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Bakan Fakıbaba’nın teşrifiyle
“İzmir Tarım Sektörü Değerlendirme
Toplantısı” düzenlendi

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve
Bakanlık üst düzey yöneticilerinin teşrifleri
ile İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde
ve İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü işbirliği ile 01 Şubat 2018
Perşembe günü Kaya Termal Otel’de “İzmir
Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı”
düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmasını
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
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Başkanı Işınsu Kestelli gerçekleştirdi. 127
yıldır ülkenin siyasi ve ekonomik tarihine
tanıklık etmiş bir kurumun temsilcisi
olarak İzmir ve ülke tarım ve ticaret
sektörüne hizmet etmeye çalıştıklarını, bu
alanda birçok proje gerçekleştirdiklerini
belirterek, “Pamuk ve kuru üzüm işlem
salonlarımızda gerçekleşen işlemler ile
referans fiyat oluşturuyoruz. Ülkemizin
tek pamuk lisanslı deposu ELİDAŞ’ı,
ülkemizde ilk elektronik ürün senedi
uygulaması ile 2013 yılında hayata geçirdik.
bölgemizin geleneksel ürünlerinde rekolte
tahmin çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
bu anlamda pamuk rekolte tahminlerini
2000 yılından bu yana uydu görüntüleri
kullanarak uzaktan algılama yöntemi ile
gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek
isterim. Çekirdeksiz kuru üzümde verim,
kalite ve gıda güvenliğinin arttırılması
projesini ilgili kurumların işbirliğinde
8 yıldır yürütüyoruz. Üyelerimizin ve
tarım sektöründe yer alan üretici ve
firmaların gelişen elektronik ticarete
uyum sağlamaları amacıyla “E-commodıty

Bazaar“ isimli emtia alım-satım portalı
projesini hayata geçirdik. ürünlerimizin
markalaşması çalışmaları kapsamında
“Ege Pamuğu”, “Ege İnciri”, “Ege Sultani
Üzümü” ve “Urla Sakız Enginarı” isimli 4
coğrafi işaret tescili işlemini tamamladık.
Kendi projelerimizin yanı sıra Bakanlığa
bağlı araştırma enstitüleri tarafından
gerçekleştirilen projelere de destek olmaya
çalışıyoruz. İzmir Ticaret Borsası olarak,
tarım sektörüne yönelik çalışmalarımıza,

127 yıldır olduğu gibi bundan sonra da
aynı şevkle devam edeceğiz” dedi.
Türkiye’nin 2002 yılından bu yana
çok önemli bir büyüme performansı
sergilediğine dikkat çeken Işınsu Kestelli,
tarım ve hayvancılıkta ne yazık ki bu
büyümeye yeteri kadar destek verecek bir
performans yakalanamadığını belirterek,
“Bugün dijital devrimin bütün üretim
kodlarını değiştirdiği yeni bir dönemin
başlangıcındayız. Ülkemizi Tarım 4.0’ın
öncülerinden biri yapabiliriz. Geçmişte
yapılan yanlışların yarattığı tahribatın
doğru politikalarla nasıl onarılabileceğini
pamukta hepimiz yaşayıp görüyoruz.
Hububattan
bakliyata,
tütünden
hayvancılığa kadar ülkemizi güçlü kılan
tüm değerlerimizde yeni bir yükseliş
dönemi yakalayabiliriz. Bu konuda
öncülüğünüze inancımız tam ve üzerimize
düşen her türlü sorumluluğu yerine
getirmeye hazırız” diye konuştu.
Kestelli’nin konuşmasının ardından
toplantıyı teşrifiyle onurlandıran Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.
Ahmet Eşref Fakıbaba konuklara hitap
etti. Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım
ve hayvancılıkta önemli gelişmeler
yaşandığını ancak yeterli olmadığını
belirterek, eskiden sadece küçükbaş
hayvandan yüzde 25 gelir elde edilirken,
yaşanan terör olayları nedeniyle bu oranın
yüzde 10’lara düştüğünü ve hükümetin
özellikle
güneydoğu
ve
doğudaki
meralarda hayvancılık müjdesi vermesinin
oradaki bütün insanları mutlu ettiğini
söyledi.
Tarım ve hayvancılıkta gelişmeler
olduğu gibi yaşanan sıkıntıların da hep

birlikte aşılacağına işaret eden Bakan
Fakıbaba, “Hep beraber başaracağız. Tek
başına bir bakanın başarması mümkün
değil. Problemler sıkıntılar olacak ama
bunların üstesinden geleceğiz. Birlik ve
beraberliğe ihtiyaç var. Şu anda Mehmetçik
Afrin’de bizim için çalışıyor, şehitlerimiz
bizim için şehit oluyor. Allah mekanlarını
cennet eylesin. Ama biz de çok çalışacağız.
Bazen düşeceğiz ama düştüğümüz yerden
tekrar kalkacağız” dedi.
Dr.
Ahmet
Eşref
Fakıbaba
konuşmasında
eğitimin
önemini
de vurgulayarak, çiftçileri eğitimle
buluşturduklarında “Tarımda 4.0”ın her
ilde gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
İzmir’in buna hazır olduğunu ifade eden
Fakıbaba, kentin sadece turizm, liman,
kültür, sanayi şehri değil, aynı zamanda
tarımın çok önemli merkezlerinden biri
olduğuna dikkati çekti.
Fakıbaba, herkese güvenli gıda
sağlamanın çok zor bir iş olmadığını

dile getirerek, “Birlik, beraberlik içinde,
empati yaptığımızda, ürettiğimiz gıdaları
kendimiz yer gibi düşündüğümüzde,
hijyenine, güvenliğine dikkat ettiğimizde
olamayacak bir şey yok. Başkası başarmışsa
bizim başaramama gibi problemimiz
olamaz.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Fakıbaba’nın konuşmasının
ardından toplantıya değerli katkısı
dolayısıyla İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis
Başkanı Barış Kocagöz tarafından anı
takdimi yapıldı.
Açılış konuşmaları ve anı takdiminin
ardından toplantının ikinci bölümünde
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet
Eşref Fakıbaba liderliğinde İzmir Valisi
Erol Ayyıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet
Güldal ve sektör öncülerinden oluşan
heyet katılımcıların tarım sektörüne ilişkin
sorularını yanıtladı.
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“Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve
Tarım 4.0” Toplantısı İTB evsahipliğinde
gerçekleştirildi
İzmir

Ticaret

Borsası

ve

Ege

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi işbirliğinde sürdürülen “Türk
Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım
4.0” Toplantısı; 09 Şubat 2018 Cuma günü
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleriyle İzmir
Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda
gerçekleştirildi.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü beraberindeki heyet
ile birlikte İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Borsa
Yönetimi eşliğinde Toplantı öncesinde
Borsa binasının salonlarını gezdi ve ürün
işlemleri hakkında bilgi aldı.
Toplantıda konuşan İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli,
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İzmir’in

Küçük

Menderes,

Bakırçay, Gediz havzalarıyla toplam 327

gereksinimi var. Tarım sektörü olarak

bin

ekilebilir

şahsınıza, icraatlarınıza, Bakanlığınızın

alanıyla tarım cenneti olduğunu söyledi.

uygulamalarına her zamankinden daha

İzmir ve çevresinde, yılda 3 kez ürün

çok ihtiyacımız var” dedi.

hektar

almayı

büyüklüğündeki

sağlayan

bereketli

topraklar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

bulunduğunu da vurgulayan Kestelli,

Dr. Faruk Özlü ise iki günlük ziyaret

“İşimiz, gücümüz tarım. Bu binada çalışan

programı esnasında İzmir’in potansiyelini,

herkes, 127 yıldır tarımsal üretimin hak

enerjisini ve iş insanlarının gayretlerini

ettiği değere ulaşması için emek sarf etti.

bir kez daha gördüklerini söyledi. Özlü,

Şunun da farkındayız. Tarımın sorunları

“Tarımsal üretimde Ar-Ge ve inovasyon,

artık sadece Tarım Bakanlığı’nın çözeceği

artık

konu olmaktan çıkalı çok oldu. Ekonomik

konuştuğumuz

sıkıntıları, enflasyonda yaşanan sıkıntıları

‘Endüstri 4.0’ın bir sonucudur. Türk

sadece Ekonomi Bakanlığı’nın aşabilmesi

tarımının geleceği için ‘Sanayi 4.0’ ve

de mümkün değil. Ülkemizin tüm bu

‘Tarım 4.0’ uygulamaları şarttır. Gıda,

sorunları aşabilmek için daha çok bilime,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mız, Ar-Ge

daha çok sanayiye daha çok teknolojiye

konusunda çok önemli mesafeler almıştır.

kaçınılmazdır.

Bugün

‘Tarım

4.0’,

üzerinde
aslında

kimyasal gübreler, hatta uydu görüntüleri
tarımda kullanılmaya başlandı. Tarımın
bir sonraki evresi ise nesnelerin interneti
olacaktır. Birbiriyle konuşan traktörler,
tarım

makineleri,

dijital

sensörlerle

donatılmış tarım makineleri, tarımsal
üretimin merkezine yerleşecektir. Dünya
bu yöne doğru gitmektedir. Tarım devrimi,
binlerce yıl önce bizim topraklarımızda,
Anadolu’da başladı. Tarım devrimine
beşiklik eden Türkiye coğrafyası, bugün
artık hem sanayi devriminin hem tarım
devriminin önemli aktörlerinden biri
olabilir. Bilim, teknoloji, sanayi, savunma,
enerji, sağlık ve tarım birbirini destekleyen,
birbirinden beslenen, birbirinden güç alan
kavramlardır. Bunlar arasındaki iş birliği,
ülkemize sıçrama yaptıracaktır.” dedi.
Toplantı kapsamında İzmir Ticaret
Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü
Tarım 4.0 Projesi ve Borsa çalışmaları
hakkında bilgi aktardı. Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Saygılı ise
“Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve
Bize yapılan sunuma göre, tarımsal Ar-

Dolayısıyla başta nesnelerin interneti

Ge’ye 900 milyon TL destek olunmuştur.

olmak üzere ‘Endüstri 4.0’ın çözümlerine

Önümüzdeki süreçte, bu desteğin iki

yönelmek

katına çıkarılması planlanmaktadır. Tarım

inovasyonu,

Bakanlığı’mıza bağlı çok sayıda enstitü

merkezine

ve laboratuvar, çiftçinin ve üreticinin

Sanayi devrimleriyle birlikte ortaya çıkan

zorundayız.

Tarım 4.0” konulu sunum gerçekleştirdi.
Açılış konuşmaları ve sunumların

Teknolojik

ardından İTB Yönetim Kurulu Başkanı

tarım

uygulamalarının

Işınsu Kestelli Bakan Faruk Özlü’ye

koymak

durumundayız.

toplantıya değerli katkısı dolayısıyla anı
takdiminde bulundu.

hizmetindedir” diye konuştu.
Tarım ve hayvancılık endüstrisinin,
sadece Türkiye için değil; tüm dünya için
stratejik sektör olduğunu vurgulayan
Bakan Özlü, “Bu yüzden tarımda dijital
dönüşüm, her zamankinden daha önemli
bir hal almıştır. Birleşmiş Milletler Tarım
Örgütü’nün

raporlarında

göre,

2050

yılında, bugünkünden yüzde 70 daha
fazla gıda üretmek zorundayız. Bu talebi
karşılamak için çiftçiler ve tarım şirketleri,
daha fazla üretim yapmak zorundalar.
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İTB, 13. AgroExpo Uluslararası Tarım ve
Hayvancılık Fuarı açılışına katıldı
Bu yıl 13.sü düzenlenen AGROEXPO
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı,
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve 9 yabancı
ülkenin tarım bakanlarının katılımıyla
kapılarını 13. kez açtı. Türkiye’nin en
büyük tarım fuarı olan Agroexpo’nun
açılışına İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB)
temsilen Meclis Başkanı Barış Kocagöz
ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Ercan Korkmaz ve Bülent Arman katıldı.
Fuar’ın
açılış
konuşmasını
gerçekleştiren Bakan Fakıbaba, kırsal

kalkınma alanındaki çalışmaları kısa
zamanda açıklayacaklarını belirterek,
“Kırsal kalkınmada inşallah bir devrim
yaşayacağız. Bu konuda bakanlığın çok
önemli çalışmaları var. Bunu en kısa
zamanda İzmir’de de başlatacağımızın
müjdesini vermek istiyorum. Göreceksiniz
köyden şehre göçü tersine çevireceğiz”
dedi.
Türkiye ekonomisinde en önemli
sektörlerin başında tarımın geldiğini ifade
eden Fakıbaba şunları söyledi:
“Avrupa’nın en büyük tarımsal
ekonomisi olduk. 2002’de Avrupa’da 4.
sıradayken, 2005 yılında birinci sıraya
yükseldik. 186 ülkeye bin 536 tarımsal ürün
ihraç eden ülke konumuna ulaştık. Kendi
gıdasını üretemeyen ülkeler hiçbir zaman

özgür sayılamazlar. Bu bağlamda elimizden
gelenleri seferber ettik. Kırsalı kalkındırıp
istihdamın önün açacağız, kadına ve
gençlere öncelik vereceğiz. Kırsalda yaşam
standartlarını yükselteceğiz.” Tarım 4.0’ın
da önemine vurgu yapan Bakan Fakıbaba,
tarım 4.0’ın teknoloji ile tarımın gelişimine
katkı sağladığını sözlerine ekledi.
Açılış töreninin ardından Fuar
kapsamında İzmir Ticaret Borsası
adına açılan standı T.C. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref
Fakıbaba, T.C. İzmir Valisi Erol Ayyıldız
ile çevre Oda/Borsa temsilcileri ziyaret
etti. Fuar süresince hizmet veren Borsa
standında ziyaretçilere kurum çalışmaları
ve elektronik alım-satım platformu
E-Commodity Bazaar’ın tanıtımı yapıldı.

İTB ve Orion Fuarcılık işbirliğiyle
Et ve Süt Forumu düzenlendi
13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve
Hayvancılık Fuarı kapsamında 03 Şubat
2018 Cumartesi günü Orion Fuarcılık ve
İzmir Ticaret Borsası iş birliği ile sektörün
önde gelen temsilcilerinin katılımıyla Süt ve
Et Forumu düzenlendi. Süt, et ve kooperatif
sektörünün önemli temsilcilerinin fikir
ve görüşlerini dinleyicilerle paylaştığı
forumda sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm
8- MART 2018

önerileri hakkında bildirge yayınlandı.
Posta Gazetesi Tarım Yazarı Umut
Özdil’in moderatörlüğünde gerçekleşen
Agroexpo Süt ve Et Forumu’na İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Bülent Arman, SETBİR
Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel,
Türkiyem-Bir Yönetim Kurulu Başkanı
Ülkü Karakuş, Ulusal Kırmızı Et Konseyi

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince,
Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut
Eskiyörük, Türk Veteriner Hekimler Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Umut
Taşdemir, Ulusal Süt Konseyi Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhittin
Özder, TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Ömer Tömek, Kırmızı Et
Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği
Genel Sekreteri Mustafa Köroğlu, Türkiye
Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan
Yardımcısı Ali İhsan Gezgin ve Et ve Süt
Kurumu Denizli Kombina Müdürü Önder
Alptekin katıldı.
Forumun
açılış
konuşmasını
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent
Arman, hayvancılık sektörü ve geleceği
hakkında görüşlerini aktardı.
Hayvancılığın Türkiye için tarihin
çok eski dönemlerinden beri süregelen bir
faaliyet olduğunu belirten Bülent Arman,
“Tarih boyunca hayvancılık faaliyetleri
toplumumuzun önemli bir kısmının
uğraşı ve geçim kaynağı olmuştur.
Ortada tarihin bize kazandırdığı binlerce
yıllık tecrübe ve hayvancılık faaliyeti
için elverişli coğrafya ile bitki örtüsü ve
iklimimiz varken var iken nasıl olurda bu
uğraştan vazgeçebiliriz. Öte yandan hep
söylendiği gibi kalkınmanın yolu tarım
ve hayvanlıktan geçmektedir. Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın en
önemli finansmanı tarımdır, hayvancılıktır
yani üretimdir. Kırmızı et ve süt ürünleri
ve diğer hayvansal yan ürünler, nüfusun
yeterli ve dengeli beslenmesinden kırsal
kalkınmaya, işsizliğinin azaltılmasından
kırsaldan kente kontrolsüz göçün
önlenmesine, hammadde kaynağından
nihai sanayi ürünleri üretimine kadar bir
çok açıdan ekonomik ve sosyal düzeyde
stratejik bir öneme sahiptir” dedi.

1970’li yıllara kadar hem büyükbaş
hem de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin
önemli bir bölümünün yerli ırklarla ve
doğal otlaklarda yapılan mera hayvancılığı
şeklinde olduğunu söyleyen Arman,
“1940’lı yıllarda 44 milyon hektar olan
çayır-mera alanlarımız, Türkiye İstatistik
Kurumu’nun 2001 yılında yapmış olduğu
tarım sayımı sonuçlarına 14,6 milyon
hektara gerilemiştir. Yine 1940’lı yıllarda
hayvan başına yaklaşık 3,38 hektar mera
alanı düşerken, bugün bu alan 1,18
hektara kadar gerilemiştir. Dolayısıyla
birim alanda otlayan hayvan sayısı 3
kat artmıştır. Bu durum zaten ot kalitesi
zayıf olan meralarımız hızla ve bilinçsizle
tüketilmesine ve hatta yok olmasına
sebep olmaktadır. Bu konuda alınan
önlemler yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde
hayvancılık ağırlıklı olarak küçük
ölçekli işletmelerde ve bitkisel üretim
faaliyeti ile birlikte yapılmaktadır. TÜİK
verilerine göre; 2017 yılında 1-4 baş arası
büyükbaş hayvanı olan işletmelerin oranı
yaklaşık %60’tır. Küçükbaş hayvancılık
işletmelerinde ise 20-49 baş arası hayvanı
olan işletme oranı %25,3 iken 150-299 baş
arası hayvanı olan işletme oranı ise sadece
%5.6’dır. Bir başka açıdan 1980’li yıllarda
yaklaşık 50 milyon adet olan toplam koyun
sayımız %36 oranında düşerek 30 milyon
seviyelerine gerilemiştir. Buna rağmen
1980 yılında 45 milyon olan ülke nüfusu
%56 oranında artarak bugün yaklaşık
80 milyona ulaşmıştır. Bir başka açıdan
2002 yılında üretilen toplam kırmızı
etin içerisin koyun etinin payı %18 iken
2016 yılına gelindiğinde bu oran %7’ye
düşmüştür. Sonuç olarak artan nüfusun
içinde ki özellikle düşük gelirli aile fertleri
et ve süt ürünlerini yeteri kadar ve dengeli
alamamaktadır. Hâlbuki Dünya Sağlık
Örgütü’ne göre sağlıklı bir bireyin vücut
ağırlığının her 1 kilogramı için günde

1 gr protein tüketmesi ve bu proteinin
%42’sinin hayvansal kökenli olması
gerekmektedir” diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde
hayvancılık
sektörünün
üstlendiği
ekonomik ve sosyal fonksiyonları ile
kırsal kalkınmanın sağlanmasında önemli
bir yere sahip olduğuna dikkat çeken
Arman, “Büyük ve küçükbaş hayvan
yetiştiricilerinin mevcut durumunun
iyileştirilmesi ve yeniliklere adapte
edilerek geliştirilmesi için Türkiye’de
hayvancılık sektöründe daha gerçekçi
ve uzun vadeli planların yapılması
gerekmektedir. Sektör ile ilgili politikaların
yetiştiricilerin maliyetlerini gözetmesi, bu
amaçla kısa vadeli çözümler yerine yapısal
önlemlerin alınması Türkiye’de hayvancılık
sektörünün devamlılığı açısından zorunlu
görülmektedir. Türkiye mevcut potansiyeli
ve sektör deneyimi ile ithalat yapan değil
ihracat olanaklarını tartışan bir ülke
konumuna gelmelidir” dedi.
Konuşmaların sonunda İTB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman’a
Forum’a katılımı dolayısıyla Fuar yetkilileri
tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Ayrıca, Forum’un düzenlenmesine katkı
sağlayan İzmir Ticaret Borsası adına
takdim edilen plaketi de Arman teslim
aldı.
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Kenan KESKİNKILIÇ
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Müdürlüğü
Uzman

İzmir Ticaret Borsası’nın Çiçeği Burnunda Yeni
Coğrafi İşaret Tescili “URLA SAKIZ ENGİNARI”

Ege’nin incisi güzel şehrimiz İzmir,
köklü ve zengin kültürel mirasa sahiptir.
Bu mirasın değeri paha biçilemez.
Doğanın ve insanımızın yarattığı değerler
satın alınamaz ancak sahip olunur. Ege
Bölgesi’ne has bazı tarım ve gıda ürünleri,
sahip olduğumuz bu mirasın önemli ve
kaybedilmemesi gereken bölümüdür.
Dünyada uzun yıllardır popüler bir
geçmişe sahip olan Sultani çeşidi kuru
üzümden Sarılop cinsi kuru incire, lif ve
kalite özellikleriyle Ege Pamuğundan,
Şevketibostan, Deniz Börülcesi, Arapsaçı,
Radika, Kaya Koruğu gibi daha birçok
ottan, üretim tekniği babadan oğula geçerek
sofralarımızın vazgeçilmez geleneksel
ürünleri haline gelmiş olan Boyoz, Kumru,
Lokma, Şambali ve İzmir Tulumu gibi
daha birçok ürün bizlerin korumak ve
tanıtmakla yükümlü olduğumuz mirastır.
İşte coğrafi işaret dediğimiz bu
belirteç ülkemizde ve dünyada özellikle
10- MART 2018

