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İzmir Ticaret Borsası’nın tarımda 

sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü 

arttırmak, çağdaş tarımsal uygulamalar 

geliştirmek, genç nüfusun tarım sektörüyle 

olan ilişkisini güçlendirmek, gençleri 

tarım ve tarımla ilişkili sektörlerde yenilik 

yaratacak fikirler üretmeye teşvik etmek 

amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 

Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri 

Yarışması’nın Ödül Töreni ve Sergisi 30 

Nisan 2019 Salı günü gerçekleştirildi. 

Ödül Töreninin açılış konuşmasını 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli yaptı.

Ülkemizin en büyük sermayesinin 

Avrupa ortalamasından çok daha genç 

yaştaki nüfusumuz olduğuna dikkat 

çeken Işınsu Kestelli, “Gençlerin, ülke 

kalkınmasının dinamosu olabilmesi için 

uluslararası standartlarda eğitim almaları 

ve uzmanlaştıkları alanda çalışma imkânı 

bulabilmeleri lazım. Türkiye’de hâlihazırda 

18-30 yaş arası, ne okuyan ne de çalışan çok 

büyük bir nüfus oluşmuş durumda. Son 

açıklanan verilere göre 15-24 yaşları arası 

genç nüfusta işsizlik oranı geçen yılın aynı 

dönemine göre 6,8 puanlık artış ile yüzde 

26,7’ye ulaştı. Bu gerçekten endişe verici 

bir oran. Ve bence ülkemizin önündeki en 

ciddi sorunlardan biri” dedi.

“İstatistiklerin de net olarak ortaya 

koyduğu gibi gençlerimize nitelikli eğitim 

veremedikten, onlara çalışabilecekleri 

yeterli iş sahası açamadıktan sonra 

nüfusumuzun genç olması çok bir şey 

ifade edemiyor” diyen Kestelli, “Bu 

anlamda tarıma yapılacak her türlü 

yatırımın geri dönüşünün çok kıymetli 

olduğuna inanıyorum. Çünkü toprağa 

yapılacak her yatırım hem çeşitli sosyal 

problemleri beraberinde getiren köyden 

kente göçü yavaşlatır, hem tarımsal üretimi 

artırır, hem de işsizliğin düşürülmesinde 

etkin rol oynar. Ülkemizin toprakları 

bereketlidir. Siz yeter ki tohumları doğru 

ekin, sulamasını, ilaçlamasını zamanında 

yapın. 1923’te kurulan ve elinde sermaye 

gücü olmayan genç cumhuriyeti yücelten 

tarım bir kez daha ülkenin refahı için 

üzerine düşeni fazlasıyla yapacak 

potansiyele sahiptir. Ülkemiz özelinde 

kalkınmanın en önemli anahtarı tarım 

ve tarıma dayalı sanayidir. Bu bilinç 

doğrultusunda; tarımda sürdürülebilirliği 

ve rekabet gücünü arttırmak. Çağdaş 

tarımsal uygulamalar geliştirmek. Genç 

nüfusun tarım sektörüyle olan ilişkisini 

güçlendirmek. Gençleri tarım ve tarımla 

ilişkili sektörlerde yenilik yaratacak 

fikirler üretmeye teşvik etmek amaçlarıyla 

düzenlediğimiz “Tarım Gençlerle 

Yükseliyor Proje Fikri Yarışması’nın 

her yıl artan bir ilgiyle karşılaşması bizi 

ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

“Tarım, ülkemizin geleceği için 

stratejik önem taşıyor”

Tarım Gençlerle Yükseliyor 

yarışmasının üçüncüsünü 

gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kestelli, 

“Konu başlıklarımızı “Bitkisel ve 

hayvansal üretim”, “Tarımsal Pazarlama 

ve Markalaşma”, “Tarımda Bilişim ve 

Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri  

Yarışması’nın kazananları belli oldu
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Teknoloji”, “Kırsal Kalkınma ve Kadın” 

olarak belirlemiştik. Türkiye’nin dört bir 

yanından 118 başvuru aldık. Birbirinden 

yaratıcı projeler; akademisyenler, 

Tarım İl Müdürlüğü temsilcisi ve Borsa 

temsilcilerinden oluşan uzman jüri 

tarafından üç etaptan oluşan bir süreçten 

geçirilerek değerlendirildi. Bunun 

neticesinde, üç kişiye derece ödülü, üç 

kişiye mansiyon ödülü, 25 kişiye de sergi 

ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Katılım 

gösteren eserler arasından toplamda 

31 proje başarılı kabul edildi.  Tarım, 

önümüzdeki yıllarda da ülkemizin geleceği 

için stratejik önem taşımaya ve giderek 

kalabalıklaşan dünya nüfusunun en 

yaşamsal konusu olmaya devam edecek. 

Tarıma yatırım yapan kazanacak. Tarımsal 

üretimin hem nitelik hem nicelik olarak 

gelişip çoğalmasından insanlık kazançlı 

çıkacak. Bu nedenle katılan ve emek veren 

herkes bizim için, ülkemiz için çok ama 

çok değerli. “Tarım Gençlerle Yükseliyor 

Proje Fikri Yarışması’na katılan tüm proje 

sahiplerini tebrik ediyorum” ifadesini 

kullandı.

Açılış konuşmasının ardından 

İTB Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur 

Akın, İlhan Zincircioğlu, İsmail Emin 

Kentli, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Zootekni Bölümü Prof. Dr. Banu Yücel, 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 

Ekonomisi Bölümü Doç. Dr. Hakan 

Adanacıoğlu, Ege Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü Dr. Ahmet Egesoy, Tarım ve 

Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 

Müdürü Ali Ateş, Ege Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 

Bölümü Doç. Dr. Nurcan Koca’dan oluşan 

jüri üyelerine İTB Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz ve Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli tarafından teşekkür plaketi 

takdim edildi. Plaket takdiminin ardından 

yarışmada derece ve sergileme alanlara 

sertifika ve ödül takdimi yapıldı.

Derece ve sergileme alan proje 

sahiplerine sertifikaları ve ödül çekleri 

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Bülent Arman ve Ercan 

Korkmaz ile törenin onur konukları 

T.C İzmir Valiliği Vali Yardımcısı Erol 

Türkmen ve Eximbank Genel Müdürü 

Adnan Yıldırım tarafından verildi.

Yarışmada 1. Görsentam (Görüntü 

İşleme ve Sensör Destekli Akıllı Tarımsal 

Mücadele Sistemi) proje fikriyle Mert 

Demirel, 2. Gübre Üretimi Sonucu 

Oluşan Atıkların Tarımsal Kullanımı 

proje fikriyle Nazım Aksoy, 3. Hayvanlar 

Tarafından Sindirilebilir Balya İpi, Silaj 

Streci ve Yem Çuvalı proje fikriyle Enes 

Burak İpek olurken, Otomatik Kontrollü 

Bitki Çapalama Makinesi proje fikriyle 

Uğur Özder, Ay Çekirdeğinden Kağıt 

proje fikriyle Ayşe Tunca ve Bakliyat 

Atıştırmalıkları;  Mercimek, Nohut Ve 

Fasulye Cipsi proje fikriyle Hüseyin Doğan 

Bozkurt mansiyon ödülü aldı. 

Sertifika ve ödül takdiminin 

ardından Borsa Yönetimi, jüri üyeleriyle 

birlikte yarışmanın sergi açılışını yaptı. 

Açılışın ardından davetliler derece ve 

sergileme alan proje fikirlerini yakından 

inceledi.

Yarışmada derece alan proje fikirleri
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İzmir Ticaret Borsası’nın 02 

Temmuz-30 Kasım 2018 tarihleri arasında 

düzenlediği Instagram Fotoğraf ve Video 

Yarışması (#itbyarisma18) sonuçlandı. 

Pamuk fotoğraf kategorisinde Mehmet 

Aslan (@mehmetaslan.photoarts), zeytin-

zeytinyağı fotoğraf kategorisinde Seyit 

Konyalı (@seyit_konyali) birinciliğe 

hak kazandı. Zeytin-zeytinyağı video 

kategorisinde ise birincilik ödülü Ramazan 

Emiroğlu’nun (@remiroglu) oldu.

Toplam 31 bin TL ödül, sahiplerini 

buldu

Pamuk Fotoğraf, Pamuk Video, 

Zeytin-zeytinyağı Fotoğraf, Zeytin-

zeytinyağı Video kategorilerinde 

düzenlenen ve birincilik ödülünün 

5.000 TL, ikincilik ödülünün 3.000 TL, 

üçüncülük ödülünün 2.000 TL, mansiyon 

ödülünün ise 1.000 TL olarak belirlendiği 

yarışmaya katılan eserler; İTB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent 

Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur 

Akın, İlhan Zincircioğlu, Erol Avni 

Bozkurt, 9 Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan 

Birinci, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İmançer, Yaşar 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, 

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan 

Yardımcısı Kenan Çimen ve Türkiye 

Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge 

Temsilcisi Turan Gültekin’den oluşan 

jüri heyeti tarafından iki etap halinde 

gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. 

Elemeler sonucunda toplam 32 eser 

sergileme alırken, aralarından 11’i 

derece almaya hak hazandı. Pamuk video 

kategorisinde dereceye girecek eser 

değerlendirilemediğinden, bu kategoride 

ödüllendirme yapılmaması kararlaştırıldı. 

Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 

Borsa Binası’nda gerçekleştirildi. Törenin 

açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, yarışmaya Ege Bölgesi 

ve ülke tarımının stratejik ürünlerinden 

pamuk ve zeytin-zeytinyağında üretim, 

hasat ve işleme süreçlerine ilişkin 

fotoğraf ve videolarla katılım sağlandığını 

belirterek, “Borsamızın 3 yıldır sürdürdüğü 

ve katılımın yıllar içerisinde giderek arttığı 

İzmir Ticaret Borsası’nın ödüllü Instagram Yarışması sonuçlandı

Doğanın mucizesi pamuk, zeytin ve zeytinyağında 

fotoğraf - video birincileri belli oldu
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Instagram yarışmamız artık geleneksel 

hale geldi. Yarışmamızı önümüzdeki 

yıllarda da değişik ürünlerle devam 

ettirmeyi planlıyoruz” dedi. 

Borsa’nın günümüzde önemli bir 

varoluş mecrası olan sosyal medyayı 

etkin bir şekilde kullanmaya özen 

gösterdiğini vurgulayan Kestelli, 

“Yarışma ile ilgili Facebook ve 

Instagram kanallarında yapılan reklam 

çalışmamız, 3.644.690 kez yayınlandı. 

Yarışma duyurusu, sosyal medya 

yoluyla 686.059 kişiye erişti. 3.225 kişi 

tıklayarak www.itb.org.tr adresli web 

sitesinde yer alan yarışma sayfamıza 

yönlendi. Yarışmaya 1020 eser yüklendi. 

Şartnameye uygunluk gösteren 585 

eser jüri değerlendirmesine  sunuldu. 

Yarışmamıza gösterilen yoğun ilgi ve 

katılım bizleri çok mutlu etti” diye 

konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 

yarışmada jüri üyeliği yapan İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

tarafından teşekkür plaketi takdim 

edildi. Jüri üyelerine plaket takdiminin 

ardından yarışmada derece ve sergileme 

alanlara sertifika ve ödül takdiminin 

öncesinde derece alan fotoğraf ve 

videolar davetlilere gösterimi yapıldı.

Derece ve sergileme alan fotoğraf 

ve videoların sahiplerine teşekkür 

sertifikaları ve ödül çekleri İzmir Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

tarafından verildi. Pamuk Fotoğraf 

Kategorisi’nde birinci Mehmet Aslan, 

2. Seçkin Yenici, 3. Hakan Kuyumcu 

olurken Ozan Yazar mansiyon ödülü 

aldı. Zeytin-zeytinyağı Fotoğraf 

Kategorisinde 1. Seyit Konyalı, 2. Pınar 

Beğendik, 3. Şerife Keser oldu. Mansiyon 

ödüllerini Ekrem Ceren ve Kahraman 

Bekçili aldı. Zeytin-zeytinyağı Video 

Kategorisinde 3. olmaya layık eser 

değerlendirilemediğinden, 1.’lik ve 2.’lik 

kategorisinde ödüllendirme yapılarak 

1.lik ödülünü Ramazan Emiroğlu, 2.lik 

ödülünü ise Çetin Karaşahin aldı.

Sertifika ve ödül takdiminin 

ardından Borsa Yönetimi, jüri üyeleriyle 

birlikte yarışmanın sergi açılışını yaptı. 

Açılışın ardından davetliler derece 

ve sergileme alan eserleri yakından 

inceledi.

Pamuk Fotoğraf Katagorisi

Zeytin Zeytinyağı Fotoğraf Katagorisi

Mehmet Aslan
Pamuk Fotoğraf Kategorisi Birincisi

Hakan Kuyumcu 
Pamuk Fotoğraf Kategorisi Üçüncüsü

Seyit Konyalı 
Zeytin-Zeytinyağı Kategorisi Birincisi

Şerife Keser - Zeytin
Zeytinyağı Kategorisi Üçüncüsü

Seçkin Yenici
Pamuk Fotoğraf Kategorisi İkincisi

Ozan Yazar 
Pamuk Fotoğraf Kategorisi Mansiyon Ödülü

Pınar Beğendik 
Zeytin-Zeytinyağı Kategorisi İkincisi

Kahraman Bekçili
Zeytin-Zeytinyağı Kategorisi Mansiyon Ödülü

Ekrem Ceren 
Zeytin-Zeytinyağı Kategorisi Mansiyon Ödülü
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Ülkemiz tarımsal ticaretinde 
önemli ürünler arasında yer alan 
kimyon ve anasonun iç ve dış piyasadaki 
güncel durumu ve sektörün gelişimine 
yönelik önerilerin İzmir Ticaret Borsası 
ev sahipliğinde; Şanlıurfa, Mersin, 
Ankara, Eskişehir, Denizli ve İzmir’den 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, 
akademisyenler, firma ve temsilcilerden 
oluşan 60’a yakın katılımcı ile Ocak ayı 
içerisinde gerçekleştirilen toplantının 
sonuç raporu yayınlandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Tayfur Akın’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan toplantıda, kimyon 
ve anason ticaretinde rakip ülkeler ile 
etkin bir şekilde yarışabilmek için AR-
GE çalışmaları ile ülke koşullarına daha 
uygun çeşitlerin ve üretim tekniklerinin 
geliştirilmesi, üreticilere eğitim verilmesi, 
pazar araştırmalarının yapılması ve tüm bu 
çalışmaların Türk tarımına olası katkıları 
konuları ayrıntılarıyla ele alındı.

Toplantıda değinilen önemli konu 
başlıkları şu şekilde sıralandı:

•Yıllar itibari ile kimyon üretimi 
miktarımızın 50 bin tonlardan 18-19 bin 
tonlara, anason üretim miktarımızın 28 bin 
tonlardan 8 bin tonlara kadar gerilemesine 
karşılık dünya tıbbi ve aromatik bitkiler 

ticareti her geçen gün katlanarak büyüyor. 
Bu durum göz önünde bulundurularak 
mutlaka yeni bir planlama yapılmalı.

•Dünya kimyon piyasasının 
en önemli aktörü olan Hindistan’ın 
çalışmalarının iyi etüt edilmesi ve uygun 
olanların ülkemizde de uygulanması 
gerekiyor.

•Ülkemizin dünya kimyon ve anason 
ticaretinde önemli yerlere gelebilmesi 
için verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı 
özgün çeşitlerimizin tescil edilmiş olması 
önem arz ediyor. Bunu sağlayabilmek 
için gerekli ıslah çalışmaları bir an önce 
yapılmalı.

•Solgunluk (Fusarium), yanıklık 
(Alternaria) gibi sektörü üretim boyutunda 
olumsuz etkileyen sorunların çözümü 
konusunda acil önlem alınmalı.

•Zirai ilaç kalıntısının önlenmesi 
amacıyla daha etkin mücadele edilmeli.

•Verimliliği arttırırken makineli 
hasada uygun uzun boylu çeşitlerin 
geliştirilmesi de şart.

•Kimyon ve anasonda verimli ve 
kaliteli üretim için ıslah çalışmalarının 
yanı sıra yurt dışından materyal temini ile 
adaptasyon çalışmaları da yapılmalı.

Toplantı esnasında sektör 
paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılan 
sorunlar ve çözüm önerilerinin genel 
değerlendirmesini yapan İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tayfur 
Akın; kimyon ve anasonda ülkemizin 
önemli bir ihracat potansiyeli olduğunu 
belirterek, bu ürünlerde daha yüksek 

bir ihracat geliri elde edebilmemiz için 
üzerinde durulması gereken tespitleri de 
şu şekilde sıraladı:

•Her iki üründe de ülkemize ait 
çeşitlerimizin olması gerekiyor... Bu amaçla 
bir taraftan adaptasyon diğer taraftan 
ıslah çalışmaları yapılarak ülkemiz üretim 
şartlarına ve dünya piyasalarına uygun 
çeşitlerin geliştirilmesi çok önemli.

•Konvansiyonel üretimin yanında 
organik üretime de ağırlık verilmeli.

•Bu ürünlerde ruhsatlı ilaç olması 
gerekiyor, şayet bu yapılamıyorsa da tavsiye 
listelerinin hazırlanması faydalı olacaktır. 
Böylece limitleri aşan zirai ilaç kalıntısını 
önlemek mümkün olacaktır.

•Yabancı otların neden olduğu PA ve 
TA alkaloitlerine çözüm üretmek amacıyla 
çalışma yapılması, çiftçilerimize bu 
konuda eğitim verilmesi öncelikli eylemler 
arasında yer almak zorunda.

Akın, özellikle bu dört ana tespit 
konusunda başta Tarım ve Orman 
Bakanlığı olmak üzere sektörle ilgili tüm 
kurum ve kuruluşların çalışma yapması 
gerektiğine değindi ve İzmir Ticaret Borsası 
olarak bu çalışmalara destek vermekten 
memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Tarımsal Ticarette İki Önemli Ürün Olan Kimyon 

ve Anasonun Tarımı Ve Ticaretinin Güncel Durum 

Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporu Yayınlandı

SEKTÖR RAPORUSEKTÖR RAPORU
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İzmir Ticaret Borsası üyeleri 

arasında iletişimin geliştirilmesi, sektöre 

ilişkin konuların tartışılması, güncel 

durum değerlendirilmesi yapılarak bilgi 

alışverişinde bulunulması amacıyla meslek 

komiteleri ve gruplarının katılımıyla 

düzenlenen sinerji toplantıları kapsamında 

Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti 

Meslek Grubu üyelerinin katılımlarıyla 

gerçekleştirilen buluşma 12 Mart 2019 

Salı günü Borsa Tarihi Meclis Salonu’nda 

yapıldı.

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Sıvı ve Katı 

Yağların Toptan Ticareti Meslek Komitesi 

Üyesi Işınsu Kestelli ve meslek grubu 

üyelerinin yanı sıra; Genel Sekreter Dr. 

Erçin Güdücü, Başkanlık Danışmanı Dr. 

Pınar Nacak, Tarım ve Orman İl Müdür 

Yardımcısı Cemil Çumak, Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal 

Kaya katıldı. Toplantının moderatörlüğünü 

ise İTB Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti 

Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Tolga 

Onan üstlendi.

Genel olarak, sektöre ilişkin sorunlar 

ve çözüm önerileri ile sektörün ulusal ve 

uluslararası pazarını geliştirmeye yönelik 

faaliyetler konusunda fikir alışverişinde 

bulunulan toplantının açılış konuşmalarını 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı 

Cemil Çumak ve Zeytincilik Araştırma 

Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya 

gerçekleştirdi.

Zeytinyağının ülkemiz için oldukça 

önemli bir emtia olduğunu ve Türkiye’nin 

İtalya, İspanya, Yunanistan ve Fas gibi 

Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde 

gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden 

biri olduğunu belirten Işınsu Kestelli, 

zeytinlik alan açısından son 10 yılda 

hızlı bir artış kaydedilmesine rağmen 

dane zeytin üretiminde hava şartlarının 

da etkisiyle yıllara göre değişiklikler 

yaşandığını ve 2018/2019 sezonunda bir 

önceki sezona göre zeytinyağı üretiminde 

yaklaşık yüzde 30 düşüş meydana geldiğini 

ifade etti. Kestelli, sektörde verim ve kalite 

artışı olması ile birlikte ülkemizin dünya 

piyasalarındaki konumunun daha da 

güçleneceğini, bunun için sektörün tüm 

aktörlerinin iş birliği ve güç birliği içinde 

olması gerektiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından 

açık kürsü konuşmaları bölümüne geçildi. 

İTB Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti 

Meslek Komitesi Üyesi Recep Çöpten, 

zeytinyağının üretim aşamalarında 

yaşanan sorunlara değinerek kalite ve 

üretimin arttırılması yönünde çalışmalar 

yapılması gerektiğini vurguladı. 

