teşvik etmek amacıyla 
pamuk tedariğini yurtiçinden yapan tekstil 
firmalarına bazı teşvik mekanizmalarının 
geliştirilmesidir” dedi.

Konuşmasının son bölümünde ülke 
pamuğunun ve pamuklu ürünlerinin 
markalaşması için İTB tarafından tescili 

alınan “Ege Pamuğu” coğrafi işareti 
ve Ulusal Pamuk Konseyi ile birlikte 
geliştirdikleri “GMO Free Turkish Cotton” 
ibareli etiketleme projelerinin tekstil 
sanayiinde yaygınlaştırılması faaliyetlerine 
Bakanlık nezdinde destek beklediklerini 
ifade eden Kestelli, Bakan Zeybekci’ye 
“Konularımıza ve sorunlarımıza 
her zamanki ilgi ve çözüm odaklı 
desteklerinizle yaklaşacağınıza inanıyor, 
yeni sezonun başta üreticilerimiz olmak 
üzere tüm pamuk sektörü paydaşlarına 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz 
ise pamuğun tarladan gömleğe kadar 
olan yolculuğunda yaklaşık 3 milyon 
kişiye istihdam, 28 milyar dolar ihracat 
ile ülkemizin vazgeçilmezi olan tekstil 
sektörünün hammaddesi olduğuna 
değinerek, “Bu ürün ülkemiz iklimi ve 
coğrafyasına uygun, ideal, katma değeri 
yüksek bir ürün. Aynı zamanda çekirdeği 
ile de önemli bir gıda ve yem maddesi. 
TÜİK rakamları ile, geçmişte ulaştığımız 
rekor ekim alanı olan 721.000 hektar ile 
yine geçen yıla ait TÜİK verim ortalaması 
olan 476 kg çarpıldığında zaten 1.4 
milpon tona yakın pamuğu, ülkemiz 
üretebilme kabiliyetine sahip. Dünya verim 
sıralamasında 2’inci sırada olan üreticimiz 
ile eski üretim alanlarımıza dönebilsek 
bugün tükettiğimiz 1.5 milyon tonun 
tamamını aslında karşılama imkânımız 
mevcutken halen her yıl 600 ila 900.000 
ton arasında lif pamuk ithal etmek zorunda 
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kalıyoruz. Ne mutlu ki 400.000 tona kadar 
inen üretimimizi nihayet son yıllarda 
hükümetimizin de attığı doğru adımlarla 
850.000 tonlara dek çıkarabildik. Yani 
doğru yoldayız ve önümüzdeki yıl kısmetse 
1 milyon tonlara ulaşacağız” dedi.

Kocagöz, sektördeki güzel ivmenin 
devamı ve ülke pamuk üretimini 1.5 
milyon tonlara çıkarabilmek önerilerini şu 
şekilde sıraladı: 

Kg başı destekleme miktarları her 
yıl en az enflasyon kadar arttırılmalı, 
destekleme politikaları doğru üretim 
planlaması adına en az 5 yıllık planlar 
halinde yapılmalı. Üretici önündeki 5 yıl 
ne ekeceğine karar verebilmeli, üretici 
desteklerinin adil dağılımının yapılması 
için yeni yöntemlere geçilmeli. Bazı 
suistimalleri önleyici tedbirler alınmalı, 
lisanslı depoculuk için verilmesi düşünülen 
yeni destekler, hasada başladığımız 
şu günlerde artık bir an evvel hayata 
geçirilmeli ve bu çağdaş uygulamalar 
üreticimize acilen duyurulmalı.

Bu politikalar hayata geçirildiğinde 
yükselen trendin aynı hızda devam 
edeceğine ve yapılacak ilk 5 yıllık plan 
diliminde Türkiye’nin 1.5 milyon ton üretim 
rakamlarına ulaşabileceğine gönülden 

inandığını belirten Kocagöz, “Hasat 
sezonunun ülkemize, üreticilerimize ve 
tekstil sektörümüze hayırlı, uğurlu ve bol 
kazançlı olmasını diliyorum” dedi.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, “Bin yıldan beri bu coğrafyada 
pamuk üretiliyor. Emin olun ki binlerce 
yıl sonra bile bu topraklarda yetişen 
pamuğu dünyaya satmaya devam edeceğiz. 
Pamuk tarlalarında mısır ve buğdayın 
teşvik edilmesi gibi yanlış uygulamalar 
zamanında yapıldı ama artık bu yanlıştan 
dönüldü, pamuğu destekledik ve buna 
devam edeceğiz” dedi.

Pamuğun bir özgürlük simgesi 
olduğunu ve bu topraklarda umut haline 
geldiğini belirten Nihat Zeybekci, pamuk 
sezonunun üreticiden tüketiciye kadar 
herkese bereket getirmesini dileyerek 
“Pamuk milli bir politika. Hükümet olarak 
pamuğu desteklemeye devam edeceğiz. 
Hükümet olarak ihracatçımızın istediği 
tüm destekleri verdik. Yatırımcının istediği 
tüm destekleri verdik. Türkiye’nin dünyanın 
birçok ülkesini açık ara geride bırakması 
tesadüf değildir. Her biri planlanmış 
ve elde edilmiş sonuçlardır. Pamuk, 
fındık, üzüm ve incir ile beraber toprağa 
dayanacağız. Elde ettiğimiz sonuçlarla, 

Türkiye’nin bu alanda sürdürülebilirliğini 
arttıracağız. Hizmete ve mal ihracatı haline 
dönüştürüp, kendi finans kaynaklarımızı 
üretip kimseye hesap vermediğimiz 
finanslara kavuşacağız” diye konuştu.

Nihat Zeybekci’ye konuşmasının 
ardından İTB Başkanı Işınsu Kestelli ve 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz tarafından 
anı takdiminde bulunuldu.

Anı takdiminin ardından Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, İTB Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli moderatörlüğünde ilk ürün 
pamuk ve pamuk çekirdeğinin sembolik 
açık arttırma seremonisiyle satışı yapıldı. 
Üretici Gürkan Eser tarafından Borsa’ya 
getirilen ilk ürün pamuk balyası kilosu 
20 TL’den satışa çıkarıldı. Toplamda 300 
kiloluk ilk ürünün kilosunu 100 TL’den 
TARİŞ Pamuk Birliği satın aldı. İlk ürün 
pamuk çekirdeğini ise yine TARİŞ Pamuk 
Birliği kilosu 5 TL’den aldı.  

Sembolik açık arttırmanın ardından 
üretici Gürkan Eser’e Ekonomi Bakanı 
Zeybekci ve Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanı Kestelli tarafından plaket takdim 
edildi. Plaket takdiminin ardından Bakan 
Zeybekci ve tüm konuklar günün anısına 
çekilen fotoğraf karesinde bir araya geldi.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İTB Yönetimi ve törene katılan iş ve siyaset dünyası temsilcileri anı fotoğrafında birarada
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
koordinatörlüğünde Ege İhracatçı 
Birlikleri ve Aydın Ticaret Borsası 
ortaklığında, İzmir ve Aydın Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erbeyli 
İncir Araştırma Enstitüsü ve Aydın Ziraat 
Odalarının katkılarıyla 2017/18 sezonuna 
ilişkin Ege Bölgesi kuru incir rekolte 
tahmin çalışmaları tamamlandı. Rekolte 
tahmin sonuçları, 23 Ağustos 2017, 
Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası 
Tarihi Meclis Salonu’nda düzenlenen basın 
toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

İTB adına konuşma gerçekleştiren 
Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, “Bu 
yılki rekolte çalışmaları heyetimizin 
özverili çalışmasıyla 14-23 Ağustos 2017 
tarihleri arasında tamamlandı. Bilindiği 
üzere küresel ısınma, tarım sektörünün 
belki de en büyük sorunlarından bir 
tanesi. Küresel ısınmayla birlikte artan 
iklim değişikliklerinin tarımsal üretim 
üzerine etkileri, dünyanın baş etmesi 

gereken ciddi bir sorun. İklim değişikliği 
etkileri sonucunda tarımsal üretim tehlike 
altında. Bu gelişmeler tüm tarımsal 
ürünleri olduğu gibi inciri de etkiliyor. 

Verim ve kalite ekolojik faktörlere bağlı 
olduğu için üretimde dalgalanmalar, 
ürün kalitesinde değişiklikler oluşuyor. 
Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda iklim 
koşullarında yaşanabilecek değişimlerin 
incir üretimine ve sektörü etkileri çok iyi 
takip edilerek, buna uygun aksiyonların 
alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

İncir üretimini etkileyen bir 
diğer sorunun da özellikle incir üretim 
bölgelerinde sayıları hızla artan jeotermal 
santrallerin çalışmaları olduğuna değinen 
Özhan Şen, “Rekolte çalışmaları sırasında, 
arkadaşlarımız tarafından jeotermal 
enerji üretimine yönelik kuyu açma ve 
üretim tesisiyle bağlantı borularının, 
yaygınlaşmaya ve kırtaban alanlar 
ağırlıklı olmak üzere dağlık alanlara 
doğru yayılmaya başladığı tespit edildi. 
Bu konuda yasanın belirlediği şartların 
dışında faaliyet göstererek, insan ve doğal 
çevreye zarar verilmemesi gereklidir. 
Başta insan sağlığı olmak üzere incir dahil 
tarımsal üretime olumsuz etkileyecek 

2017/2018 sezonu Ege Bölgesi kuru 
incir rekolte tahmini 78 bin 200 ton 

REKOLTEREKOLTE

Soldan sağa: Zeki Sarıoğlu – Aydın Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri, Murat Aksüyek – SANTE Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
İTB Üyesi, Bülent Arman – İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet Şenel – Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi, Ercan 
Korkmaz – İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Birol Celep – EİB Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı, Özhan Şen – İTB Yönetim Kurulu Üyesi, Yılmaz Bozkır – Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı, Selim Arpacı 
– Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü, Dr. Erçin Güdücü – İTB Genel Sekreteri, Naim Özdamar - Buharkent Ziraat Odası Başkanı, 
Mustafa Bircan – Tariş İncir Birliği Başkanı, Sedat Göktaş- İncirliova Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi
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uygulamalara engel olunmalı, gerektiğinde 
ağır cezalar ile caydırıcı olunmalıdır” diye 
konuştu.

Kuru incir üretimine bakıldığında 
dünyada gerek miktar, gerekse kalite 
bakımından önemli sayılabilecek incir 
üreticisi ülkelerin az sayıda olduğunu 
söyleyen Şen, “Türkiye, dünyanın en 
büyük ve en kaliteli incir üreticisi olup, 
dünya kuru incir üretiminin %58’ini 
gerçekleştirmektedir. 2016/2017 
sezonunda 19 Ağustos tarihi itibariyle 
ülkemizden ihraç edilen toplam 
kuru incir miktarı 223 milyon dolar 
karşılığında 60 bin tona ulaşmıştır. Bu 
ihracatın yarısı Avrupa Birliği ülkelerine 
gerçekleştirilmiş durumda. Politik alanda 
AB ile yaşanan sorunların önümüzdeki 
günlerde ihracatımıza yansımamasını 
umut ediyorum. Aksi takdirde en önemli 
pazarımızda yaşanacak sorunlar sektörün 
olumsuz etkilenmesine neden olacaktır” 
dedi. 

Şen sektörün son durumuna ilişkin 
tespitlerinin ardından 14-23 ağustos 
2017 tarihleri arasında yapılan 2017/2018 
sezonu Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi 
arazi çalışmaları sonucuna göre, hava 
şartlarının normal seyri halinde yeni 
sezonda 78 bin 200 ton rekolte tahmin 
edildiğini açıkladı. Tahmin sonucuna göre 
yeni sezon rekoltesinin geçen yıl yapılan 
tahmine göre yüzde 8.6 daha yüksek 
olmasını beklediklerini söyleyen Özhan 
Şen, arazi çalışmalarını gerçekleştiren 
ekibin tespitlerini toplantı katılımcılarıyla 
paylaştı. 

Bu yıl ürün gelişiminin bölgelere göre 
değişmekle birlikte geçen yıla göre yaklaşık 
7-10 gün arasında geç olduğunu belirten 
Şen, “Genel olarak ovalarda yağmur alan 
üretim alanlarında meyvelerde çatlamanın 
ve üreticiler arasında “akma” olarak 
adlandırılan iç çürüklüğünün yüksek 
olduğu, yağmur almayan bölgelerde ve 
yüksek alanlarda hastalığın son yıllara 
kıyasla daha az olduğu tespit edildi. Ancak, 
meyve tutumunun geçen yıllara nazaran 
biraz fazla olmasından dolayı meyve 
iriliğinin de bölgelere göre değişmekle 
birlikte kısmen daha küçük olmasını 
bekliyoruz. Ayrıca, özellikle bu yıl yaş incir 
tüketiminde ve son yıllarda dondurulmuş 
incir tüketimi ihracatında artış olduğunu 
gözlemliyoruz. Bu tespitler ışığında, ürün 
gelişiminin gecikmesi ve son dönemde 
üretim bölgelerinde yaşanan yağışlar 
nedeniyle ürün kalitesinin olumsuz 

etkilenebileceğini düşünüyorum. Bu 
nedenle ihracatçılarımızın beklentileri 
oranında kaliteli incir tedarikinde sorun 
yaşanabileceği için ihracat satışlarında 
da dikkatli olunması ve piyasaya ürün 
gelişinin iyi takip edilmesi gerektiğini 
belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantının 
soru-cevap bölümüne geçildi. Basın 

mensuplarının sorularını yanıtlayan Şen 
rekolte tahmin heyeti ve çalışmaya destek 
veren kuruluş temsilcilerine teşekkür 
ederek sezonun herkes için hayırlı 
olmasını diledi. Toplantının sonunda 
kuruluş temsilcileri ve İTB Yönetimi anı 
fotoğrafında bir araya geldi.
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından 
tarımsal üretimin teşvik edilmesi amacıyla 
düzenlenen geleneksel ilk ürün törenleri 
kapsamında,  2017/2018 sezonu ilk ürün 
çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ödül 
töreni, 23 Ağustos 2017 Salı günü Üzüm İşlem 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene İzmir 
Valisi Erol Ayyıldız, İzmirli milletvekilleri ve 
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın yanı sıra 
oda, borsa ve iş dünyasından çok sayıda temsilci 
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, “Borsamız, bölgemiz ve ülkemiz 
için büyük önemi bulunan bu iki üründe, 
görünen o ki iyi bir yıl bizi bekliyor. Dünya kuru 
üzüm üretiminin yaklaşık dörtte birini ülkemiz 
gerçekleştiriyor. 2016/17 sezonu için Borsamızın 
rekolte tahmini 313 bin tondu. Temmuz sonu 
itibariyle müstahsil tescili 334 bin ton oldu. 
Yüzde 81’i Avrupa Birliği ülkelerine olmak üzere 
400 milyon dolar değerinde 257 bin ton kuru 
üzüm ihracatı yaptık. Ne mutlu ki üretim artışı, 
ihracat artışıyla birlikte gerçekleşiyor. Kuru 
üzümde küresel piyasalardaki gücümüz yüksek. 
Ancak İran, Çin, Hindistan ve Özbekistan gibi 
ülkelerde kuru üzüm üretiminin her geçen yıl 
arttığını ve bu ülkelerin bizim ihraç pazarlarımız 

üzerinde önemli bir baskı yarattığını görüyoruz. 
Bu nedenle sürdürülebilir ihracat artışı için 
kalite ve verimliliğe odaklanmamız şart” dedi.

Kuru incirin Türkiye’nin dünya 
piyasalarında çok etkili olduğu bir ürün 
olduğuna değinen Işınsu Kestelli, “Üretim ve 
ihracatta dünya lideriyiz. Genel olarak iyi bir 
sezonu tamamlamak üzereyiz. Kuru incir rekolte 
tahmin heyetimiz yeni sezon çalışmalarını 
tamamlayarak 2017/18 sezonu kuru incir 
rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 8.6 artarak 78 
bin 200 ton olacağı yönünde tahminini açıkladı. 

Yeni sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını 
diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında kuru üzüm rekolte 
tahmin çalışmaları ile ilgili tartışmalara 
Borsa adına yanıt veren Işınsu Kestelli, “Bir 
süredir hayret ve üzüntüyle izlediğimiz 
gelişmeler hakkında tavrımızı net olarak 
ortaya koymak isterim. İzmir Ticaret Borsası, 
tam 93 yıldır her mesai günü açık olan 
işlem salonunda oluşan fiyatları ilan ederek 
sektörü bilgilendiriyor. 50 yıldan fazla bir 
süredir ilgili kurumların işbirliği ile rekolte 
tahmin çalışması yapıyoruz. Açıkladığımız 
tahminler ortada, gerçekleşen rakamlar 
ortada, bu çalışmanın başarısı ortada. Neyin 
eleştirisi yapılmak isteniyor hala anlamış 
değiliz. Örneğin, geçtiğimiz yıl 313 bin ton 
rekolte tahmin ettik. Temmuz ayı itibari ile 
gerçekleşen rekolte ise 334 bin ton. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yılki 
rekolte çalışmasını kendisinin yapacağını 
açıkladı. Sonucu herkes gibi biz de merakla 
bekliyoruz” dedi. 

2003 yılında konu ile ilgili 15 kurum ile 
işbirliği yaparak “Ege Sultani Üzümü” ibaresi 
ile coğrafi işaret tescili aldıklarını söyleyen 
Kestelli, şunları söyledi: 

“Çabamız, ülkemizin geleneksel ürünü 
olmuş, özellikle Avrupa’da önemli pazar payı 
olan üzümün markalaşması içindi. Elde 
edilen pozitif sonuçlar ortada. Borsamız 
tarihi geçmişinden gelen “salon işlemleri”, 
“fiyat tespit ve ilanı”, “üzüm rekolte tahmini”, 
“üzümde fiziksel saha analizleri” ve “Ege 
Sultani Üzümü Coğrafi İşareti” gibi çalışmalar 
ile üzüm ile ilgili tüm kesimlere tarafsız 
olarak hizmet vermektedir. Hal böyleyken, 
son dönemde bu hizmetlerimizin haksız 
eleştirilere maruz kaldığını gözlemliyoruz. 
Borsamızın yıllar önce patentini aldığı ve tüm 
Ege’yi kapsayan Ege Sultani Üzümü Coğrafi 
İşareti herkes için hizmet verirken, daha dar 
bir bölgeyi işaret eden Manisa Sultani Üzümü 
coğrafi işaretine başvurulduğunu üzüntüyle 
izliyoruz. Coğrafi işaret konusunda önemli 
olan nokta, bu işaretleri kullanıp ürünün 
fiyatını ve ihraç değerini arttırabilmektir. 
Coğrafi İşaret ile esas olan, belli bir niteliği 
ve ünü olan ve diğer özellikleriyle bir coğrafi 
alanla özdeşleşmiş bir ürünü tanıtmaktır. 
Alanı daraltıp, bölüp kendi içinde rekabet 
eder hale getirmek yerine mevcut işaretlerin 
kullanımını artırmak herkes için daha etkin 

sonuçlar verecektir. Bölgemizin önemli ürünü 
olan Çekirdeksiz Kuru Üzümde yapılacakları 
el birliği ile yapmakta ve sinerji yaratmakta 
her zaman fayda vardır. Bu vesileyle Manisalı 
dostlarımızı bu yanlıştan dönmeye ve hepimizin 
ortak değeri olan Ege Sultani Üzümü markasına 
omuz vermeye davet ediyorum. Ülkemizi 
bir coğrafi işaret çöplüğüne çevirmeye, kafa 
karıştırıp üzümümüzün değerini düşürmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Ege, hepimizin ortak 
markası, ortak değeridir. Manisa da Ege’dir, 
İzmir de, Aydın da, Balıkesir de öyle. Gerçek 
ülke sevgisi, bu ortak değere saygı göstermeyi ve 
destek vermeyi gerektirir.”  