Avrupa’da karakteristik özellik taşıyan
tarımsal ürünler ile gıda mamullerini
koruma altına almaya imkân vermektedir.
Borsamız,
bölgemizin
önemli
tarımsal ürünlerinin değerinin korunması
kapsamında 2003 yılında başladığı
girişimle “Ege Pamuğu”, “Ege Sultani
Üzümü” ve “Ege İnciri” ibareleri ile üç adet
coğrafi işaret tescili almıştır. Bu işaretlere
ilişkin logolarımız Borsamız denetimi ve
takibi altında üyelerimizce kullanılmakta
olup daha etkin kullanımı ve ürünlerin
tanıtımı için çalışmalarımız devam
etmektedir.
Bu üç ürüne ilaveten sağlıklı
beslenmede ki önemi büyük olan ve Ege
sofralarından eksik olmayan erkenci
özelliği ve kendine has lezzetiyle ön plana
çıkan Sakız Enginarı için “Urla Sakız
Enginarı” ismiyle coğrafi işaret tescilini,
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.
Faruk ÖZLÜ’den almış bulunmaktayız.
Çiçeği burnunda coğrafi işaretimizin
tanıtımı ve pazarlaması için ilgili tüm
paydaşlarla iletişime geçiyoruz. Çeşitli
etkinlik ve çalışmalarla Urla Sakız
Enginarı’nı başta Türkiye olmak üzere tüm
dünyaya tanıtmayı hedeflemekteyiz.
Urla Sakız Enginarı coğrafi işareti,
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
kapsamında 03.08.2017 tarihinden itibaren
korunmak üzere 24.11.2017 tarihinde
Borsamıza tescil edilmiştir. Ürüne ilişkin
bilgiler aşağıda sunulmaktadır:
•Tescil No: 245
•Tescil Tarihi: 24.11.2017
•Başvuru No: C2017/075
•Başvuru Tarihi: 03.08.2017
•Coğrafi İşaretin Adı: Urla Sakız
Enginarı
•Ürün/Ürün Grubu: İşlenmiş ve
işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar
•Coğrafi İşaretin Türü: Menşe adı
•Tescil Ettiren: İzmir Ticaret Borsası

•Tescil Ettirenin Adresi: Gazi Bulvarı
No:2 Konak İZMİR
•Coğrafi
Sınır:
İzmir
ilinde
“Yarımada” olarak adlandırılan Urla,
Çeşme, Karaburun,
•Balçova ilçeleri ve Mordoğan yöresi.
•Kullanım Biçimi: Urla Sakız Enginarı
coğrafi işaretinin adı marka ile birlikte
ürünün
üzerinde
kullanılabilecektir.
Ürünün varsa ambalajı veya taşındığı
kasalar üzerinde yer alması gereken diğer
bilgilere ilaveten coğrafi işaret logosu yer
alacaktır.
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici
Özellikleri: Sağlıklı beslenmede önemli
bir sebze olan enginar (Cynara scolymus
L.) ülkemizde İzmir, Aydın, Antalya,
Adana, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Hatay
illerinde yetiştirilmekte olup, 2015 yılı
verilerine göre 8.823 dekar üretim alanı ve
11.094 ton üretim miktarı ile İzmir en çok
yetiştirildiği ildir. Taze olduğu dönemde
çiçek sapının öz kısmının çiçek tablası ile
birlikte tüketildiği, ayrıca Aydın, Muğla ve
İzmir illerinde taze yaprak saplarının da
zeytinyağlı yemeklerinin yapıldığı bilinen
enginarın potasyumca zengin bir sebze
olduğu, içeriğindeki cynarin maddesi
safra kesesi salgısını arttırdığı ve böylece
karaciğerin daha rahat çalışmasını sağladığı
bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır.
İzmir Yarımadası haricindeki Ege ve
Akdeniz kıyılarında da yetiştirilen sakız
enginarının bu bölgelerde yetiştirildiğinde

verim ve kalitede kayıp yaşandığı, çok
yıllık özelliğini yitirdiği, erkencilik
özelliğinin zayıfladığı yani ürünün İzmir
Yarımadasında yetiştirildiğinde kazandığı
özelliklere ulaşamadığı tespit edilmiştir.
Yarımada olarak adlandırılan Urla,
Çeşme, Karaburun, Balçova ilçeleri ve
Mordoğan Yöresi Sakız enginar çeşidi için
çok elverişli iklim koşullarına sahiptir.
Bölgede görülen ılık ve nemli iklim
koşulları Urla Sakız Enginarı üretimi
için son derece elverişlidir. Urla Sakız
Enginarı’nın optimum gelişme sıcaklığı
15-18°C’ler arasıdır. Yarımada, bu çeşit
enginarın yetiştirildiği dönem olan EylülNisan ayları arası ılık ve nemli deniz iklimi
koşullarına sahiptir. Deniz ikliminden
uzaklaşıp iç kesimlere doğru gidildiğinde
hem ılık iklim koşullarından hem de
nemli iklim koşullarından uzaklaşıldığı
için ürünün verim ve kalite özellikleri
kaybolmaktadır. Ilık ve nemli deniz
ikliminden uzaklaşıldığında sıcaklık
ve nem düşmekte, don olayı oluşmakta
yapraklar ve başlar zarar görmektedir.
Urla Sakız Enginarı’nın ayırt edici
özelliği diğer enginar çeşitlerine göre çok
erkenci olmasıdır. Kasım-Nisan aylarında
hasat edilen Urla Sakız Enginarı’nın
tüketici tercihi açısından sofralık olarak
tüketilmesi, görünüm özellikleri açısından
yapraklarının düz, başının su bardağı
şeklinde yani silindir olması, çiçek
tablasının diğer yerli çeşitlere göre çok
geniş olmaması, ilk çıkan yaprakların
kenarları düz ve parçalı olmayan yapıda,
çiçek tablası fazla sıkı olmayan bir çeşit
olması ise diğer ayırt edici bir özellikleridir.
Urla Sakız Enginarı’nın sebze
olarak değerlendirilen baş kısımları esas
çiçeğini oluşturur. Tüketilen kısım esasen
bir çiçek tomurcuğudur. Ürünün çiçek
tablasındaki yaprakları (brakte yaprakları)
ve çiçek tablası taze dönemde sebze olarak
tüketilebilmektedir. Ülkemizdeki diğer
yerli enginarların yapraklarının parçalı,
baş kısımlarının Urla Sakız Enginarına
nispeten büyük ve basık, çiçek tablalarının
ise kalın ve etli olmaları nedeniyle taze
tüketim yerine konserve sanayine uygun
olmaları, hasat dönemlerinin MayısHaziran olması özellikleriyle Urla Sakız
Enginarından ayrılmaktadırlar.

Sebze Özellikleri: Familya / Cins
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Urla Sakız Enginarı’nın tarladaki
görünümü Şekil-1 ve Şekil-2’de verilmiştir.
Üretim Metodu: Urla Sakız
Enginarı’nın üretiminde genel enginar
üretim teknikleri kullanmakla birlikte aktif
büyümeye başlayabilmesi için uyandırma
suyu adı verilen ilk sulamanın Ağustos
ayı ortalarında yapılması gerekmektedir.
Çok yıllık bir bitki olan ve 10 yıl süreyle
canlılığını koruyan Urla Sakız Enginarı’nın
ekonomik ömrü ise 6 ila 8 yıldır. Her
yıl toprak altı gövde üzerindeki uyur
gözlerin gelişmesiyle meydana gelen bitki,
baş meydana getirerek Kasım – Nisan
aylarında gelişimini tamamlar.
İklim İsteği: Sakız enginarı ılık ve
nemli iklimlerde yetişen kışlık bir sebzedir.
Çok soğuk ve sıcaktan hoşlanmaz. Kış
aylarında sıcaklık 0°C altına düşerse
donma nedeniyle yaprak ve başlarda
önemli zararlar oluşur. Sıcaklığın 15–20oC
civarında cereyan etmesi halinde bitkilerde
en iyi gelişme elde edilmektedir. Gelişme

döneminde sıcaklık 20°C’nin üzerinde
olursa gelişme yavaşlar, 25°C’nin üzerinde
ise gelişme durur. Sıcak ve kurak koşullarda
baş sertleşir, liflenme olur ve kalite düşer.
Sakız enginarı üretilen bölgelerde sonbahar
döneminde oluşan ilk donlar Sakız enginar
çeşidinde erkenci ve ilk turfanda ürünün
oluşumunu engeller. İlkbahar döneminde
oluşan kurak ve sıcak iklim koşulları da
başların hemen çiçeklenmesine neden olur
ve bu durumda verim düşer.
Toprak İsteği: Sakız enginarı çok
yıllık bitki olması nedeniyle derin bünyeli
organik maddece zengin ve iyi drene
edilmiş topraklardan hoşlanır. Çok hafif
karakterli kumlu veya çok ağır karakterli
toprakları sevmez. Enginar için toprak
pH’sı 6.0-6.5 olmalıdır. Topraktaki organik
madde miktarının ise % 2 civarında olması
yararlı olur
Toprak
Hazırlığı,
Dikim
ve
Gübreleme: Urla Sakız Enginarı toprağı
uzun süre işgal ettiği için plantasyon
kurulmadan önce arazinin mutlaka
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derin işlenmesi (50-80 cm derinlikte)
gerekir. Dikim öncesinde toprak hazırlığı
esnasında eğer toprak organik maddece
zayıfsa çiftlik gübresi takviyesi yapılmalıdır.
Toprak yapısına bağlı olarak dekara 4–6
ton civarında bir uygulama yeterli olabilir.
Çiftlik gübresi temininde güçlük çekilmesi
halinde bu eksikliğin yeşil gübreleme ile
karşılanması üzerinde durulmalıdır. Urla
Sakız Enginarı tohum ile üretilmez ve
vejetatif üretim şekli olan bitkilerin kök
ve kök boğazlarında oluşan dip sürgünleri
ile yapılan üretim şekli kullanılır. Dip
sürgünleri ile yapılan üretimde alınan
dip sürgünü alındığı bitkinin bütün
özelliklerini taşır. Halk arasında bu
sürgünler piç olarak adlandırılır. Toprağın
altında köklerin bağlı bulunduğu rizom
üzerinde bulunan ve bahçıvanlar arasında
“meme” adı verilen ve anatomik olarak
birer koltuk tomurcuğu olan yan gözlerin
(memelerin) sürmesiyle bitki kendisini her
sene yeniler. Sonbaharda rizom üzerinde
bulunan ve her sene yenileri meydana gelen
gözlerin sürmesiyle önce her gözden birer
sürgün meydana gelir. Anne bitkiye bağlı
olarak gelişen bu sürgünler rozet şeklinde
büyüme özelliğindedir. Sürgün bir taraftan
yeni yapraklar meydana getirirken bir
taraftan da rizoma bağlandığı yerin hemen
üzerinden saçak kökler meydana getirerek
müstakil bir bitki olmaya hazırlık yapar. Bu
dönemde bu genç sürgün 5–6 yapraklı hale
gelmiş durumdadır. Ana bitki etrafında
her yıl bunun gibi 10–15 tane yeni sürgün
meydana gelebilir. Toprak biraz açıldığı
taktirde sürgünlerin bağlandığı kısım
meydana çıkar. Bu sürgünlerin ana bitkiye
bağlı olduğu kısımdan kökleriyle beraber
ayrılmaları yoluyla müstakil yeni bitkiler
elde edilmiş olur. Bu yeni bitki normal
olarak bir dip sürgünüdür. Bahçıvanlar
ve üreticiler arasında buna “piç” adı
verilmektedir. Urla Sakız Enginarı bu dip
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sürgünlerinin esas yetiştirilme yerlerine
dikilmesi ile üretilir. Sulamanın daha kolay
yapılabilmesi bakımından sıra usulüyle
uzun masuralara ocak usulü ile dikim
yapılarak üretim yapılmaktadır. Üretimde
kullanılacak sakız enginarı piçlerinin
esas yetiştirilme yerlerine dikiminden
sonraki gelişme dönemlerinde sıra araları
ve sıra üzerlerinde gelişen yabancı otları
temizlemek ve toprağı kabartmak amacıyla
çapa yapılır. Çapa işlemi mevsime bağlı
olarak 2-3 kez yapılır. Gelişmenin ilk
dönemlerinde 2-3 kez yapılan çapa
işlemlerinden sonra hızla gelişen bitkiler
toprak yüzeyini kapattığı için başka çapa
işlemine gerek kalmaz. Dikimden sonra
enginar ocaklarında gelişen bitkilerde
bol miktarda dip sürgünü(piç) oluşur
ve bunların temizlenmesi gerekir. Çapa
işlemi ile piç temizliği en önemli bakım
işlemlerinin başında gelir.
Sulama: Gelişme ve büyüme
döneminde oldukça fazla su isteyen
Urla Sakız Enginarı’nın yetiştiriciliğinde
bitkinin su ihtiyacı düzenli bir şekilde
aksatılmadan karşılanmalıdır. Urla Sakız
Enginarı, Ağustos ayı başından itibaren
verilen uyandırma suyu ve kış mevsimi
yağışlarının başlangıcına kadar olan
dönemde düzenli ve yeterli miktarlarda
su ister. Kış mevsiminde ise gerekli su
genellikle yağışlardan sağlanır. Eğer
yağışlar yetersiz kalırsa su verilmesi
gerekir. Özellikle hasat döneminde yağış
yetersiz ise mutlaka sulama yapılmalıdır.
Susuz kalan bitkilerde verim ve kalite
düşer. Su genellikle karıklara salma
şeklinde yapılır. Ağır karakterli topraklarda
aşırı su vermemek gerekir. Aşırı su kök
çürümelerine neden olur. Erkencilik ve
turfanda yetiştiricilik için en önemli işlem
uyandırma suyunun veriliş zamanıdır.
Urla, Çeşme ve Karaburun bölgesinde
sakız enginarı yetiştiriciliğinde Ağustos ayı
başında verilen uyandırma suyunun ideal
uyandırma zamanı olduğu bilinmektedir.
Gübreleme: Urla Sakız Enginarı
yetiştiriciliğinde plantasyon kurulduktan
sonra her yıl toprak analizlerine bağlı
olarak fosfor ve potasyumlu gübreler yaz
sonunda uyandırma sulamasından sonra
verilerek hemen toprağa karıştırılmalıdır.
Azotlu gübrelerin ise uyandırma sulaması

ile birlikte baş oluşumu ve hasat esnasında
olmak üzere üç dönemde eşit olarak
paylaştırılarak verilmesi uygun olur.
Gübreler karıklara verilebileceği gibi
ocaklara da verilebilir. Eğer olanak varsa
ocakların açılıp dip sürgünlerinin (piç)
temizlenmesi esnasında her ocağa ikişer
kürek dolusu (3–4 kg) yanmış çiftlik gübresi
verilmelidir. Düzenli şekilde yapılan
gübreleme ile bitkilerde verimliliği 10–12
yıl gibi uzun bir süre ekonomik olarak
uygun seviyelerde tutmak mümkündür.
İyi gübrelenmeyen ve bakımları düzenli
şekilde yapılmayan plantasyonlar ise
5–6 yıl gibi kısa süre içinde yaşlanarak
verimliliklerini kaybeder.
Zararlılarla Mücadele: Enginar
üretimi
ülkemizde
genellikle
kış
mevsiminde yapıldığı için çok fazla
sorun yaratan önemli bir hastalık ve
zararlısı yoktur. Ancak yeni dikilmiş
plantasyonlarda veya sonraki gelişme
dönemlerinde sorun olabilecek kök
çürüklüğü (Rhizoctonia solani) tarlada
yer yer boşluklara neden olabilir. Bitkinin
kökboğazı
kısımlarında
çürümeler
oluşturur. Nemli ve yağmurlu havalarda
Botrytis cinerea zararı görülebilir. Yine
yağışlı ve nemli dönemlerde mildiyö
önemli zararlar oluşturabilir. Ilık ve nemi
yüksek havalarda ise külleme ortaya
çıkabilir. Önemli enginar zararlısı olarak
ise yaprak bitleri, enginar kelebeği, enginar
yaprak galeri kurdu, kök kurtları ve
salyangozlar gösterilmektedir. Bu hastalık
ve zararlılara karşı uzmanların önerdiği

mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.
Uyandırma suyunun verilmesi ile birlikte
gelişen yabancı otların temizliği büyük
önem taşımaktadır. Sıra aralarında ve
sıra üzerlerinde gelişen yabancı otlar el
ile çapalamak suretiyle veya küçük işleme
aletleri ile temizlenir. Bitkilerin kök
boğazları çapa ile açılarak bitki çevresi
temizlenir. Sıra araları ise erken dönemde
makine ile bitkiler büyüdükten sonra
ise elle çapalanır. Yapılan çalışmalarda
yabancı ot kontrolünün kimyasal herbisit
kullanılarak yapıldığı belirtilmekte ise
de ülkemizde bu konuda yapılmış yeterli
çalışma yoktur. Herbisit kullanımında
çok dikkatli olunmalı bu konuda çalışma
yapan araştırma kuruluşlarından yardım
istenmelidir.
Hasat: Kasım ayından itibaren
başlayan hasat Nisan ayı sonuna kadar
devam eder. Olgunluk tanımında
kullanılan en önemli kriter başın fazla
büyümemesi ve kartlaşmamasıdır. Ayrıca
başı taşıyan sap kısmının sertleşmemiş
ve hafif esnek olması bir başka olgunluk
kriteridir. Diğer bir kriter ise brakte
yaprakların fazla açılmaması taze olgunluk
için önemlidir. Aşırı olgunlukta ise başlar
kartlaşır tabla ve brakteler selülozlaşır ve
lifli yapı oluşur. Brakte yapraklar açılır
başın yenme değerinde büyük kayıplar
oluşur.
Depolama: Enginar başları hasat
edildikten sonra kesinlikle su ile temas
etmemelidir. Hasat edilen başlar hiçbir
önlem alınmadan açıkta bekletilirlerse
kısa sürede tazeliğini kaybeder solar ve
pörsürler. Eğer hasat edilen başlar hemen
pazarlanamayacaksa serin ve nemli bir
ortamda muhafaza edilmelidirler. Enginar
başları soğuk hava depolarında 0°C
sıcaklıkta ve % 90-95 nemde 3-6 hafta
muhafaza edilebilirler. Enginar başları
veya tablaları dondurulmuş ve konserve
olarak uzun süreli saklanabilirler.
Çoğaltma: Enginar, bitkinin kök
ve kök boğazında oluşan dip sürgünleri
ile üretilir. Enginarın çiçek sürgünü(sapı)
ucunda oluşan baş genişleyerek bir çiçek
tablası meydana getirir. Çiçek tablasının
etrafı çok sayıda ve biribiri üzerine binen
sık braktelerle çevrilidir. Braktelerin uç
kısımları içeri dönüktür. Bu şekilde almaşlı

olarak biribirleri üzerine binen brakteler
kase şeklinde bir yapı meydana getirirler.
Bu haldeki çiçek kümesine enginarlarda
“baş” denir. Başı dıştan çevreleyen
braktelerin çiçek tablasına bağlandığı
dip kısımları etlidir ve iç kısımları beyaz
renklidir. Sakız enginarının taç yapraklar
mor ve erguvani renklidir. Ortada ise erkek
ve dişi çiçeklerden oluşan çiçek topluluğu
mevcuttur. Enginar çiçeklerinde %100
oranında yabancı döllenme hakimdir.
Bu sebeple tohumla üretme halinde fazla
miktarda açılmalar meydana gelir ve aynı
çeşit yeniden elde edilemez.
Tablanın
ortasında
bulunan
çiçek topluluğu tüylerle çevrilidir. Bu
tüylerin tabla ucunda ise tohumlar
oluşur. Çiçeklerde tozlanma ve döllenme
tamamlandıktan sonra baş olarak
adlandırılan çiçek kümesi üzerinde
tohumlar olgunlaşarak normal iriliklerini
alırlar. Tohumlar koyu kahve veya siyah–
mor renkli olabilir. Tohumun üzeri
düz renkli veya kırçıllı olabilmektedir.
Tohumların kabukları serttir ve tohumlar
5–7 mm uzunluk ve 4–6 mm kalınlıkta
olabilirler. Tohumların 1000 dane
ağırlıkları 60–70 g olup bir g’da 15–25
adet tohum vardır. Tohumlar çimlenme
özelliklerini 4–6 yıl korurlar. Tohumlar 2030°C sıcaklıkta çimlenirler.
Denetleme: Urla Sakız Enginarı’nın
yukarıda belirtilen özelliklere uygun olarak
üretilip üretilmediğine dair denetimler
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
hükümlerine uygun olarak, İzmir Ticaret
Borsası koordinatörlüğünde; İzmir Ticaret
Borsası ve İzmir İl/İlçe Ticaret Odaları, T.C.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/
İlçe Müdürlükleri ile Araştırma Enstitüleri,
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir İl/
İlçe Ziraat Odaları, İzmir Büyükşehir ve İlçe
Belediyleri, Üretici Birlikleri, Kooperatifle
kurum ve kuruluşlarında konuda uzman
birer kişi olmak üzere toplam 3 kişilik
denetim komisyonu tarafından yapılır.
Denetim komisyonu; Urla Sakız
Enginarı’nın yukarıda belirtilen ayırt
edici özelliklere sahip olarak ve üretim
yönteminde belirtilen tekniğe uygun
şekilde
yetiştirilmesi,
depolanması,
taşınması ve pazarlanmasının kontrolünü
ve coğrafi işaretin takibi konusunda gerekli