İTB Meclis Üyesi Süleyman 

Mehmet Oktav da zeytin ve zeytinyağı 

sektörünün sorunlarını dile getirerek, 

girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkati 

çekti ve 2019 yılı mahsulünün yetersiz 

olduğunu belirtti. Sektöre ilişkin en 

büyük sorunlardan birinin de köylerde 

zeytin işleyecek genç nüfusun şehirlere 

göç etmesi olduğunu söyleyen Oktav, 

bu şekilde devam ederse yakın gelecekte 

zeytin işleyecek hiç genç kalmayacağını 

ifade etti. 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli ise konuyla ilgili olarak üretimdeki 

sorunların eğitim ile çözülebileceğini 

ve konuya ilişkin olarak budama, hasat 

ve zeytinyağı üretim süreci ile ilgili 

eğitimlerinin Borsa Akademi kapsamında 

verilebileceğini söyledi. 

Toplantının karşılıklı soru-cevap 

bölümünün ardından, alınan kararlar 

doğrultusunda Türkiye ekonomisi 

açısından önemli bir katma değer yaratan 

zeytinyağında üretim, kalite ve verim artışı 

sağlanması için zeytin sineği ile mücadele 

edilmesine yönelik proje çalışmalarına 

başlanmasına, ayrıca zeytinyağında tağşiş 

denetimlerinin artırılması ve perakende 

zeytinyağın ticaretinde KDV oranının 

yüzde 1’e indirilmesi konusunda Borsa 

tarafından girişimde bulunulmasına karar 

verildi. 

Ayrıca, Zeytincilik Araştırma 

Enstitüsü, Tarım Orman İl Müdürlüğü, 

İş Kur ve İzmir Ticaret Borsası arasında 

protokol imzalanarak, zeytin sineği 

projesinin yürütülmesi, budama, hasat, 

zeytinyağı üretim süreci konusunda 

eğitimlerinin düzenlenmesi hususunda 

işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

İzmir Ticaret Borsası Sinerji Toplantıları 

kapsamında Sıvı ve Katı Yağ sektörü konuşuldu
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

önderliğinde hayata geçirilen Ege Lisanslı 

Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) 2018 yılı 

çalışmalarının incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 

Toplantısı 14 Mart Perşembe günü ELİDAŞ 

tesislerinde yapıldı.

2018 Olağan Genel Kurul 

Toplantısına İTB’yi temsilen Meclis 

Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim Kurulu 

Başkanı Barış Kocagöz, İTB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, 

İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent 

Uçak katıldı. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı divan başkanlıklarını Balıkesir 

Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve Söke 

Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel yaptı. 

Genel Kurul’da 2018 yılı faaliyet 

raporları, finansal tabloları görüşülerek, 

karara bağlandı. 

Toplantının açılışında konuşan İTB 

Meclis Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim Kurulu 

Başkanı Barış Kocagöz, ülke olarak lisanslı 

depoculuk anlamında oldukça iyi noktaya 

geldiklerini vurgulayarak, bundan sonraki 

hedeflerinin ürün ihtisas borsasının hayata 

geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Kocagöz, “Şu anda ELİDAŞ’ta yüzde 

yüz doluluk ile sezona devam ediyoruz. 

Sırada bekleyen müşterilerimiz var. 

Lisanslı depoculuk ülke geneline yayılmaya 

başlandı. Bizim özlemle beklediğimiz başka 

bir şey var, bu sistemin son ayağı ve en 

önemli ayağı olan Ürün İhtisas Borsası’nın 

kurulması. Ürün İhtisas Borsası, Lisanslı 

depolarda saklanan, üreticinin elektronik 

ürün senedine dönüştürdüğü kağıtların 

satılacağı ortamın bir an evvel kurulmasını 

ve çalışmasını bekliyoruz. Bunun için 

Ticaret Bakanlığı çalışmalara başladı. 

TOBB ile çalışma sürdürülüyor. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın da bu konuyla ile 

ilgili talimatı var” dedi.

Lisanslı depoculuk anlamında iyi 

bir konumda olduklarını dile getiren 

Kocagöz, “2011’de başladığımız bu 

yolda artık çok daha sağlam adımlarla 

yürüyor, hatta bu sistemin tümüyle hayata 

geçirilmesinde ELİDAŞ olarak rol model 

olup diğer kurumlara da örnek teşkil 

ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 

ELİDAŞ’ın başarısı bunlarla da sınırlı 

değil. Aynı zamanda ürünlerin çağdaş 

bir şekilde pazarlanmasında yeni çağdaş 

modern sistemin oturtulmasında da büyük 

başarıya imza attı. İlk defa sizlere kar etmiş 

bilanço ile huzurunuza geldik. Bundan 

sonra da karlılık oranını sürdüreceğiz” 

diye konuştu. 

“Lisanslı Depoculukta örnek olduk”

İTB olarak lisanslı depoculuk 

anlamında kısa sürede örnek konuma 

geldiklerinin altını çizen Kocagöz, “Bu 

sistemin Türkiye’de yaygınlaşması için 

elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda 

yakın zamanda Şanlıurfa Ticaret 

Borsası’nın çalışır hale gelmesine katkıda 

bulunduk, ELİDAŞ’ın teknik bilgilerini 

aktardık. Yaklaşık 2 ay evvel resmen lisanlı 

depoculuk hizmetine başladı. Bunun 

dışında, Söke Ticaret Borsası’na da destek 

vereceğiz.  Antakya Ticaret Borsası’ndan 

da talep var, oraya da İTB olarak destek 

vereceğiz. Amacımız sistemin tüm ülkeye 

yerleşmesi. ELİDAŞ olarak hububat 

lisanslı depoculuğuna mutlaka yatırım 

olacak. Zeytinyağı, kayısı ve kuru üzümde 

yol almaya hazırız” diye konuştu.   

Kocagöz, “Lisanslı depoculuk tamam 

sırada Ürün İhtisas Borsası var” 
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İzmir Ticaret Borsası tarafından 
koyunculuk faaliyetini yeniden 
canlandırmaya yönelik olarak koyun arzını 
sürdürülebilir kılacak gereksinimleri 
belirleyerek, sektörün yapısal problemlerini 
çözebilecek kalkınma odaklı ve uzun 
vadeli hayvancılık politikaları geliştirmek 
amacıyla yürütülen ve saha çalışmaları 
geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 
“Türkiye’de Koyunculuk Faaliyetinin 
Geleceği ve Sürdürülebilir Üretimi Projesi” 
kapsamında 31 Ocak 2019 Perşembe günü 
Borsa üyeleri, sektör paydaşları, çevre oda-
borsa temsilcileri ve akademisyenlerin 
geniş katılımlarıyla bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent 
Arman, sektörün yaşadığı bazı problemler 
bulunmasına rağmen Türkiye’nin hâlâ 
dünyanın önde gelen ve söz sahibi bir 
koyunculuk ülkesi olduğuna dikkati çekti. 
2017 yılı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
rakamlarına göre 30 milyonun üzerinde 
koyun sayısıyla dünyada onuncu en 
büyük ülke olduğumuzu belirten Arman,  
“Koyunculuk ülkemizde önemli ve 
stratejik bir sektördür. Bu sektörü yeniden 
canlandırmak ve 1980 yıllarındaki gibi 50 
milyon ve üstü koyun sayısına ulaşmak ilk 
hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak 
için koyunculuk politikalarımızı gözden 
geçirmeli ve koyunculuğu öncelikli 
tarım konularından biri olarak ilan 
etmeliyiz. İthalat olmazsa olmaz olabilir 
ancak stratejik öneme sahip ürünlerde 
ithalatı kısıtlı tutmamız ve yerli üretimi 
arttırmamız gerektiğini düşünüyorum” 
dedi.

Özellikle üretim faaliyetinde 
kullanılan girdilerin temininde dışa 
bağımlılığı önemli ölçüde azaltması 
ve bir an önce korumacı politikaların 
yürürlüğe konmasının gerekliliğinden 
bahseden Bülent Arman, “Gelişmiş 
ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin ortak tarım 
politikalarına baktığımızda bu korumacı 
politikaları rahatlıkla görebiliriz. İzmir 
Ticaret Borsası olarak bizler, ülkemizin 
koyunculuk faaliyetinde mutlak üstün bir 
ülke olduğumuzu ve özellikle yetiştiricilikte 
korumacı politikalar sergilemek zorunda 
olduğumuzu düşünüyoruz. İşte bu 
düşünceyle “Türkiye’de Koyunculuk 
Faaliyetinin Geleceği ve Sürdürülebilir 
Üretimi” başlıklı projemizi uygulamaya 
koyduk” diye konuştu.

Proje ile hedeflerinin koyunculuk 
faaliyetini yeniden canlandırmak ve et 
arzını sürdürülebilir kılmak olduğunun 
altını çizen Arman “Düzenlediğimiz bu 
çalıştay ile temel amacımız, sektöre ilişkin 
yol haritası çıkarmaktır. Sahip olduğumuz 
değerleri kazanmak uzun yıllar aldı. Ancak 
kaybetmek o kadar uzun sürmeyecek gibi 
görünüyor. Ben, bu ve benzer çalışmalarla 
koyunculuk sektörünün yeniden 
canlanacağına ve kırmızı et arzının 
sürdürülebilir olacağına inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü 
tarafından yürütülen “Türkiye’de 
Koyunculuk Faaliyetinin Geleceği ve 
Sürdürülebilir Üretimi Projesi”nin 
tamamlanan saha çalışması ve İzmir’de 
ana faaliyeti koyunculuk olan 126 adet 
koyunculuk işletmesi ile yapılan anketler 
ışığında İzmir ilindeki küçük, orta, büyük 
ölçekli işletmelerin sosyo-ekonomik 
yapısı, işletmecilerin yaş, eğitim, tecrübe 
gibi demografik özellikleri, koyunculuk 
faaliyetine ilişkin tüm masraf kalemleri 
ortaya çıkarıldı. Projenin kârlılık, 
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta 
koyunculuğun sürdürülebilirliği ile ilgili 
sonuç analizi Ar-Ge Uzmanı Kenan 
Keskinkılıç tarafından katılımcılarla 

paylaşıldı.
Sonuç analizinin katılımcılarla 

paylaşılmasının ardından Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa 
Kaymakçı “Türkiye’de koyunculuğun genel 
durumu” konulu sunum gerçekleştirdi ve 
sektöre ilişkin güncel verileri katılımcılarla 
aktardı. Kaymakçı, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin destek konusunda sıkıntılar 
yaşadığını, koyun ve keçi yetiştiriciliğine 
verilen teşvik ve desteklerin tavuk ve sığıra 
oranla daha az olduğunu belirtti. Kaymakçı, 
kırmızı et sektöründe yaşanan en büyük 
sorunun da kırmızı et ihtiyacının yeterince 
koyun ve keçiden karşılanamamasından 
kaynaklandığını söyleyerek, “Avrupa 
özellikle koyun ve keçi sütünden ürünleri 
ağırlıklı olarak tüketirken, bizde durum 
ne yazık ki tam tersi. Türkiye’de koyun 
ve keçi yetiştiriciliği desteklenirse ciddi 
potansiyele sahip olduğumuz sektörde 
önemli bir ihracat ülkesi haline gelebiliriz” 
dedi.

Sunumların ardından çalıştaya 
katılan sektör temsilcileri, üreticiler, kamu 
kurumlarının temsilcileri, akademisyenler 
ve Borsa üyelerinden oluşturulan 
gruplarla koyunculuk sektörünün güçlü 
ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatlarının 
belirlendiği SWOT Analizi gerçekleştirildi. 
Ayrıca, koyunculuk sektörünün 
geliştirilmesine yönelik strateji ve politika 
önerileri oluşturuldu. Analizin sonuçları 
ve çalıştay sonuç raporu İzmir Ticaret 
Borsası tarafından önümüzdeki günlerde 
kamuoyu ile de paylaşılacak. 

İzmir Ticaret Borsası’ndan “Türkiye’de Koyunculuk 

Faaliyetinin Geleceği ve Sürdürülebilir Üretimi” Çalıştayı
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Hayvansal besinlere neden ihtiyaç 

duyuyoruz? 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir 

bireyin sağlıklı olabilmesi için vücut 

ağırlığının her 1 kilogramı için günde 

1 gram protein tüketmesi gerektiği ve 

bu protein kaynağının en az %42’sinin 

hayvansal kökenli olması gerekmektedir. 

O halde önce proteini daha yakından 

tanımak faydalı olacaktır.

Protein, tüm canlılarda bulunan 

temel yapı taşlarından biridir ve yaşamın 

devamlığı için büyük bir öneme sahiptir. 

İnsan vücudunda (kas, kemik, cilt, saç, vd) 

birçok fonksiyonda görev alır ve bu sebeple 

besinlerle yeterince alınması gerekir. En 

çok et, süt, balık gibi hayvansal besinlerde 

bulunur, ancak bitkisel proteinler de 

mutlaka tüketilmelidir. Protein alımındaki 

dengenin bozulması diyabet, kanser 

gibi pek çok hastalığın gelişmesine 

zemin hazırlayabilir. Eksikliğinde vücut 

savunmasının azalması, kolajen sentezinin 

yapılamaması gibi sorunlar ortaya çıkar. 

Fazla alınması durumunda da böbrek ve 

karaciğer yetmezliği gibi problemlerin 

oluşmasına neden olabilir. 

Proteinin en önemli görevlerinin 

başında hücre onarımı, moleküllerin 

vücutta taşınması, büyüme fonksiyonu 

ve virüs ve bakterilere karşı koruma 

gelmektedir. Protein eksikliğinin neden 

olduğu bazı hastalıkların başında 

Kwashiorkor hastalığı (Gençleri etkileyen 

bir çeşit protein yetersizliğidir ve tedavi 

edilmezse hastanın zihinsel ve fiziksel 

gelişimini engelleyebilir), Marasmus 

hastalığı (Çocuklarda protein eksikliği 

sonucu kas ve yağ erimesine neden olan bir 

hastalıktır), zihinsel işlevlerde bozulma, 

organ yetmezliği, erişkinlerde kas kütlesi 

kaybı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, 

hormon dengesizlikleri gelmektedir.

Protein kaynağı besinler (100 gr’da):

• Kırmızı et: 36 gr.

• Peynir: 32 gr.

• Ton Balığı: 26 gr.

• Somon balığı: 26 gr.

• Tavuk: 18.3 gr.

• Yoğurt: 6 gr.

• Süt: 6 gr.

• Yumurta: 13 gr.

• Kinoa: 14 gr.

• Fasulye: 8 gr.

• Bezelye: 5.4 gram

• Ispanak: 3 gr.

• Mısır: 3.3 gr.

• Brokoli: 2.8 gr.

• Brüksel lahanası: 2.6 gr.

• Kuşkonmaz: 2.4 gr (Günata, M.).

Bitkisel ve hayvansal besinler 

içerisindeki protein kaynaklarına 

bakıldığında en yüksek protein 

miktarlarının hayvansal besinlerde 

bulunduğu ve hayvansal besinler içerisinde 

ise 100 gramda 36 gram protein ile kırmızı 

etin en önemli protein kaynağı olduğu 

görülmektedir. 

Dünya ülkelerinin gelişmişlik 

düzeylerine göre toplumun tükettiği 

proteinin kaynağı değişmektedir. Tablo 

1’de belirtildiği üzere  kişi başı protein 

tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleridir. Protein 

kaynağı bakımından hayvansal kökenli 

protein tüketiminin en yüksek olduğu 

ülke %64 ile ABD’dir.  ABD’yi %58 ile AB 

ülkeleri takip ederken Afrika ülkelerinde 

kişi başı hayvansal protein tüketimi %23 

sınırında kalmış olduğu görülmektedir. Bir 

tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de 

de hayvansal protein tüketimin oldukça 

düşük olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’nin 

Türkiye’de Küçükbaş ve Büyükbaş 

Hayvancılık Sektörünün Mevcut Durumu

Kenan KESKİNKILIÇ
Ar-Ge Müdürlüğü

Uzman
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Harita 1. Türkiye’de Koyun Varlığının Coğrafi Dağılımı 

Harita 1’de görüldüğü üzere koyunculuk faaliyeti ülkenin hemen hemen tüm illerinde 

yapılmaktadır. Bununla beraber faaliyetin en yoğun olduğu bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleridir. 500 bin baş ve üzeri koyun sayısıyla Konya, Ankara, İzmir, Muğla ve Balıkesir 

gibi illerimizin yer aldığı İç Anadolu ve Ege Bölgesi önemli koyunculuk bölgelerindendir. 

Harita 2. Türkiye’de Keçi Varlığının Coğrafi Dağılımı

Harita 2’de keçi varlığının ülkemiz coğrafyasında dağılışı gösterilmektedir. Keçi hayvanı 

beslenme yapısı gereği ormanlık ve dağlık alanlarda yoğunlaşmıştır. Ülkemizin en önemli 

sıradağlarından biri olan Toroslar keçilerimize ev sahipliği yapmaktadır. Benzer şekilde 

Mardin, Siirt ve Şırnak gibi Doğu illerimizde önemli keçicilik illerimizdendir. 

 

Harita 3. Türkiye’de Sığır Varlığının Coğrafi Dağılımı

%34 olan hayvansal protein tüketimi, 

Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü 

%42’lik oranın altındadır. Bu oran, 

ülkemizde bireylerin yeterli ve dengeli 

protein alamadığını ortaya koymaktadır.

 

Hayvancılık faaliyetinin ülkemizde 

ki yeri ve önemi:

Tarih boyunca beslenme 

ihtiyacımızın giderilmesinde hayvansal 

kaynaklı besinler önemli bir yer tutmuştur. 

Göçebe hayatın terki ve yerleşik hayata 

geçişle birlikte toprağın işlenmeye 

başlanması, hayvancılığın gelişmesine 

pozitif etki etmiştir. Bununla beraber ticari 

hayatın başlamasıyla beraber hayvancılık 

daha da önem kazanarak nüfusun 

önemli bir kısmının geçim kaynağını 

oluşturmuştur.

Diğer bir açıdan yeterli, dengeli 

ve sağlıklı beslenmede et ve et 

ürünlerinin önemi büyüktür. Özellikle 

çocukların gelişim sürecinde ihtiyaç 

duydukları hayvansal protein kaynağının 

sağlanmasında kırmızı et birincil gıda 

ürünüdür.

Bugün, dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de hayvansal ürünlere olan 

talep nüfus artışına paralel bir şekilde 

artmaktadır. Et, süt ve yumurta, toplumun 

yeterli ve dengeli beslenmesinde 

vazgeçilmez besin kaynakları olmakla 

beraber, hayvansal üretimden elde edilen 

deri, yün, bağırsak vb. sayısız yan ürünler, 

gıda sanayi, tekstil, tıp ve kozmetik 

sektörleri gibi birçok ana ve yan dalın 

alternatifsiz hammadde kaynağı olmuştur.

2011 – 2016 yılları arasında kişi 

başı et tüketimi ithalatında etkisiyle 

düşük oranlı artmış olsa da son son 

yıllarda özellikle et fiyatlarında yaşanan 

artışlar, et tüketimin azalmasına ve hatta 

insanlarımızın et yerine ikame gördükleri 

diğer gıda ürünlerine yönelmelerine sebep 

olduğu görülmektedir.

Ülkemiz, başta küçükbaş olmak 

üzere hayvancılık sektöründe dünyada 

önemli bir yeri vardır. Hayvancılık sadece 

ekonomik bir faaliyet olmayıp aynı 

zamanda sosyal ve kültürel bir konudur. 

Türkiye’nin tüm coğrafi ve iklimsel 

özellikleri hayvancılığın tüm dallarına 

elverişli olmakla beraber özellikle dağlık 

bölgelerin yoğun olduğu doğu illerimizde 

kırsalın en önemli geçim kaynağı yine 

hayvancılık olmuştur. Hayvancılığın 

ülkemiz coğrafyasında dağılışı aşağıdaki 

Harita 1, 2 ve 3’de sunulmuştur. 
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Ülkemiz her ne kadar 

küçükbaş hayvancılık 

faaliyetine daha uygun bir 

coğrafya olsa da büyükbaş 

hayvancılık da önemli geçim 

kaynaklarındandır. Geniş bir 

alana yayılan sığırcılık faaliyeti 

yörede bulunan tarıma dayalı 

sanayiye göre besi ve süt olmak 

üzere iki şekilde yapılmaktadır. 

İzmir ilimiz süt sığırcılığı 

faaliyeti bakımından ülkemizde 

önemli merkezlerden biridir.

Dış ticaret:

Ülkemizde son yıllarda 

nüfusun ihtiyacı olan kırmızı 

et miktarı, yerli üretimle 

karşılanamaz hale gelmiş ve 

ithalat kapıları açılmıştır. Canlı 

hayvan ve kırmızı et olarak 

yapılan ithalatlar kısa vadede 

talebin karşılanması yönünde 

çözüm olsa da uzun vadede 

sektörü ekonomik açıdan 

darboğaza sürüklemektedir. 