Kestelli, başta alın teri ile kuru üzüm 
ve inciri üreten üreticiler olmak üzere, bu 
ürünleri ihraç ederek ülkeye döviz kazandıran 
ihracatçılara, tüccarlara ve İTB kuru üzüm işlem 
salonlarında alım-satımlara aracılık ederek, 
üzümde dünya için referans olan fiyatların 
oluşmasını sağlayan ajan ve simsar üyelere 
teşekkür ederek, yeni sezonun sektöre ve tüm 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Açış konuşmasının ardından İTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 
moderatörlüğünde ilk ürün kuru üzüm ve 
incirin sembolik açık arttırma seremonisiyle 
satışı yapıldı. Manisa Alaşehir’den gelen üretici 
Halil Bozdağ’ın kuru üzümünü, kilosu 180 
TL’den Ege İhracatçı Birlikleri alırken, Aydın’dan 
gelen üretici Kenan Yazırlı’nın kuru incirini 
kilosunu 180 TL’den İTB aldı.

Sembolik açık arttırmanın ardından ilk 
mahsul kuru üzüm ve inciri Borsaya getiren 
üreticiler Kenan Yazırlı ve Halil Bozdağ’a İzmir 
Valisi Erol Ayyıldız ve Işınsu Kestelli tarafından 
plaket takdim edildi. Plaket takdimi esnasında 
konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, üreticilere ve 
tüm ülkeye bereketli ve hayırlı bir sezon diledi. 
Tören sonunda tüm konuklar günün anısına 
çekilen fotoğraf karesinde bir araya geldi.

Kuru üzüm ve kuru incirde ilk ürün coşkusu

İLK ÜRÜN TÖRENİİLK ÜRÜN TÖRENİ
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Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin 
çalışmalarının İzmir Ticaret Borsası (İTB), 
Ege İhracatçı Birlikleri ve Söke Ticaret 
Borsası işbirliğinde Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan 
protokol dahilinde tamamlanmasının 
ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. 
2017/18 sezonuna ilişkin Ege Bölgesi 
pamuk rekolte tahmininin açıklandığı 
basın toplantısı, 20 Ekim 2017 Cuma günü 
İTB Yeni Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, İTB Meclis Başkanı Barış 
Kocagöz, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 
Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, İTB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz ve Sayman Üye Bülent Uçak, 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Bolca, öğretim üyeleri, 
üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını İTB 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz gerçekleştirdi. 
Geçen sezonda verim miktarının yüksek 
olması nedeniyle üretimde iyileşme 

görüldüğünü belirten Kocagöz, bu sezon 
Türkiye genelinde hem ekim alanları hem 
de ortalama kütlü verimin gerilediğine 
dikkat çekti. Türkiye’de bu sezon 570 
bin ton seviyelerinde bir pamuk üretimi 
gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini dile 
getiren Kocagöz, “Gerileme nedeniyle 
tekstil sektörü hammadde ihtiyacında 
ithalatı artıracaktır. 2014/ 2015 sezonunda 
1 milyar 400 milyon değerinde 800 bin 
ton pamuk ithalatı yapılırken, 2015/ 2016 
sezonunda pamuk ithalatı 900 bin tonu 
aşabilecek. Bizler, bu kadar yüksek bir 
ithalat oranı ile tekstil sanayimizin küresel 
piyasalarda rekabetçi olamayacağını 
düşünüyoruz. Bu nedenle, pamuk yıllardır 
ifade edilen stratejik ürün kimliğini artık 
kazanmalı ve yıllık 1 milyon ton lif pamuk 
üretimi stratejik hedefini gerçekleştirecek 
politikalar hayata geçirilmelidir” dedi.

Pamukta 2017/18 sezonu rekolte 
tahmini 187 bin ton

REKOLTEREKOLTE
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EİB Koordinatör Başkanı Sabri 
Ünlütürk ise pamukta kontaminasyonun 
büyük bir sorun olduğunu, bu nedenle 
sektörün kontaminasyon garantisi 
olan Amerikan pamuğuna yöneldiğini, 
tekstil ve hazır giyim sanayicilerinin 
kontaminasyonsuz pamuk beklentisi 
içinde olduğunu söyledi. Ünlütürk, 
uzun elyaflı pamuk üretimi için tohum 
seçimine önem verilmesini beklediklerini 
de dile getirerek, özellikle beyaz renk ürün 
üretiminde kontaminasyonsuz pamuk 
arayışında olduklarını sözlerine ekledi.

İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bülent Uçak, Türkiye’nin toplam ihracatının 
yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan, tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün hammaddesi olan 
pamuk için canla başla çalışmaya devam 
ettiklerini belirterek, “Son yıllarda pamuk 
ve özellikle mısır gibi pamuğa ikame diğer 
tarım ürünleri fiyatlarındaki gelişmeler 
ve devletimizin pamuk üretimine 
verdiği destek, pamuk üretiminde 
önemli değişimlere yol açmıştır. Katma 
değeri yüksek olan bir tarımsal ürünün 
üretiminin teşvik edilmesi ülkemizin ve 
sektörümüzün geleceği için atılacak en 
hayırlı iştir. Sürdürülebilir pamuk üretimi 
için uzun vadeli pamuk politikalarına 
ihtiyacımız olduğunu da ayrıca belirtmek 
isterim. 2016/17 sezonunda 801 bin ton 
pamuk ithal ettik. Bu ithalatın karşılığı 
olarak ise 1,4 milyar dolar ödedik. Bu 
döviz kaybımızı uzun vadeli pamuk 
politikalarıyla geri kazanacağımıza 
inanıyorum” dedi.

Kendilerini zorlu bir pamuk 
sezonunun beklediğini söyleyen Bülent 
Uçak, “Pamuk üretiminde karşılaştığımız 
iki temel sorun var. Bunlardan ilki 
tohum çeşitliliği, ikincisi ise kirlilik. Bu 
sorunlar üstesinden kolaylıkla gelinebilir 
sorunlardır. Bunların yanında, doğru ve 
yeterli gübre ve ilaç kullanımı da önemli 
bir faktör. Kıt kaynak olan toprak ve 
suyumuzu bilinçli kullanmak zorundayız. 
Ne var ki gelecekte beklenen tarımla ilgili 
en önemli gıda sorunlarının başında bu ki 
faktör gelmektedir” diye konuştu.

Türkiye’nin pamuk veriminde 

dünyada 2. sırada olduğuna değinen 
Uçak, “Ancak verim miktarı kadar elyaf 
kalitesi de önemlidir. Çiğli pamuk hasadı 
pamuk kalitesini çok olumsuz etkiliyor. Bu 
nedenle, gece yapılan pamuk toplamalarına 
artık son vermemiz gerektiğini buradan 
üreticilerimize hatırlatmak istiyorum” 
dedi.

Konuşmasının son bölümünde İTB 
öncülüğünde uzun yıllardır yapılmakta 
olan pamuk rekolte tahminlerinin 
sezon sonunda toplanan istatistiklere 
göre başarılı ve oldukça düşük farklarla 
gerçekleştiğini belirten Uçak aynı başarının 
bu yılki tahminlerde de devam edeceğine 
inandığını ifade ederek 2017/18 sezonu 
Ege Bölgesi rekolte tahmin sonuçlarını 
açıkladı. Uçak, bir önceki sezona göre Ege 
Bölgesi’nde pamuk ekim alanlarının yüzde 

20.4 oranında artarak 110.228 hektara 
yükseleceği tahmin edildiğini belirterek, 
“Ortalama kütlü veriminin 447 dekar/kg 
olması beklenmektedir. Buna göre, kütlü 
üretimin 492.393 ton olacağı tahmin 
edilmektedir. Yeni sezonda çırçır randıman 
oranının yüzde 38 olacağı ve bu randıman 
oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 187 
bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Yeni 
sezonun sektörün tüm kesimlerine hayırlı 
olmasını diliyor, çalışmaya katkılarını 
esirgemeyen tüm paydaşlara teşekkür 
ediyorum” dedi.

Toplantının sonunda soru-cevap 
bölümü gerçekleştirildi ve ardından İTB 
Yönetimi ve çalışmalara destek veren tüm 
kuruluş temsilcileri günün anısına çekilen 
fotoğraf karesinde bir araya geldi.
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Ege Bölgesi ve ülke ekonomisi için 
büyük önem taşıyan ve insan sağlığı 
için her gün yeni faydaları tespit edilen 
nadide ürün zeytin ve zeytinyağının sezon 
açılışı, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü İzmir 
Ticaret Borsası(İTB) Üzüm Salonu’nda 
düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. 
Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir 
milletvekilleri ve İl Emniyet Müdürü 
Hüseyin Aşkın’ın yanı sıra oda, borsa ve iş 
dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Törenin açış konuşmasını 
gerçekleştiren İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, Fransız şair, filozof, 
romancı Georges Duhamel’in “Zeytin 
ağacının vazgeçtiği yerde Akdeniz biter…” 
sözüne vurgu yaparak dünya genelinde 
10 milyon hektarın üzerindeki zeytinlik 
alanların %95’inden fazlasının Akdeniz 
ülkelerinde olduğuna dikkat çekti ve 
Türkiye’nin de bu şanslı coğrafyanın baş 
aktörlerinden biri olduğunu söyledi. 

Dünya zeytinyağı üretiminde 
Avrupa’nın İspanya, İtalya ve Yunanistan 
ile önemli bir ağırlığa sahipken, Türkiye, 
Fas, Tunus ve Suriye’nin de önemli AB 
dışı üreticiler olarak öne çıktığına değinen 
Işınsu Kestelli, “AB ülkeleri, yaklaşık 2 

milyon ton üretim miktarı ve yüzde 71 
pay ile dünyadaki en önemli zeytinyağı 
üreticileri. Dünya zeytinyağı üretiminin 
yüzde 48.3’ünü tek başına gerçekleştiren 
İspanya’yı, yüzde 9.6’lık pay ile Yunanistan 
ve yüzde 9’luk pay ile İtalya takip ediyor. 
Türkiye zeytinyağı üretimi dünya 
sıralamasında, İspanya, Yunanistan ve 
İtalya gibi dünyanın önemli zeytinyağı 
üretici ülkelerinin ardından dördüncü 
sırada ama bu bizim kabul edebileceğimiz 
bir sıralama değil, hedefimiz İspanya’nın 
ardından ikincilik koltuğuna oturmak 
olmalı.  İtalya ve Yunanistan’ı yakalayıp, 
geçebiliriz. Sofralık Zeytin üretiminde çok 
iyi bir yerimiz var. İspanya’dan sonra % 13 
ile ikinci sıradayız. Bu sıralamayı zeytinyağı 
üretiminde de gerçekleştirebilmeliyiz” 
dedi.

1960’lı yıllardan itibaren makineleşen 
tarım ve sanayileşen gıda sektörünün 
zeytinyağı ve zeytinyağı sabununa alternatif 
olarak margarin, deterjan, şampuan ve 
benzeri ürünleri piyasaya sunduğunda 

Türkiye’nin de tüm dünya gibi bu ürünleri 
benimsediğini, ancak 1990’lardan sonra 
dengesiz beslenmenin artması ile büyük 
sağlık sorunlarıyla yüzleşmeye başladığını 
vurgulayan Kestelli, şunları söyledi: 

 “Akdeniz beslenme modeli sağlık 
için ön şart olunca geleneksel Ege Mutfağı 
da yeniden canlanmaya başladı. Ama bu 
canlanma yeterli mi? Hayır. İtalya, İspanya, 
Yunanistan gibi ülkelerde kişi başı yıllık 
tüketim 14-24 litre aralığındayken biz hala 
2 litrelerdeyiz. Hedefimiz kişi başına yıllık 
tüketimin 3 litre olması ancak yıllık 2 litre 
ortalamasından hesaplarsak bile en az 160 
bin ton zeytinyağı üretimine ihtiyacımız 
var. Üretim ve tüketimi artma potansiyeli 
olan zeytin bizim için çok büyük bir şans. 
Zeytinyağının alternatifi yok. Zeytinyağı 
bir meyve suyudur. Çekirdeği ezerek elde 
ettiğiniz değil, meyveyi sıkarak elde edilen, 
zeytin meyvesinin suyudur. Sağlıklı bir 
hayat için beslenme rejiminin olmazsa 
olmazıdır. Hasadın normal düzeylerde 
gerçekleştiği yıllarda dekar başına verim 

Zeytin ve zeytinyağı sezonu törenle açıldı

SEZON AÇILIŞISEZON AÇILIŞI
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İspanya’da 369, İtalya’da 256, Yunanistan’da 
209, dünya ortalaması ise İspanya’daki 
yüksek verim nedeniyle 213 kilogramı 
buluyor. Türkiye, 195 kilogramlık verimle 
dünya ortalamasının altındadır. Çözmemiz 
gereken en önemli sorun budur. Dekar 
başına verimliliği en azından dünya 
ortalamasına çıkarmakla birlikte, Dünya 
ikinciliği hedefi koyan Türkiye’nin hem 
ağaç sayısını hem zeytin hem de zeytinyağı 
üretimini artırması gerekir.”

İhracatta rekabet eşitsizliği, iç 
tüketimde yetersizlik, üretim planlaması 
ve kalitede yaşanan sorunlar çözüm 
beklerken, sektörün son yıllarda özellikle 
madenci şirketlerin girişimleriyle 
Zeytincilik Yasası olarak da adlandırılan 
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’da 
yapılmak istenen değişikliklere karşı da 
mücadele ettiğini dile getiren Kestelli, 
“Türkiye’nin son yıllarda izlediği üretim 
artışı politikaları çok yerinde, ülkemize 
has yağlık çeşitlerle bu politikanın devam 
ettirilmesi çok önemli. Bir zamanlar 
dış pazarda ambalajlı ürün satamayan 
zeytinyağı sektörüne bugün baktığımızda 
bambaşka bir tablo görüyoruz. Gelişimin 
istikrarlı bir şekilde sürmesi ve büyümesi 
için üretim, tüketim, pazarlama ve 
ihracatta uzun vadeli yol haritasının 
çizilmesi oldukça önemli” dedi.

Zeytinin köklü geçmişiyle oldukça 
nadide bir ürün olduğuna değinen, bilim 
adamlarının hala zeytin ağacının kökeni 
üzerine araştırmaya ve tartışmaya devam 
etmelerinin, binlerce yıllık geçmişi olan 
zeytinin üzerine araştırma ve tartışmalar 
yapılmasının doğal olduğunu söyleyen 
Işınsu Kestelli, “Kimisi en eski zeytin 
fosilinin Santorini adasında bulunduğunu 
iddia ederken, kimilerine göre ise 
zeytinin anavatanı Girit. Bazıları ise 
zeytinyağı imalatında kullanılan en eski 
taşın Filistin’de olduğunu ve zeytinin 
anavatanının da doğal olarak İsrail, Suriye, 
Lübnan ve Antakya’yı içine alan Doğu 
Akdeniz Bölgesi olduğunu savunuyorlar 
ama biz biliyoruz ki zeytinin mutlu olup, 

mutluluk verdiği yer olan Ege, zeytinin 
anavatanıdır” diye konuştu.

Açış konuşmasının ardından İzmir 
Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü 
Hüseyin Aşkın, Ak Parti İzmir Milletvekili 
Necip Kalkan, İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan 
Korkmaz ile Bülent Arman sembolik 
olarak sezonun ilk zeytinlerini kırdı.

Zeytin kırma seremonisinin 
ardından konuklar günün anısına çekilen 
fotoğraf karesinde bir araya geldi. Törenin 
sonunda tüm davetliler tamamı zeytinyağlı 
ikramlardan oluşan lezzetleri tattı.
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Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı 
(EGEV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 
ve 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu’na 
T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan 
Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri 
Papadimitriou, Yunanistan Kuzey Ege 
Eyalet Valisi Christiana Kalogirou, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret 
(İTO) Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı 
Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri 
(EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk 
ve İTB Yönetim Kurulu temsilcilerinin de 
aralarında bulunduğu Oda/Borsa ile iş ve 
siyaset dünyasından çok sayıda temsilci 
katıldı.

Forum’un açış konuşmasını 
gerçekleştiren Başbakan 
Binali Yıldırım, 
“Türkiye’nin 2018’i, 
2017’den daha iyi olacak. 
Bunu kesinlik bir yere not 
edin. Enflasyon tek haneli 
olmaya devam edecek. 
Büyüme hedefimiz en az 
yüzde 5.5, bu yılın üçüncü 
çeyrek büyümesi çift haneli 
olursa hiç şaşırmayın. 
Yılsonu büyümesi 7 
olursa yine şaşırmayın. 
İş dünyamızın önünü 

açacak güvence sağlayacak bir toplumsal 
sözleşmeye imza attık” dedi.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ise “21. Yüzyılda, Ege tekrar 
tarihi önemine dönecektir. İzmir Doğu 
Akdeniz’in ekonomi merkezi haline 
geliyor. Milyarlarca dolar ihracat yapan 
şehirlerimiz var. Neden Rodos’la 
Marmaris birlikte pazarlanmasın, turizm 
organizasyonları yapılmasın. Bunları 
Yunanistan Ekonomi Bakanı’yla konuştuk. 
Bizim bir sözümüz var ‘Yari güzel olanın 
başı dertten kurtulmazmış.’ Hakikaten güzel 
bir evimiz, ev ahalimiz var. Artık endüstri 
4.0’ın konuşulduğu günleri yaşıyoruz. İşte 
bu fırsat penceresini açmak, Ege güneşinin 
pencerelerimizden dolmasını istiyorsak 
tarihi turizm merkezi haline getirmemiz 
lazım. Organik tarım da merkez haline 
gelmeli. Antalya’yla İzmir’i birbirinden 
ayırmak mümkün değil. 20 milyon turisti 
hayal ediyoruz. Antalya’dan çıkan turistin, 
iki saatte İzmir’e geldiği zaman Selçuk’tan 
Pamukkale’den Antalya’ya bu coğrafyada 
20 milyon turistin gezerek bitiremeyeceği 
güzelliklere sahibiz. Ege’nin hikâyesini 

Ege Ekonomik Forumu İzmir ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi

EKONOMİK FORUMEKONOMİK FORUM
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yazamazsak tarih bizden hesap soracaktır. 
Ege’nin hikâyesini yazıp da bunu refaha 
dönüştüremezsek tarih bizden hesap 
soracaktır. Biz eğer Batı Anadolu’yla Ege’yi, 
karşı kıyı Yunanistan’ı ortak bir refah 
denizinin paydaşları haline getiremezsek 
tarih bizden hesap soracaktır” diye 
konuştu.

Açış konuşmalarının ardından 
düzenlenen paneller kapsamında 
“Sürdürülebilir Tarım” konulu oturumun 
moderatörlüğünü, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 
gerçekleştirdi. Ülke olarak uzun süredir 
gerek doğu gerekse batı komşularıyla 
aynı ruh ikliminde buluşulamadığını, 
Akdeniz’den Basra Körfezi’ne, Hazar’dan 
Kızıldeniz’e kadar geniş bir alanda birlikte 
ağlamak-birlikte gülmek anlayışının uzun 
zamandır uzak bir kavram haline geldiğini 
söyleyen Işınsu Kestelli, “İbn Haldun’un 
dediği gibi “Coğrafya kaderdir”. Ancak 
bu kaderin nasıl yaşanacağı toplumların 
tercihidir. Ben bu zirveyi, Ege’nin iki 
yakasındaki dost iki ülkenin, aynı sofraya 
oturma iradesi olarak görüyorum” dedi.

Küresel üretim ve tüketim 
alışkanlıklarının bugünkü büyüme hızıyla 
ilerlemeye devam etmesi halinde insanlığa 
2050 yılında dünyanın yetmeyeceğine 
dair öngörüleri herkesin bildiğini 

söyleyen Işınsu Kestelli, “Üstelik bu 
öngörüler, Çin’in tek çocuk politikasından 
vazgeçmesinin sonuçlarını henüz revize 
etmiş değil. Küresel iklim değişikliğinin 
yol açtığı ve açmaya devam edeceği sayısız 
felaketler ortadayken Amerika’nın Paris 
İklim Anlaşması’ndan imzasını çekme 
kararını üzüntü ve şaşkınlıkla izledik. 
Şunu biliyoruz ki; yeryüzünde büyümeden 
elde edilen kazanımların toplumun tüm 
kesimlerine fayda sağlayacak şekilde 
yaygınlaştırıldığı, sosyal kalkınmaya 

hizmet eden kapsayıcı bir büyümeye 
ihtiyacımız var. Bu da ancak 
ekonomik ve sosyal politikaların 
birlikte tasarlanması ile mümkün 
olabilir” diye konuştu.