denetim işlemlerini yürütür. Denetimler
öncelikle ürünün üretim dönemindeki
dış görünümü üzerinden yapılacak olup,
denetimlerde başka unsurlar da dikkate
alınmak üzere özellikle aşağıdaki hususlara
dikkat edilecektir:
•Urla Sakız Enginarı’nın baş kısmı
orta irilikte sıkı ve hafif uzundur, başlar
175-250 gr arasında ağırlığa sahiptir,
Bayrampaşa Enginarında ise baş ağırlığı
400 gr’a kadar ulaşır,
•Yenen çiçek tablası kısmının çapı
diğer çeşitlere nazaran küçüktür ve incedir,
geniş değildir,
•Urla Sakız Enginarı’nın yenen brakte
yaprakları gevşek, ince ve yumuşaktır.
Parçalı değildir ve kenarları düzdür ve kılıç
şeklindedir,
•Bitkinin kök boğazına yakın
kısımları
beyazdır,
diğer
enginar
çeşitlerinde morluklar bulunur, Urla Sakız
Enginarı’nın rengi tamamen yeşildir.
•Gövde kalınlığı diğer enginar
çeşitlerinden daha incedir, ovoriler
(memeler) üzerindeki uyur gözler
diğerlerinden daha küçüktür.
•Hasat başlangıcı Kasım ayıdır.
Denetim Komisyonu, coğrafi işareti
belirlenen koşullara aykırı ve haksız
kullananlar hakkında gerekli yasal takibatı
başlatır. Komisyon öncelikle Urla Sakız
Enginarı’nın üretildiği ve yaygın olarak
tüketildiği bölgelerdeki üreticilere, odalara
ve
dağıtım-pazarlama
aşamalarında
faaliyet gösterenlere coğrafi işaret tescili
hakkında bilgi vererek gerekleri hakkında
farkındalık oluşturacaktır.
Komisyon, yılda 1 defa düzenli
olarak, ihtiyaç duyulduğunda/şikâyet
halinde ise her zaman denetim işlemlerini
yürütecek ve sonuçları raporlayacaktır.
Denetime ilişkin raporlar İzmir Ticaret
Borsası tarafından Türk Patent ve
Marka Kurumuna her yıl düzenli olarak
gönderilir.
Denetim komisyonu, kamu veya
özel kuruluşlarından veya bunlarda
görevli uzman gerçek veya tüzel
kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi
sırasında faydalanabilir veya hizmet satın
alabilir. Denetim komisyonu hakların
korunmasında hukuki süreçleri yürütür.
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İTB Urla Sakız Enginarı Tescil
Belgesi’ni Bakan Özlü’den teslim aldı
Coğrafi İşaretli ürünlerin tescil
belgelerinin takdim edildiği toplantı 09
Şubat 2018 Cuma günü T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün
teşrifiyle Ege Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Toplantıda Bakan Özlü,
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
coğrafi işaret olarak tescillenen İzmir’in
boyozu, kumrusu, enginarı ve granit taşına
tescil belgelerini verdi.
Dr. Faruk Özlü, İzmir’in 16 adet
tescilli ürünü bulunduğunu belirterek,
“Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
İzmir’e ait 4 ürünün patentini teknik
anlamda coğrafi işaret vermiyoruz.
Toplam 300 tescilli ürün var bundan 16’sı
İzmir’e ait. İzmir’e ait 12 adet başvuru da
şu anda işlem aşamasında devam ediyor”
dedi. Türkiye’de 2 bin 500 adet coğrafi
işaret alabilecek ürün olduğunu ifade
eden Bakan Özlü, AB ülkelerinde coğrafi
işaret belgeleri değeri olarak 20 milyar
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Euroluk alan bulunduğunu ve Türkiye’nin
de bu alanda gittikçe artış sağlandığını,
geçen sene 204 olan rakamın bu sene 316
olduğuna dikkat çekti.
Organizasyon kapsamında kurulan
stantta İzmir Ticaret Borsası tarafından
Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan
isimli coğrafi işaret başvurusu sonucunda
15 Aralık 2017 tarihi itibariyle tescili

yaptırılan “Urla Sakız Enginarı”ndan
yapılan geleneksel Ege lezzetleri davetlilere
sunuldu.
Açılış konuşmalarının ardından
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz ve
Bülent Arman Urla Sakız Enginarı Coğrafi
İşaret Tescil belgesini Dr. Faruk Özlü’nün
elinden aldı.

PROJE
PROJE
Semih ÇATAK
Çiğdem ARMAN
Kurumsal İletişim Müdürlüğü

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB)
çalışanlarına daha huzurlu ve güvenli
bir çalışma ortamı sağlamak ve aile içi
şiddetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
doğurduğu olumsuz etkileri ortadan
kaldırmak üzere 2017 yılında dâhil olduğu
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business
Against Domestic Violence -BADV)
Projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal
Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete
karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları
oluşturup kadına uygulanan şiddeti daha
görünür hale getirmek ve aile içi şiddete
karşı önlem ve destek yolları belirlemek
amacıyla tasarlanmıştır.

2013 yılında UNFPA’nın desteği ile
hayata geçirilen proje ile iş dünyasında
kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık yaratmak ve
kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek
iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini
sağlamak hedeflenmektedir.
Yapılan araştırmalar Türkiye’de her
10 kadından 4’ünün hayatları boyunca
şiddetin en az bir türüyle (fiziksel,
psikolojik, ekonomik, cinsel, dijital) karşı
karşıya kaldığını göstermektedir. Buradan
hareketle, proje kapsamında düzenleyeceği
eğitimler ve hazırlayacağı bilgilendirici
materyaller
vasıtasıyla
öncelikle
çalışanlarını, ilerleyen dönemlerde ise
üye firmalarını aile içi şiddetle mücadele
ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında
bilgilendirmeyi amaçlayan İzmir Ticaret
Borsası, kadına yönelik şiddeti sosyal,
ekonomik, siyasal ve kültürel hayata
katılan milyonlarca kadını fiziksel ve
duygusal boyutlarda derinden etkileyen,
insan haklarının en yaygın ihlallerinden
biri olarak kabul etmektedir.
Temel borsacılık hizmetlerinin yanı
sıra gerçekleştirmiş olduğu yerel ve ulusal
projeler ile de diğer borsalar içerisinde
önemli ve saygın bir yer edinen İzmir
Ticaret Borsası, bu proje aracılığıyla,
kadınlara karşı yapılan bu büyük insan
hakları ihlalini tümüyle ortadan kaldırarak
öncelikle yakın çevresi, sonrasında da
ulaşabildiği tüm kesimler nezdinde
konunun hassasiyetine ve ülkenin
geleceği üzerine etkilerine dikkat çekmeyi
planlamaktadır.

Proje kapsamında şu ana kadar
neler yapıldı?
İzmir Ticaret Borsası (İTB), proje
kapsamında izlenecek yol haritasını, ihtiyaç
halinde personele verilecek maddi/manevi
her türlü desteği ve şiddet olaylarına
karışan personel hakkında uygulanacak
yaptırımları ortaya koymak üzere Aile İçi
Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Politikası’nı oluşturmuştur.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden
Çiğdem Arman ve Semih Çatak, Sabancı
Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu
tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen
6 günlük “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Eğitici Eğitimi’ni” almıştır. Alınan bu
eğitim neticesinde, kurum personeline
‘Şiddet ve Şiddet Türleri’ ile ‘Toplumsal
Cinsiyet ve Etkileri’ konu başlıklarıyla
iki kısım halinde kurum içi eğitimler
verilmiş, yukarıda bahsi geçen politikanın
içeriği eğitimler esnasında detaylı
olarak personele aktarılmıştır. İlerleyen
dönemlerde aynı eğitimlerin İTB üyelerine
de verilmesi planlanmaktadır.
Proje kapsamında verilen eğitimlerde
kullanılmak
üzere
‘Şiddet
Nedir?
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Türleri Nelerdir? Şiddet mağdurlarının
başvurabileceği makamlar ve iletişim
numaraları nelerdir?’ gibi proje ve eğitime
ilişkin temel bilgilerin yer aldığı bir broşür
hazırlanmıştır.
İş Dünyası Aile İçi Şiddete
Karşı Projesi’ne (BADV) ilişkin detay
bilgilerin, proje kapsamında yapılan video
çalışmalarının, düzenlenen etkinliklerin
duyuru ve haberlerinin yanı sıra projeye
ilişkin her türlü indirilebilir içeriğin
paylaşıldığı badv.itb.org.tr alan adıyla bir
de internet sayfası oluşturulmuştur.
Şiddet
üzerine
yapılan
tüm
araştırmalar, şiddet mağduru kişilerin
bu mağduriyetlerini en yakınları dâhil
olmak üzere kolay kolay hiç kimseyle
paylaşamadıklarını ortaya koymaktadır.
Bu bakımdan şiddetin paylaşması,
üzerine konuşması ve yardım istemesi
zor bir konu olması nedeniyle insanların
gizli olarak sorunlarını aktarabilme veya
yardım isteyebilme fırsatına sahip olmaları
büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan
hareketle hazırlanan iletişim formuyla,
BADV internet sayfasını ziyaret edenlerin,
‘İletişim’ başlığı altındaki ‘Bize Sorun’
sekmesini kullanarak şiddet mağduru
olmaları halinde izlemeleri gereken hukuki
süreçleri, başvurmaları gereken merkezleri
ve bu bağlamda ihtiyaç duyabilecekleri
tüm bilgileri, kimliklerini
ifşa etmeden anonim
olarak öğrenebilmeleri
amaçlanmıştır.
‘Bize
Sorun’
sekmesini
kullanan
kişiden
forma eposta adresini
girmesi
istendiği
halde bu bilgi İTB
ile paylaşılmamakta,
sistem
tarafından
soruyu
gönderen
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kişiye, ‘Mesaj29’ gibi otomatik bir
rumuz atanmaktadır. Yani, bu form
üzerinden badv@itb.org.tr epostasına
düşen epostada gönderen kişi ‘Mesaj29’
olarak görünmektedir. Kişinin sormuş
olduğu sorulara verilen cevaplar, iletişim
formuna girmiş olduğu eposta adresine
düşmektedir.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
(UN Women), geçtiğimiz yıllarda 25
Kasım – 10 Aralık tarihlerini toplumsal
cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bu
konuda farkındalık yaratma günleri olarak
belirlemişti ve “Dünyayı Turuncuya Boya”
sloganıyla bir kampanya başlatmıştı.
Önceki yıllarda bu tarihlerde dünyanın
dört bir yanında şehirlerin turuncuya
boyandığı harika örnekler ile karşılaştık.
Bu sene, 25 Kasım – 10 Aralık
tarihlerinde,
en
büyük
toplumsal
sorunlarımızdan biri olan toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve kadına şiddete
karşı İzmir’in sesini duyurmak amacıyla
oluşturulan sivil bir inisiyatif tarafından
“İzmir’i Turuncuya Boya” kampanyası
başlatıldı. Borsamızın da dâhil olduğu bu
kampanya; Sabancı Üniversitesi İş Dünyası
Aile İçi Şiddete Karşı Platformu ile Göztepe
ve Karşıyaka Spor Kulüpleri tarafından da
desteklendi ve bu şekilde İzmir’i Turuncuya
Boya platformu oluşturuldu.
25 Kasım’da başlayıp 16 gün süren
kampanya boyunca, tüm İzmirlilerden
balkonlarını, binalarını, dükkânlarını,

restoranlarını ve kafelerini turuncu
ışıklandırmaları, turuncu bayraklar ve
balonlar ile süslemeleri, kampanyayı
sosyal medya hesaplarından paylaşmaları,
arabalarına turuncu kurdele takmaları ve
10 Aralık’ta gerçekleştirilecek yürüyüşe
katılmaları için çağrıda bulunuldu. İzmir
Ticaret Borsası ailesi olarak biz de, tüm
üye ve paydaşlarımız, çalışanlarımız ve
Yönetim Kurulumuzla birlikte bu yürüyüşe
katılarak dâhil olduğumuz kampanyaya
destek olduk.
İTB olarak toplumu ilgilendiren
her konuya duyarlı olduğumuz gibi insan
hakları, çalışma standartları, çevre ve
yolsuzlukla mücadele gibi konularda da
üzerimize düşeni yapacağımızı taahhüt
etmek adına, 170 ülkeden 44 sektörü
temsil eden ve 50 milyonun üzerinde
kişiye istihdam sağlayan 9 binden fazla
şirketin, toplamda ise 12 binin üzerinde
kurumun katılımı ile çalışmalarına devam
eden; insan hakları, çalışma standartları,
çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında,
Birleşmiş Milletler (BM) evrensel ilkelerini
temel alan 10 ilkeye dayalı dünyadaki
en büyük kurumsal sürdürülebilirlik
platformu Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global
Compact) imzacısı olduk.
Yukarıda bir şekilde bahsi geçen bazı
kavramlara daha yakından bakabilmek
adına, bu yazının konusunu oluşturan
aile içi şiddet, şiddet türleri ve toplumsal

cinsiyet kavramlarını şimdi biraz daha
detaylı ele alalım istiyoruz.
Toplumsal Cinsiyet Nedir?
Cinsiyet kavramı biyolojik cinsiyet
ve toplumsal cinsiyet olmak üzere ikiye
ayrılır. Biyolojik cinsiyet, kişinin erkek
veya kadın olarak gösterdiği genetik
ve fizyolojik özellikleridir. Toplumsal
cinsiyet ise toplumun biyolojik cinsiyete,
yani kadın ve erkeğe yüklediği roller,
görevler ve sorumluluklardır. Dolayısıyla
toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı
ve beklentileri ile ilgili bir kavramdır .
Yukarıda
yapılan
tanımlardan
yola çıkarak biyolojik cinsiyet kaynaklı
farklılıkların doğuştan geldiğini, sonradan
öğrenilmediğini, esas olarak kişinin
biyolojik cinsiyeti üzerinde herhangi
bir söz hakkının bulunmadığını ve bu
cinsiyetin dünyanın her yerinde aynı
olduğunu; toplumsal cinsiyet ve yüklediği
rollerin ise bireylerin içinde yetişip
büyüdüğü sosyal ve kültürel ortama,
maruz kalınan sosyalleşme süreçlerine
ve her şeyden önemlisi kişinin kendisine
bağlı olarak geliştiğini söyleyebiliriz.
Şiddet Nedir? Türleri Nelerdir?
Ülkemizde aile kurumu, 6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile tüm
unsurlarıyla koruma altına alınmıştır. Bu
kanunda şiddet; kişinin,
fiziksel, cinsel, psikolojik
veya ekonomik açıdan
zarar
görmesiyle
veya acı çekmesiyle
sonuçlanan
veya

sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna
yönelik tehdit ve baskıyı veya özgürlüğün
keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal,
kamusal veya özel alanda meydana gelen
fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya
ekonomik her türlü tutum ve davranış
olarak tanımlanmıştır. Tanımda da yer
verildiği üzere şiddet, genel algının aksine
yalnızca fiziksel olarak ortaya çıkmaz.
Günümüzde dünya üzerinde, gelişmişlik
düzeyine bakılmaksızın tüm milletlerin
kanayan yarası halini almış olan, insan
haklarının en temel ve yaygın ihlali
niteliğindeki bu sorunun cinsel, psikolojik,
ekonomik ve dijital boyutları da vardır.
Fiziksel Şiddet
Bir kişinin başka bir bireyi
korkutmak, sindirmek veya herhangi bir
amaca yönlendirmek üzere kaba kuvvet
kullanması, o bireyi yaralaması veya bireyin
ölümüne neden olmasıyla sonuçlanan her
türlü şiddet eylemi fiziksel şiddet olarak
tanımlanır. Tokat, tekme veya yumruk
atmak, tartaklamak, sarsmak, hırpalamak,
saç çekmek, herhangi bir cisim fırlatmak,
kesici veya delici aletler veya ateşli silahlarla
yaralamak, işkence yapmak, sağlıksız
koşullarda yaşamaya zorlamak, sağlık
hizmetlerinden yararlanmayı engellemek
ve öldürmek gibi eylemler, fiziksel şiddet
tanımına dâhildir .
Cinsel Şiddet
Evli olsun veya olmasın, bir kişiyi
istemediği yerde, istemediği zamanda ve
istemediği biçimlerde cinsel ilişkiye, çocuk
doğurmaya veya doğurmamaya, kürtaja,
enseste veya fuhuşa zorlamak; kişiye karşı
telefonla, mektupla veya sözlü olarak cinsel
içerikli rahatsızlık verici davranışlarda
bulunmak cinsel şiddettir.

düşürmek, korkutmak, yok saymak veya
başkalarıyla kıyaslamak gibi davranışlarla
kişinin bedeninden çok ruh sağlığını hedef
alan her türlü eylem psikolojik şiddettir .
Ekonomik Şiddet
Kişinin sahip olduğu ekonomik
kaynakları, sürekli bir şekilde başkası
üzerinde tehdit veya yaptırım aracı olarak
kullanılmasıdır. Kişinin çalışmasına izin
vermemek veya kişiyi zorla çalıştırmak,
aileyi ilgilendiren ekonomik konularda
eşin fikrini sormadan kararlar almak;
kişinin kişisel servetini/mallarını elinden
almak, kredi çekmeye zorlamak suretiyle
borç altına sokmak, kariyerini veya kişisel
gelişimini engelleyen kısıtlamalar getirmek
gibi eylemler de ekonomik şiddettir.
Dijital Şiddet
Teknolojinin sunduğu imkânları
kişileri küçük düşürmek, denetlemek
ve/veya cezalandırmak için kullanmak;
örneğin, cep telefonuyla sürekli mesaj
göndermek, ısrarlı bir şekilde aramak,
akıllı telefon uygulamalarını kullanarak
takip etmek, iletişim bilgilerini başkalarına
vermek suretiyle rahatsız etmek, çıplak
fotoğraflarını çekmek ve/veya çekmekle
tehdit etmek dijital şiddettir.
Israrlı Takip (Stalking)
Bir kişinin bir başka kişiyi; nerede,
kiminle, ne yapıyor öğrenmek için fiziksel
olarak veya sosyal medyada ısrarlı bir
biçimde takip etmesidir.
Kaynakça
Dr. Sarp Üner, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, T.C.
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2008
Ekim), 6:8 (erişim 5.3.2018)
“Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Türleri”,
http://www.kadinininsanhaklari.org/kadinin-insan-

Psikolojik/Duygusal Şiddet
Duyguların ve duygusal ihtiyaçların,
karşı tarafa baskı uygulayabilmek için
sürekli olarak istismar edilmesi, bir
yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılması;
bir kişiye bağırmak, kişiyi küçük

haklari/yasalardaki-haklarimiz/siddet-goren-kadinne-yapabilir/kadina-karsi-siddet-ve-siddet-turleri/
“Şiddet Türleri”, https://vatandas.jandarma.
gov.tr/KYSOP/proje_sitesi/Siddet-Turleri
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“Tarım Gençlerle Yükseliyor” fikir
yarışmasının kazananları belli oldu
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
kazananları belli oldu.
15 Aralık 2017’de başvuruların
tamamlanmasının ardından İTB Yönetim
Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur Akın, İlhan
Zincircioğlu, Ümit Akkuş, Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Özer Hakan Bayraktar ve Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi İşletmeler Koordinatörü
Doç. Dr. Emre İlker, Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç
Gümüşkesen, Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Sinan
Yıldırım, GTHB İzmir İl Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
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Müdürü Ali Ateş’ten oluşan jüri tarafından
yarışma şartnamesine uygunluk gösteren
44 projenin belirlenmesinin ardından
iki etapta yapılan değerlendirmeler
sonucunda derece alanlar belirlendi.
Kazananların
belirlenmesinin
ardından 30 Ocak 2018 Salı günü İzmir
Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda
düzenlenen Ödül Töreninde derece
alanlara ödülleri takdim edildi. T.C. İzmir
Vali Yardımcısı Erol Türkmen, İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, çevre
oda/borsa ve üniversite temsilcilerinin
geniş katılımlarıyla gerçekleştirilen törenin
açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli, bu yıl ikincisi düzenlenen “Tarım
Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışmasına
tarım alanında çalışma yapmak isteyen
gençler tarafından gösterilen ilginin

ülkemiz için stratejik öneme sahip tarımı
sürdürülebilir kılmak adına oldukça
önemli olduğunu 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 gençlere tarımsal
alanda kendilerini gösterebilecekleri
fırsatları tanımaktan, genç nüfusu tarımla
ilgilenmeye teşvik etmekten memnuniyet

duyduklarını belirtti.
Açılış konuşmasının ardından İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli yarışmada jüri üyesi olan
İTB Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur
Akın, İlhan Zincircioğlu, Ümit Akkuş,
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Özer Hakan Bayraktar
ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İşletmeler Koordinatörü Doç. Dr. Emre
İlker, Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç Gümüşkesen,
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Sinan Yıldırım,
GTHB İzmir İl Müdürlüğü Koordinasyon
ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş’e
teşekkür plaketi takdim etti.
Jüri üyelerinin ödül takdiminin
ardından yarışmada projeleri sergileme
alan katılımcılara İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Bülent Arman ve Ercan Korkmaz
tarafından sertifikaları verildi. Sertifika
takdiminin ardından Vali Yardımcısı Erol
Türkmen, İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis
Başkanı Barış Kocagöz derece alan proje
sahiplerine ödüllerini takdim etti.
Ödül takdiminin ardından davetliler
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Toplantı odasında derece ve sergileme
alan proje sunumlarından oluşan sergiyi
gezerek eserleri inceledi.
Yarışmada ödül kazananlar
1.lik ödülü: Ali Kiremitçi - Taban Ped
2.lik ödülü: Bahadır Rüstem Toğaç
- Otomasyon Kontrollü Fide Aşılama
Makinesi
3.lük ödülü: Mert Kalaycı - Hobi
Bahçem
Mansiyon: Tuğba Okyay - Plantin
Üretimi
Mansiyon: Murat Mülayim - Pilsiz
Algılayıcılar ile Akıllı Tarım
Mansiyon: Oğuzhan Ayasun - Bir
Ekoloji Mucizesi “Biyolojik Kömür”

Ödül kazanan projelere ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz;
http://itb.org.tr/Haber/271-tarim-genclerle-yukseliyor-fikir-yarismasinin-kazananlari-belli-oldu
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İzmirli çocuklar tarımı resmetti
İzmir Ticaret Borsası tarafından
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl
Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
işbirliğinde çocuklara toprağın değerini
anlatmak, daha sağlıklı ve bilinçli nesiller
yetiştirmek amacıyla oluşturulan “Toprak
ve Çocuk Programı” çocuklara tarımı
sevdirecek
faaliyetlerle
çalışmalarını
sürdürüyor.