Bir yandan artan döviz 

kurları ithalat maliyetlerini 

yükseltirken diğer yandan 

artan girdi maliyetleri yerli 

üreticilerimizin rekabet şansını 

her geçen gün daha da zora 

sokmaktadır. Tablo 2 ve 3’te 

2015 – 2018 yılları arasında 

gerçekleştirilen küçükbaş 

ve büyükbaş canlı hayvan 

ile et ithalatı istatistikleri 

verilmektedir. Buna göre, 

2015 yılında toplam 110,9 bin 

ton olan canlı koyun ithalatı 

2018 yılına gelindiğinde %163 

oranında artış göstererek 18,2 

milyon tona ulaşmıştır.  2018 

yılı koyun ithalatının ülkemize 

bedeli ise 62,5 milyon dolar 

olmuştur. Benzer şekilde, 2015 

yılında toplam 84 bin ton olan 

canlı sığır ve sığır eti miktarı, 

2018 yılına gelindiğinde 496,1 

bin tona yükselmiştir. Bu 

ithalatın bedeli ise 1,9 miyar 

dolar olmuştur. 

 Ülkemizde yıllar 

içerisinde gelişen tarımsal 

konjonktür hayvan sayısının 

da değişmesine sebep olmuştur. Tablo 

4’e göre Cumhuriyetin ilk yıllarında 25,3 

milyon adet olan küçükbaş hayvan varlığı 

bugün 46,1 milyon seviyelerine ulaştığı 

görülmektedir. Benzer şekilde, 1935 yılında 

7,2 milyon baş olan sığır varlığı 2018 yılına 

gelindiğinde 17,2 milyon başa yükselmiştir. 

Hayvan sayısındaki artış olumlu bir gelişme 

olarak görünmesine rağmen yıllar içinde 

ki artan ülke nüfusunun kırmızı et talebi 

bu artışla karşılanamamaktadır. Hayvan 

Cinsi Birim

Koyun 960.540 18.201.508 2.682.521 62.538.522

KG 29 0 473 0

KG 21.272 0 533.422 0

KG 1.479 0 20.856 0

Toplam 983.320 18.201.508 3.237.272 62.538.522

Koyun 0 10.816.011 0 37.313.253

KG 1.336 0 25.855 0

KG 26.390 0 624.400 0

KG 193 0 4.166 0

Toplam 27.919 10.816.011 654.421 37.313.253

Koyun 0 201.250 0 715.401

KG 26 0 530 0

KG 563 0 9.310 0

KG 43.301 0 1.029.895 0

KG 193 0 4.741 0

Toplam 44.083 201.250 1.044.476 715.401

Koyun 191.280 110.922 860.760 522.452

KG 8 0 118 0

KG 1.821 0 28.409 0

KG 4.828 0 116.478 0

KG 4.808 0 111.866 0

Toplam 202.745 110.922 1.117.631 522.452

2018

2017

2016

2015
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sayısının yetersizliğinin 

önemli bir göstergesi 

kişi başına düşen hayvan 

sayısıdır. 1935 yılında kişi 

başına 2 adet hayvan düşer 

iken 2018 yılına gelindiğinde 

kişi başına ancak 0,8 hayvan 

düştüğü görülmektedir. Bu 

noktada, ülke nüfusunun 

yıllar içindeki artışına 

rağmen kişi başına düşen 

hayvan sayısının azaldığı 

ve bu nedenle yeterli ve 

dengeli beslenmesi sorunlarıyla iç içe 

olunduğu görülmektedir. Ülkemizde 

hayvan sayısının arttırılması sürdürülebilir 

toplum sağlığı açısından büyük önem arz 

etmektedir.

 

İzmir Ticaret Borsası Hayvancılık 

Meslek Komitelerinin Görüşleri:

Meslek komiteleri ticaret 

borsalarının en önemli organlarından 

biridir. Sektöre ilişkin görüşler, sorunlar ve 

çözüm önerileri bu meslek komitelerinin 

toplantı gündemlerini oluşturur. Meslek 

komiteleri bu anlamda önemli görevler 

üslenir. İzmir Ticaret Borsası çatısından 

hayvancılık alanından 3 meslek komitesi 

bulunmaktadır. Bunlar,  Canlı Hayvanların 

Toptan Ticareti, Et Toptan Ticareti ve Et 

Perakende Ticareti Meslek Komiteleridir. 

Komiteler her ay düzenli olarak 

toplanarak sektöre ilişkin çeşitli konularda 

görüş paylaşımında bulunmakta ve 

sektörün içinde bulunduğu güncel 

problemleri tartışarak çözüm önerileri 

sunmaktadır. Son yapılan toplantılardan 

derlenen konular özet olarak aşağıda 

sunulmaktadır:

-Kırmızı ette bir 5 yılımız daha yok: 3 

komitenin ortak görüşü kırmızı et arzında 

yerli ve milli uzun vadeli politikalar 

geliştirilmediği takdirde 5 yıl içerisinde 

tamamen dışa bağımlı hale gelineceği 

ve gıda güvencesinin kaybedileceği 

düşünülmektedir. 

-İthalat izni sürekli hale geldi: 

Kırmızı et açığının giderilmesinde başta 

geçici bir önlem olarak izin verilen ithalatın 

sürekli hale gelmesi yerli üreticinin rekabet 

şansının yok etmektedir. 

-Son bir yıldır yem ve işçilik başta 

olmak üzere girdi maliyetlerindeki 

artışa rağmen et fiyatlarının düştüğü, 

besicilerin ayakta kalmak uğruna zararına 

hayvan kestirmek zorunda kaldıkları 

bilinmektedir.

-Toplumun beslenme 

alışkanlıklarındaki değişim: Türkiye 

bir koyunculuk ülkesidir. Büyükbaş 

ise koyunculuğa göre sınırlı alanlarda 

yapılabilen bir faaliyettir. Ancak çeşitli iç 

ve dış nedenlere bağlı olarak günümüzde 

büyükbaş hayvancılık koyunculuktan 

daha önemli hale gelmiştir. Komite 

üyeleri, insanların koyun eti tüketimim 

alışkanlarının değiştiğini ve bu yanlış 

algılar içerisinde olduğunu vurgulamıştır. 

Bununla beraber, Komite üyeleri piyasada 

besicilerin kesime verilen hayvanların 

bedellerinin tahsil edilmesinde yaşadığı 

sıkıntıyı vurgularken, sanayi sektörüne 

yönelik et ihtiyacının büyükbaştan 

sağlandığını, koyun etinin ise hazır gıdaya 

gelmediğine dikkat çekerek tüketicinin 

beslenme alışkanlarındaki değişimin de 

yaşanan sıkıntıyı arttırdığını ifade ettiler. 

Hayvancılığımızın süte bağlı olduğu 

bilgisinin paylaşıldığı toplantıda büyükbaş 

hayvan varlığının et verimindeki düşüşe 

çare bulunması gerektiği bildirildi. 

Sürdürülebilir besicilik için temel girdiler 

arasında en önemli kalem olan ithalatla 

karşılanan kaba yem açığını azaltmanın 

çarelerini odaklanmak gerektiğini ifade 

eden İTB üyeleri devletin serbest piyasa 

mekanizmalarına müdahaleci değil, 

düzenleyici bir anlayışla destek olmasını 

istediler. 

-Aile işletmeciliği ve kooperatifçilik 

vurgusu: Besicilerin yaşadığı sıkıntıların 

çözümü için kooperatifçilik olmazsa 

olmaz. Sektörü tek bir açıdan değil 

bütüncül bir yaklaşımla ele almak gerektiği 

vurgulanmıştır. Hayvancılığın devamı ve 

sürdürülebilirliği için aile işletmelerine 

ihtiyaç vardır. Bu noktada, özellikle 

küçük aile işletmelerinin devamı için 

kooperatifleşme modelleri dahil çözüm 

önerileri gündeme getirilmeli, ayrıca 

sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman 

konusunda destekler bir kez daha gözden 

geçirilmelidir.  

Kaynaklar:
Türkiye İstatistik Kurumu, 2019. 

Hayvancılık istatistikleri.

İzmir Ticaret Borsası meslek komiteleri 

görüşleri, 2019.

Protein: Dr. Mehmet Günata, 2018.  

https://www.medikalakademi.com.tr/protein 
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ESİAD’ın T.C. Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrifiyle 

27 Mart Çarşamba günü düzenlediği 

Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji (“ESİAD 

SÜR19”) konulu toplantıya İTB’yi temsilen 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve İTB 

Yönetimi katıldı.

İTB Başkanı Işınsu Kestelli’nin 

konuşmacılar arasında yer aldığı 

toplantıda gıda israfından, akıllı tarıma 

kadar geniş bir yelpazede tarımın sorun 

ve çözüm önerilerine değinildi. Kestelli, 

“Ülkemiz adına gıdada bağımsızlıktan 

söz etmek istiyorsak birincil hedefimiz 

sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıda 

olmalı. Bunun için de teknolojinin bizlere 

sunduğu imkânları daha etkin kullanmaya 

mecburuz. Bir an önce “akıllı tarım” olarak 

da tanımlayabileceğimiz 

Tarım 4.0 çağına adapte 

olmalıyız” dedi. 

Kestelli, “Ülke 

olarak son 10 yılda tarım 

alanlarımızın yüzde 8’ini 

kaybettik. Günümüzde 

dünyada üretilen gıdanın 

yüzde 30’u çöpe gidiyor. 

Yeryüzündeki her 9 

kişiden biri açlık çekiyor. 

Çocuk ölümlerinin yüzde 

45’i yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. 

Özetle günümüzde sadece üretim, verim 

ve kalite artışına odaklanmak yeterli değil. 

Tarımsal üretimin en az çevresel zararı 

yaratacak biçimde planlanması da çok 

önemli. Çünkü tarım ve gıda sektörünün 

ekolojik ayak izi bir hayli büyük. Tarım, 

küresel karbon salınımında ciddi bir paya 

sahip. Temiz su kaynaklarının yüzde 70’ini 

tarım kullanıyor. Tarımsal aktiviteler iklim 

değişiklerine önemli etki yapıyor. FAO’nun 

2017 yılında yayımladığı bilgi notuna 

göre tarım, ormancılık ve arazi kullanımı, 

toplam sera gazı emisyonlarının en az 

yüzde 20’sinden sorumlu tutuluyor. Küresel 

olarak sürdürülebilir bir gıda sistemi 

kurmak istiyorsak, tarımda temiz ve akıllı 

üretim sistemlerinin kullanılması şart. 

Ve ülkemiz adına gıdada bağımsızlıktan 

söz etmek istiyorsak birincil hedefimiz 

sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıda 

olmalı. Bunun için de teknolojinin bizlere 

sunduğu imkânları daha etkin kullanmaya 

mecburuz. Bir an önce “akıllı tarım” olarak 

da tanımlayabileceğimiz Tarım 4.0 çağına 

adapte olmalıyız” dedi.

Tarım sektörünün dijital dönüşümü 

yakalamakta çok yavaş kalındığını 

söyleyen Kestelli, “İzmir Ticaret Borsası ve 

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi işbirliği ile “Türk Tarımının 

Global Entegrasyonu Ve Tarım 4.0” isimli 

heyecan verici ve çok önemli bir projeye 

imza attık. Bu rapor, ülkemizde yapılmış 

en kapsamlı çalışmalardan biri. Bir nevi yol 

haritası. Mevcut durumu ortaya koyuyor, 

dünyadaki örnekleri ele alıyor ve yapılması 

gerekenleri sıralıyor.  Dünya Hükümetler 

Zirvesi Raporu’na göre; artan taleple 

birlikte 2050 yılında bugünkünden yüzde 

70 daha fazla gıda üretmek zorundayız. 

İklim değişikliği, azalan su kaynakları, 

hızlı kentleşmeyle yok olan tarım arazileri, 

erozyon gibi sorunlar ortadayken bu 

üretimi yapabilmenin tek yolu akıllı 

tarım uygulamaları. Türkiye, dünyada 

hızla artan gıda talebinden hak ettiği payı 

alabilirse, tarım, tıpkı Cumhuriyetimizin 

ilk yıllarında olduğu gibi ekonomi 

açısından hayati bir rol üstlenebileceğine 

Kestelli: “Bir an önce Tarım 4.0 

çağına adapte olmalıyız”  

TOPLANTITOPLANTI



MAYIS 2019 -17

inanıyoruz. Bu nedenle, yıllardır ısrarla 

geleceğin tarımda olduğunu söylüyoruz. 

Doğru fizibilite çalışmasının ardından 

tarıma yapılacak her yatırım, pek çok 

sektöre yapılandan daha hızlı geri dönüş 

potansiyeli taşıdığını savunuyoruz. 

Tarım 4.0 Raporu’nun ardından, yine Ege 

Üniversitesi ile yeni bir işbirliğine imza 

atarak, akıllı tarım uygulamaları, tarımsal 

üretimde yüksek kalite ve yüksek verim ile 

üretim konularında birlikte hareket etme 

kararı aldık. Bu işbirliği çerçevesinde Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen 

Çiftliğinin bir tarımsal eğitim merkezi, 

tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli 

eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamaları 

yapan akıllı çiftlik formatında tüm Türkiye 

için örnek bir modele dönüşmesini 

sağlamak üzere kolları sıvadık. Bu önemli 

proje için İzmir Kalkınma Ajansı’ndan 

fizibilite destek programları kapsamında 

kaynak sağlayarak süreci hızlandırdık” 

diye konuştu.

Tarım ekonomisini büyütmenin 

yolu çiftçiyi ileri teknolojiler kullanarak 

daha verimli üretebilir hale getirmekten 

geçtiğini ifade eden İTB Başkanı Kestelli, 

“Bu da ancak eğitim ve stratejik planlama 

ile başarılabilir. Avrupa birliği ülkeleri 

tarım bütçesini 7, Amerika 5 yıl için 

planlıyor. Türkiye’de uzun dönemli tarım 

bütçesi planlaması yapılması şart. Ayrıca 

Avrupa’da tarım teknolojilerin kullanımı 

sadece çiftçinin değil, üniversitelerin, 

araştırma kurumlarının ve kamunun da 

işi. Örneğin; İngiltere’de Tahıl Geliştirme 

Stratejik Program Konsorsiyumu’nda 

beş ayrı üniversite bir arada çalışıyor. Bu 

program için sadece 2015-2016 döneminde 

675 milyon dolarlık bir yatırımla 

dünya standartlarında araştırmacılar 

görevlendirip laboratuvarlar kuruldu. 

1.600 araştırmacı ve 2.000 öğrenci tahıl 

üretiminde verimliliği araştırıyor. İngiltere 

bu çalışmalar sayesinde hektar başına 

buğday üretimini 8 tona çıkardı. Biz ise 

hektar başına ancak iki buçuk ton buğday 

üretebiliyoruz. Bu örnek bile “Tarıma 

elverişli topraklar azalırken, su kaynakları 

tükenirken, iklim değişiklikleri yaşanırken 

artan dünya nüfusu nasıl doyurulacak?” 

sorusunun cevabını tek başına veriyor 

aslında” dedi.

“Gençlere ihtiyacımız var”

Kestelli tarımda verim artışının 

sadece akıllı tarım uygulamalarıyla değil, 

bu uygulamaları kullanabilecek donanıma 

da sahip olunması gerektiğini belirterek, 

“Sadece ileri teknolojiyi uygulamak da 

tek başına çözüm değil. Arazide bunları 

kullanabilecek donanımda gençlere 

ihtiyacımız var. Çiftçilerimizin yaş 

ortalaması 55’i devirdi, 60’a doğru gidiyor. 

Üstelik sadece çiftçilerimiz yaşlanmıyor; 

gelir artmadığı ve yeni yatırım yapılmadığı 

için tarımda kullanılan araçlar da 

yaşlanıyor. Türkiye’deki 1,8 milyonu aşkın 

traktörün yaş ortalaması 24. 530 binden 

fazla traktör 35 yaş ve üzerinde. Bu kadar 

eski araçlar ile dronelar, insansız ekim ve 

hasat araçları kullanan ülkeler ile rekabet 

edebilmemiz, bu rekabeti sürdürülebilir 

kılmamız mümkün değil. Bir an önce 

gençlerin bağlarını, bahçelerini terk edip 

büyük kentlere göç etmesinin önüne 

geçmek için kapsamlı bir eylem planını 

devreye sokmalıyız. Onları teknoloji 

alanında yatırım yapma konusunda teşvik 

etmeliyiz. Kentlerde yaşayan nüfusun da 

tarım konusunda bilinçlenmesi için gayret 

sarf etmeliyiz. Maalesef hızlı kentleşmenin 

bir sonucu olarak doğadan kopuk büyüyen 

bir nesil yetişiyor. İzmir Ticaret Borsası 

olarak bir yandan “Toprak ve Çocuk” 

Programı ile çocuklarımızın tarımın 

önemini, üretimin değerini fark etmeleri 

için çalışırken, diğer yandan “Tarım 

Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması” 

ile gençlerimizin bilgi birikimlerini tarım 

alanına yönlendirmeye çalışıyoruz.” diye 

konuştu.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin tarım 

alanında geleceğe yönelik zor bir ev ödevi 

bulunduğunu, bu ödevin siyaset üstü bir 

uzlaşmayla, birlik ve beraberlik içerisinde 

gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye’de GDO’lu ürün 

üretilmediğine işaret eden Pakdemirli, 

“Türkiye GDO’suz bir ülkedir. GDO’suz 

bir ülke olmanın avantajını da ihracatta 

yaşamamız, bunu anlatmamız lazım. 

Türkiye’nin toprak kaynakları sınırlı 

olduğu için GDO’suz bir ülke olarak 

kalması lazım, ancak diğer taraftan GDO 

ile ilgili teknolojiler de dahil olmak üzere 

tarım alanındaki tüm teknolojileri takip 

ediyor olmamız lazım.” diye konuştu. 

“Dünyada ticarileşmiş bir elektrikli 

traktör yok”

Pakdemirli, yerli elektrikli traktörle 

ilgili kısa zamanda büyük bir adım 

atıldığını belirterek şunları kaydetti: 

“Şu anda seri üretime hazır. 8 saat tek 

şarjla çalışacak. 7 ila 10 liralık bir şarjla 8 

saat boyunca köylüye, üreticiye, çiftçiye 

hizmet verecektir. Yaşlı traktörlerden 

kurtulacağız. Bunu İzmir üretmek istemez 

mi? Manisa, Gaziantep bu işe çok hevesli. 

İnanın dünyadaki çok büyük traktör 

firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya 

gidiyorlar ‘Birlikte üretim yapalım.’ 

diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir 

elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa 

bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya 

koyduk.”
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Türkiye’deki dijital dönüşümünün 

öncülerinden olan Hepsiburada, 

sektöre yönelik katkılarını düzenlediği 

“Hepsiburada E-Ticaret Zirveleri” 

kapsamında Türkiye’yi şehir şehir 

gezerek küçük-orta büyüklükteki 

işletmeler, girişimciler ve esnafları 

e-ticaret hakkında bilgilendiriyor. Aynı 

zamanda, işletmelere, işlerini e-ticarete 

taşıyarak daha da büyümeleri ve e-ticaret 

ekosistemi içinde kendilerine sağlam bir 

yer edinmeleri, Hepsiburada’nın Kolay 

İhracat Modeli’nden faydalanarak yurtdışı 

pazarlara açılmaları için gerekli adımları 

atmaları konusunda destek veriyor. Daha 

önce Adana, Bursa, Antalya, İzmir, Kayseri, 

Gaziantep ve Trabzon’da gerçekleştirilen 

Hepsiburada E-Ticaret Zirveleri, 12 Mart 

2019 Salı günü İzmir’de düzenlendi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin konuk 

konuşmacı olarak yer aldığı zirvede, 

İzmir’deki KOBİ ve girişimciler bir araya 

geldi ve katılımcılar; her yıl büyüyen 

e-ticaret ekosistemine nasıl dâhil 

olacakları, bu sistem içinde kendilerini 

nasıl öne çıkaracakları, karlılıklarını 

ne şekilde artırabilecekleri, işlerini 

büyütmeleri için neler yapmaları gerektiği, 

dünya pazarlarına hiçbir ekstra yatırım 

yapmadan nasıl erişebilecekleri ile birlikte 

hem kendilerine hem de ülke ekonomisine 

katkı sağlayacak bilgiler edinme fırsatı 

buldular.

