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102. Sayımızla karşınızdayız…
İçeriğini ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz 102.sayımız yine dopdolu.
Başbakan Binali Yıldırım, seçim süreçlerini tamamlayan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 38 kişilik İzmir heyetini 
makamında kabul etti. Haberimiz ve konuyla ilgili fotoğra�ar içeriğimizde yer alıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu’na katılmak üzere Ankara’ya giden İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve beraberindeki heyet, Ankara programı kapsamında Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna 
çıktıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret programına ilişkin detayları dergimiz sayfalarında sizlerle 
paylaştık.

Nisan ayının ilk ha�ası gerçekleştirilen Borsa seçimlerinde güven tazeleyerek 2018-2021 döneminde de görevini sürdürme 
yetkisi alan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’na yoğun bir tebrik ziyareti tra�ği yaşanıyor. Borsa Yönetim Kurulu’na çevre 
Oda/Borsa yönetimleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler dergimiz sayfalarında yer alıyor.

İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğü ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğinde düzenlenen “Toprağın 
Kadınları” projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantı ve etkinlikleri, Borsamız Yönetiminin katıldığı toplantı, seminer ve 
törenlere ilişkin haberlerimizi de içeriğimizde bulabilirsiniz. 

Bakliyat geleneksel kültürümüzün bir parçası olması sebebiyle bir emtianın ötesinde, sahip çıkmak zorunda olduğumuz bir 
mirastır. Bu anlayış ve bilinçle hareket eden İzmir Ticaret Borsası Baklagiller Toptan Ticareti Meslek Komitesi ürün pro�li 
köşemizin konuğu oldu. Fasulye, mercimek, nohut vb. kuru bakliyat ürünlerinin ticaretiyle iştigal eden üyelerimizin 
oluşturduğu komite konuları dahilinde Borsamız Danışmanı Dr. Pınar Nacak moderatörlüğünde, Borsamız Arge 
Müdürlüğünün araştırmaları sonucu sektörün üç temel ürün mercek altına alındı. Oldukça kapsamlı araştırma yazımızı 
ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

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” ilkokul öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Program 
kapsamında gerçekleştirilen ekim – dikim etkinlikleri, bilgilendirici sunumlar, tesis gezilerine ilişkin haberimiz de renkli 
görsellerle dergimizde yerini aldı.

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 kapsamında Kurumsal İletişim Müdürlüğü 
Uzmanı Semih Çatak cinsiyetçi dil söylemleri üzerine bir yazı hazırladı.

İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Uzmanı Kenan Keskinkılıç tarafından hazırlanan ülkemizde tarımım nereye gittiği, 
sektörü nasıl bir geleceğin beklediği, tarımda sürdürülebilirliğin önemi ve zorunluluğu, ekosistem ve tarım ilişkisi gibi 
konuların ayrıntılarıyla ele alındığı “Tarım nereye gidiyor?” ve Ar-Ge Müdürlüğü Uzmanı Perihan Ezgi Çelik’in Türkiye’nin 
ekolojik ayak izini araştırdığı “Siz hiç ekolojik okuryazar oldunuz mu?” başlıklı araştırma yazıları da dergimiz içeriğinde yer 
aldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin “Hedef daha güçlü bir İzmir” başlıklı yazısını, 
koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonlarımızı, 
her sayımızda “Bizden” köşesinde paylaştığımız Borsamız çalışanlarının hobilerini konu edinen köşemizde Emekli Üyelik 
İşlemleri ve Kararlar Müdürü Ertan Önal’ın kaleme aldığı arıcılık faaliyetlerine ilişkin yazıyı, Antalya Ticaret Borsası ile 
imzalanan E-Commodity Bazaar işbirliği protokolüne ilişkin haberimizi, OLIVTECH Fuarı’na Borsamızın standlı katılımı ve 
fuar kapsamında yapılan Coğra� İşaret tanıtım etkinliğimizi, Borsamıza yapılan ziyaretler ve Borsamızın katıldığı 
toplantılara ilişkin haberlerimizi de dergimizde bulabilirsiniz.

İyi okumalar dileriz...
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İzmir Ticaret Borsası olarak, 127 yıllık 
kurum kültüründen aldığımız birikim ve 
duyarlılıkla, sadece ticaret veya tarımda 
değil toplum üzerinde olumsuz etkileri 
olan tüm sosyal alanlarda proje geliştirip 
uygulamaya özen gösteriyoruz. Hedefimiz 
önce çevremizi, sonra kentimizi ve nihaye-
tinde ülkemizi daha yaşanılır, daha müref-
feh kılmak.

Geçmiş görev dönemimizde başlatıp 
sürdürdüğümüz ‘Tarım Gençlerle Yükseli-
yor Fikir Yarışması’, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanlığı işbirliğinde sürdürdü-
ğümüz ‘Toprak ve Çocuk Programı’, bir 
parçası olmaktan onur duyduğumuz ‘İş 
Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’, yine 
Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte hayata 
geçirdiğimiz ‘Toprağın Kadınları Projesi’, 
uluslararası alanda başarılar elde eden 
İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Ar-ge Ve 
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (İzladaş), 
kurulmasına öncülük ettiğimiz Ege Tarım 

Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (Elidaş), 
hızla tarım ürünlerinin buluşma adresi 
haline gelen E-Commodity Bazaar, Ege’ye; 
İzmir’e özgün ürünlerin tescillenmesini 
amaçlayan coğrafi işaret seferberliği bu 
faaliyetlerimizden sadece birkaçı...

Geçen Nisan ayında yapılan Oda be 
Borsa seçimlerinin ardından, üyelerimizin 
teveccühü ile bir 4 yıl daha bu göreve layık 
görülmemizle birlikte, yeni yol haritamızı 
İzmir’in ortak akıl ile geleceğe taşınması 
olarak belirledik ve bu amaçla geçtiğimiz 
günlerde bir dizi ziyaret gerçekleştirdik.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’la, Sayın Başbakanımız Binali 
Yıldırım’la bir araya geldik. İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nu, 
İzmir Valimiz Erol Ayyıldız’ı ve Emniyet 
Müdürümüz Hüseyin Aşkın’ı ziyaret ettik. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk 
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri 
(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile 
görüştük; fikir alışverişinde bulunduk.

Bu ziyaretler sırasında, Büyükşehir’in 
“yerinde kalkınma” modelini daha da 
geliştirerek kırsaldaki nüfusun “Akıllı 
Tarım”a geçişini hızlandırmak, tarım-üni-
versite-sanayi birlikteliğini temin etmek, 
İzmir’i nitelikli üretimin merkezi haline 
getirmek, turizmi hareketlendirmek, sağlık 
ve eğitim alanında farklılaşmak, yaşanılabi-
lir kent kimliğimizi güçlendirmek adına 
yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri 
olarak ortak projelere nasıl imza atabilece-
ğimizi konuştuk. İzmir’in, İstanbul’un 
hatalarını tekrarlamadan nasıl daha büyü-
yebileceğini, gelişebileceğini tartıştık.

İzmir Ticaret Borsası olarak kurumlar 
arası daha güçlü bir iletişim yaratmak 
adına biz üzerimize düşen ne varsa yapma-
ya hazırız. Amacımız oluşacak güç birliği 
ve ortak akıl ile İzmir’in geleceğine birlikte 
yön verebilmek. Biz, İzmir’in bunu başara-
bileceğine yürekten inanıyoruz.

Hedef
daha güçlü

bir İzmir
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Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı
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İzmir Ticaret Borsası Organ 
Seçimleri 06 Nisan 2018 Cuma günü 
tamamlandı. Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanı, Borsa Yönetim Kurulu Asil ve 
Yedek Üyeleri, Borsa Disiplin Kurulu Asil 
ve Yedek Üyeleri, TOBB Genel Kurulu Asil 
ve Yedek Üyeleri seçimleri saat 10.00-16.00, 
Meclis Başkan, Başkan Yardımcıları ve 
Katip Üyenin seçimi saat 12.00’de, Meslek 
Komiteleri Başkan ve Yardımcılarının 
seçimi ise 12.00-17.00 saatleri arasında 
yapıldı.

Yönetim kurulu seçimleri için 54 
meclis üyesinden 52’si oy kullandı. 1 
oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde mevcut 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin 
listesi 51 oy ile güven tazeledi. İTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sonuçların 
açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, 
“İzmir Ticaret Borsası, bu kentin ortak 
fayda kuruluşlarının önde gelenlerinden 
biri. 127 yıldır ülke ekonomisine hizmet 
eden önemli bir kurum. Üreticisinden 
tüccarına, karar vericisinden tüketicisine 
kadar tarım ve hayvancılık sektörünün 
tüm paydaşları için düşünen ve çalışan 
bir organizma Borsa. Geçen hafta sonu 
başlayan seçim sürecimizi bugün büyük bir 
olgunluk içinde tamamlamış bulunuyoruz. 
Meclisimiz sandığa giderek bize dört yıl için 
yeniden görev verdi. Bunun için tüm Meclis 

üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; 
hiç merak etmesinler, emanet ehil ellerde. 
Seçimlerde meslek komitelerimize 72 
eski üyemizin yanında 55 yeni üye dahil 
oldu. Komitelerde yenilenme oranı yüzde 
43’ü buldu. Meclisimizde ise 32 üyemiz 
aynen devam ederken aramıza 22 yeni 
arkadaşımız katıldı. Meclis üyesi sayımız 
Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık 
Komitesi’nin kontenjanı bir üye arttığı 
için 54’e yükseldi.  Yönetim kurulumuzda 
ise 1 arkadaşımız değişti. Yaklaşık yüzde 
40 oranında yenilenen bir Meclis’le 
yeni döneme adım atmış bulunuyoruz. 
Borsamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Şartların nispeten daha stabil 
olacağını öngördükleri yeni dönemde de 
öncü rol üstlenmek için efor sarf etmeye 
hazır olduklarını belirten Işınsu Kestelli, 
Biliyorsunuz Türkiye’nin 2023 vizyonunda 
tarım ve hayvancılık için 40 milyar dolar 
ihracata, 150 milyar dolarlık üretim 
değerine ulaşmak gibi iddialı hedefler var. 
Bize göre bu hedefler Türkiye’de sektörün 
potansiyeli ile uyumlu ancak realize 
olabilmesi için ekstra bir motivasyon 
isteyen hedefler. Her yıl önemli ölçüde 
tarım toprağını kaybettiğimizi, yeterli 
üretim artışına ulaşamadığımızı, ülkede 
üretilen meyve sebzenin dörtte birinin 

İTB’de seçimler tamamlandı

SEÇİMSEÇİM

Işınsu Kestelli 
İTB Yönetim Kurulu Başkanı

Barış Kocagöz 
İTB Meclis Başkanı

Ercan Korkmaz 
İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bülent Arman 
İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bülent Uçak 
İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

İTB 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu ve Meclisi
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İTB 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu ve Meclisi

pazara giremediğini, ihracatta patinaj 
yapar hale geldiğimizi, toprakları 
toplulaştırma ve sulama uygulamalarında 
uyumsuzluklar olduğunu, pazarı terbiye 
etmek için kullanılan ithalat silahının 
efektif sonuçlar yaratmadığını,  üretim-
tüketim zincirindeki fiyat dalgalanmalarını 
ve katma değer kaybını önleyecek bir 
sistemi oturtamadığımızı hepimiz 
biliyoruz” dedi.

Tarım ve hayvancılığı Türkiye’nin 
bugününde ve yakın geleceğinde bir 
sorun alanı olarak değil, bir fırsat vahası 
olarak konumlandırmanın zorunlu 
olduğunu dile getiren Kestelli, “Bunun 
için, sektörün tüm paydaşlarının ortak 
bir ülküde ortak bir program için bir 
dişlinin çarkları gibi uyumlu bir şekilde 
çalışması ve karar alıcıların da bu enerjiyi 
doğru yönlendirmesi çok önemli. İzmir 
Ticaret Borsası olarak biz, bu sürecin 
öncülerinden biri olmaya kararlıyız. Borsa 
olarak yeni dönemi “teknoloji, tasarım ve 
insan” odaklı bir çalışma dönemi ilan ettik. 
Sektörün dijital dönüşümü yani Tarım 
4.0, küresel elektronik ticaretinin saygın 
bir parçası haline gelmek, genç nüfusun 
tarımda kalması için projeler üretmek, 
geleneklerimizi korurken sektör için 
katma değer yaratan yatırımlara yenilerini 
eklemek, coğrafi işaret, patent vs. gibi katma 
değer yaratıcı girişimlerde derinleşmek 
ve yeni dönemde gençlere, çocuklara ve 
özellikle dezavantajlı kesimler başta olmak 
üzere daha çok insana dokunacağımız 
projeler üretmek, önceliklerimiz olacak” 
diye konuştu.

İTB’de 2018-2022 tarihleri arasında 
görev yapacak yönetim kurulu asil listesi 
şu isimlerden oluştu: Işınsu Kestelli, 
Ercan Korkmaz, Bülent Arman, Derya 
Pala, Erol Avni Bozkurt, Tayfur Akın, 
Özhan Şen, İlhan Zincircioğlu, İsmail 
Emin Kentli, Şeref İyiuyarlar, Bülent Uçak. 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise,  Sonnur 
Kırmızıoğlu, Sebahettin Dumlu, Bülent 

Öztürk, Ömer Perşembe, Murat Şenay, 
Adem Egi, Murat Eser, Aydın Arıkök, 
Erdem Barış Kılıç, Umut Okan’dan oluştu.

Meclis başkanlık divanı seçiminin 
gerçekleştirildiği 2018-2022 dönemi ilk 
meclis toplantısı, en yaşlı üye Ali Özkanlı 
başkanlığında gerçekleştirildi. 54 meclis 
üyesi arasından 50’sinin oy kullandığı 
seçimlerde oyların tamamını alarak Meclis 
Başkanlığı’na Barış Kocagöz,  Meclis 
Başkan Yardımcılıklarına Ömer Gökhan 
Tuncer ve Seyit Güngör Şarman, Katip 
Üyeliğe Ümit Akkuş seçildi. 

Mecliste ilk meclis başkanlık 
konuşmasını yapan Barış Kocagöz 
Başkanlık divanı adına üyelerin kendilerine 
gösterdikleri güven için teşekkür ederek 
şunları kaydetti: “Bizlere bağışladığınız bu 
güvene ve bu kutsal göreve borcumuzu, 
bu güzel Meclisi daha çok çalışan, doğru 
kararlar alan ve borsasını daha ileriye 
götüren bir hale getirerek ödemeye 
çalışacağız. Bu yeni dönemin tümünde 
çalışan ve üreten, örnek lider ve büyük 
çınar, İzmir Ticaret Borsası’na Meclis olarak 
layık olmaya çalışacağız. Yeni dönemde 
tüm personelimize, yeni Yönetim Kurulu 
Başkanıma, Yönetim Kurulu arkadaşlarıma 
ve siz sevgili Meclis üyelerimize başarı ve 
mutluluk diler, şükranlarımla saygılarımı 
sunarım”   diye konuştu.   

Borsa organları şu isimlerden oluştu:
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: 
Moiz Hemsi, Salih Nejat İblar, 

Yurtcan Biryol, Mustafa Atınç, Müfit Uz, 
Yusuf Emre Bozkurt.

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: 
Hakan Cay, Giovanni Cem De 

Andria, Sinan Abdurrahman Çelikkaya, 
Hayrettin Kıran, Rifat Acırgan, Yusuf 
Emre Bozkurt.

TOBB Delegeleri Asil Üyeler: 
Işınsu Kestelli, Şükrü Barış Kocagöz, 

Ömer Gökhan Tuncer, Ercan Korkmaz, 
Bülent Arman, Bülent Uçak, Şeref 
İyiuyarlar, Özhan Şen, Tayfur Akın, Erol 
Avni Bozkurt, Mehmet Alp, Halil Tepeli, 
Sebahettin Dumlu, Bülent Öztürk, Gürkan 
Gürel, Nihat Sağır, Aydın Arıkök, Tolga 
Uğurel.

TOBB Delegeleri Yedek Üyeler: 
Tolga Uğurel, Sonnur Kırmızıoğlu, 

Ömer Perşembe, Derya Pala, Murat Şenay, 
Adem Egi, Murat Eser, Erdem Barış Kılıç, 
Umut Okan, Erdem Baltacı, Burak Balcı, 
Ferit Güler, Mustafa Elmas, Veli Yüksel, 
Eren Aka, Ali Özkanlı, Mehmet Emin 
Halıcıoğlu.

Tayfur Akın 
İTB Yönetim Kurulu Üyesi

Derya Pala 
İTB Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan Zincircioğlu 
İTB Yönetim Kurulu Üyesi

Özhan Şen 
İTB Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Avni Bozkurt 
İTB Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Akkuş 
İTB Meclis Katip Üyesi
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Çırçırlama Faaliyeti
Şeref İyiuyarlar -  Genel Pamuk Çırçır Tarım Makinaları 
San. Tic. Ltd. Şti.
Veli Yüksel -  Veli Yüksel Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 

Kurutulmuş Meyvelerin İmalatı
Murat Şenay -Şenaylar Pamuk Çırçırlama Gübre Pet. Ür. Zirai 
İlaç ve Nak. San. ve Tic. A.Ş 
Ali Özcan – Ali Özcan
 
Sıvı ve Katı Yağ İmalatı
S. Güngör Şarman - S.S. Tariş Zeytin ve 
Z. Yağı Tarım Satış Koop. Birl.
Christopher Dologh - Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş.
Mehmet Alp - Alpler Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aracılar
Bülent Uçak
K. Mehmet Esmer

Yem Ve Tahılların Toptan Ticareti
Mehmet Emin Halıcıoğlu - Ata Tic. Ltd. Şti.
Eren Aka - Adil Aka Tarım Ür. Hayv. Yem Gıda Hafr. Nakl. 
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gürkan Gürel - Gürel İhr. Tarım Ve San. Ürün. Tic. A.Ş.

Yağlı Tohumların Toptan Ticareti
Hüseyin Ömeroğlu - Ömeroğlu Tarım Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Turgay Bağcıvancıoğlu - Birlik Baharat San. Tic. Ltd. Şti.
M. Ata Özdemir - Etna Gıda Makina Kimya Ambalaj Mal. 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Tekstil Elyafı vb. Toptan Ticareti
Ş. Barış Kocagöz - Birpaş Birlik Pamuk Tekstil Yağ Un Ve Zirai 
Ürünler San. ve Tic. A.Ş
Muhammet Uçak - Uçak Tekstil Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Tolga Uskuç - Akasya Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Canlı Hayvanların Toptan Ticareti
Sebahettin Dumlu - Dumlu Besicilik Gıda 
İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Burak Balcı - Ulukent Hayvancılık Et Entegre Tesisleri 
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
İsmail Emin Kentli – Eminkent Tarım Zirai İşletmesi

Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık
Derya Pala - Derya Tavukçuluk İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
Ferit Güler - Volkan Yumurtacılık San. Tic. Ltd. Şti.
Erdem Kılıç - Boler Tavukçuluk Gıda Hayvancılık 
San. Tic. Ltd. Şti.

Sert Kabuklu Yemişlerin Toptan Ticareti
Mustafa Meyva - Mersal Tarım Ürünleri Gıda İmalat 
San. Tic. Ltd. Şti.
Abdülhamit Sevim - Abdülhamit Oğulları Gıda Teks. Ürn. Paz. 
İnş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydın Arıkök - Arısan Gıda Turizm Paz. İth. 
İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meyve Ve Sebzelerin Toptan Ticareti
Erol Avni Bozkurt – UGS - Urla Gıda Ve Tarım Ürünleri 
San. ve Tic. A.Ş.
Erdinç İnan Yılmaz - Kral Tarım Ürünleri ve 
Gıda Sanayi Dış Tic. A.Ş.
Ümit Akkuş - Akkuş Konserve ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Baklagiller Toptan Ticareti
Ercan Korkmaz - Korkmaz Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Ömer Perşembe - Ahmet Perşembe Gıda Madd. Ticaret Ltd. Şti.
Tolga Uğurel - EVBAK İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kuru Meyvelerin Toptan Ticareti
İlhan Zincircioğlu - Şen İhracat Dış Tic. A.Ş.
Mustafa Elmas - Talat Elmas Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Özhan Şen - Şentaş Tarım Ürünleri İhr. San. Ve Tic. A.Ş.

Et Toptan Ticareti
Ömer Gökhan Tuncer - Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş.
Bülent Öztürk - Bülent Öztürk - Öztürk Toptan Et ve 
Et Ürünleri Ticareti
Umut Okan - Çaçan Et Mamulleri Paz. Nak. ve 
İnş. Taah. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Süt Ürünleri Toptan Ticareti
Adem Egi - Şemsi Egi Gıda Ürnl. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Halil Tepeli - Meşhur Peynircilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ali Özkanlı  - Ankara Gıda Pazarı 

Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti
Işınsu Kestelli - Agritrade Tarım Ürünleri Ticaret Lojistik 
ve Depoculuk Ltd. Şti
Sonnur Kırmızıoğlu - Edikem Kimya Tarım Ürünleri Turizm 
San. ve Tic. Ltd. Şti.
S. Mehmet Oktav - Oktav Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Baharat Ve Aromatik Bitkiler Toptan Ticareti
Dr. Tayfur Akın  - Kütaş Tarım Ürünleri Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Celil Önder Türer - Türer Tarım Ve Orman Ürn. 
İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti
Nurettin Tarakçıoğlu - Defne Diş Tic. Ve Tarım Ürünleri A.Ş

Hububat Mamulleri Toptan Ticareti
Nihat Sağır - Sağırlar Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Murat Eser - Taşkent Ekmek ve Unlu Mam. 
Ürt. Paz. İnş. Tur. Nak. Tic. ve San. A.Ş.
Necati Polat - Polat Ekmek Un ve Gıda Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Et Perakende Ticareti
Bülent Arman - Etçiler Et Mamulleri Gıda Ve Tük. Mal. Ür. Paz. A.Ş.
Yılmaz Akbıyık - Akbıyık Et Et Ürünleri Restoran Gıda Hayv. 
San. Tic. Ltd. Şti. 
Erdem Baltacı -  Anıt Kasap 1 

2018 – 2022 Dönemi İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ve
Faaliyette Bulundukları Meslek Grupları
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T.C. Başbakan Binali Yıldırım, seçim 
süreçlerini tamamlayan İzmir Ticaret 
Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları, 
Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim 
Kurulu üyelerinden oluşan 38 kişilik 
İzmir heyetini 18 Nisan 2018 Çarşamba 
günü kabul etti. Oda-Borsa Başkan ve 
yönetimlerine başarı dileklerini ileten 
Başbakan Yıldırım, ortaya çıkan birlik 
ve beraberlik görüntüsünden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım, 
“İzmir’in bu birlik ve beraberliğinden 
büyük bir sinerji doğacak. Bu ekipten, 
İzmir’e özel projeler bekliyorum” dedi. 