Bu kapsamda çocukların tarımı,
doğayı ve tarımsal süreçler ile insan
ve tarım arasındaki ilişkiyi daha iyi
kavrayabilmesi, tarımsal üretim süreçlerini
daha iyi gözlemleyebilmesi amacıyla İzmir
Ticaret Borsası ve İzmir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliği ile “Çocuk Gözüyle

Tarım” konulu resim yarışması düzenlendi.
İzmir Ticaret Borsası ve İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile
İzmir ili genelindeki resmi ve özel ilkokul
kurumlarında öğrenim gören tüm
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencilerine yönelik yarışmaya birinci
sınıflardan 142, ikinci sınıflardan 208,
üçüncü sınıflardan 235, dördüncü sınıf
öğrencilerinden 226 adet olmak üzere
toplam 811 adet resim gönderildi.
Yarışma şartnamesine uygunluk
gösteren eserler arasından İTB Meslek
Komitesi Başkan Yardımcısı ve Toprak
Çocuk Programı Komisyon Üyesi Sonnur
Kırmızıoğlu, İTB Yönetim Kurulu Üyesi
ve Toprak Çocuk Programı Komisyon
Üyesi Derya Pala, T.C. Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Özgür
Özkan, Karabağlar Vali Nevzat Ayaz
Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni
Meliha Akıner, Karabağlar İzmir Anadolu
Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuray
Cihan’dan oluşan jürinin etaplar halinde
yaptığı değerlendirme sonucunda derece

alanlar belirlendi ve toplamda 60 eser
sergilenmeye hak kazandı.
Derece alan ve sergilenmeye hak
kazanan resimler 22 Şubat 2018 Perşembe
günü İzmir Ticaret Borsası Üzüm
Salonu’nda düzenlenen sergiyle ziyarete

açıldı ve yapılan törenle derece alanlara
tablet, mini tablet, fotoğraf makinası, mp4
çalar gibi ödüller dağıtıldı.
Kestelli: Toprağı seven bir nesil
istiyoruz
Sergi ve ödül töreninin açılışında
yaptığı konuşmada Toprak ve Çocuk
Programı’nın gelecek nesillere tarım
sevgisi aşılamada oldukça değerli bir proje
olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Borsası
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Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli,
“Günümüz dünyasında sanayileşme, hızlı
nüfus artışı ve şehirleşme, doğal çevre ve
tarımsal ürünlerdeki risklerin artmasına
neden oldu. Gıda güvenliği, gıda güvencesi,

sürdürülebilir çevre, sağlıklı yaşam gibi
kavramlar ön plana çıktı. Bu çerçeveden
yola çıkarak; 1891 yılından bu yana
faaliyet gösteren Borsamız temel borsacılık
hizmetlerinin yanı sıra gerçekleştirmiş
olduğu sosyal projeler ile de diğer borsalar
içerisinde önemli ve saygın bir yer
edinmiştir” dedi.
Borsacılık
faaliyetlerinin
yanı
sırsa gerçekleştirdikleri sosyal projeler
ile doğal kaynakları koruyan, çevreye
karşı duyarlı, toprağa ve tarıma değer
veren ve sağlıklı beslenme konusunda
bilgili bir nesil yetiştirilmesine katkı
sağlamanın temel hedeflerinden biri
olduğunu söyleyen Işınsu Kestelli, “Geçen
yıl başlattığımız ve uzun yıllar devam
etmesini dilediğimiz “Toprak ve Çocuk”
programı ile topraktan, tarladan, bahçeden
uzaklaşan çocuklarımıza yeşili, toprağı,
tarlayı sevdirmek ve onlara tarımla iç içe
bir yaşam felsefesi aşılamak istiyoruz” diye
konuştu.
Törenin
açılış
konuşmasının
ardından Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli yarışmada jüri üyesi olan İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve
Toprak ve Çocuk Programı Komisyon
Üyesi Derya Pala, İzmir Ticaret Borsası
Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti
Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve
Toprak ve Çocuk Programı Komisyon
Üyesi Sonnur Kırmızıoğlu, İzmir Anadolu

Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuray
Cihan, Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
Görsel Sanatlar Öğretmeni Meliha
Akıner ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim
Görevlisi Özgür Özkan’a teşekkür plaketi
takdim etti.
Jüri üyelerinin ödül takdiminin
ardından yarışmada projeleri sergileme
alan katılımcılara sırasıyla Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Özer Hakan Bayraktar, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Cemil
Çumak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı,
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Bülent Arman ve
Ercan Korkmaz tarafından sertifikaları
verildi. Sertifika takdiminin ardından
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis Başkanı
Barış Kocagöz derece alan proje sahiplerine
ödüllerini takdim etti.
Ödül kazananlar;
1. ve 2. Sınıflar kategorisi:
1. Nehir Uzuner – Karşıyaka Özel
TAKEV İlk ve Orta Okulu
2. Ertuğrul Gazi Karakaya - Recep
Ersayın İlkokulu
3. Cemre Akkuş - Başöğretmen
Atatürk İlkokulu
Mansiyon: Gökçe Türkdil - Fevzi
Çakmak İlkokulu
3. ve 4. Sınıflar kategorisi:
1. Busem Akbaş – Özel Ege Lisesi
2. İli Atalan – 80. Yıl Betontaş
İlkokulu
3. Nehir Özbay - Karşıyaka Özel
TAKEV İlk ve Orta Okulu
Mansiyon: Mehmet Ada Başokçu Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe İlkokulu
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Derece alan resimler
22- MART 2018

1. ve 2. Sınıflar kategorisi:

3. ve 4. Sınıflar kategorisi:

1. Nehir Uzuner – Karşıyaka Özel TAKEV İlk ve Orta Okulu

1. Busem Akbaş – Özel Ege Lisesi

2. Ertuğrul Gazi Karakaya - Recep Ersayın İlkokulu

2. İli Atalan – 80. Yıl Betontaş İlkokulu

3. Cemre Akkuş - Başöğretmen Atatürk İlkokulu

3. Nehir Özbay - Karşıyaka Özel TAKEV İlk ve Orta Okulu

Mansiyon: Gökçe Türkdil - Fevzi Çakmak İlkokulu

Mansiyon: Mehmet Ada Başokçu Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe İlkokulu
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Üzüm ve incirde birinciler seçildi
127 yıldır Türkiye’nin siyasi ve
ekonomik hayatına tanıklık eden nadir
kurumlardan İzmir Ticaret Borsası’nın 15
Haziran-30 Eylül 2017 tarihleri arasında
düzenlediği #itbyarisma17 Instagram
Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın ödül
töreni 28 Kasım 2017 Salı günü Borsa
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya Ege’nin
ihracat yıldızları üzüm ve incirde üretim,
hasat, kurutma ve işleme süreçlerine ilişkin
fotoğraf ve videolarla katılım sağlandığını
belirterek, “Önümüzdeki yıllarda değişik
ürünlerle yarışmaya devam etmeyi
planlıyoruz” dedi. Borsa’nın günümüzde
önemli bir varoluş mecrası olan sosyal
medyayı etkin bir şekilde kullanmaya
özen gösterdiğini vurgulayan Kestelli,
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“Yarışma ile ilgili Facebook ve Instagram
kanallarında yapılan reklam çalışmamız,
853.077 kez yayınlandı. Yarışma duyurusu,
sosyal medya yoluyla 333.837 kişiye erişti.
835 kişi tıklayarak www.itb.org.tr adresli
web sitesinde yer alan yarışma sayfamıza
yönlendi. Yarışmaya 756 eser yüklendi.
Şartnameye uygunluk gösteren 463 eser
jüri değerlendirmesine sunuldu ve etaplar
halinde yapılan elemeler sonucunda
derece alan eserler belirlendi. Yarışmamıza
gösterilen yoğun ilgi ve katılım bizleri çok
mutlu etti.” diye konuştu.
Törenin
açılış
konuşmasının
ardından İzmir Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli yarışmada
jüri üyesi olan İTB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz, İTB Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Tayfur Akın, İTB
Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, 9
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Fotoğrafçılık Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökhan Birinci, Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ahmet İmançer, Yaşar Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Özlem Aşman Alikılıç, İzmir Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Foto
Muhabirleri İzmir Şubesi Başkanı Kadir
Kemaloğlu ve İFOD Yönetim Kurulu
Başkanı Lütfü Dağtaş’a teşekkür plaketi
takdim etti.

Jüri üyelerinin ödül takdiminin
ardından yarışmada eserleri sergileme
alan katılımcılara İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent
Arman ve Meclis Başkan Yardımcısı Ömer
Gökhan Tuncer tarafından sertifikaları
verildi. Sertifika takdiminin ardından
davetlilere yarışmada derece alan üzüm ve
incir kategorisindeki fotoğraf ve videoların
gösterimi yapıldı. Ardından, İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli derece alan eser sahiplerine
ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin sona
ermesinin ardından davetliler İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Toplantı odasında
derece ve sergileme alan fotoğraflardan
oluşan sergiyi gezerek eserleri inceledi.
Toplam 28 bin TL ödül, sahiplerini
buldu
Üzüm Fotoğraf, Üzüm Video, İncir
Fotoğraf, İncir Video kategorilerinde
düzenlenen ve birincilik ödülünün
4.000 TL, ikincilik ödülünün 2.000 TL,
üçüncülük ödülünün 1.000 TL olarak
belirlendiği yarışmaya katılan eserler; İTB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz, İTB Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Tayfur Akın, İTB Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan Zincircioğlu, 9 Eylül Üniversitesi
GSF Fotoğrafçılık Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökhan Birinci, Ege Üniversitesi

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ahmet İmançer, Yaşar Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Özlem Aşman Alikılıç, İzmir Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Foto
Muhabirleri İzmir Şubesi Başkanı Kadir
Kemaloğlu ve İFOD Yönetim Kurulu
Başkanı Lütfü Dağtaş’tan oluşan jüri
heyeti tarafından değerlendirildi. İncir

Üzüm Fotoğraf Kategorisi:

video kategorisinde dereceye girecek
eser değerlendirilemediğinden, bir adet
mansiyon ödülü verilmesi kararlaştırıldı.
Mansiyon ödülünün değeri İzmir Yönetim
Kurulu tarafından daha sonra belirlenecek.
Jüri değerlendirmesi sonucunda,
yarışma kategorilerinde derece alanlar
şöyle oluştu:

Üzüm Video Kategorisi:
1. Ramazan Emiroğlu - @remiroglu
2. Hakan Kuyumcu - @hakankuyumcu
3. Uğur Uygun - @ugur.uygun
İncir Video Kategorisi:
Anıl Can - @anilcanuguz
(Mansiyon)

İncir Fotoğraf Kategorisi:

1. Hakkı Çılgın - @hakkicilgin

1. İsmet Danyeli - @ismetdanyeli

2. İbrahim Aysundu - @ibrahimaysundu

2. Tayfun Taner - @tayfuntaner09

3. Feyzullah Tunç - @feyzullahtuncc

3. Nadire Günday - @gundaynadire
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Çalışma Ekibi:
Kenan KESKİNKILIÇ
Bilge KEYKUBAT
Ar-Ge Müdürlüğü

2017 Yılı Tarımsal Üretim Maliyetleri;
Kütlü Pamuk, Kuru Üzüm, Kuru İncir, Sofralık
Zeytin ve Zeytinyağı

Bu çalışmanın önemi ve amacı
nedir?
Türkiye bir tarım ülkesidir. Tropikal
iklime özgü birkaç tarım ürünü dışında
hemen hemen tüm bitkiler ülkemizde
yetişebilmektedir. Hayvancılık ve balıkçılık
alanında da ülkemizin önemli potansiyeli
mevcuttur. Özellikle son dönemde
yaşanmakta olan kırmızı et sorunu bu
potansiyelin nereye kaybolduğu sorusunu
akla getirmiyor değil. Ancak bu çalışmanın
konusu olmadığı için burada hayvancılık
konusuna değinilmeyecektir.
Ege Bölgesi, ülkemizin milli gelirine
önemli katkılar sağlayan bazı tarım
ürünlerine
evsahipliği
yapmaktadır.
Bunlar içerisinde kalitesiyle ön plana
çıkan Ege Pamuğu, dünya ihracat lideri
olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm (bir
diğer adıyla Ege Sultani Üzümü) ve kuru
incir (Ege İnciri), Ege’nin dağlarında ve
ovalarında yetişen milyonlarca zeytin
ağacından özenle toplanan zeytinler ve
bunlardan elde edilen leziz zeytinyağları
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yer almaktadır. İzmir Ticaret Borsası
olarak bu önemli ürünleri korumayı bir
borç bildik ve bu yönde aşağıda logoları
yer alan coğrafi işaret tescillerini Türk
Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla 2003
yılında aldık. 2017 yılında yaptığımız
çalışma ile Urla Sakız Enginarı isimli
coğrafi işaretimizi alarak koruduğumuz
ürün sayısını dörde çıkardık.
Türkiye güçlü bir tarım ülkesi
olmasına
rağmen,
girdilerde
dışa
bağımlılık, yüksek üretim maliyetleri,
verimlilik sorunları, arz zincirinde
yaşanan sıkıntılar vb. nedenlerle zor
dönemler geçirmektedir. Üstü açık fabrika
benzetmesi tarımın risk ve belirsizliklerle
içi içe olduğunu anlatmaktadır. Bir de
uzun dönemli tarım politikalarının
hayata geçirilememesi tarımı çoğu kesim
için gerçekten zor ve sancılı bir faaliyete
dönüştürmektedir.
Diğer bir açıdan ülkemizde küçük
ölçekli aile çiftçiliği yapan işletme sayısı her
geçen yıl azalmaktadır. Gençler tarımdan

uzaklaşmaktadır. Kırsalda mecburiyetleri
gereği kalmakta olan yaşlı kesim, kısıtlı
imkânlarla
tarım
yapmaktadırlar.
Ekonomik açıdan işletme ölçeği büyüdükçe
tarımsal üretim maliyetleri düşmektedir.
Aile işletmelerince üretilen birçok
tarım ve gıda ürünü kalitesiyle ön plana
çıkmaktadır. Tarım ürünlerinin korunması
aile
işletmelerinin
korunmasından
geçmektedir.
Türkiye’de tarımın yapısal birçok
problemi olduğu kesindir ancak bu
yazımızda bu sorunlara daha fazla
değinmeden çalışmamızın konusu olan
tarımsal üretim maliyetinden bahsetmek
istiyoruz. Tarımsal ürünlere ilişkin üretim
maliyeti hesabı Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Ziraat Odaları vb bazı kurumlar
tarafından da yapılmaktadır. İzmir
Ticaret Borsası olarak üretim maliyeti
araştırmasını tüm tarım ürünlerinde değil
sadece Borsamız kotasyonunda önemli bir
yere sahip olan pamuk, üzüm, incir, zeytin
ve zeytinyağı ürünleri için 2012 yılından

buyana düzenli olarak yapılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Ege Bölgesi’nin
en önemli tarımsal emtialarından olan
pamuk, kuru üzüm, kuru incir, zeytin ve
zeytinyağı için tarımsal üretim maliyetinin
hesaplanmasıdır.
Çalışmada izlenen yöntem:
Tarım ürünleri piyasası tam rekabet
piyasasının en ideal örneğidir. Ancak
tarımsal üretim ve tarım ürünleri ticareti,
sektörün yapısı gereği risk ve belirsizliklerin
en yoğun yaşandığı sektördür. Bu nedenle
tarımsal ürünlerinin sürdürülebilir arzı
büyük önem taşımaktadır.
Sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın
ana konularından biri üretim dönemine
katılan girdi maliyetleridir. Üretime katılan
girdilerin fiyatlarında yaşanan değişimler
pazarlama kanalında aksamalara sebep
olmakta ve tarım ürünleri fiyatlarını
her kademede doğrudan etkilemektedir.
Üretim maliyeti, bu çalışmanın ana
konusunu oluşturmaktadır. Çalışma ile
incelenen 4 ürün için tarımsal üretimin
her aşamasında karşılaşılan masraflar
ortaya konularak sürdürülebilir tarım ve
hayvancılığın önemi tartışılmaktadır.
Üretim maliyeti hesabında kullanılan
veriler, üretim bölgesini temsil edebilecek
düzeyde olan üreticilerle yapılan yüz yüze
anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışma
İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir illerini
kapsamaktadır.
Elde edilen verilerin analiz sürecinde
pamuk için tek yıllık, kuru üzüm, kuru
incir ve zeytin için ise çok yıllık bitkilerden
elde edilen tarım ürünlerinin üretim
maliyetleri hesaplamalarında kullanılan
bilimsel yöntemlerden faydalanılmıştır.
Maliyetler kısaca; Değişken ve
Sabit Masraflar olarak iki ana kalemde
incelenmiştir.
Değişken masraflar: Üretim hacmine
bağlı olarak azalan veya artan masraflardır.
Bitkisel üretimde değişken masraflar:
Tohum, fidan, gübre, ilaç, yakıt, işçilik
masrafları, ürün satış ve taşıma masrafı,
ürün sigortası vb.’dir.