Zirve’de konuşan İTB Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “İzmir, 

tarih boyunca doğu ile batı arasındaki 

ticaret yollarının güvenli liman kenti 

oldu. Efes’ten günümüze kadar uzanan 

binlerce yıllık süreçte, çok uluslu bir ticaret 

kültürüne ev sahipliği yaptı. Tarım ve gıda 

sanayi alanında da 1891 yılından bu yana 

Türkiye’nin en eski ticaret borsası İzmir 

Ticaret Borsası çatısı altında bu kimliğini 

geliştirerek sürdürüyor. Burası İzmir; 

burası öncülüğün, gelişimin ve dönüşümün 

kenti. İzmir’in dünyada e-ticaret alanında 

yaşanan hızlı gelişmelere adaptasyon 

konusunda da öncülük edeceğine ve bu 

alanda tüm Türkiye için bir rol model 

olacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

İzmir Ticaret Borsası olarak 

üyelerin ve Türkiye’deki tüm üreticilerin 

e-ticaretin dışında kalmaması adına, 128 

yıldır tarım ürünleri borsacılığı alanında 

edinmiş oldukları tecrübeyi teknoloji 

ile birleştirmek üzere önemli adımlar 

attıklarını dile getiren Işınsu Kestelli, 

“Bundan üç yıl önce, tarım ve gıda ürünleri 

ticaretinin ve ihracatının geliştirilmesi 

amacıyla elektronik pazaryeri hüviyetine 

sahip olan E-Commodity Bazaar’ı hizmete 

açtık. E-commodity bazaar, üye firmaların 

toptan olarak satışını yapmak istedikleri 

ürünleri portalde sergileyebilmelerine, 

alım ve satım yapmak istedikleri ürünler 

için açık arttırma ve açık eksiltme şeklinde 

ihale açmalarına imkân sağlıyor. Kapalı 

üyelik sistemi ile çalışan portal, kısa 

sürede tarım ve gıda ürünleri ticareti 

yapmak isteyen ya da yeni pazarlar arayan 

firmalar için önemli bir buluşma noktası 

haline geldi. Dünyanın her bölgesinden 

firmalarla ticaret imkânı sunan portal, 

bilgi sayfaları ile üyelerini çeşitli emtiaların 

dünya borsalarındaki fiyat hareketlerinden 

de haberdar ediyor. Ayrıca üyelerine 

firmaların ticari risklerini sorgulayan 

ticari alacak sigortasından avantajlı 

fiyatlarla faydalanma olanağı sağlıyor. Üye 

firmalarımız, halen Türkçe ve İngilizce 

olmak üzere iki dilde yayın yapan portal 

hizmetlerine IOS ve Android uygulamaları 

ile mobil cihazlardan da giriş yapabiliyor.” 

diye konuştu.

Portala olan ilgi ve talebin her 

geçen gün artmakta olduğunu söyleyen 

Kestelli, “İtalyan Online Ticaret Borsası 

ve Macaristan Ulusal Ticaret Merkezi’nin 

yanı sıra ülkemizdeki 16 ticaret borsası 

ile işbirliği protokolleri imzaladık. İzmir 

ticaret Borsası’nın elektronik pazaryeri 

kısa sürede Türkiye’nin önemli tarımsal 

üretim merkezleri ile Avrupa pazarları 

arasında bir köprü haline geldi. Online 

ödeme sistemlerini de dâhil ettiğimiz 

E-Commodity Bazaar’ın yakın bir 

gelecekte hem iç ticaretteki payını 

arttıracağına hem de ülkemizin ihracatına 

önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 

Hepsiburada’nın kapılarını ihracata 

açmasıyla birlikte bu alandaki birikimimiz 

çerçevesinde yapılabilecek işbirliklerini de 

çok önemsiyoruz.” dedi.

Ülke sınırları dışında bulunan 

yaklaşık yedi milyon vatandaş, egemenlik 

alanımızda yaşayan ve tarihsel bağlara 

sahip olduğumuz yakın coğrafyamız, 

sadece 3-4 saatlik uçuş mesafesiyle 

ulaşabileceğimiz 3 milyarı aşkın insan 

varlığının e-ticaret alanındaki en büyük 

gücümüz olduğuna dikkat çeken Kestelli, 

“Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz. 

Hepsiburada’nın başlattığı e-ihracat 

hamlesini de bu çerçevede değerlendirip 

el birliğiyle büyütmeliyiz. Çünkü bunun 

sonunda hepimiz kazanırız ve hepsinden 

önemlisi ülkemiz kazanır.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 

Işınsu Kestelli ve Oda Başkanlarına 

toplantıya vermiş oldukları katkı 

dolayısıyla Hepsiburada Kurumsal İletişim 

ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler 

tarafından plaket takdim edildi.

E-Ticaret Zirvesi İzmir’de düzenlendi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi 

Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) 

tarafından yürütülecek Türkiye-AB İş 

Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında 

19 proje hibe almaya hak kazandı. Bu 

projelerden biri de Pire Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeler Sanayi Odası (BEP) 

tarafından sunulan ve İzmir Ticaret Borsası 

ile İspanya Santiago de Compostela Ticaret, 

Sanayi, Hizmetler Odası ortaklığıyla 

gerçekleştirilen “Kadın Girişimcilerin İş 

ve Sivil Toplum Hayatında Networklerinin 

Güçlendirilmesi ve Tecrübe Paylaşımı” 

başlıklı projesi oldu.

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 

Projesi kapsamında hibe almaya hak 

kazanan Oda/Borsalardan biri olmaktan 

gurur duyduklarını ifade eden İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, bu proje ile 

AB, İzmir Ticaret Borsası ve paydaşlar 

arasındaki işbirliğiyle kadınların 

girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması ve 

istihdamlarının güçlendirilmesinin teşvik 

edilmesi için çalışacaklarını söyledi. Bu  

proje kapsamında, bölgesel ve uluslararası 

ölçekte faaliyetler ile kadın girişimciliğinde 

Türkiye ve AB’deki tüm iş toplulukları 

arasında iletişim ve koordinasyonun 

arttırılmasını sağlayarak ortak bir 

strateji oluşturmayı planladıklarını 

belirten Kestelli, İzmir Ticaret Borsası ile 

İspanya Santiago de Compostela Ticaret, 

Sanayi, Hizmetler Odası ortaklığıyla 

gerçekleştirilen projenin iştirakçilerinin 

ise Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) 

ve Yunanistan Kadın Girişimciler Derneği 

(SEGE) olduğunu ifade etti.

Tanıtım toplantısında kimler yer 

aldı?

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 

projesinin açılış ve tanıtım toplantısı 3-4 

Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul 

TOBB Plaza’da düzenlendi. Toplantının ilk 

günü İzmir Ticaret Borsası ortaklığında 

gerçekleştirilen projenin de aralarında 

bulunduğu AB’den destek almaya hak 

kazanan 19 projenin Oda/Borsa temsilcisi 

ve ortakları sunumlarını gerçekleştirdi. 

İkinci gün ise projelerin yürütülmesine 

ilişkin teknik bilgilendirmenin yapıldığı 

ve EUROCHAMBRES, Merkezi Finans 

ve İhale Birimi (MFİB) ve TOBB 

temsilcilerinin katıldığı bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 

Borsa’yı temsilen Başkanlık Danışmanı Dr. 

Pınar Nacak, Ar-Ge Uzmanları Perihan 

Ezgi Çelik ve Övül Sökeli’nin  iştirak 

ettikleri toplantıda,  Başkanlık Danışmanı 

Dr. Pınar Nacak proje tanıtımını 

gerçekleştirdi.

İki gün süren açılış ve bilgilendirme 

toplantısına T. C. Dışişleri Bakan 

Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi 

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel 

Munuera Vinals, TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk oda ve borsa 

başkanları ile Bosna Hersek, Makedonya, 

Sırbistan, Rusya Federasyonu, Karadağ, 

Kosova, Belarus ve Gürcistan’daki odalar 

birliğinin başkan ve temsilcileri katıldı.

İTB’nin kadın girişimcileri güçlendirme projesi 

Avrupa Birliği hibesi kazandı
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Gençlerin tarım inovasyonu ve tarım 

girişimciliği alanlarına daha yoğun olarak 

ilgi göstermesini sağlamak ve bu yönde 

teşvik etmek amacıyla, Genç Başarı Eğitim 

Vakfı ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında 

Tarım İnovasyon Kampı Etkinliği 

düzenlendi.

22 Mart Cuma günü, İTB ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen kampın 

açılış konuşmasını Borsa Genel Sekreteri 

Dr. Erçin Güdücü ve Genç Başarı Eğitim 

Vakfı Başkanı Çelik Ören yaptı. Borsa 

Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar Nacak, 

kurumun işleyişi, projeler ve çalışmalar 

hakkında bilgilendirici sunum yaparken, 

İTB Ar-Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu 

Tarım 4.0 Projesini anlattı. TOBB İzmir 

İli Oda-Borsaları Akademik Danışmanı 

Dr. Öğretim Üyesi Elif Tunalı Çalışkan 

ise “Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları” 

konulu bir sunum yaptı.

Genç Başarı Vakfı organizasyonunda 

geliştirilen uygulamalı programlar 

ile çocukların ve gençlerin girişimci 

yönlerinin gelişimine katkı sağlamak 

üzere İTB’de buluşan öğrenciler, tarım 

ürünlerinde hasattan üretime uzanan 

süreçte yaşanan kayıpların azaltılmasına 

yönelik çözüm önerilerini tartıştı.

İzmir’de bulunan farklı okullardan 

toplam 80 lise öğrencisinin katılımıyla 

gerçekleştirilen etkinlikte 8 farklı gruba 

ayrılan öğrenciler, ülkemiz tarım sektörüne 

ilişkin kendilerine sunulan problemin 

çözümüne ilişkin fikirler yürüterek bir yol 

haritası belirlediler. Çalışma gruplarını 

yönlendirmek üzere tarım alanında yetkin 

profesyoneller de gruplara mentörlük 

yaptı.

Etkinlik sonunda jüri üyelerinin 

çalışma gruplarının sunumlarını 

değerlendirmesinin ardından birincilik 

ödülünü “Sarcina” isimli grup kazandı. 

Yarışma sonunda organizasyona 

katkısı dolayısıyla Genç Başarı Vakfı 

tarafından İzmir Ticaret Borsası’na verilen 

teşekkür plaketini Borsa adına Başkanlık 

Danışmanı Dr. Pınar Nacak ve Genel 

Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten aldı.

Etkinliği Değerlendiren İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, “Borsamızda 80 lise 

öğrencisinin katılımı ile tarım inovasyon 

kampını gerçekleştirmiş olmaktan son 

derece mutluyuz. Program kapsamında, 

gençlerimiz tarımın geleceğinde inovatif 

yaklaşımın ve yoğun teknoloji kullanımının 

önemini kavradılar. Gençler 8 ayrı gruba 

ayrılıp tarım için inovatif fikirler üreterek 

sunumlarını bizler ile paylaştılar. Kamp 

kapsamında yapılan sunumlar sayesinde 

gelecekte tarım alanında ne gibi çalışmalar 

yapılabileceğine dair önemli izlenimler 

edindik. Gençlerimizin tarıma olan 

ilgisinin kolaylıkla artabileceğini gördük. 

Tarım gençler için önemli bir istihdam 

alanı ve bu sektörün verim, kalite ve 

rekabet gücünü artırmak için donanımlı 

gençlere ihtiyacı var” dedi. 

Tarım ve İnovasyon Kampı İTB ev 

sahipliğinde yapıldı
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Tarım sektörü insanoğlunun 

beslenme ihtiyacını karşılama fonksiyonu 

nedeniyle her dönem büyük öneme sahip 

olmuştur. Kimi zamanlar tarımın bu 

fonksiyonu doğal ve sıradan olarak görülüp 

önemine eşdeğer bir ilgi gösterilmemiştir. 

Ancak, özellikle son dönemde küresel 

ısınma gibi iklim değişimleri ile toprak 

ve su kaynaklarında oluşan hızlı tahribat 

tarımsal üretimi negatif etkilemeye 

başlamıştır. Üretimde yaşanan bu 

durum doğal olarak hem dâhili hem de 

küresel gıda ticaretini etkilemektedir. 

Günümüzde gelişmiş ya da gelişmekte 

olsun bütün ülkelerde tarım yeniden 

gündem maddelerinin başında yer almaya 

başlamıştır. Bu nedenle tarım sektörü su 

ve enerji ile birlikte geleceğin en önemli 

üç sektöründen birisi olarak kabul edilir 

olmuştur. 

Küresel boyutta yaşanan bu 

gelişmelere paralel olarak ülkemizde de 

tarım sektörü son dönemin ana gündem 

maddelerinden birisidir. Sektörün 

paydaşları kendi aralarında tarımsal 

üretimin önemini tartışıyor ve kabul 

ediyor olsa da gıda fiyatlarındaki yukarı 

yönlü hareket tüm toplum kesimlerinin 

tarımı konuşmasına neden olmuştur. 

2018 yılında 2 milyar doların üzerinde 

canlı hayvan ve et ithalatının yapılması, 

başta patates ve soğan gibi beslenmede 

yoğun olarak kullanılan ürünler ile diğer 

gıda fiyatlarında yaşanan artış tarımı ve 

tarımsal üretimi gündeme taşımıştır. 

Son dönemde tarımsal ürün 

fiyatlarında yaşanan artışı genel ekonomik 

konjonktürün ve döviz kurlarındaki 

artışın etkisi ile açıklamaya çalışmak bizi 

çok yanlış sonuçlara götürebilecektir. Bu 

nedenle doğru çözümlerin üretilebilmesi 

için öncelikle sorunlarında doğru şekilde 

ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde tarım ve gıda 

piyasalarında yaşanan sorunların 

ağırlıklı olarak tarımın arz yönünden 

yaşananlar yani tarımsal üretimdeki 

sorunlar kaynaklık etmektedir. Bu nedenle 

öncelikle çözüm aranması gereken 

konuların tarımsal ürün arz zincirinin ilk 

halkası olan üretimle ilgili sorunlar olduğu 

düşünülmektedir.

Tarımsal üretim için birçok farklı 

kaynağa ihtiyaç duyulsa da olmazsa 

olmaz üç kaynak söz konusudur. Birincisi, 

tarım yapılabilecek toprağa, ikincisi bitki 

ve hayvanları besleyecek su kaynağına, 

üçüncüsü ise bu kaynakları kullanarak 

üretim yapabilecek yetenekte insan 

kaynağına. Bunlardan herhangi birisinin 

eksikliği, bugünün teknolojik gelişme 

düzeyinde, mevcut nüfusu besleyecek 

tarımsal üretim hacmine ulaşılmasını 

imkânsız hale getirecektir. İklim koşulları 

da tarımsal üretim için mutlaka bu üç 

kaynak kadar önemlidir. Ancak, çok 

marjinal bir coğrafyada olmadığınız sürece 

bu durum daha çok tarımsal üretim deseni 

üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye olarak 

bu açıdan şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. 

Anadolu coğrafyasının yarattığı iklim ve 

toprak farklılıkları hem biyolojik çeşitliliğin 

hem de endemik türlerin ülkemizde sayıca 

çok olması üzerinde etkilidir. 

Ancak, tarımsal üretim için olmazsa 

olmaz kaynaklarımızı ne kadar etkin 

kullandığımız, hatta gelecek nesillere 

aktarmadaki başarımız tartışmaya açık bir 

konu. Tarım sektörümüzde yaşanan üretim 

maliyeti yüksekliği, pazarlama, işleme, 

kalite vb. sorunları doğru uygulamalar ile 

çözmek mümkün olabilir ama toprak ve su 

kaynaklarımızı bir kere kaybettikten sonra 

yeniden kazanmak neredeyse imkânsız. 

Aynı şekilde üreticimizi tarımdan 

uzaklaştırırsak tekrar tarımsal üretime 

geri döndürmek çok uzun yıllar çaba ve 

kaynak harcamayı gerektiriyor. Bu nedenle 

tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliği 

için bu kaynaklarımızı korumak 

mecburiyetindeyiz. 

Şimdi bu durumu kısaca özetlemeye 

çalışalım. 

Dünyanın belki de en verimli tarım 

arazilerine sahibiz. Ancak, son on beş yılda 

tarım arazilerimizin yüzde 13’ü seviyesinde 

3,4 milyon hektar tarım alanımız üretim 

dışına kaydı. Oldukça sınırlı tarım arazisine 

sahip olan İzmir’de ise bu oran yüzde 8 

seviyesinde. Tarım arazilerinin şehirleşme 

baskısı ile imara açılması en önemli kayıp 

nedenlerimizin başında geliyor. Benzer 

Kim yapacak bu tarımı?

Mustafa YAĞCIOĞLU
İTB Ar-Ge Müdürü
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şekilde hem bilinçsiz kullanım, hem 

de altyapı yetersizlikleri nedeniyle su 

kaynaklarımızı etkin değerlendiremiyoruz. 

Üstelik ülkemiz su kaynağı açısından 

zengin bir ülke değilken. 

Bu yazıda asıl değinmek istediğimiz 

konu ise tarımdaki insan kaynağımız. 

Yani emeğini ortaya koyarak tarımdan 

geçinmeye çalışan üreticiler. Tarımsal 

nüfusun yaşlanması ve kırsal nüfusun 

azalması ile ilgili olarak İzmir ili özelinde 

bazı tespitler yapmak ve nedenlerini 

sorgulamak istiyoruz. 

Ülkemizde tarımsal üretimi 

gerçekleştiren kişilerin bir kısmı il/ilçe 

merkezinde yaşasa da büyük bir çoğunluğu 

kırsalda, eski ismi ile köy/bucak, 6360 

Sayılı Büyükşehir Kanunu sonrasındaki 

ismi ile mahallelerde yaşamaktadır. 

Artan sanayileşme, hizmetler sektörünün 

gelişmesi ve son dönemde ortaya çıkan 

yeni meslek ve iş alanları ülkemiz 

nüfusunu yapısal olarak değişikliğe 

uğratmıştır (Grafik 1). TÜİK verilerine 

göre 1960’lı yıllarda toplam nüfusun yüzde 

66’sı kırsalda yaşarken 2016 yılı itibariyle 

bu oran sadece yüzde 8 olmuştur. Kırsal 

nüfusun bir miktar daha fazla olduğu iddia 

edilse de sonuç olarak demografik yapıda 

önemli bir değişim yaşandığını söylemek 

mümkün. 

 Kırsal nüfustaki bu hızlı değişim 

şüphesiz ki tarım sektörünü de çeşitli 

yönlerden etkiledi. Özellikle il/ilçe 

merkezine yakın köylerde yaşayan birçok 

çiftçinin çeşitli nedenlerden dolayı evini 

il/ilçe merkezine taşıdığı biliniyor. Bu 

kişilerin bir kısmı tarımsal üretime devam 

ediyor olsa da son 15 yılda tarımsal 

istihdam 1,9 milyon kişi azalarak 2018 

yılında 5,3 milyon kişiye geriledi. Aynı 

dönemde toplam istihdam içerisinde 

tarımın payı da yüzde 34’ten yüzde 18’e 

düştü. 

Tarımsal istihdamın toplam istihdam 

içinde, kırsal nüfusun toplam nüfus 

içerisindeki paylarının azalması ekonomik 

gelişmenin beklenen sonuçlarından biri 

olsa da ülkemizdeki değişim hızlı ve 

plansız olarak gerçekleştiği için tarımsal 

üretimin sürdürülebilirliği konusunda 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

İzmir ili özelinde kırsal nüfusun, 

dolayısıyla tarımsal nüfusun yapısındaki 

değişiklik üzerine daha detaylı bir inceleme 

yapmak için geçim kaynağı ağırlıklı olarak 

tarımsal üretim olan 15 köy belirlenmiştir. 

15 köyün 1965, 1980, 2000 ve 2016 yılına 

ait nüfus bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. 

Verilere göre 1965-80 yılları arasında 

10 köyün nüfusunda artış 5’inde düşüş, 

1980-2000 yılları arasında 6 köyün 

nüfusunda artış 9’unda düşüş, 2000-2016 

yılları arasında ise 14 köyün nüfusunda 

düşüş sadece 1 köyün nüfusunda artış 

görülmüştür. Verilerin derlendiği 1965-

2016 yılları arasındaki yaklaşık 50 yıllık 

toplam sürede ise 6 köyün nüfusunda artış 

9 köyün nüfusunda düşüş görülmüştür. 

Tablo genel olarak 

değerlendirildiğinde 2000 yılından sonra 

köylerin nüfusunda önemli bir gerileme 

yaşandığı görülmektedir. İncelenen köyler 

arasında bu tarihten sonra nüfus artışı 

yaşanan tek köy Kınık ilçesinin Örtülü 

köyü olmuştur. Veriler aynı zamanda 2000 

yılından sonra ovalarda kurulu köylerin 

nüfuslarındaki azalışın dağlarda kurulu 

köylere göre daha yüksek olduğunu da 

ortaya koymaktadır. Nitekim dağlık 

bölgede kurulu 9 köyün 2000 yılından 

sonraki nüfus düşüşü ortalama yüzde 

25 olurken, ovalık alanlarda kurulu 6 

köyün nüfusunun aynı dönemdeki azalışı 

ortalama yüzde 51 olmuştur. 