Seçim süreçlerini tamamlayan İzmir 
Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
ve İzmir Ticaret Borsası’nın birlikte ilk 
hareketi Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret 
etmek oldu. Oda-Borsa Başkanları, Meclis 
Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu 
üyelerinden olaşan 38 kişilik heyetin 
kabulünde Ak Parti İzmir Milletvekili ve 
Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 
Atilla Kaya, Hüseyin Kocabıyık, Nükhet 
Hotar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Harun Karacan ve İzmir Ticaret Odası 
geçmiş dönem Meclis Başkanı ve İzmir 
Mİlletvekili Necip Kalkan da yer aldı. 

Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen 
kabulde Başbakan Binali Yıldırım’ı 
ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Bu 
sürede heyet üyelerine tek tek söz veren 
Başbakan Binali Yıldırım, son olarak 
İTO Yönetim Kurulu Başkan Mahmut 
Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ve İTB Başkanı Işınsu 
Kestelli’ye söz vererek İzmir’in konuları 
hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından heyet 
üyelerine hitaben bir konuşma yapan 
Başbakan Yıldırım, “İzmir’in bu birlik ve 
beraberlik görüntüsünden çok memnun 
oldum. Bu birlik ve beraberlikten çok 
büyük bir sinerji doğacak. Şimdi sizden bu 
birlik ve beraberliği ortaya koyacak, İzmir’e 
özel yeni ve büyük projeler bekliyorum” 
dedi. 

Heyet üyeleri, ziyaretin anısına 
Başbakan Binali Yıldırım’a seramikten el 

yapımı lale ve yöresel ürünler takdim etti. 

Hep beraber çalışma zamanı
Heyet üyeleri daha sonra Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB 
Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni 
yönetimlere görevlerinde başarı dileklerini 
iletti. Söz konusu ziyarete Ak Parti İzmir 
Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, Atilla Kaya, Necip Kalkan, 
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun 
Karacan ile İzmir eski Valisi TOBB 
Danışmanı Yusuf Ziya Göksu da katıldı. 
Hisarcıklıoğlu, “İzmir’den gelen bu birlik 
ve beraberlik devam etsin. Şimdi hep 
birlikte çalışma, üretme zamanı. Allah yar 
ve yardımcımız olsun” dedi. 

Başkanlardan birlik mesajları
İzmir Ticaret Odası Başkanı 

Mahmut Özgener: “Değişim isteğinin 

Başbakan Yıldırım: Bu ekipten 
“Özel” İzmir projeleri bekliyorum

RESMİ ZİYARETRESMİ ZİYARET
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sandığa yansıdığı Odamız seçiminin 
tamamlanması ile önce Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım, ardından TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaretleri de 
bize gösterdi ki değişim isteği yankısını 
buldu. Göreve başlar başlamaz seçim 
sürecinde belirttiğim ilk yapacağımız 
değişim, yönetim anlayışı idi. Çok daha 
fazla katılımcı uzlaşmacı, üyelerimizin 
karar aşamasında önemli rol oynayıcı, 
değişimin hissedileceği bir yönetim anlayışı 
ile iyi bir görev süresi tamamlayacağımıza 
inanıyorum.  Bu birlik ve beraberlikle 
tüccarımız, kentimiz, bölgemiz, ülkemiz 
için projelerimize odaklanacağız.” 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar: “Seçimlerimizin 
tamamlanmasının ardından önce 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 
ardından TOBB Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldik. 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
seçimlerin hemen ardından heyetimizi 
kabulü bizi ayrıca heyecanlandırdı. 
Başbakanımızın ardından çatı örgütümüz 
TOBB’u ziyaret ettik. Ben de buraya başkan 
yardımcısı olarak gelmekten, hem de yeni 
seçilmiş bir sanayi odası başkanı olarak 
gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. 

Her iki ziyarette de İzmir’in bu birlik 
ve beraberlik görüntüsünden duyulan 
memnuniyet dile getirildi. Bize düşen, bu 
birlik ve beraberlikle ortaya çıkan sinerjiyle 
güzel işlere imza atmak olacak.”

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu 
Kestelli: “Kentimizde Oda ve borsa seçimleri 
tamamlandı. İzmir’de sinerjisi yüksek, 
yeni proje ve hedeflere odaklanacağımız 
yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemin 
işaret fişeği ise Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelmek oldu. 

Çünkü yıllardan sonra üç kurum; Sanayi 
Odası, Ticaret Odası ve Borsa birlikte 
hareket etme şansını yakaladık. Böyle 
bir dönemde İzmir’de kurumlar arası 
senkronizasyonun ve birlikte çalışma 
kültürünü hakim kılmanın çok daha 
önemli hale geldiği aşikar. Ülkemiz ve 
İzmir için “ortak akıl” çok değerli. Bundan 
sonra da güzel hizmetler yapacağımıza 
inanıyoruz. Yeni dönemde ortak akılla 
üretilen projeleri birlik ve bütünlük 
içerisinde hayata geçirme gayretinde 
olacağız.”

İzmir Ticaret Borsası’ndan Anıtkabir ve 
müsteşarlık ziyaretleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) 74. Genel Kurulu’na katılmak 
üzere Ankara’ya giden İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve beraberindeki heyet, Ankara 
programı kapsamında Anıtkabir’de Ata’nın 
huzuruna çıktıktan sonra Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İsmail Yücel ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet 
Güldal’a ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Kurul’un ilk günü İzmir 
Ticaret Borsası Yönetimi ve TOBB 
delegelerinden oluşan heyetin Anıtkabir 
ziyaretiyle başladı. Ulu Önder Atatürk’ün 
anıt mezarını ziyaret eden heyet Ata’nın 

İTB Heyeti Anıtkabir ziyareti
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huzurunda saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir ziyaretinin ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Meclis Başkan Yardımcısı 
Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Bülent Arman, Ercan 
Korkmaz, Sayman Üye Bülent Uçak, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Özhan Şen, Dr. 
Tayfur Akın ve Genel Sekreter Dr. Erçin 
Güdücü’den oluşan Heyet Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İsmail Yücel’i ziyaret etti. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel “İzmir 
Ticaret Borsası tarım alanında her zaman 
öncü olmayı başarmış değerli bir kurum. 
Işınsu Hanımın başkan olmasının yanında 
Türk kadınının rol model sorumluluğu da 
var. Ekibiyle birlikte oldukça iyi bir sinerji 

yarattı. Bunun sonucunda da Borsa İzmir’in 
tarım politikalarında etkin ve belirleyici 
konumunu başarıyla sürdürüyor” dedi. 
Işınsu Kestelli ise Yücel’in Borsa projelerine 
yaklaşımının daima destekleyici olduğunu 
söyleyerek “Çalışmalarımızda bizlere 
verdiğiniz destek için sizlere teşekkür 
ediyoruz. Yeni yönetim dönemimizde de 
geçmiş dönemlerde olduğu gibi işbirliği 
halinde kentimiz ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayacağımıza inancımız tam” diye 
konuştu.

İzmir Ticaret Borsası heyeti 
İsmail Yücel’in ardından Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Güldal’ı ziyaret etti. İzmir Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
görevinin ardından Müsteşar Yardımcılığı 
görevine atanan Güldal’ı tebrik eden Işınsu 

Kestelli, “İzmir’deki görevi boyunca tarım 
projelerimize geniş katkı sağlayan Sayın 
Güldal’ın Ankara’da kentimizi temsil etmesi 
bizler için oldukça sevindirici. Güldal’a, 
geçmiş dönemde tarım ve hayvancılık 
alanındaki çalışmalarımıza desteklerinden 
ötürü teşekkür ediyor, yeni yönetim 
dönemimizin çalışmalarında da aynı 
işbirliğimizin devam etmesini temenni 
ediyoruz” dedi. Güldal ise İzmir’in tarım ve 
hayvancılık potansiyelini ileriye götürecek 
her türlü çalışmada İzmir Ticaret Borsası 
ile işbirliğinde bulunmaktan memnuniyet 
duyacaklarını ifade ederek Kestelli ve 
yönetimine yeni dönemde başarı diledi. 
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Nisan ayının ilk haftası gerçekleştirilen 
Borsa seçimlerinde güven tazeleyerek 2018-
2021 döneminde de görevini sürdürme 
yetkisi alan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu’na yoğun bir tebrik ziyareti trafiği 
yaşanıyor. Borsa Yönetim Kurulu’na 30 
Nisan 2018 Pazartesi günü Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi ve Torbalı Ticaret Odası Yönetimleri 
tarafından ziyaretler gerçekleştirildi. 

Ziyaret programı kapsamında Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Meclis 
Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı 
Nuri Durak, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Öztürk, Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Behçet Çınar ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulvahap Olgun Borsa’nın konuğu oldu. 
Ziyarette İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Meclis Başkan Yardımcıları Ömer Gökhan 
Tuncer ve Güngör Şarman, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Sayman 
Üye Bülent Uçak ve Yönetim Kurulu Üyesi 
İlhan Zincircioğlu yer aldı.

EBSO ile sanayi-tarım işbirliği
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

heyet ziyaretinde konuşan Işınsu Kestelli, 
“Biz bu dönemi teknoloji, proje tasarımı 
ve insan odaklı bir çalışma dönemi olarak 

ilan ettik. Tarım ve hayvancılıkta üretimden 
ticarete kadar her aşamada katma değeri 
yükseltecek model ve proje tasarımı, 
üretimden ticarete teknoloji kullanımının 
yaygınlaştırılması ve gençlerin tarım ve 
hayvancılık sektörünün içinde tutulmaları, 
bu dönemde faaliyetlerimizin ana ekseni 
olacak. Bu yeni dönemde zamanın ruhunun, 
kurumlar arası işbirliğini zaruri kıldığını 
düşünüyorum. Tarım ve sanayi geçmişte 
birbirine alternatif sektörler olarak anılsa da 
bugün artık ikiz kardeşler kadar iç içe girmiş 
bir yapıya dönüşmüş durumda. Teknolojik 
değişimle birlikte toprağa bağımlılığı 
azalan tarla ve bahçeler giderek fabrikalara 

dönüşüyor. Pek çok tarımsal ürün, giderek 
artan oranda sanayinin kullanım alanına 
giriyor. Ya da bizim Borsa’da ticaretini 
yaptığımız ürünlerin fiyat dalgalanmaları, 
bazı fabrikaların şalter indirmesine neden 
olabiliyor. Böyle bir iklimde iş yaparken sırf 
tarım ya da sırf sanayi gözlüğüyle bakmak, 
çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Bu 
nedenle yakın gelecekte Borsamız ve EBSO 
kadrolarının daha yakın çalışma ihtiyacını 
karşılamaları gerektiğini düşünüyorum” 
dedi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ise seçimler sonrası oluşan 
tablodan duydukları memnuniyeti ifade 
ederek, “İzmir Ticaret Borsası’na yeni 

İzmir Ticaret Borsası’na tebrik, işbirliği 
ve ortak akıl ziyaretleri

ZİYARETZİYARET



HAZİRAN 2018 -11

dönem için hayırlı olsun diyorum. Yeni 
dönemde Ticaret Borsası, Ticaret Odası 
ve çevre Oda/Borsalarımız ile birlikte 
ortak projeler üretmeye hazırız ve İzmir 
ekonomisinin canlandırılması konusunda 
üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. 
Kurumlarımız arası yapılacak işbirliği ile 
tarım ve sanayi alanında başarılı işlere imza 
atacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

DTO ile ortak projeler
Borsa’nın ikinci konuğu ise Deniz 

Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetimi 
oldu. Ziyarette Deniz Ticaret Odası ile 
İzmir Ticaret Borsası’nın ilişkilerinin 
bugüne kadar hep iyi ve yapıcı olduğuna 
değinen Işınsu Kestelli, “Yeni dönemde 
de işbirliğini derinleştirecek ve ortak 
akılla düşünmemize katkı verecek adımlar 
atmamızın önemli olduğuna inanıyorum. 
İzmir, bir sanayi ve tarım kenti olduğu 
kadar aslında aynı zamanda bir denizcilik 
kenti. Ancak potansiyelimizin çok altında 
olduğumuz bir gerçek. Biz Borsa olarak nasıl 
ki İzmir’in tarım ve hayvancılığın silikon 
vadisi olması hayalini kuruyorsak, Deniz 
Ticaret Odası’ndaki dostlarımız da örneğin 
Akdeniz çanağının en büyük mega yat 
üretim merkezi olmasının hayali kuruyorlar. 
Doğrusu, tarımın silikon vadisi olmak da 
mega yatçılığın merkezi olmak da İzmir’e 

yakışır. Çünkü katma değer üretmek, yeni 
ve öncü işler yapmak bu kentin DNA’sına 
işlemiş. İnşallah yeni dönemde kentteki tüm 
önemli kurum ve kuruluşların İzmir ortak 
paydasının etrafında birleştiği ve çalıştığı 
bir kent haline dönüşürüz” dedi. Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Öztürk ise “İzmir Ticaret 
Borsası Başkanı ve Yönetimi şimdiye kadar 
bizlere ortak her konumuzda destek verdi. 
Yeni dönemde de kurumlarımız arasındaki 
iletişimin aynı oranda devam etmesi ve kent 
ekonomimiz için ortak projeler üretmeyi 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Güçlü Torbalı’dan işbirliği talebi
Kestelli ve Yönetimini ziyaret eden 

üçüncü heyet ise Torbalı Ticaret Odası 
oldu. Borsa Başkanı Işınsu Kestelli, 
“Ülkemizi gelecekte güçlü kılacak stratejik 
sektörler arasında tarım ve hayvancılığın 
önde geldiğine inananlardanım. Özellikle 
tarım ve sanayinin çok girift bir gelişim 
gösterdiği günümüzde, tarıma dayalı sanayi 
merkezlerini güçlü tutmak çok önemli. 
Torbalı 800 şirketi, iki organize sanayi 
bölgesi ve 54 bin çalışanıyla tarıma dayalı 
sanayide çok kritik bir ilçe. İhracatta 66 
kenti geride bırakacak kadar iddialı bir 
ilçeden söz ediyoruz. Torbalı’yı güçlü kılan 
tarımsal sanayi işlerinden biri olan tütünde 
tescil yetkisi de borsalara geçti. Bu nedenle 
yeni dönemde Torbalı Ticaret Odası ile 
Borsamız arasında konuşulacak çok konu 
olduğuna inanıyorum” dedi. Torbalı Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap 
Olgun ise “İzmir Ticaret Borsası bizler için 
her zaman örnek ve öncü kuruluşlardan 
birisidir. Yeni dönemimizde de geçen 
dönem olduğu gibi Borsamızın desteği ve 
işbirliği bizleri daha da güçlü kılacaktır. 
Tarım alanında her türlü işbirliğinde 
bulunmaktan mutluluk duyacağız” diye 
konuştu.
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu ve 
Meclis Başkanlık Divanından oluşan Borsa 
Heyeti 12 Haziran 2018 Salı günü bir dizi 
resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ilk durağı İzmir 
Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında 
ziyaret eden Borsa Yönetimi İzmir Projeleri 
ve Borsa çalışmaları hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette 
konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 
önündeki büyük hedeflere yürürken yeni 
çekim merkezlerine, yeni lokomotif illere 
ihtiyacı olduğunu vurgulayarak İzmir’in 

bu konuda en ideal adres olduğunu 
belirtti ve “İzmir coğrafi konumu, eğitim 
kalitesi, yetişmiş insan gücü ile ülkemizin 
parlayan yıldızı. Yapımı tamamlanmak 

üzere olan İstanbul-İzmir otoyolu, startı 
verilen Çanakkale Boğazı geçişi ve bağlantı 
yolları sayesinde ulaşılması en kolay kent 
haline gelmek üzere. Hem deniz hem 
hava hem demiryolu ulaşımında sayısız 
avantaja sahibiz... Büyükşehir’in “yerinde 
kalkınma” modelini daha da geliştirerek 
kırsaldaki nüfusun “Akıllı Tarım”a 
geçişini hızlandırmak, tarım-üniversite-
sanayi birlikteliğini temin etmek, İzmir’i 
nitelikli üretimin merkezi haline getirmek, 
turizmimizi hareketlendirmek, sağlık ve 
eğitim alanında farklılaşmak, yaşanılabilir 
kent kimliğimizi güçlendirmek adına 
yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri 
olarak ortak projelere imza atabilir, 

İzmir Ticaret Borsası’ndan
İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 
Emniyet Müdürlüğü ve  Odalara 
ortak akıl ziyaretleri

ZİYARETZİYARET
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oluşturulacak güç birliği ile kentin 
ihtiyaçlarını karşılayabiliriz” dedi... Aziz 
Kocaoğlu ise İzmir Ticaret Borsası’nın 
yeni yönetim dönemini tebrik ederek, 
kentin yararına yapılacak projeleri daima 
destekleyeceklerini vurguladı.

Borsa Yönetiminin ikinci durağı ise 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi ve Yönetimine 
gerçekleştirilen tebrik ziyareti oldu. Nisan 
ayı içerisinde yapılan seçimler sonucunda 
EİB Koordinatör Başkanı seçilen Eskinazi’yi 
tebrik eden Işınsu Kestelli, “Bu seçimde 
Ege İhracatçı Birlikleri, takdiri hak eden 
önemli bir farka daha imza attı. 2014-18 
döneminde Ege İhracatçı Birlikleri yönetim 
ve denetim kurullarında 8 kadın ihracatçı 
varken, 2018-22 dönemi için 16 kadın 
ihracatçı yönetim ve denetim kurullarına 

seçildi. 4 kadın üye de birliklerinde başkan 
yardımcısı oldu. Bu hem İzmir’e hem 

Ege’ye çok yakıştı. En büyük umudum, bu 
tablonun ülke genelindeki tüm kurumlara 

yayılması ve kadınla erkeğin el ele 
Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışma 
fırsatına kavuşmasıdır. Son dönemde bir 
diğer olumlu gelişme ise Ege’nin ihracat 
rakamlarında görüldü. Ege İhracatçı 
Birlikleri, 2018 yılının Ocak- Mayıs 
döneminde yüzde 23’lük artışla 5 milyar 
564 milyon 529 bin dolarlık ihracata imza 
atarken son 1 yıllık ihracat ise; yüzde 17’lik 
sıçramayla 10 milyar 981 milyon dolardan 
12 milyar 865 milyon dolara tırmandı. EİB 
yılın ilk 5 ayında yüzde 23’lük ihracat artış 
hızıyla, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 
13 ihracatçı birliği arasında birinci sırada 
yer aldı. İhracatını Türkiye ortalamasının 
9 puan üzerinde arttırdı. Gerçekten çok 
önemli bir başarı, emeği geçen herkesi 
kutluyorum” diye konuştu. Ziyaret 

kapsamında iki kurum arasında kent 
ekonomisinin canlandırılması ve ileriye 
taşınması için ortak projeler üretilmesi 
konusunda fikir birliği sağlandı. Borsa 
Heyeti ziyaretin ardından Türk Eximbank 
Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın teşrifiyle 
Ege İhracatçılar Birliği’nde gerçekleştirilen 
Eximbank İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

Heyetin bir diğer ziyareti Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) oldu. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
eden Borsa Yönetimi yeni dönemde EBSO 
Yönetimine başarı diledi. Ziyarette konuşan 
Işınsu Kestelli, “Dünya dış ticaretinden 
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yüzde 1,5 pay almak, en az 10 dünya 
markası çıkarmak, kişi başı 25 bin dolar 
milli gelir, dünyanın 10 büyük ekonomisi 
arasına girmek, 500 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmek, ihracatta kilogram başına 
ortalama 3 dolar seviyesine ulaşmak 
gibi hedeflere odaklanmamız lazım. 

Tüm bunları yapabilmek için de üretim 
ekonomisinin önünü açmamız, AR-GE ve 
inovasyonda daha hızlı yol almamız, Sanayi 
4.0 ve Tarım 4.0’a büyük bir hızla adapte 
olmamız gerekiyor. Yeni dönem, hepimiz 

için yeni hedefler demek. Bizler için İzmir 
adına daha çok çalışmak, üretmek demek. 
Bu alanda her türlü işbirliğine açığız” dedi. 
Yorgancılar ise kurumlar arası sinerji ve 
işbirliğine oldukça önem verdiklerini 
dile getirerek İzmir için birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışma yürütmekten 
memnuniyet duyacaklarını söyledi.

EBSO ziyareti sonrası Vali Erol 
Ayyıldız’ı makamında ziyaret eden Borsa 
Yönetimi adına konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, geçmiş dönemde 
çalışmalarına desteklerinden ötürü Vali 
Ayyıldız’a teşekkür ederek, yeni dönemde 

de bir arada çalışmaktan, ortak projeler 
üretmekten memnuniyet duyacaklarını 
ifade etti. Vali Ayyıldız ise İzmir Ticaret 
Borsası’nın kent ekonomisi için oldukça 
değerli olan tarım alanında başarılı 
projelere imza attığını ve yeni dönemde de 
çalışmalara destek vermekten memnuniyet 
duyacaklarını ifade etti.

Borsa Heyetinin ziyaret maratonunun 
sonu İzmir Emniyet Müdürlüğü oldu. 
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ı 
ziyaret eden Borsa Heyeti İzmir özelinde 
gerçekleştirilmesi planlanan sosyal projeler 
hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
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Türkiye’nin stratejik öneme sahip 
ürünlerinden pamuk için ekimler 
tamamlandı. İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim 
Kurulu Başkanı Barış Kocagöz durum 
değerlendirmesi yaparak “Küresel ısınmaya 
bağlı iklim değişikliği dolayısıyla ekim 
zamanı ve çıkış döneminde oluşan sürpriz 
yağışlar üreticilerimizi zorluyor. Ancak, 
uzun yıllardır vermiş olduğumuz çaba 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 
da attığı doğru ve pozitif adımlarla, artık 
meyvelerini bu yıl gösterecek ve bu sayede 
pamuk üretiminde doğru hedeflere 
kısmetse yol almış olacağız” dedi.