ŝǌĞůŐĞϭ͗ϮϬϭϳz/>/<md>mWDh<dZ/D^>mZd7DD>7zd7
Sabit masraflar:
ORTALAMA
D>7zdhE^hZ>Z/
Üretim hacmine bağlı
D>7zd;d>ͬĂͿ
307,44
olmayan,
mutlaka A '7Z7'7Z>Z7
ϯϯ͕ϱϬ
yapılması
gereken 1 dŽŚƵŵĞĚĞůŝ
2 'ƺďƌĞĞĚĞůŝ
ϴϲ͕Ϭϴ
masraflardır. Bunlar; 3 ŝƌĂŝDƺĐĂĚĞůĞ7ůĂĐŦĞĚĞůŝ
ϭϯϮ͕ϲϰ
arazi kirası, sigorta, 4 ^ƵĞĚĞůŝ
ϱϱ͕Ϯϭ
214,04
yıpranma
payı, B </Ds7b7>7<'7Z>Z7
ϭϰ͕ϰϯ
sermaye faizi (makine, 5 7ůŬ^ƺƌƺŵ;ƐŽŶďĂŚĂƌƐƺƌŵĞƐŝͿ
6 7ŬŝůĞŵĞ;7ůŬďĂŚĂƌƐƺƌŵĞƐŝͿ
ϭϰ͕ϰϯ
bina vb.), vergi vb. 7 dĂďĂŶ^ƺƌŐƺǀĞdŦƌŵŦŬ
ϭϱ͕ϯϮ
kalemlerdir.
Sabit 8 'ƺďƌĞůĞŵĞ7ƔĕŝůŝŒŝ
Ϯϱ͕ϰϲ
ϭϮ͕ϮϮ
masraflar
maliyet 9 ŬŝŵǀĞdŽŚƵŵ<ĂƉĂƚŵĂ
ϱϬ͕ϴϳ
h e s a p l a m a l a r ı n d a 10 ŝƌĂŝDƺĐĂĚĞůĞ7ƔĕŝůŝŒŝ
11 ^ƵůĂŵĂ7ƔĕŝůŝŒŝ
Ϯϰ͕Ϭϲ
genelde göz önünde 12 ĂƉĂůĂŵĂͲ^ĞǇƌĞůƚŵĞ
ϱϲ͕ϵϲ
bulundurulmamakta 14 ŝŒĞƌ;bŽĨƂƌ͕ǇĂŵĂŬǀď͘ŬŝƌĂƐŦͿ
ϵ͕Ϯϭ
121,36
ve
dikkate C ,^ds,ZDE'7Z>Z7
ϭϭϰ͕ϳϭ
a l ı n m a m a k t a d ı r . 15 ,ĂƐĂƚǀĞ,ĂƌŵĂŶ
ϭϯ͕Ϯϵ
16 EĂŬůŝǇĞ7ƔůĞƚŵĞǇĞǀĞWĂǌĂƌĂdĂƔŦŵĂ
Ancak
toplam D )7b<ED^Z&>ZdKW>D/;DdͿ;ннͿ
642,83
giderlere ilave edilmesi 17 zĂƉŦůĂŶDΖŶŝŶ&Ăŝǌ<ĂƌƔŦůŦŒŦ;йϱͿ
ϯϮ͕ϭϰ
E
dKW>D)7b<ED^Z&>Z;dDͿ;нϭϳͿ
674,98
maliyet muhasebesi
18 'ĞŶĞů7ĚĂƌĞ'ŝĚĞƌůĞƌŝ;dDΖŶŝŶйϯΖƺͿ
ϮϬ͕Ϯϱ
açısından zorunludur.
19 dĂƌůĂ<ŝƌĂƐŦ
ϰϰϱ͕ϬϬ
Çeşitli Giderler: F dKW>D^7dD^Z&>Z;d^DͿ;ϭϴнϭϵͿ
465,25
B e k l e n m e y e n G dKW>DmZd7DD^Z&>Z/;н&Ϳ
1.140,23
<ƺƚůƺWĂŵƵŬsĞƌŝŵŝ;<ŐͬĂͿ
479,64
masraflara
karşılık
<md>mWDh<mZd7DD>7zd7;d>ͬ<ŐͿ
2,38
eklenen bu maliyet
EŽƚϭ͗ϭŬŐŵĂůŝǇĞƚŝǀĞƌŝŵĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝŶĞŐƂƌĞĨĂƌŬůŦůŦŬŐƂƐƚĞƌĞďŝůŝƌ͘
unsuru,
masraflar EŽƚϮ͗ƵĂƌĂƔƚŦƌŵĂŶŦŶǀĞƌŝůĞƌŝ7ǌŵŝƌ;DĞŶĞŵĞŶ͕ĞƌŐĂŵĂͿ͕ǇĚŦŶ;^ƂŬĞ͕'ĞƌŵĞŶĐŝŬ͕<ŽĕĂƌůŦͿǀĞDĂŶŝƐĂ
ƉĂŵƵŬƺƌĞƚŝŵďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞƺƌĞƚŝĐŝůĞƌůĞǇƺǌǇƺǌĞǇĂƉŦůĂŶĂŶŬĞƚůĞƌĚĞŶĞůĚĞĞĚŝůŵŝƔƚŝƌ͘
toplamının %5’i olarak
ortalamasıdır.
esas alınmıştır.
1 Kg ürün için üreticinin ödediği
Arazi Kirası: Kayıt tutan çiftçinin
yetiştiricilik yaptığı arazi kendisinin ise bedel 1 dekar alanda yapılan toplam
söz konusu köyde geçerli olan arazi kirası masrafın, aynı alandan elde edilen üretim
değeri kuru veya sulu olması dikkate miktarına bölünmesi ile tespit edilmiştir.

alınarak anket yoluyla belirlenmiştir.
Sermaye Faizi: Masraflar Toplamı,
Çeşitli Giderler ve Arazi Kirası toplamının
%8’i (Ziraat Bankası yıllık faiz oranı)
hesaplamada dikkate alınmıştır.
Yönetim
Giderleri:
Masraflar
Toplamı, Çeşitli Giderler ve Arazi kirası
toplamının %3’ü olarak esas alınmıştır.
Anket yoluyla elde edilen veriler
bilgisayar ortamında derlenerek her
bir gider kalemi için yapılan tüm anket
sonuçlarının
ortalaması
alınmıştır.
Ortalama verilerin toplamı ana gideri
oluşturmuştur.
1 Kg üretim maliyeti hesabında
kullanılan verim miktarı, her bir köyde veya
bölgede yapılan üretici görüşmelerinde
saptanan
verim
miktarlarının

1- Ege Bölgesi Kütlü Pamuk
Tarımsal Üretim Maliyeti
Dünya pamuk talebi, artan dünya
nüfusuna paralel olarak artmaktadır.
Dünyada az sayıda ülkenin ekolojisi pamuk
tarımına elverişli olması nedeniyle, dünya
üretiminin % 80’ine yakını Türkiye’nin
de içinde bulunduğu Pamuk Kuşağında
yer alan az sayıda ülke tarafından
üretilmektedir.
Ülkemizde en yüksek cari fazla veren
tekstil sektörümüzün pamuk tüketimi
yaklaşık 1,5 milyon tondur. Ancak,
özellikle son yirmi yılda yaşanan birtakım
ekonomik
olumsuzluklar
nedeniyle
yurtiçi üretim, talebi karşılayamaz hale
gelmiş olup bugünkü yerli üretim ancak
talebin yarısını karşılar hale gelmiştir.
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Pamuk üretiminde kendine yeter bir ülke
olamamamızın ana sebebi üreticilerin
alternatif ürünlere yönelmesi olmuştur.
Bunun nedeni ise üreticinin pamuk
tarımından kar edememesi, çoğu küçük
aile işletmelerinin masraflarını dahi
karşılayamadığı dönemler yaşamasıdır.
Bu sorun pamuk üretim maliyetinin
yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Maalesef tarımsal üretim aşamasında
kullanılan girdilerin büyük çoğunluğunun
tedariğinde dışa bağımlılık söz konusudur.
İthal edilen girdilerin fiyatlarına müdahale
edilememesi maliyetlerin yükselmesine,
pamukta uluslararası anlaşmalar gereği
yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına paralel
seyretmek zorunda olması ise üreticilerin
kar edememesine sebep olmaktadır.
Çizelge 1’de 2017 yılı ürünü pamuk üretim
maliyeti verilmiştir.
Çalışmanın sonucuna göre 2017
yılında pamuk üreticisinin 1 dekar alanda
pamuk yetiştirmek için değişken ve sabit

giderlere ödediği toplam bede l.140,23
TL’dir. Bunun 642,83 TL’si değişken
masraflar olup 465,25 TL’si tarla kirasının
da içinde barındıran sabit masraflardan
ibaret olduğu hesaplanmıştır.
Anket çalışma bölgesinde tespit
edilen ortalama verim 465,25 Kg/Dekar’dır.
Sonuç olarak dekara toplam masrafın
ortalama verime bölünmesiyle elde edilen
1 Kg pamuk üretim maliyeti 2017 yılı için
2,38 TL olduğu hesaplanmıştır.

2- Ege Bölgesi Kuru Üzüm
Tarımsal Üretim Maliyeti
Kuru üzüm Ege Bölgesinin en önemli
ihraç ürünlerinden birisidir. İngiltere,
Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve
Belçika kuru üzüm ihraç edilen ülkelerin
başında gelmektedir. Bölgemizde Manisa,
Denizli ve İzmir illerinde yetiştirilmekte
olan üzümün ticaretinin önemli bir
kısmı İzmir Ticaret Borsası Kuru Üzüm
İşlem Salonu’nda gerçekleşmekte, işlem
salonunda
tespit
edilen
fiyatlar
ŝǌĞůŐĞϮ͗ϮϬϭϳz/>/<hZhmmDmZd7DD>7zd7
ülkemiz ve dünya
KZd>DD>7zd
D>7zdhE^hZ>Z/
için
referans
(TL/DEKAR)
oluşturmaktadır.
A
BAKIM
918,94
dŽƉƌĂŬ7ƔůĞŵĞ;^ƺƌŵĞǀď͘Ϳ
137,69
Dış
ticarete
Budama
99,69
35,00
ƵĚĂŵĂƌƚŦŒŦdŽƉůĂŵĂ
konu olan tarımsal
<ŽůĂŒůĂŵĂ
55,29
ürünlerde maliyetler
zĞƔŝůƵĚĂŵĂ;&ŝůŝǌͿ
48,14
Yaprak Budama
53,08
daha hassas bir
'ƺďƌĞůĞŵĞ
187,63
konudur.
Çünkü
7ůĂĕůĂŵĂ
255,67
Sulama
65,00
uluslararası piyasada
ŝŒĞƌ͖;ƐŝŐŽƌƚĂ͕ƚĞů͕ĚŝƌĞŬǀď͘Ϳ
168,50
B
HASAT ve KURUTMA
452,69
ürün fiyatının diğer
^ĞƌŐŝzĞƌŝ,ĂǌŦƌůŦŒŦ
224,44
ülkelerle rekabette
171,82
,ĂƐĂƚ;<ĞƐŝĐŝ͕^ĞƉĞƚĕŝǀĚ͘Ϳ
25,56
ĂŶĚŦƌŵĂzĞƌŝŶĞdĂƔŦŵĂ
ayrı
bir
önemi
43,56
ĂŶĚŦƌŵĂ7ƔůĞŵŝ;WŽƚĂƐĂ͕ĞǇƚŝŶǇĂŒŦ͙Ϳ
vardır.
Bu
nedenle
54,13
Sergici
24,00
dŽƉůĂŵĂͲ<ŦƌŵĂ
maliyet konusu her
29,14
^ĂǀƵƌŵĂͲƵǀĂůůĂŵĂ
37,22
EĂŬůŝǇĞͲbƂĨƂƌͲƌĂĕ<ŝƌĂƐŦ
yeni dönemde daha
C
1.371,63
)7b<E'7Z>ZdKW>D/
hassas bir konu
^ĂďŝƚDĂůŝǇĞƚ,Ăƌŝĕϭ<ŐmƌĞƚŝŵDĂůŝǇĞƚŝ
2,04
KZd<'7Z>Z
olarak
karşımıza
ĞƔŝƚůŝ'ŝĚĞƌůĞƌ
68,58
çıkmaktadır. Çizelge
72,01
Sermaye Faizi
'ĞŶĞů7ĚĂƌĞ'ŝĚĞƌůĞƌŝ
43,21
2’de 2017 yılı ürünü
ŦƉůĂŬƌĂǌŝĞŒĞƌŝŶŝŶ&Ăŝǌŝ
679,69
dĞƐŝƐ'ŝĚĞƌŝŵŽƌƚŝƐŵĂŶWĂǇŦ
143,23
için
hesaplanan
D
1.006,71
^7d'7Z>ZdKW>D/
kuru üzüm üretim
E
2.378,34
mZd7DD^Z&>Z/dKW>D/;нͿ
F
671,88
sZ7D;<ŐͬĞŬĂƌͿ
maliyeti
yer
^ĂďŝƚDĂůŝǇĞƚĂŚŝůϭ<ŐmƌĞƚŝŵDĂůŝǇĞƚŝ
3,54
almaktadır.
EŽƚϭ͗ϭŬŐŵĂůŝǇĞƚŝǀĞƌŝŵĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝŶĞŐƂƌĞĨĂƌŬůŦůŦŬŐƂƐƚĞƌĞďŝůŝƌ͘
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araştırma sonucuna göre 2017 yılında
kuru üzüm üreticisinin 1 dekar alanda
üretim yapabilmek için ödediği ortalama
bedel 2.378,34 TL’dir. Bunun 1.371,63 TL’si
değişken masraflar olup 1.006,71 TL’si
sabit masraflardan ibarettir.
Anket çalışma bölgesinde tespit
edilen ortalama verim 671,88 Kg/dekar’dır.
Sonuç olarak dekara toplam masrafın
ortalama verime bölünmesiyle elde edilen
1 Kg kuru üzüm üretim maliyetinin 2017
yılı için 3,54 TL olduğu saptanmıştır.
Ancak bu maliyet hesabına örtük (sabit)
masrafların dahil edilmemesi durumunda
hesaplanan Kg maliyeti 2,04 TL’dir.
Kuru üzüm maliyetleri detaylı
incelendiğinde sabit masrafların çok
yüksek olduğunu görmekteyiz. Üretim
miktarına bağlı olmaksızın ortaya
çıkan ve görünmeyen giderler olarak
adlandırabileceğimiz sabit giderler toplamı
1.371,63 TL’dir. Burada en yüksek rakamın
arazi kirası olduğunu görmekteyiz. Tam da
bu noktada önemli bir hususu vurgulamak
gerekmektedir. Bölgede arazilerin kıymeti
yüksek olduğundan özellikle üzerinde bağ
tesisi olan arazi kirası da oldukça yüksektir.
Yapılan çalışma neticesinde kuru üzüm
yetiştiriciliğinin kira yoluyla yapılmasının
ekonomik açıdan karlı olmadığını
söyleyebiliriz. Bu nedenle Ege Bölgesi’nde
kuru üzüm yetiştiriciliği, arazi sahiplerinin
kendi aile işgücü üretime katarak
gerçekleşmekte olduğunu gözlenmektedir.
3- Ege Bölgesi Kuru İncir Tarımsal
Üretim Maliyeti
Kuru incir, kuru üzüm gibi Bölgenin
ve ülkenin önemli ihraç ürünlerinden
birisidir. Bugün dünyada az sayıda ülke
kuru incir yetiştirmektedir. Türkiye, dünya
kuru incir üretiminin %50’ini karşılayarak
dünya kuru incir ihracat lideri olmuştur.
İncir ülkemizin hemen hemen her
bölgesinde yetişebilmektedir. Ancak Ege
Bölgesi kurutmalık incirin hemen hemen
tamamının yetiştirildiği Bölgedir. Bunda
Bölgenin ideal ilkim koşullarının etkisi
büyüktür.
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23,75
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Maliyet hesabı araştırmasının sonuçları Çizelge
3’de belirtilmiştir.
Yapılan araştırma sonucuna göre 2017 yılında
kuru incir üreticisinin 1 dekar alanda üretim
yapabilmek için ödediği ortalama bedel 1.271,70
TL’dir. Bunun 754,00 TL’si değişken masraflar olup
517,70 TL’si sabit masraflardan ibarettir.
Anket çalışma bölgesinde tespit edilen ortalama
verim 385 Kg/dekar’dır. Sonuç olarak dekara toplam
masrafın ortalama verime bölünmesiyle elde edilen 1
Kg kuru incir üretim maliyetinin 2017 yılı için 3,30 TL
olduğu saptanmıştır.
4- 2017 Yılı Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı
Tarımsal Üretim Maliyeti
Zeytin bir Akdeniz coğrafyası bitkisidir. Akdeniz
kuşağı boyunca uzun bir koridorda yetişmekte olan
Zeytin Ege Bölgesiyle özdeşleşmiş bir ağaçtır. Bizans
zamanlarından kalma dik yamaçlarda yerçekimine
karşı yüzlerce yıldır ayakta duran ve meyve vermeye
devam eden ağaçlar vardır.
Zeytin ve zeytinyağı katma değeri yüksek
ürünlerdir. Bölgede binlerce ailenin geçim kaynağını
oluşturmaktadır. Gerek sofralık gerekse yağlık olarak

değerlendirilen zeytinler Ege Bölgesi Tarımsal üretim
deseninde önemli bir yere sahiptir.
Tarımsal üretim maliyeti hesabı araştırmasının
sonuçları Çizelge 4’de belirtilmiştir.
Çalışmanın sonuçlarına göre 1 dekar alanda sofralık
zeytin üretimi için değişken giderlere harcanan bedel
(girdiler, bahçe bakımı ve işçilik ile hasat) toplamda
932,51 TL/da’dır. Bunun yanında görünmeyen (sabit)
giderler (sermaye faizi, idari giderler vd) toplamda 648,03
TL/da’dır. Değişken ve sabit giderlerin toplamı maliyet
muhasebesi anlamında üretim masraflarını yansıtmakta
olup 1 dekarda toplam üretim masrafı 1.580,55 TL
olarak hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen ortalama
sofralık zeytin verimi 682,79 Kg olup toplam üretim
masrafına bölünmesinde elde edilen sonuca göre 1 kg
sofralık zeytinin tarımsal üretim maliyeti 2,31 TL olarak
hesaplanmıştır.
Yine çalışmanın sonuçlarına göre 1 dekar alanda
zeytinyağı üretimi için değişken giderlere harcanan
bedel toplamda 531,87 TL/da ve sabit giderler toplamı
ise 332,30 TL/da’dır. Toplam üretim masrafı 864,17 TL
olarak hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen ortalama
zeytinyağı verimi 472,82 Kg olup toplam üretim masrafına
bölünmesinden elde edilen sonuca göre 1 kg zeytinyağı
üretiminin maliyeti 9,73 TL olarak hesaplanmıştır.
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Kadın girişimcilerden Dokuz Eylül öğrencilerine girişimcilik dersi
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler
Kurulu
(KGK)
organizasyonunda
gerçekleştirilen Dokuz Eylül Üniversitesi
İşletme Fakültesi öğrencilerine yönelik
Girişimcilik Dersi 20 Kasım 2017
Pazartesi günü İzmir Ticaret Borsası ev
sahipliğinde yapıldı. Ders kapsamında
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Başkanı Aysel Öztezel ve Kurul üyeleri
ile öğrenciler arasında girişimcilik ve
iş dünyasında başarıya ulaşmak için
yapılması gerekenler hakkında karşılıklı
fikir alışverişinde bulunuldu.

2013 yılında TOBB İzmir İl Kadın
Girişimciler Kurulu ve Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi arasında
imzalanan Eğitim ve Araştırma Protokolü
kapsamında,
fakültede
Girişimcilik
Dersleri verilmeye başlanarak, Fakülte
öğrencilerine TOBB İzmir İl Kadın
Girişimciler Kurulu üyeleri tarafından
Mentörlük
desteği
sağlanıyor.
Bu
kapsamda, iş dünyasında başarıya ulaşmış
birçok kadın girişimci öğrencilerin
derslerine konuk olup girişimcilik
hikayelerini anlatarak, iş dünyasındaki
tecrübelerini paylaştı.

Kadın girişimcilerden Ufuk Tarhan söyleşisi
Koordinatörlüğü İzmir Ticaret
Borsası tarafından yürütülen TOBB
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu
organizasyonunda girişimcilik haftası
etkinlikleri
kapsamında
“Kadın
Girişimciliğinde geleceğe yön vermek”
temasıyla Fütürist yazar Ufuk Tarhan’ın
konuşmacı olarak katıldığı ve başarılı bir
gelecek tasarımının anlatıldığı “Gelecek
Peşimizde” konulu söyleşi 22 Kasım 2017
Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası Yeni
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Aysel Öztezel, TOBB ve Turkcell
işbirliğinde hayata geçirilen, geleceği
yazan kadınlarla ilgili projeyi hatırlatarak,
birliktelikten güç doğduğunu ve birçok
kadına istihdam sağlandığını dile getirdi.
Fütürizmin tanımı hakkında bilgi vererek
sözlerine başlayan Ufuk Tarhan ise bu
terimin 1950’lerden itibaren kullanılmaya
başlandığını
belirtti.
Fütürizmin
olumlu gelecek tasarımı anlamında
kullanıldığını ifade eden Tarhan, tıpkı
tarihçiler gibi çıkarımlarla gelecekte neler
yaşanabileceğini öngördüklerini kaydetti.
Akıl, bilgi ve teknolojiyi kullanarak
gelecekle ilgili senaryolar üretebildiğini
söyleyen Tarhan şunları söyledi:
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“Artık gelecek de çok net. Ben
15 yıldır bu konuyla ilgileniyorum.
Fütürizmi hayati bilgiler olarak ele
almalısınız. Çünkü gelecek geldi, hatta
peşimizden bizi kovalıyor. Çok yakında
neler olabileceğini kuvvetli senaryolara
dayanarak öngörüyorum. Artık bunlarla
ilgili görsellere de ulaşmak mümkün.
Okullarda tarih dersi gibi gelecek dersi
konması gerektiğini düşünüyorum. Suudi
Arabistan’da artık robot vatandaş var. Bu
artık bir gerçek, Sophia’nın vatandaşlığı
ile dalga geçerken, geçen hafta Japonya’da

yapay zeka vatandaş oldu. Yapay zeka
7 yaşında bir oğlan görünümünde ve
sadece konuşuyor. Belediye hizmetleri
için çalışıyor, insanları gözlemliyor ve
data topluyor. Çin’de ise kamera sistemiyle
yaşam kayıt altına alınıyor. İnsanlar,
hayvanlar, binalar, caddeler her şey
kaydediliyor. Bunun amacının kriminal
hadiseler olduğu söyleniyor. Yüz tanıma
sistemiyle insanların özellikleri tespit
ediliyor. Gelecek artık bilinmez değil.”