Bu durumu tam olarak açıklamakta 

eksik kalsa da ova ve dağda yetişen 

tarımsal ürün deseni ile bu ürünlerin 

gelir düzeyinin de farklı oranlarda 

olmasının nüfus değişimine etkisi 
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olduğu düşünülmektedir. Nitekim bu 

dönemde ova arazilerinde üretilen pamuk, 

dane/silajlık mısır, salçalık domates, 

turşuluk biber gibi tarla bitkilerinin fiyat 

artışlarının dağlık bölgelerde yetişen 

incir, kestane, ceviz, kiraz gibi meyveler 

ile bal vb. hayvansal ürünlere göre daha 

düşük olduğu bilinmektedir. Ayrıca, tarla 

bitkilerine yapılan masrafların daha çok 

olması bu üreticilerin görece daha düşük 

gelirlerle üretim yapmasına, işçiliğinin 

de daha çok olması daha fazla emek 

harcamasına neden olmuştur. Dolayısıyla 

tarımsal faaliyetlerden beklediği geliri 

elde edemeyen üreticiler, özelliklede çiftçi 

çocukları şehir merkezlerindeki farklı iş 

imkânlarını değerlendirmeye başlamıştır. 

Köylerdeki nüfus azalışının en 

önemli sonuçlarından birisi köyde 

yaşamaya devam eden nüfusun yaş 

ortalamasının yüksek olmasıdır. Nitekim 

iki ayrı proje kapsamında İzmir ilinde 

yapılan üretici anket çalışmasında da 

bu durum açıkça görülmektedir. İzmir 

Ticaret Borsası tarafından yürütülen 

“Türkiye’de Koyunculuk Faaliyetinin 

Geleceği ve Sürdürülebilir Üretimi” isimli 

proje kapsamında koyunculuk faaliyeti 

ile uğraşan 126 üretici ile yapılan ankette 

ortalama yaş 50 olarak bulunmuştur. 

İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi 

İİBF işbirliğinde gerçekleştirilen “Türk 

Tarımının Global Entegrasyonu ve 

Tarım 4.0” projesi kapsamında İzmir 

ili köylerinde yapılan 500 adet üretici 

anketinde ise ortalama yaş diğer ankete 

paralel şekilde 51 olarak bulunmuştu. 

Bu anket sonucunda ilçeler bazında elde 

edilen ortalama üretici yaşı Grafik 2’de 

verilmiştir. 

 Yukarıda verilen istatistikler temelde 

iki sonucu işaret etmektedir. Birincisi, 

gerçekten büyük çoğunluğu tarımsal 

üretim ile iştigal eden köylü nüfus il/ilçe 

merkezlerine taşınmaktadır. İkincisi ise 

köylerde kalan üreticilerin yaş ortalaması 

yüksektir. İzmir özelindeki bu verilerin 

Türkiye genelinde de benzer olacağı tahmin 

edilmektedir. Üstelik veriler sık sık dile 

getirilen tarım nüfusunun yaşlandığına 

ilişkin görüşleri de desteklemektedir. 

Tarımsal nüfusun yaşlanması sektör 

açısından aşağıdaki sonuçları ortaya 

çıkarmaktadır.

-Yaşlı nüfus fiziki çalışmayı 

gerektiren tarımsal faaliyette yeterince 

aktif olamamakta, üretim faaliyetinin 

olması gerektiği gibi değil, olabildiği kadar 

yapılmasına yol açmaktadır. Bu durum 

hem verimlilik hem de kalite kayıplarını 

beraberinde getirmektedir. 

-Teknolojinin her alanda olduğu gibi 

tarımda da etkin olarak kullanıldığı bir 

dönemdeyiz. Ancak, belirli yaş üzerindeki 

üreticilerin teknolojiye entegrasyonlarının 

zayıf olması üretimde geleneksel 

yöntemlerin devam etmesine neden 

olmakta, bu durumda ülkemiz tarım 

sektörünün toplam verimliliğini olumsuz 

etkilemektedir. 

-Yaşlı nüfusun bilgiye ulaşma 

imkânlarının sınırlı olması tarımsal 

üretimden pazarlamaya kadar her alanda 

eksik ve/veya yanlış bilgi ile üretim 

yapılmasına neden olmaktadır.

-Tarım sektöründe ortalama 

yaşın yükselmesi 10-20 yıl sonra bir 

kuşak boşluğuna neden olabilecek, 

birçok boşalmış köy ile karşı karşıya 

kalınabilecektir. Bu durum bir taraftan 

etkin kullanılan tarımsal alanların giderek 

azalmasına, diğer taraftan karmaşık 

sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden 

olabilecektir. 

Neden köydeki genç nüfus tarımla 

uğraşmak istemiyor ve çoğu zaman daha 

az gelire razı olarak il/ilçe merkezlerine 

göç ediyor? 

Bu soruya verilecek doğru cevaplar 

çözümünde kilit noktaları aslında. 

-Birincisi, tarımsal faaliyete 

ülkemizde ne yazık ki bir meslek olarak 

bakılmamakta, basit ve vasıfsız bir iş olarak 

algılanmaktadır. Oysaki tarım bilgi, beceri 

ve deneyim gerektiren ciddi bir iştir. 

-İkincisi, kabul etmek gerekir ki 

köyde yaşayan ve tarımla uğraşan gençler 

aile kurmada önemli sorunlar yaşıyor. 

Tarımla uğraşan her kişiye özelliklede 

gençlere maalesef bir girişimci olarak 

bakılmıyor, vasıfsız bir kişi olarak 

algılanıyor. 

-Üçüncüsü, köyde yaşayan ve 

ebeveyn olmuş genç çiftçiler çocuklarının 

daha iyi imkânlara sahip bir çevrede 

büyümesini, kreş-okul-sosyal etkinlik gibi 

imkânlara sahip olmasını istedikleri için il/

ilçe merkezlerine taşınabilmektedir. 

-Dördüncüsü, parçalanmış arazi 

varlığı birçok üreticinin yeterli ekonomik 

gelire ulaşmasına engellemekte ve farklı iş 

kollarına yönelmelerine neden olmaktadır. 

-Beşincisi ise, ülkemizde tarımsal 

ürün piyasalarında istikrarlı bir gelir 

ortamı yaratılamamasıdır. Bu durum 

gençlerin sabit bir maaşı olan iş fırsatı 

aramalarına yol açmaktadır.

Tarım sektörümüzde sürdürülebilir 

üretim ve ticaret imkânlarının sağlanması 

gençlerin bu alanda girişimci olması ile 

yakından ilgilidir. Bu nedenle, tarımın 

daha çocukluktan başlayarak anlatılması 

büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, 

yaşanabilir şehirler kadar yaşanabilir 

köylerde yaratmalıyız. Bu amaçla köylerde 

bir taraftan altyapı eksikliklerinin, diğer 

taraftan mümkün olan en yüksek sosyal 

imkânların oluşturulması için çalışmalıyız. 

Aksi takdirde tarım ürünleri ithalatı 

yanında, yabancı çiftçide ithal emek 

zorunda kalabiliriz. 
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İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde 

Genç İşi Kooperatif ile birlikte 18 Nisan 

2019 Perşembe günü Türkiye’de bir ilk 

olan Uluslararası “Duyarlı İşletmeler” 

Konferansı düzenlendi. Konferansta özel 

sektör ve sosyal dayanışma ekonomisi 

bileşenleri bir araya gelerek, “Duyarlı 

İşletmeler” hakkında sunumlarla konuyu 

masaya yatırdı.

Konferansta, yurt içi ve yurt 

dışından gelen panelistler, interaktif ve 

Skype bağlantısıyla sosyal dayanışma ve 

kurumlar arası diyalog projeleri ile ilgili 

sunumlar gerçekleştirdi. Konferansın açılış 

konuşmasını İzmir Ticaret Borsası Genel 

Sekreteri Dr. Erçin Güdücü yaptı.

Güdücü, konuşmasında toplumsal 

refahın ve gelir adaletinin ancak ve ancak 

bilgiyi çoğaltmakla mümkün olabileceğine 

dikkat çekti.

Güdücü, “ Bilgi ile donanmış birlikten 

kuvvet doğar. Bugün burada hem bilgi 

sahibi hem de inanmış insanların birlikte 

olduğunu görmek benim için her şeyden 

daha önemli. Ticaret Bakanlığımızın iki 

yıldır seferde olan sosyal kooperatifler treni 

ile toplumsal bilinç oluşturma çabalarının, 

bu tür sivil girişimlerle desteklenmesini 

ve çeşitlendirilmesini son derece faydalı 

buluyorum” dedi. 

“Borsa olarak sevginin de, servetin 

de paylaşılarak büyüdüğüne inanıyoruz”

Borsa olarak sevgi ve servetin 

paylaşılarak büyüyeceğine inandıklarını 

da aktaran Güdücü, “Bizler sevginin de, 

servetin de paylaşılarak büyüdüğüne 

inanan insanlarız. Bu nedenle, borsa 

çatısı altında kurduğumuz E-Commodity 

Bazaar Emtia Alım-Satım Portalı ile 

sadece İzmir’de değil; tüm Türkiye’deki 

üreticilere, hatta İtalya ve Macaristan’daki 

üreticilere hiçbir ücret ya da komisyon 

ödemeden sanal ortamda ticaret yapma 

imkânı tanıyoruz. Tarım ve sanayi 

sektörünün entegrasyonunu sağlamak 

amacıyla, bitkisel ve hayvansal üretim 

yapan işletmelerin ve bunların işlenmesine 

yönelik sanayi tesislerinin yer alacağı 

süs bitkileri, seracılık ve süt sığırcılığı 

alanlarında tarıma dayalı ihtisas organize 

sanayi bölgeleri kurulması için ilimizdeki 

diğer odalarla eşgüdüm içinde ilerliyoruz. 

“İş dünyası aile içi şiddete karşı - Business 

Against Domestic Violence” (BADV) 

projesinin bir parçasıyız. Urla’da, 

korunmaya muhtaç çocuklarımız için 

inşa edilen Koruncuk köyüne destek 

oluyoruz. Bölgemize özgü ürünlerin 

dünyaca tanınmasını sağlamak adına, 

onları coğrafi işaret alarak tescilliyoruz. 

Borsa çatısı altında açtığımız zeytin ve 

zeytinyağı tadım odası ile sektörün kalite 

çıtasını yükseltmek için eğitimler veriyor; 

çalıştaylar düzenliyoruz. Borsa akademi 

faaliyetleri ile tarıma ve gıdaya dair sahip 

olduğumuz bilgi birikimini toplumun 

farklı kesimleri ile paylaşıyoruz” ifadeleri 

ile sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından 

panelistler, 4 oturumla devam eden 

konferansta,  Geleceğe uyumlu ve sosyal 

anlamda duyarlı işletmeler, sosyal ve 

çevresel sürdürülebilirlik odağında özel 

sektör, duyarlı işletmelerin finansmanı 

ve duyarlı işletmeler ve sürdürülebilir 

kalkınma hedefleri başlığı ile interaktif  

ve yurtdışından Skype bağlantısı 

ile katılımcılarla bilgi alışverişinde 

bulundular.

Borsa, “Duyarlı İşletmeleri” tartıştı

KONFERANSKONFERANS
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Üyelerinin daha düşük faizle uzun 
vadede finansmana ulaşımı için harekete 
geçen İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret 
Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 
Vakıfbank ile özel bir protokol imzaladı. 

Oda ve Birlik üyelerinin finansman 
ihtiyaçlarına yönelik avantajlı ürünler 
sunmanın yanı sıra, imalatçı ve ihracatçı 
firmalara, özel finansman olanakları 
sağlamayı öngören protokolün imzalarını, 
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve EİB Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi ile Vakıfbank Ege 1’inci 
Bölge Müdürü Tuna Turgut ve Ege 2’nci 
Bölge Müdürü Hayati Yaman attı. Protokol, 
KOBİ Dost Kredi, Katma Değer Üreten 
İmalatçı-İhracatçı Kredisi ve Makine Alım 
Kredi kampanyalarından kapsamında düşük 
faizle, uzun vadede ve minimum masrafla 
kredi imkanlarını içerdi. 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, spekülatif kur atağıyla başlayan 
türbülans döneminde kamu bankaları 
ve birkaç özel banka dışında bankacılık 
sektörününün adeta oyuna ara verdiğini 
ve bu tutumun türbülansı daha sert 
hissetmemize neden olduğunu belirterek 
şunları söyledi: 

“Biliyoruz ki hiçbir bankanın 
saygınlığı, müşterisinin saygınlığından 
fazla değildir. Bankalar, müdebbir tüccar 
gibi davranma yükümlülüğü olan kurumlar 
olduğu kadar ülke ekonomisinin sağlığını da 
düşünmek zorundadır. Sadece yaşadığımız 
bu sıkıntılı dönemde değil, geçmişte de 
piyasa dostu bir politika izlemeyi prensip 
edinmiş bankalardan biri olan Vakıflar 
Bankası’na, bu yaklaşımı için teşekkür 
ediyorum. Bankalarımız bilmelidirler 
ki; İzmir Türkiye’nin yükselen yıldızıdır 
ve sanayicisinden tüccarına, çiftçisinden 
ihracatçısına kadar bu kente verilen her 
kuruş kredi, ülke için fayda olarak misliyle 
dönecektir.”

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Özgener, Vakıfbank yöneticilerine 
teşekkür ederek, “Vakıf Bank ile geniş 

alternatifler içeren bu protokolü İzmir’in tüm 
meslek kuruluşlarıyla birlikte imzalamaktan 
mutlu olduğumuzu özellikle vurgulamak 
istiyorum. Protokolün üyelerimize faydalı 
olmasını diliyorum” dedi. Günümüzde 
yatırım, istihdam ve ihracat için öncelikle 
uygun koşulla finansmana ihtiyaç 
duyulduğunun altını çizen Özgener, finans 
kuruluşları ile reel sektörün kesintisiz 
diyaloğunun ülke kalkınmasına da hizmet 
edeceğini, protokollerin de bu anlamda 
büyük önem taşıdığını kaydetti. 

Reel sektör ve finans sektörünün 
birlikteliğinin önemine vurgu yapan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bankacılık sisteminin 
tam olarak uygulanmadan piyasaların 
açılmasının mümkün olmadığını, özel 
bankaların da finansal destekler konusunda 
kamu bankalarımız gibi aktif rol almasıyla 
ekonominin canlanacağını, kamu 
bankalarımız gibi özel bankalarımızın 
da gereken hassasiyeti göstermesini 
beklediklerini belirtti. Üyelerinin 
finansmana erişimini kolaylaştıracak her 
türlü işbirliğine açık ve hazır olduklarını ifade 
eden Yorgancılar, Vakıfbank yetkililerine 
teşekkür etti ve protokolün hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Türkiye’nin 2019 yılı ihracat hedefinin 
200 milyar dolar, Ege Bölgesi’nin ihracat 
hedefinin ise; 25 milyar dolar olduğuna işaret 
eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılı Ağustos 
ayı sonrasında faizlerde yaşanan yükselme 
sonrasında Türk ihracatçılarının bankalardan 
kredi kullanamaz pozisyona düştüğünü, 
bu durumun ihracat rakamlarında kendini 
hissettirdiğini kaydetti. 

 Türk ihracatçısının 2018 yılının ikinci 
yarısında finansmana ihtiyaç duyduğunda 
Türk Eximbank dışında yanında ne kamu, 
ne de özel sektör bankalarını göremediğini 
anlatan Eskinazi, “Vakıfbank ile yapacağımız 
bu anlaşma Ege İhracatçı Birlikleri’ne üye 
8 bin faal ihracatçı firmamız açısından 
çarkların tekrar daha hızlı dönmesini, 
ihracatçılarımızın rekabetçiliğini 
güçlendirerek ihracatını arttırmasını 
sağlayacak. Konkordato sürecine girmiş 

firmaların iflasa sürüklenmesini önleyecek. 
2018 Ağustos’undan sonraki süreci son 
derece kötü yöneten özel sektör bankalarının 
da pozisyonlarını değiştirmesine ve günah 
çıkarmalarına imkan verecek” şeklinde 
konuştu.

Protokol neler içeriyor?
Uygun faizli kredi imkanı ve birçok 

bankacılık hizmetinde masraf muafiyeti 
sunan protokol kapsamında, işletme 
kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, 
makine alım kredileri, yatırım kredileri, 
çevre bankacılığı enerji kredileri ile gayri 
nakdi krediler uygun maliyetlerle sunulacak.  

İşletme Kredileri kapsamında 
Oda ve Birlik üyeleri, işletme faaliyetleri 
ihtiyaçlarının çözümü için oluşturulan 
KOBİ Dost Kredi, Katma Değer Üreten 
İmalatçı-İhracatçı Kredisi ve Makine Alım 
Kredi kampanyalarından faydalanabilecek. 
Aynı zamanda işletme faaliyetlerini 
sürdürecekleri, mesleklerini icra edecekleri, 
firma faaliyetlerinde veya yatırım amacıyla 
ticari işletmeleri adına gayrimenkul 
alımlarının finansmanı için İşyeri Edindirme 
Kredisi,  0 km ve ikinci el araç alımları ile 
araç filosu kurmak için kullanabilecekleri 
Araç ve Filo Kredilerini uygun maliyetlerle 
temin edebilecekler.

6 ay ödemesiz 60 aya varan vadeler
VakıfBank’ın Katma Değer Üreten 

İmalatçı- İhracatçı Kredisi, kapsamında 
özel destek verilirken; KOBİ Dost Kredisi 
Kampanyası ile de 6 ay ödemesiz dönemli 
toplam 60 aya varan vadelerde kredi imkanı 
sunuluyor.  

4 Başkan ve Vakıfbank imzaladı:

Uzun vadede düşük faizli kredi imkanı
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Araştırmanın önemi ve amacı:

Türkiye bir tarım ülkesidir. Tropikal 

iklime özgü birkaç bitki dışında hemen hemen 

tüm bitkiler ülkemizde yetişebilmektedir. Diğer 

bir açıdan tarım, ülkemizin kalkınmasında 

oldukça önemli bir unsurdur. Bu nedenle tarımın 

ve tarıma dayalı sanayinin sürdürülebilirliği 

sağlamak milli ekonominin gereğidir.  

Ege Bölgesi, ülkemizin milli gelirine 

önemli katkılar sağlayan bazı tarım ürünlerine 

evsahipliği yapmaktadır. Bunlar içerisinde 

kalitesiyle ön plana çıkan Ege Pamuğu, dünya 

ihracat lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru 

üzüm (bir diğer adıyla Ege Sultani Üzümü) ve 

kuru incir (Ege İnciri), Ege’nin dağlarında ve 

ovalarında yetişen milyonlarca zeytin ağacından 

özenle toplanan zeytinler ve bunlardan elde 

edilen leziz zeytinyağları yer almaktadır. İzmir 

Ticaret Borsası olarak bu önemli ürünleri 

korumayı bir borç bildik ve bu yönde aşağıda 

logoları yer alan coğrafi işaret tescillerini 

Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla 

2003 yılında aldık. 2017 yılında yaptığımız 

çalışma ile de Urla Sakız Enginarı isimli coğrafi 

işaretimizi alarak dünya çapında koruduğumuz 

ürün sayısını dörde çıkardık. 

Türkiye’de tarımın yapısal sorunlarına 

ilişkin iki önemli not:

- Maliyet konusu: Türkiye güçlü bir 

tarım ülkesi olmasına rağmen, girdilerde 

dışa bağımlılık, yüksek üretim maliyetleri, 

verimlilik sorunları, arz zincirinde yaşanan 

sıkıntılar vb. nedenlerle son yıllarda zor 

dönemler geçirmektedir. Üstü açık fabrika 

benzetmesi tarımın risk ve belirsizliklerle içi içe 

olduğunu anlatmaktadır. Bir de uzun dönemli 

tarım politikalarının hayata geçirilememesi 

tarımı çoğu kesim için gerçekten zor ve sancılı 

bir faaliyete dönüştürmektedir. 

- Ölçek konusu: Ülkemizde küçük 

ölçekli aile çiftçiliği yapan işletme sayısı her 

geçen yıl azalmaktadır. Gençler, kırsaldaki sosyo 

– ekonomik problemlerden ötürü tarımdan 

uzaklaşmaktadır. Kırsalda mecburiyetleri gereği 

kalmakta olan yaşlı kesim, kısıtlı imkânlarla 

tarım yapmaktadırlar. Ekonomik açıdan işletme 

ölçeği büyüdükçe tarımsal üretim maliyetleri 

düşmektedir. Aile işletmelerince üretilen 

birçok tarım ve gıda ürünü kalitesiyle ön plana 

çıkmaktadır. Tarım ürünlerinin korunması aile 

işletmelerinin korunmasından geçmektedir. 