Kestelli, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir bir büyüme için 
tarım ve hayvancılığın kilit rolü 
olduğunu, dünyada bu sektörlerin 
girift bir sanayi haline geldiğini ve 
bilişim teknolojilerinin dünyada 
bütün üretim alanlarını sil baştan 
değiştirdiğini belirten Işınsu Kestelli, 

“Sadece sanayiyi değil, tarımı, hayvancılığı, 
lojistiği, finansı, ticareti, her şeyi 
dönüştürüyor. Tarımda toprağa ve iklim 
koşullarına bağımlılık giderek ortadan 
kalkıyor. Kimya sektörünün olağanüstü 
gelişimi sayesinde artık 
ürünler tarlalarda değil 
büyük fabrikalarda, dikey 
tarım, topraksız tarım 
gibi uygulamalarla, çok 
büyük verimle büyüyor. 
Hayvancılıkta da benzer bir 
dijital gelişim söz konusu. 
Ülkemiz bugün 62 milyar 
doları bulan tarımsal hasılası 
ile Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın dokuzuncu büyük 
ülkesi. Ancak bu sektör 
son 35 yıldır ekonominin 

ortalama performansının yarısı kadar 
bile büyümüyor. Bugün dijitalleşmenin 
getirdiği fırsatlar bize Tarım 4.0 ile düşük 
verim sorunumuzu aşıp arzı artırma 
imkanı sunuyor. Eğer bu dönemi üretim-
pazarlama-lojistik zincirinde gerçek 
bir dönüşüme çevirebilirsek, tarım ve 
hayvancılıkta daha önemli bir aktör 
haline gelebiliriz. Panelimizin bu konuda 
hepimize ilham vereceğine inanıyorum” 
dedi.

Kestelli’nin açış konuşmasının 
ardından başlayan panelde, Boğaziçi 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Arzu Tektaş, Yaşar 
Holding CEO’su Dr. Mehmet Aktaş, 
Toronto merkezli Ryerson Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koç, 
Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, 
Şekerbank Tarım Bankacılığı Müdürü 
Emre Doğan, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı 
Birliği Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hakkı 
Çetin sırayla söz alarak sürdürülebilir 
tarım ve yeni nesil çiftçilik anlayışı, 
üretimde yenilikçi yaklaşımlar ve yeni 
trendlerle dijitalleşmeyi temsil eden Tarım 
4.0, tarımda markalaşma ve pazarlama 
ile sürdürülebilir tarımın finansmanı ve 
küresel ısınma riski gibi birçok konuyu 
masaya yatırdı. 
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Yunan 
Pamuk Birliği işbirliğinde düzenlenen 
2.Akdeniz Pamuk Yolu Etkinliği, 07 
Eylül 2017 Perşembe günü Swiss Otel’de 
gerçekleştirildi. Etkinliğe oda, borsa, iş ve 
siyaset dünyasından temsilcilerin yanı sıra 
pamuk sektörüne mensup yerli ve yabancı 
paydaşların da geniş katılımı oldu.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
“Bu topraklarda pamuğa yarattığı 
zenginlik nedeniyle “beyaz altın” deriz 
ve bu ürün Akdeniz coğrafyasındaki tüm 
ülkeler için de büyük önem taşıyor. Küresel 
ekonomik gelişmelere paralel olarak son 
yıllarda üretim ve ticaretinde ağırlık doğu 
coğrafyasına kaymış olsa da pamuğun 
bizler açısından önemi değişmedi. 
Özellikle Türkiye, dünyanın en büyük 

ekonomik bölgelerinden olan Avrupa’ya 
en yakın pamuk ve pamuklu sanayi 
sektörlerine sahip ülke durumundadır. 
Bu nedenle, geçmişte ve bugün olduğu 
gibi gelecekte de Türkiye bu sektörün en 
önemli oyuncularından birisi olacaktır” 
dedi.

Dünyanın en kaliteli pamuklarının 
yetiştirildiği Ege Bölgesi’nde, tarih boyunca 
önemli bir ticaret merkezi olan İzmir’in, 
pamuk üretim ve ticaretinin de önemli 

merkezlerinden birisi olduğuna değinen 
Işınsu Kestelli, “Şüphesiz ki, başkanlığını 
yapmaktan büyük onur duyduğum İzmir 
Ticaret Borsası, kurulduğu 1891 yılından 
itibaren sadece ilimizde değil ülkemizde 
de pamuk ticaretinin en önemli kurumu 
olmuştur. Sözleşmelere dayalı olarak 
yapılan ticaretin bile birçok riskler taşıdığı 
günümüzde, İzmir Ticaret Borsası’nda 
milyonlarca dolar tutarındaki işlemler 
güven esasına göre gerçekleştirilmektedir. 
Borsamızda oluşan fiyatlar ülkemiz için 
referans olarak kabul edilmekte, kütlü 
ve lif pamuk ticaretine yön vermektedir. 
İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişme 

her alanda olduğu gibi pamuk ticaretinin 
de yapısını değiştiriyor. Günümüz 
dünyasında geleneksel ticaret yöntemleri 
yerine elektronik işlem platformları 
alıyor. Bu nedenle yüzyılı aşkın borsacılık 
tecrübemizin bir gereği olarak ülkemizdeki 
ilk pamuk lisanslı deposu olan ELİDAŞ’ın 
kuruluşuna öncülük ettik. Lisanslı depoya 
kabul edilecek ürünlerin analizlerini 
yapacak pamuk analiz laboratuvarı 
İZLADAŞ’ı kurduk. İZLADAŞ bugün 
dünyadaki pamuk lif analiz laboratuvarları 
karşılaştırma çalışması olan Bremen Cotton 
Round testinde çok başarılı sonuçlar 
alarak bizleri gururlandırıyor. Yakın 
zamanda faaliyete geçmesi planlanan Ürün 
İhtisas Borsası’nın altyapısını oluşturacak 
Türkiye’nin tarımsal ürünlerdeki ilk 
elektronik işlem platformu olan İZBEP’i 
pamuk işlemleri için oluşturduk. 
Kalitesi dünyaca kabul edilen bölgemiz 
pamuklarının marka değerinin korunması 
ve geliştirilmesi için “Ege Pamuğu” ibaresi 
ile coğrafi işaret tescili aldık. Genetiği 
değiştirilmemiş tohumlardan üretilen 
ülkemiz pamuklarının ve bu pamuklardan 
üretilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin 
markalaşması için “GMO Free” etiketleme 

2. Akdeniz Pamuk Yolu Etkinliği, İTB ve Yunan 
Pamuk Birliği işbirliğinde İzmir’de yapıldı

2. AKDENİZ PAMUK YOLU2. AKDENİZ PAMUK YOLU
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çalışmasını ulusal pamuk konseyi ile 
birlikte hayata geçirdik. Bu çalışmamızın 
öneminin yakın gelecekte daha iyi 
anlaşılacağına inanıyoruz. Pamuk sektörü 
paydaşlarına doğru bilgi vermek amacıyla 
ege bölgesi pamuk rekolte tahmin 
çalışmalarını, 2000 yılından sonra uydu 
görüntüleri ile gerçekleştiriyoruz. 2000 
yılında üye olduğumuz, dünyada pamuk 
tahkimi konusunda önemli kurumların 
oluşturduğu kısa adı CICCA olan pamuk 
birlikleri uluslararası işbirliği komitesinde 
ülkemizi temsil ediyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesi ve Türkiye’de 
pamukçuluğun gelişmesi için birçok 
proje gerçekleştirdiklerini ya da yapılan 
projelere destek olmaya çalıştıklarını 

söyleyen Kestelli, “Bizler başarılı projeleri 
gerçekleştirebilmek için işbirlikleri 
yapmanın kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. 
Akdeniz coğrafyasındaki pamuk sektörü 
temsilcilerini bir araya getiren bu 
etkinliğin de güzel işbirliklerine zemin 
hazırlayacağına inancımız tam. Birincisi 
Yunanistan Pamuk Birliği ev sahipliğinde 
geçtiğimiz yıl düzenlenen Akdeniz Pamuk 
Yolu etkinliğinin ikincisinin şehrimizde 
düzenlenmesi konusunda Borsamız ve 
Yunan Pamuk Birliği mutabık kaldı. 
Bu vesile ile etkinliğin ortak bir şekilde 
düzenlenmesi konusunda işbirliği ve 
kolaylaştırıcı yaklaşımları nedeniyle 
kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” 

dedi.
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu 
Başkanı Barış Kocagöz, etkinliğin Akdeniz 
boyutuyla ikincisini İzmir-Türkiye’de 
gerçekleştirmekten gurur duyduklarını 
ifade ederek, “Uzun yıllardır bu coğrafyada 
pamuk yetiştiren ve neredeyse aynı sorun, 
dezavantaj ve avantajlarla ayakta kalmaya 
çalışan, dünya pamuk üretiminin yüzde 
5’ini ve tüketiminin de yüzde 7’sini 
gerçekleştiren 5 önder ülke birçok ortak 
noktaya sahip. Ortak noktalarının yanı sıra 
kendi ülkelerinin özelliği ile edindikleri 
tecrübe ve bilgiyi burada dost ülkeler ile 
paylaşarak ve geliştirerek birbirlerine yararlı 
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bir sinerji oluşturmaları, organizasyonda 
emeği olanların doğal arzusudur. Türkiye 
ise pamuk, tarım ve tarıma dayalı sanayi 
sektörü içinde ayrıcalıklı bir konuma 
sahiptir. Pamuk, kendi talebini yaratan, 
katma değeri yüksek bir üründür. Türkiye, 
Dünya’da önemli miktarda pamuk üreten, 
güçlü tekstil ve konfeksiyon sektörü 
nedeniyle aynı zamanda önemli miktarda 
pamuk da tüketen bir ülkedir. Bu nedenle 
pamuk Türkiye’nin vazgeçilmez stratejik 
ürünüdür. Akdeniz ülkeleri arasında da; 
üretim, dış ticaret ve tüketimde lider olan 
bir ülke konumundadır” diye konuştu.

Pamuğun Türki çiftçisi için sosyo-
ekonomik anlamda daima tercih edilen 
bir ürün olduğunu, pamuk üretimi ve 
ticaretinde önemli bir kültürel birikime 
sahip olunması nedeniyle, bu toplantının 
Türkiye’de gerçekleşmesinin kendileri 
için oldukça anlamlı ve gurur verici 
olduğunu söyleyen Kocagöz, “Özellikle 
de Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin yerini 
tartışma masasına getirmek isteyenlere 
de güzel bir mesajdır. Bu amaçla her yıl, 
pamuk yetiştiren bir Akdeniz ülkesinde, 
uzun yıllar sürmesini dilediğimiz bu 
organizasyona büyük katkı koyan başta 
Vassilis Markou ve yönetimine, alanında 
liderliği amaç edinmiş değerli İzmir 
Ticaret Borsası’nın Başkan ve yönetimine 
teşekkür ediyorum” dedi.

Işınsu Kestelli ve Barış Kocagöz’ün 
ardından konuşma gerçekleştiren Yunan 
Pamuk Birliği Başkanı Vassilis Markou 
ise Türkiye, Suriye, Mısır, Cezayir, Fas, 
İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan’ın 
pamuğu hem üreten hem de tüketen 
ülkeler olduğunu vurguladı. Markou, bu 
ülkelerin merkezindeki pamuğu nasıl daha 
iyi hale getirebileceği, tüketicilere nasıl 
daha iyi hizmet edilebileceği ve gelecekte 
özellikle de içinde bulunulan dijital çağda 
karşılaşılabilecek zorluklara nasıl cevap 
verilebileceği konusunda bu ülkelerin açık 
bir diyalog içerisinde olmasının çok büyük 
önem taşıdığını belirtti. Ülkeler arasında 
artan diyaloğun ortak çıkarlar için yeni 
bir ufuk açacağını, pamuk çiftçileri ve 
tüm tekstil camiası için olumlu ekonomik 

etkileri daha da arttıracağını söyleyen 
Markou, toplantının bu amaca hizmet 
etme açısından büyük önem taşıdığına 
değindi.

Açılış konuşmalarının ardından 
toplantıyı teşrifiyle onurlandıran Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İsmail Yücel de konuşma gerçekleştirerek 
Türkiye’de pamuk sektörünün durumu ve 
lisanslı depoculuk faaliyetlerine değindi. 
Yücel, tarım ürünleri ticaretinde en büyük 
gelişmenin lisanslı depoculuk alanında 
yaşandığına işaret ederek, Türkiye’nin 2011 
yılında başlayan lisanslı depoculuğu ve 
ürün ihtisas borsacılığını, en iyi uygulayan 
ülkelerden biri olduğunu söyledi. Yücel, 
lisanslı depoculuk faaliyetlerine hükümet 
olarak 4 farklı alanda destek verdiklerini 
anımsattı. Yeni destekler için çalışmaların 
sürdüğü bilgisini veren Yücel, “Ürünlerini 
lisanslı depoya koyan üreticilerin ya da 
üretici birliklerinin depo kira ücretlerinin 
yarısını karşılıyoruz. Ayrıca depoya 
ürün koyan tacirlerden gelir vergisi, 
kurumlar vergisi ve KDV almıyoruz. 
Lisanslı depoculuğu öncelikli yatırım 
olarak ele aldık. Bunun yanı sıra lisanslı 
depoya koyduğu ürünü karşılığında 
aldığı elektronik ürün senedini teminat 
göstererek kredi alan üreticinin, aldığı 
kredinin faizinin yarısını ödüyoruz.” dedi.

İTB ve Yunan Pamuk Birliği 
Başkanları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel’in 
teşrifiyle karşılıklı anı plaketi takdiminde 
bulundu. 

Açılış konuşmalarının ardından 
toplantının “Akdeniz Pamuk Ülkelerinde 
Pamuğun Mevcut Durumu” konulu birinci 
oturumu gerçekleştirildi. Barış Kocagöz 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
oturumların ilkinde İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak 
“Türkiye’de Pamuğun Mevcut Durumu”, 
Yunanistan Sertifika ve Standardizasyon 
Dairesi Başkanı Lampros Zarkadas “AB 
tarafından tanınan sistem-Yunanistan’da 
pamuk standardı, standarda ilişkin temel 
hususlar ve sertifikasyon”, İspanya Pamuk 
Çırçırcıları ve Mesleklerarası Derneği 
Başkanı Dimas Rizzo “İspanya’da Pamuk 
Üretimi, Mevcut Zorluklar ve İzlenecek 
Yol”, Uluslararası Pamuk Araştırma 
Derneği Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Mohamed A. M. Negm ise “Mısır’da Pamuk 
ve İplik Sektörleri, Mevcut Durumları ve 
Öngörüler” konusunda görüşlerini aktardı.

İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bülent Uçak, “Türk pamuk sektörü olarak 
bu noktadan sonra odaklanmamız gereken 
asıl konu kalite olmalıdır. Bu amaç için 
pamuğun üretilmesinden, çırçırlanmasına 
kadar geçen süreçteki tüm aşamalarda 
gerçekleştirilen ARGE çalışmaları 
artarak devam etmeli, gereken altyapı 
yatırımları için destek mekanizmaları 
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Yunan Pamuk Birliği Başkanı Vassilis Markou, İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Sayman Üye Bülent Uçak, Yönetim 
Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar ve Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü toplantı sonunda panel katılımcıları ve destekçi kuruluş temsilcileri ile birarada 

hayata geçirilmelidir. Şahsen ben 2017/18 
sezonunun Türk pamukçuluğu için bir 
sınav yılı olacağına inanıyorum. Bu sınavı 
başarılı bir şekilde tamamlayabilmek 
için tüm sektör paydaşlarının dikkat 
etmesi gerektiğini düşündüğüm birkaç 
noktaya kısaca değinerek sözlerimi 
tamamlamak istiyorum. Üreticilerimiz 
pamuk hasadını uygun zamanlarda 
yapmalı ve temizliğe çok önem vermelidir. 
Çırçır işletmelerimiz depo alanlarını 
genişleterek depolamadan kaynaklanan 
sorunları minimum seviyelere çekmeli 
ve işletmelerinde varsa eksik altyapılarını 
tamamlamalıdır. Tekstil sanayicimiz yerli 
pamuğun sağladığı avantajları göz önüne 
alarak talebini ağırlıklı olarak bu yönde 
kullanmalıdır. Bunlara ilave olarak da 
devletimiz, tekstil işletmelerimizin yerli 
pamuk kullanmalarını teşvik edecek 
destek mekanizmalarını mutlaka hayata 
geçirmelidir. Bu sınavdan başarılı bir 
şekilde çıkmamız durumunda tekstil 
sanayimizin talep ettiği miktarda 
pamuğu ileriki yıllarda yurtiçinde 
üretme şansımızın olacağına inanıyor, bu 
durumunda küresel piyasalarda tekstil ve 
konfeksiyon sanayimize önemli bir rekabet 
avantajı getireceğini düşünüyorum” dedi.

Toplantının ikinci oturumunda 
ise “Pamuk ve Tekstil Sektöründeki Son 
Gelişmeler” konusu ele alındı. Oturumda, 
Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu 
Üyesi Nezihi Aslankeser “Dünya Pamuk 
Ticaretindeki Son Trendler”, İstanbul 

Tekstil ve Hammadde İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Vehbi 
Canpolat “Dünya ve Türkiye Tekstil 
Sektöründeki Gelişmeler ve Pamuklu 
Tekstil Sanayinin Geleceği”,  Yunanistan 
Ulusal Pamuk Sınıflandırma Merkezi 
Başkanı Dr. Mohammed Darawsheh 
“Yunan Pamuğunun Kalite Parametreleri, 
Coğrafi Dağılımı ve Ekim Çeşitliliği”, 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Şeref İyiuyarlar “Ege Bölgesi Pamuk 
Üretiminde Son Gelişmeler”, Ulusal 
Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Ünal Evcim “Dünya GDO’lu ve GDO’suz 
Pamuk Üretimi Deneyimleri ve GDO’suz 
Pamuk Üreticisi Ülkeler İçin Çıkarımlar” 
konusunda görüşlerini aktardı.

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Şeref 
İyiuyarlar, yaklaşık 250 civarında olan 
faal çırçır işletmesi sayısının günümüzde 
100’ün biraz üzerinde olduğunu söyledi. 
Sektörde kalıcı olan bu fabrikaların 
birçoğunun altyapı açısından kendisini 
önemli ölçüde geliştirdiğini, kalanların da 
geliştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, 
“Makinalı hasat ve çırçır fabrikalarının 
altyapılarındaki iyileşme ile birlikte Ege 
Bölgesi’nde kontaminasyon sorununun 
hemen hemen ortadan kalktığını 
söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde 
tekstil sanayimize “beyaz garantili”, 
“kontaminasyonsuz Ege Pamuğu” arzına 
başlayacağımızı düşünüyorum. Üstelik, 
üretim miktarında ve kalitede yaşanan 
artış ile birlikte bölge pamuğumuzun 

önümüzdeki yıllarda özellikle gelişmiş ülke 
pazarlarına ihracat şansının da artacağını 
düşünüyorum” dedi.

Oturumların sonunda toplantıya 
katkı veren konuşmacılar ve sponsorlara 
teşekkür plaketi takdim edildi.