Kadın girişimcilerden “Hayat ve Kadın” konulu söyleşi
İzmir
Ticaret
Borsası
koordinatörlüğünde
çalışmalarını
yürüten TOBB İzmir Kadın Girişimciler
Kurulu’nca düzenlenen, Davranış Bilimleri
Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak ile TV
Programcısı, Gazeteci ve Yazar Aynur
Tartan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Hayat
ve Kadın” konulu sahne röportajı, 12 Ocak
2018, Cuma günü İzmir Ticaret Borsası
Yeni Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kadına
ayrıcalık
sağlanmasını
değil eşit haklar ve şartlara kavuşmasını
istediklerini belirten Öztezel, “Kadınların
ekonomik olarak güçlenmesini engelleyen
unsurların ortadan kaldırılması şarttır.
Ne yazık ki Türkiye’de kadınlarımız iş
hayatına yeterince dahil olamıyor. Türkiye
genelinde kadın girişimcilerin oranı yüzde
8. Türkiye’de mülkün sadece yüzde 9’u
kadının üzerinde. Kadınların kurduğu
işletmelerin ömrü maalesef kısa oluyor.
Ama biliyoruz ki kadınlar toplumun
ekonomik statüsünü değiştirecek güce

sahip. Biz kadınlar birlik ve beraberlik
içinde olursak her şeyin üstesinden
gelebiliriz” diye konuştu.
Gazeteci ve yazar Aynur Tartan
ise toplumda kadına yapıştırılmış çok
sayıda görev olduğunu belirterek, kadının
toplumda önemli bir role sahip olduğunu
vurguladı. Türkiye’deki bütün kadınların
çoğu yerde dışlandığını söyleyen Aşkım
Kapışmak ise, savaşı erkekle vermenin
yanlış olduğuna değindi. Kadın ve erkek
arasındaki biyolojik farklılıklara dikkat
çeken Kapışmak, “İletişim becerisi olan bir
kadını doğaya bırakmazsanız doğa kurur.
Kadını biyolojik, psikolojik ve sosyolojik
açıdan tanımak gerekir. Yeni nesil cinsiyet
eşitliği konusunda daha bilinçli. Ama
acilen mahalle kültürünün hayatımızdan
çıkması gerekir. Çünkü kadına bu kültür
yapıştırılmış. Boşanmak isteyen kadınla
ilgili farklı bir algı yaratıldı. Mahalle
kültürü nedeniyle boşanan kadına ‘dul’
sıfatı yapıştırıldı ve baskı altına alındı.

Evlenmeden önce erkekleri iyi tanıyın.
Erkekleri sizin yanınızdayken yaptığı
davranışları baz alarak değerlendirmeyin.
Bir insanı sizin dışınızdaki alanlarında
tanırsınız” dedi. Cinsellik eğitiminin erken
yaşlarda çocuklara verilmesi gerektiğini de
vurgulayan Kapışmak, her anne ve babanın
bunu evde rahatlıkla yapabileceğini ifade
etti.

Kadın girişimciler açık kürsüde buluştu
Koordinatörlüğü İzmir Ticaret
Borsası tarafından yürütülen TOBB
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu açık
kürsü toplantılarının ilkini 07 Şubat 2018
Çarşamba günü Borsa Meclis Salonu’nda
düzenledi.
Bu toplantıların, İzmir İl Kadın
Girişimciler
Kurulu’nun
dinamiğini
değiştireceğine ve her üyeye önemli katkılar
sağlayacağına inancının tam olduğunu dile
getiren Aysel Öztezel, çalışmalarına destek
veren ve toplantının gerçekleştirilmesi için
kapılarını açan Borsa yöneticilerine de
teşekkür etti.
Açılış
konuşmasının
ardından
kişisel gelişim uzmanı Asuman Sağlam
Karadoğan, katılımcılarla iş ve özel
yaşamda kişisel gelişim ve başarı

hedeflerini anlatan “Kendime yeni bir ben
lazım” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşinin ardından Nefes, Yoga
ve Meditasyon Koçu Meltem Arıcan da

katılımcılara “Zihninizi yönetmenin
anahtarları” adlı uygulamalı nefes ve yoga
egzersizi yaptırdı.
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İzmirli çiftçi kadınlar İTB’de buluştu
İzmir’de aktif üretim yapan 35
başarılı kadın üretici, 23 Şubat 2018 Cuma
günü, İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan
“Toprağın Kadınları” projesi kapsamında
İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde
bir araya geldi. Anadolu topraklarında
saklı kalmış, gerçek, yaşanmış, başarılı
kadın hikâyelerinin ortaya çıkarılması ve
kadın çiftçilerin başarılı tarımsal üretim
örneklerinin oluşturulması amacıyla
geliştirilen proje kapsamında tarım
sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet
gösteren 35 üretici kadına, TRT Spikeri
Hakan Urgancı tarafından kişisel eğitim

semineri verildi. Toplantıya ev sahipliği
yapan İTB Genel Sekreter Yardımcısı

Dr. Pınar Nacak, tarımsal ürünlerin
pazarlamasına ilişkin ipuçları içeren bir
sunum gerçekleştirdi.

Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi
Koordinatörlüğü İzmir Ticaret
Borsası tarafından yürütülen TOBB
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu
organizasyonunda ve Turkish Exporter
işbirliğinde 28 Şubat 2018 Çarşamba
günü İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis
Salonu’nda kadın girişimcilere yönelik
e-ticaret eğitimi düzenlendi.
Geleceği iyi analiz eden, yeniliklere
açık, yaratıcı, cesur ve kararlı girişimcilerin
başarıyı
yakalamalarının
sürpriz
olmayacağını belirten Aysel Öztezel,
“Kadınlar dünyanın her tarafında, daha
inovatif, daha hassas, takım çalışmasına
daha yatkın, kaliteye daha düşkünler.
Bu nedenle, kadın girişimcilerimizin
dünya ölçeğinde iş birliği ve iş geliştirme
konusunda başarılı olmaları kaçınılmaz.
Ben Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat
Zeybekçi’nin ‘2018 yılında kadın ihracatçı
seferberliği’ başlayacak sözüne çok
inanıyorum, artık ihracatçıların yer aldığı
fotoğraflarda kadın ihracatçılarımızın en
ön sıraları dolduracağını ümit ediyorum”
diye konuştu.
Öztezel’in
ardından
konuşan
Turkishexporters
Ege
Bölgesi
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Portföy
Direktörü
Kadir
Omay
ise “Turkishexporter.net ‘daha çok
ihracat, daha fazla üretim ve istihdam’
düşüncesinden hareket ederek yola çıktı.
Onbinlerce küçük ve orta büyüklükteki
işletmenin dış pazarda büyümeleri ve yeni
pazarlara ulaşmalarında çözüm ortağı
oldu. Yurtdışı siyasi, kültürel ve ekonomik
tecrübesini Türk ihracatçısı ile paylaştı.
Alanında marka olmuş, binlerce büyük
firmanın ihracatına katkı sağladı. Üreten
ve ürettiğini ihraç etmek isteyen firmaları
dünyanın önde gelen şirketleriyle bir

araya getirdi. Müşteri odaklı hizmetleri ile
Turkishexporter.net, girişimciler için ideal
bir platform oluşturuyor” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından
Prof. Dr. Murat Canıtez e-ticaretin,
e-ihracat ve uluslararası ticaretteki yeri ve
fonksiyonları, TurkishExporter E-Ticaret
Uzmanı Uğur Ünal ise TurkishExporter
konulu sunum gerçekleştirdi. Turkish
Exporter Yönetim Kurulu Üyesi Harun
Dikici de toplantıda yer aldı.
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Bilge KEYKUBAT
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Müdürlüğü
Uzman

Atatürk ve Tarım
kılıç mücadelesinde sonunda muzaffer
olan sapandır. Ve Kanada’ya sahip oldu.
Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur,
sonunda kılıcı kınına koyar ve belki kılıç
o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm
olur. Lâkin saban kullanan kol; gün
geçtikçe daha fazla kuvvetlenir ve daha
çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa sahip
olur. (http://www.atam.gov.tr)
Atatürk geçmişi iyi etüt etmesi
ve geleceği görüşlülüğü sayesinde
Cumhuriyetin kurulmasından itibaren pek
çok alanda atılımlar yapmış ve yapılmasına
da olanak sağlamıştır. Ancak bunların
içinde bence en önemlisi günümüzde de
bütün dünya devletlerinin kabul ettiği ve
bu şekilde davrandığı gibi tarım ve gıdadır.
İşte bu aşamada öncelikle Atatürk’ün
birkaç konuşmasını okumak ve o günkü
koşullara göre bu konuşmaları düşünmek
gereklidir.
17 Şubat 1923 İzmir İktisat
Kongresi’ni Açış Söylevi
Arkadaşlar, kılıç ile fetih yapanlar,
sabanla fetih yapanlara yenilmeye ve
sonuçta yerlerini bırakmaya mecburdurlar.
Nitekim Osmanlı saltanatı da böyle
olmuştur. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar,
Romenler
sabanlarına
yapışmışlar,
varlıklarını korumuşlar, kuvvetlenmişler;
bizim milletimiz de böyle fatihlerin
arkasında serserilik etmiş ve kendi ana
yurdunda çalışmamış olmasından dolayı
bir gün onlara yenilmiştir. Bu bir gerçektir
ki, tarihin her devrinde ve dünyanın her
yerinde böyle gerçekleşmiştir. Örneğin
Fransızlar Kanada’da kılıç sallarken oraya
İngiliz çiftçisi girmiştir. Bu medenî sabanla

17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihlerinde
İzmir’de toplanan İktisat Kongresinde
alınan kararlardan tarım ile ilgili olanlara
kısaca değinirsek;
1. Hammaddesi
yurt
içinde
yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları
kurulması gerekmektedir.
2. El işçiliğinden ve küçük imalattan
süratle fabrikaya veya büyük işletmeye
geçilmelidir.
3. Devlet yavaş yavaş iktisadi
görüşleri de olan bir organ haline gelmeli
ve özel sektörler tarafından kurulamayan
teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır.
4. Özel teşebbüslere kredi sağlayacak
bir Devlet Bankası kurulmalıdır.
5. Dış rekabete dayanabilmek için
sanayinin toplu ve bütün
olarak kurulması gerekir.
Ya b a n c ı l a r ı n
kurdukları
tekellerden
kaçınılmalıdır.
6. S a n a y i n i n
teşviki ve milli bankaların
kurulması sağlanmalıdır.
7. Demiryolu inşaat
programına bağlanmalıdır.
8. İş erbabına amele
değil, işçi denmelidir.
9. Sendika
hakkı

tanınmalıdır.
Prof. DR. Zeki HAFIZOĞULLARI’na
göre
(http://www.atam.gov.tr/dergi/
sayi-46/izmir-iktisat-kongresi-goruslerve-degerlendirmeler)
İzmir
İktisat
Kongresinin en önemli sonuçları arasında:
İzmir İktisat Kongresi, bir yandan
tarım, orman, asayiş, ulaştırma, maliye
ve vergi, bankacılık, sigortacılık ve borsa,
ticaret, sanayi ve gümrük, madenlerin
işletilmesi, tarım, ticaret ve sanayi
odalarının kurulması, işçi, işçilik ve işçi
sendikaları, ekonomi, tarım, ticaret ve
sanayi eğitimi ve öğretiminin şartlarına
ve imkanlarına göre temel esaslarını ve
yönlerini belirlerken, öte yandan tüm bu
faaliyetlerin içinde cereyan edeceği hukuk
düzeninin temel esaslarını ve yönlerini
belirlemeye çalışmış, dolayısıyla, en başta,
“Ticaret kanunlarımıza nazaran hukuk-i
medeniye ve ticariyemizin vikayesini
amir mesail ve mevadın nazar-ı ihtimama
alınmasını”
Olarak göstermiştir.
Her ne olursa olsun o dönemde ve o
koşullarda yapılmış olan bu kongre milli
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bir ekonomi politikasının gerekliliğini açık
seçik gözler önüne sermiştir.
İzmir İktisat Kongresi bana göre;
Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini
ve bu hedeflere ulaşma yolundaki
kararlılığının bir göstergesi şeklindedir.
16 Mart 1923 Adana Çiftçileri ile
Konuşma
…Türk çiftçisi bir eliyle kılıncını
kullanırken, diğer elindeki sabanla
topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin
büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz
bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık.
(http://www.atam.gov.tr)
18 Mart 1923 Tarsus’ta Çiftçilerle
Konuşma
…. Çiftçilerimizin gayretleriyle
memleketimizin verimli tarlaları birer
bayındırlık kaynağı olacaktır… (http://
www.atam.gov.tr)
1 Kasım 1937’de V. Dönem, 3.
Toplanma Yılı
… Milli ekonominin temeli ziraattır.
Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya
büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar
yayılacak programlı ve pratik çalışmalar,
bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır…
(http://www.tarimkredi.org.tr)
Ayrıca Atatürk’ün farklı yerlerde ve
farklı zamanlarda söylediği
Türk Tarımı ile ilgili bazı cümleleri…
Memleketimizin
bir
tarım
memleketi olduğu ve genişliği göz önüne
alınırsa, bizim başlıca kuvvet ve servet
dayanağımızın toprak olduğu görünür.
Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi,
gerçek üretici olan köylüdür. O halde,
herkesten daha çok refah, mutluluk ve
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servete
hak
kazanmış
ve lâyık olan köylüdür.
Diyebilirim ki, bugünkü
felâket ve yoksulluğun tek
sebebi bu gerçeği görememiş
olmamızdır.
Gerçekten,
yedi
yüzyıldan
beri
dünyanın çeşitli taraflarına
göndererek
kanlarını
akıttığımız,
kemiklerini
topraklarında bıraktığımız
ve yedi yüzyıldan beri
emeklerini ellerinden alıp
savurganlık ettiğimiz ve
bunun karşılığında daima
küçük ve hor görerek karşılık verdiğimiz
ve bunca özveri ve iyiliklerine karşı
nankörlük, küstahlık, zorbalıkla uşak
derecesine indirmek istediğimiz bu gerçek
sahibin huzurunda tam bir utanç ve saygı
ile gerçek yerimizi alalım. Efendiler!
Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki
çalışmasını yeni ekonomik önlemlerle
son dereceye eriştirmeliyiz. Köylünün
çalışmasının sonuçları ve verimlerini,
kendi yararı lehine son dereceye çıkarmak,
ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.
Köylü, hepimizin velinimetimizdir.
Bu soylu unsurun refahını düşüneceğiz.
Devlet, temel unsur olan çiftçiyi ve
çobanı kuvvetlendirmek zorunluğundadır.
Bunu kuvvetlendirmek de, öyle sözle
olmaz; kuvvetlenmesi arzuya lâyıktır,
demekle de olmaz. Bilimin, tekniğin ve
yüzyılın gerektirdiği araç ve gereçlere fiilen
başvurmak gerekir.
Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet
kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında
küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur.
Fakat, saban kullanan kol, gün geçtikçe
daha fazla kuvvetlenir ve daha çok
kuvvetlendikçe daha çok toprağa sahip
olur.
Kılıç ile zafer kazananlar, sabanla
zafer kazananlara mağlup olmaya ve
bunun sonucu, yerlerini onlara bırakmaya
mecburdurlar.
Dünyada zaferlerin iki aracı vardır.
Biri kılıç, diğeri saban. Başka yerde de
söyledim ve burada bir daha tekrarı faydalı
buluyorum. Zaferinin aracı yalnız kılıçtan
ibaret kalan bir millet, bir gün girdiği yerden
kovulur, küçük düşürülür, sefil ve perişan
olur. Öyle milletlerin sefaleti, perişanlığı

o kadar büyük ve acı olur ki, kendi
memleketinde bile mahkûm ve tutsak bir
halde kalabilir. Onun için gerçek zaferler
yalnız kılıçla değil, sabanla yapılandır.
Milletleri vatanlarında tutmanın, millete
oturmuşluk kazandırmanın yolu sabandır.
Saban, kılıç gibi değildir; o kullanıldıkça
kuvvetlenir. Kılıç kullanan kol çok
geçmeden yorulduğu halde sabanını
kullanan kol zaman geçtikçe toprağın
daha çok sahibi olur. Kılıç ve saban; bu
iki fatihten birincisi, ikincisine daima
mağlup oldu. Tarihin büyük vak’aları ve
olayları, yaşamın bütün gözlemleri bunu
doğruluyor.
Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum,
makinesiz tarım olmaz. El emeği güçtür.
Birlesiniz! Birliklerle makine alırsınız.
Yılda yüz dönüm çalışır, on misli eker, yüz
misli elde edersiniz. Bir de toprağa sevdiği
tohumu bulup atmalıdır. Memleketimiz,
çiftçi memleketi olmaya henüz hak
kazanmamıştır. Tarım memleketi olacağız.
Bu da ancak makineli tarımla olur.
El
emeği
yeterli
değildir.
Makinelerden
yararlanmak
gerekir.
Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz
sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın
ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım
âlet ve araçlarını memlekete getireceğiz.
İnsan kuvvetini makine ile karşılamak
zorunluğundayız. Fakat, yalnız çalışmak,
yalnız tarım âlet ve araçlarını elde etmek
yeterli değildir. Çalışmanın yolunu da
bilmek gerekir; bunun için de bilim
gereklidir, teknik gereklidir, kültür
gereklidir. Bu nedenle çiftçilerimizi, bu
görüş noktasından yetiştirmek gerekir. Bu
yoldan gideceğiz.
Memleketimizin
genişliğini
ve
nüfusumuzun bu genişlikle ne kadar
orantısız olduğunu da hatırlayınız. Bu
geniş ve verimli toprakları işleyebilmek,
işletebilmek için eksik olan el emeğini,
kesinlikle teknik âletler ile gidermek
zorunluğundayız. Memleketimiz, tarım
memleketidir; bu nedenle halkımızın
çoğunluğu çiftçidir, çobandır. Bu nedenle
en büyük kuvveti, kudreti bu alanda
gösterebiliriz ve bu alanda önemli yarışma
meydanlarına atılabiliriz.
Memleketimiz
çok
geniştir,
toprağımız çoktur, zamanımız da dardır. Bu
geniş ve bereketli memleketi işletmek için,

onun cevherlerini milletin mutluluğunu
temin edecek bir servet haline koymak
için, acele etmeye mecburuz. Onun için
makinelerden
yararlanacağız.
Artık,
yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz
eski sabanlarla, bu memleketin servet
hazineleri gelişemez. Bütün çiftçilerimizin
makine sahibi olması, makine kullanmasını
bilmesi, makine yapacak kuruluşlara sahip
olması gerekir.
Bu da yeterli değildir efendiler!
Eğer biz, bu çalışmanın ürününü tarlada,
köyde, harmanda çürümeye bırakırsak,
halkın çalışması ödül-süz kalır. Gerekir
ki, bu ürünler dışarıya da iletilebilsin.
Onun için de yollar gereklidir, çeşitli taşıt
araçları gereklidir; demiryolu, otomobil ve
diğerleri… Ne hazindir, efendiler! Konya,
Eskişehir, şurası ve burası birer hazine
olduğu halde araçsızlık yüzünden başka
taraflara iletilemiyor. Gereksinmemiz olan
bir kısım buğdayı dışarıdan getirtiyoruz;
böyle şey olur mu?
Millî
ekonominin
temeli
tarımdır. Bunun içindir ki, tarımda
kalkınmaya büyük önem vermekteyiz.
Köylere kadar yayılacak programlı ve
pratik çalışmalar, bu amaca erişmeyi
kolaylaştıracaktır. Fakat, bu yaşamsal işi,
isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk
önce ciddî incelemelere dayalı bir tarım
siyaseti belirlemek ve onun için de, her
köylünün ve bütün vatandaşların kolayca
kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği

bir tarım rejimi kurmak gerekir. Bu siyaset
ve rejimde, önemli yer alabilecek noktalar
başlıca şunlar olabilir: Bir defa, memlekette
topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan
daha önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini
geçindirebilen toprağın, hiçbir sebep
ve suretle, bölünmez bir nitelik alması.
Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin
işletebilecekleri toprak genişliği, toprağın
bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus
yoğunluğuna ve toprak verim derecesine
göre sınırlanmak gerekir.
Küçük, büyük bütün çiftçilerin
iş araçlarını artırmak, yenileştirmek ve
korumak önlemleri, zaman geçirilmeden
alınmalıdır. Memleketi, iklim, su ve toprak
verimi bakımından, tarım bölgelerine
ayırmak gerekir. Bu bölgelerin her birinde,
köylülerin gözleriyle görebilecekleri,
çalışmaları için örnek tutacakları verimli,
modern, pratik tarım merkezleri kurulması
gerekir.
Bugün, devlet yönetiminde bulunan
çiftliklerin ve bunların içindeki türlü
tarım-sanayi kurumlarının bir kısmı,
tarım yaşam ve faaliyetinin bütün
alanlarında her türlü teknik ve modern
deneyimlerini
tamamlamış
olarak,
bulundukları bölgelerde en faydalı tarım
yöntem ve sanatlarını yaymaya hazır
bulunmaktadırlar. Bu, Bakanlık için büyük
kolaylıklar temin edecektir. Ancak, gerek
mevcut olan ve gerek bütün memleket tarım
bölgeleri için yeniden kurulacak tarım