Türkiye’de tarımın yapısal birçok 

problemi olduğu kesindir ancak bu yazımızda 

bu sorunlara daha fazla değinmeden 

çalışmamızın konusu olan tarımsal üretim 

maliyetinden bahsetmek istiyoruz. Tarımsal 

ürünlere ilişkin üretim maliyeti hesabı T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları vb 

bazı kurumlar tarafından da yapılmaktadır. 

İzmir Ticaret Borsası olarak üretim maliyeti 

araştırmasını tüm tarım ürünlerinde değil 

sadece Borsamız kotasyonunda önemli bir 

yere sahip olan pamuk, üzüm, incir, zeytin ve 

zeytinyağı ürünleri için 2012 yılından buyana 

düzenli olarak yapılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Ege Bölgesi’nin en 

önemli tarımsal emtialarından olan pamuk, 

kuru üzüm, kuru incir, zeytin ve zeytinyağı 

için tarımsal üretim maliyetinin hesaplanması 

ve maliyetin getirdiği olumsuz sonuçların 

saptanmasıdır.  

Araştırmanın yöntemi:

Tarım ürünleri piyasası tam rekabet 

piyasasının en ideal örneğidir. Ancak tarımsal 

üretim ve tarım ürünleri ticareti, sektörün yapısı 

gereği risk ve belirsizliklerin en yoğun yaşandığı 

sektördür. Bu nedenle tarımsal ürünlerinin 

sürdürülebilir arzı büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın 

ana konularından biri üretim dönemine katılan 

girdi maliyetleridir. Üretime katılan girdilerin 

fiyatlarında yaşanan değişimler pazarlama 

kanalında aksamalara sebep olmakta ve tarım 

ürünleri fiyatlarını her kademede doğrudan 

etkilemektedir. Üretim maliyeti, bu çalışmanın 

ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışma ile 

incelenen 4 ürün için tarımsal üretimin her 

aşamasında karşılaşılan masraflar ortaya 

konularak sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın 

önemi tartışılmaktadır.

Üretim maliyeti hesabında kullanılan 

veriler, üretim bölgesini temsil edebilecek 

düzeyde olan üreticilerle yapılan yüz yüze anket 

yöntemiyle toplanmıştır.  Çalışma İzmir, Aydın, 

Manisa ve Balıkesir illerini kapsamaktadır. 

Elde edilen verilerin analiz sürecinde 

pamuk için tek yıllık, kuru üzüm, kuru incir 

ve zeytin için ise çok yıllık bitkilerden elde 

edilen tarım ürünlerinin üretim maliyetleri 

hesaplamalarında kullanılan bilimsel 

yöntemlerden faydalanılmıştır. 

Maliyetler, değişken ve sabit masraflar 

olarak iki ana kalemde incelenmiştir. 

Değişken masraflar: Üretim hacmine 

bağlı olarak azalan veya artan masraflardır. 

Bitkisel üretimde değişken masraflar: Tohum, 

fidan, gübre, ilaç, yakıt, işçilik masrafları, ürün 

satış ve taşıma masrafı, ürün sigortası vb.’dir. 

Sabit masraflar: Üretim hacmine 

bağlı olmayan, mutlaka yapılması gereken 

masraflardır. Bunlar; arazi kirası, sigorta, 

yıpranma payı, sermaye faizi (makine, bina 

vb.), vergi vb. kalemlerdir. Sabit masraflar 

maliyet hesaplamalarında genelde göz 

önünde bulundurulmamakta ve dikkate 

Kütlü pamuk, kuru üzüm, kuru incir, 

sofralık zeytin ve zeytinyağı 

2018 yılı tarımsal üretim maliyetleri; 

Ege Bölgesi araştırması

Çalışma Ekibi:

Kenan KESKİNKILIÇ
Ar-Ge Müdürlüğü - Uzman

Bilge KEYKUBAT
Ar-Ge Müdürlüğü - Uzman
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alınmamaktadır. Ancak toplam giderlere 

ilave edilmesi maliyet muhasebesi açısından 

zorunludur. 

Çeşitli Giderler: Beklenmeyen masraflara 

karşılık eklenen bu maliyet unsuru, masraflar 

toplamının %5’i olarak esas alınmıştır. 

Arazi Kirası: Kayıt tutan çiftçinin 

yetiştiricilik yaptığı arazi kendisinin ise söz 

konusu köyde geçerli olan arazi kirası değeri 

kuru veya sulu olması dikkate alınarak anket 

yoluyla belirlenmiştir.

Sermaye Faizi: Masraflar Toplamı, Çeşitli 

Giderler ve Arazi Kirası toplamının %8’i (Ziraat 

Bankası yıllık faiz oranı) hesaplamada dikkate 

alınmıştır. 

Yönetim Giderleri: Masraflar Toplamı, 

Çeşitli Giderler ve Arazi kirası toplamının %3’ü 

olarak esas alınmıştır.

Anket yoluyla elde edilen veriler 

bilgisayar ortamında derlenerek her bir gider 

kalemi için yapılan tüm anket sonuçlarının 

ortalaması alınmıştır. Ortalama verilerin 

toplamı ana gideri oluşturmuştur. 

1 Kg üretim maliyeti hesabında kullanılan 

verim miktarı, her bir köyde veya bölgede 

yapılan üretici görüşmelerinde saptanan verim 

miktarlarının ortalamasıdır.

1 Kg ürün için üreticinin ödediği bedel 

1 dekar alanda yapılan toplam masrafın, aynı 

alandan elde edilen üretim miktarına bölünmesi 

ile tespit edilmiştir.

1- Ege Bölgesi Kütlü Pamuk Tarımsal 

Üretim Maliyeti

Dünya pamuk talebi, artan dünya 

nüfusuna paralel olarak artmaktadır. Dünyada 

az sayıda ülkenin ekolojisi pamuk tarımına 

elverişli olması nedeniyle, dünya üretiminin % 

80’ine yakını Türkiye’nin de içinde bulunduğu 

Pamuk Kuşağında yer alan az sayıda ülke 

(Bangladeş, Endonezya, Özbekistan, Çin, 

A.B.D., İspanya, Yunanistan, Mısır vd) 

tarafından üretilmektedir.

Ülkemizde en yüksek cari fazla veren 

tekstil sektörümüzün pamuk tüketimi 

yaklaşık 1,5 milyon tondur. Ancak, özellikle 

son yirmi yılda yaşanan birtakım ekonomik 

olumsuzluklar nedeniyle yurtiçi üretim, talebi 

karşılayamaz hale gelmiş olup bugünkü yerli 

üretim ancak talebin yarısını karşılar hale 

gelmiştir. Pamuk üretiminde kendine yeter 

bir ülke olamamamızın ana sebebi üreticilerin 

alternatif ürünlere yönelmesi olmuştur. Bunun 

nedeni ise üreticinin pamuk tarımından kar 

edememesi, çoğu küçük aile işletmelerinin 

masraflarını dahi karşılayamadığı dönemler 

yaşamasıdır. 

Tarımsal üretim maliyeti sorunu pamuk 

üretiminin sürdürülebilirliğini olumsuz 

etkileyen en önemli unsurdur. Maalesef pamuk 

üretim sürecinde kullanılan girdilerin büyük 

çoğunluğunun tedariğinde dışa bağımlılık 

söz konusudur. İthal edilen girdilerin 

fiyatlarına müdahale edilememesi maliyetlerin 

yükselmesine, pamukta uluslararası anlaşmalar 

gereği yurtiçi fiyatların 

dünya fiyatlarına 

paralel seyretmek 

zorunda olması 

ise üreticilerin kar 

edememesine sebep 

olmaktadır. 

2018 yılına 

ilişkin pamuk üretim 

maliyeti Çizelge 1’de 

sunulmaktadır. 

Ç a l ı ş m a n ı n 

sonucuna göre 

2018 yılında pamuk 

üreticisinin 1 dekar 

alanda pamuk 

yetiştirmek için 

değişken ve sabit 

giderlere ödediği 

toplam bedel l.614,63 

TL’dir. Bunun 931,14 

TL’si değişken 

masraflar olup 683,49 

TL’si tarla kirasının 

da içinde barındıran sabit masraflardan ibaret 

olduğu hesaplanmıştır.

Anket çalışma bölgesinde tespit edilen 

ortalama verim 455,83 Kg/Dekar’dır. Sonuç 

olarak dekara toplam masrafın ortalama 

verime bölünmesiyle elde edilen 1 Kg pamuk 

üretim maliyeti 2018 yılı için 3,54 TL olduğu 

hesaplanmıştır. 

2- Ege Bölgesi Çekirdeksiz Kuru Üzüm 

Tarımsal Üretim Maliyeti

Kuru üzüm Ege Bölgesinin en önemli 

ihraç ürünlerinden birisidir. İngiltere, Almanya, 

Hollanda, İtalya, Fransa ve Belçika kuru üzüm 

ihraç edilen ülkelerin başında gelmektedir. 

Bölgemizde Manisa, Denizli ve İzmir illerinde 

yetiştirilmekte olan üzümün ticaretinin önemli 

bir kısmı İzmir Ticaret Borsası Kuru Üzüm 

İşlem Salonu’nda 

gerçekleşmekte, 

Salonda tespit 

edilen fiyatlar 

ülkemizde ve 

dünyada referans 

fiyat olarak kabul 

görmektedir.  

D ı ş 

ticarete konu 

olan tarımsal 

ü r ü n l e r d e 

m a l i y e t l e r 

daha hassas bir 

konudur. Çünkü 

u l u s l a r a r a s ı 

p i y a s a d a 

ürün fiyatının 

diğer ülkelerle 

rekabette ayrı bir 

önemi vardır. Bu 

nedenle maliyet 

konusu her yeni 

dönemde daha hassas bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Çizelge 2’de 2018 yılı ürünü için 

hesaplanan kuru üzüm üretim maliyeti yer 

almaktadır. 

Yapılan araştırma sonucuna göre 2018 

yılında kuru üzüm üreticisinin 1 dekar alanda 

üretim yapabilmek için ödediği ortalama bedel 

2.258,30 TL’dir. Bunun 1.337,63 TL’si değişken 

masraflar olup 920,67 TL’si sabit masraflardan 

ibarettir.

Anket çalışma bölgesinde tespit edilen 

ortalama verim 516,43 Kg/dekar’dır. Sonuç 

olarak dekara toplam masrafın ortalama verime 

bölünmesiyle elde edilen 1 Kg kuru üzüm 

üretim maliyetinin 2018 yılı için 4,37 TL olduğu 

saptanmıştır. Ancak bu maliyet hesabına 

örtük (sabit) masrafların dahil edilmemesi 

durumunda hesaplanan Kg maliyeti 2,59 TL’dir.
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Kuru üzüm maliyetleri detaylı 

incelendiğinde sabit masrafların çok yüksek 

olduğunu görmekteyiz. Üretim miktarına 

bağlı olmaksızın ortaya çıkan ve görünmeyen 

giderler olarak adlandırabileceğimiz sabit 

giderler toplamı 920,67 TL’dir. Burada en yüksek 

rakamın arazi kirası veya çıplak arazi değerinin 

faizi olduğunu görmekteyiz. Tam da bu noktada 

önemli bir hususu vurgulamak gerekmektedir. 

Bölgede arazilerin kıymeti yüksek olduğundan 

özellikle üzerinde bağ tesisi olan arazi kirası da 

oldukça yüksektir. Yapılan çalışma neticesinde 

kuru üzüm yetiştiriciliğinin kira yoluyla 

yapılmasının ekonomik açıdan karlı olmadığını 

söyleyebiliriz. Bu nedenle Ege Bölgesi’nde kuru 

üzüm yetiştiriciliği, arazi sahiplerinin kendi 

aile işgücü üretime katarak gerçekleşmekte 

olduğunu gözlenmektedir. 

3- Ege Bölgesi Kuru İncir Tarımsal 

Üretim Maliyeti

Kuru incir, kuru üzüm gibi Bölgenin ve 

Ülkemizin önemli ihraç ürünlerinden birisidir. 

Bugün dünyada az sayıda ülke kuru incir 

yetiştirmektedir. Türkiye, dünya kuru incir 

üretiminin  %50’ini 

karşılayarak dünya 

kuru incir ihracat 

lideri olmuştur. 

İ n c i r 

ü l k e m i z i n 

hemen hemen 

her bölgesinde 

yetişebilmektedir. 

Ancak Ege Bölgesi 

k u r u t m a l ı k 

incirin hemen 

hemen tamamının 

y e t i ş t i r i l d i ğ i 

bölgedir. Bunda 

Ege Bölgesinin ideal 

ilkim koşullarının 

etkisi büyüktür. 

Kuru incir 

tarımsal üretim 

maliyeti hesabı 

a r a ş t ı r m a s ı n ı n 

sonuçları Çizelge 

3’de belirtilmiştir.

Y a p ı l a n 

araştırma sonucuna göre 2018 yılında kuru incir 

üreticisinin 1 dekar alanda üretim yapabilmek 

için ödediği ortalama bedel 1.138,69 TL’dir. 

Bunun 658,48 TL’si değişken masraflar olup 

480,21 TL’si sabit masraflardan ibarettir.

Anket çalışma bölgesinde tespit edilen 

ortalama verim 201,80 Kg/dekar’dır. Sonuç 

olarak dekara toplam masrafın ortalama verime 

bölünmesiyle elde edilen 1 Kg kuru incir üretim 

maliyetinin 2018 yılı 

için 5,64 TL olduğu 

saptanmıştır. 

4- Ege Bölgesi 

Sofralık Zeytin ve 

Zeytinyağı Tarımsal 

Üretim Maliyeti

Zeytin bir 

Akdeniz coğrafyası 

bitkisidir. Akdeniz 

kuşağı boyunca 

uzun bir koridorda 

yetişmekte olan 

Zeytin Ege Bölgesiyle 

özdeşleşmiş bir 

ağaçtır. Bizans 

zamanlarından kalma 

dik yamaçlarda 

yerçekimine karşı 

yüzlerce yıldır ayakta 

duran ve meyve 

vermeye devam eden 

ağaçlar vardır. 

Zeytin ve 

zeytinyağı katma 

değeri yüksek 

ürünlerdir. Bölgede 

binlerce ailenin 

geçim kaynağını 

o l u ş t u r m a k t a d ı r. 

Gerek sofralık gerekse yağlık olarak 

değerlendirilen zeytinler Ege Bölgesi Tarımsal 

üretim deseninde önemli bir yere sahiptir. 

2018 yılı ürünü zeytin ve zeytinyağı 

tarımsal üretim maliyeti sonuçları Çizelge 4’de 

sunulmuştur. 

Çalışmanın sonuçlarına göre 1 dekar 

alanda sofralık zeytin üretimi için değişken 

giderlere harcanan bedel (girdiler, bahçe bakımı 

ve işçilik ile hasat) toplamda 1.163,08 TL/da’dır. 

Bunun yanında görünmeyen (sabit) giderler 

(sermaye faizi, idari giderler vd) toplamda 

622,58 TL/da’dır. Değişken ve sabit giderlerin 

toplamı maliyet muhasebesi anlamında 

üretim masraflarını yansıtmakta olup 1 

dekarda toplam üretim masrafı 1.785,59 TL 

olarak hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen 

ortalama sofralık zeytin verimi 691,83 Kg 

olup toplam üretim masrafına bölünmesinde 

elde edilen sonuca göre 1 kg sofralık zeytinin 

tarımsal üretim maliyeti 2,58 TL olarak 

hesaplanmıştır. 

Yine çalışmanın sonuçlarına göre 1 

dekar alanda zeytinyağı üretimi için değişken 

giderlere harcanan bedel toplamda 491,34 

TL/da ve sabit giderler toplamı ise 289,90 

TL/da’dır. Toplam üretim masrafı 781,25 TL 

olarak hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen 

ortalama zeytinyağı verimi 258,20 Kg olup 

toplam üretim masrafına bölünmesinden elde 

edilen sonuca göre 1 kg zeytinyağı üretiminin 

maliyeti 14,11 TL olarak hesaplanmıştır.

A BAHÇE BAKIMI 683,38 264,26
104,79 60,42

Budama 174,66 121,90
155,46 51,29

98,62 22,73
Sulama 139,44 6,05

10,42 1,88
B HASAT 479,69 174,60

Toplama 466,48 168,04
Nakliye 9,04 5,00

4,17 1,56
B SIKIM --- 52,48

--- 47,48
Nakliye --- 3,75

--- 1,25
C 1163,08 491,34

58,15 24,57
Sermaye Faizi 61,06 25,80

36,64 15,48
416,67 181,25

50,00 42,81
D 622,52 289,90
E 1.785,59 781,25

Zeytin Verimi (Kg/Dekar) 691,83 258,20
--- 55,35

1,68 8,88
Sabit Giderler Dahil 

2,58 14,11

Çizelge 4 Zeytin ve zeytinyağı üretim maliyeti (2018)
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan 

‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ sınıf 

içi eğitimlerinin İzmir ayağının ilki 16 

Mart 2019 Cumartesi günü Demokrasi 

Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

İzmir’de düzenlenen ilk eğitime, 

koordinatörlüğünü İzmir Ticaret 

Borsası’nın yürüttüğü TOBB İzmir Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, 

İzmir Ticaret Borsası Başkanlık Danışmanı 

Dr. Pınar Nacak ve kurul üyeleri katıldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde 

toplam 121 kişinin katılımıyla 

gerçekleştirilen eğitime TOBB İzmir 

Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri 

arasından 7 kişi mentörlük desteği sağladı. 

Eğitimlerin ilk haftası dolayısıyla yapılan 

açılış bölümünde TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel bir konuşma yaptı. 

Kadınları yazılım konusunda 

eğiterek, mobil uygulamalar 

geliştirmelerine destek olmak ve kadınların 

bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve 

girişimciliğini artırmak amacıyla başlatılan 

“Geleceği Yazan Kadınlar Projesi”nin 

önemine değinen Aysel Öztezel, “Sizler 

bizlere göre iş hayatına başlarken bir 

adım daha öndesiniz. Bizlerin iş hayatına 

adım atmadan önce bu tür fırsatlardan 

yararlanma şansımız yoktu. Hepinizin 

bu eğitimler sayesinde iş hayatında daha 

da başarılı olması istiyoruz. En büyük 

amacımız Türk kadınının layık olduğu yere 

gelebilmesi.  Bu eğitimlerin kıymetini bilin 

çünkü iş hayatında başarılı olabilmenin 

en büyük anahtarlarından biri güncel 

teknolojiyi iyi kullanmaktan geçiyor. İş 

hayatında artık rekabetin 

oldukça yüksek olduğu 

bir ortam var ve başarıya 

ulaşmak için mutlaka fark 

yaratmak zorundayız. Sizler 

bu eğitimlerle bir adım önde 

olacaksınız. Bugün yazılım 

geliştirmeyi biliyorsanız, 

geleceğin en hızlı büyüyecek 

şirketlerinde çalışabilirsiniz, 

çalışmak bir yana böyle 

şirketler kurabilirsiniz” 

dedi.  

İzmir Ticaret Borsası Başkanlık 

Danışmanı Dr. Pınar Nacak, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler 

Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği 

Yazan Kadınlar Projesi’ne ve projede 

yer alan kadınlara koordinatör kurum 

olan İzmir Ticaret Borsası’nın desteğinin 

tam olduğunu belirterek, “Bu proje 

ile kadınlarımız geleceği en iyi şekilde 

tasarlayarak ülkemizin aydınlık yarınlarını 

müjdeliyorlar” diye konuştu.

Eğitimin ardından TOBB İzmir İl 

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

Başkanı Aysel Öztezel, İzmir Ticaret 

Borsası Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar 

Nacak ve Kurul Üyelerinden oluşan heyet 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’e de nezaket 

ziyaretinde bulundu. Ziyarette kurul ile 

üniversite arasında yapılabilecek olası 

işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde 

bulunuldu.

‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin İzmir’deki eğitimleri 121 

öğrencinin katılımıyla başladı...

Öztezel: “Ülkemizin Geleceğini Kadınlar Yazacak”
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TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu (KGK), yeni başkanını seçti. 

Kurulun 17 kişiden oluşan İcra Komitesi 

üyelerinin 15’inin katıldığı ve koordinatör 

borsa İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) 

gerçekleştirilen seçimde, Aysel Öztezel 

yeniden başkanlığa seçildi. Başkan 

Yardımcısı ise Zeynep Öner oldu.

 İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, son yıllarda kadın istihdamını 

artırmaya yönelik çalışmaların önem 

kazandığına dikkati çekerek özellikle 

kadın girişimci sayısını artırmak ve 

kadın girişimcileri daha donanımlı hale 

getirmek amacı ile önemli projelere imza 

atıldığını söyledi. Kestelli; “Ancak asıl 

önemli olan, bu program ve projelerin 

sürekliliğinin sağlanarak, bütüncül bir 

bakışla devam ettirilmesi ve toplumun tüm 

kesimleri tarafından benimsenmesinin 

sağlanmasıdır. TOBB Başkanı Sayın Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde hayata 

geçen Kadın Girişimciler Kurullarının da, 

girişimcilik hayatına ilk adımlarını atacak 

kadınlara öncülük ederek, yol göstererek, iş 

hayatına daha fazla katılımlarını sağlayan 

projeler üreterek çok ciddi bir boşluğu 

doldurduğu yadsınamaz bir gerçek” dedi. 

 İcra Kurulu Üyeleri ve yeniden 

başkanlığa seçilen Aysel Öztezel’i 

kutlayan Kestelli, “Yeni dönemde TOBB 

İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu çatısı 

altında tüm üyelerimizin daha etkin ve 

aktif şekilde çalışmalarını yürüteceğine, 

Türkiye’de model oluşturacak projelerin 

hayata geçirileceğini ümit ediyor,  hem 

koordinatör Borsa Başkanı, hem de bir 

kadın olarak tüm gücümle desteğe hazır 

olduğumu vurgulamak istiyorum” diye 

konuştu. 

TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra 

Kurulu Başkanlığı’na seçilen Aysel Öztezel, 

model olabilmek için kadınlara yönelik 

birçok oluşumda yer aldığını belirterek, 

“Belirli birikimleri kazanmış biri olarak 

bu oluşumu da çok sevdim. Dört senedir 

çok iyi ilişkiler kurduk, yol aldık. İkinci 

dönemimizde de bu yolu devam ettirmeye 

ve ileri götürmeye yönelik çalışmalarımız 

olacak. Verdiğiniz güç ve destek için 

teşekkür ederim. Bu sıcak ortamda güzel 

şeyler çıkacağına inanıyorum. Ticarete 

bereket, kadınlarla gelecek” diye konuştu. 

TOBB İzmir KGK’nda İTB adına 

yeni dönemde doğal üye statüsünde görev 

alacak olan İTB Yönetim Kurulu Üyesi 

İlhan Zincircioğlu, “Bu dönem, İzmir’de 

kadın girişimciliğinin gelişimine önemli 

katkılar sağlayacak bu oluşumda, bir erkek 

olarak görev almak, katkı sağlamak benim 

için de hiç kuşkusuz önemli ve yararlı bir 

tecrübe olacak. Toplumumuzun yarısını 

oluşturan kadınlarımızın girişimcilik 

gücü geliştirildikçe ve potansiyelleri 

açığa çıkarıldıkça ülkemizi bir üst 

gelişmişlik seviyesine onların taşıyacağına 

inanıyorum. Bu nedenle, bu konu bana 

göre sadece kadınların konusu değil 

toplumsal bir konudur. Ve stratejik bir 

öneme sahiptir” dedi.

İcra Kurulu üyesi olan Zeynep 

Şebnem Korkut ve Nur Küçükyılmaz‘ın 

mazeretleri nedeniyle katılamadığı 

seçimde, İcra Kurulu üyeleri; İzmir Ticaret 

Borsası’ndan Zeliha Jale Toprak, Işıl Nişli, 

Ayşe Korkmaz, İlhan Zincircioğlu, Dr. 

Pınar Nacak, İzmir Ticaret Odası’ndan 

Aysel Öztezel, Jülide Hergül, Saniye Fıçı, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan Hatice 

İhsan Özduran, Aliağa Ticaret Odası’ndan 

Zeynep Öner,  Bergama Ticaret Odası’ndan 

Seçkin Bakan, Selçuk Ticaret Odası’ndan 

Berru Akbıyık, Tire Ticaret Odası’ndan 

Saadet Şengök, Torbalı Ticaret Odası’ndan 

Gülesin Boyacıoğlu, Ödemiş Ticaret 

Odası’ndan Nezihe Uzunkol oy kullandı. 

Oyların tamamını alan Aysel Öztezel 

başkanlığa seçilirken, Zeynep Öner başkan 

yardımcısı oldu. 

Kadın Girişimciler Başkanını Seçti

TOBB İzmir KGK’nın Başkanı Aysel Öztezel 

güven tazeledi
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Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu Yeni Dönem 

İlk Genel Kurul Toplantısı, 29 Nisan 2019 

Pazartesi günü, İzmir Ticaret Borsası 

Yeni Meclis Salonu’nda geniş katılımla 

düzenlendi.

Toplantıya TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Kadın Girişimciler Kurulu 

Doğal Üyesi İlhan Zincircioğlu, İzmir 

Ticaret Borsası Başkanlık Danışmanı ve 

Kadın Girişimciler Kurulu Doğal Üyesi Dr. 

Pınar Nacak ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmaları 

bölümünde; İzmir Ticaret Borsası 

Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar Nacak 

kurul üyelerine mevzuat ve kurul 

çalışmalarının işleyiş düzeni hakkında 

bilgi aktardı. Pınar Nacak, konuşmasının 

son bölümünde “Kurul faaliyetleri 

ilimizdeki kadın girişimci potansiyelini 

geliştirmek adına çok önemli bir rol 

üstleniyor. Herkesin bu faaliyetlere katkı 

koymasını istiyoruz. Kentimizdeki ve 

ülkemizdeki kadın girişimci sayısını 

artırmayı, kadın girişimcilerin haklarını 

savunurken, onların ticari hayattaki 

kalıcılığına da destek olmayı istiyoruz. 

Bugün çalışma yaşında olup da ekonomiye 

üreterek katılmayan yaklaşık 20 milyonu 

aşkın kadını istihdama katmak, yeni 

iş sahaları oluşturmak, en az 50 bin 

kadın girişimci daha yaratmak ya da 

girişimcilerimizin kapasitelerini artırmak 

için çok çalışmalıyız” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu,  “Kadının 

çalışma hayatının her alanında olması, 

her sektöre kadın eli değmesi inanın çok 

önemli, çok gerekli. Kadınlar çalışma 

hayatında daha fazla yer aldıkça farklı bir 

bakış açısı, farklı bir katma değer ortaya 

çıkarıyorlar. Ne var ki ülkemizde kadınlar, 

yeterli eğitim düzeyine ulaşamamaları ve 

aile içinde geleneksel yapının kendilerine 

yüklediği sorumluluklar nedeniyle işgücü 

piyasasında yeterince yer alamıyorlar” 

dedi.

Her 100 erkekten 72’sinin iş 

yaşamına katıldığı ülkemizde, her 100 

kadından yalnızca 34’ünün iş gücüne 

dâhil olabildiğini belirten Zincircioğlu, 

“Amerika Birleşik Devletleri,  Japonya 

gibi önde gelen gelişmiş ülkelerde, kadın 

istihdamı oranı yüzde 60’lar seviyesinde 

gerçekleşmekte. Bu alanda hepimize çok 

iş düşüyor. Kadınlar akademik olarak 

erkeklerden yüzde 20 daha başarılı. 

Ancak bu durumun neden iş hayatına 

yansımadığını irdelememiz ve tespit 

edilecek engelleri kaldırmamız gerekiyor” 

diye konuştu.

Kadınların bilgi teknolojilerini 

daha etkin kullanmalarının, temel 

finansal konularda bilinçlenmelerinin ve 

girişimcilik becerilerini güçlendirmelerinin 

şart olduğunu da vurgulayan Zincircioğlu, 

“Bu konularda mesafe kat etmek adına 

Kurul olarak üzerimize düşen ne varsa 

yapmalıyız. Koordinatör Borsamız adına 

Yönetim Kurulu Başkanımız Işınsu 

Kestelli’nin geçmiş dönemlerde olduğu 

gibi bu dönemde de değerli destekleri ile 

daima Kurulumuzun yanında olacağını 

özellikle ifade etmek isterim” dedi.

Kadın dayanışmasının ülke 

gündeminin ilk sıralarında olduğu 

bu dönemde Genel Kurul toplantısı 

vesilesiyle üyelerin bir araya gelmesinin 

oldukça anlamlı olduğunu belirten 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Aysel Öztezel ise “Bildiğiniz gibi 

şiddetin kol gezdiği ve yüreğimizi yaktığı 

günler yaşıyoruz. Kadın-erkek eşitliğini 

sağlamak için bütüncül politikalar 

üretilmedikçe, failler caydırıcı bir şekilde 

cezalandırılmadıkça ve toplumda yükselen 

şiddet kültürüne karşı önlem alınmadıkça 

bu sorunun çözülemeyeceğine inanıyoruz” 

diye konuştu.

İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 

olarak kentteki kadın girişimci sayısını 

artırmak, onların ticari hayattaki 

kalıcılığına destek olmak için çalıştıklarını, 

geleneksel rollerle sınırlı kalmayan, 

İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri

yeni dönemin ilk toplantısında bir araya geldi
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‘BENYAPTIM’ Projesi Üyeleri Anneler Günü Kermesi’ne katıldı 

hayalleri ve hedefleri olan,  yeteneklerini 

ortaya çıkarmak isteyen kadınlara destek 

olmak için çaba gösterdiklerini dile getiren 

İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, “İcra 

Kurulu olarak proje odaklı, ilimizde kadına 

dokunan, kadınları daha güçlü kılan 

somut işler üreteceğimiz yeni bir dönem 

hedefliyoruz. İlk toplantımızda da birkaç 

proje üzerinde mutabık kaldık. Türkiye-

AB İş Dünyası Diyaloğu kapsamında Pire 

Sanayi Odası (BEP) tarafından sunulan, 

İzmir Ticaret Borsamızca ve İspanya 

Santiago de Compostela Ticaret, Sanayi, 

Hizmetler Odasınca ortak olunan,  Ege İş 

Kadınları Derneği (EGİKAD), Yunanistan 

Kadın Girişimciler Derneği’nin (SEGE) de 

iştirakçi olduğu “Kadın Girişimcilerin İş 

ve Sivil Toplum Hayatında Networklerinin 

Güçlendirilmesi ve Tecrübe Paylaşımı” 

başlıklı proje Avrupa Birliği’nden hibe 

almaya hak kazandı” dedi.

1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 

faaliyetlerine başlanan proje ile AB, İzmir 

Ticaret Borsası ve paydaşlar arasındaki 

iş birliği ile kadın girişimciliğinin ve 

istihdamın güçlendirilmesinin teşvik 

edilmesinin amaçlandığını dile getiren 

Öztezel, “Ayrıca proje kapsamında 

uluslararası ve bölgesel faaliyetler 

ile kadın girişimciliğinde Türkiye ve 

AB’deki tüm iş toplulukları arasında 

iletişim ve koordinasyonun arttırılması 

sağlanarak ortak bir strateji oluşturulması 

planlanmaktadır. Bu projenin başarıya 

ulaşması için gerekli desteği vereceğiz. 

Henüz yeni başlayan bir başka projemizde 

ise İzmir’de bir kadın muhtarımızın olduğu 

bir köyümüzde kadın girişimciliğini 

desteklemek, kırsal kalkınmaya katkı 

sağlamak, köyde agro turizmi, gastronomi 

turizmini geliştirmek için çalışmalar 

yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli’ye kurula vermiş olduğu 

destek sebebiyle teşekkür eden Öztezel, 

“Yeni dönemde en büyük temennimiz 

Kurul çalışmalarını birlik ve beraberlik 

içinde yürütmek ve tüm üyelerin değerli 

katkıları ile iz bırakacak faaliyetlere imza 

atmak olacak. Bizlere yola çıktığımız ilk 

günden beri her zaman sonsuz destek 

veren değerli Borsa Başkanımıza sizlerin 

nezdinde teşekkür ederim” dedi. 

Toplantıya konuk olarak katılan 

İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, 

İKSEV’in İzmir sanat hayatına katkılarını 

katılımcılara aktarırken, Psikolog İlknur 

Peder ise girişimcilik öyküsünü paylaştı. 

Toplantının sonunda TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 

yapılan projelerde mentorluk desteği veren 

kadın girişimcilere teşekkür belgesi verildi 

ve tüm katılımcılar anı fotoğrafında bir 

araya geldi. 

Anneler Günü etkinlikleri 

kapsamında Park Bornova Alışveriş 

Merkezi tarafından üç gün süreyle 

düzenlenen kermese, koordinatörlüğü 

İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu’nun “BENYAPTIM” Proje Grubu 

Üyeleri el işi ürünleri ile katıldı. 

 “BENYAPTIM” Proje Grubu 

Üyelerinin el emeği ürünlerinin 

sergilendiği standı TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı 

Aysel Öztezel, Başkan Yardımcısı Zeynep 

Öner ve  İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte 

İzmir Ticaret Borsası Başkanlık Danışmanı 

Dr. Pınar Nacak ziyaret etti. 

 Kermesi değerlendiren TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu 

başkanı Aysel Öztezel, el emeği ürünler 

üreten kadınların bu gibi etkinliklerle 

desteklenmesinin girişimciliğin artması 

ve daha iyi seviyelere gelmesi anlamında 

oldukça değerli olduğunu 

ifade ederek, “BENYAPTIM 

Projesiyle 2011 yılından bu yana 

kadınlarımızın emeklerine 

hak ettikleri değeri vermek 

için çalışmalar yürütüyoruz. 

Bu kapsamda fuarlara 

katılım, kermes, sergi gibi 

organizasyonlarda sık sık yer 

alarak kadın girişimciliğinin 

yaygınlaşması için etkinlikler 

düzenliyoruz” diye konuştu.

 

“BENYAPTIM” Projesi 

nedir?

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu önderliğinde yapılan çalışmalar 

sonucu 2011 yılında hayata geçen 

“BENYAPTIM” Projesiyle e-ticaret 

sitesinde kadınların el emeğinin 

değerlendirilmesi, kadın girişimciliğinin 

desteklenmesi, onlara “Siz yapabilirsiniz!” 

ana temasıyla cesaret vermek için 

çıkılan yolda, üye sayısı giderek 

artıyor ve üyeler her geçen gün isim ve 

ürünleriyle tanınmaya başlıyor. Projenin 

sürdürülebilirliği kapsamında üyeler için 

ürünleriyle reel ticarete girme imkânı 

yaratılırken, başarılı olan üyeler yurt 

dışında düzenlenen fuarlara katılmaya da 

hak kazanıyor.
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ÖZ:  Müstahsil makbuzları 213 sayılı 
VUK’a göre gerçek usule tabi bulunmayan 
çiftçilerden satın aldıkları zirai mahsuller 
için tanzim edilen ve fatura yerine geçen bir 
belgedir. Müstahsil makbuzları 213 sayılı 
VUK md. 235 hükmü gereğince düzenlenen 
makbuz olduğundan dolayı tüccarlar 
tarafından köylüden veya müstahsilden 
zirai ürün alımı sırasında ödeme yaparken 
2 nüsha müstahsil makbuzu düzenlemek 
ve bunlardan bir nüshasını da imzalayarak 
satıcı çiftçiye vermek ve bir nüshasını da 
çiftçiye imzalattırmak zorundadır. Zirai 
ürünü alan tüccar yerine veya çiftçi adına bir 
adamı veya personeli veya aracı tarafından 
alınması durumunda müstahsil makbuzu 
bunlar tarafından düzenlenerek imza edilir.  

Çiftçiden avans üzerine yapılan 
alımlarda, müstahsil makbuzu malın teslimi 
esnasında 2 nüsha tanzim edilir.  Çiftçinin 
sosyal güvenlik kaydı yoksa ayrıca SGK prim 
kesintisi de makbuz üzerinde yapılır.  

Müstahsil makbuzlarının tüccarlar 
tarafından amaç dışında düzenlenmemesi 
esastır.  Yine aynı şekilde müstahsil 
makbuzlarının amaç dışında mahiyeti 
itibariyle veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
olarak düzenlenmemesi gerekecektir. 

Anahtar Kelimeler: Müstahsil 
makbuzu, 213 sayılı VUK, 193 sayılı GVK, 
KDV, tüccar,   müstahsil, zirai ürün, stopaj, 

SGK kesintisi…

GENEL BİLGİLER
Ülkemizde toplumun önemli bir 

kısmının kırsal alanda yaşaması nedeniyle 
iktisadi olarak elde ettiği gelirler zirai 
faaliyetlerden oluşmaktadır. Zirai faaliyetler 
yoluyla elde edilen gelirler GVK hükümlerine 
göre gerçek usulde vergilendirme ve stopaj 
yoluyla vergilendirme biçiminde olmaktadır. 
Stopaj yönteminin yaygın bir yöntem olması 
nedeniyle deftere tabii olmayan mükelleflerin 
teslimlerinde sorunlar yaşanmaktadır. 
Bu bakımdan söz konusu teslimlerde 
düzenlenecek belgeler ve sorumlulukların 
tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile 
stopaj yoluyla vergilendirmede düzenlenecek 
belgeler ve sorumlulukların tespiti yapılacak, 
uygulamaya ilişkin değerlendirmeler 
yapılacaktır.

Vergi Usul Kanunu açısından 
Müstahsil Makbuzu nedir? 

213 sayılı VUK’nun 235. md. hükmüne 
göre 1. ve 2. sınıf tüccarlar ile defter tutmak 
zorunda olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye 
tabii olmayan çiftçilerden satın aldıkları 
malların bedelini ödedikleri esnada iki 
nüsha müstahsil makbuzu düzenlemek ve 
bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye 
vermek ve diğer nüshasını ona imzalattırarak 

geri almak zorundadır.1

Mal, tüccar veya çiftçi namına hareket 
eden bir adamı veya bir aracı tarafından 
alındığı takdirde, makbuz bunlar tarafından 
düzenlenecek ve imza edilecektir. Çiftçiden 
avans şeklinde yapılan tarımsal ürün 
alımlarında, müstahsil makbuzu malın 
bilahare teslimi sırasında düzenlenecektir. 
Avans suretiyle mal alımı sırasında 
müstahsil makbuzu düzenlenmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Müstahsil makbuzunda şekil şartları 
açısından aşağıdaki bilgilerin bulunması 
gerekmektedir. Bunlar;

1- Makbuzun tanzim tarihi,
2- Malı satın alan tüccar ya da 

çiftçinin adı soyadı, unvanı ve adresi,
3- Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve 

ikametgah adresi, satın alınan malın cinsi, 
miktarı ve bedelin hem yazı ve hem rakam 
olarak yazılması gerekir. 

4- Müstahsil makbuzlarının en az iki 
nüsha ve VUK hükümlerine göre anlaşmalı 
matbaalarda veya noterde tasdik ettirilerek, 
seri ve sıra numarası dahilinde teselsül 
ettirilerek düzenlenecektir.

5- Müstahsil makbuzları üzerine 
GVK’nun 94. maddesi hükümlerine göre 
belirlenen oranlarda stopaj yapılması ve 
bu oranın makbuz üzerinde gösterilmesi 
zorunludur. Müstahsil makbuzu üzerinde 
KDV yer almamaktadır. 

Müstahsil makbuzları ve yapılan 
işlemler KDV’ye tabi olmamaktadır. 