Yunan Pamuk Birliği Başkanı 
Vassilis Markou ve Birlik üyelerinden 
İTB ziyareti

Yunan Pamuk Birliği Başkanı Vassilis 
Markou ve Birlik üyeleri 7 Eylül 2017 
Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti. heyet, Borsa faaliyetleri 
konusunda bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında düzenlenen 
toplantıda konuşma gerçekleştiren İTB 
Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi 
Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz 
ile Yunan Pamuk Birliği Başkanı Vassilis 
Markou, iki ülke için de stratejik öneme 
sahip ürün olan pamuğun sektörel gelişimi 
adına her türlü işbirliği ve çalışmaya sıcak 
baktıklarını ifade etti. Markof,  Akdeniz 
Pamuk Yolu Etkinliği’nin bu kapsamda 
çok önemli bir amaca hizmet ettiğine 
inandığını söyledi.

Toplantı açılış konuşmalarının 
ardından İzmir Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Dr. Erçin Güdücü Borsa 
faaliyetlerini tanıtıcı sunum gerçekleştirdi. 
Faaliyet sunumunun ardından Yunan 
Heyet, İzmir Ticaret Borsası’nı gezerek 
Pamuk Korbeyi ve Üzüm işlem 
salonlarındaki seansları inceledi.



20- EKİM 2017

Küresel işbirlikleri geliştirme atağına 
devam eden İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
Viking ülkesi Danimarka’ya bir iş gezisi 
düzenledi. 5.5 milyon nüfusuna karşın 
tarım, gıda ve hayvancılıkta 20 milyar 
Euro teknoloji ağırlıklı ihracatı bulunan 
Danimarka, bu alanda dünyanın en 
inovatif ülkeleri arasında sayılıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli liderliğinde Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyelerinden oluşan Borsa heyeti bu 
kapsamda, ülkenin tarım ve hayvancılıkta 
çatı örgütü olan Danimarka Tarım ve Gıda 
Konseyi’ni ziyaret etti. Ziyarette Kopenhag 
Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Emine 
Şendil de hazır bulundu.

Danimarka Gıda Konseyi adına 
Pazar Geliştirme Sorumlusu Susanne 
Teilman’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette, 

fikir alışverişi ve iki kurum arasında 
geliştirilebilecek ortak projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirdi.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Danimarka Tarım ve Gıda 
Konseyi gibi, tarımın geleceği için çalışan 
ve örnek bir işbirliği ile oluşturulmuş bir 
çatı kurumda bulunmaktan son derece 
mutlu olduğunu ifade ederek,  “Türkiye, 62 
milyar dolarlık üretim değeri ile Avrupa’nın 
en büyük tarımsal ekonomisi. Ancak 
dünyada üretimin ve ticaretin yeniden 
tanımlandığı bir dönemi yaşıyoruz. 
Oyunun kuralları hızla değişiyor. Ülke 
olarak bu değişim dalgasını yakalama azim 
ve kararlılığındayız” dedi.

Ülkece bu yeni dönemde karşı 
karşıya oldukları fırsat ve tehditlerin 
farkında olduklarını, ancak bu sektöre 
gereken küresel bilgi ve teknoloji transferi 
konusunda henüz istenilen aşamaya 
ulaşamadıklarını ifade eden Işınsu Kestelli, 
“Bu nedenle global işbirliklerinin önemini 
gayet iyi biliyoruz. Bu amaçla, tarım ve 
hayvancılıkta Avrupa’nın önemli AR-GE 

İzmir Ticaret Borsası’ndan Viking 
ülkesi Danimarka’ya işbirliği seferi 

MECLİS GEZİSİMECLİS GEZİSİ
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merkezleri ile yakın çalışmak için bir dizi temaslar 
yürütüyoruz. Mayıs ayında, Londra’da dünyanın en 
köklü tarımsal araştırma merkezlerinden biri olan 
Rothamsted’i ziyaret ettik. Biz, iştigal konumuz olan 
tarım ve hayvancılıkta bize alacağımız mesafenin 
süresini kısaltacak küresel işbirliklerine son derece 
açığız” diye konuştu.

Danimarka’da tarım ve hayvancılığı 20 milyar 
Euro ihracata ulaştıran, SEGES gibi bir fütürist 
organizasyona imza atan Danimarka Tarım ve 
Gıda Konseyi’ni yakından tanımayı bu nedenle çok 
istediklerini ifade eden Kestelli, “Umarım bu ziyaret, 
uzun soluklu ve verimli bir işbirliğinin başlangıcı 
olur” dedi.

Danimarka Gıda Konseyi adına konuşan Pazar 
Geliştirme Sorumlusu Susanne Teilman ise “200 yıl 
önce çiftçiler tarafından kurulan Konseyimizin temel 
görevi, temsil ettiğimiz tüm kurum ve kuruluşların 
çıkarlarını korumak ve ihtiyaç duydukları tüm 
hizmetleri eksiksiz olarak yerine getirmektir. Bugün 
30.000 çiftçi ile gıda ve tarım sektöründe faaliyet 
gösteren 400’den fazla firmayı temsil ediyoruz. 
Gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, çevre 
ve enerji gibi konularda temel araştırmalar ve 
geliştirme programları yürütmekten de sorumluyuz. 
SEGES adı verilen bir araştırma ve inovasyon 
merkezimiz mevcut. Burada da tarımsal alanda 
çalışmalarımızı yürüterek yeni trendleri yakından 
takip ediyoruz” dedi. Danimarka ekonomisi için 
tarımın oldukça önemli olduğuna değinen Teilman, 
“Danimarka da Türkiye gibi ekonomisinin önemli 
bir kısmını tarımdan karşılıyor. Ülke olarak iyi tarım 
uygulamaları yoluyla organik tarımın geliştirilmesi 
de öncelik verdiğimiz alanlar arasında yer almakta. 
İki ülke arasındaki tarımsal ürün ticaretini 
geliştirmek adına her türlü işbirliğine açığız” diye 
konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü İzmir 
Ticaret Borsası faaliyetleri ve projeleri hakkında 
sunum gerçekleştirdi. Sunumda Borsa Emtia Alım 
- Satım Platformu E-Commodity Bazaar’ın işleyişi 

hakkında da bilgi aktarıldı.
Ziyaretin sonunda İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı tarafından Danimarka 
Gıda Konseyi adına Pazar Geliştirme Sorumlusu Susanne Teilman ve Kopenhag 
Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Emine Şendil’e anı takdimi yapıldı. Ardından 
Borsa ve Danimarka heyeti anı fotoğrafında bir araya geldi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. 
Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, kuru üzümde 
müdahale alımı yapılacağı müjdesini 
vermesi üzerine altı merkezde çekirdeksiz 
kuru üzüm alımına başlayan Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO), 22 Eylül 2017 
tarihinde gerçekleştirilen törenle İzmir 
Ticaret Borsası(İTB)’nda üreticilerden 
kuru üzüm alımı yapmaya başladı.

Bakan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 
12 Eylül 2017 tarihinde Manisa ili 
ziyaretinde TMO’nun 4 TL fiyatla kuru 
üzüm alımı yapacağını açıklamasının 
ardından TMO, 18 Eylül 2017’de Turgutlu, 
Salihli, Manisa, Saruhanlı, Alaşehir ve 
Sarıgöl olmak üzere toplam altı noktada 
kuru üzüm alımlarına başladı. Bölge 
ekonomisi açısından önemli bir tarımsal 
değer olan kuru üzümden kendisine 
arz edilenlerin tamamını alacak şekilde 
programlama yapan TMO, çekirdeksiz 
kuru üzüm fiyatı oluşumunda önder 
olan ve söz konusu fiyatların uluslararası 
piyasalarda da referans alındığı İTB’de de 
22 Eylül 2017 tarihinde alımlara başladı ve 
ilk kuru üzüm alımını Üzüm Salonu’nda 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törenin açış konuşmasını 
gerçekleştiren İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, “Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından, TMO’nun üzüm 
alımı yapacağının duyurulması ile birlikte 
ilk defa Ofis tarafından üreticiden üzüm 
alımları başlıyor. Üzüm piyasalarını regüle 
etmek, üretici fiyatlarında bir denge 
sağlamak amacı ile başlayan alımın, 93 
yıllık bir geçmişe sahip, dünyada örnek 
gösterilen Borsa Üzüm Salonu’nda 

yapılması son derece önemli” dedi.
İTB’nin tam 93 yıldır her mesai 

günü açık olan işlem salonunda, alıcısı, 
satıcısı, tüccarı, simsarı, ajanı, ihracatçısı 
ve kooperatifi ile serbest piyasa ortamında 
alım-satım işlemi gerçekleştirdiğini 
ve oluşan fiyatları ilan ederek sektörü 
bilgilendirdiğini ifade eden Işınsu 
Kestelli, “Bu fiyatlar, Türkiye ve dünya 
piyasalarında referans fiyat olarak kabul 
ediliyor. Türkiye’de ve dünyada sürekliliği 
olan çekirdeksiz kuru üzüm için başka bir 
piyasa ve fiyat oluşumu yok. Borsa olarak 
Üzüm Salonu’nda tespit edilen fiyatların, 
daha etkin, şeffaf ve ayrıntılı bir şekilde 
kamuoyuna ilan edilmesini sağlamak temel 
ilkemiz. Ülkemizde herkesin emeğinin 
hakkını alması için çalışmaya gönüllüyüz 
ve bunun arkasındayız. Bu ve bundan 
sonra da devletimizle işbirliği yapmaya ve 
Türk tarımsal ürünlerin ederini, değerini 
arttırmak için birlikte çalışmaya her zaman 
hazırız” diye konuştu.

Tarihten bu yana en çok tüketilen, 
en çok aranan besinlerden biri olan, 
mitolojilerde yerini bulan, tarihi 
çizimlerde resmedilen, adına şiirler 
yazılan üzümün, tazesiyle kurusuyla, 
çekirdeğiyle, suyuyla vücuda yararlarının 
saymakla bitmeyeceğini söyleyen Kestelli, 
“Yeryüzünde kültürü yapılan en eski 
meyve türü olan üzümün dünya üzerinde 
yaklaşık yedi farklı renkte, 13 bin çeşidi 
bulunuyor. Üzüm bağı yetiştiriciliği, gıda 
sektöründeki en büyük endüstrilerden 
biri. Asma kültürünün anavatanı kabul 
edilen bir ülkede yaşıyoruz. Hatta 
Anadolu’daki bağcılığın tarihçesi M.Ö. 
5000 yılına kadar dayanıyor. Bugün de 
Türkiye bağcılık açısından önemli bir ülke 
konumunda. Türkiye’deki üzüm üretimi 
dünya piyasasında önemli bir yere sahip. 
1400 civarında üzüm çeşidimiz var ve 
dünyada belki çok az ülkede bu kadar çok 
çeşit bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzümde 
bir marka olduğunu ifade eden Kestelli, 
şunları söyledi: 

“Dünya kuru üzüm üretiminin 
yaklaşık dörtte birini biz gerçekleştiriyoruz. 
Kuru üzümde küresel piyasalardaki 
gücümüz yüksek. Bu yıl, 400 milyon 

dolar değerinde kuru üzüm ihracatı 
yaptık. Evet, üretim artıyor, artan üretimi 
pazarlama gücümüz de var. Çünkü rekabet 
gücümüz yüksek. Sahip olduğumuz marka 
değerimizi korumamız, hemen arkamızda 
bekleyen rakiplerimize pazarlarımızı 
kaptırmamamız için kalite ve verimliliği 
ön planda tutmamız şart. Borsamız 
sadece piyasa oluşumu ve fiyat tespitine 
odaklanmıyor. Bölgemiz tarımının 
önemli bir karakteri olan çekirdeksiz kuru 
üzümün üretim ve ticaretini geliştirmeye 
yönelik olarak, “üzüm rekolte tahmini”, 
“çekirdeksiz kuru üzümde kalıntı, hastalık 
ve zararlılarla mücadele çalışmaları” ve 
“Ege Sultani Üzümü Coğrafi İşareti” 
gibi projelerimiz ile üzüm ile ilgili tüm 
kesimlere tarafsız olarak hizmet vermek 
için çalışıyoruz. Temennimiz, bölgemizde, 
kaliteli çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin 
devam etmesi, üreticinin, tüccarın, 
ihracatçının emeğinin karşılığını alması, 
ülkemizin de bu üründen döviz kazanmaya 
devam etmesidir. Üretim ve ihracatta 
dünya lideri bir ülke olarak, sektörün 
tüm paydaşlarının birlikte çalışarak 
Türk üzümünün yurt dışı imajının 
güçlendirilmesi, hedefimiz olmalıdır. 
Sezonun hepimiz için hayırlı olmasını, bol 
kazançlar getirmesini diliyorum.”

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ise tüm 
alım merkezlerinde olduğu gibi İTB’de 
de üreticilerin TMO’ya arz ettiği ürünü 
alacaklarını belirterek, üreticilerin 4 TL’nin 
altına üzümünü satmaması durumunda 
bu kıymetli ürünün hak ettiği değere 
ulaşacağını belirtti.

TMO, İTB’de çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı

TMO ÜZÜM ALIMITMO ÜZÜM ALIMI

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, TMO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, İTB ve TMO Heyeti ilk 
kuru üzüm alım-satım işlemi esnasında üreticilerle birarada
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Eylül ayı 
Olağan Meclis Toplantısı,  25 Eylül 2017 
Pazartesi günü yapıldı. Toplantıda, 2013/17 
dönemi Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine 
değerli hizmetlerinden dolayı anı takdimi 
yapıldı.

Toplantının açış konuşmasını 
gerçekleştiren İTB Meclis Başkanı Barış 
Kocagöz, “Her ne kadar alınan karar 
doğrultusunda Odalar Birliği seçimleri 6 
ay süreyle ertelenmiş olsa da, resmi görev 
dönemimiz aslında bu ay tamamlandığı 
için bazı konuları dile getirmeyi ve 
geçirmiş olduğumuz bu 4,5 yıllık güzel 
dönemi değerlendirmeyi, üyelerimize borç 
biliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu 
yana tüm meclis üyelerimize bugünden 
teşekkür etmek istiyorum. Tam 19 farklı 
meslek örgütünden, farklı sektörlerden bu 
çatı altında buluşan sizler, görev süreniz 
boyunca Meclis Üyeliğini dört dörtlük 
yürüterek örnek oldunuz. Seçildiğimiz 

dönemden bu yana hiçbir meclis üyem 
çirkin tartışmalara girmedi. Her ses, her 
görüşe burada demokratik olarak söz verdik, 
vermeye çalıştık. Farklı sesleri duymaktan 
hep mutlu olduk. Meclis üyelerimiz de ne 
mutlu ki o farklı seslere anlayışla ve sevgiyle 
yaklaştı. Katılımcı ve seviyeli bir Meclis 
için hep birlikte elimizden geleni yaptık. 
Başardığımızı düşünüyorum” dedi.

Meclis üyelerinin daima seviyeli, 
kültürlü, anlayışlı, demokratik ve birbirine 
saygılı davrandıklarını ve Başkanlık 
görevinde kendisine çok yardımcı 
olduklarını belirten Barış Kocagöz, başta 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 
olmak üzere tüm üyelere teşekkür etti. İTB’de 
görev yapma şerefine nail olduğu için gurur 
duyduğunu ifade eden Kocagöz, üyelerin 
aynı hassasiyet ve anlayışla görevlerini 6 ay 
daha eksizsiz yapmaya devam edeceklerine 
emin olduğunu ve aynı güzel ahengin 
2018 Nisan ayında yapılacak seçimlere dek 
süreceğine inancının tam olduğunu belirtti.

İTB Yönetim Kurul Başkanı Işınsu 
Kestelli ise bütün dünyada ekonomiden çok 
jeopolitik risklerin belirleyici olduğu dört 
yıllık bir dönem yaşadıklarını belirterek, 
“Sadece belirli bazı ülkelerin sorunuymuş 
gibi bakılıp gerekli mücadele yapılmayan 
terör ne yazık ki küresel nitelik kazandı. 
Küresel Barış Endeksi’ne göre dünya 
ekonomisi şiddet nedeniyle geçen yıl 14.3 

trilyon dolar kaybetti. Bu rakam, Avrupa 
Birliği’nin tamamından daha büyük bir 
ekonomik değerin şiddete kurban edildiğini 
ortaya koyuyor. Elbette binlerce insanın 
canına mal olan şiddetin insani boyutu her 
türlü maddiyatın üzerinde. Bugün dünyada 
ne yazık ki 2. Dünya Savaşı’ndan daha çok 
göçmen bulunuyor. Bu iç karartıcı rakamları, 
jeopolitik risklerin yakın gelecekte de 
hayatımızı etkilemeye devam edeceğini 
anlatmak için paylaşıyorum. Bugün Irak’ın 
kuzeyinde gerçekleşen tehlikeli referandum, 
ne yazık ki ülkemizin huzur ve güvenini 
tehdit eden bir risk olarak ortaya çıkmıştır. 
Umarım yapılan büyük yanlış sadece bir 
irade beyanı olarak kalır” dedi.

Küresel ekonomide ılımlı toparlanma 
devam ederken Türkiye ekonomisinin ikinci 
çeyrekte yüzde 5.1 büyüdüğünü, büyümenin 
sektörlere dağılımına bakıldığında sanayide 
yüzde 6.3, inşaatta yüzde 6.8, hizmetlerde 
yüzde 5.7 büyüme gördüklerini, tarımdaki 

İTB Eylül Ayı Meclisi’nde, üyelere teşekkür 
belgeleri takdim edildi

MECLİSMECLİS
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büyümenin ise yüzde 4.7 ile yine genel 
büyümenin altında olduğunu söyleyen 
Işınsu Kestelli, “Büyüme rakamlarında 
umut veren önemli bir gösterge, gayri safi 
sabit sermaye oluşumundaki yüzde 9.5’luk 
artış. Bu rakam, tüm risklere karşın yatırım 
iştahının ve büyümenin devam edeceğini 
gösteriyor. Piyasalara baktığımız zaman 
nakit sıkışıklığının giderek arttığını, yüksek 
faizin sürdürülebilir büyümenin önündeki 
en büyük engel olarak büyüdüğünü 
görüyoruz. İhracat pazarlarımızdaki nispi 
canlanma ve özellikle İzmir’den yapılan 
ihracatın yükselişi sevindirici” diye konuştu.

Eylül ayı içerisinde İzmir’in parlak 
geleceği için çok önemli projelerin 
temelinin atıldığını, bütün bu yapılanlar 
için kent adına teşekkür ettiklerini, İzmir’e 
yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan 
yatırım olduğunu ifade eden Kestelli, “Şunu 
hepimiz biliyoruz ki Türkiye, dünyanın 10 
büyük ekonomisinden biri olabilmek için 
İstanbul’un yanına en az üç yeni çekim 
merkezi koymak zorunda.  İstanbul-İzmir 
aksında açılan ve adına altın çember 
denilen koridorun çekim merkezi İzmir’dir. 
Her alanda bu stratejiyi güçlendirecek 
adımların bir an evvel atılması Türkiye’nin 
elini güçlendirir. Futbolda Göztepe’nin 
elde ettiği başarının kentte yarattığı havayı 
görüyorsunuz. Ekonomiden spora, kültür 
sanattan eğitime, turizmden lojistiğe tüm 

branşlarda İzmir’in Süper Lig’de başa 
güreşmesi sadece kentimize değil, ülkemize 
kazandırır. Zor bir coğrafyadayız, zorlukları 
biliyoruz. Ortadoğu’daki yanlışlıkları da 
Avrupa Birliği’ndeki eksen kaymasını da 
yaşayarak görüyoruz. Bütün bu gelgitlere 
karşın geleceğe, büyük resme odaklanmamız 
elzem. Ben, 2019 seçimlerinden sonra 
Türkiye’nin üç yıllık, beş yıllık değil, 
20 yıllık bir plan, bir kuşak reformuyla 
ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. İnşallah 
arzu ettiğimiz nitelik devrimini hep birlikte 
yaşama ve görme fırsatımız olur” dedi.

Kestelli de görev süresince Borsa’ya 
hizmet etmekten duydukları memnuniyeti 
ifade ederek tüm üyelere özverili 
çalışmalarından ötürü teşekkür etti ve görev 

süreleri boyunca hep birlikte aynı özveriyle 
çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Meclis Toplantısının sonunda Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz tarafından Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyelerine hizmetlerinden 
ötürü teşekkür belgesi takdim edildi.