Geçen sezon sonunda; 5 yıldır doğru 
uygulanan destekleme politikası ve olumlu 
gelişen piyasasının etkisiyle yine % 15’e 
yakın ekili alan artışı beklemekte olduklarını 
söyleyen Barış Kocagöz, “Nihayet, Nisan 
ayında başlayan ve bugünlerde sona eren 
ekim dönemi için yapılan tespitlere göre, 
pamuk ekim alanlarımızda ilk tahminler 
520.000 ile 540.000 hektar arasında olacak. 
Ekim ayında beklediğimiz hasada kadar 

eğer iyi bir üretim kliması ile ulaşabilirsek 
de rekoltemizin; 960.000 ile 1.000.000 ton 
arasında olmasını bekliyoruz. Görüldüğü 
üzere, 7 yıl önce koymuş olduğumuz ilk 
kritik eşik hedefimiz olan 1.000.000 tona 
neredeyse başarıyla ulaşmış olacağız” diye 
konuştu.

Bu noktada önemle altı çizilmesi ve 
dikkat edilmesi gereken hususun pamuk 
üretiminde normalde olması gereken üretim 
değerine başarıyla ulaşmaya doğru giden 
Türkiye’de, yanlış yorumlar ile buna engel 
olabilecek söylemlerin ne yazık ki ortalıkta 
dolaşmaya başlaması olduğuna değinen 
Kocagöz, “Özellikle, geçmişte pamuk ekili 
iken daha sonra; mısır, buğday ve ayçiçeğine 
dönüş yapılan ekim alanlarından tekrar 
pamuğa dönülen üretim sahaları için gerek 
bu ürünlerin alıcıları, gerekse bu yorumlara 
inanarak ve detaylıca düşünmeden yorum 
yapan bazı görevliler tarihi bir yanlışı bir kez 
daha yaptırmak üzereler. Bu kişiler “pamuğa 
pozitif ayrımcılık yapıldığını ve üretim 
sahalarının çok arttığını” dile getirerek 
ülkemizi yanlış yapmaya zorlamaktadırlar. 
Tabii ki bu ürünlerin tümüne ülkemizin 
ihtiyacı var. Ancak, bir daha sakin ve detaylı 
düşünmek durumundayız” dedi.

Öncelikle bu ülkenin her yıl 1.650.000 
ton pamuğa ihtiyacı olduğuna dikkat 
çeken Kocagöz, “Üstelik bu ihtiyacın 
önümüzdeki 5 yıl içinde 2.000.000 tonları 
bulacağı kesindir. Son 5-6 yıldır atılan 
doğru adımlarla nihayet 1.000.000 ton ilk 
eşik hedefe ulaşabilmiş olacağız. Ancak, 
yine de kısa vadede 650 - 700.000 ton, 
uzun vadede de 1 milyon ton pamuğu yine 
ithal etmek ve 2 milyar dolara yakın parayı 
diğer ülke üreticilerine tekrar göndermek 
zorunda kalacağız. Üstelik, unutmayalım 
ki , geriye dönüp baktığımızda 2002 
yılındaki pamuk ekim alanlarımız zaten 
721.000 hektardı. Yani bu alanlar zaten 

pamuğun anavatanıydı. Dolayısıyla şu an 
hala bu üretim alanı rakamından oldukça 
uzaktayız. Diğer taraftan, asıl pamuğun 
ülkemiz ekonomisine yaptığı katkının bahse 
konu alternatif ürünlerle karşılaştırılması 
sonrası bu yorumların yapılması daha 
doğru olacaktır. Çünkü pamuğun tekstil 
ürünlerine dönerek nihai ürün olarak 
ihracında yaratılan katma değer farkı çok 
açık: Tam 30 katı” diye konuştu.

Türkiye’nin tekstil hazır giyim ihracat 
fiyat ortalamasının 20 dolar-cent/kg 
olduğunu dile getiren Kocagöz, “Halbuki, 
üreticinin elinden hasat ile çıkan kütlü 
pamuğun ortalama fiyatı 0,72 dolar-cent/
kg’dır. Yani tarladan ihracata kadar giden 
yolda 2-3 milyon vatandaşımıza istihdam 
sağlarken, diğer taraftan tam 30 kat katma 
değer yaratan bir üründen bahsediyoruz. 
Üstelik, bahsettiğimiz katmadeğer bununla 
da sınırlı kalmıyor. Çünkü pamuk diğer 
taraftan çekirdeği ile bir gıda ve yem 
hammaddesi. Bu nedenle, bu özelliği 
sayesinde yağ ve yem hammaddesi 
açığımıza da çok önemli bir katkı 
sağlıyor. Ayrıca, pamuğa verilen destekler 
değerlendirilirken; bahsedilen bu diğer 
alternatif ürünlere konmuş olan ithalattaki 
gümrük vergilerinin de yarattığı toplam 
koruma fon miktarının da hesaplanması 
ve yapılan destekleme miktarının da öyle 
karşılaştırılması çok daha adil olacaktır. 
Bunları göz ardı ederek düz mantıkla 
pamuğa desteği azaltalım demek; doğru 
yolda ilerleyen arabanın tekerine çomak 
sokmaktır” dedi.

Kocagöz son olarak tüm bu sayılan 
nedenlerle pamuk desteklemesine 
kararlılıkla devam edilmeli diyerek, en az 
3 yıllık planlar dahilinde, enflasyon kadar 
arttırılan destekleme primleriyle üretim 
arttırılmalıdır önerisinde bulundu. 

İTB Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi 
Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz: “pamuk 
üretimini desteklemeye kararlılıkla devam etmeliyiz”

BASIN AÇIKLAMASIBASIN AÇIKLAMASI
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Bakliyat geleneksel kültürümüzün 
bir parçası olması sebebiyle bir emtianın 
ötesinde, sahip çıkmak zorunda 
olduğumuz bir mirastır. Bu anlayış 
ve bilinçle hareket eden İzmir Ticaret 
Borsası Baklagiller Toptan Ticareti Meslek 
Komitesi ürün profili köşemizin konuğu 
oldu. Fasulye, mercimek, nohut vb. kuru 
bakliyat ürünlerinin ticaretiyle iştigal eden 
üyelerimizin oluşturduğu komite konuları 
dahilinde Borsamız Danışmanı Dr.Pınar 
Nacak moderatörlüğünde, Borsamız Arge 
Müdürlüğünün araştırmaları sonucu 
sektörün üç temel ürün mercek altına 
alındı. Dünya ve Türkiye’de üretim, 
tüketim dış ticaret verileri analiz edilerek 
komitenin görüşleri doğrultusunda, 
bu üç ürün için, Türkiye’nin konumu 
ve rekabet gücü, kalite ve üretim artışı, 
tüketim eğilimleri, fiyat oluşumu,  üretim 
maliyetleri, arz-talep dengesi  çerçevesinde 
politika uygulamaları değerlendirildi.

Kuru fasulye, nohut, mercimek
Sağlıklı ve dengeli beslenme 

düzeninde çok önemli bir yere sahip olan 
bakliyatlar; aynı zamanda kanser, diyabet 
ve kalp krizi gibi hastalıkları yenmede 
büyük bir yardımcıdır. Bakliyatlar yüksek 
lif içeriği ve düşük glisemik endekse sahip 
yağsız protein kaynağıdırlar. Çözünür lif 
içeriği ile kolesterolü düşürmeye ve kan 
şekeri seviyesini kontrol altında tutmaya 
yardımcı olan bakliyat grubu çözünmez lif 
içeriği ile de sindirim sistemini düzenler. 

Bakliyatlar önemli miktarda vitamin 
ve mineral sağlar. Bakliyatın içerdiği ana 
minerallerden bazıları demir, potasyum, 
magnezyum ve çinkodur. Ayrıca bol 
miktarda B vitamini bulundurur.

Buğday, yulaf, arpa ve pirinç gibi 
tahıl grubu ürünlerinin yaklaşık iki katı 
protein içeriğine sahiptir ve uzun ömürlü, 
saklanabilir olan bu ürün hayvansal 
gıdalar karşısındaki uygun fiyatı sebebiyle 
pek çok düşük gelirli ailenin ana protein 
kaynağıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 
tahminlerince kalp hastalıkları, felç ve 
Tip 2 diyabet gibi hastalıkların %80’i ve 
kanserin 1/3’ü aslında sağlıklı bir yaşam 
tarzı ve doğru beslenmeyle önlenebilirdi. 
Bu da bizleri dengeli bir beslenme 
düzeni oluşturabilmek ve hastalıklardan 
kaçınmak adına daha çok bakliyat tüketimi 
alışkanlığı edinmeye zorluyor. Pek çok 
araştırma mutfak kültüründe bakliyat 
tüketiminin büyük bir önemi olan Japonya 
(soya fasulyesi, tofu…) , İsveç (fasulye, 
bezelye…) ve Akdeniz (mercimek, nohut, 
fasulye…) toplumlarının daha uzun 
yaşadığını ortaya koymuştur.

İnsan beslenmesindeki büyük 
öneminin yanı sıra bakliyat ayrıca düşük 
maliyetli bir alternatif olmasıyla hayvan 
yemi olarak da ekosistemde çok önemli bir 
yere sahiptir. Başta soya fasulyesi olmak 

Bakliyat sektörünün üç temel ürünü:
kuru fasulye, nohut, mercimek

ÜRÜN PROFİLİÜRÜN PROFİLİ

Komite Üyelerimiz kimlerden 
oluşuyor?

Hasan Taşkend – Baklagiller 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı

İlhan Doğan – Baklagiller Toptan 
Ticareti Meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı

Ercan Korkmaz – İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Baklagiller Toptan Ticareti 
Meslek Komite Üyesi

Ömer Perşembe – İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Üyesi ve Baklagiller 
Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi

Tolga Uğurel – İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Üyesi ve Baklagiller 
Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi

Uğur Tatar – Baklagiller Toptan 
Ticareti Meslek Komite Üyesi

Alp Altınöz – Baklagiller Toptan 
Ticareti Meslek Komite Üyesi
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üzere bakliyat üretiminin yaklaşık %15 
ile 20’si hayvan yeminde kullanılmaktadır.  
Yukarıda sayılan besin değerleri sayesinde 
kalıntısının dahi hayvan yemi olarak 
kullanımı daha sağlıklı hayvanlar elde 
edilmesiyle hem gıda güvenliğini sağlar 
hem de çiftçinin hayvandan alacağı verimi 
arttırır. 

Bakliyatın gıda güvenliği ve 
toprak verimi üzerindeki olumlu etkisi 
sayesinde sürdürülebilir gıda üretiminde 
önemli bir rolü vardır. Örneğin bilindiği 
gibi Afrika’nın bir bölümü toprak 
bozunmasından etkilenmiş durumda.  
Buna karşın bakliyatlar hala geleneksel 
mutfaklarının önemli bir parçası ve küçük 
çiftçiler de dahil olmak üzere rahatlıkla 
yetiştirilebiliyor. Çünkü bakliyat diğer 
pek çok ürünün yetiştirilemeyeceği zayıf 
topraklarda dahi yetiştirilebilir bir mahsul. 
Dahası geniş genetik çeşitliliği sayesinde, 
bakliyat son yıllarda yüzleştiğimiz iklimsel 
değişikliklere çabuk adapte olabilecek 
bir ürün grubu. Çiftçiler bakliyat 
ürün desenini genişleterek verimlerini 
arttırabilir, iklim ve toprak bozunumlara 
direnebilirler.

Sayılan tüm bu özelliklerine karşın 
bakliyat grubunun dünya genelindeki 
tüketimi yeterince artmadığını 
gözlemliyoruz. Nüfus artışı göz önünde 
bulundurulduğunda kişi başı bakliyat 
tüketiminin yıllar içerisinde yavaşça 
azaldığını söyleyebiliriz. Dünyanın 
en büyük bakliyat tüketicileri (toplam 
tüketimin %40’ı) dünya nüfusunun 
%37’sini oluşturan Çinli ve Hindistanlılar.

Bu sebeple bakliyatın faydaları 
konusunda uluslararası farkındalığı 
artırmak ve üretim, tüketim ve ticareti 
hususunda insanları harekete geçirmek 
için 2016 yılı ülkemizin de girişimleri 
neticesinde Birleşmiş Milletler tarafından 
“Sürdürülebilir Gelecek İçin Besleyici 
Tohumlar” sloganı ile Uluslararası 
Bakliyat Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda; 
İzmir Ticaret Borsası olarak Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü 
koordinasyonunda oluşturulan Bakliyat 
Çalışma Grubu ile titiz bir çalışma 
yürütülmüştür. Bu çalışmaların da 
neticesinde son yıllarda durağan olan 
bakliyat üretimimize 2017 yılı itibariyle 
başarılı bir ivme kazandırılarak kuru 
fasulye, nohut ve mercimek üretimimiz %8 
arttırılmıştır.

Üretim
Kuru fasulye, 

nohut ve mercimekten 
oluşan 3 ana ürün 
bazında dünya 
bakliyat üretimini 
incelediğimizde 2016 
yılı itibariyle son 
10 yılda üretimin 
sadece %11 artarak 45 
milyon tona ulaştığını 
görüyoruz. Halbuki 
bu süreçte dünya 
nüfusu %31 artarak 7,5 
milyara dayandı. 

Şehir hayatı ve değişen yaşam 
koşullarının tüm dünyada insanları sağlıklı 
beslenmeye ilişkin bir bilinç oluşturmaya 
zorlarken yine de bakliyatın sofralardaki 
payının azaldığını görüyoruz. 

Türkiye bakliyat üretimi ise 
geleneksel mutfak kültüründeki yeri 
sayesinde bir miktar sıyrılmayı başarıyor. 
2016 yılı verilerine göre nohutta 455 

bin ton ile dünyanın en büyük 5inci, 
mercimekte ise 365 bin ton ile 3üncü 
üreticisi konumundayız. İlk 10 kuru 
fasulye üreticisi arasında ise kendimize 
yer bulamazken ancak 21inci sırada yer 
alabiliyoruz.

Yıllar itibariyle Türkiye bakliyat 
üretimini incelediğimizde dönemsel artış 
ve azalışların olduğu istikrarsız bir tablo 
görüyoruz. Üstelik ülkemiz nüfusundaki 
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artışa karşın son 10 yıla bakıldığında, 2007 
ve 2017 yıl verileri kıyaslamasında sadece 
kuru fasulye üretimimizde artış (%55) 
yaşandığı göze çarpıyor. 1980 ve 2017 
yılları karşılaştırıldığında ise üretimdeki 
artışın nüfus artışımızın oldukça gerisinde 
kaldığı ortada. 1980 yılından bu yana 3 
bakliyat ürünündeki artış sadece 504bin 
ton kadar. Bu süreçte Türkiye’nin nüfusu 
ise %81 oranla 36 milyon kadar arttı.

 Benzer bir tabloyu bakliyat ekim 
alanlarımızda da gözlemleyebiliyoruz. 
1990’da zirve noktasına ulaşan 3 ana ürün 
temelli bakliyat ekim alanlarımız 2000’li 
yıllar itibariyle gittikçe azalan bir ivme 
göstermeye başlamıştır. 2007 yılından bu 
yana kuru fasulye, mercimek ve nohut 
özelinde bakliyat ekim alanları toplam 
301 bin hektar kadar azalmış durumda. 
Buna karşın toplam üretimde belirgin bir 
düşüş yaşanmamış olması üretim verimi 
konusunda sevindirici bir detay.

Tüketim
Yıllar itibariyle bakliyat 

tüketimimizde nüfus artışımızla paralel 
sürekli bir artış yaşanmıştır. Yalnızca 

mercimek tüketimimizde dönemsel artış 
ve azalışlar yaşanmakla birlikte son 10 yıl 
itibariyle özellikle yeşil mercimekte azalış 
(%2) söz konusu olmuştur.  

Dış Ticareti
Türkiye bakliyat üretim ve tüketim 

verilerinde birbiriyle uyuşan, dengeli bir 

tablo söz konusudur. Buradan hareketle 
Türkiye’nin ihtiyacı kadar bakliyat üretimi 
yaptığını söyleyebiliriz.

 Bununla beraber 3 ana ürün 
bazında Türkiye bakliyat ithalat ve 
ihracat değerlerimiz incelendiğinde 
azımsanmayacak miktarda ihracat 
miktarımız ve bunun oldukça üstünde bir 
ithalat hacmimiz olduğunu görüyoruz. 
Bu yelpaze özellikle 2016 yılında açılmış, 
bakliyat ithalatımız ihracatımızı 215 bin 
ton kadar aşmıştır.

Türkiye dünya piyasasında kuru 
baklagil ticaretinde kilit bir öneme sahiptir. 
2 Milyar Dolar hacme sahip olan 2017 yılı 
kuru baklagil ithalatının 20 Milyon Doları 
Türkiye tarafından yapılmaktadır. Dünya 
ithalatında 22inci sırada yer almaktayız.

Bununla beraber yaklaşık 69 
Milyon Dolar değerindeki kuru baklagil 
ihracatımızla ise dünya sıralamasında 
6ıncıyız. 1 Milyar Dolar değerin üzerindeki 
dünya ithalatının %5’ini karşılıyoruz.

3 ana ürün bazında incelendiğinde 
%10’luk pay ve 236 Milyon Dolar değer 
ile dünya bakliyat ihracatında en çok 
mercimekte söz sahibiyiz. 35 Milyon 

Dolarlık nohut ihracatımızla da dünya 
sıralamasında 8inci sıradayız. Dünya kuru 
fasulye ihracatında ise 236 Bin Dolar ve 
27inci sıra ile geride kaldığımızı söylemek 
mümkün.

Tablo 6’da görüldüğü üzere; bakliyat 
ana ihracat rotamızı Ortadoğu ülkeleri 
oluşturmakla birlikte Avrupa ülkelerine 
de büyük ihracatımız devam etmektedir. 
Toplamda yaklaşık 18 Milyon Dolar 
değer ile Avrupa’da en büyük ihracatımızı 
Almanya’ya gerçekleştiriyoruz.

Üretim  neden artmıyor?
Türkiye’de nohut, mercimek, kuru 

fasulye ekim alanları 2000’li yıllar itibariyle 
gittikçe azalan bir ivme göstermeye 
başlamıştır. Azalma eğilimi,  2005 yılında 



20- HAZİRAN 2018

sonra nohutta devam ederken, kuru 
fasulye ve  mercimek de ise nispeten stabil 
bir seyir izlemiştir. Üretime bakıldığında 
nohutta düşüşün sınırlı olması, kuru 
fasulye ve mercimek üretiminde düşüş 
yaşanmamış olmasını tamamen verim 
artışı ile açıklayabiliriz.

Halihazırda düşük kar marjları 
ile üretim yapan üreticiler, ürünlerini 
gerçek değerinde satamadıkça üretimden 
uzaklaşmakta, emlak ve inşaat 
sektörleri geliştikçe topraklarını elden 
çıkarmaktadırlar.

Kooperatifleşme gelişmediği 
için, rekabet gücü düşük olan üreticiler 
ürünlerini düşük fiyatla satmak zorunda 
kalmaktadırlar.

Fiyat değişimlerinden üreticiler 
değil, stokçular kazanmaktadır. Yurt 
dışında rekabet gücü yüksek olan 
kooperatifler en yüksek fiyatla ürünlerini 
pazara sunmaktadırlar. Kooperatifleşme 
artmalı ve Borsalarda etkin piyasa oluşumu 
sağlanarak üretici ürünün değerinde 
satması sağlanmalıdır. 

Diğer taraftan, üretim maliyetleri 
yüksektir.. Girdi kullanımı fazla ve işçilik 
maliyeti yüksek. Mazot, gübre, ilaç gibi 

girdilerin maliyetlerim desteklenmeli, yerli 
ve dayanıklı tohum kullanımını teşvik 
edici tedbirler alınmalı. 

Üretim kalitesi ve rekabet gücü 
açısından, ürünlerde  tür çeşitliliğinin fazla 
olması engellenmelidir. En uygun türlerin 
üretimi yönlendirmelidir. Hangi bölgede 
hangi tür verim ve kalite açısından uygun 
ise o türler teşvik edilmeli.

 Dış Ticaret Dengesi
2017 yılının ilk 5 ayında bakliyat 

sektöründe miktarda 170 bin ton değer 
bazında ise 96 milyon dolarlık dış ticaret 
açığı oluştu.

En çok ithal edilen ürün Mercimek 
oldu. Ancak,  Ülkemizin Bakliyat 
Sektöründeki En Önemli İhraç Ürünü de  
Mercimek.

Bakliyat üretiminde bir dönem net 
ihracatçı konumda olan Türkiye şimdilerde 
ithalata mahkum durumda. 

Türkiye’de üretim artık kendi iç 
tüketimini karşılayamıyor. Ekim alanları 
daraldı. Dekar başına elde edilen verim 
arttığı için üretim gerilemiyor anacak iç 
talebi karşılamaya yetmiyor. Artan nüfus 
ve tüketim talebindeki yükselişle birlikte 

arz-talep dengesizliği de ithalat yolu ile 
kapatılmaya çalışılıyor.

Fasülye ve nohutta kalkan gümrük 
vergileri, 1 Haziran 2018 itibarıyla yine 
konmuştur.  İthalatta sıfır gümrükle 
kapılarımız tamamen açılması doğru değil. 
Çünkü bu üreticinin sorunlarını çözmüyor.  
Piyasa, ucuz ve kalitesiz ürünler ile doldu. 
Hem yerli üreticinin desteklenmesi hem 
de tüketicileri kaliteli, sağlıklı bakliyat ile 
buluşturmak için üretim ve tüketim teşvik 
edilmelidir.

Türkiye’de üç ürün için üretim 
potansiyeli yüksek. Üretim ve ihracat artışı 
için oluşturulacak uzun vadeli stratejiler ve 
politikalar üretici temsilcileri, özel sektör 
temsilcileri, ve üniversite ve kamu iş birliğine 

acil eylem planı şeklinde belirlenmeli.

Bakliyat Tüketimi Artmalı
Bakliyat tüketimi çok düştü. 

Milli yemeğimiz kuru fasulye ve nohut 
tüketimi düşük. Ne yazık ki, yeni nesil 
bakliyatı bilmiyor. Yemek kültürümüz 
değişti. Mutlaka halkımızın daha sağlıklı 
beslenmesine katkı sağlamak, obeziteyi 
engellemek, diyabet, kalp hastalıkları ve 
kanser gibi hastalıkları önlemek ve kontrol 
etmek için bakliyat tüketimi özendirilmeli. 
Besin değeri çok yüksek olan yeşil mercimek 
tüketimi artmalı. Özellikle de gelişim 
çağındaki çocuklarda sağlıklı tüketim bilinci 
artırılmalı. Bakliyat tanıtım yapılmalı. Akıl 
ve beden sağlığı için bakliyat tüketiminin 
önemi anlatılmalı.

Bakliyatların en ucuz ve en değerli 
besin grubu olduğu, haftada çocuk-yetişkin 
herksin en az üç tabak tüketmesinin  
gerekliliği kampanyalarla anlatılmalıdır.