merkezlerinin, kesintiye uğramadan tam
verimli çalışmalarını, şimdiye kadar olduğu
gibi, devlet bütçesine ağırlık vermeksizin
kendi gelirleriyle kendi varlıklarının
yönetim ve gelişimini temin edebilmeleri
için, bütün bu kurumlar birleştirilerek
geniş bir işletme kurumu oluşturulmalıdır.
Bir de, başta buğday olmak üzere, bütün
gıda gereksinimlerimizle endüstrimizin
dayandığı türlü ham maddeleri temin
ve dış ticaretimizin esasını oluşturan
çeşitli ürünlerimizin ayrı ayrı her birinde,
miktarını artırmak, kalitesini yükseltmek,
elde etme giderlerini azaltmak, hastalık
ve düşmanlarıyla uğraşmak için gereken
teknik ve yasal her önlem, zaman
geçirilmeden alınmalıdır.
Çiftçiye
toprak
vermek
de,
hükümetin ara vermeksizin izlemesi
gereken bir husustur. Çalışan Türk
köylüsüne işleyebileceği kadar toprak
temin etmek, memleketin üretimini
zenginleştirecek başlıca çarelerdendir.
Her Türk çiftçi ailesinin, geçineceği
ve çalışacağı toprağa sahip olması,
kesinlikle gereklidir. Vatanın sağlam temeli
ve bayındır hale getirilmesi, bu esastadır.
Bundan fazla olarak, büyük toprağı
modern araçlarla işletip vatana fazla
üretim sağlanmasını özendirmek isteriz.
Çok değerli ve çok güzel
ürünlerimizden biri olan tütünün
tarım yöntemlerini düzeltmek, çiftçileri
ürününü işletmek ve değer fiyatıyla satmak
bakımından aydınlatmak ve korumak,
tütünlerimizi dünya piyasalarına daha çok
tanıtarak dış satımını en yüksek dereceye
çıkarmak yolundaki çabalar iyi sonuçlar
vermektedir.
Orman servetimizin korunması
gereğine ayrıca işaret etmek isterim. Ancak,
bunda önemli olan, koruma esaslarını,
memleketin türlü ağaç gereksinimlerini
devamlı olarak karşılaması gereken
ormanlarımızı dengeli ve teknik bir şekilde
işleterek yararlanmak esasıyla uygun bir
şekilde uzlaştırmak zorunluğu vardır.
Gerek tarım ve gerek memleketin
servet ve genel sağlığı bakımından önemi
kesin olan ormanlarımızı da çağdaş
önlemlerle iyi halde bulundurmak,
genişletmek ve en çok fayda temin etmek,
esas ilkelerimizden biridir.
Tarımda kalkınmayı kolay ve çabuk
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yapmak için şartlar, çok ilerlemiş ve
hazırlanmıştır. Yeni bir biçimde ve yeni
makineler kullanarak iyi bir kuruluşla
yapılacak yardımların ivedi sonuçlar
vereceğini
görüyoruz.
Kooperatif
kuruluşları her yerde sevilmiştir. Kredi ve
satış için olduğu kadar, üretim araçlarını
öğretip kullandırmak için de kooperatiften
yararlanmayı mümkün görüyoruz.
Tarımda,
hastalıkları
önleme
çalışmalarına önem vermek gereklidir.
Toprak Kanununun bir sonuca,
varmasını,
Kamutayın
yüksek
çalışmalarından beklerim. Her Türk çiftçi
ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa
sahip olması, kesinlikle gereklidir. Vatanın
sağlam temeli ve imarı buna dayanır.
Bundan başka, büyük araziyi modern
araçlarla işletip vatana fazla üretim
sağlanmasını da özendirmek isteriz.
Deniz ve deniz ürünleri ticaret ve
endüstrisi önemli bir konumuzdur.
İş Kanununun uygulanması için
gereken kuruluşun işlerliğe geçirilmesi
gereklidir. Ayrıca, deniz ve tarım işçileri
için de yeni yasalar hazırlanmalıdır.
Bu yıl Ziraat Bankasının yeni kanun
tasarısı, çalışma konularımız sırasında
olacaktır.
Hayatı
ucuzlatmak
gerektikçe,
vergileri
indirmek
politikasını
sürdüreceğiz. Tuz, şeker, çimento, hayvan
vergilerinde iki yıl içinde yaptığımız cesur
indirimler, her bakımdan yararlı olmuştur.
Atatürk’ün 4 ayrı konuşmasından
aynen aldığım ve ayrıca farklı yerlerde
söylediği sözlerden alınmış bu cümleler
ve anlamları bugün tarımda yaşadığımız
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ve gelecekte de yaşamamız muhtemel olan
kronik sorunların çözümü niteliğindedir.
Ziraat
Fakültelerinde
ders
programlarına “Atatürk ve Tarım” başlığı
altında uzun soluklu bir ders eklenmesi
ile ülkemizin tarım ve gıda alanında
gelişmişliğini iyi yönde geliştireceği
kanısındayım.
Atatürk ölümüne kadar, Türk
Tarım ve Gıda sektörü adına geçerliliğini
kaybetmiş, halkı sömüren yapıyı ortadan
kaldırmış ve pek çok yenilik yapmıştır.
Türk Tarımını geleceğe hazırlamak adına
Türk Devrim Tarihine altın harflerle
işlenen pek çok başyapıtı gelecek nesillerle
hediye etmiş veya edilmesine neden
olmuştur.
Atatürk’ün önderliğinde ki Türkiye
Cumhuriyeti’nin o tarihlerdeki en önemli
konuları arasında; köylüden ağır vergileri
kaldırmak, köye para ve kredi sağlamak,
köylünün ürününü geliştirme ve korumak,
köylünün bilgi ve görüşünü yükseltmek ve
toprağı olmayan çiftçilere toprak dağıtmak
ile ziraatı köyde yaşayan halka en iyi şekilde
anlatacak, gelişmeleri takip edecek, tarım
politikalarını belirleyecek bir eğitimli
kesimin oluşturulması geliyordu.
Bu aşamada kısaca bazı önemli
gelişmeleri de hatırlamakta fayda var.
17 Şubat 1925 tarih ve 552 sayılı
kanunla “aşar vergisi” kaldırıldı. Verginin
kalkması devlet gelirinin oranında
azalmasına neden olacağı için pazara
sunulan ürünlerden yerel ya da piyasa
fiyatı üzerinden %8-10 oranları arasında
değişen vergi alınması öngörüldü.
Tarım sektörüne bilimsellikten yana,
gelişime aç, hür
düşünebilen, köy
ay d ı n l a n m a s ı n ı
sağlayabilecek ve
toprak devrimini

gerçekleştirebilecek
kadroların
hızlı
bir şekilde yetiştirilmeye çalışıldı. 17
Haziran 1927 de çıkarılan “Ziraat
Eğitiminin İyileştirilmesi Kanunu” ile
Ankara’da Yüksek Ziraat Mektebi ve
Yüksek Veterinerlik Enstitüsü açıldı.
İleri düzey teknik eğitim alması için yurt
dışına çok sayıda öğrenci gönderildi.
Bursa’da
İpekböcekçiliği
Enstitüsü;
Antalya, Diyarbakır, Edirne ve Erzincan’da
İpekböceği Okulları; İzmir’de, Erzincan,
Kastamonu, Konya, Çorum, Sivas,
Erzurum, Edirne ve Kepsut’ta çok yönlü
ziraat okulları açıldı.
Bütün mali imkansızlıklara karşın,
hayvancılık koruma altına alındı.
Hayvancılık yapan çiftlikler desteklendi.
Damızlık hayvan dağıtıldı. Ankara,
İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Eskişehir,
Kırklareli, Kayseri, Adana, Diyarbakır,
Sivas, Erzurum ve Kars’ta hayvan pazarları
açıldı.
1928 yılında, “Hayvan Sağlık Zabıtası
Kanunu” adlı bir yasa çıkarıldı. Türk
veterinerliğine yeni bir boyut kazandıran
ve o dönemde kimi gelişmiş ülkelerde
bile bulunmayan yaklaşımlar içeren bu
yasanın uygulanması, 1931’de çıkarılan
517 maddelik kapsamlı “Hayvan Sağlık
Zabıtası Nizamnamesi” yle tüm ülkeye
yayıldı.
Köylüye üretim sermayesi sağlamak
amacıyla uzun vadeli ve faizsiz krediler
sağlandı, Ziraat Bankası‘nın kredi şartları
kolaylaştırıldı,
1924’te Zirai İtibar Birlikleri
Kanunu çıkarıldı. Bu yasayı tamamlamak
üzere 1929’da, 1470 sayılı Zirai Kredi
Kooperatifleri Kanunu kabul edildi. Bu
yasayla, güvence (teminat) gösterecek malı
olmayan ‘çalışkan ve girişimci’ çiftçilerin,
‘kişisel itibar’ üzerinden ‘masrafsız ve
kefilsiz’ kredi bulabilmeleri amaçlandı.
Köy ekonomisinde, ‘gerçek ve derin bir
devrim hareketi’ olan krediyi çiftçinin
ayağına götürme uygulamasıyla büyük
başarı elde edildi.
Halka parasız fidan verildi.
Tarım aletleri, makineleri ve
ilaçlarının satın alınarak halka tanıtılması
amacıyla 1937 yılında Zirai Kombinalar
İdaresi kuruldu.
Zirai Donatım Kurumu, çiftçinin
tarım aleti, makine ve kimyasal gübre

ihtiyacı sağladı.
Atatürk’ün
direktifiyle
çağdaş
tarımın gerekliliği için, Ankara Ziraat
Yüksek Mektebi, 1930 yılında İstanbul,
Bursa, İzmir ve Adana’da birer orta ziraat
okulu açıldı.
1925’de kabul edilen bir kanunla
birlikte; devlete ait arazilerin, uygun bir
arazi yoksa devlet tarafından arazi alınıp
köylüye dağıtılmasına başlandı. İlk on
yılda köylüye 1 milyon dönümü aşkın arazi
dağıtıldı.
Toprak sahibi olan köylünün toprak,
tohumluk, tarım araçları borçlarının 20
yılda ödenmesi sağlandı.
İlk işletilen arazi, yeni yetiştirilmeye
başlanan
fidanlıklar,
bağlar
ve
zeytinliklerden belirli bir süre için vergi
alınmaması kuralı kabul edildi.
Bilim ön planda tutularak, ArGe‘ye önem verildi, eğitime önem verildi,
kooperatifleşme desteklendi.
Toprağın ve doğal kaynakların
korunacağı şekilde tarım politikaları
belirlendi.
Devlet bütçesine yük olmadan ayakta
kalacak ve modern tarımcılığı uygulayacak
örnek devlet çiftlikleri kuruldu.
Atatürk 1925 yılından itibaren
kendisine ait çiftliklerde geleneksel tarım
anlayışını kökten değiştiren uygulamalar
gerçekleştirdi; köylüye örnek oldu.
Atatürk’ün Ankara’da Gazi Orman
Çiftliği, Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı,
Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da Karabasamak
çiftlikleri ve Ankara’da Bira Fabrikası
vardı. Bu işletmeler 1925 yılından beri
tarımda yeniliklerin uygulatılması ve
yaygınlaştırılmasında
kullanılıyordu.
Atatürk bunları 1937 yılı Haziran ayında
devlete bağışladı.

24 Haziran 1938’de, Toprak
Mahsulleri Ofisi kuruldu.
Hükümet, buğday fiyatını
korumak için gerekli gördüğü
zaman Ziraat Bankası ve Toprak
Mahsulleri Ofisi aracılığı ile
buğday alım satış işlerini de
üzerine aldı.
Yıl 2017…
Verimli
toprak
çok
kıymetli.
Su yaşamsal bir öge.
İklimsel
değişiklikler
dünyanın geleceğini etkiliyor.
Sıcaklık can alıcı düzeyde.
Gıda üretimi ve adil gıda dağılımı
çok orantısız.
Açlık her geçen gün artmaya devam
ediyor…
• Gelişmiş ülkelerin gıda atıkları
fakir ülkeleri bile doyurabilecek miktarda.
• Yaşama sınırında olup da gıda
yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısı iyice
artmış halde.
• Ülkelerin yakınlaşmaları ve
düşman olmaları tarımsal ürünlere
dayanmış durumda.
• Artık ülkelerin yoksulluk sınırını
veya güçlülük sınırını; su ve gıda kaynakları
ve bunların ticareti belirler pozisyonda.
• Tarım ürünlerine dayalı gıda
sanayisi her geçen gün daha da etkili
oluyor.
Sonuç…
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Gamze URGANCI
İzmir Ticaret Borsası
Tescil Müdürlüğü
Şef

Fotoğraflardan oluşan anlar
Fotoğrafçılık
günümüzün
en
yaygın hobilerinden biridir. Teknolojinin
gelişmesi, akıllı cep telefonlarının
hayatımıza girmesiyle hepimiz neredeyse
her anı ölümsüzleştirir olduk. Kimimiz
dost sohbetlerini fotoğraflarken, kimimiz
gezdiğimiz mekanları, bazen bir çiçeği,
bazen çay bardağına konan bir arıyı
fotoğraf karesine sığdırıyoruz. Hepsinin
temelinde, gözün gördüğü, gönlün sevdiği
anları paylaşma ve bu fotoğraflarla ileride
anılarımızı canlandırma isteği var aslında.
Tüm bunlar böyle yaşanırken,
zamanla tabiatın renklerinden,
her
mevsimin farklı bir hal almasına, güneşin
doğuşundan batışına kadar gördüğüm
büyülü ve hayranlık uyandıran anları
kaydetme heyecanımı fark etmem ile
birlikte yolculuk da başlamış oldu benim
için. Yağmur öncesi gökyüzünü saran
egzotik bulutların dansını kadrajıma
sığdırdığım gün ise Fransız Romancı
Emile Zola’nın “Benim fikrimce bir
şeyi fotoğraflayana kadar onu gerçekten
gördüğünüzü iddia edemezsiniz.” sözünün
ne kadar da doğru olduğunu anladım.
Çekmek istediğim her şeye bir fotoğraf
makinasının kadrajından bakmak; bu
zevkin, bende bir tutku halini almasına
sebep oldu.
Fotoğraf çektikçe hayatım da değişti.
Çünkü her şeye farklı açıdan bakabilmeyi
öğrenmiş oldum. Herhangi bir çiçeğin renk
katmanlarının ne muhteşem dizildiğini
bilmiyormuşum mesela. Gün batımının
eşsiz kırmızısını da …
Bence fotoğrafçılık bir sanattır
fotoğraf makinesi de bunun aracıdır.
Aslında fotoğrafı zamanla geliştirdiğimiz
bakışlarımız çeker. Standartlara uyan
bir fotoğraf makinesiyle geliştirdiğimiz
bakışları birleştirmemiz çoğu kez
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yeterlidir. Ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in
“En iyi makina en iyi fotoğrafı çekseydi en
iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı
yazardı.” Sözü bunun en iyi ifadesidir.
İyi bir fotoğrafçı olmak istiyorsanız
çok fotoğraf çekmeniz gerekmektedir. Ne
kadar çok fotoğraf çekerseniz o kadar
gelişirsiniz ve zamanla daha güzel kareler
elde edersiniz. Fotoğraf çekerken sadece
çekmek istediğinize odaklanır, hayat
ile ilgili her şeyi unutur ve sadece o anı
yaşarsınız. Bu da, meditasyonun değişik
bir yolu değil midir?
Gideceğiniz mekanı önceden
araştırmak, o yerin özelliklerini de
bilmek size avantaj sağlayacaktır. fotoğraf
çekeceğiniz zaman hava şartlarına da
bakmanız gerekmektedir. Bazen gün
doğmadan çekilen bir kare eşsiz gelirken
bazen de günbatımının çekiciliğini
yakalarsınız. Tüm bunlara rağmen çekilen
bir sürü kareden sadece bir iki tanesi
istediğimiz gibidir. İşte bu nedenle fazla
sayıda fotoğraf çekmek çok önemlidir.
Her fotoğraf fotoğrafçıdan bir iz
taşır. Hatta o gün hangi ruh halinde
olduğumuzu bile ele verebilir. O an bir
sevinci veya öfkeyi hissettirebilir. Bir
fotoğrafa baktıktan kısa bir süre sonra
o kare hakkında yorum yapabiliriz.
Bu özen gerektiren bir durumdur ve
yapılması gereken fotoğrafçıyı çektiği
fotoğraf karesindeki duygusuyla anlamaya
çalışmaktır.
Bir
fotoğraf
makinasının
kadrajından dünyaya bakmak; başlı başına
bir hayat tarzıdır. İşte bu deneyimlemenizi
dileyeceğim muhteşem bir duygudur.
Fotoğraf anı yakalamaktır.
Anda kalın,
Sevgiyle kalın…
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Ali Mesut KARSLI
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
4. Sınıf Öğrencisi

Benim gözümden “Toprak ve Çocuk”
İzmir Ticaret
Borsasının;
özellikle ilköğretim
öğrencilerine
toprağın, tarımın ve
tarım ürünlerinin
tanıtılması,
sağlıklı beslenme
konusunda bilinç
kazandırılması,
tarımsal üretim ve sürdürülebilir çevrenin
öneminin aktarılması amacıyla başlattığı
projede Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanlığı aracılığıyla gönüllü olarak yer
alma fırsatı yakaladım.
Projenin başladığı ilk günden
itibaren gönüllü arkadaşlarımın hevesinin
ve heyecanının katlandığına tanık oldum.
İçinde yer almaktan gurur duyduğumuz
projenin amaçları bize ilham verdi.
İlkokul öğrencileri ile Mayıs ayında
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültemiz
Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim
Çiftliği bahçesinde buluştuk. İlkokul

öğrencilerinin gözündeki ışık hepimizi
şaşırttı. Gezmek için gelmediklerini
hissediyorduk. Nasıl bir proje olduğunu
biliyorlardı ve farkındalardı. Öğrenmek
istiyorlardı ve sorular soruyorlardı. İlkokul
öğrencilerinin merakları konuştukça arttı
ve öyle güzel sorular sordular ki hepimizi
gülümsetti. Sohbet ettikçe ilgileri arttı.
Proje kapsamında çocuklar ile tohum
ektik ve fide diktik. Bu sayede sınıfta
değil doğada onlara tarımı tanıtma fırsatı
bulduk. Bu hem bizi hem çocukları çok
mutlu etti. Etkinlik sonunda tarımı ilk
defa keşfeden ilkokul çocuklarının; tarımı,
doğayı, toprağın değerini ve insan-tarım
arasındaki ilişkiyi daha iyi anladığını
gözlemledik. Bunu başarmanın gururunu
hep birlikte yaşadık.
Bu programın gönüllü öğrenciler
içinde çok büyük katkıları oldu.
Sorumluluğumuzu hissettik ve bu duygu
çok yoğundu. Gelecekte mesleğimiz
olacak tarım ile ilgili bilgi paylaşmak bizi

gururlandırdı ve alınan sorumluluk bizi
onurlu hissettirdi. Çocuklar ile bağ kurduk.
Onların bize olan soruları ve paylaştıkları
duygular çok değerliydi. Çocuklar
çok heyecanlıydı, eve döndüklerinde
saksılarında
bitki
büyüteceklerini
söylediler.
Çocukların doğa sevgisi kazanması,
şehirde tarım ile ilişkisi olmayan
çocuklarım toprağa dokunması ve tarımı
tanımasına fırsat sağlamak çok değerli.
Projenin yeni yılında da başarı ile devam
etmesi bizi umutlandırıyor. Kasım ayında
İzmir Ticaret Borsasında toplantıya davet
edildik. Bu toplantıda, projenin nasıl
geliştirileceği hakkında konuştuk.
Bizim de söz sahibi olmamız projeyi
daha da sahiplenmemizi sağladı. Toplantı
sonunda birçok sorumluluğumuz ve
hayalimiz vardı.
“Toprak ve Çocuk” projesinin
gelişmesine tanık olmak ilham verici.
Çocuklarla
tekrar
buluşmak
için
sabırsızlanıyoruz.
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HABERLER
KISA HABERLER
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz,
8 Kasım 2017 Çarşamba günü TARKEM
Genel Kurul Toplantısı’na İTB’yi temsilen
katıldı.

Agroexpo Süt ve Et Zirvesi Yürütme
Kurulu, İTB ev sahipliğinde toplandı
Agroexpo Süt ve Et Zirvesi Yürütme
Kurulu Toplantısı, 1 Kasım 2017 Çarşamba
günü İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının
açılış konuşmasını İTB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Bülent Arman
gerçekleştirdi.

İTB Yönetimi, 10 Kasım Anma
Törenine katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis
Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz,
İzmir Valiliği tarafından düzenlenen 10
Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’ne İTB’yi
temsilen katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda
gerçekleştirilen törende Valilik, Garnizon
Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin
ardından İTB adına Atatürk büstü önüne
çelenk bırakıldı.

İTB Yönetimi Ayvalık Zeytin Hasat
Günleri’ne katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Dr. Erçin
Güdücü’den oluşan İTB Heyeti, 4 Kasım
2017 Cumartesi günü, 13. Uluslararası
Ayvalık Zeytin Hasat Günleri kapsamında
gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İTB Yönetimi’nden TARKEM
toplantısına katılım
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
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İTB Yönetimi, EİB’te düzenlenen
Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı’na
katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Tayfur Akın ve Meclis
Üyesi Celil Türer, Ege İhracatçılar Birliği
(EİB) tarafından 10 Kasım 2017 Cuma
günü gerçekleştirilen Odun Dışı Orman
Ürünleri Çalıştayı’na İTB’yi temsilen
katıldı.

İTB Yönetimi “İzmir için el ele, biz
hazırız” toplantısına katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis
Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir
Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda
14 Kasım 2017 Salı günü düzenlenen
“İzmir için el ele, biz hazırız” toplantısına
İTB’yi temsilen katıldı.