Meclis Toplantısı öncesinde İzmir 
Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı da gerçekleştirildi. Işınsu 
Kestelli moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
toplantıya İzmir Ticaret Borsası Yönetim, 
Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri geniş 
katılım sağladı. Toplantıda sektör temsilcisi 
üyeler sırayla söz alarak güncel gelişmeler 
konusunda önerilerini paylaştı.
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İTB
2013/17 dönemi
Meclisi

Ahmet Tahan / İTB Meclis Üyesi

Erdem Baltacı / İTB Meclis Üyesi Güngör Şarman / İTB Meclis Üyesi

Gürkan Gürel / İTB Meclis Üyesi

Mehmet Alp / İTB Meclis Üyesi

Şeref İyiuyarlar / İTB Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Berköz / İTB Meclis Üyesi

Muhammet Uçak / İTB Meclis Üyesi

Mehmet Esmer / İTB Meclis Üyesi

S.Mehmet Oktav / İTB Meclis Üyesi

Ümit Akkuş / İTB Yönetim Kurulu 
Üyesi

Nejat İblar / İTB Meclis Katip Üyesi

Mehmet Sarı / İTB Meclis Üyesi

Şaban Can / İTB Meclis Üyesi

Yurtcan Biryol / İTB Meclis Üyesi

Ömer Gökhan Tuncer / İTB Meclis 
Başkan Yardımcısı

Mesut Çetinoğlu / İTB Meclis Üyesi

Tayfur Gürcan / İTB Meclis Üyesi

Rıfat Acırgan / İTB Meclis Üyesi

Halil Tepeli / İTB Meclis Üyesi Mehmet Halıcıoğlu / İTB Meclis Üyesi
İlhan Zincircioğlu / İTB Yönetim 
Kurulu Üyesi

Erol Avni Bozkurt / İTB Yönetim 
Kurulu Üyesi

Bülent Arman / İTB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Ali Yiğit Tavas / İTB Meclis Üyesi

Christopher Dologh / İTB Meclis Üyesi Emin Özüşanlı / İTB Meclis Üyesi Ercan Yaşar / İTB Meclis Üyesi

Ercan Korkmaz / İTB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Ali Özkanlı / İTB Meclis Üyesi
Bülent Uçak / İTB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi
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Birinci derece işlenmiş iyi tarım 
uygulamalı ürünlerin piyasaya arzını 
arttırmak ve sektör paydaşlarının işlenmiş 
ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) 
konusunun kendi tarafları ve rolleri 
açısından değerlendirilmesini sağlamak 
amacıyla İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve 
Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon 
Kuruluşları Derneği (KSKDER) iş 
birliğinde ve İTB ev sahipliğinde “İşlenmiş 
Ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları” 
konulu çalıştay 15 Eylül 2017 Cuma günü 
düzenlendi.

Toplantının açış konuşmasını 
gerçekleştiren İTB Yönetim Kurulu Üyesi 
Tayfur Akın, tüm dünyada tarımın ne 
kadar önemli olduğunun giderek daha 
iyi anlaşıldığını söyleyerek, tarımın 
ekonomik büyümede kritik bir rol 
üstlenmesinin beklendiğini belirtti ve 
“Tarım, yeni iş olanaklarının kaynağı 
olarak görülüyor. Arz-talep dengesi 
gözetildiğinde, gelişmekte olan ülkelerde 
tarım ve gıdaya olan yatırımların yüzde 
50 oranında artması gerekli görülüyor. 
Tarımın, ekonomik anlamda verimli bir 
sektör olması beklenirken, diğer taraftan, 
doğal kaynakların korunmasında, çevre 
kirliliğinin önlenmesinde, su tüketiminin 
dengelenmesinde ve biyolojik çeşitliliğin 
korunmasında da önemli bir fonksiyon 
üstlenmesi bekleniyor” dedi. 

Türkiye’de tüketicilerin diğer dünya 
ülkelerine göre daha ekonomik, bol, 
lezzetli, besleyici ve kullanışlı bir gıda 
tedariğine sahip olmaktan dolayı şanslı 
olduklarını belirten Tayfur Akın, “Kaliteli 
ve bol olan tarımsal ürünlerimizin 
daha kontrollü ve güvenilir bir şekilde 
üretilmesi ile hem yurt içi hem de dış 
ticarette daha etkili yer almamız mümkün. 

Aslında sistem çok basit. Verimli ve 
güvenli tarım = Tüketiciler için uygun 
gıda = üretici için kazancın sürekliliği. 
İşte bu aşamada “güvenli” gıda kavramı 
karşımıza çıkmaktadır. Ve bunun dünyada 
ve ülkemizdeki en önemli yöntemlerinden 
biri “İyi Tarım Uygulamaları” sistemidir. 
İyi Tarım Uygulamaları, topraktan 
sofraya kadar uzanan bütün üretim ve 
pazarlama aşamalarını kapsar. Karar 
vermeden önce üretim alanında daha önce 
yetiştirilen ürün veya tarımsal faaliyetler 
bilinmeli, insan sağlığı ve çevreye olan 
etkileri değerlendirilmeli, kontrol altına 
alınamayacak riskler söz konusu ise 
bu alanlar iyi Tarım Uygulamalarında 
kullanılmamalıdır” diye konuştu.

İTU sisteminin özellikle ilk başlarda 
çalışanlara ekstra iş yükü getirdiğine 
değinen Akın, “Raporlama ve kağıt işleri, 
yani dokümantasyon artmaktadır. Bu 

sistemde iş yükünün artmasına karşın 
kazanılan artılara baktığımızda; doğaya, 
bitkiye, hayvana ve insana saygılı bir 
üretim olması, gıda güvenliğini ön 
planda tutması, kaliteli ürün eldesinin 
sağlanması, sürdürülebilir ve izlenebilir 
olması ön plana çıkmaktadır. Böylece İTU 
ile üretilen ürünler iç ve dış pazarlarda 
daha çok tercih edilme ve daha karlı 
satılabilme imkanı bulmaktadır.  Bu sistem 
Türkiye’de 2004 yılında uygulanmaya 
başlamıştır ve uluslararası bir çevre 
ve gıda güvenliği denetleme sistemi 
olan GLOBALGAP esasları gözetilerek 
düzenlenmiştir. Yani GLOBALGAP 
ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları adı 
altında uygulanmaktadır. Bu sistemin 
tarla safhasında uygulamasının gelişmesi 
ve yaygın biçimde kullanılmasının, 
üreticilerimizin dünyaya entegre olabilmesi 
ve ürünlerini daha kolay pazarlayabilmesi 

açısından gerekli ve kaçınılmaz olduğunda 
sanıyorum hepimiz hemfikiriz. Bugün 
bu çalıştayda panelistlerimizin dikkat 
etmesi ve üzerinde hassasiyetle durması 
gereken husus İTU’nun işletme şartlarında 
uygulanması ve İyi Üretim Uygulamaları 
ile entegrasyonun sonuçlarının, 
işletmecimize ve ihracatçımıza ilave 
zorluklar getirmemeli, tam tersine 
uygulama ihracatçımıza ürününü daha 
rahat pazarlayabilme, yeni pazarlar 
bulma, rekabet gücünü artırma imkanı 
getirmelidir” diye konuştu. 

Tayfur Akın’ın ardından Kontrol 
Sertifikasyon Kuruluşları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Nesrin Serin Onkardeşler, 
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Daire Başkanlığı temsilcisi 
Birol İmeci, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Temsilcisi 
Mehmet Aydın kuruluşlarını temsilen 
konuşma gerçekleştirdi.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, İzmir Ticaret Borsası ve KSKDER 
adına yapılan açılış konuşmalarının 
ardından Tariş İncir ve Üzüm Birimleri 
ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Aydın İncir Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü’nün sunumlarının 
ardından T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Yetkilisi Birol İmeci, KSKDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Serin, 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhan Zincircioğlu ve KSKDER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman 
Yalçın Tekinarslan’ın katılımıyla oturum 
gerçekleştirildi. Oturumda sistemin 
gerekleri ve işletmelere sağlayacağı katkılar 
konusunda bilgilendirici sunumlarla 
birlikte çalıştaya katılan sektör temsilcileri 
ile fikir alışverişi yapıldı.

İşlenmiş Ürünlerde İyi Tarım 
Uygulamaları Çalıştayı, İTB’de yapıldı 

ÇALIŞTAYÇALIŞTAY
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İzmir Ticaret Borsası’nın  yüzde 
yüz sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında  
faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası 
Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık 
Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ)  başarılarına 
bir yenisini ekledi. 155 cihaz arasında 
İzmir Laboratuvarı  dünyada 3. sırada, 
Selçuk Laboratuvarı ise  7.  sırada yer aldı.

Uluslararası Pamuk Danışma 
Komitesinin (ICAC) iştiraki olan 
Commercial Standardization of 
Instrument Testing of Cotton (CSİTC) 
tarafından düzenlenen pamuk lif analiz 
laboratuvarları karşılaştırma çalışmasına  
(Round Trials) bu yıl ilk katılan İZLADAŞ, 
çalışmanın 2017 yılı 1. ve 2. etaplarında 
elde ettiği başarısını 2017/3. etabında 
artırarak devam ettirdi. 

İzmir ve Selçuk’ta faaliyet gösteren 
İZLADAŞ pamuk lif analiz laboratuarları; 
31 ülkeden 88 laboratuvar ve 155 cihazın 
katıldığı karşılaştırma testlerinde; dört 
farklı numunede 5 gün süre ile yapılan 
çalışma sonucunda 0,17 ve 0,21’lik 

değerlendirme skorları ile  %100 tolerans 
değerleri içinde ölçüm sonuçları vererek 
tam puan aldı.

2017/3. etap sonuçlarına göre tüm 
özelliklerde referans değere en yakın 
ölçüm sonucu olarak 155 cihaz arasında 
İzmir laboratuvarı dünyada 3. sırada, 
Selçuk Laboratuvarı ise 7.  sırada yer aldı. 

Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen 
laboratuvarlar arası karşılaştırma testine;  
Amerika Tarım Bakanlığına bağlı olarak 
faaliyet gösteren tüm sınıflandırma 
laboratuvarları ve FIBRE– Faserinstitut-
Bremen başta olmak üzere birçok önemli 
pamuk üreticisi ülkeden laboratuvar 
katılıyor. Laboratuvarlar arası karşılaştırma 
çalışması yılda dört kez yapılıyor. 
Organizasyon, dünyada bu alanda 
faaliyet gösteren laboratuvarların ölçüm 
performanslarını diğer laboratuvarlarla 
değerlendirme imkânı sağlayarak, 
laboratuvar çalışma standartlarının 
iyileştirilmesini amaçlıyor.

2014 yılından bu yana ICA-Bremen 
Cotton Round Teste katılan İZLADAŞ, 
Csitc Round teste katılımı ile lif analiz 
cihazlarının ölçüm yeterliliklerini iki 
farklı organizasyonda test ediyor. Mevcut 
pozisyonu gereği cihaz doğrulama ve 
kalibrasyon prosedürlerine çok önem 
veren İZLADAŞ, laboratuvar ölçüm 
performanslarını geliştirmeyi ilke haline 
getirdi. 

İZLADAŞ, İzmir Merkez 
Laboratuvarı ve Belevi-Selçuk Pamuk 
Lif Analiz Laboratuvarı aracılığıyla başta 
İzmir Ticaret Borsası üyeleri olmak üzere 
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

A.Ş, (ELİDAŞ) ve ülke genelinde faaliyet 
gösteren borsalar, üniversiteler, araştırma 
kurumları, tekstil ve çırçır fabrikaları, 
özel tohum firmaları gibi pek çok kurum 
ve kuruluşa hizmet veriyor. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin 
ile 31 Aralık 2014 tarihinde pamukta 
yetkili sınıflandırıcı lisansı alan İZLADAŞ 
bu alanda Türkiye’deki tek laboratuvar 
olma özelliğini taşıyor. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı denetiminde çalışmalarını 
yürüten laboratuvarlarda ELİDAŞ pamuk 
lisanslı deposuna ürün teslim etmek 
isteyen mudilerin tek balya analizleri 
gerçekleştiriliyor.

İZLADAŞ, dünyanın en iyileri arasındaki 
yerini güçlendirdi

İZLADAŞİZLADAŞ
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren 
Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi’nin, 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı’nın katkılarıyla 
gerçekleştirdiği Girişim Sermayesi İzmir 
Buluşması, 20 Eylül 2017’de İzmir Hilton 
Oteli’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir 
Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
İzmir Ticaret Borsası ev sahipliği yaptı. 

İzmir’deki yüksek büyüme 
potansiyeline sahip şirketlerin ve 
Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi 
fonlarının yetkilileri katıldığı toplantıda, 
etkinliğin temel amacının yüksek büyüme 
potansiyeli olan şirketlerle, bu şirketlerin 
bir üst lige çıkmasını kolaylaştıracak girişim 
sermayesi fonlarını buluşturmak olarak 
ifade edildi. Yatırıma dönüştürebilecekleri 
fon büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ABD 
doları olan girişim sermayesi fonlarının 
İzmir’in başarılı şirketleriyle muhtemel bir 
yatırım ilişkisinin ilk adımını bu etkinlik 
zincirinde atmaları hedeflendi.

Toplantıya 5 milyon TL üzerinde 
ciroya sahip olan ve geçtiğimiz 3 yılda yıllık 
ortalama yüzde 20’nin üzerinde ciro artışı 
sağlayan, sanayi ve hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteren şirketler davet edildi.

Etkinliğin açış konuşmaları 
bölümünde Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı 
Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası 
Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç ve İzmir 
Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve 
Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul 
yaptı.

Toplantıda konuşan İTB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
“TOBB’un Anadolu’nun geleceği parlak 
şirketlerine yatırım yapmak isteyen girişim 
sermayesi firmalarına yol göstermek için 
başlattığı bu süreç, yeni ve yükselişteki 
firmalar adına ve ülkemiz adına çok 
kıymetli. Anadolu’nun çağdaş yüzü ve batıya 
açılan kapısı olarak anılan İzmir, ekonomik 
büyüklüğü ile Türkiye ekonomisine 
en fazla katkı veren kentlerin başında 
geliyor. Dönem dönem dalgalanmalar 
yaşasak da milli gelire katkımız yüzde 
6,5-7 civarında. İzmir, sosyo-ekonomik 
gelişmişlikte İstanbul ve Ankara’nın 
ardından Türkiye’nin üçüncü büyük kenti. 
Sanayisi, turizmi, tarımı, kültürü, sanatıyla 
güçlü bir kent gibi görünse de aslında 
bu büyük potansiyeli çeşitli nedenlerle 
tam kullanamayan bir şehir. İzmir’de her 
şeyden tam değil biraz var. Ancak bunları 
tamamlamak da tabi ki mümkün. Bu 
nedenle hepimizin üzerine düşen çok 
görev var. Bu nedenle desteklenecek yeni 
girişimler ve şirketlerin İzmir’in hak ettiği 
güzel yarınlara gelebilmesinde önemli 
katkısı olacağı kanaatindeyim” dedi.

Küreselleşen ekonomide her geçen 
gün daha fazla önem kazanan girişimciliğin 
yerel ekonomik kalkınmanın da kilit 
araçlarından birisi olduğuna değinen 
Ercan Korkmaz, “Zaten artık girişimcilik 
dünyanın birçok yerinde ekonomilere yön 
veren en büyük sektörlerden biri. Ancak, 
burada önemli olan parlak ve sıra dışı 
bir fikrin, doğru finansmana erişimi ve 
doğru destekçilerle yola devam edebilmesi. 
Dünyada çeşitli fonlar, genç girişimcilere 
ve fikirlerine milyonlarca dolarlık yatırım 
yapıyor. Bu fikirlerden bazıları küresel 
bir başarı hikâyesine dönüşebiliyor. Aynı 
şekilde Türkiye’nin kendi sektörlerinde 
başarı hikayelerine imza atan önemli 
şirketlerinin büyük bir bölümünün, 
girişim sermayesi fonlarından yatırım 
almış olmaları,  kentimizdeki geleceği 
parlak yatırım ve şirketlere de büyük bir 
umut oluyor. Girişim sermayesi, küçük-
orta işletmelerle, yaratıcı fikirleri olan 
ama sermaye bulma sıkıntısı çeken küçük 
girişimciler için ideal bir çözüm. Özellikle 
genç girişimcilerimizin üretecekleri 
veya geliştirecekleri projelerinde girişim 
sermayesinin çok fayda sağlayacağını 

düşünüyorum. Bunun yanında 
yatırımcı fonları da mutlaka girişimciyi 
cesaretlendirmeli, farklı seçenekler 
sunabilmelidir” diye konuştu.

İzmir’in tarih boyunca ilklerin kenti 
olduğunu, Asya’nın ilk hastanesinin, ilk 
İktisat Kongresi’nin İzmir’de kurulduğunu, 
Türkiye’nin İlk Ticaret Borsası’nın 
burada faaliyete başlamış olduğunu, ilk 
kadın tiyatrocunun İzmir’den çıktığını, 
uluslararası ilk fuarın yine burada 
düzenlendiğini, ekolojik tarım faaliyetleri 
ve kültür balıkçılığının da ilk olarak İzmir’de 
başladığını söyleyen Korkmaz, “Geçmişte 
birçok örneğe rastladığımız gibi, bu kentin 
genlerinde öncülük, yenilikçilik var. Yatırım 
kültürü de her geçen gün girişimcilik ruhu 
ile gelişiyor. Bu nedenle fon yöneticileri 
için de İzmir’in cazip bir pazar olduğu 
kanaatindeyim. Girişim sermayesi 
fonlarının Anadolu’ya açılması ile 2 yıl 
içinde 1 milyar dolarlık fonun Anadolu’daki 
şirketlerle buluşacak olmasını şehrimiz 
adına büyük bir fırsat olarak görüyorum. 
O nedenle İzmir’in girişimci ruhuna bu 
fonların ilaç gibi geleceğini, destek bekleyen 
fikirlerin, girişimlerin doğru denize 
dökülmelerini sağlayacağına inanıyor ve 
bu sermaye türünden yararlanmak için 
düzenlenen bu tür toplantıları çok faydalı 
bulduğumu ifade etmek istiyorum” diye 
konuştu.

TOBB Türkiye Girişim Sermayesi 
Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler 
de İzmir’de üçüncüsü gerçekleştirilen 
Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları 
etkinliklerinin amacıyla ilgili bilgi verdi.

Açılış konuşmalarında sonra 
Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı 
Koordinatörü Ahmet Cüneyt Selçuk, 
küresel ölçekte doğrudan uluslararası 
yatırım akımlarındaki eğilimlerle ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi.

‘Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları’, İzmir’de yapıldı

GİRİŞİM SERMAYESİ BULUŞMASIGİRİŞİM SERMAYESİ BULUŞMASI
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
tarafından tarım alanında çalışmalar 
yapmak isteyen gençlere destek vermek 
amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ve 
“Bitkisel ve Hayvansal Üretim”, “Tarımsal 
Pazarlama ve Markalaşma”, “Tarımda 
Bilişim ve Teknoloji”, “Kırsal Kalkınma ve 
Kadın” konu başlıklarında açılan “Tarım 
Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışmasının 
başvuru süresi 15 Ekim’den 15 Aralık 2017 
tarihine kadar uzatıldı. 

Yarışmacılar, www.itb.org.tr/
duyurular internet adresinde bulunan 
yarışma şartnamesindeki başvuru 
formunu eksiksiz doldurup imzalayarak 
e-posta (arge@itb.org.tr) ve posta yoluyla 

veya elden İTB’ye ileterek başvuru 
yapabilecekler.

İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, daha fazla gence fırsat 
tanımak amacıyla yarışmanın 
başvuru süresini uzattıklarını 
belirterek, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı büyüme yolunda 
tarımın çok önemli bir rolü 
olduğunu, bu nedenle Borsa 
olarak, yerli ürünleri ve 
yerli üretimi sonuna kadar 
desteklediklerini söyledi. Son 
yıllarda yapılan araştırmaların 
ülkemizde tarım nüfusunun 
yaşlandığına işaret ettiğini 
söyleyen Kestelli, bir tarım ülkesi 
olan Türkiye için bu gelişmenin 
iç açıcı olmadığını vurguladı ve 
Borsa olarak gençlere tarımsal 

alanda kendilerini gösterebilecekleri 
fırsatları tanımaktan, genç nüfusu tarımla 
ilgilenmeye teşvik etmekten memnuniyet 
duyduklarını belirtti.

15 Aralık 2017’de başvuruların 
tamamlanmasının ardından Borsa 
Yönetimi, akademisyenler ve resmi kurum 
temsilcilerinden oluşacak jüri tarafından 
yapılacak değerlendirmeler sonucunda 
birinci olan projeye 5.000, ikinci olan 
projeye 3.000, üçüncü olan projeye ise 
2.000 TL para ödülü verilecek. İlk üçün 
yanı sıra jüri tarafından fikri uygun 
görülen üç kişiye de 1.000’er TL başarı 
ödülü verilecek. Sonuçlar, kamuoyuna 
basın ve İzmir Ticaret Borsası internet 
sitesi www.itb.org.tr kanalıyla duyurulacak 
ve kazanılan ödüller hak sahiplerine İzmir 
Ticaret Borsası’nın belirleyeceği tarihte 
düzenlenecek tören ile takdim edilecek.

“Tarım Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışmasına son 
başvuru süresi 1 ay uzatıldı

FİKİR YARIŞMASIFİKİR YARIŞMASI
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İzmir Ticaret Borsası zeytinyağı 
tadım paneli adayları, İspanyol tadım 
uzmanı Luz Maria Martinez Cuevas’dan 
ileri düzey tadım eğitimi aldı. Eğitimi 
başarı ile tamamlayan katılımcılar, sertifika 
almaya hak kazandı.

10-14 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleştirilen eğitimde, zeytinyağının 
karakteristik özellikleri eşik testi ile 
tadımcıların algılama eşiği ölçüldü 
ve yoğunluk değerlendirme metodu 
ile panelde yer alabilecek tadımcılar 
belirlendi.  Duyusal nitelik özellikleri 
üzerine edindikleri bilgi ve becerileri 
güçlendirilen katılımcılar, ISO/IEC 
17025:2005 standardına uygun olarak 
duyusal tadım laboratuvarlarının 
akreditasyon gereklilikleri hakkında 
ve tadım tekniklerinin geliştirilmesi 
konularında da bilgilendirildi. 

Eğitimi değerlendiren İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli “Zeytinyağı ilimiz ve ülkemiz 
için olduğu gibi Borsamız için de önemli 
bir ürün. Zeytinyağı üretim ve ticareti 

konusunda faaliyet gösteren 200’den fazla 
üye firmamız var. İşlem hacmi açısından 
da ticaret borsaları arasında ilk sırada yer 
alıyoruz. Amacımız, başta üye firmalarımız 
olmak üzere sektöre duyusal analizler 
konusunda başarılı şekilde hizmet verecek 
bir tadım panelini oluşturmak. Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü projemize önemli 
bir teknik destek sağlıyor. Konusunda 
uzman Luz Maria Martinez Cuevas 
tarafından verilen ileri düzey eğitim ile 
çalışmalarımızda önemli bir aşamayı geride 
bıraktık. Bundan sonraki çalışmalarımız, 
panel grubumuzun ulusal düzeyde 
akreditasyonu ve yurtdışında Uluslararası 
Zeytin Konseyi tarafından tanınırlığının 
sağlanması üzerine yoğunlaşacak” dedi. 

Temel tadım eğitimleri, zeytinyağının 
kalite parametrelerinden biri olan duyusal 
analizleri yapabilecek bir tadım panelinin 
oluşturulması çalışması kapsamında Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü uzmanlarının 
desteğinde bir süredir İzmir Ticaret 
Borsası’nda gerçekleştiriliyor. Adaylar  
eğitimlerde, genel zeytin yetiştiriciliği ve 
yağ üretim teknolojileri, zeytinyağı kalitesi 
ve zeytinyağı sınıfları, duyusal analiz 
konusunda temel bilgiler, zeytinyağında 
negatif ve pozitif özelliklerini kapsayan 
teorik bilgiler alırken öte yandan çeşitli 
özelliklerdeki zeytinyağlarının tadımını 
yaparak duyusal analiz konusundaki 
yeteneklerini geliştiriyor. 

İspanyol zeytinyağı tadım uzmanı, 
İTB’de eğitim verdi

TADIM EĞİTİMİTADIM EĞİTİMİ
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Çalışanlarının motivasyonlarını 
en üst düzeyde tutmak, kurum içi 
iletişimi arttırarak takım olma ve aidiyet 
duygusunu geliştirmek amaçlarıyla çeşitli 
etkinlikler düzenleyen İzmir Ticaret 
Borsası bu kapsamda çalışanları ve aileleri 
için her yıl düzenlediği Geleneksel Aile 
Günü organizasyonunun dördüncüsünü 

gerçekleştirdi. 07-08 Ekim 2017 tarihleri 
arasında Çeşme’de gerçekleştirilen ve 
Borsa yönetim ile personelinin aileleriyle 
birlikte geniş katılım gösterdiği etkinlikte 
tüm gün süren eğlenceli aktiviteler ve aile 
olimpiyatları düzenlendi.

Etkinliğe İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, Sayman Üye Bülent Uçak, Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Genel Sekreter 
Yardımcısı Sinem Çelikten ile Borsa 
çalışanları ve aileleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, 
“Her yıl çalışanlarımızın katılımlarıyla 
düzenlediğimiz Aile Günü etkinliğimiz 

sayesinde Borsamız ve birbirimize ait 
güzel hatıralar oluşturmayı ve hep birlikte 
bu anları yaşarken keyif alarak, iş stresi ve 
yorgunluğundan uzaklaşmayı hedefledik” 
dedi.

Türkiye’nin ilk Borsası olan bir 
kurumunun parçası olmanın kendileri 
için büyük bir onur ve sorumluluk 
vesilesi olduğuna değinen Bülent 

Uçak, “Borsamızı bu günlere taşıyan, 
gelmiş geçmiş tüm büyüklerimizi ve 
çalışanlarımızı şükranlarımla anıyor, bu 
bayrağı sizlerin emekleri ile daha da ileri 
taşımayı diliyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 
katılımcılar tarafından oluşturulan 
takımlar ve bireysel oyunların yer aldığı 

aile olimpiyatlarında saha yarışları ve tavla 
turnuvası düzenlendi. Dart Turnuvası’nda 
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. 
Erçin Güdücü, Tavla Turnuvasında Tescil 
Müdürü Mustafa Serin, Bocia Oyunu’nda 
‘Tontişler’ adlı grup, farklı saha içi 
aktivitelerini içeren takım yarışlarında ise 
‘Su Kuşları’ adlı ekip birinci oldu. Tüm gün 
süren eğlenceli yarışmaların sonucunda 
aile olimpiyatlarını ve tavla turnuvasını 
kazananlara, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 
ve Sayman Üye Bülent Uçak tarafından 
madalya takdimi yapıldı. Etkinliğin 
sonunda İzmir Ticaret Borsası ailesi, 
günün anısına toplu fotoğraf çektirerek 
mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

İzmir Ticaret Borsası çalışanları 4. 
Geleneksel Aile Günü’nde bir arada

AİLE GÜNÜAİLE GÜNÜ



32- EKİM 2017

Gıda ürünleri tüketim ihtiyaçlarında 
birincil öneme sahip olması sebebiyle 
tüm dünyada üretimi ve fiyatlandırılması 
açısından çok büyük bir sosyal, ekonomik 
ve siyasi öneme sahiptir. Türkiye’de de gıda 
ürünleri, başta enflasyon olmak üzere alım 
gücü, istihdam gibi önemli makroekonomik 
değişkenleri etkilemektedir. Bu durum, 
gıda fiyatlarının takibini politika yapıcılar 
için önemli kılmaktadır. 

Bu doğrultuda ülkemizde tarım 
sektörüne büyük bir destek verilmektedir. 
Milli Tarım Politikası çerçevesinde 2018 
yılında verilmesi planlanan toplam destek 
miktarı 14,8 milyar liraya ulaşmıştır. 
2014/20 sayılı Genelge ile “Gıda ve tarımsal 
ürün piyasaları izleme ve değerlendirme 
komitesi” oluşturulmuştur. Komitenin 
başlıca amacı fiyat istikrarını desteklemek 
ve enflasyondaki öngörülebilirliği 
artırmaktır. Bu gelişmelere karşın; 

ülkemizde tarım arazileri uzun vadede 
daralmakta, ithalat ihtiyacı her geçen 
gün artmaya devam etmektedir. 2007-
08 gıda krizi sonrası tüm dünyada gıda 
ürünleri fiyatlarındaki değişkenlikler 
makul seviyelere ulaşmışken, Türkiye’de 
fiyatların düzenli olarak yükseliyor olması 
üzerinde kafa yorulması gereken önemli 
bir konudur.

Fiyat artışlarının ekonomik, 
sosyal, coğrafi, politik birçok nedeni 
bulunabilmektedir. Enerji fiyatları ve diğer 
girdi maliyetlerindeki yükseliş, küresel 
ısınma, kuraklık, ekim alanlarındaki 
değişimler, tarım ürünlerinin türev 
piyasalardaki işlem yoğunluğunun 
artmasıyla oluşan spekülatif hareketler bu 
nedenlerin arasındadır. Bunun yanı sıra 
Türkiye piyasasında üretici ve perakende 
fiyatları arasındaki yüksek farklılıklar da 
dikkatlerden kaçamayacak düzeydedir. 

Bu soruna yönelik olarak Ocak 2015’te 
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun çıkartılmış, kanun 
çerçevesinde serbest piyasa ortamında 
etkin ve sürdürülebilir rekabet şartları 
oluşturulması, perakendeciler ile üretici 
ve tedarikçiler arasındaki ilişkilerin 
düzenlenerek tüketicinin mağduriyetinin 
önlenmesi amaçlanmıştır. Ancak söz 
konusu düzenlemelerin henüz yeterince 
etkin olmadığı görülmektedir.

Sebze ve meyve ticareti ile hal kayıt 
sistemi oluşturulmuş ancak bu sistemin 
de etkin işlemesi henüz sağlanamamıştır. 
Söz konusu sistem ticaretin kayıt altına 
alınmasını sağladığı gibi, ürün stok 
ve fiyatlarının takibini düzenleyecek 
ve kolaylaştıracaktır. Bu sebeple Gıda 
ve tarımsal ürün piyasaları izleme ve 
değerlendirme komitesince toptancı 
hallerinin modernizasyonuna ilişkin 
çalışmalarda gelinen aşamaların tüm 
süreçleri değerlendirilmektedir.

Gıda fiyatları, genellikle politika 
yapıcılar tarafından değişkenlikleri ve 
sürekli olmayışları sebebiyle enflasyon 
hesaplamalarının dışında tutulmaya 
çalışılır. Buna karşın aslında gıda 
enflasyonu gelişmekte olan ülkelerde hem 
gıda dışı kalemlerden daha dirençlidir 
hem de genel enflasyonu daha çok etkiler. 
Bu doğrultuda, özellikle son yıllarda global 
emtia fiyatlarının oldukça yüksek olması 
sebebiyle tüm dünyada gıda fiyatlarının 
genel enflasyonun yanlış hesaplanmasına 
yol açtığını savunan bir “çekirdek 
enflasyon” politikası mevcuttur. Buna 
göre gıda fiyatları enflasyon beklentisinde 
tutarsızlıklara ve uygulanan politikaların 
başarılı olup olmadığının doğru 
değerlendirilmesine engel olmaktadır.

Gıda enflasyonu

ARAŞTIRMAARAŞTIRMA

Övül SÖKELİ
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Uzman Yardımcısı
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Söz konusu çekirdek enflasyonu 
belirlemenin pek çok yolu olsa da, gelişmiş 
ülkeler bunun için gıda ve enerji gibi 
değişken kalemlerin sepetteki ağırlığını 
düşürüyor. Ancak gelişmiş ve Türkiye gibi 
gelişmekte olan ekonomiler için bunun 
koşulları kuşkusuz ki farklı olacaktır.

Gıda Enflasyonunun Yoksul 
Kesime Etkisi:

Harcama dilimlerine göre en yoksul 
yüzde 20’lik kesimin bütçesinde en büyük 
paya sahip olan kalem gıda harcamalarıdır. 
Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki şok etkisi 
söz konusu kesimin reel harcamalarını 
negatif yönde etkilemektedir.

TEPAV’ın yaptığı Türkiye Refah 
İzleme Anketi’nden çıkan sonuçlar en yoksul 
kesimin 2009 yılında gıda harcamalarını 
düşürdüğünü göstermektedir. Araştırmaya 
göre kent merkezlerinde yaşayan en yoksul 
yüzde 20’lik dilimdeki ailelerin dörtte 
üçü gıda tüketimlerini, aynı gruptaki 
ailelerin yarıya yakını da çocuklarına ait 
gıda tüketimlerini azaltmışlardır. Gıda 
fiyat şoku ile ekonomik krizin neden 
olduğu gelir azalışı karşısında yoksul 
kesimin genelde harcamalarını kısarken, 
gıda harcamalarından da tasarruf yapmak 
zorunda kaldığı gözlemlenmektedir. 
Dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan 
ülkemizde ailelerin çocuklarının gıda 
harcamalarından kesmek zorunda kalması 
elbette ki oldukça üzücü bir durumdur.

Bilindiği üzere; 2017 yılında gıda 
ve alkolsüz içeceklerin Tüketici Fiyat 
Endeksi’ndeki (TÜFE) ağırlığı yüzde 
23,68’den yüzde 21,77’ye indi. Bu 
düzenlemeyle gıda fiyatlarındaki artış 
ve azalışlar enflasyon oranını daha az 
etkilemesine ve alt ve orta gelir grubunun 
enflasyonu daha şiddetli hissetmesine yol 
açacak. BETAM’ın Mart 2016 araştırması, 
gıda ve alkolsüz içeceklerin en yoksul 
kesimin enflasyonuna 87.8 puanlık katkı 
yaparken, en zenginin enflasyonuna olan 
katkısının 36.8 puanla sınırlı olduğunu 
gösteriyor. Resmi enflasyon ile hissedilen 
enflasyonun arasındaki makasın gitgide 
açılmasına, alt-orta gelir grubunun alım 
gücünün zayıflamasına ve parasının ve 
gelirinin enflasyon karşısında erimesine 
yol açacak. 

Ortaya çıkacağı düşünülen bu 
tabloya rağmen yine de gıda ağırlığında 
azalmaya gidilmesi Türkiye’nin de 
“çekirdek enflasyon” politikasını, gıda 
ve enerjiyi sepetteki ağırlığı itibariyle 
nispeten dışlayarak benimsediğini ortaya 
koyuyor. Ancak bu durum ortada endişe 
verici bir gıda enflasyonu olduğu gerçeğini 
değiştirmeye yetmiyor.

Grafik 1’de yer alan; son 10 yılın gıda 
fiyat endeksi ve TÜFE karşılaştırılmasına 
bakıldığında aradaki farkın her geçen 
yıl açıldığı açıkça görülmektedir. Gıda 
fiyat endeksi en son 2007 yılında tüketici 
fiyatları genel endeksinin gerisinde 
kalmış, 2016 yılında %11 üstüne çıkmıştır. 
2017 yılının ilk 9 ayında ise ağırlığının 
düşürülmüş olmasına karşın farkın artarak 
yaklaşık %14’e ulaştığı görülüyor. Yani 
her geçen yıl gıda fiyat endeksi enflasyon 
oranını daha da yukarı çekmektedir.

Gıda fiyatları, yüksekliğinin 
yanı sıra ayrıca oynaklığı sebebiyle 
enflasyonun öngörülebilirliğinde de 
sıkıntı oluşturmaktadır. Bu sebeple 
gıda fiyatlarındaki söz konusu artış ve 
oynaklığın sınırlandırılması, enflasyonun 
beklenti yönetimi ve tahmin edilmesine 
katkı sunacaktır.

Ülkeler arası karşılaştırma:
Gıda fiyatlarının Türkiye’deki sosyal, 

ekonomik ve hatta siyasi önemi kuşkusuz 
ki tüm dünya ülkeleri için geçerli. Bu 
açıdan Türkiye ile diğer birkaç ülke 
arasında gıda fiyatları karşılaştırması 
yapmak kaçınılmazdır.

Tablo 1’de AB ve çeşitli ülkelerin son 
10 yıldaki alkol ve tütün de dahil olmak 
üzere gıda fiyat endeksleri ile Türkiye’nin 
gıda fiyat endeksi karşılaştırılmıştır. 
Türkiye’de ortalama gıda enflasyonunun 

Tablo 1: Türkiye ile AB ve Çeşitli Ülkelerin Son 10 Yıldaki Gıda Fiyat Endeksi 
Karşılaştırması  (2005=100) 

ÜLKE 2006 2007-2010 2011-2015 2016 2017* 
Avrupa Birliği  102,37 112,47 127,13 131,13 133,60 
Euro Bölgesi 102,37 110,00 120,95 125,38 127,39 
Almanya 102,43 109,11 120,39 126,60 129,63 
Yunanistan 103,97 113,29 125,50 127,48 129,29 
İspanya 103,87 113,09 123,97 128,92 130,25 
Fransa 101,44 107,29 116,81 119,56 120,77 
İtalya 102,26 110,62 121,27 124,83 126,84 
Kıbrıs 104,83 115,97 132,10 135,11 134,45 
TÜRKİYE 109,76 145,31 221,80 288,52 323,90 
KAYNAK: Eurostat 
*2017 yılı ilk 9 ayı açıklanmıştır. 
NOT: Gıda fiyat endeksine alkol ve tütün dahildir. 
 

Grafik 1: 

 

Kaynak: TÜİK 
NOT: 2017 yılı ilk 9 ay verileri açıklanmıştır. 
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diğer ülke gruplarından belirgin şekilde 
yüksek olduğu, aradaki farkın özellikle 
2010 yılı ve sonrasında belirginleştiği 
görülmektedir.  

Fiyatlardaki iniş ve çıkış dönemlerinin 
ülke gruplarında benzerlik seyrettiği 
söylenebilir. 2007-08 gıda krizinin etkileri 
tüm dünyaya fiyatsal açıdan yansımıştır. 
Türkiye’de bunun etkilerinin diğer ülkelere 
göre daha uzun sürdüğü düşünülebilir 
olsa da görülüyor ki Türkiye’de bu artış 
kronik bir hal almış ve 2006 yılı itibariyle 
diğer ülkelerle arasındaki yelpaze fazlasıyla 
açılmıştır. Örneğin; iklimsel açıdan 
benzerlik taşıdığımız İspanya’nın fiyat 
endeksi 2006 yılında 103.87, Türkiye’nin 
endeksi 109.76 iken; 2016 yılında Türkiye 
verilerinin İspanya’nın 2 katını aştığını 
görüyoruz.

Gelişmişlik düzeyi yüksek Avrupa 
ülkelerinde gıda fiyatlarındaki artış 
oldukça makul ölçülerde ilerlerken, 
Türkiye kadar uçurumsal bir fark 
gözlemlenmese de ikinci en yüksek artış 
Kıbrıs’ta görülmektedir.

Çözüm Adımları:
Gıda enflasyonunun önüne 

geçebilmek için en başta; istikrarlı tarım 
politikaları oluşturularak tarım sektörünün 
altyapısının sağlamlaştırılması zorunludur. 

Teknolojinin hem üretim hem de 

pazarlama alanında devreye girmesini 
sağlayacak Tarım 4.0 ile birlikte katma 
değerli ürün ve uluslararası pazarda 
markalaşma yaratarak bu soruna çözüm 
yaratılabilir.