Son dönemde bilinçli tüketiciler 
arasında glütensiz gıdalara talep artarken, 
buğday yerine mercimek unu, nohut unu 
gibi alternatif ürünler talep görürken, 
bakliyat ürünleri sanayinde, faaliyet gösteren 
işletmeler, iç piyasada güvenilir gıda üretimi 
ve farklı çeşitte ürün gruplarıyla pazarda yer 
almalılar.

Bakliyatta, talep artışı sağlanırsa, 
piyasa ve fiyat regülasyonu sağlanacak ve 
üretim cazip hale gelecektir.
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İzmir Ticaret Borsası ulusal ve 
uluslararası alanda tarım ve gıda ürünleri 
ticaretinin geliştirilmesi amacıyla 
oluşturduğu elektronik alım-satım 
platformu E-Commodity Bazaar Emtia 
Alım - Satım Portalı’nın hizmet ağını 
geliştirmeye devam ediyor.

OLIVTECH Fuarı için İzmir’de 
bulunan ve 10 Mayıs Perşembe günü 
İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret eden 
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Genel 
Sekreter Tolgahan Alavant ve Borsa üyesi 
üreticilerden oluşan heyet, İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ercan Korkmaz, Sayman Üye Bülent 
Uçak, Genel Sekreter Yardımcısı Sinem 
Çelikten ve Danışman Dr. Pınar Nacak ile 
platformun işleyişi konusunda kapsamlı 
bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının 
ardından Antalya Ticaret Borsası ile İzmir 
Ticaret Borsası arasında E-Commodity 
Bazaar işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Antalya Ticaret 
Borsası’na kayıtlı üyeler de E-Commodity 
Bazaar Portalı’nda firmalarını ve ürünlerini 
tanıtabilecek ve alım-satım işlemleri için 
farklı firmalar ile işbirliği yapma imkânına 

sahip olabilecek. 
E-Commodity Bazaar projesinin 

tanıtım çalışmaları ve işbirliklerini 
değerlendiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, İzmir Ticaret Borsası olarak 
Türkiye’de tarım sektörüne hak ettiği ilgi 
ve önemi sağlamak amacıyla çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade ederek, 
bu kapsamda diğer oda ve borsalarla 
işbirliği halinde olmanın önemine değindi. 
Korkmaz, bu doğrultuda Antalya Ticaret 
Borsası üyeleriyle birlikte ortak çalışmalar 
gerçekleştirecek olmaktan memnuniyet 
duyduklarını belirtti.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül ise 
“Antalya’nın tarımsal ticaretinde başlıca 
öneme sahip olan tarım ürünlerinin 
elektronik ticaret platformu E-Commodity 
Bazaar sayesinde tanıtımına katkı 
sağlanacak olması bizleri oldukça mutlu 
etti. İzmir Ticaret Borsası ile işbirliğimizin 
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Antalya heyetine, 
İzmir Ticaret Borsası faaliyetleri ve 
projeleri hakkında Borsa Danışmanı Dr. 
Pınar Nacak tarafından bir de sunum 

yapıldı.
İmza töreninin ardından ise Antalya 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil 
Bülbül ve beraberindeki heyet İzmir 
Ticaret Borsası pamuk ve üzüm işlem 
salonlarını gezerek Borsa yöneticilerinden 
yapılan çalışmalar ve seanslar hakkında 
ayrıntılı bilgi aldı.

Platforma şimdiye kadar kimler 
üye oldu?

İmzalanan işbirliği protokolleri ile 
şu ana kadar Macaristan Ulusal Ticaret 
Merkezi, İtalya Online Ticaret Borsası, 
Pakistan Ticaret Borsası, Rize, Aksaray, 
Çanakkale, Iğdır, Kütahya, Karaman, 
Denizli, Çankırı, Karacabey, Erzurum, 
Kayseri ve Kozan Ticaret Borsaları İzmir 
Ticaret Borsası’nın oluşturduğu elektronik 
ticaret sistemine katılmış oldu.

Sisteme dâhil olan kuruluşların 
üyeleri E-Commodity Bazaar portalında 
firmalarını ve ürünlerini tanıtma ve alım-
satım işlemleri için farklı firmalar ile 
işbirliği gerçekleştirme olanaklarından 
yararlanabiliyorlar.

Antalya Ticaret Borsası 
E-Commodity Bazaar ağına katıldı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜİŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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Ev kadınlarını istihdama katmak, 
yerel tohumları çoğaltmak ve gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla 26. Dönem 
TBMM İdare Amiri ve Ak Parti İzmir 
milletvekili adayı Ceyda Bölünmez 
Çankırı tarafından ilk olarak Mardin’de 
Artuklu Belediyesi, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), “Şükraan 
Ekonomik ve Tarımsal Kalkınmayı, Sosyal 
Gelişimi Destekleme Derneği ve Topraktan 
Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş 
birliği ile uygulanan “Topraktan Tabağa: 
Yaşayan Toprak, Yerel Tohum”  projesinin 
İzmir ayağı İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
evsahipliğinde 07 Haziran 2018 Perşembe 
günü Tarihi Meclis Salonu’nda düzenlenen 
basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya 
İzmir İl Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, İTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ceyda 
Bölünmez Çankırı, İTB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, TOBB 
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, Kurul 
Üyeleri ve basın temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
“İzmir Ticaret Borsası olarak, 127 yıllık 
köklü geçmişimizden gelen birikim ve 
taşıdığımız sorumlulukla hem tarım 
sektörünün ivedilikle çözüm bekleyen 
sorunları için projeler geliştirip hayata 
geçiriyoruz hem de çocukları, gençleri, 
kadınları daha aktif bir biçimde işin içine 

katacak faaliyetlere imza atıyoruz. Kısa bir 
süre önce, paydaşı olduğumuz, İzmir İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
bereketli topraklarda saklı kalmış kadın 
çiftçilerimizin hikâyelerini bir araya 
getirmeyi hedefleyen projesi “Toprağın 
Kadınları”nın hem kitap hem de tanıtım 
filmi olarak ete kemiğe bürünmesine 
katkıda bulunduk. Borsamızın ve 
koordinatörlüğünü yürüttüğümüz 
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun desteği ile gerçekleştirilen 
proje kapsamında İzmir’in mahallerinde; 
Bayındır, Bergama, Beydağ, Kemalpaşa, 
Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, 
Ödemiş, Tire, Torbalı, Çeşme, Dikili, Foça, 
Karaburun, Seferihisar, Selçuk ve Urla 
ilçelerinde yaşayan 30 yaş üstü, girişimci 
ruha sahip, aktif, diğer çiftçilere örnek 
olabilecek 35 kadın çiftçimizi belirlemiş; 

onların hayat öykülerini, mücadelelerini 
titiz bir çalışmanın sonucunda eşsiz 
bir kaynağa dönüştürmüştük. Bunun 
yanı sıra, son iki yıldır düzenlediğimiz 
“Tarım Gençlerle Yükseliyor” proje fikir 
yarışmasıyla, toprağımızı, suyumuzu 
emanet edeceğimiz gelecek nesilleri 
bugünden tarım için çalışmaya 
teşvik ediyoruz. “Toprak ve Çocuk” 
programımızla, ilköğretim çağındaki 
öğrencilerimizi tarımsal üretimin önemi 
konusunda bizzat yerinde, üretim 
kademesinde bilgilendiriyor; onların 
toprakla temas etmelerini sağlıyoruz. 
Akıllı Tarım veya Tarım 4.0 alanında Ege 
Üniversitesi ile işbirliği yaparak bölgemizin 
tarımsal üretim alanındaki yol haritasını 
çıkartıyoruz. Paydaşı olduğumuz “Bilgim 
Bereketim” projesi ile çiftçilerimize akıllı 
tarımın yanı sıra finansal okuryazarlığın 

“Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel 
Tohum” projesinin İzmir ayağı Borsa’da 
tanıtıldı

TOPRAKTAN TABAĞA PROJESİTOPRAKTAN TABAĞA PROJESİ
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önemini anlatıyoruz” dedi.
26. dönem TBMM İdare Amiri ve AK 

Parti İzmir milletvekili adayı olan Ceyda 
Bölünmez Çankırı ile gerçekleştirdikleri 
görüşmeyi de bu projeler kapsamında 
oldukça önemsediğini belirten Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Ceyda 
Hanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
Mardin’i temsil ettiği bu son dönemde, 
“Topraktan Tabağa” adlı çok önemli bir 
projeye imza attı. Gıda üretimi ve iyi tarıma 
yönelik olarak Mardin’de Topraktan Tabağa 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’ni kuran 
Ceyda Bölünmez Çankırı; Mardin Artuklu 
Belediyesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü ve Şükraan Ekonomik ve 
Tarımsal Kalkınmayı, Sosyal Gelişimi 
Destekleme Derneği iş birliği ile ev 
kadınlarını istihdama katmak, yerel 
tohumları çoğaltmak ve gelecek nesillere 
aktarmak amacıyla uyguladığı projesinden 
oldukça başarılı sonuçlar aldı.“Topraktan 
Tabağa” projesi hayli kapsamlı bir proje. 
Bölgede yaşayan kadınlarımızın yanı 
sıra Suriyeli mülteci kadın çiftçilerin de 
toplumsal entegrasyonu ve istihdamına 
olumlu katkıda bulunmayı amaçlamış 
bir proje. Bu bağlamda, çiftçi kadınlara 
mesleki ve iş başı eğitimi verilmiş. 
Mezopotamya’nın bilinen en eski atalık 
durum buğdayı tohumu ‘Sorgül’ Mardin 
Ovası’nda ekilmiş, iyi tarım uygulamaları 
ve geleneksel üretim teknikleri ile üretimi 
yapılmış. Hayli de başarılı olunmuş. Büyük 
bir hipermarket zinciri ile anlaşılarak 
kadınların ürünleri için satış garantisi 
de alınmış. Proje kapsamında 300 kadın 
çiftçi bu imkânlardan yararlanmış. Ceyda 
Hanımın projeyi İzmir’de de hayata 
geçirmek istediğini bizlere aktarmasından 
ziyadesiyle memnun olduk. Biz de 
Borsamızın faaliyetlerini ve projelerini 
kendisiyle paylaştık. Çok verimli ya 
da üreticilerimizin diliyle söylememiz 
gerekirse bereketli bir görüşme oldu. Sayın 
milletvekilinin Mardin’de imza attığına 
benzer bir projeyi, hatta elbirliğiyle çok 
daha kapsamlısını, İzmir’in yerel özellikleri 
ve ürün yapısını göz önünde bulundurarak 
İzmir’de birlikte gerçekleştirmekten 
büyük bir memnuniyet duyacağımızı da 
kendisine ifade ettik” diye konuştu.

Kestelli, ülkeyi yönetmeye talip 
olanların da sivil toplum örgütlerinde 
görev alarak belli bir sektörü temsil 

edenlerin de ortak paydasının memleket 
aşkı olması gerektiğinin altını çizerek 
“Bizler projeler geliştirmekle, çözüm 
üretmekle mükellefiz. Biz şikâyet eden 
değil işbirliği yapan, sorunu dile getirirken 
çözümü de beraberinde sunanlar olmalıyız. 
Bu anlayışla, değerli milletvekilimiz Sayın 
Çankırı’ya hem yaptıkları hem de yapmak 
istedikleri için teşekkür ediyor, kendisine 
başarılar diliyorum” dedi.

Topraktan Tabağa’ projesini 
İzmir’de girişimci kadınların lehine 
olacak şekilde uygulamaya koymayı 
planladıklarını aktaran Ceyda Bölünmez 
Çankırı, “Önceliklerimiz arasında 
kadın istihdamını artırmak, Üreten 
kadınlarımıza ürettiklerini katma değere 
dönüştürecek fırsatlar sunmak var. Güzel 
İzmir’imizin fedakar cefakar kadınlarının 
omuzlarındaki yükü azaltmak, emeği 
ekmeğe dönüştürecek gücü onlara vermek 
bizim için kutsal bir görevdir” ifadelerini 
kullandı.

Toplantıda projeye dair sunum yapan 
Bölünmez Çankırı, ekonomik ve toplumsal 
kalkınmanın kadınla gerçekleşeceğini 
savunarak kadın istihdamını artıracak 
politikalar izleneceğini vurguladı. 
Mardin’de ev kadınlarının istihdamı için 
hazırlayıp, uyguladığı ve başarılı sonuç 
aldığı “Topraktan Tabağa” projesini 
anlatan Bölünmez Çankırı, şunları 
söyledi: “Biz bu projeye başlarken en 
değerli hazinemiz toprağı doğru işlemeyi, 
uygun tohum ile buluşturup doğanın 
bize sunduğu nimetleri en iyi şekilde 
değerlendirmeyi hedefledik. Topraktan 
gelen berekete girişimci kadınlarımızı 
ortak etmek ve kadın istihdamını artırmak 

için yola çıktık. Mardin milletvekilliğim 
süresince bu projede ciddi mesafe 
kaydettik ve takdir topladık. Şimdi 
ülkemize hizmet yolunda üzerimize düşen 
görevi sürdürmek amacıyla İzmir’den aday 
oldum. İzmirlilerin vekili olarak elbette 
her alanda hizmet etmek için çalışıyoruz. 
Ancak bir anne, bir kadın siyasetçi, bir iş 
kadını olmam sebebiyle toplumun yapı 
taşı, geleceğimizin mimarı, yoktan var 
eden kadınlarımız doğal olarak önceliğim 
oluyor” şeklinde konuştu.

“Topraktan Tabağa” projesini 
İzmir’de girişimci kadınların lehine 
olacak şekilde uygulamaya koymayı 
planladıklarını aktaran Ceyda Bölünmez 
Çankırı, “Önceliklerimiz arasında 
kadın istihdamını artırmak, Üreten 
kadınlarımıza ürettiklerini katma değere 
dönüştürecek fırsatlar sunmak var. Güzel 
İzmir’imizin fedakar cefakar kadınlarının 
omuzlarındaki yükü azaltmak, emeği 
ekmeğe dönüştürecek gücü onlara vermek 
bizim için kutsal bir görevdir. İzmirli 
kadınlar özgüvenin, özgür ruhun timsali 
haline gelmiştir. Hem bir kadın, hem bir 
siyasetçi olarak üreten kadını desteklemek, 
kadının her alanda etkinliğini artırmak, 
karar alma mekanizmalarında daha fazla 
yer almalarını sağlamak, kadın istihdamını 
ve girişimci sayısını artırmak bizim 
görevimizdir” dedi.

Basın toplantısının sonunda İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli Ceyda Bölünmez Çankırı’ya 
toplantıya değerli katkısı dolayısıyla 
İzmir’e özgü yöresel ürünlerden oluşan anı 
takdiminde bulundu.
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İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü koordinatörlüğü ve İzmir 
Ticaret Borsası işbirliğinde düzenlenen 
“Toprağın Kadınları” projesi kapsamın-
da 35 kadın üreticinin başarılarının taç-
landırıldığı ödül töreni 20 Mart 2018 Salı 
günü İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirilen törene Vali 
Yardımcısı Ahmet Ali Barış, TOBB İzmir 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel 
Öztezel, İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Musa Bakan, İTB Başkanı 
Işınsu Kestelli, İTB Yönetim Kurulu üyele-
ri ve girişimci kadınlar katıldı. Ödül töre-
ni sonrası İTB Üzüm Salonunda 35 kadın 
üreticinin ürünleri sergilendi. Kadın üreti-
ciler emeklerini ortaya koydukları ürünleri 
sergileyerek emeklerini de değerlendirdi.

Ödül töreninde konuşan İTB Başka-
nı Işınsu Kestelli, projeye başlarken kırsal 
kesimde yaşayan kadınların, ev işleri, eş 
ve annelik görevlerinin yanı sıra tarımsal 
üretimin her aşamasında da var olduğunu 
örünür hale getirmek amacıyla yola çıktık-
larını söyledi. Belirli bir mesafe kat ettik-
lerini ancak işlerin daha bitmediğini be-
lirten Kestelli, yolculuğun hedefe ulaşması 
için “Toprağın Kadınları”nın öykülerinin 
başka kadınlara da ilham vermesi gerek-
tiğini vurguladı. Türkiye’nin gelişmiş eko-

nomiler arasında hak ettiği 
yeri alabilmesi için kadınların 
çalışma hayatında çoğalması 
gerektiğini altını çizen Kestel-
li, “Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 8 
Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nde ‘Kadınların iş 
gücüne katılım oranın yüzde 
33,8 seviyesinde. 2023 yılı he-
defi yüzde 41 ancak bu oranı 
da aşacağımızı düşünüyorum’ 
açıklaması çok olumlu bir gelişme. Ama 
Sayın Bakanımızın da vurguladığı gibi 
daha iyisini yapabilir ve yüzde 41’i aşabi-
liriz. Aşmaya da mecburuz aslında. Çünkü 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin ortalama 
kadın istihdam oranı şu anda yüzde 60,4 
seviyesinde. 2025 hedefleri ise yüzde 75” 
diye konuştu.

Kadınların tarımdaki yerinin diğer 
sektöre göre daha kötü olduğunu ifade 
eden Kestelli, “Bunun temel nedeni de ka-
dının üretimdeki konumunun ‘ücretsiz aile 
işçisi’ olmaktan ileri gidememesidir. Kır-
salda kadın emeğinin görünmezliği kadını 
yoksullaştırıyor. Ayrıca tarımda kadının 
mülkiyet sorunu da vahim durumdadır. 
Oysa tarımda istihdamın yarıya yakınını 
kadınlarımız oluşturuyor. Hatta pek çok 
köyümüzde erkekler kahvede otururken 
tarlalarda kadınlar çalışmakta. Bizler, ha-

zırladığımız bu kitap ve 
filmle, gündelik yaşa-
mın zorluklarıyla da tek 
başına mücadele eden 
kadınlarımızın, tarımsal 
alanda yaptıkları başarılı 
faaliyetleri daha görünür 
kılmak istedik. Kadının 
sayıca en yoğun çalıştı-
ğı sektör olan tarımdaki 
eşitsizliğin üstesinden 
gelebilirsek, ülkemizin 

yarınları adına çok önemli bir adım atmış 
olacağımızı gayet iyi biliyoruz. Bugün 35 
kadınla başlayan bu mücadelenin, önü-
müzdeki yıllarda binlere, yüzbinlere, mil-
yonlara ulaşması diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Dünyanın her yerinde kadının kırsal 
ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu 
ifade eden TOBB İzmir Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, “Uluslara-
rası çalışma örgütüne göre dünya çapında 
ekonomik olarak kadınların dörtte biri 
tarımsal faaliyetlerde yer almış. Dünya 
tarımsal işgücünün yaklaşık yüzde 40’nı 
kadınlar oluşturuyor. Ancak kadın sahip 
olduğu ve kontrol ettiği tarım arazilerinin 
oranı birçok ülkede yüzde 10 bile değil. 
Türkiye’de ise kadın istihdam oranı yüzde 
33. Kadına istihdam yaratan en önemli iki 
sektör; hizmet ve tarım. Kadın çalışanla-
rın yaklaşık yarısı hizmet sektöründe üçte 
birisi ise tarım sektöründe faaliyet gös-
teriyor. Gerçekte kırsalda yaşayan her bir 
kadın ücretsiz bir aile işçisi, kayıt dışı iş 
gücü. Ne yazık ki ülkemizde tarımda kadı-
nın mülkiyeti yok. Sosyal güvencesi de tam 
belirgin değil. Oysa tarımı başlatan kadın 
değil mi?” dedi.

Türkiye’nin kadın istihdamını yüzde 
50’nin üzerine çıkarmadan kadın girişim-
ci sayısında da bir milyona yaklaşmadan 
gerçek bir refah ülkesi olmasının mümkün 
olmadığını ifade eden Öztezel, “Kadınlar 

“Toprağın Kadınları”nın başarısı
taçlandırıldı

TOPRAĞIN KADINLARITOPRAĞIN KADINLARI
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tarım sektörüne, tarım sektörü de kadınla-
ra çok yakışıyor. Hala bir tarım ülkesi ola-
rak tanımlayabileceğimiz ülkemizde tarım 
kadın istihdamı için hala bakir bir alan. 
Tarım kadın eli, emeği değdikçe daha yük-
sek katma değer sağlayabilecek bir sektör” 
şeklinde konuştu.

Kadınların tarımsal üretimin her 
aşamasında yoğun bir emek ortaya koydu-
ğunu belirten İzmir İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Musa Bakan, “Kadınla-
rımız başarılı çalışmalara imza atarak iz 
bırakmaktadırlar. Müdürlüğümüz ve İzmir 

Ticaret Borsası işbirliği ile gerçekleştirilen 
‘Toprağın Kadınları’ projesi ile İzmir top-
raklarına değer katan 35 kadın girişimci 
ile bir araya gelmek bizim için gurur veri-
ci bir tablodur. Türkiye ve dünyada kadın 
işgücü giderek erkek işgücünün yerini alı-
yor. Kadının ülkelerin gelişmesinde önemi 
artmaktadır. Kadınların her alanda olduğu 
gibi kırsal alanda da desteklemesi gereki-
yor. ‘Toprağın Kadınları’ projesi tam bu 
amaca hizmet ediyor. Proje kapsamında 
İzmir topraklarında üretim yapan kadın-
ların hikâyelerini duyurmayı ve yaşatma-

yı planlıyoruz. Bugün burada hikâyelerini 
paylaştığımız kadınlarımız başarıları ve 
azimleri ile örnek teşkil etmektedir. Türk 
kadının yaşamının her alanında olması ge-
rektiği gibi Türk tarım üretiminde de aktif 
rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
proje ile aynı zamanda kadınların emek-
lerinin, başarılarının bilinmesi gerektiği-
ni de amaçlıyoruz. Türk tarımının kadın 
üreticiler olmadan kalkınması mümkün 
değildir” diye konuştu.

“Toprağın Kadınları” Dünya Çiftçi Gününde 
İzmir Ticaret Borsası’nda bir araya geldi

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İzmir 
Ticaret Borsası ve İzmir Kadın Girişimci-
ler Kurulu desteği ile yürütülen “Toprağın 
Kadınları” projesi kapsamında İzmir’de ak-
tif üretim yapan 35 başarılı kadın üretici, 
Dünya Çiftçiler Günü’nde İzmir Ticaret 
Borsası ev sahipliğinde düzenlenen eğitim 
semineri dolayısıyla bir araya geldi. 