İTB Heyeti, Yeni Beaujolais
Gecesi’ne katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz,
Sayman Üye Bülent Uçak, Yönetim Kurulu
Üyesi Şeref İyiuyarlar ve İTB Genel
Sekreteri Erçin Güdücü’den oluşan İTB
heyeti, 17 Kasım 2017 Cuma günü TürkFransız Ticaret Derneği tarafından Fransız
Konsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen
Yeni Beaujolais Gecesi’ne katıldı.
İTB’den
Torbalı
Zeytin
ve
Zeytinyağı Festivali’ne standlı katılım
İzmir Ticaret Borsası (İTB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz, Sayman Üye Bülent Uçak ve
Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Akkuş, 19
Kasım 2017 Pazar günü Torbalı Belediyesi
tarafından düzenlenen Zeytin ve Zeytin

Hasat Festivali açılışına katıldı. Açılışın
ardından festival alanını dolaşan İTB
Heyeti, festivalde yer alan İTB standını
ziyaret etti.

‘Küreselleşen Dünyada Coğrafi İşaretler’
konulu bir sunum yaparak katılımcılara,
İTB’nin coğrafi işaretler üzerine yaptığı
çalışmalar ve yürüttüğü projeler hakkında
bilgi aktardı.

İTB
Heyeti,
ekonomi
muhabirleriyle birlikte ELİDAŞ’ı ziyaret
etti
İzmir Ticaret Borsası (İTB),
21 Kasım 2017 Salı günü ekonomi
muhabirleri ile birlikte Ege Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ)
tesislerine bir keşif ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette, İTB Meclis Başkanı Barış
Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Bülent
Arman ile Sayman Üye Bülent Uçak’tan
oluşan İTB heyeti de yer aldı. Tesislerde
gerçekleştirilen toplantıda söz alan İTB
Meclis Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Kocagöz, ELİDAŞ›ın depo
doluluk oranının yüzde 100›e ulaştığını
belirterek deponun işleyişine ilişkin
detayları basın mensuplarıyla paylaştı.
Toplantının ardından İTB Yönetimi ve
ekonomi muhabirlerinden oluşan heyet
tesisleri gezerek teknik detaylar üzerine
incelemelerde bulundu.
İTB, “Türkiye’de Coğrafi İşaretler
ve Bolu” Konferansı’nda yer aldı
24 Kasım 2017 Cuma günü
gerçekleştirilen
Türkiye’de
Coğrafi
İşaretler ve Bolu Konferansı’na İzmir
Ticaret Borsası’nı (İTB) temsilen katılan
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak,

İTB, Türk Tarımının Global
Entegrasyonu ve Tarım 4.0 çalıştayı
düzenledi
İzmir Ticaret Borsası (İTB), 29
Kasım 2017 Çarşamba günü Ramada
Plaza’da Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi ile işbirliği halinde
Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve
Tarım 4.0 Projesi kapsamında bir çalıştay
düzenledi. Sektör temsilcilerinin de

katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda açılış
konuşmasını İTB Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli gerçekleştirdi. Açılış
konuşmasının ardından Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Fatih
Saygılı yaptığı sunumla katılımcılara proje
hakkında detaylı bilgi aktardı.
Dokuz
Eylül
Üniversitesi
öğrencilerinden İTB ziyareti
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme
Fakültesi öğrencileri 30 Kasım 2017

Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası’nı
(İTB) ziyaret etti. İTB Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak ziyaret
kapsamında öğrencilere, İTB faaliyetleri
ve işlem salonları hakkında bilgilendirici
bir sunum yaptı. Sunumun ardından
öğrenciler ile birlikte pamuk ve üzüm
işlem salonları ziyaret edildi.

İTB
Genel
Sekreteri
Dr.
Erçin Güdücü Tarım 4.0 ve Akıllı
Tarım Uygulamaları konulu sunum
gerçekleştirdi
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel
Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, 1 Aralık 2017
Cuma günü, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi, Kapsayıcı Büyüme
Derneği ve İTB işbirliğiyle yürütülen
Bilgim Bereketim Projesi çerçevesinde

başlatılan
eğitimler
kapsamında
Menemen, Menderes, Kemalpaşa, Urla ve
Seferihisar’daki çiftçilerle gerçekleştirilen
toplantıda Tarım 4.0 ve Akıllı Tarım
Uygulamaları hakkında bir sunum yaptı.
Celal Bayar Üniversitesi’nden
İTB’ye ziyaret
Celal Bayar Üniversitesi İşletme
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Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Umut Burak Geyikçi, Yrd. Doç. Dr.
Burcu Mucan ve Prof. Dr. Kenan Yalınız,
5 Aralık 2017 Salı günü İzmir Ticaret
Borsası’nı (İTB) ziyaret etti. Ziyaret
sırasında İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin
Güdücü eşliğinde pamuk ve üzüm işlem
salonlarını gezen Celal Bayar Üniversitesi
heyeti, İTB’nin faaliyetleri ve salonlardaki
işlemler hakkında bilgi aldı.

İTB, Borsalar Konseyi’nde
İzmir Ticaret Borsası (İTB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz, 6 Aralık 2017 Çarşamba günü,
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Sn Ahmet Eşref Fakıbaba’nın teşrifiyle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) bünyesindeki borsalar arasında
istişarelerde bulunulmak üzere Ankara’da
düzenlenen TOBB Borsalar Konseyi
Toplantısı’na İTB’yi temsilen katıldı.

İTB, Uluslararası Enternasyonal
Gastronomi Turizmi Kongresi’ne katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz
ve Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü, 8
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Aralık 2017 Cuma günü, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.
(İZFAŞ) ve Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği (TÜRSAB) tarafından dünyanın
önde gelen gastronomi ve turizm
uzmanları ile eğitimcilerini bir araya
getirmek ve gelişen turizmin ihtiyaçlarına
cevap verebilecek yeni yaklaşımlar
kazanmak amacıyla düzenlenen 3.
Uluslararası Enternasyonal Gastronomi
Turizmi Kongresi’ne İTB’yi temsilen
katıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası’ndan
İTB’ye ziyaret
Diyarbakır Ticaret Borsası Genel
Sekreter Yardımcısı Gökhan Çeliker ve
Araştırma ve Geliştirme Birimi’nden bir
uzman, 13 Aralık 2017 Çarşamba günü
İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB) ziyaret etti.
İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’nün
konuklara İTB faaliyet ve projeleri
hakkında bilgi aktardığı toplantının
ardından pamuk ve üzüm işlem salonları
ziyaret edilerek seanslar yerinde incelendi.
İTB pamuk ve üzüm ajanları ziyaretçilere
salon işlemleri konusunda detaylı bilgi
aktardı.

İTB’nin SWOT analizi yapıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB), 14 Aralık
2017 Perşembe günü, 2018-2021 Stratejik
Plan çalışması kapsamında, kurumun
güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve
iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve

tehditleri saptamak için kullanılan stratejik
bir teknik olan SWOT (GZFT) analizini
gerçekleştirmek üzere paydaşlarıyla bir
araya gelerek bir “Ortak Akıl (Arama)
Toplantısı”
düzenledi.
Toplantıya
aralarında İTB üyeleri, meslek komiteleri,
çeşitli meslek kuruluşları, üretici örgütleri,
üniversiteler, ilgili kamu kurumları, İTB
tedarikçileri, basın mensupları ve İTB
çalışanlarının da bulunduğu doksana
yakın kişi katıldı. SWOT analizi çalışması
sırasında Fikri Yargıcı, vücut perküsyonu
uygulaması yaptırarak katılımcılara uyum
ve motivasyon çalışması yaptırdı.

İTB,
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde
İzmir Ticaret Borsası (İTB)
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık
Divanı üyelerinden oluşan İTB Heyeti,
14 Aralık 2017 Perşembe günü, İstihdam
seferberliği kapsamında Ocak 2017’den bu
yana istihdamlarını en fazla artıran iller,

sektörler ve firmaları ödüllendirmek üzere
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde
gerçekleştirilen
Milli
İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’ne
katıldı.
İTB, ekonomiye katkı verenler
ödülünü aldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz, 15 Aralık 2017 Cuma günü
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO)

gerçekleştirilen Ekonomi Muhabirleri
Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin 28.
yıldönümü kutlamasına İTB’yi temsilen
katılarak kutlama sonunda gerçekleştirilen
ödül töreninde ekonomiye katkı verenler
ödülünü İTB adına aldı.

İTB, Büyükelçi Christian Berger’i
ağırladı
İzmir Ticaret Borsası (İTB), 18
Aralık 2017 Pazartesi günü Avrupa
Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı

Büyükelçi Christian Berger’i ağırladı.
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli’nin açılış konuşmasıyla başlayan
toplantıda Büyükelçi ve beraberindeki
heyete İTB’nin kısa geçmişi, faaliyetleri,
yürüttüğü projeler ve aktif işlem salonları
hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantı
sonrası işlem salonlarını gezen heyet,
Pamuk Korbeyi’nde alım-satım seansına
katıldı.
Ali Osman Öğmen’den İTB’ye
ziyaret
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Çiçek
ve Ev Hayvanları Grubu Meslek Komitesi
Başkanı Ali Osman Öğmen ve komite

üyeleri, 18 Aralık 2017 Pazartesi günü
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulunu ziyaret etti. İTB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz,
Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü ve
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar
Nacak’ın da yer aldığı ziyarette karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.

İTB, geleneksel yılbaşı yemeğinde
muhabirlerle bir arada
İzmir Ticaret Borsası haberlerini
takip eden ekonomi muhabirlerine yönelik
her yıl geleneksel olarak düzenlenen
yeni yıl yemeklerinin beşincisi 21 Aralık
2017 Perşembe günü geniş katılımla
gerçekleştirildi. Yemekte İzmir Ticaret
Borsası’nı temsilen Genel Sekreter Dr. Erçin
Güdücü, Genel Sekreter Yardımcısı Sinem
Çelikten, Kurumsal İletişim Müdürü Rana
Çalık, ARGE Müdürü Mustafa Yağcıoğlu,
Kurumsal İletişim Müdürlüğü Şefi Serap
Dikmen Ahmetoğlu, Kurumsal İletişim
Müdürlüğü Uzmanı Çiğdem Arman ve
Uzman Yardımcısı Semih Çatak yer aldı.

İzmir Emlakçılar
İTB’ye ziyaret

İzmir Emlakçılar Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu ve
beraberindeki heyet, 3 Ocak 2018
Çarşamba günü, İzmir Ticaret Borsası
(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli’yi ziyaret etti. Toplantıda İTB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz ile Başkanlık Danışmanı Dilara
Sürgü’nün yanı sıra Genel Sekreter Erçin
Güdücü de hazır bulundu.

Uluslararası Tarım ve Gıda
Konfederasyonu’ndan İTB’ye ziyaret
Türkiye›nin ulusal ve uluslararası
alanda tarım, gıda, çevre ve enerji
sektörüne yönelik kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum, özel sektör ve
üniversitelerle işbirliği yapmak suretiyle
küresel arenada ekonomik ve siyasi
gelişmelere yön verebilecek bir ülke haline
gelmesine katkıda bulunmak amacıyla
faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Tarım
ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkan
Yardımcısı Necip Fazıl Güldemir ve
beraberindeki heyet, 8 Ocak 2018 Pazartesi
günü İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel
Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’yü ziyaret
etti. Ziyaret kapsamında heyete işlem
salonlarını gezdiren Dr. Erçin Güdücü,
İTB’nin faaliyetlerinin yanı sıra yürüttüğü
projeler ve salon işlemleri hakkında
bilgiler aktardı.
Kestelli,
EXIMBANK
basın
toplantısına katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB)
Yönetim Kurulu Başkanı ve EXIMBANK

Odası’ndan

MART 2018 -43

Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli,
10 Ocak 2018 Çarşamba günü, Türkiye
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci’nin teşrifleriyle gerçekleştirilen
ve EXIMBANK’ın 2017 yılı faaliyet
sonuçları ile 2018 hedeflerinin açıklandığı
basın toplantısına katıldı. Kestelli,
basın toplantısında yaptığı konuşmada,
EXIMBANK’ın çalışmaları ve 2018
yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan
çalışmalar üzerine değerlendirmelerde
bulundu.

İTB, İhracatın Yıldızları Ödül
Töreni’ne katıldı
Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB)
2017 yılında yaptığı ihracatın büyük
dilimini
gerçekleştirerek
«İhracatın
Yıldızları» olan ihracat şampiyonu
firmaları
ödüllendirdiği
İhracatın
Yıldızları Ödül Töreni, 10 Ocak 2018
Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
teşrifleriyle Swiss Otel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB)
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli ve Meclis Başkanı Barış Kocagöz
katıldı.

GTHB Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü’nden İTB’ye ziyaret
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
uzmanlarından oluşan bir heyet, 16 Ocak
2018 Salı günü İzmir Ticaret Borsası’nı
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(İTB) ziyaret etti. İTB Genel Sekreteri
Dr. Erçin Güdücü ve Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak’ın eşlik ettiği
heyete İTB’nin faaliyetleri, yürüttüğü
projeler ve aktif işlem salonları hakkında
bilgiler aktarıldı. Tarım sektöründeki
güncel gelişmeler ve borsacılık faaliyetleri
üzerine karşılıklı görüş alışverişinin
yapıldığı toplantı sonrası işlem salonlarını
gezen heyet, Pamuk Korbeyi’nde alımsatım seansına katıldı.

İTB, İZDES Projesi toplantısına
katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz
ve Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü,
22 Ocak 2018 Pazartesi günü, Türkiye
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın taşra
birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek,
merkez ve taşra birimleri arasındaki
iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş
ve önerileri doğru şekilde merkeze
iletmek ve valiliklerdeki iyi uygulama
örneklerini paylaşmak üzere başlattığı
İZDES Projesinin (İzleme Değerlendirme
Sistemi) Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda
(EBSO) gerçekleştirilen toplantısına
İTB’yi temsilen katıldı. İçişleri Bakanlığı
müsteşarlarının
hazır
bulunduğu
toplantıda İTB adına söz alan Ercan
Korkmaz, Borsanın il bazında valilik
başta olmak üzere diğer kamu kurum
ve kuruluşlarıyla olan ikili ilişkilerini
değerlendirerek
proje
kapsamında
gerçekleştirilen bu gibi toplantılar için
yetkililere teşekkürlerini sundu.
Prof. Dr. Sami Doğanlar, İTB’yi
ziyaret etti
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami
Doğanlar, 25 Ocak 2018 Perşembe günü

İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB) ziyaret etti.
İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak’ın
da hazır bulunduğu ziyaret kapsamında
Genel Sekreter Erçin Güdücü, İTB
faaliyet ve projeleri hakkında bilgi aktardı.
Daha sonra işlem salonları gezdirilen
Doğanlar’a, katıldıkları alım-satım seansı
sırasında Bülent Uçak tarafından Pamuk
Korbeyi’nde işlemler hakkında bilgi
verildi.

EXİMBANK ilk Yönetim Kurulu
toplantısını gerçekleştirdi
EXİMBANK’ın 2018 yılı ilk Yönetim
Kurulu Toplantısı 26 Ocak 2018 Cuma
günü İzmir’de gerçekleştirildi. EXİMBANK
Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret
Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli’nin de katıldığı toplantı
sonrasında EXİMBANK Genel Müdürü
Adnan Yıldırım ve Yönetim Kurulu,
İTB ev sahipliğinde düzenlenen İzmir iş
dünyası ile EXİMBANK uygulamaları ve
vizyonu üzerine genel değerlendirmelerin
yapıldığı yemekte bir araya geldi.

İTB, TBMM Bağcılık ve Üretici
Sorunları Araştırma Komisyonu’nda
sunum yaptı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu ve Genel
Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak,
1 Şubat 2018 Perşembe günü, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve
Üretici Sorunları Araştırma Komisyonu’na
katılarak İTB adına “Bağcılık sektöründe
İzmir Ticaret Borsası’nın rolü” konulu
sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda
‘Piyasa oluşumu ve pazarlamaya ilişkin
çalışmalar, rekolte tahmin çalışmaları,
üretim ve kaliteye ilişkin çalışmalar ile
markalaşma çalışmaları’ konuları ele
alındı.

TİGEM’den İTB’ye ziyaret
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(TİGEM) Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail Şanlı, 1 Şubat 2018
Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası
(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli’yi ziyaret etti. İTB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz ve
Bülent Arman, Sayman Üye Bülent Uçak,
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tayfur Akın ve
Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü’nün de
hazır bulunduğu ziyarette tarım sektörüne
ilişkin güncel konular hakkında karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.
Urla İlçe Tarım Müdürü’nden
İTB’ye ziyaret
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Urla İlçe Müdürü İbrahim Yılmaz, 7

Şubat 2018 Çarşamba günü İzmir Ticaret
Borsası’nı (İTB) ziyaret etti. İTB Genel
Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’nün İTB’nin
güncel çalışmaları ve projeleri hakkında
bilgilendirmede
bulunduğu
ziyaret
kapsamında iki kurum arasında tarım
alanında yapılabilecek projeler hakkında
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Mahmut
Özgener’den
İTB’ye
ziyaret
İzmir Ticaret Odası Başkan
Adayı Mahmut Özgener, 12 Şubat 2018
Pazartesi günü İzmir Ticaret Borsası
(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret
kapsamında Özgener, projeleri hakkında
bilgi aktardı.

Dünya Bankası yetkilileri İTB’de
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ve Dünya Bankası temsilcilerinden oluşan
heyet, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü,
tarımsal örgütlerin değer zincirindeki
rollerinin
güçlendirilerek
tarımsal
pazarlamadaki etkinliklerinin arttırılması
konulu teknik destek çalışması kapsamında
İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB) ziyaret

etti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen
toplantıda İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin
Güdücü, İTB’nin kısa geçmişi, faaliyetleri,
yürüttüğü projeler ve aktif işlem salonları
hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.
Sunumun ardından salonları gezen
heyet, salon işlemleri konusunda yerinde
bilgilendirildi.

Dr. Pınar Nacak, Kal-Der 2018 yılı
Denetleme Raporu’nun sunumunu yaptı
İzmir Ticaret Borsası (İTB)
Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye
Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi
Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Pınar Nacak,
24 Şubat 2018 Cumartesi günü KalDer
Genel Kurulu’nda 2018 yılı Denetleme
Raporu’nun sunumunu yaptı.

Dr. Erçin Güdücü, E-Ticaret
Zirvesi’nde sunum yaptı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel
Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, 5 Mart 2018
Pazartesi günü İzmir Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği (İESOB), Manisa Genç
İş Adamları Derneği (MAGİAD) ve
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği
(ETİD) partnerliğinde hepsiburada.
com tarafından İzmir’de gerçekleştirilen
E-Ticaret Zirvesi’nde “E-ticaret ve
Borsaların bu alandaki rolü” hakkında bir
konuşma gerçekleştirdi.
EGİKAD’tan Işınsu Kestelli’ye ödül
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD)
Başkanı Nihan Antitoros ve Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan heyet, 7
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Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, 16
Mart 2018 Cuma günü Ege İhracatçı
Birlikleri’nde (EİB) düzenlenen Kuru
Meyve Çalıştayına, İTB’yi temsilen katıldı.

Mart 2018 Çarşamba günü, İzmir
Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında Işınsu Kestelli’ye
Nihan Antitoros tarafından, EGİKAD’ın
geleneksel hale getirdiği ‘8 Mart Dünya
Kadınlar Günü Başarı Ödülü’ verildi.

Dr. Pınar Nacak, İyi Tarım
Uygulamaları Çalıştayı’na katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel
Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak, 14
Mart 2018 Çarşamba günü, T.C. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel
Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım
Uygulamaları ve Organik Tarım Daire
Başkanlığı ile Tarımsal Ürün Kontrol
ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği
(KSKDER) işbirliğinde düzenlenen İyi
Tarım Uygulamaları Çalıştayı ve İyi Tarım
Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon
Kuruluşları
Yıllık
Değerlendirme
Toplantısı’na İTB adına katılarak bir
konuşma gerçekleştirdi.

İTB, Kuru Meyve Çalıştayına
katıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim
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Şehitler,
Kadifekale
Hava
Şehitliğinde anıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan
Korkmaz, T.C. İzmir Valiliği tarafından
18 Mart 2018 Pazar günü Kadifekale Hava
Şehitliği’nde düzenlenen 18 Mart Şehitler
Günü Töreni’ne İTB’yi temsilen katıldı.

Ege Üniversitesi öğrencilerinden
İTB’ye ziyaret
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilinler Fakültesi öğrencileri, 20 Mart 2018
Salı günü İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB)
ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İTB Genel
Sekreteri Dr. Erçin Güdücü tarafından
öğrencilere, Tarihi Meclis Salonunda İTB
faaliyetleri, yürütülen projeler ve salon
işlemleri hakkında bir sunum yapıldı.
Sunumun ardından işlem salonlarını
gezerek alım-satım işlemlerini yerinde
gören öğrenciler Pamuk Salonunda
Korbey’e katıldı.

İTB “Enginarda Coğrafi İşaret”
isimli üretici toplantısına katıldı
Urla Gıda Tarım Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü’nün 23 Mart 2018 tarihinde
düzenlediği “Enginarda Coğrafi İşaret”
isimli üretici toplantısında İzmir Ticaret
Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr.
Pınar Nacak, tescili İzmir Ticaret Borsası
tarafından alınan Urla Sakız Enginarı
coğrafi işaretini tanıtan bir sunum
gerçekleştirdi.