Son dönemde ülkemizde gıda 
fiyatlarındaki artışa ilişkin alınan 
somut önlemlerden biri  de Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanan ve 
Merkez Bankasının da işin içinde olduğu 
Erken Uyarı Sistemidir. Bu sistem gıda 
ürünlerinin fiyat hareketliliklerini devamlı 
olarak izleyecektir. 

Gıda arzı, maliyeti, ürünlerin 
miktarları ve fiyatlarından oluşan veriler 
neredeyse günlük olarak söz konusu 
sisteme girilecek. Değerlendirmeler 
sonrasında bir ürünün fiyatında olması 
gerekenden fazla bir artış olduğu zaman 
sistem kırmızı alarm verecek. 

Kırmızı alarm veren ürünlerin stok 
durumlarına bakılacak. Stoklanabilmesi 
ya da spekülatif bir şekilde fiyatların 
artırılıp artırılmadığı konusunda inceleme 
başlatılacak. Böyle bir durumun tespit 
edilmesinin ardından çok geç olmadan 
derhal fiyatlara devlet tarafından müdahale 
edilebilecek.

Bu şekilde ülkemizdeki üretici ve 
tüketici fiyatları arasındaki geniş farkın da 
önüne geçileceği umuluyor.

Tüm bu adımların işlevselliği 

ve mevcut diğer sorunlar için çözüm 
önerileri oluşturulan “Gıda ve tarımsal 
ürün piyasaları izleme ve değerlendirme 
komitesince takip edilmektedir. Ülkemiz 
gıda sektörünün temel problemlerinden 
biri olan tam rekabetçi piyasanın 
oluşturulamaması sorunu Rekabet 
Kurumu tarafından gıda sektörüne özel 
olarak incelenmekte, yürütülmekte olan 
rekabet incelemelerinde gelinen aşama ve 
atılması planlanan ilave adımlar hakkında 
Komite’ye sunulmaktadır.

Ayrıca TMO tarafından temel tahıl 
ürünlerinde yürütülen stok yönetimi 
ile spekülatif hareketleri önlenerek 
piyasadaki fiyat dalgalanmalarının önüne 
geçilebilmektedir.

Kaynakça:
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Ana vatanı Anadolu, Mezopotamya 
ve Kafkaslar olarak bilinen; sofralık, 
kurutmalık, şarap, sirke, pekmez, şıra, 
köfter, sucuk, pestil ve sarma gibi saymakla 
bitmeyecek bir sanayi ham maddesi olarak 
kullanılan Üzümün Jeolojik ve arkeolojik 
araştırmalar sonunda günümüzden 
yaklaşık 60 milyon yıl öncesinde bile 
asmanın dünyanın birçok yöresinde 
yetişmekte olduğu tespit edilmiştir.

Bağcılık ile ilgili güzel bir örnek; 
Mezopotamya’da Sümer’lerde 

teraslama yapılarak bağcılık yapılmakta 
olduğu ve o tarihteki bağların verimlilikleri 
kayıt altına alınmış olduğudur.

Bağcılığın tarihi Anadolu uygarlıkları 
ile iç içedir. M.Ö. 2000 yıllarında 
Anadolu’ya gelerek 600 yıllık büyük bir 
uygarlık yaratan Hititlerden, bağcılığın 
önemini anlatan çok sayıda arkeolojik 
buluntu günümüze kadar ulaşmıştır.

Hitit kanunlarında bağların ve 
ürünün korunmasına yönelik özel 
hükümlere yer verilmesi, Boğazköy 
metinlerinde kuru üzümden söz edilmesi, 
sosyal ve ekonomik açıdan Anadolu 
bağcılığının önemini günümüze taşıyan 

diğer belgelerdir. 
Avrupa için çok farklı ve yeni olan 

sofralık üzüm yetiştiriciliği Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde Balkanlardan 
İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar 
yayılmıştır.

Ülkemizde; Ege Bölgesinde 
çekirdeksiz kuru üzüm, Marmara 
Bölgesinde sofralık ve şaraplık, Akdeniz 
Bölgesinde ilk turfanda, Orta Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şaraplık, 
şıralık, sofralık, çekirdekli kurutmalık 
üzüm yetiştiriciliğinin gelişme gösterdiği 
görülmektedir.

Ülkemiz bağcılık sektörünün; %40’ı 
kuru üzüm, %30’u yaş üzüm, %25’i pestil, 
pekmez vb. %5’i de alkol sektöründe 
değerlendirilmektedir. 

Bağcılıkta dış ticaretimizin en önemli 
taşıyıcısı ise kuru üzüm yani Sultani 
Çekirdeksiz Kuru Üzümdür.

Dünya’da kuru üzüm denildiğinde; 
özellikle ticari potansiyelinin çok yüksek 
olması nedeniyle, çekirdeksiz kuru üzüm 
anlaşılmaktadır.

Türkiye, A.B.D, Çin, İran, Hindistan, 
Şili, Güney Afrika, Arjantin, Yunanistan 
ve Özbekistan dünyanın en önemli kuru 
üzüm üreticisi ülkeleridir.

Ülkemiz kuru üzüm üretim miktarları 

Çekirdeksiz Kuru Üzümün Yolculuğu 

ARAŞTIRMAARAŞTIRMA

Bilge KEYKUBAT
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Uzmanı

*:  Yabani Üzümün Arkeolojik Dağılımı

*:Çekirdeksiz kuru üzüm üreten ülkeler
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için en önemli veri kaynağı 50 yıldan fazla 
süredir ilgili kurumların da desteği ile 
İzmir Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde 
yapılan “Ege Bölgesi Çekirdeksiz Kuru 
Üzüm Rekolte Tahmin” çalışmalarıdır. Çok 
uzun yıllardır yapılmakta olan ve 2017’de 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
devraldığı bu çalışmalardan önemli veriler 
elde edilmektedir. 

Alanlar bazında TÜİK verileri 
kaynak alınarak yapılan rekolte 
çalışmaları; dünyada ikinci, ihracatta ise 
birinci olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm 
ile ilgili olarak, yeni sezon ürününün 
kalitesi, hastalık zararlı durumu, bölgede 
kuru üzüme etki eden faktörler, iklimin 
ürüne etkisi, yaş ürün satış durumu gibi 
bağların genel durumu ve tabi ki üretim 
yapılabilecek tahmini rakamların sektör 
paydaşlarının bilgilendirilmesi amacını 
taşımaktadır.

Yıllar itibari ile çekirdeksiz kuru 

üzüm rekolte rakamları, gerçekleşen 
müstahsil tescil rakamları ve ihracat 
rakamları aşağıdaki gibidir.

Dış ticarete konu olan çekirdeksiz 
kuru üzüm üretiminde üretim miktarı ve 
sahip olduğu bağ alanlarıyla Ege illerinden 
Manisa, İzmir ve Denizli ilk sıralarda yer 
almaktadır. Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı 
Ege Bölgesi’nde genel olarak Ağustos 
ayında başlamakta ve Eylül ayında sona 
ermektedir.  

Uluslararası çekirdeksiz kuru üzüm 
ticaretini yarıdan fazlası Avrupa ülkelerine 
yapılmaktadır. Türkiye ihracatının 
%84’ü, ABD ihracatının %50’si ve İran 
ihracatının da %35’i Avrupa ülkelerine 
yapılmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkeleri 
önemli bir çekirdeksiz kuru üzüm pazarı 
durumundadır.

Ülkemiz dünyada ikinci en 
büyük kuru üzüm üreticisi olmasına 

rağmen en büyük kuru üzüm ihracatçısı 
durumundadır. Dünya kuru üzüm 
ihracatının %40-45’i ülkemize aittir. Bu 
da ülkemizi dünya kuru üzüm fiyatları 
oluşumundaki en önemli aktörlerden 
biri durumuna getirmektedir. Ülkemizde 
üretilen kuru üzümün % 80-85’i ihraç 
edilmektedir. Çekirdeksiz kuru üzüm 
yıllık döviz geliri ile tarımsal ürünler 
bazında ilk sıralarda yer alan önemli ihraç 
ürünlerindendir.

Geleneksel ihraç ürünlerimiz olarak 
adlandırılan, dünya piyasalarında önemli 
üreticisi olduğumuz kuru üzüm, kuru incir, 
kuru kayısı ve zeytinyağı gibi ürünlerde iç 

Son beş yıl itibari ile kuru üzüm İhracatında ilk on ülke sıralaması;

Kaynak : http://www.trademap.org/
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tüketimin arzu edilen seviyelerde değildir. 
Örneğin ülkemizde kişi başına tüketilen 
kuru üzüm miktarı Avrupa ülkelerine göre 
çok düşüktür.

Son yıllarda başta Ege Bölgesinde 
olmak üzere kuru üzüm bağ alanlarında 
bir genişleme gözlemlenmektedir. Ege 
Bölgesinde 1980 yıllarda 500 bin dekarlarda 
olan kuru üzüm bağ sahası günümüzde 
1 milyon dekarı geçmiş durumdadır. 
Dolayısı ile kuru üzüm üretim miktarımız 
yıllar itibari ile artmaktadır.

Günümüzde yeni yeni yatırım 
araçları oluşmaya başladı. Altın, Döviz, 
Faiz, Gayrimenkul derken tarım ürünleri 
popüler oldu. Kuru üzüm de; kuru incir, 
pamuk, zeytin ve zeytinyağı, kekik, tıbbi 
aromatik bitkiler önünde ilk sıralardaki 
yerini alıyor.

Aslında her geçen gün biraz daha 
kuraklık, her geçen gün biraz daha açlık 
ve susuzluk, her geçen gün biraz daha 
kirlilik artmaktayken tarım ürünlerine 
olan ilginin her geçen an artması hiç de 
yadırganamaz.

Bütün bu duruma rağmen ülkemizde 

ürünlerin getirilerini tahmin etmek 
maalesef 4 bilinmeyenli bir matematik 
sorusu gibi. Her an her türlü değişim 
olabilir. Kuru Üzümde de; ülke ve dünya 
siyaseti, ekonomik durum, dünyamızın 
içine bulunduğu iklimsel durum, döviz 
fiyatları, iç piyasa ve dış piyasada aktif 
rol alan aktörlerin talepleri, kuru üzüm 
üretim ve tüketim miktarı, kuru üzümdeki 
kalıntı durumu, yaş üzüm satışları, alkol 
piyasasına gönderilen üzüm miktarı, 
gelişmiş ülkelerdeki desteklemeler, 
ülkeler arası ticari anlaşmalar vb. birçok 
faktör fiyatların oluşmasında etken rol 
oynamaktadır.

Bu koşullar altında gerçekleşen 
işlemlerde oluşan Sultani Çekirdeksiz Kuru 
Üzüm Dünya Fiyatları, Borsa Fiyatları 
Tariş Alım Fiyatları ve Ortalama İhraç 
Fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Günümüz dünyasında tüketici 
bilinci, tüketici istekleri ve farkındalık 
her geçen gün artmaktadır. Gelir ve 
bilinç düzeyi her geçen gün artan 
tüketiciler ise tükettikleri ürünleri daha 
fazla sorgulamaya ve çevre ve insan 
sağlığı açısından devamlı denetlemeye 
başlamışlardır. Bu bilinçli tüketiciler 
sayesinde; dünyada geniş alanlarda 
uygulanan tarımın fazla miktarda hormon, 
ilaç ve gübre kullanımından dolayı giderek 
doğal dengeyi bozması sonucu, günümüz 
dünyasında çevre, insan ve hayvan 
sağlığına zararsız tarımsal üretimin 
yapılması, doğal kaynakların korunması, 
tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik 

ile gıda güvenliğinin sağlanması popüler 
hale gelmeye başlamıştır. 

Ülkelerin tarım politikaları da bu 
doğrultuda değişim göstermiş, ülkeler 
arası ortak politikalar belirlenmiş, organik 
tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi çevre 
ve insan sağlığına en az zarar verecek 
sistemler daha aktif hale getirilmeye 
başlanmış, yeni kriterler belirlenmiş, 
ilaç kalıntılarında maksimum limitler 
devamlı güncellenmeye ve değiştirilmeye 
başlanmıştır. Ülkemizin ve bölgemizin en 
önemli tarımsal sanayi ürünlerinden olan 
kuru üzüm de dünya çapında her geçen 
gün daha popüler hale gelen izlenebilir, 
sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği 
politikalarından da olumlu yönden 
etkilenmiştir. 
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“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa 
insanın sadece dört yıl ömrü kalır. Arı 
olmazsa, döllenme, bitki, hayvan ve insan 
olmaz.”  Albert Einstein

Toprağa bağlı kalınmaksızın 
yapılabilen ve çeşitli tarım kolları ile 
birlikte uyumlu bir şekilde yürütülebilen 
bir yetiştiricilik kolu olan arıcılık; arı 
ürünleri üretiminin çeşitliliği nedeniyle, 
tüm dünyada hızlı gelişme trendi gösteren 
bir faaliyettir. Arılar, başta bal olmak üzere 
polen, arısütü, propolis ve arı zehri gibi 
insan sağlığı açısından son derece değerli 
ürünler üretirken söz konusu ürünlerin 
çeşitli sanayi dallarında kullanımı da gün 
geçtikçe artmaktadır. Gerek bal arılarının 
yaşam biçimi gerekse ürünlerinin 
hammaddelerini direkt olarak doğadan 
toplamaları nedeniyle bir nevi doğaya en 
bağımlı hayvancılık faaliyeti olan arıcılık; 
bitki ve çiçeğin bulunduğu her yerde 
yapılabilmekte, birçok bitkisel üretim 
ile birlikte karşılıklı yarar sağlayarak 

sürdürülebilmektedir. 
“Oldukça eski bir tarihe sahip 

olan arıcılığın, insanlık tarihine kadar 
dayandığı düşünülmektedir. Öyle ki, 
M.Ö.7000 yıllarına ait mağaralara çizilen 
resimler ile çok eski tarihlere ait arı fosilleri 
ve çeşitli tarihi buluntular bu düşüncenin 
en büyük kanıtıdır. Firavun mezarlarında 
4000 yıl önce bal ve balmumları bulunmuş, 
Mısırlıların ayinlerinde balın yer aldığı ve 
kral hanedanlarından birisinin arıyı simge 
olarak kullandığı bilinmektedir.” 

“Tarihi gelişim içinde taş devrinden 
itibaren; önce mantar ve ağaç kütükleri 
sonra da toprak ve kilden yapılmış kaplar 
kovan olarak kullanılmış ve zamanla bugün 
kullanılan kovanlar geliştirilmiştir. Gerçek 
arıcılık, insanların ağaç kovukları içinde 

yuvalanan arıları öldürmeden bir 
miktar bal almaları ve bir miktar 
balı da arılara bırakmaları ile 
başlamıştır. M.Ö. 1300 yıllarına 
ait olduğu sanılan ve Hititler 
devrinden kalma Boğazköy’deki 
taş yazıtlarda arılardan 
bahsedilmesi arıcılığın Anadolu’da 
da çok eski tarihlere dayandığını 
göstermektedir. Son birkaç yüzyıl 
öncesine kadar çok uzun bir süre 
ilkel olarak yapılan arıcılık, birçok 

bilimsel buluş ve gelişmelerin ışığında 
günümüz arıcılığına kadar gelişme süreci 
yaşamıştır.” 

Günümüz koşullarında arı 
yetiştiriciliği incelendiğinde; bal arıları, 
koloni adı verilen topluluk halinde 
yaşayan sosyal böceklerdir. Bir arı 
kolonisinde ana arı, işçi arı ve erkek 
arı olmak üzere anatomik ve fizyolojik 
açıdan birbirinden farklı özelliklere 
sahip üç birey tipi görülmektedir.  Ana 
arı ve işçi arılar dişi bireyler olup döllü 
yumurtalardan gelişirken erkek arılar 
dölsüz yumurtalardan gelişirler. Müthiş 
bir koordinasyon içinde çalışan bir arı 
kolonisinde tüm bireylerin farklı görevleri 
vardır. Ana arı, kovan içindeki konumu 
bakımından, koloninin en önemli bireyi 
durumundadır. 

Koloni devamlılığı, yaşam düzeni 
ve performansı ana arılar tarafından 
sağlanmaktadır. İşçi arılar ise; kovana 
dışarıdan nektar, polen, propolis ve 
suyun taşınması ve bu ürünlerin kovan 
içinde işlenerek tüketime hazır hale 
getirilmesinde ve diğer kovan içi (yavru 
bakımı, beslenmesi, kovan temizliği, 

Arıcılık Sektörüne  Farklı Bir Bakış 
Açısı: Kent Arıcılığı
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korunması vs.) işlerden sorumludur.
Arıcılık sektörünün en yaygın olarak 

bilinen ürünü şüphesiz baldır. Bal üretimi 
çoğu zaman o ülkenin arıcılık sektörü 
hakkında temel gösterge olmaktadır. 
Türkiye doğal koşulları, uygun iklimi 
ve flora zenginliği ile büyük bir arıcılık 
potansiyeline sahiptir. Nitekim Dünya 
bal üretimine bakıldığında Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
verilerine göre Türkiye; Çin’den sonra 
dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi ülke 
konumundadır.  

FAO verilerine göre dünya genelinde 
83 milyon adet kovan varlığı olup, 
2014 yılı itibariyle yılda 1,5 milyon ton 
bal üretilmektedir. Dünya genelinde 
bulunan yaklaşık 83 milyon adet kovan 
varlığının %14’ü Hindistan, %11’i Çin ve 
% 8’i Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye 
7 milyon adet kovan varlığı ile dünya 
genelinde 3. en çok kovan varlığına sahip 
ülkedir. 

Dünyada mevcut kovan varlığı ile ilk 
sırada yer alan Hindistan bal üretiminde 
2014 yılı itibari ile 7. sırada yer almaktadır. 
Dünyadaki bal üretiminin %31’ini 
üreten Çin ise birinci 
sıradadır. Çin’i %7‘lik 
pay ile Türkiye takip 
ederken, Türkiye’nin 
ardından % 5‘lik pay 
ile A.B.D gelmektedir.  
Türkiye’nin Çin’den 
sonra ikinci sırada yer 
aldığı görülmektedir. 
Ancak iki ülke 
arasındaki üretim 
farkı oldukça fazladır.

FAO verilerine 
göre dünya genelinde 
kovan başına ortalama 
bal üretimi yaklaşık 
40,7 kg. civarında olup bu üretim değeri 
ülkemizde yaklaşık 14,7 kg’dır. Kovan 
başına bal üretimi Kanada’da 53,3 kg., 

İran’da 24 kg., Çin’de 50,1 kg., Hindistan’da 
5,2 kg. civarındadır.

Türkiye sahip olduğu 7 milyon 
civarındaki kovan varlığı ve 104 bin 
ton dolayındaki bal üretimi ile dünyada 
2. ve 3. sıralarda yer alırken kovan 
başına ortalama bal üretiminde dünya 
ortalamasının altında kalkmaktadır. Bu 
da göstermektedir ki kovan varlığı ve bal 
üretimi birbiri ile uyumlu değildir. Sonuç 
olarak Türkiye, her ne kadar uygun iklim 
koşullarına ve doğal şartlara sahip olsa 
da arıcılık potansiyelini yeteri kadar 
verimli kullanmamaktadır. Ayrıca, dünya 
ticaretinden aldığı payda bu potansiyelden 
yeteri kadar faydalanamadığının 
göstergesidir.  Kovan başına bal üretiminin 
artırılması, bal üretimi yanında diğer arı 

ürünlerinin üretilmesi ve bal arılarının 
bitkisel üretimde daha yaygın kullanılması 
durumunda mevcut potansiyelimizin daha 
iyi değerlendirileceği açıktır.

Dünya bal dış ticaretine bakıldığında; 
en çok bal ihraç eden ülkeler sırasıyla Çin, 
Arjantin, Vietnam, Meksika ve Hindistan 
olurken ithalatta ise, ABD, Almanya, 
Japonya, İngiltere ve Fransa gelmektedir. 
Türkiye ise, 3,5 bin ton ile dünya ihracat 
sıralamasında 27. sırada yer almaktadır. 