İzmir Ticaret Borsası binasında 
gerçekleşen buluşmada tarımın çeşit-
li alanlarında faaliyet gösteren 35 üretici 
kadına, İzmir Ticaret Borsası tarafından 
oluşturulan Elektronik Alım-Satım Plat-
formu E-Commodity Bazaaar projesi 
hakkında eğitim semineri verildi. Tarım 
ürünleri ticaretinin elektronik platformda 
geliştirilmesi amacıyla kurulan e-ticaret 
projesi sayesinde, proje üyesi çiftçi kadın-
lar ürünlerini internet üzerinden pazarla-
yabilme olanağına kavuşacaklar.

Kadınlar Ücretsiz Dükkân Açacak
Eğitimin açılış konuşmasını gerçek-

leştiren, İzmir Ticaret Borsası Danışmanı 

Dr. Pınar Nacak, öğren-
meye hazır, mücadeleden 
asla vazgeçmeyen çiftçi 
kadınların aslında tarımın 
itici gücü olduğunu, ancak 
ne yazık ki hem söz sahibi 
hem de mülkiyet sahibi ol-
madıkları için görünür ol-
madıklarını söyledi. Nacak, 
“Bu proje ile kadınların ta-
rımda hep var olmaları, daha da görünür 
olmaları için çaba gösteriyoruz, projede 
çok güçlü kadınlarımız yer alıyor. Bugünkü 
eğitimin amacı güçlü kadınlarımızı biraz 
daha güçlendirmek ve ekonomik hayatta 
var etmek. Elektronik ticaret imkânı ile 
sizlere pazarın kapısını sonuna kadar açı-
yoruz. Borsamızın oluşturduğu, Elektro-
nik Alım-Satım Platformu E-Commodity 
Bazaaar ile ürünlerinizi pazarlamanıza 
olanak tanıyoruz. Bizler, sizinle beraber 
bu projemizin sürdürülebilirliği için çaba 
göstereceğiz. Sizler başardıkça biz mutlu 
olacağız. Bugün platformumuzda dük-
kanlarını açan kadınlarımızın, girişimcilik 
yolunda giderek ivme kazandığını görmek 
bizler için oldukça sevindirici” dedi.

Elektronik Pazar Yeri
İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdür-

lüğü adına ‘E-Commodity Bazaaar Alım 
Satım Portalı’ hakkında katılımcılara bilgi 
veren Ezgi Çelik, “Projeye başlarken ken-
di üyelerimiz için ne yapabiliriz diye yola 
çıktık. Başta üyelerimiz olmak üzere tarım 
ürünleri ticareti yapan herkesin günümüz 
elektronik çağında internet üzerinde pa-

zarlama ağını geliştirmeye hizmet etmek 
ana amacımız oldu. Online sistemde alıcı 
ve satıcıyı buluşturan elektronik Pazar yeri 
E-Commodity Bazaar’a ücretsiz üye olup 
dükkanınızı açma fırsatı buluyor, bilgi-
lerinizi ve ürün görsellerinizi potansiyel 
alıcılarınızla paylaşabiliyorsunuz. Fuarlara 
katıldık. Köy ziyaretleri yaptık üreticilerle 
buluştuk, onları üye yaptık. Tarım ve gıda 
piyasalarının elektronik entegrasyonunu 
sağlamak istedik” ifadelerini kullandı.

Toprağın Kadınları projesinde yer 
alan üretici kadınlardan Duygu Özer-
son Elakdar ise; kadınlara kendi üretim 
hikâyesini anlatarak marka oluşum ve pa-
zarlama sürecinde yaşadığı deneyimleri 
paylaştı. Hiç markasını oluşturma ve ge-
liştirme sürecinde izlediği yollara ve çalış-
malara dair üretici kadınlara ipuçları veren 
Elakdar “Asla pes etmeyin, biz kadınlar 
istersek başarırız. Bir marka oluşturmak 
ve işinizi doğru şekilde yapmak pazarlama 
sürecinde en önemli yol” dedi.

Dünya çiftçiler gününde İzmir Ti-
caret Borsası’nda bir araya gelen Toprağın 
Kadınları, Borsa fuaye alanında kurulan 
alanda ürünlerini de sergileme şansı bul-
du.
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21 – 26 Mart tarihleri arasındaki Orman Haftası etkinlikleri 
kapsamında İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege Orman Vakfı 
işbirliğinde Borsa tarafından oluşturulan Toprak ve Çocuk 
Programı ile orman ve tarım sevgisi temalı sunumlar 29 Mart 
2018 Perşembe günü İTB Danışmanı Dr. Pınar Nacak, Proje 
grubunda yer alan Borsa çalışanları ve Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden mentör öğrenci grubu tarafından Mehmet Seniye 
Özbey İlköğretim Okulu öğrencileriyle paylaşıldı.  

Toprak ve Çocuk Programı kapsamında ilkokul ziyareti

Çocuklara tarımı sevdiren proje 
‘Toprak ve Çocuk’tan Koruncukköy’e sevgi fidanları

TOPRAK VE ÇOCUK PROGRAMI TOPRAK VE ÇOCUK PROGRAMI 

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” kapsamında, İzmir 
ili ve çevresinde yer alan ilkokullarla 

birlikte saha ziyaretleri ve proje sunumları 
gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, Şair Eşref 
İlkokulu öğrencileri ile birlikte 8 Mayıs 
2018 Salı günü Türkiye Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından “El Ver, 
Hayata Tutunsun” sloganıyla hizmet veren 
Koruncukköy’e ait Urla Barbaros Köy’deki 
tarım arazisinde ekim-dikim etkinliği 
düzenlendi.

İzmir Ticaret Borsası Danışmanı 
Dr. Pınar Nacak, Ar-Ge Müdürü Mustafa 
Yağcıoğlu, Şair Eşref İlkokulu yetkilileri 
ve İzmir Ticaret Borsası çalışanlarından 
oluşan “Toprak ve Çocuk Programı” 
yürütücülerinin yer aldığı etkinlikte, 
ilkokul öğrencileri önce tarım ve tarla 
bakımı konusunda yetkililerden bilgi aldı, 
ardından da nar, incir, leylak, servi gibi 
meyve ve süs bitkilerini araziye dikti.

Dikim sonrasında Dr. Pınar Nacak 
tarafından yapılan sunumla, öğrencilere 
toprağın, tohumun, ağacın değeri ve 
önemi anlatıldı. Çocuklara sağlıklı 
beslenme ve çevreyi koruma konusunda 
da bilgi aktarılan etkinlikte, yeni nesillerin 
doğa ve tarım dostu olarak yetişmelerinin 
daha güzel bir geleceğim ilk adımı olduğu 
aktarıldı.
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Toprak ve Çocuk Programı kapsamında ilkokul ziyareti

Toprak ve Çocuk Programı 
start aldığı yerden faaliyetlerine devam ediyor

Toprak ve Çocuk Programı 
kapsamında İzmir Ticaret Borsası 
organizasyonunda yapılan etkinlikte 22 
Mayıs 2018 Salı günü Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, 
Uygulama ve Üretim Çiftliği’nde 
Denge Koleji öğrencileriyle buluşma 
gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge 
Müdürü Mustafa Yağcıoğlu, Denge 

Toprak ve Çocuk Programı’ndan 
eğitim-öğretim döneminin sonunda 
öğrencilere iki etkinlik birden

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” 2017/2018 
eğitim-öğretim döneminin sonunda 
iki etkinlik birden gerçekleştirdi. Proje 
temsilcileri eşliğinde farklı okullardan 
öğrenciler bu kez hem süt ve süt ürünleri 
üretimi konusunda saha incelemesi yaptı 
hem fidan dikim etkinliğine katıldı.

Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu 
öğrencileriyle birlikte 05 Haziran 2018 
Perşembe günü Pınar Süt Mamülleri 
San. A.Ş. Üretim Tesisine ziyaret 
gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında 
Gıda mühendislerinden süt ve peynir 
üretim aşamaları hakkında bilgi alındı.  
Ayrıca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla 
İzmir Ticaret Borsası Danışmanı Dr. 
Pınar Nacak tarafından öğrencilere tarım 

Koleji yetkilileri ve İzmir Ticaret Borsası 
çalışanlarından oluşan “Toprak ve Çocuk 
Programı” yürütücülerinin yer aldığı 05 
Mayıs 2017’de yapılan lansmanla çiftlik 
arazisinde oluşturulan proje ekim-dikim 
sahasında gerçekleştirilen etkinlikte 
ilkokul öğrencileri üniversite ve Borsa 
temsilcilerinden önce tarım ve tarla 
bakımı konusunda bilgi aldı, ardından da 
domates, patlıcan, biber gibi sebze ve çiçek 

ve çevrenin önemini anlatan bir sunum 
gerçekleştirildi.

Çocuklara toprak ve tarım sevgisini 
aşılamayı ana hedef olarak gören projenin 
bir diğer etkinliği 07 Haziran 2018 Salı 
günü İzmir Özel Türk Koleji öğrencileriyle 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen 
Araştırma, Uygulama ve Üretim 
Çiftliği’nde yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge 
Müdürü Mustafa Yağcıoğlu, İzmir Özel 
Türk Koleji yetkilileri ve İzmir Ticaret 
Borsası çalışanlarından oluşan “Toprak 
ve Çocuk Programı” yürütücülerinin yer 
aldığı etkinlikte ilkokul öğrencileri önce 
üniversite ve Borsa temsilcilerinden tarım 
ve tarla bakımı konusunda bilgi aldı, 
ardından da domates, biber, patlıcan gibi 
sebze fidelerini dikti.

“Gelecek Toprakta, Toprağımız Emin 
Ellerde” sloganıyla hayata geçen proje ile 
ülkemizin geleceği olan çocuklar doğa ile 
buluşturularak; tarımı keşfetmeleri, sağlıklı 
beslenme konusunda bilinçlenmeleri ve 
çevreye değer vermeleri amaçlanıyor. 
Proje kapsamında İzmir ve ilçelerindeki 

fidanlarını araziye dikti.
Dikim etkinliği öncesinde Tarım 

Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi 
Neslihan Özsoy tarafından Arıcılık Günü 
etkinlikleri kapsamında yapılan sunumla, 
öğrencilere arı, kovan ve balın besin değeri 
ve önemi anlatıldı. 

çocuklar tohum ekerek, fidan dikerek 
tarımsal üretimin aşamalarını yaşayarak 
öğreniyor
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Bu yazıda ülkemizde tarımın nereye 
gittiği, sektörü nasıl bir geleceğin beklediği, 
tarımda sürdürülebilirliğin önemi ve 
zorunluluğu, ekosistem ve tarım ilişkisi vb 
konular tartışılmaktadır. 

 
Türkiye Bir Tarım Ülkesi mi?
Yıllardır tarımı tartışıp duruyoruz. 

Gazete ve haber yoluyla yapılan yayınların 
yanı sıra bilimsel araştırmaların odağında 
da hep tarım var. Peki bitmek bilmeyen bu 
tartışmaların nedeni nedir? Aşılamayan 
sektörel problemler mi yoksa güncel 
konjonktür mü tarımı hep ülkenin 
gündeminde tutuyor. 

Bu soruya cevap vermeden önce 

kendimize şu soruyu sormakta fayda var: 
Tarım Türkiye’de bu kadar tartışmaya 

değer bir konu mu? 
Dünyadaki jeopolitik konumu, 

sahip olduğu doğal kaynaklar ile genç ve 
dinamik nüfusu Türkiye’yi önemli ve güçlü 
bir ülke yapmaktadır. Kuşkusuz bu gücün 
arkasında tarımın çok büyük bir payı var 
idi. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım, 
sanayi ve hizmetler sektöründen milli 
gelire en yüksek katkısı olan sektör tarım 
idi. Ancak sanayi ve teknoloji alanındaki 

gelişmeler üretim girişimciliğini tarımdan 
sanayiye kaydırmış, katma değeri daha 
yüksek olan sanayi ürünleri tarım 
ürünlerinin yerini almaya başlamıştır. Bu 
dönüşüm milli gelirin artması anlamında 
iyi bir gelişme olmasına rağmen, bir açıdan 
da sanayi ürünü üretiminde kullanılan 
enerjinin %90’nını yurt dışından ithal eden 
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin 
gelecek planlamalarında hammadde de 
dışa bağımlı üretim yapmak da tehlikeli ve 
tartışmaya açık bir konudur. 

Özetle sanayi ve hizmetler 
sektörlerinin milli gelire veya istihdama 
katkıları tabi ki yadsınamaz. Ancak 
tarım bir başka faaliyettir. Sanayi ürünü 
yapabilmek için gereken hammaddeyi 
veya hizmet yaratabilmek için gereken 
işgücünü ülke dışından ithalat yoluyla 
rahatlıkla temin edebilirsiniz. Peki ya 
tarım yapabilmek için gereken toprağı 
veya havayı, güneşi, yağmuru ithal edebilir 
miyiz? Evet edemeyiz.

İşte bu nedenlerle Türkiye için bir 
tarım ülkesidir demek yanlış olmayacaktır. 
Bizim doğal kaynaklarımız var. Bizim 

Tarım nereye gidiyor?

ARAŞTIRMAARAŞTIRMA

Kenan KESKİNKILIÇ
Ar-Ge Müdürlüğü
Uzman
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güneşimiz, havamız, suyumuz ve en 
önemlisi toprağımız var. Dağlarımız, 
ovalarımız, göllerimiz var, denizlerimiz 
var. Ülkemizde birkaç tropikal bitki 
dışında hemen hemen tüm bitkiler 
yetişebilmektedir. Denizlerimizde 
sofralarda değerlendirdiğimiz onlarca çeşit 
balık var. Bu zenginlik dünyada kaç ülkede 
var hiç merak ettik mi? Aslında Türkiye 
her zaman bir tarım ülkesiydi. Gelecekte 
de tarımın en modern, verimli ve çevreci 
olarak yapıldığı bir ülke olarak kalmalıdır. 

 Sahip olduğumuz zenginliklere 
ve doğal kaynaklara rağmen tarım, 
her geçen gün daha zor ve terkedilen 
bir faaliyet olmaya başladı. Tarımın 
sorunlarını çözmek için birçok politika 
geliştirilmesine rağmen, çok uzun yıllara 
dayanan yapısal sorunlar ve değişen 
dünya şartları nedeniyle ortaya çıkan 
yeni sorunlar tarımın farklı alanlarında 
iyileştirme çalışmalarını zorunlu 

kılıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
tarım sektöründeki sorunların çözümü 
için sadece çeşitli devlet destekleri ve 
müdahalelerle yapılan iyileştirmeler yeterli 
olmamaktadır. Sorunların çözümü için 
orta ve uzun vadede yapısal sorunlara 
kalıcı çözümler üretilmesi ve sektör için 
korumacı politikalar geliştirmesi zorunlu 
hale gelmiştir. 

Sürdürülebilir Tarım Nedir ve 
Neden İhtiyaç Haline Geldi?

Kıt kaynakların tükenmekte olduğu 
bilinci bilim insanlarını sürdürülebilir 
üretim metotları geliştirmeye itmiştir. 
Bu nedenle sürdürülebilirlik konusu 
dünyada hızla önem kazanmaktadır. 
Sürdürülebilirlik her ne kadar önceleri 
sadece çevresel boyutta (küresel ısınma, 
geri dönüşüm, doğal kaynakların 
korunması vb.) incelenmiş olsa da yeni 
dünya düzenin getirdiği nedenlere bağlı 
olarak ekonomik ve sosyal boyutta da ele 

alınmaya başlanmıştır.
Tarımda sürdürülebilirlik, 

günümüzün olduğu gibi geleceğinde 
konusu olacaktır. Hatta sürdürülebilir 
tarım modelleri üzerine ihtisaslaşmalar 
başlayacaktır. Bu alanda yapılan ve her 
geçen gün artan bilimsel çalışmalar bu 
durumun göstergesidir. 

Geleneksel tarım yöntemleri üzerine 
yapılan çalışmaların, daha yüksek verim ve 
daha çok ekonomik getiriye odaklandığı 
görülmektedir. Daha az çalışan ile birim 
alanda daha yüksek verim elde etmek 
araştırmacıların odak noktası olmuştur. 
Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan 
ülkeler; yani teknoloji ve yeniliklerden 
diğer ülkelere göre daha uzak toplumlarda 
tarım bu iki ana başlığa odaklanmaktadır. 

Tarımın stratejik bir sektör olduğu 
gerçeği yeniden popüler bir kavram 
haline gelirken özellikle gelişmiş 

ülkelerin bu alanda önemli adımlar attığı 
görülmektedir. Bu adımların başında 
uzun vadeli tarım politikaları, üretimde ve 
paketlemede yüksek teknoloji kullanımı, 
hassas tarım uygulamaları vb. gelmektedir. 

 
Neden sürdürülebilir tarım 

sistemleri?
Ekolojik sistemimizin karmaşık ve 

denge odaklı bir doğası vardır. Bu karmaşık 
yapı başta küresel ısınma gibi sebeplerden 
etkilenerek dengenin bozulmasına, iklim 
değişimlerine ve kuraklık vb felaketlere 
sebep olabilmektedir.  Bu felaketler ise 
çevresel etkiler yanında ekonomik ve 
sosyal etkiler de yaratmaktadır. Hızla ve 
devamlı değişen dünya düzenine ise tarım 
sektörünün adapte olması diğer sektörlere 
nazaran daha yavaş olmaktadır. Bu 
yüzden sürdürülebilir tarım sistemlerinin 
geliştirilmesi, değişen dünya düzenin 



30- HAZİRAN 2018

yarattığı problemlerin önüne geçmek 
için önem arz etmektedir. Unutulmamalı 
ki “sürdürülebilir tarım: sosyal açıdan 
adil, doğal ekolojik dengeye duyarlı ve 
ekonomik açıdan ise uygulanabilir olması 
gerekir. 

Türkiye olarak bizler, ABD ve AB 
ülkelerinin birçoğunda olduğu kadar henüz 
sürdürülebilirlik kavramını sindirebilmiş 
değiliz. Bir tarım ülkesi olarak tarımı daha 
fazla koruyan politikalar geliştirmeliyiz. 
Tarım alanlarımızın azalması ve tarımı 
yeterince koruyamadığımıza iyi bir örnek 
olsa gerek. 

Tarım alanları iyi niyete kurban 
ediliyor. 

Ülkemizde tarım alanları hak ettiği 
saygıyı görmüyor. Yıllardır süregelen 
kanayan yaralarımız var. Kaş yapalım 
derken göz çıkardığımız işler var. Örneğin 
ülkemizde demiryolu yapmak için tarım 
alanı işgal edilir, elektrik dağıtım direkleri 
en verimli ovaların ortasından geçer, 
telefon direkleri, otoyollar, fabrikalar ve 
bina inşaatları gibi daha birçok yapılar 
için hep tarım alanları işgal ediliyor. Ama 
neden? Meyve veren ağaç taşlanır mı? 
Verimli arazilerimizi heba etmek yerine 
başka çözümler üretemez miyiz?  

Yine bir örnekte zeytinliklerden 
vermek istiyorum. Zeytin gerek sağlıklı 
beslenme gerekse ekonomik değeri 

bakımından çok değerli bir tarım 
ürünüdür ve özellikle zeytinyağının önemi 
her geçen gün artmaktadır. Hem Türkiye 
hem de Dünya tüketimi her yıl artmakta. 
Düz bir mantıkla böylesi stratejik bir ürün 
için yapılabilecek en doğru girişim üretimi 
yani zeytin alanlarını arttırmak olacaktır. 
Ne yazık ki biz, asırlardır bu coğrafyada 
var olmuş verimsiz durumdaki zeytinlik 
alanlarımızı rehabilite ederek verimi 
arttırmaya çalışmadığımız gibi, verimli 
zeytinlik alanlarımızı da şehirleşme ve 
altyapı gerekçeleri ile heba ediyoruz. 
Kuşkusuz artan nüfus ve sanayileşme 
gereği yeni alanlara ihtiyacımız var. Ancak, 
sahip olunan değerlerimizi yok ederek 

değil onlara zarar vermeden bu projeleri 
hayata geçirmemiz gerekir. 

Konuya derinlemesine girmeden bir 
örnek daha vermek gerekirse TBMM’den 7 
kez red kararıyla dönen Zeytincilik Yasası 
herkes hatırlar sanırım. İstenen değişiklik 
ise Zeytin alanlarının madenciliğe açılması 
yönündeydi. Matematik yalan söylemez. 
Küçük bir hesap yapalım. 

1 ton zeytinyağını ortalama 3200 
dolara ihraç etmekteyiz. 

1 ton mermerin ihraç fiyatı ise 
ortalama 500 dolar.

Matematik şu. Bir tarafta zeytin ve 
zeytinyağı gibi sınırsız (her yıl mahsul 
alınan ve ekonomik ömrü yüzyıllar olan 
bir bitki) üretim kaynağı, diğer tarafta 
dünya ömrü boyunca sadece 1 defalığına 
ürün alınabilecek (mermer) bir kaynak var. 

Hangisi sürdürülebilir üretim?
Sadece zeytincilikten geçimini 

sağlayan 750 bin aileden ve onlara 
zeytinliklerin yok olmasından sonra neler 
olabileceğinden bahsetmek istemiyorum. 

Tarımın sorunları çok. Çözüm için 
hala şansımız var. 

Önemli olan sorunların yarattığı 
sonuçları değil, sorunların nedenlerini 
ortadan kaldırmaktır. Sorunların 
nedenleri ortadan kaldırdığımızda ise 
sıra sürdürülebilir tarım ve doğal kaynak 
yönetimine gelecektir. Eğer sürdürülebilir 
tarım modelleri oluşturulursa işte o zaman 
Türkiye dünyada gerçek anlamda önde 
gelen bir tarım ülkesi olacaktır.
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7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 
25.10.2017 tarihinde yayınlandığı tarih 
itibari ile yürürlüğe girmiştir. Ancak iş 
davalarında dava şartı olarak arabuluculuğa 
ilişkin 3, 11 ve 12. Maddelerinin yürürlük 
tarihi ise 01.01.2018 olarak belirlenmiştir. 
Bu kanun ile  işçi alacakları konusundaki 
husumetlerin giderilmesinde  dava açmadan 
önce ARABULUCULUK’a başvuru dava 
şartı haline getirilmiştir. Yine bu kanun 
ile 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu’nda da bazı 
değişikliklere gidilmiştir. 

 7036 S.K nun 3/1 md.si “Kanuna, 
bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan 
işçi veya işveren alacağı ve tazminatı 
ile işe iade talebiyle açılan davalarda, 
arabulucuya başvurulmuş olması dava 
şartıdır.” Demektedir. Buna göre kıdem 
tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, 
sendikal tazminat, UBGT ücretleri gibi 
alacak ve tazminatlar ile işe iade talebi 
içeren davalar için arabulucuya başvuru 
dava şartı haline gelmiştir. Bununla birlikte 
maddenin devamında “İş kazası veya 
meslek hastalığından kaynaklanan maddi 
ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, 
itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz” hükmünü içermekle, 
iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili 
tazminat, tespit, itiraz ve rücu davalarında 
arabulucuya başvuru zorunlu tutulmamıştır. 
Bu konularda istenirse ihtiyari olarak 
arabuluculuğa başvurulabilir ancak dava 
şartı değildir. 

 İş akdinin geçersiz nedenle feshi 
halinde işçi, fesih bildiriminden itibaren bir 
ay içerisinde işe iade talebiyle, arabulucuya 
başvurmalıdır. Arabuluculuk sonunda 
anlaşmaya varılamaması durumunda, son 
tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki 
hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. 
Arabulucuya başvurulmadan dava açılması 
halinde, dava iş mahkemesince usulden 
reddedilir. Kararın kesinleşme bilgisinin 
taraflara tebliğinden itibaren, işçi iki hafta 
içerisinde yine arabulucuya başvurabilir. Alt 

işveren – asıl işveren ilişkisinin mevcut olması 
durumunda arabuluculuk görüşmeleri, 
ancak her iki işverenin de katılımı ve aynı 
görüşte olmaları ile mümkündür. İşe iade 
talepli arabuluculuk görüşmeleri sonunda 
tarafların anlaşmaları halinde anlaşma 
tutanağında; 

a-işe başlatma tarihi 
b-işçiye boşta geçen süre için ödenecek 

ücret ve hakların parasal miktarı  
c-işçinin işe başlatılmaması halinde 

ödenecek işe başlatmama tazminatının 
parasal miktarının açıkça belirlenmesi 
gerekmektedir. Aksi halde anlaşma 
sağlanamamış kabul edilir ve son tutanak 
buna göre hazırlanır 

Dava Şartı Arabuluculukta İlk Oturum 
Dava şartı arabuluculuk sürecinde  

tarafların arabuluculuk sürecinde 
anlaşmaları zorunlu değildir. Arabuluculuk 
tamamen iradi bir süreç olduğu için 
zorlama söz konusu olamaz. Burada  yasa 
ile aslında zorunlu tutulan Arabulucu ve 
taraflarca mümkünse ortaklaşa belirlenmiş 
ilk oturuma  gelmeleridir. Kanunun 3. 
Maddesinin 12. Bendinde, arabuluculuk 
sürecine katılmayan tarafın, davayı kazansa 
dahi yargılama giderlerinden sorumlu 
tutulacağı düzenlenmiştir. “Taraflardan 
birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin 
ilk toplantıya katılmaması sebebiyle 
arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi 
durumunda toplantıya katılmayan taraf, son 
tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen 
veya tamamen haklı çıksa bile yargılama 
giderinin tamamından sorumlu tutulur. 
Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine 
hükmedilmez.” 

Arabuluculuk Görüşmesine Kimler 
Katılabilir? 

Arabuluculuk görüşmelerine 
taraflar bizzat veya avukatları aracılığıyla 
katılabilirler. Bununla birlikte Kanun’un 22. 
Maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümüne 
katkı sağlayabilecek uzman kişiler de 
müzakerelerde hazır bulundurulabilecektir. 

Bu uzman kişiler, taraflardan birisinin davet 
ettiği hesap bilirkişisi veya teknik bilirkişi 
olabilir.İşverenin yanında çalışan bir kişi 
de yazılı olarak yetkilendirilmek suretiyle 
arabuluculuk görüşmelerine   katılabilir. 
Ancak işverenin yetkilendirmeyi yapacağı 
kişinin  arabuluculuk görüşmesinde  işçinin 
başvurusu ile ilgili olarak müzakereyi 
yürütecek yeterlilik ve  bilgiye sahip olması 
önerilir. 

Arabuluculuk Ücreti 
Arabuluculuk ücretinin nasıl 

karşılanacağı kanunda belirtilmiştir. Buna 
göre; taraflar arasında anlaşma olursa; 
aksi kararlaştırılmadıkça  Arabuluculuk 
Asgari Ücret tarifesinde belirlenen ücret 
taraflarca eşit olarak karşılanacaktır. Bu 
ücret arabuluculuk anlaşmasında belirtilen 
miktarın %6 sı,%5 i, %4 ü gibi nispi oranlar 
olacaktır.  Taraflar, kanundaki genel 
düzenlemenin aksine arabuluculuk ücretin 
tamamının  sadece  taraflardan birinin 
karşılaması konusunda anlaşabilirler 

Arabuluculuk  görüşmeleri sonrasında 
anlaşmaya varılmaması durumunda 
ise arabulucu ücreti Adalet Bakanlığı 
bütçesinden karşılanır. Konuyla ilgili dava 
açılması halinde bütçeden karşılanan bu 
meblağ da yargılama giderinden sayılır ve 
dava sonunda haksız çıkan tarafa yüklenir. 

İş mahkemesi davalarının uzun 
sürmesi, davalaşmanın işçi işveren 
ilişkilerinin hasımhane tutumun 
derinleşmesine  sebep olmaması, için 
arabuluculuk dava şartı olmasına  rağmen 
uygulanmasında eksiklikler vardır.İşveren 
karşısında zayıf olan işçinin arabuluculuk 
görüşmesine avukatla katılma zorunluluğu 
getirilmesi gerekmektedir.Çünkü işçi yasal 
haklarının neler olduğunu tam olarak 
bilmediği için arabuluculuk başvurusunda 
taleplerinde eksiklikler varsa anlaşma 
olmadığı takdirde dava açmak istediğinde 
eksik talepler için tekrar arabuluculuğa 
başvurmak zorunda kalacak ve işlemler daha 
da uzayacaktır. 

Dava şartı arabuluculuk 

HUKUKÇU GÖZÜYLEHUKUKÇU GÖZÜYLE

Av.Mustafa Çetin
İzmir Barosu Başkan Yardımcısı 
İTB Hukuk Danışmanı



32- HAZİRAN 2018

İzmir Ticaret Borsası’nın yüzde 100 sermayesi ile kurulan 
ve 2014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, 
Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ)  başarılarına 
bir yenisini ekledi. 

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin (ICAC) iştiraki 
olan CSITC (Commercial Standardization of Instrument 
Testing of Cotton) tarafından düzenlenen pamuk lif analiz 
laboratuvarları karşılaştırma çalışmasına (Round Trials) 2017 
yılında katılmaya başlayan ve çalışmanın tüm etaplarında önemli 
başarılar elde eden İZLADAŞ bu başarısını 2018/1. etabında da 
artırarak devam ettirdi.

2018/1. etap sonuçlarına göre; tüm özelliklerde referans 
değere en yakın ölçüm sonucu olarak 125 cihaz arasında İzmir 
Laboratuvarı 0,14 değerlendirme skoru ile dünyada 1. sırada, 
Selçuk Laboratuvarı ise 0,19’luk değerlendirme skoru ile 4. 
sırada yer aldı.

İzmir ve Selçuk’ta faaliyet gösteren İZLADAŞ pamuk lif 
analiz laboratuarları; 31 ülkeden 76 laboratuvar ve 125 cihazın 
katıldığı karşılaştırma testlerinde; dört farklı numunede beş 
gün süre ile yapılan çalışma sonucunda %100 tolerans değerleri 
içinde ölçüm sonuçları vererek tam puan aldı.

İZLADAŞ kimlere hizmet veriyor?
İZLADAŞ, İzmir Merkez Laboratuvarı ve Belevi-Selçuk 

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

İZLADAŞ dünya birincisi oldu

İZLADAŞİZLADAŞ

İzmir Ticaret Borsası
Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık 
Hizmetleri A.Ş.

Your Instrument Your Serial 
Number

Parameters 
Tested

Your 
Instrument No. 

in the 
Evaluation 

Sheets

Your 
Summary 

Evaluation of 
All 

Properties

Median 
Evaluation of all 
instruments in 

this Round Trial

Uster HVI 1000 
M1000

1301139 Mic, Str, Len, 
Unf, Rd, +b

GL181-028-01 0.14 0.35

Uster HVI 1000 
M1000

1101112 Mic, Str, Len, 
Unf, Rd, +b

GL181-028-02 0.19 0.35

Disclaimer: The ICAC accepts no responsibility for errors or omissions, which in the unlikely event
might occur with the analysis of the results, and the conclusions drawn or implied by the results.
The evaluation and/or grading based on the results offers no commercial guarantees as to the
current and future standing of the participating laboratory.

INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE
1629 K Street NW, Suite 702, Washington, DC 20006 USA

Telephone (202) 292-1685 • Fax (202) 463-6950 • e-mail sette@icac.org

March 2018

Certificate for the Participation in 
CSITC Global - Round Trial 2018 - 1

participated in the CSITC Global - Round Trial 2018 - 1 with the following instruments:

The CSITC Quarterly Round Trial provides participating laboratories with an assessment of
individual instrument performance. Lower "Summary Evaluation" values indicate better
performance. Good performance requires utilization of the standards and standardized procedures
adopted by the ICAC’s CSITC Task Force. CSITC Round Trial performance does not necessarily
reflect a laboratory’s performance in every day testing.

Kai Hughes

Izmir Ticaret Borsasi laboratuvar Arge ve DanÄ±smanlik Hizmetleri  A.S.
Izmir Ticaret Borsasi laboratuvar Arge ve DanÄ±smanlik Hizmetleri A.S.

Sehit Fethi Bay Cad  No 32/A
Konak, Izmir 35210

TURKEY

Executive Director



HAZİRAN 2018 -33

CSITC Laboratuvarlar Arası 
Karşılaştırma Testleri

CSITC (Commercial Standardization 
of Instrument Testing of Cotton), 2003 
yılında düzenlenen Uluslararası Pamuk 
Danışma Komitesi’nin (ICAC) 62. Planlama 
Toplantısı’nda, pamuk tüccarları ve tekstilci 
temsilcilerinin talebi sonucunda, lif test 
sonuçlarının standartizasyonu sağlamak 
amacıyla, cihaz kullanımına yönelik bir 
kalite değerlendirme sistemine ihtiyaç 
duyulduğu gerekçesiyle ortaya çıkan bir 
organizasyondur. 

Dünya çapında geniş bir katılım 
ile gerçekleştirilen laboratuvarlar arası 
karşılaştırma testine; Amerika Birleşik 
Devletleri Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyet gösteren tüm sınıflandırma 
laboratuvarları ve Almanya’da önemli bir 
otorite olan FIBRE– Faserinstitut-Bremen 
başta olmak üzere birçok önemli pamuk 
üreticisi ülkeden laboratuvarlar periyodik 
olarak katılmaktadır. Organizasyonun 
amacı: dünyada bu alanda faaliyet gösteren 
laboratuvarların ölçüm performanslarını 
diğerleriyle karşılaştırma ve referans 
değerlere bağlı olarak değerlendirme 
imkânı sağlayarak, laboratuvar çalışma 
standartlarının iyileştirilmesidir. “CSITC 
Round Trials” 17025 kapsamında akredite 
laboratuvarların katılması gereken özel 
bir karşılaştırma testidir ve yılda dört 
kez yapılmaktadır. Ayrıca ICA-Bremen 
tarafından düzenlenen  “Laboratuvar 
Sertifikası”  programı için de bu testlere 
katılım ve yeterlilik aranmaktadır.

Mevcut pozisyonundan dolayı cihaz 
doğrulama ve kalibrasyon prosedürlerine 
çok önem veren İZLADAŞ, laboratuvar 
ölçüm performanslarını geliştirmeyi ilke 
haline getirmiştir. Faaliyetine başladığı 
tarihten itibaren ICA-Bremen Cotton 
Round Test’e  katılan İzladaş,  2017 yılında 
Csitc Round Teste katılarak lif analiz 
cihazlarının ölçüm yeterliliklerini iki farklı 
organizasyonda test etmiştir.
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Geçtiğimiz sayıda, İzmir Ticaret 
Borsası’nın (İTB) çalışanlarına daha hu-
zurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağla-
mak ve aile içi şiddetin ve toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı olumsuz 
etkileri ortadan kaldırmak üzere 2017 
yılında dâhil olduğu İş Dünyası Aile İçi 
Şiddete Karşı (Business Against Domes-
tic Violence -BADV) Projesi kapsamında 
Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet kavram ola-
rak nedir, türleri nelerdir? konusunu ele al-
mıştık. Bu sayımızda, insan ilişkilerinin ve 
iletişimin temelini oluşturan dilin, günlük 
yaşantımızda şiddet bağlamında kullanımı 
ve şiddet vakalarına etkilerini cinsiyetçi dil 
söylemi üzerinden ele alacağız. 

Dil nedir? İnsan ilişkileri bağla-
mında yeri ve önemi nedir?

Dil; her işin, her sürecin başı olarak 
gördüğümüz, insanlar arası iletişimin en 
etkin vasıtasıdır. İletişim süreçlerini tüm 
boyutlarıyla etkileyerek iletişim sonucu-
nun olumlu veya olumsuz sonuçlanması-
na doğrudan etki eder (Yalçın ve Şengül, 
2007:1). 

Gündelik yaşantımızda arkadaşları-
mızla kurduğumuz diyaloglardan tutun da 
iş hayatında katıldığımız önemli toplantı-
larda kendimizi karşımızdakine ifade ediş 
şeklimiz, bu süreçte kullandığımız dil ve 
hatta kelime tercihlerimiz, iletişim kurma 
hedefimize doğrudan etki eder. Etkili kul-
lanılan dil, karşımızdakini olumlu etkile-
yip sağlıklı bir ilişki kurmamızı, kovaladı-
ğımız fırsatlara ulaşmamızı sağlayabileceği 
ve dolayısıyla bizi vezir edebileceği gibi, 
kişi kendini doğru ifade edemediğinde iki-
li ilişkilerin bozulması, hatta büyük ölçekte 
düşündüğümüzde ülkeler arası krizlere va-
racak kadar çok vahim sonuçları olabilecek 
durumların ortaya çıkmasına neden olarak 
bizleri rezil de edebilir. Özellikle diploma-
tik ilişkilerde kullanılan dil bu bağlamda 
çok önemlidir.

Dilin genel olarak önemi ve etkileri-
ne kısaca değindikten sonra şimdi de önce-
likle cinsiyetçi dil kavramı ile ne kastediyo-
ruz ona bakalım.

Cinsiyetçi dil nedir?
Cinsiyet kavramı dilde biyolojik ve 

dilbilgisel cinsiyet olmak üzere iki başlık 
altında değerlendirilmektedir. Dilde ya-
pısal bir özellik gösteren “dilbilgisel cin-
siyet, çekimli dillerdeki cinsiyetin dilsel 
tanımıdır” (Müller 1860: 1; Akt.: Dağaba-
kan 2011: 2). Genel olarak bütün dillerde 
bir karşılığı bulunan biyolojik cinsiyet ise, 
canlıların biyolojik cinsiyetlerinin (dişi/

erkek) sözcüklere yansıması ile ortaya çık-
maktadır. Örneğin teyze-enişte, anne-ba-
ba, tavuk-horoz gibi kelime çiftleri Türkçe-
de anlamsal boyutta biyolojik cinsiyet ifade 
eden sözcüklerdir. 

Hint – Avrupa dil ailesinin Avrupa 
Kolu’na bağlı birçok dilde topluluklar, grup 
mensuplarının cinsiyetlerine göre şekillen-
mektedir. Örneğin, 10 kişiden oluşan bir 
gruptan bahsedilirken gruptaki cinsiyet 
dağılımının dokuz kadın bir erkek olduğu 
bir durumda dahi söz konusu gruba eril 
hitapta bulunulur. Her ne kadar Saussure’e 
göre dilsel göstergeler nedensiz olsa da 
bu gibi dilbilimsel farklılıklar Türkçe gibi 

Cinsiyetçi dil söylemleri üzerine

BADV PROJESİBADV PROJESİ

Semih ÇATAK
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Uzman
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dilbilgisel cinsiyetin bulunmadığı diller-
de anlamsal olarak tarihi süreç içerisinde 
atasözleri, deyimler ve çeşitli edebi türler 
(masallar, maniler, fıkralar vb.) vasıtasıyla 
kuşaktan kuşağa aktarıla gelmiştir ve bu-
gün gelişmiş veya gelişmekte olan ülke ay-
rımı yapmaksızın tüm dünyanın kanayan 
yarası haline gelmiş şiddet sorunsalının 
görünmeyen zihinsel temelini oluşturmak-
tadır. 

Birçokları tarafından ilk bakışta yal-
nızca dilsel zenginlik olarak değerlendi-
rilen bu konu, cinsiyetçi dil kavramının 
temelini oluşturmaktadır. Türkçemizin ol-
dukça zengin olduğu atasözü ve deyimle-
rimizden birkaçı üzerinden örnekleme ya-
parak ‘cinsiyetçi dil nedir? konusunu daha 
somut bir şekilde açıklayabiliriz. Örneğin, 
‘adam gibi adam’, ‘adamakıllı’, ‘adam etmek’, 
‘adam yerine konmak’, ‘kızını dövmeyen 
dizini döver’, ‘ortamı kadınlar hamamı-
na çevirmek’, ‘anasına bak kızını al’, ‘dişi 
köpek kuyruk sallamadıkça erkek köpek 
yanaşmaz’ gibi daha onlarcasını sıralayabi-
leceğimiz, dilimize yerleşmiş ve her şeyden 
önemlisi düşünmeden, sorgulamadan, ka-
nıksayarak kullandığımız birçok atasözü, 
deyim ve sözcük grubu cinsiyetçi dili yan-
sıtan net örneklerdir. Yalnızca bu örnekler 
özelinde düşünecek olursak bile iyi, güzel, 
insana yakışan, doğru olan, olması gereken 
tüm nitelikler erkek cinsiyetine; kontrol 
altında tutulması gereken, çok konuşan, 
lakayt, suçlayıcı, küçük düşürücü tüm 
özellikler kadın cinsiyetine atfedilmekte-
dir. Peki, bu noktadan hareketle, bu atasöz-
leri, deyimler ve sözcük grupları gerçekten 
yalnızca dilsel bir zenginliğin sonucu mu, 
yoksa insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda 
zaman içinde egemen gruplar tarafından 
belirli bir amaca yönelik olarak şekillendi-
rilmiş zihniyetin dışa vurumu mudur? Bu 
tip kalıp yargı içeren dilsel öğeler, çocuk-
luktan itibaren başta ebeveynlerini rol mo-
del alarak kişisel gelişimlerini tamamlayan 
bireylerin bilinçaltına işleyerek, içinde 
yaşamaya alışmak zorunda kaldığımız bu 
şiddet sarmalında, şiddet eylemlerinin ne-
denini oluşturmaya kadar uzanmaktadır. 

Cinsiyetçi dilin şiddet vakalarına 
etkileri nelerdir?

Dilsel öğelerin şiddetin nedenini 
oluşturmaya başladığını en somut olarak 
izlediğimiz dizi ve filmler ile yazılı ve gör-
sel basında görürüz. Özellikle günümüz 
teknolojisinin geldiği nokta göz önüne 
alındığında, yazılı ve görsel basın aracı-

lığıyla milyonlara ulaşmak ve dolayısıyla 
algıyı değiştirerek kitleleri yönlendirmek 
noktasında basın dilini doğru kullanımı-
nın önemi, kuşkusuz şiddet haberlerinin 
gündemden düşmediği son yıllarda daha 
da artmıştır. 

İzleyici veya okurun algısını, haberin 
özünü oluşturan suçun niteliği yerine mağ-
durun işlenen suçu ne kadar hak ettiğine 
yönlendirmek bilhassa yazılı basında kar-
şılaştığımız en büyük yanlışlardandır. Kit-
lelere hitap eden basında örneğin, “Öfkeli 
kocadan hayır dayağı”, “Borçlar bunalttı ai-
lesini katletti” gibi başlıklarla öfke, cinnet, 
kıskançlık, ekonomik sorunlar gibi işle-
nen suçu bir şekilde haklı gösterecek veya 
meşrulaştıracak, kocasına hayır dediği için 
dayak yiyen kadın algısını pekiştirecek ifa-
deler kesinlikle 
kullanılmamalı-
dır (Türkiye Ga-
zeteciler Cemiye-
ti [TGC], 2016, s. 
59-71). 

Ö z e l l i k -
le kişiliği henüz 
tam olarak oluş-
mamış, duyduk-
ları, gördükleri 
ve deneyimleri 
üzerinden kişi-
liklerini şekillen-
diren çocukların 
yanında sözde 
dürüst ve kararlı 
olmayı ifade et-
mek için ‘sözü-
nün eri’, bilimin 
sadece erkeklerin 
işi olduğu algı-
sı yaratabilecek 
‘bilimadamı’ gibi 
sözcükleri; ka-
dınların bazı şey-
leri yapamayaca-
ğını ifade etmek 
ister gibi ‘kadın 
kısmı…’ veya kadınların bazı ortamlar-
da tek başına bulunmaması gerektiğine 
yönelik ‘kadın başına…’ ile başlayan ifa-
deleri; aynı şekilde ‘Yuvayı dişi kuş yapar’ 
gibi erkeklerin evlilikteki yeri ve önemini 
küçümseyen, evlilikte erkeklerin emeği 
olmadığı algısını oluşturan atasözlerini de 
kullanmaktan imtina etmeliyiz. Aynı bakış 
açısıyla ‘Her başarılı erkeğin arkasında bir 
kadın vardır’ şeklinde erkeklerin kadınla-
rın desteği olmaksızın bir işi başaramaya-

caklarını ima eden popüler söylemlerden 
de uzak durulmalıdır.

Sonuç olarak dilimiz, sözcük da-
ğarcığı açısından her söylenmek isteneni 
farklı bir şekilde, herhangi bir cinsiyetçi 
söyleme bulaşmadan ifade etmeye yetecek 
kadar zengindir. Bu bakımdan, sözünün 
eri yerine sözüne sadık, bilimadamı yeri-
ne bilim insanı, iş kadını yerine iş insanı, 
adamakıllı veya adam gibi yerine layıkıy-
la veya doğru düzgün, adam etmek yerine 
düzeltmek gibi daha yüzlercesini sıralaya-
bileceğimiz, esas olarak dilimizin gerçek 
zenginliğini yansıtan, cinsiyetçi olmayan 
söylemleri daha sık kullanmalı, bu ifadele-
rin ‘doğru’ olarak yerleşmesini sağlamaya 
çalışmalıyız.
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Ekoloji, doğada bulunan canlıların 
çevresiyle ilişkisini inceleyen bilim dalıdır.  
Kelimenin kökeni Yunanca oikos- (ev ile 
ilgili) ve logos- (araştırma) kelimelerinden 
türetilmiştir. Ekoloji kelimesi ilk defa 
Alman zoolog Ernst Haeckel tarafından 
kullanılmıştır. Ernst Haeckel bu terimin 
anlamını şu şekilde ifade etmiştir: “Ekoloji 
deyiminden, doğanın ekonomisi ile ilgili 
olan bilgiler topluluğunu anlıyoruz. 
Bu bilgiler hayvanların organik ve 
inorganik çevresi ile olan tüm ilişkilerinin 
incelenmesini kapsamaktadır. Bu ilişkiler 
hayvanlar ve bitkiler arasında ister dostça, 
ister düşmanca olsun; ister dolaylı, isterse 
doğrudan doğruya bağıntılı bulunsun, bu 
bilim dalı hepsini kapsamına almaktadır. 
Kısa bir ifade ile ekoloji, Darvin’in “yaşam 
için savaş” koşulları olarak ifade ettiği 
tüm karmaşık ilişkilerin incelenmesi ve 
araştırılmasıdır.”