Grafik 3’te görüldüğü üzere 
dünyanın en çok bal ithal eden ülkeleri 
arasında Türkiye’ye coğrafi konum olarak 
yakın olan ülkeler görülmektedir. Sadece 
Almanya 88 bin ton bal ithal ederken bu 
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Grafik 3. Dünya Bal İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı  

 

Kaynak: FAO; 2013. 
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miktar neredeyse Türkiye’nin bal üretim 
miktarına yakın bir orandır. Diğer taraftan 
İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya, Polonya 
ve İtalya gibi AB ülkeleri de dünya toplam 
bal ithalatının % 26’sını oluşturmaktadır. 
Türkiye açısından son derece önemli 
olan ihraç bal pazarı sorununda, coğrafi 
yakınlık kullanılarak bu sorun bir pazar 
fırsatına dönüştürülebilir.  

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa 
insanın sadece dört yıl ömrü kalır. Arı 
olmazsa, döllenme, bitki, hayvan ve 
insan olmaz.”  Albert Einstein’ın yıllar 
önce söylediği bu söz bize, arıların bal 
yapmaktan öte dünya ve ekolojik sistem 
üzerinde ne kadar büyük bir etkisinin 
olduğunu göstermektedir. Meyve ve 
çiçekler kendi başlarına polen taşıyıp 
üreyemedikleri için polen taşıma görevini 
arılar üstlenmektedir. Böylece yeryüzünde 
bitkilerin üreme ve devamlılığı 
sağlanmaktadır. Ayrıca, kullanılan 
gıdaların yaklaşık 1/3’ünün doğrudan 
ve dolaylı olarak arı tozlaşması sonucu 
oluşan ürünlerden elde edildiği de tahmin 
edilmektedir. ABD, Rusya, Japonya ve 
birçok Avrupa ülkesinde; Avusturya, Yeni 
Zelanda, Kanada ve diğer bazı ülkelerde 
arıcıların gelirlerinin yaklaşık yarısını bitki 
yetiştiricilerinin tozlaşma için arıcılara 
ödedikleri kovan kirası oluşturmaktadır.

Arıcılık, toprağa bağımlı bir iş kolu 
olmadığı için arı kovanı olan ve bitki 

olan her yerde yapılabilmektedir. Son 
yıllarda ise “Kent Arıcılığı“ kavramı ortaya 
çıkmıştır. İsteyen herkes gerekli koşulları 
gerçekleştirdiği takdirde kent arıcılığı 
faaliyetini yapabilmektedir. Kent arıcılığı 
herkes için bir istihdam, gelir ve sağlıklı 
beslenme aracı olma özelliğindedir.

İsminden anlaşıldığı gibi şehirde 
yapılan arıcılık faaliyetidir. Herkesin bildiği 
üzere tüm dünyada arı ölümleri artmakta 
ve arı ölümlerinin giderek artmasının en 
büyük sebebi de şüphesiz tarımda kullanılan 
zirai ilaçlardır. Şehir içinde konvansiyonel 
tarım yapılmadığı için, arılar bilinen 
aksine şehirlerde, kırsal arazilere göre 
daha mutlu yaşamakta ve kolonileri için 
daha verimli çalışmaktadırlar. Şehirlerdeki 
yeşil alanlar ile süs bitkilerinin oldukça 
fazla oluşu “şehirlerde neden arıcılık 
yapılmasın?” sorusunu akla getirmiş ve 
sonuç olarak kent arıcılığı kavramını 
ortaya çıkarmıştır. Herhangi bir zirai 
ilaçlama yapılmayan şehirlerde ise hem 
arı ölümleri yaşanmamakta hem de kırsala 
göre oldukça temiz ve verim açısından 
yüksek bal üretilmektedir. 

Kent arıcılığının en büyük 
örneklerini Hong Kong,  New York ve Paris 
gibi metropol şehirlerde görmek mümkün. 
Örneğin; yapılan bir araştırmada Paris ve 
çevresinde 500,000 ağacığın olduğu ve 
bunun yanında var olan park, bahçe ve süs 
bitkilerinin arılar için büyük bir kaynak 

oluşturduğu saptanmıştır. Geçtiğimiz 
yıl Paris’te, Büyük Paris Metropolü Bal 
Yarışması düzenlenmiş ve 80’den fazla 
metropol balı yarışmaya katılmıştır. 
Ülkemizde ise son yıllarda özellikle 
de İstanbul’da kent arıcılığı yapılmaya 
başlanmıştır. 

Kent arıcılığı yapmanın en büyük 
zorluğu ise insanlarla iç içe olmaktır. 
Örneğin kırsalda ya da ormanlık bir alanda 
kovanların bakımı, kovanlarla ilgilenilmesi 
vb. durumlar daha rahat yapılırken, 
şehirlerde kovan konulan yerlerin bir 
balkon, teras ya da bir çatı katı olduğu 
unutulmaması gerekir. Bir de kovanlarla 
ilgilenirken arılara karşı yavaş ve nazik 
hareketler yapılması gereklidir.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Arıcılık Yönetmeliğinde “Şehirler de 
arıcılık faaliyeti yapılmaz” şeklinde bir 
ibare bulunmamaktadır fakat “…….Sabit 
arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde 
çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve 
insanların toplu olarak hizmet aldıkları 
cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi 
benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa 
yerleştirir.” ibaresi yer almaktadır. Büyük 
metropol şehirleri düşündüğümüzde 40-
50 katlı gökdelenlerin çatı katında konacak 
kovanların bu maddeye uygunluğu da 
tartışma konusu olabilmektedir. 

Tüm tarımsal ve hayvancılık 
faaliyetlerinde olduğu gibi arıcılık 
faaliyetinin de kulaktan dolma bilgilerle 
ya da hiçbir bilgi edinmeden yapılması 
oldukça tehlikeli ve zor bir süreçtir. 
Kent arıcılığına başlamak için öncelikle 
konusunda uzman kişilerinden bilgi 
alınmalı ve daha da önemlisi doğayı ve 
arıları sevmek gereklidir. Teorik eğitimler 
ya da bilgi edinme süreci tamamlandıktan 
sonra arıcılık malzemeleri satan 
firmalardan uygun kovan seçimi yapılmalı 
ve eski tip olarak bilinen karakovan 
yerine endüstriyel kovanlar alınmalıdır. 
Kovanların konulacağı yer seçimi de 
oldukça önemli bir konudur. Kovanın 
konulacağı yer evlerin balkonları, bahçeleri 
ya da terasları olabileceği gibi çatı katları 
da bu iş için oldukça uygundur. Dikkat 
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edilmesi gereken nokta ise kovan ağızının 
doğu yönüne bakması ve yerden 50-60 cm. 
yukarda olması gereklidir. Gün doğumuyla 
uyanıp çalışmaya başlayan arılar için yön 
kavramı oldukça önemlidir.  Arıların satın 
alınması ise diğer önemli bir konudur. 
Çevredeki yerel arıcılardan arı almak ve 
onlarla iletişime geçmek yapılabilecek en 
doğru tercih olacaktır çünkü bulunduğu 
bölgede yetişen bitkileri, ve çiçek florasını 
en iyi yerel arıcılar bilmektedir. 

Bir başka önemli nokta ise, arı 
kovanlarının yanına su konulmasıdır. Her 
ne kadar şehirlerdeki yeşil alanlarda su 
kaynakları olsa da arıların su bulamaması 
durumu göz ardı edilmemelidir. 

Alınan bilgi ve eğitimler 
doğrultusunda kovanların kontrolü 
dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kraliçe 
arının kovan içindeki durumu gözlenmeli, 
yumurta ve larvaların durumu ile bal 
çıtalarının doluluk oranlarına dikkat 
edilmelidir. Hasat zamanı ise belirli bir 

miktar balın kovandaki koloni nüfusuna 
göre bırakılması gereklidir. Kış aylarında 
ise, kovaların balmumu ile kaplanarak daha 
korunaklı bir hale getirilmesi gereklidir 
çünkü kış geldiğinde arılar, kovanın 
içindeki bal ile beslenerek ve ısınarak kışı 
geçirmektedir. 
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KISA HABERLERKISA HABERLER

İzmirli Oda/Borsa ve STK’lar 13 
Temmuz 2017 Perşembe Günü ortak 
basın toplantısı düzenledi. İzmir Ticaret 
Odası’nda düzenlenen toplantıya, İTB 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz ve Genel Sekreter Dr. Erçin 
Güdücü katıldı. Aynı gün 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü yıldönümü dolayısıyla Borsa 
binasına pankart asıldı.

İTB Heyeti Fransa Ulusal Bayramı 
resepsiyonuna katıldı 

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, Sayman Üye 
Bülent Uçak, Meclis Katip Üyesi Nejat 
İblar, Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü 
ve Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü’den 
oluşan heyet, Fransa Ulusal Bayramı 
dolayısıyla 14 Temmuz 2017 Cuma günü 
İzmir Fransa Konsolosluğu›nda verilen 
resepsiyona katıldı.

İTB üye ve personeline yönelik 
“Temel Afet Bilinci” konulu Eğitim 
düzenlendi

İTB üye ve personeline yönelik 
olarak 20 Temmuz 2017 Perşembe günü 

Şampiyonası da düzenlendi. İş dünyasının 
önemli isimlerinin yarıştığı şampiyonada 
İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü de katılımcı 
olarak yer aldı. Kocagöz yarışmanın 
100 metre etabında birinci oldu. Ayrıca, 
3 Temmuz 2017 Pazartesi günü Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi ev sahipliğinde 
yemek düzenlendi. Organizasyona 
İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, Genel Sekreter Dr. Erçin 
Güdücü ve Başkanlık Danışmanı Dilara 
Sürgü katıldı.

Akıllı Köy Projesi yürütücülerinden 
İTB ziyareti

Aydın Koçarlı-Kasaplar Köyü 
Vodafone Akıllı Köy Projesi yürütücüleri, 
03 Temmuz 2017 Pazartesi günü İzmir 
Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek İTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 
İTB Yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi.

İzmirli Oda/Borsa ve STK’lardan 
15 Temmuz şehitleri anısına ortak basın 
toplantısı 

15 Temmuz Şehitlerini Anma, 
Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği  
Yönetiminden İTB’ye ziyaret 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
(EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Atınç 
Abay ve beraberindeki heyet 29 Haziran 
2017 Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası 
(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve İTB Yönetimini ziyaret etti.

İTB Yönetiminden Kabotaj 
Bayramı’na katılım 

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, 1 Temmuz 
2017 Cumartesi günü İzmir Valiliği 
organizasyonunda gerçekleştirilen 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 
91.yıldönümü kutlama törenine katıldı. 
Bayram kapsamında aynı gün, 6.TYF-
DTO Foça-İzmir Açık Su Türkiye 
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Yeni Meclis Salonu’nda AFAD yetkilileri 
tarafından Temel Afet Bilinci Eğitimi 
verildi.

TOBB yetkililerinden bilgilendirme 
ziyareti

TOBB Borsalar Müdürü Muhibbet 
Uludoğan önderliğindeki ekip, 3 Ağustos 
2017 Perşembe günü Borsamızı ziyaret 
ederek değişen yazılım sistemleri hakkında 
personeli bilgilendirdi. Ekip Borsa pamuk 
ve üzüm işlem salonlarında da seanslara 
katılarak incelemelerde bulundu.

Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri 
Büroları Derneği’nden ziyaret 

Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri 
Büroları Derneği Yöneticileri, 10 Ağustos 
2017 Perşembe günü İTB Genel Sekreteri 
Dr. Erçin Güdücü’yü ziyaret etti.

İTB Yönetiminden Eximbank 
Tanıtım Toplantısı’na katılım 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi 

Işınsu Kestelli ve İTB Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz Türk Eximbank 86. İzmir 
Enternasyonel Fuarı (İEF) etkinlikleri 
kapsamında 17 Ağustos 2017 Perşembe 
günü Swiss Otel’de düzenlenen ve 
Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Yıldırım’ın sunduğu Eximbank Tanıtım 
Oturumu’na katıldı. Ayrıca, 18 Ağustos 
2017 Cuma günü de 86. İEF faaliyetleri 
kapsamında, Türk Eximbank ve Japonya 
Eximbank NEXI arasında yeni ticari/
proje fırsatları yaratmak amacıyla işbirliği 
anlaşması imzalandı. T.C. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin teşrifleriyle 
yapılan imza törenine, Işınsu Kestelli de 
katıldı.

İTB Yönetiminden Zafer 
Bayramı’nı kutladı 

30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni, 
TC İzmir Valiliği organizasyonunda 
gerçekleştirildi. Törende İTB’yi temsilen 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 
yer aldı. İTB Heyeti törenin ardından 
İzmir Valiliği’nde düzenlenen tebrigat 
törenine de katıldı.

 “Güçlü ekonomi, Güçlü İzmir, 
Güçlü Türkiye” toplantısı 

İTB Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Başkan Yardımcıları Bülent Arman, Ercan 
Korkmaz, Sayman Üye Bülent Uçak, 

Meclis Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan 
Tuncer, Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü, 
Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü ve 
Meclis Üyelerinden oluşan heyet, T.C. 
Başbakanı Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle, 
08 Eylül 2017 Cuma günü Torbalı’da 
gerçekleştirilen “Güçlü ekonomi, Güçlü 
İzmir, Güçlü Türkiye” toplantısına katıldı.

İTB Yönetiminden 9 Eylül kutlama 
töreninde

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü, 9 Eylül İzmir’in 
Kurtuluşu yıldönümü dolayısıyla İzmir 
Valiliği organizasyonunda düzenlenen 
yürüyüş ve çelenk sunma törenine katıldı.

İTB Üyelerine İş Hukuku Eğitimi 
İzmir Ticaret Borsası üyelerine 

yönelik olarak düzenlenen İş Hukuku 
Eğitimi 12 Eylül 2017 Salı günü Yeni 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMO Yönetiminden İTB ziyareti
Toprak Mahsülleri Ofisi(TMO) 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
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Müdürü İsmail Kemaloğlu ve İzmir Şube 
Müdürü Hüseyin Kılboz ile beraberindeki 
heyet, 13 Eylül 2017 Çarşamba günü 
İTB Yönetimini ziyaret etti. TMO Heyeti 
ziyaret kapsamında İTB üzüm ve pamuk 
işlem salonlarını inceleyerek seanslar 
hakkında bilgi aldı.

İTB Yönetiminden İzmir-Fransa 
Büyükelçiliği organizasyonuna katılım

İzmir-Fransa Fahri Konsolosu ve 
İTB Onur Üyesi Zeliha Toprak’a, Fransa-
Türkiye Büyükelçiliği tarafından 15 Eylül 
2017 Cuma günü düzenlenen törende 
“Legion d’Honneur” nişanı takdim edildi. 
Törene İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü ve Başkanlık 
Danışmanı Dilara Sürgü katıldı.

İTB Yönetimi, Gaziler Günü 
organizasyonuna katıldı

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Sayman Üye 
Bülent Uçak Gaziler Günü münasebetiyle 
19 Eylül 2017 Salı günü İzmir Valiliği 
organizasyonunda düzenlenen yemeğe 
katıldı.

İTB Yönetimi, Torbalı Ticaret 
Odası hizmet binası açılışına katıldı

İTB Meclis Başkan Yardımcısı Ömer 

Gökhan Tuncer ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, İzmir Milletvekilleri 
ve Oda/Borsa Başkanlarının katılımlarıyla 
21 Eylül 2017 Perşembe günü yapılan 
Torbalı Ticaret Odası’nın yeni hizmet 
binasının açılış törenine katıldı.

TARİŞ İncir Birliği’nden İTB’ye 
ziyaret

TARİŞ İncir Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Bircan, 22 Eylül 2017 
Cuma günü İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli ve Borsa yönetimini ziyaret 
etti.

İTB Yönetimi İzmir Valiliği ve 
Torbalı Belediyesi’ni ziyaret etti

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, Genel Sekreter Dr. Erçin 
Güdücü ve Başkanlık Danışmanı Dilara 
Sürgü, 26 Eylül 2017 Salı günü Torbalı 
Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’i 
ziyaret etti. Ziyarete Ak Parti İzmir 

Milletvekili M.Atilla Kaya da iştirak etti. 
Heyet aynı gün İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı 
da makamında ziyaret ederek tarımsal 
projeler hakkında fikir alışverişinde 
bulundu.

Borsa üyelerine pamuk lif analizleri 
hakkında eğitim 

İzmir Ticaret Borsası Borsa 
üyelerine, 26 Eylül 2017 Salı günü 
Yeni Meclis Salonu’nda pamuk lif 
analiz cihazlarının işleyişi, ölçülen 
lif özelliklerinin değerlendirilmesi 
konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

İTB Yönetimi, AGROEXPO 
değerlendirme toplantısına katıldı

13. AGROEXPO Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı›nda açılacak Süt, Et 
ve Teknolojileri Özel Holü’nün 27 Eylül 
2017 Çarşamba günü gerçekleştirilen 
Tanıtım ve Danışma Kurulu toplantısına 
İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, 
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Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak katıldı. 
Danışma Kurulu Toplantısı’na Bülent 
Arman başkanlık etti ve gerçekleştirdiği 
konuşmasında İzmir Ticaret Borsası 
olarak 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında 
düzenlenecek AGROEXPO’da yer 
alacak süt ve et zirvelerine desteğe hazır 
olduklarını vurguladı.

Türkiye’nin Coğrafi İşaretler 
Beşiği: Yukarı Mezopotamya 
Sempozyumu 

İTB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Pınar Nacak 6 Ekim 2017 Cuma günü 
Mardin’de gerçekleştirilen Türkiye’nin 
Coğrafi İşaretler Beşiği: Yukarı 
Mezopotamya Sempozyumu’na katılarak 
TC Coğrafi İşaretlerin neresinde? 
oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. 
Nacak, Mardin Valisi Mustafa Yaman 
tarafından takdim edilen plaketi, İTB 
adına teslim aldı.

İPUD’dan İTB’ye ziyareti 
İyi Pamuk Uygulamaları 

Derneği(İPUD) ve uluslararası alanda 
iyi pamuk uygulamalarını destekleyen 
kuruluş yetkililerinden oluşan heyet, 
13 Ekim 2017 Cuma günü İzmir 
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Pamuk 
Korbeyi’ndeki seansa konuk olan heyet, 

işlemler hakkında bilgi aldı. Seansın 
ardından düzenlenen toplantıda, Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü tarafından 
Borsa faaliyetlerini tanıtıcı sunum 
gerçekleştirildi.

T.C. Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan’ın İzmir programına katılım

T.C Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın 
13 Ekim 2017 Cuma günü gerçekleştirdiği 
İZKA ziyaretine, İzmir Ticaret Borsası’nı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü katıldı.

İTB ICAC 16. Genel Kurul 
Toplantısı’na katıldı

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar ve 
Meclis Üyesi Tolga Uskuç 23-24 Ekim 2017 
tarihleri arasında Özbekistan’da yapılan 
ICAC 16. Genel Kurul Toplantısı’na 
Borsa’yı temsilen katıldı.

İTB’den TBD-BİB Kamu Bilişim 
Platformu-19 Toplantısı’na katılım

İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin 

Güdücü 27 Ekim 2017 Cuma günü Türkiye 
Bilişim Derneği organizasyonunda 
Bodrum’da gerçekleştirilen TBD-BİB 
Kamu Bilişim Platformu-19 Toplantısı’na 
Borsa’yı temsilen katıldı.

İTB Heyetinden 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Töreni’ne katılım

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla İzmir Valiliği’nde düzenlenen 
tebrigat törenine katıldı. Ardından Barış 
Kocagöz, Ercan Korkmaz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Özhan Şen ile birlikte  Borsa 
Heyetimiz Ulu Önder Atatürk’ün “Milli 
ekonominin temeli tarımdır” sözünün yer 
aldığı pankartla tören alanında yürüyüş 
gerçekleştirdi.
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