Çevrenin doğal ya da yapay 
müdahalelerle değişmesi, o çevrede 
bulunan tüm canlıları aynı oranda etkiler. 
Endüstri devrimine kadar insanoğlunun 
doğaya olan etkisi çok sınırlı iken, daha 
sonraki dönemlerde bu ilişki insan lehine 
tek taraflı olarak bozulmuştur. Endüstri 
devrimi ile birlikte üretim ve tüketimin 
çevreye olan etkileri artarak değişmiş, bu 
değişim ise birçok sorunu beraberinde 
getirmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde 
meydana gelen çevre kirliliği ve küresel 
bir sorun haline dönüşen iklim değişikliği 

ile mücadele edebilmek için Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
içerisinde “Sorumlu Üretim ve Tüketim” 
hedefi bulunmaktadır.  

Ulusal bir hedef olan “Sorumlu 
Üretim ve Tüketim”, ekolojik yaşamın 
temel sorunlarının kaynağına inerek 
çözmeyi amaçlamıştır. Üretimde ve 
tüketimde doğa dostu yaklaşımlar 
ve çevresel önlemler alınarak hem 
toplumsal ayak izi hem de bireysek ayak 

izi azaltılması amaçlanmaktadır. Doğal 
kaynakların sürdürülmesi, ekolojik ayak 
izinin azaltılması, küresel gıda atığının 
ve kaybının azaltılması, ulusal geri 
dönüşüm oranının arttırılması, firmaların 
sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarının, 
projelerinin çoğaltılması ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılmasına 
yönelik çalışmalar yürütmektedir. Son 
dönemlerde, küresel tüketim ile mücadele 
de “Ekolojik Ayak İzi” kavramı ortaya 
çıkmıştır.  Ekolojik ayak izi, insanoğlunun 

Siz hiç ekolojik  okuryazar 
oldunuz mu?

ARAŞTIRMAARAŞTIRMA

Perihan Ezgi ÇELİK
Ar-Ge Müdürlüğü
Uzman

Yelda KOTAN
Stajyer Öğrenci
Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
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üretiminde ve tüketiminde doğaya verdiği 
tahribat ve doğaya olan yükünü gösteren 
bir endekstir. Tüketilen her bir madde ve 
dışarı verilen her bir atık belli bir miktar 
verimli toprak ve su gerektirmektedir. 
Ekolojik ayak izi, insanların üretim ve 
tüketim faaliyetleri ve bu faaliyetler 
sonucu oluşturdukları atıkların absorbe 
edilmesi için gerekli biyoüretken kara 
ve su alan miktarlarının ölçümüdür. 
Ekolojik Ayak İzi; insanlığın doğa 
üzerindeki taleplerini, kaynak sağlama 
ve atıkların bertaraf edilmesi (şimdilik 
sadece fosil yakıt kaynaklı karbondioksit, 
arazi kullanımındaki değişim ve çimento) 
için gerekli biyolojik üretkenliğe sahip 

alanların miktarı ile kıyaslar. 
Ekolojik ayak izi bileşenleri; tarım 

arazisi, otlak, balıkçılık sahası, orman 
ürünleri, yapılaşmış alan, ve karbon ayak 
izinden oluşmaktadır.

Ekolojik Ayak İzi küresel hektar 
(kha) cinsinden hesaplanmaktadır. Kha 
cinsinden hesaplanması ise şu şekilde 
ifade edilebilir: Farklı coğrafi 
bölgelerde yaşayan insanların 
iktisadi faaliyetleri sonucunda 
ortaya çıkan doğal kaynak ihtiyacını 
karşılayabilecek, verimliliğe 
göre uyarlanmış bir coğrafi alan 
gerekmektedir. Buna karşılık, her 
coğrafi bölge yine kha birimiyle ifade 

edilen ve biyolojik 
kapasite olarak 
a d l a n d ı r ı l a n 
verimli alanlara 
sahiptir. Eğer, 
herhangi bir 
coğrafi bölgede 
ortaya çıkan ayak 
izi, o coğrafi 
bölgenin biyolojik 
k a p a s i t e s i n i n 
ü z e r i n d e y s e , 
o bölgedeki 
insanların iktisadi 
f a a l i y e t l e r i n i n 

sürdürülemez olduğu anlamına 
gelmektedir. Dünyada kişi başına düşen 
ortalama Ekolojik Ayak İzi, toplam 
tüketimin düzeyine göre ülkeler arasında 
farklılık göstermektedir. Ekolojik ayak İzi 
bileşenleri; ülkede yaşayanlar tarafından 
tüketilen ürün ve hizmetlerin miktarı, 
kullanılan doğal kaynaklar ve bu ürün ve 
hizmetlerin temininin yol açtığı karbonu 
içerir. 

Küresel Ayak İzi Ağı (Global 
Footprint Network) 2014 yılı verilerine 
göre, dünyada tüketim, üretim ve atık 
faaliyetleri sonucunda oluşan ekolojik ayak 
izi kişi başına ortalama 2,84 kha’dır. Ancak 
kişi başına düşen biyokapasite ise 1,68 
kha’dır. Ekolojik ayak iziyle biyokapasite 
arasında oluşan fark ve kişi başına 
düşen biyokapasite oranındaki azalma, 
dünyamızın ekolojik olarak alarmda 
olduğunu göstermektedir. 

Şekil-1: Hangi Ülkeler Kaç 
Dünyamız Varmış gibi Yaşıyor?

Tarım Arazisi Ayak İzi; insan tüketimi için besi hayvanı yemi, yağ bitkileri, 
kauçuk, gıda ve lif üretmek için gerekli araziye duyulan talebi ifade eder. 

Otlak Ayak İzi; et, süt, deri ve yün ürünleri elde etmek üzere besi hayvanı 
yetiştirmek için gerekli otlaklara duyulan talebi ifade eder. 

Balıkçılık Sahası Ayak İzi; deniz ürünleri avcılığının ve su ürünleri 
yetiştiriciliğinin sürdürülmesi için gerekli yıllık üretimi sağlamak için ihtiyaç 
duyulan deniz ve iç su ekosistemlerine olan talebi ifade eder.

Orman Ürünleri Ayak İzi; yakacak odun, kağıt hamuru ve kereste 
ürünlerinin temini için ormanlara duyulan talebi ifade eder.

Yapılaşmış Alan Ayak İzi; ulaşım, konut ve endüstriyel yapılar da dâhil 
olmak üzere altyapı için ihtiyaç duyulan biyolojik üretkenliğe sahip alanlara olan 
talebi ifade eder.

Karbon Ayak İzi; okyanuslar tarafından emilmeyen karbonu uzun vadede 
tutmak amacıyla yararlanılacak ormanlara duyulan talebi ifade eder. Bu kategori, 
ormanların insanlar tarafından işletilme dereceleriyle yaş/ cinslerine göre farklı 
karbon tutma oranlarını yansıtır ve kontrol edilemeyen orman yangınları, toprak 
ve ağaç kesimi kaynaklı emisyonları kapsar. 

Kaynak: WWF, Yaşayan Gezegen Raporu, 2016

Kaynak: www.wwf.org.tr, Erişim 

tarihi: 22.05.2018
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Günümüzde sahip olduğumuz 
sınırlı kaynakları, sınırsız ihtiyaçlarımızı 
karşılamak için tükenme noktasına 
getirmiş durumdayız. Öyle ki, günümüzde 
tüketimimizin karşılanması için 1,7 
gezegen gereklidir.  (1,7 gezegen; 1,7 
biyokapasitedir.) Ülkelerin ayak izi ve 
biyokapasiteleri incelendiğinde en çarpıcı 
örnek Avustralya’dır. Avustralya’nın sahip 
olduğu biyokapasite, ekolojik ayak izinden 
büyüktür ancak dünyada ki bütün insanlar 
bir Avustralya vatandaşı kadar ekolojik 
ayak izine sahip olursa, gerekli olan 
biyokapasite 5,2 gezegen kadardır. Bunun 
nedeni Avustralya’da iklimlendirme 
sistemlerinin çok fazla kullanılması ve 
nüfusun çoğunluğunun toplu taşıma 
yerine araba kullanmasıyla ortaya çıkan 
aşırı karbon salınımıdır. Diğer çarpıcı 
örnek ise dünyanın en kalabalık ülkesi 
Çin’dir. Biyokapasite ve ekolojik ayak 
izi değerlerine bakıldığında arada ciddi 
bir fark bulunmaktadır. Çin’de enerji 
kaynağı olarak kömür kullanılmakta 
ancak oksijen üretimini artırmak ve hava 
kirliliğini azaltmak için ücretsiz ekosistem 
hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca toplu 
taşıma ucuz ve bisiklet yolları oldukça 
yaygındır. 

Dünya üzerindeki tüm insanlar, bir 
Çin vatandaşı kadar ekolojik ayak izine 
sahip olursa, ihtiyacımız olan biyokapasite 
2,1 gezegen kadardır.  ABD verilerine 
bakıldığında, ABD’nin sahip olduğu 
biyokapasitenin iki katını kullandığı 
görülmektedir. ABD’nin ekolojik ayak 
izi, nüfus olarak ABD’yi dörde katlayan 
Çin’in iki katı ve Hindistan’ın ise yedi 
katıdır. Hindistan’ın düşük ayak izine sahip 
olmasında yaşam tarzları önemli etkendir. 
Maddi yetersizlikler nedeniyle halkın 
lüks yaşamdan uzak olması, tarımda 
insan ve hayvan emeğinin yoğun olması, 
vejetaryen alışkanlıkları; ulaşımda ise 
bisiklet, küçük motorlu taşıtlar ve demir 
yolunun kullanılması karbon salınımını 

azaltmaktadır. ABD ile karşılaştırıldığında 
ise yaşam stillerinde ki farklılık, ekolojik 
ayak izine de yansımıştır.

Türkiye verilerine bakıldığında, 
Türkiye’de biyolojik olarak üretken 
alanların 2014’de hektar başına 1,44 
kha olan biyolojik kapasitesi, dünya 
ortalamasının %17 oranında altındadır. 
Bu durum, Türkiye’deki biyolojik 
olarak üretken alanların verimliliğinin 
dünya ortalamasının altında olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’de doğal 
kaynakların üretilme hızından daha hızlı 
tüketmesi, ülkenin ekolojik açığı olduğunu 
göstermektedir. 

Şekil-2: Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi 

Kaynak: WWF, Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi  Raporu, 2012

Fosil yakıtların tüketimi arttığından 
beri, ekolojik ayak izi oranının en büyük 
bileşeni karbon ayak izidir. Aşırı karbon 
salınımı küresel ısınmanın da temel 
nedenidir.  (Birincil karbon ayak izi 
hane halkının enerji için tükettiği fosil 
yakıtlardan kaynaklanan karbon salınımı 

ve ikincil karbon ayak izi de üretimde ve 
dağıtımda kullanılan fosil yakıtlardan 
kaynaklan karbon salınım oranını 
göstermektedir.) WWF’nin (Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı) Türkiye’nin Ekolojik Ayak 
İzi 2012 Raporunda yayınlanan verilere 
göre Türkiye’de, ekolojik ayak izine ait en 
büyük pay yüzde 46-49 oranıyla karbon 
ayak izine aittir. Her geçen yıl ayak izlerinin 
hepsinde büyüme gerçekleşmektedir. 

Ekolojik ayak izinin yanı sıra çevre ile 
ilgili en önemli verileri gösteren endeks su 
ayak izidir. Yeme, içme, temizlik ve üretimde 
kullandığımız su miktarının ölçüsüdür. 
Üretimde kullanılan su miktarı, tarım 
arazilerinde bir hektarlık ekim alanında 
kullanılan su miktarı ve hizmetlerin 1 TL’si 

için harcanan su miktarıyla ölçülür. Su 
ayak izi, geleneksel su istatistiklerinden 
farklıdır ve su kullanımı için alternatif 
bir göstergedir.  Üretimde ve tüketimde 
kullanılan su miktarının dışında 
suyun bileşenleri hakkında da bilgi 
vermektedir. 3 adet su bileşenleri vardır. 
Bunlar; mavi, yeşil ve gridir. Mavi su 
ayak izi, üretim süresince kullanılan 
yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını 
gösterir. Yeşil su ayak izi ise toplam 
yağmur suyunu temsil ederken, gri su 
ayak izi su kirliliğine yöneliktir. 

Türkiye su zengini bir ülke 
değildir. Artan nüfusu, gelişen sanayisi 
ve hızla büyüyen kentleriyle Türkiye’nin 
2030 yılında su sıkıntısı çeken bir 
ülke olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
açıdan, su kaynaklarının sürdürülebilir 
kullanımı ve yönetimi Türkiye için 
çok önemlidir. WWF’in 2014 yılında 

yayınladığı Türkiye’nin Su Ayak İzi 
Raporuna göre, Türkiye’de yeşil su ayak 
izinin payı yüksektir. Türkiye’de tüketimin 
su ayak izi yaklaşık 140,2 milyar m3 /
yıl’dır. Tüketimden kaynaklanan su ayak 
izinin %66’sı yeşil su ayak izidir; mavi su 
ayak izi %17, aynı şekilde gri su ayak izi de 
%17’lik paya sahiptir. Tüketimin su ayak 
izinin en büyük bölümü %89 ile tarımdan 
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kaynaklanmaktadır. Endüstriyel ve evsel 
su kullanımı, tüketimin su ayak izinin 
sırasıyla %6’sını ve %5’ini oluşturur.  

Şekil 3: Ürün Kategorilerine Ve 
Su Ayak İzi Bileşenlerine Göre Bitkisel 
Üretimin Su Ayak İzi

Tüketimin su ayak izinde en büyük 
paya sahip olan tarım sektöründe %92’lik 
bölümü oluşturan bitkisel üretime 
bakıldığında, tahılların %35’lik bir bölümü 
oluşturduğu görülmektedir. Tahılları %34 
ile yem bitkileri takip etmektedir.

Türkiye’de pamuk en yüksek su ayak 
izine sahip endüstri bitkisidir. Pamuğun 
tekstil için işlenmesi su yoğun bir süreçtir. 
Pamuktan üretilen bir tişörtün su ayak izi 
2500 litredir (2,5 metreküptür). Bu değer 
yaklaşık 131,5 adet damacanaya denk 
gelmektedir. Bu değer sadece 1 tişört için 
olduğunu göz önüne alırsak çok yüksek 
bir orandır. Kullanılan suyun bileşenlerine 

bakıldığında; %54 yeşil, %33 mavi ve %13 
gri su ayak izidir. 

Genel olarak ayak izlerine 
baktığımızda temeldeki sorunun 
üretimde ve tüketimde bilgimizin 

ve farkındalığımızın az olmasından 
kaynaklandığını görmekteyiz. Ekolojik 
bilgimizin az alması ya da göz ardı edilmesi, 
dünyamızı olumsuz etkilediğimizi 
göstermektedir. Bu nedenle insanların 
bilinçli üretici ve tüketici olmalarının 
önemi her geçen gün artmaktadır. Ekolojik 
okuryazarlık, insanın kullandığı ürünler 
ve tüketim şeklinin doğaya etkilerinin 
farkındalığını artırmakta ve empati 
yapabilmesini sağlamakta, sorumlu 
üretim ve tüketim bilincinin oluşmasını 
sağlamaktadır. 

Ekolojik okuryazarlığın duygusal 
ve sosyal anlamda da etkileri vardır. 
Bunlar; yaşam için empati geliştirmek, 
sürdürülebilirliği toplum olarak 
benimsemek, görünmezi görünür 
sağlamak, istenmeyen sonuçları öngörmek 
ve doğanın hayatı nasıl sürdürdüğünü 
anlamaktır. Ekolojik okuryazarlık, sadece 
ayak izini azaltmaya odaklanmak değildir. 
Farkındalığımızı artırmak, tüketim odaklı 
olmamak, bilinçli tüketici olmak ve 
çevremizi de bu alanda bilinçlendirmektir. 
Hane içi tüketimden üretime hatta dağıtım 
ve geri dönüşüm hakkında doğru adımlar 
izlenmelidir. 

Günümüz insanlarının, tükettiği 
ürünün nasıl yetiştirildiği/üretildiği 
hakkında hiçbir fikri olmaması birçok 
sorunun temelini oluşturmaktadır. Çevre 
bilinci ancak doğayla iç içe olunduğunda 
gelişir. Kullandığımız çoğu ürünün yaşam 
döngüsünü bilmek, tohumla başlayan 
hikayeyi bilmek gibidir. 

Kişisel tüketimimiz, gıda, 
hizmetler, ulaşım, vb. ekolojik ayak izinin 
artmasında büyük bir paya sahiptir. 
Kişisel tüketimimizde bilinçli davranmak 
aslında pek çok sorunun azaltılmasını 
sağlayacaktır. Örneğin ulaşımda toplu 
taşıma kullanılması, konutlarda gereksiz 
enerji tüketiminin önüne geçilmesi, 
hizmetlerde doğa dostu tercihler yapma 
vb. küçük adımlar doğa için çok önemlidir.  
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İzmir Ticaret Borsası, 9-12 Mayıs 
2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
8. Uluslararası Zeytin, Zeytinyağı, Süt 
Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’na 
(OLIVTECH) katıldı. Borsa adına açılan 
stantta fuar süresince zeytin ve zeytinyağı 
alanında faaliyet gösteren Borsa üyesi 
9 firmaya ürünlerini sergileme fırsatı 
yaratılırken İzmir Ticaret Borsası 
tarafından ulusal ve uluslararası alanda 
tarım ve gıda ürünleri ticaretinin 
geliştirilmesi amacıyla kurulan elektronik 
alım-satım platformu E-Commodity 
Bazaar Emtia Alım-Satım Portalı’nın da 
tanıtımı yapıldı.

Ayrıca, OLIVTECH Fuarı 
kapsamında ‘’GURME İZMİR” konsepti 

içerisinde İzmir Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde yarımadanın ve Ege 
sofralarının en önemli ürünlerinden 
Urla Sakız enginarının tanıtım ve tadım 
etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, İzmir Ticaret 
Borsası Danışmanı Dr. Pınar Nacak 
tarafından, İzmir Ticaret Borsasınca  2017 
yılında coğrafi işaret tescili alınan Urla 
Sakız Enginarını tanıtan  ve coğrafi işaret 
tescilinin  tarım ürünlerinin rekabet gücü 

ve marka değeri üzerindeki etkisini anlatan 
bir de sunuma imza attı.

Sunumun ardından Türk Patent ve 
Marka Kurumu temsilcisi Gonca Ilıcalı 
coğrafi işaretler hakkında, Ege Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Fahri 
Yemişçioğlu ise Erkence zeytinyağının 

özellikleri konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi. İzmir Yarımadası’nın 
nadide ürünlerinden bir diğeri olan 
Erkence Zeytinyağı ve Urla Sakız Enginarı 
hakkında Pelin Omuroğlu Balcıoğlu da bir 
konuşma yaparak Şef Tolga Kamiloğlu’yla 
birlikte “İki ürün eşleşmesi: Urla Sakız 
Enginarı & Erkence Zeytinyağı” tadımını 
gerçekleştirdi. Etkinlik fuar katılımcıları 
tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

OLIVTECH Fuarı süresince faaliyet 
gösteren Borsa standını Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Meclis 
Başkan Yardımcısı Güngör Şarman, 
Sayman Üye Bülent Uçak, çevre oda/
borsa temsilcileri ziyaret ederek sektör 
temsilcileri ile ikili görüşmeler ve karşılıklı 
stant ziyaretleri gerçekleştirdi.

Urla Sakız Enginarı Coğrafi İşareti ve
Erkence Zeytinyağı OLIVTECH 
Fuarı’nda tanıtıldı

OLIVTECH FUARIOLIVTECH FUARI
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Üniversite yıllarımda tanıdığım 
Muğla’dan Mustafa Bektaş ile 30 yılı aşkın 
arkadaşlığım sürüyor. Daha önce bana bal 
gönderirdi eşe dosta satmam için. Kendi 4 
nesildir balcıdır, yıllar önce sana iki kovan 
vereyim şehirde oturduğun yerde bak dedi. 
O zaman yapabilir miyim, diye düşündüm.

Doğayı severim, doğa yürüyüşleri 
yapıyorum. Yürüyüşte bir köylü önünüze 
keçi katayım bakın dedi. O gün bu söz 
kafama takıldı. Doğada daha faydalı ne 
yaparım diye… Arıcılık geldi aklıma. 
Emekliliğimde de yapabilirim, bu işi 
öğreneyim dedim ve kovan almaya karar 
verdim.

Üç yıl önce yürüyüş rehberimiz 
Murat Öz arkadaşımın vasıtasıyla 
Menemen Belen köyünde arıcılarla 
tanıştım. (Buradaki arıcılık kooperatifine 
de bu yıl ortak oldum.) Onlardan bir 
kovan almaya karar verdim. Ancak, sınav 

yaptılar. Çalışmadığım yerden soru geldi. 
(Karaburun’un bal bitkileri nelerdir.) 
Kooperatif Başkanı Halil abi kovanı 
burada kooperatife bırak dedi. Ama, yalnız 
başıma öğreneceğim bu uğraşı dedim 
ve kovanı alıp Karaburun’a götürdüm. 
Aslında belgesellerde izlediğim, kitaplarda 
okuduğum arılara güvenim tamdı. 
Genellikle arı yetiştirmeye başlamadan 
önce eğitim alınır. Ben arılara güvendim, 
çünkü olağanüstü canlılar.

Arıcılık eşsiz bir hobidir. Gerçekçi 
biri olarak doğayı ve doğalı seven biriyim, 
arı yetiştiricisi olarak arılarla derin bağlar 
kurduğum harika bir dünyanın kapılarını 
araladım. Ben genel bilgilerim ile koloni 
yönetimine başladım, takıldığım yerde 
ustalara sordum. Sosyal medyada eğitici 
videoları izledim, çeşitli kitap ve kaynakları 
okudum. Her şeyi biliyor muyum? 
öğrenmeye devam ediyorum. 

Bir arı yetiştiricisi olarak kovanı 
ilk defa gözlemlediğim o heyecan verici 
an, biraz korkmakla beraber büyük bir 
merak duygusu içindeydim. Korkuları 
bir tarafa bırakıp, heyecanla arılarımı 
ziyaret etmenin nasıl baş döndürücü 
bir deneyim olduğunu bu güne kadar 
yaşadığım tecrübelerle keşfettim. 
Gördüklerim tek kelimeyle muhteşem.  Bu 
hayal edilebilecek en sakin ve huzur verici 
bir deneyim. Güneşin sıcaklığı polenin 
balmumunun ve balın tatlı kokusu, arıların 
huzur verici vızıltısı… Doğayla özdeşleşip 
arılarla kurduğum dostluk beni bal, polen 
ve propolis ile ödüllenmeme neden oldu. 

Ah, o ne bir kaç tane arı nasıl 
olduysa beni soktu, acı ve yanma giderek 
artıyor, aman bu ne sızı of, çok zor…  
Çok sokuldum, zamanla vücut alışıyor ve 
etkilenmiyorsun.

Bazı iyi alışkanlıklar edinmek lazım, 
en baştan itibaren kovanı sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde kontrol etmeye aşina olmak 
lazım. Kıyafet, teknik malzeme, duman 
ve sakin tavırlarınızı takınıp kutsal bir 
ayin gibi basamakları takip etmek gerekir. 
Bunu yaptığınız zaman arıları incitme 
ya da onları karşınıza alma riskini asgari 
seviyeye indirirsiniz.  Hanımefendilere 
kibar davranmak gerekir.  

Kovanları mümkün olduğu kadar 
rüzgarsız ve güneşli bir günde saat 

Ertan Bey ve arıları;
“Arılara güvendim ve derin bağlar kurdum”

BİZDENBİZDEN

Ertan Önal
İTB Üyelik İşlemleri ve Kararlar 
Müdürü (Emekli) 
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10.00 ile 17.00 arasında  tarlacı arılar 
dışardayken kontrol etmekte fayda vardır. 
Arılar yuvadan çıkmadıklarında ve 
yavruları varken ve sert hareketlere maruz 
kaldıklarında saldırganlaşırlar. Arılar ter 
ve parfüm kokusunu sevmezler, onlara 
doğal temizlik ile gitmelisiniz.  Kemer, 
saat kayışı gibi hayvan derisi kokusu onları 
kışkırtabilir. 

Birkaç ziyaretten sonra, bu mekanik 
ikinci doğanız haline gelecek ve sizi 
bekleyen mucizevi keşiflerin keyfine 
odaklanabilirsiniz. Arıları kontrol 
ettikçe ustalaşacak daha bilinçli ve sakin 
olacaksınız. Arı yetiştiriciliği bilimsel 
olduğu kadar, sanattır da pratik insanı 
giderek mükemmel kılar.  Kollarınız 
ve paçalarınız sıkı sıkı kapanmış ve 
körüğünüz de yanmış halde, maskenizin 
ardından açmış olduğunuz kovanınız 
ve telaşlı arıları gözlemlemek gerçekten 
harikadır.  Neye, ne zaman bakacağınızı 
anlamak bir arı yetiştiricisi olmakla bir arı 
sahibi olmak arasındaki farkı oluşturur. 

Bir arı ömrü boyunca yarım çay 
kaşığı bal üretir. Bir arı yetiştirici olarak 
küçük hanımlara yollarında yardımcı 
olmak ve onların ihtiyaçlarını sorunlarını 
anlamak, anlamaya çalışmak gerekir. 
Onları, amazonları gerçekten size 
ihtiyaçları olana kadar kendi hallerine 
bırakın.  Nektar akışı başlamadan önce bal 
depolayacakları petekleri olup olmadığına 
bakın. Besin arzları az olduğunda besleyin.   

Arılar benim için yeryüzündeki en 
mükemmel canlılar her kontrolden sonra 
ve haklarında öğrendiğim her bilgiden 
sonra hayranlığım daha çok artıyor. Kendi 
bedenleri de dahil ürettikleri her şey 
şifalı… her koşulda yaşama ve çoğalma 
adaptasyonları var.

Arının hastalıkları ve zararlıları 
varmış, varoa akarı, dizanteri, yavru 
çürüğü, petek güvesi, eşek arısı, ayı, insan, 
tarım ilaçları, çevre kirliliği…

Hasta olduklarında iyileşene kadar 
onlara bakın.  Susuz kaldıklarında su 
alabilecekleri düzenek oluşturun.  Havalar 

soğumadan önce kış için hazır 
olmalarını sağlayın. 

Karşılığında onlarda her 
renkten tatlı sıvı ve polen ile sizi 
ödüllendireceklerdir.   Taze balı 
kovandan alıp ilk tattığımda, 
onun o yumuşak tok tadından 
çok etkilenmiş ve hasat edildikten 
sonra başka hiçbir işleme gerek 
kalmadan doğruca yenildiği için 
hayran kamıştım.  Ürettikleri 

balların ve ürünlerin tadını almanın 
keyfini yaşadım. Hiçbir bal kendi arılarının 
ürettiği baldan daha lezzetli olamaz. Bir 
gün polenden yapılan arı ekmeğinin tadına 
baktım o an floradaki bütün çiçekleri 
ağzımın içinde hissettim. 

Arı yetiştiricisi olarak arılarımla 
çok özel bağlar kurdum, onları izleyip 
gözlemledim birbirleri ile iletişimine 
şahit oldum. Bal arılarının bulundukları 
yerin çevresindeki bitki popülasyonlarını 
olumlu etkilediklerini gördüm.  Yapılan 
tozlaşma sonucunda daha fazla çiçek, daha 
çok meyve ve sebze elde ediliyor. Arıların 
değeri ve onların dikkat çekici sosyal 
yetenekleri hakkında bilgi sahibi oldukça 
hayranlığınız katlanıyor.  Henüz bilimsel 
bir çalışma var mı bilmiyorum, ama bal 
arılarının ruhsal gerginliği azalttığına 
inanıyorum.  Arılarımla çalışırken o 
kadar sakin oluyorum ki kendimden geçip 
büyülenmiş gibi hissediyorum. Doğayla 
bir olarak zihnimdeki her türlü sorun ve 
düşünce uçup gidiyor.  Harika ve güneşli 
bir günde kovanları izlemek onlarda bir 
şeyleri keşfetmek neşe içinde vızıltılarını 
dinlemek beni hemen gevşetir yaşamımda 
sürüp giden sorunlar kaybolup gider.

Yaklaşık 30 kovan daha alacağım, 
kışları Karaburun Ambarseki köyü 
Esendere mevkiinde bu aldığım ve 
çoğalttığım kolonilere bakacağım. Bir 
karavan, bir de kamyonet ihtiyacım var. 
Kovan imal edeceğim, ahşap arılık inşa 
etmem lazım. Apiair kulübesi de yapmayı 
hedefliyorum.

Notlar:
Arı 21 günde petek gözünden çıkar 

yaklaşık 24 gün daha yaşar.
Kraliçe arı arı sütüyle beslenir 3-7 yıl 

arası yaşar. 
Yumurtlaması azalan ana arı 

öldürülür, yeni ana oluşturulur.
Kolonide Kraliçe arıyı dölleyen 20-

30 erkek arının dışındakiler hepsi dişidir. 
Bunlarda erken sonbaharda kovandan 

atılır. 
Erkek arılar zehir bezi ve iğne gibi 

organlara sahip olmadığından kendilerini 
savunamazlar.

Kraliçe arı saniye de 1 yumurta 
yapar, döllendikten sonra yıllarca 
yumurtlayabilir.

Döllenmemiş yumurta bıraktığında 
o lavra erkek arı olur.

Ortalama bir kolonide 70.000 arı 
yaşar.

Ürettiği bütün ürünler şifa 
kaynağıdır, arı yenebilir, lavrası ve petek 
gözündeki beslenme sıvısı çok faydalıdır. 

Genç arılar iç işlerde çalışır ve 
petek örümü yapar. 10 gr bal yiyerek 1 gr 
balmumu yapar. Daha yaşlı arılar tarlacı, 
ölüme yaklaşan arılar savunmacı arı olur.

“Arılar problemi” diye tanınan bir 
geometri problemi vardır. Problemi çözen 
matematik ve fizikçiler arıyla aynı sonuca 
varmıştır.

Arıların boş bir çıtaya petek örerken 
birbirlerine zincir olduklarını gördüm, 
önce dalak petek oluşturuyorlar, iki hatta 
üç farklı yerde olabilir. 

Tüm yüzey tamamlandığında 
kusursuz bir petek ağı ile karşılaşıyorsunuz, 
kırık parçalı petekleri de birleştiriyorlar. 
Denk gelmeyen yerleri mükemmele yakın 
bir boyutta yama yapıyorlar.

Kuran-ı Kerim Nahl süresi 68, 69 
ayetleri arıya emir vardır. ”Rabbin bal arısına 
şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan 
ve insanların kurdukları çardaklardan 
kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra 
da her türlü meyveden(üründen) ye de 
Rabbinin sana yayılman için belirlediği 
yolları tut!” Onların karınlarından renkleri 
çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara 
şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için 
bunda alacak ibret vardır.” 

Bazı arı ürünlerini Bal, Polen, 
Arı ekmeği, Propolis, Balmumu, Arı 
zehiri, Arı,(lavra), Arı sütü, Kraliçe arı, 
Apilarnil,(erkek arı lavrası) Apiair, Hipnoz, 
aromatik tıbbi bitkilerle karışım olarak 
sıralayabiliriz
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KISA HABERLERKISA HABERLER

İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi
İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve 

EXIMBANK ortaklığında düzenlenen 
“İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi” TC 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
teşrifleriyle 26 Nisan 2018 Perşembe 
günü İzmir’de gerçekleştirildi. Zirveye, 
İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Bülent Uçak ve Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü katıldı. 

Borsa Genel Sekreteri Dr. Erçin 
Güdücü öğrencilere dijital tarımı anlattı

İzmir Ticaret Borsası 26 Nisan 2018 
Perşembe günü Ege Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği 
21.Uluslararası İktisat Öğrencileri 
Kongresi “Dijitalleşmenin sektörel 
etkileri” paneline katıldı. İzmir Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, 
panelde “Tarımda dijital dönüşüm: Akıllı 
Tarım 4.0” konulu sunum gerçekleştirdi.

İTB Ulusal Kırmızı Et Konseyi 
Genel Kurulu’na katıldı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 26 
Nisan 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen 

Ticaret Borsası Danışmanı Dr. Pınar Nacak 
tarafından tarımın önemi ve projenin 
içeriği anlatıldı. Çocuklarla interaktif 
şekilde gerçekleşen sunumda tarımın 
gelecek nesiller için önemi konusunda 
vurgu yapıldı. 

İTB Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz İZVAK yönetiminde

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz,   spor kulüplerinin, Valilik, 
Belediye ve İzmirli sporseverlerle bir 
araya gelerek oluşturduğu gönüllü bir sivil 
toplum kuruluşu olan İzmir Spor Kulüpleri 
Birliği Vakfı’nın (İZVAK)   12 Nisan 2018 
günü gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 

Kestelli’den İZTO Başkanına tebrik 
ziyareti

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2018-2022 
dönemi için İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçilen Mahmut 
Özgener’i 14 Nisan 2018 Cumartesi günü 
ziyaret ederek yeni görevinde başarı 
dileğinde bulundu. 

İTB Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım 
Toplantı’na katıldı

Düşük faiz oranlarıyla geçtiğimiz 
sene KOBİ’lerin ilgi odağı olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes 
Kredisi   İmza ve Tanıtım Toplantısı 31 
Mart 2018 Cumartesi günü İzmir’de TC 
Başbakanı Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle 
gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir Ticaret 
Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerinden oluşan heyet katıldı.

Toprak ve Çocuk Programı 
Bahçeşehir Koleji’nde anlatıldı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Toprak 
ve Çocuk Programı kapsamında 11 
Nisan 2018 Çarşamba günü Bahçeşehir 
Koleji Bornova Kampüsü’nde düzenlenen 
etkinlik kapsamında öğrencilere İzmir 
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4.Olağan Genel Kurul Toplantısına İzmir 
Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent 
Arman ve Meclis Başkan Yardımcısı 
Ömer Gökhan Tuncer katıldı. Ankara’da 
gerçekleştirilen toplantıda kırmızı ette 
ithalata bağımlılığının önüne geçmek 
üzere, yerli üretimin artırılması için 
çalışmalara devam edileceği kaydedildi. 

Borsa’dan emekli personele 
teşekkür plaketi 

İzmir Ticaret Borsası (İTB) yeni 
yönetim döneminin 26 Nisan 2018 
Perşembe günü gerçekleştirilen ilk Meclis 
toplantısında İTB Başkanı Kestelli ve 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Mayıs 
ayı itibariyle emekliliğe ayrılan Üyelik 
İşlemleri ve Kararlar Müdürü Ertan Önal, 
Laboratuvar Müdürü Özden Hazeruyuğ 
ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü Görevlisi 
Salih Nayır’a kuruma hizmetleri dolayısıyla 
teşekkür plaketi takdim etti. 

İTB heyeti Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanın teşrifiyle yapılan İZTO 
Meclisi’ne katıldı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 28 Nisan 
2018 Cumartesi günü TC Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, 
Başbakan Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Özel 
Meclis Toplantısı düzenledi. Toplantıya 
İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB) temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve 
Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü katıldı. 

Kanada’da yatırım fırsatları ele 
alındı

İzmir Ticaret Borsası üyelerine 
yönelik olarak “Kanada’da yatırım 
fırsatları ve yatırım yapma yöntemleri” 
konulu seminer düzenlendi. 3 Mayıs 
2018 Perşembe günü Borsa Yeni Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirilen seminerin 
açılış konuşmasını İTB Danışmanı Dr. 
Pınar Nacak yaptı. 

ELİDAŞ Genel Kurulu 
gerçekleştirildi

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk 
faaliyeti yapmak üzere İzmir Ticaret 
Borsası öncülüğünde  kurulan Ege 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
(ELİDAŞ) Genel Kurul Toplantısı Selçuk 
Belevi’nde bulunan ELİDAŞ tesislerinde 
geniş katılımla gerçekleştirildi. 3 Mayıs 
2018 Perşembe günü düzenlenen Genel 
Kurul Toplantısına Borsayı temsilen, 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent 
Uçak, Yönetim Kurulu Üyesi Şeref 
İyiuyarlar ve Genel Sekreter Dr. Erçin 
Güdücü katıldı.

İZVAK’tan Kestelli’ye ziyaret
İzmir Spor Kulüpleri Vakfı Birliği 

(İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Erten ve beraberindeki heyet 4 Mayıs 
2018 Cuma günü İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli’ye yeni dönem 
tebrik ziyaretinde bulundu. Yeni dönemde 
Kestelli’ye başarı dileyen Erten, Borsanın 
İzmir kulüpleri yanında olmasından ayrıca 
mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyarette 
Borsayı temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yönetim 
Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu ve Borsa 
Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü de hazır 
bulundu.   

İzmir Ticaret Borsası’na üniversite 
ilgisi

Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Uluslararası 
Ticaret Bölümü öğrencileri İzmir Ticaret 
Borsası’na konuk oldu. 7 Mayıs 2018 
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Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarette 
İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, 
Borsanın işleyişi ve Türk tarımındaki yeri 
ve öneminden bahsederek, Uluslararası 
Ticaret Bölümü öğrencilerine kısa bir 
bilgilendirme sunumu yaptı. Ziyarette 
Borsa Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bülent Uçak ve Ar-Ge Müdürü Mustafa 
Yağcıoğlu da yer aldı.

Borsa kadının iş yaşamındaki 
yerini artıracak

İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
koordinatörlüğünde çalışmalarını 
yürüten TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu organizasyonunda, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri 
ile yapılan “İş yaşamında kadın” konulu 
girişimcilik dersinin ikincisi İTB ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 7 Mayıs 
2018 Pazartesi günü gerçekleştirilen ders 
kapsamında, İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin 
Güdücü Borsa çalışmalarını öğrencilere 
tanıtırken, İTB Danışmanı Dr. Pınar 
Nacak ve TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanı  Aysel 
Öztezel de kadının iş yaşamındaki rolü ve 
önemine değinen konuşma yaptı. 

EGEV Başkanlar Kurulu İTB ev 
sahipliğinde biraraya geldi

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı 
Başkanlar Kurulu toplantısı İzmir Ticaret 
Borsası ev sahipliğinde 7 Mayıs 2018 

Pazartesi günü İzmir’de geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. Toplantıda kapsamında 
kurul üyesi oda, borsa ve STK başkanları 
bir araya gelerek Ege ekonomisinin 
kalkınması için oluşturulacak projeleri 
görüştü. Başkanlar Kurulu’nda İTB’yi 
temsilen, Meclis Başkanı Barış Kocagöz 
yer aldı. 

İZKA’dan Borsa ziyareti
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 

Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz 16 
Mayıs 2018 Çarşamba günü İzmir Ticaret 
Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette Borsamızı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 
ve Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü yer 
aldı. 

İZFAŞ Genel Kurulu’na İTB 
katılımı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
18 Mayıs 2018 Cuma günü Fuar İzmir’de 
düzenlenen İZFAŞ Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na Borsayı temsilen katıldı.

Sabah yazarları Borsa’da
Sabah Yazarları İzmir Buluşması 18 

Mayıs 2018 Cuma günü İTB Yeni Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Buluşmanın 
ardından, Sabah Gazetesi yazarları ve 
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz ve Genel Sekreter Dr. Erçin 
Güdücü’yü ziyaret etti.

Borsa üyelerine SGK teşvikleri 
anlatıldı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
üyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
teşviklerinden yararlanılması konusunda 
bilgilendirildi. 24 Mayıs 2018 Perşembe 
günü İTB Yeni Meclis Salonu’nda 
düzenlenen SGK Teşvikleri Bilgilendirme 
Semineri’nde üyeler, SGK teşviklerinden 
yararlanılması konusunda detaylı bilgi 
aldı. Seminerin açılış konuşmasını 
Borsa Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü 
gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının 
ardından geçilen sunum bölümünde 
BİLTEK Akademi Yetkilisi Erdoğan 
Yılmaz tarafından Borsa üyesi işverenlere 
yönelik istihdam teşvikleri konusunda 
detaylı bilgi aktarıldı. 

İş kadınları Açık Kürsü’de buluştu
Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası (İTB) tarafından yürütülen 
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 
üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen 
Açık Kürsü Toplantılarının ikincisi 23 
Mayıs 2018 Çarşamba günü İTB Yeni 
Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 
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TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman 
“Rekabette Risk,Kriz Önceliklerimiz ve 
Zaman Yönetimi”, Simurg Consulting 
Danışmanlık Hizmeti firmasından Ali 
Bakmaz “Zengin Baba, Yoksul Baba Nakit 
Akışı Yönetimi” sunumu gerçekleştirdi. 
Toplantının sonunda TOBB İzmir İl 
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Başkanı Aysel Öztezel tarafından konuk 
konuşmacılara toplantıya değerli katkıları 
dolayısıyla teşekkür plaketi sunuldu.

Kafkaz Emtia ve Hammadde 
Borsası’ndan İTB ziyareti

Kafkaz Emtia ve Hammadde 
Borsası Direktörü ve Üyesi Nesibova 
Ülker Kamran, Üye Necefov Faik Ejder 
ve Kurum Sekreteri Fetdayeva Sevinç 
Rizvan’dan oluşan Heyet İZMİR Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 
düzenlenen teknik toplantıda heyete 
Borsa çalışmaları hakkında tanıtıcı 
sunum yapıldı. 8 Haziran Cuma günü 
gerçekleştirilen ziyarette ayrıca İTB 
pamuk ve kuru üzüm işlem salonları 
da tanıtılarak ürün alım-satım işlemleri 
hakkında bilgi aktarıldı.

TOBB yetkilileriyle birlikte yazılım 
ve analiz çalışmaları yapıldı

TOBB Borsa Tescil, Salon işlemleri 
ve Laboratuvar modülü yazılım analiz 
çalışmaları TOBB ve yüklenici firma 
yetkililerinin katılımı ile 23 Mayıs 2018 
Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirildi.

İTB Heyeti Başbakan Binali 
Yıldırım’ın İzmir buluşmasında yer aldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz ve Borsa 
Yönetimi TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın 
teşrifleriyle 25 Mayıs 2018 Cumartesi günü 
Kaya Termal Otel’de gerçekleştirilen İzmir 
milletvekilleri aday tanıtım toplantısına 
katıldı. 

İTB’den sanata anlamlı katkı
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 

(İKSEV) 32.Uluslararası İzmir Festivali’ne 
katkılarından ötürü İzmir Ticaret 
Borsası’na 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü 
teşekkür plaketi takdim edildi. İKSEV 
Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper tarafından 
takdim edilen plaketi Borsa adına Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 
aldı. 

TOBB İzmir İl KGK Üyelerinden 
İZTO ziyareti

İzmir Ticaret Borsası 
koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten 
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel ve 
İcra Komitesi Üyeleri 1 Haziran Cuma 
günü İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i 
ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kurumlar 
arası işbirliğine değinilerek kadınların iş 
dünyasında daha aktif rol üstlenmesi için 
yapılabilecek projeler görüşüldü. 

Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım’dan İTB ziyareti

Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım, 11 Haziran 2018 Pazartesi 
günü İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz ile birlikte Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanlık divanını 
ziyaret etti. Ziyaret programının ardından 
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım 
ve İzmir Ticaret Borsası Yönetimi Borsa 
organizasyonunda düzenlenen iftarda 
biraraya geldi.

Eximbank’ın iş dünyasına sağladığı 
destekler tanıtıldı

Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım’ın katılımıyla EGİAD 
evsahipliğinde 11 Haziran 2018 Pazartesi 
günü gerçekleştirilen Eximbank’ın iş 
dünyasına sağladığı yeni desteklerin 
değerlendirildiği toplantıya İzmir Ticaret 
Borsası’nı temsilen Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Eximbank Yönetim Kurulu 
Üyesi Işınsu Kestelli katıldı.



İŞLEMLERİŞLEMLER

HAZİRAN 2018 -47



48-  HAZİRAN 2018



is
ta

ti
s

ti
k

le
r