Öte yandan, uygulamada 

1ÖZBALCI Yılmaz, Vergi Usul Kanunu Yorum ve 

Açıklamaları, Oluş Mali Hukuk Bürosu Yayınları, Ankara, 

Nisan, 2006, s.564

Vergi Usul  Kanunu’na göre müstahsil  

makbuzu uygulaması

Nazlı Gaye ALPASLAN
Avukat
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mükelleflerin gerçek usulde vergiye tabi 
olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların 
bedellerinin ödenmesini 320 sıra no.lu 
VUK. Genel Tebliği gereğince banka, özel 
finans kurumları veya Türkiye Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı 
kılınarak yapılması uygulamasından 
kaçınmak için parçalara bölmek suretiyle 
ödedikleri izlenimi düzenledikleri müstahsil 
makbuzlarından edinilmiştir. Örneğin; 
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiden 
alınan ürün karşılığı 20.000 TL’lik bir ödeme 
için aile fertleri veya uydurma kişiler adına 
3 ayrı müstahsil makbuzu düzenlenmekte 
bu suretle ödemelerini banka veya 
benzeri finans kurumlarınca düzenlenen 
belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu 
gerektirmeyecek miktarlara yaymaktadır. 2

Müstahsil makbuzlarında gelir 
vergisi açısından stopaj uygulaması

GVK’nun 94. maddesinin 4108 
sayılı kanunla değişik 11 nolu bendine 
göre, çiftçilerden satın alınan zirai ürün ve 
hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerden 
zirai ürünlerin değerleri üzerinden GVK’na 
göre stopaj yapılması gerekmektedir. Buna 
göre;

a) Vergi kesintisi yapılabilmesi için 
tarımsal ürünün veya tarımsal hizmetin 
GVK’nun 94. maddesinin 1. fıkrasında yazılı 
gerçek veya tüzel  kişilerce satın alınması 
zorunludur.

b) Yine, GVK’nun 94/1 fıkra 
hükmüne göre vergi kesintisi, zirai ürün 
veya hizmetin çiftçiden satın alınması 
koşuluna bağlıdır. Çiftçinin gerçek usulde 
zirai gelir vergisine tabi olup olmamasının 
hiçbir önemi bulunmamaktadır. 

c) Kolektif ve adi komandit şirketler 
çiftçi sayılmadıkları için zirai faaliyet icra 
edip zirai ürün veya hizmet satmaları 
durumunda stopaj yapılmayacaktır.

d) Zirai ürün veya hizmet bedeli 
üzerinden vergi kesintisi, satışı yapan 
çiftçinin gelir vergisine mahsuben 
yapılacaktır. Çiftçinin yıllık beyan esasında 
vergilemeye tabi olması durumunda, kesinti 
suretiyle alınan vergi yıllık beyanname 

2Aynı  görüş için bkz. BİRBİR Barış, “Müstahsil Makbuzu  ve 

Gelir Vergisi Tevkifatı”, Vergi Müfettişi, Düzce Defterdarlığı, 

www.mustafagulsen.com 

üzerinden hesaplanan vergiden genel 
hükümler dairesinde mahsup edilecektir.

e) Alivre satışlarda müstahsile ürün 
teslim almadan önce yapılan ön ödemeler 
veya avans ödemelerinde zirai stopaj 
yapılacaktır. (Alım satımın Borsada tescil 
edilmesi halinde, bitkisel üretimde yüzde 4 
olan zirai stopaj yüzde 2, hayvansal üretimde 
ise yüzde 2 yerine yüzde 1 oranında olmak 
üzere, yüzde 50 indirimli uygulanır)

Konuyla ilgili üzerinde önemle 
durulması gereken iki hususa daha 
değinmekte yarar olacaktır. Bunlardan birisi 
vergi kesintisinin zamanı, diğer ise zirai 
ürün alış bedellerine mahsuben yapılan 
avans ödemeleridir. Alivre satışlarda çiftçiye 
yapılan avans ödemelerinde de zirai stopaj 
söz konusu olacaktır. 

Zirai ürün alış bedelleri üzerinden 
stopajın ne zaman yapılacağı konusu 
kanuni düzenleme itibariyle GVK’nun 
96. maddesinin 2. fıkra hükmüne göre 
belirlenmesi gerekmektedir. Anılan 
hükümde stopajın nakden veya hesaben 
ödenmesi sırasında yapılacağı ifade 
edilmektedir. Bazen zirai ürünün vadeli 
olarak alınması durumunda peşin ödeme 
yapılmadığı için, satıcı tahakkuk esasında 
alacaklandırılacaktır. Bu durumda da GVK 
md. 96 hükmüne göre hesaben ödemenin  
gerçekleşmiş olacağı kabul edilecektir. 

Zirai ürün alış bedeline mahsuben 
yapılan avans ödemelerinin kesintiye 
tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. 
GVK’nun 94/11 md. hükmünde stopaj 
zirai ürün alışına sıkı sıkıya bağlı olarak 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla stopaj 
mükellefiyetinin doğması için her şeyden 
önce mübayaanın (satın almanın) tekemmül 
etmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu yönü ile zirai ürün satın almaları 
için verilecek olan avanslar işletmeye 
bağlı hizmet erbabına veya GVK 42. 
madde kapsamındaki inşaat onarım 
işleri   müteahhitlerine veya serbest meslek 
erbabına yapılan avans ödemelerine göre 
farklı nitelik taşımaktadır.

Zeytin üreticileri, zeytinyağı 
fabrikalarına (kontini tesislerine) getirmiş 
oldukları zeytinlerini sıktırarak zeytinyağı 
elde ederler. Zeytinyağı fabrikaları zeytin 
sıkım işinin karşılığı olarak üreticilerden hak 
yağ alırlar. Zeytinyağı fabrikaları üreticiden 
hizmet bedeli olarak almış oldukları hak 
yağlar girişleri için tasiriye faturası düzenler. 
Düzenlediği tasiriye faturasında zirai stopaj 
kesintisi yoktur.

  Tasiriye faturasında yer alması 
gereken bilgiler kısaca şöyledir: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
açıklamalar doğrultusunda, müteselsil seri 
ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine 
kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce zeytin sıkma 

tesislerinde üreticiden teslim alınan zeytinin 
sıkma bedeli karşılığında düzenlenen yasal 
evraktır. Belgede üreticinin adı soyadı, açık 
adresi zeytinin miktarı, cinsi ve elde edilen 
yağ miktarı bulunur. Ayrıca, ürünü getiren 
müstahsilin TC bilgileri de yer almalıdır. 

Uygulamada “tasiriye faturası” 
zeytinyağı sıkma tesisleri tarafından 
düzenlenmesi zorunlu bir fatura olup, 
sıklıkla kullanılmadığı görülmektedir. Bu 
faturaların düzenlenmemesi halinde ilgili 
tesise özel usulsüzlük cezası kesilir. 2019 
yılı için düzenlenmeyen fatura için her bir 
belge nevi baz alınarak 290,00 TL’den az, 
bir takvim yılı içerisinde toplam olarak ise; 
148.000,00 TL’den fazla olmamak üzere bu 
belgelere yazılması gereken meblağın %10’u 
kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

Yüksek mahkeme Danıştay kendisine 
yansıyan bir olayda davacı şirketin, zirai 
ürün alımlarını X firması tarafından 
düzenlenen faturalarla belgelendirdiğinin 
tespit edilmesi üzerine, bu şirket hakkında 
düzenlenen vergi tekniği raporunda, 
şirket ortaklarının işyeri ve ikametgah 
adreslerinin bulunmadığı, alımlarını 
paravan şirketlerin yaptığının saptandığı 
belirtilerek, düzenlediği faturaların gerçek 
emtia teslimine dayanmadığı, öte yandan bu 
faturaların borsa tescil kayıtlarının da sahte  
olduğu kabul edilerek VUK md. 11 hükmüne 
göre davacı şirketin (stopaj) gelir vergisinden 
sorumlu tutulacağından hareketle adlarına 
yapılan cezalı tarhiyat isabetli olmadığı 
gerekçesiyle terkin edilmiştir. 3

Zirai ürün alımlarında müteselsil 
sorumluluk nedir? 

Maliye Bakanlığı VUK’nun 11. 
maddesindeki müteselsil sorumluluk 
çerçevesinde ve hükmün verdiği vergi 
kesintisinin yapılacağı aşamayı değiştirme 
yetkisine dayanarak, tüccarlar ve hatta 
kurumlar vergisi mükellefi durumundaki 
kuruluşlardan alınan zirai ürünler için de 
stopaj mükellefiyeti getirmiştir. Böylelikle 
yapılacak olan stopaj destekleme alımı 
yapacak kamu kurum ve kuruluşları 
açısından da zorunluluk arz etmektedir. 
Bunun haricindeki kişi ve kuruluşlar için 
de, VUK’nun 11. maddesi kapsamındaki 
sorumluluktan çıkmanın alternatif şeklinde 

3Danıştay 3. Dairesince verilen 27/05/2003 gün ve 

E:2000/4261-K2003/3320 sayılı kararlarında; “Vergi tekniği 

raporu ile düzenlediği faturaların gerçek emtia teslimine 

dayanmadığı belirlenen şirketten aldığı faturalarla zirai ürün 

alımlarını belgeleyen, bu nedenle VUK’nun 11. maddesine 

göre gelir (stopaj)  vergisinden sorumlu tutulan davacı 

şirketin, ödemeleri banka vasıtası ve tediye makbuzları ile 

ödendiğinin, sevk irsaliyelerinin denetim elemanlarının 

imza ve kaşeleriyle onandığının anlaşılması nedeniyle 

fatura tutarları esas alınarak yapılan tarhiyatta hukuka 

uygunluk bulunmadığı” şeklinde karar vermiştir. (Bu karar 

için bkz. Şükrü KIZILOT,  Danıştay Kararları ve Özelgeler 

(muktezalar), Yaklaşım Yayınları, Ankara 2005, s.670).
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tarafların ihtiyarına bağlı olarak getirilmiştir. 
GVK Genel Tebliği 153 hükümlerine 

göre ve en son 164 nolu Genel Tebliğ 
hükümlerine göre gerekli düzenlemeler 
tamamlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan 
yine, GVK GT Seri No:175-185 seri nolu 
genel tebliğler ise ticaret borsalarında yapılan 
alımlar  için  ürünlerle ilgili “indirimli” stopaj 
oranlarını düzenlemektedir.4 Bilindiği gibi, 
çiftçilerden satın alınan tarımsal mahsuller 
ve hizmetler için yapılan ödemelerden 
hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara 
ve su avcılığı mahsulleri için tevkifat oranı 
%2’dir. Bu işlem borsadan tescil ettirilerek 
satışın gerçekleştirilmesi halinde tevkifat 
oranı %1 olacaktır. Öte yandan, diğer 
tarımsal mahsuller için ticaret borsalarında 
tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller 
için tevkifat oranı %2’dir. Eğer satış işlemi 
borsa dışında gerçekleşmiş ise bu durumda 
tevkifat oranı %4 olacaktır. 

Alivre satışlarında (tarlada ürün haline 
gelmeden satış) ürünlerin borsaya tescilinde 
tevkifat yapılması söz konusu olacaktır. 
Ancak bu konuda düzenlenecek yazılı  bir 
sözleşme  ile bu durumun belgelendirilmesi 
gerekmektedir. 5

V-MÜSTAHSİL MAKBUZLARI 
ÜZERİNDE SGK PRİM KESİNTİSİ  
UYGULAMASI

 Bilindiği gibi, müstahsil makbuzları 
213 sayılı VUK’a göre düzenlenen kıymetli 
evrak niteliğinde bir belgedir. VUK 
hükümlerine göre düzenlenen ve anlaşmalı 
matbaalarda veya noterde tasdiki zorunlu 
bir belgedir. Müstahsil makbuzları yukarıda 
belirtildiği üzere toplam  2 nüsha olarak  
düzenlenir.   Esasen bazı tüccarlar müstahsil 
makbuzlarını 3 nüsha olarak da anlaşmalı 
matbaalardan bastırabilirler.  Aynı işlem 
noterden de 3 nüsha olarak tasdik ettirilebilir.  

Öte yandan,  çiftçiden zirai ürün alım 
esnasında müstahsil  makbuzunun  üzerinde 
çiftçinin sosyal  güvenlik  kurumuna kaydı 
bulunmuyorsa ürün bedeli üzerinden  % 

4 Bu tevkifat  oranları GVK md. 94/11 uyarınca; Ziari Mahsul  

ve hizmet alımlarında:

a) Hayvan  ve mahsullerinden borsaya tescilli 

olanlar %1; tescilli olmayanlardan %2’dir. 

b) Diğer zirai  mahsul alımlarında;

1. Borsaya  tescil ettirenlerde %2,

2. Borsaya tescil ettiremeyenlerde ise 

%4’tür.

c) Zirai  faaliyet kapsamında ifa edilen 

hizmetlerden;

1. Orman idaresine veya Orman  

İdaresine Taahhütte bulunan 

kurumlara yapılan orman 

ağaçlandırılması, bakımı, 

ürünlerin toplanması, taşınması 

vb. hizmet ödemelerinde   %2

2. Diğerlerinde ise %4’tür.

5 Bkz. bu konuda GVK, 185 Seri Nolu Genel Tebliğinde ticaret 

borsasında alivre tescillerinde, ayrı bir tescil beyannamesi 

düzenlenecek  ve işlem bu beyanname  ile tescil ettirilecektir.

2  sosyal güvenlik  primine mahsuben   
kesinti uygulanır. Ürünü satan çiftçinin 
sosyal güvenlik kaydı var ise, bu kesinti 
yapılmaz.  Bunun için çiftçinin sosyal 
güvenlik kaydının olduğunu tüccara ibraz 
edeceği belge ile ispat etmesi  zorunludur.  
Aksi takdirde tüccar tarafından müstahsil 
makbuzlarında SGK kesintisi yapılır. 
Tüccar bu kesintiyi müteakip ay bir form 
ile çiftçinin ikametgahının bağlı bulunduğu 
sosyal güvenlik merkezine yatırır. 

Diğer yandan,  tüccar üreticiden 
aldığı zirai ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgileri 
ve yapmış olduğu zirai stopajları muhtasar 
beyanname ile bağlı bulunduğu vergi 
dairesine ertesi ay ve aylık muhtasar 
beyanname ile düzenli olarak beyan etmek 
ve ödemek zorundadır.  Müstahsilden zirai 
ürün alan tüccarların vereceği muhtasar 
beyannameler 3 aylık sisteme tabi değildir. 
Bu nedenle, müstahsilden zirai ürün alan ve 
bunun üzerinden zirai stopaj yapan tüccarlar 
aylık muhtasar rejimine göre muhtasar 
beyannamelerini vermek ve ödemeleri de 
buna göre yapmak zorundadırlar.  

Tarımsal ürünlerden yapılması 
zorunlu sosyal güvenlik prim kesintileri 
ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulması 
zorunludur:

a) Üreticinden yapılacak kesintinin 
nispeti 01.01.2014 Tarihinden itibaren 
%1’den %2’ye çıkartılmıştır.

b) Kesintinin yapıldığı müstahsil 
makbuzu üzerinde şu bilgiler mutlaka yer 
alacaktır; müstahsilin adı soyadı, ürün 
bedeli, kesinti tutarı, kesinti tarihi ve T.C. 
kimlik numarası.

c) Üreticiye ürün bedeline mahsuben 
ya da hesaben yapılan ödemeler ile avans 
verilmesi durumunda bu ödemelerden 
dolayı herhangi bir kesinti yapılmayacak 
olup; verilen avansın veya hesabın 
kapatılması sırasında ürün bedelinin tamamı 
üzerinden, üreticinin SGK’ya olan borç 
bedelini geçmemek üzere,%2 nispetinde 
kesinti yapılacaktır.

d) Yapılan kesintileri ihtiva eden 
“Kesinti Bildirim Listesi” takip eden 
ayın son iş gününe kadar kuruma(SGK) 
gönderilecektir. Ay içinde yapılan kesinti 
tutarını da, yine takip eden ayın son 
gününe kadar, SGK hesaplarına intikal 
ettirileceklerdir.

e) SGK tarafından “Kesinti Muafiyet 
Belgesi” verilmesi uygulamasına devam 
edilecektir. Buna göre aşağıda belirtilmiş 
olan niteliklere sahip olanlar Kesinti 
Muafiyet  Belgeleri ile birlikte  kimlik 
belgelerini ibraz etmeleri durumunda, alıcı 
tarafından kesinti yapılmayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda SGK tevkifatı 
yapılmayacaktır;

a. Sürekli İş görmezlik geliri, 

ölüm geliri/aylığı alanlar hariç 5510 sayılı 
kanuna göre gelir ve aylık alanlar(Sigortalı 
olarak çalışanlar).

b. Tarımsal faaliyette 
bulunmaktan dolayı sigortalı olarak 
çalışanlar hariç diğer sigortalılar.

c. Kamu idarelerinde 
ve 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesi 
kapsamında sayılanlar hariç olmak üzere, 
tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet 
akdiyle, süreksiz işlerde çalışanlar ile 
tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan 
ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, 
bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten 
sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, 
5510 sayılı Kanunda tanımlanan prime esas 
günlük kazanç alt sınırının otuz katından 
az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını 
dolduranlardan talepte bulunanlar,

d. Tarımsal faaliyette 
bulundukları halde 65 yaşını dolduranlardan 
sigortalı olmak istemedikleri doğrultusunda 
talepte bulunanlar.

e. 506 Sayılı Kanunun 
Geçici 20.maddesine göre kurulmuş olan 
Özel Sandıklardan aylık alanlar.

f. SGK’ya olan prim 
borçlarının ürün bedellerinden değil de 
aylık taksitler halinde ödeyeceklerini beyan 
edip, taksitlerini aksatmadan ödeyenler.

Sonuç ve değerlendirme
Ülkemizde zirai kazançların 

vergilendirilmesi zaman zaman problemlere 
neden olmaktadır. Vergi kanunlarında 
yapılan çok sık değişiklikler sonucunda 
zirai kazançların vergilendirilmesi geçmiş 
dönemlerde pek çok ihtilaflara neden 
olmuştur. Günümüzde zirai kazançların 
vergilendirilmesi geçmişe göre nispeten 
istikrar kazanmış bir gelişme göstermiştir. 
Uygulama genelde stopaja dayalı bir 
vergileme şeklindedir. Zirai kazançlarda 
gerçek usulde vergilendirilen mükellef 
sayısı oldukça sınırlıdır. Stopaj yöntemiyle 
vergileme borsa içi ve borsa dışında oldukça 
geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 
Stopaj yönteminin etkin bir biçimde 
uygulanmasında belediye sınırları içerisinde 
yer alan sebze, meyve, balık ve canlı hayvan 
hallerinin etkin bir biçimde çalışması 
gerekmektedir. 
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Diyebilirisiniz ki neden denizi koru, 

neden koruyalım değil? Denizi koru çünkü 

buna mecburuz kendimiz, çocuklarımız 

ve gelecek nesiller için bunu yapmak 

zorundayız.

Tarih boyunca, insan hayatta kalmak 

için doğa ile savaşmak zorunda kaldı; 

Ancak bu yüzyılda, hayatta kalmak için 

onu koruması gerektiğini fark etmeye 

başlıyor. 

Jacques-Yves Cousteau

Öncelikle deniz derken nasıl bir 

yapıdan bahsediyoruz bunu öğrenelim.

Deniz ekosistemleri körfezlerden 

koylara, resiflerden ,nehir ağızlarındaki 

östarilere kadar farklı karakteristikte ve 

büyüklüktedirler.

Organizmalar, bu özel fiziksel 

çevrelere ve her sistemde bulunan biyolojik 

değişkenlere göre uyum sağla ve yaşamın 

çeşitliliğine öncülük eder.

Bahsettiğimiz bu ekosistemi 

oluşturan yapılar basitçe aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:

•Gelgit Bölgeleri

•Östariler  (Sedimanter Çökelme 

Ortamları)

•Kelpler (Su Altı Ormanları)

•Mercan Resifleri

•Subtidal Bölgeler (Su altında kalan 

gel-git bölgesi)

•Derin Deniz 

•Yumuşak Sediman

•Bağlantı Bölgeleri

Bu yapıları kafamızda canlandırmak 

için birkaç görsel tanımlama yapalım.

 Denizi koru demiştik, çünkü hayat 

suda başladı ve denizler olmazsa bizler de 

olmayız. Bugün soluduğumuz oksijenin 

%20-30 u kadarını fotosentez yolu ile 

karadaki ormanlar üretmektedir. Geri 

kalan %70-80 ise denizlerde üretilmektedir. 

Bir diğer deyişle aldığımız her 3 nefesten 

ikisini denizlere borçluyuz.

Bunu yapan mucize canlılar 

da su altında fotosentez yapabilme 

yeteneğine sahip fitoplanktonlar bazı tür 

zooplanktonlar ve alg ledir. İşte denize 

attığımız her kimyasal atık ( sıvı ya da 

katı) bu mucize canlılara zarar vermekte 

ve ölümlerine sebep olmaktadır. Onların 

ölümü bizim ölümümüz demektir.

Peki, durum bu kadar ciddi iken 

biz ne yapıyoruz, maalesef her yıl dünya 

okyanuslarına 8-10 milyon ton plastik 

atık atıyoruz. Çok çarpıcı bir örnek 

olması açısından 2018 yılının temmuz 

ayında deniz, bir fırtına sonrası Dominik 

Cumhuriyetinin Montesinos plajına, 

yaklaşık 30 bin ton plastik atık getirdi. Bir 

diğer deyişle doğa yaptığımızı yüzümüze 

vurdu. 

Maalesef ki bu sadece bizim yüzeyde 

gördüklerimiz, ya yüzeyin altında 

neler oluyor yada görmediğimiz fark 

etmediğimiz diğer canlıların nelere maruz 

kaldığından haberimiz var mı ..?

O zaman birkaç örnekle bunları da 

anlatalım;

Aşağıda gördüğünüz resimde 

beslenme zinciri dış etkenlerden dolayı 

bozulup solda stres altına girmiş bir 

mercan resifi görüyorsunuz. Sağdaki 

Denizi Koru

Volkan YİĞİTOL
İzmir Ticaret Borsası İnsan 

Kaynakları Müdürlüğü Teknisyeni 

TSSF/CMAS Eğitmeni – SSI 

Advenced Openwater Instructor
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resim ise bu sürecin sonunda tamamen 

ölmüş bir mercan resifi. Maalesef ki bu 

öldürdüğümüz mercan resifleri 4-5 yüzyıl 

gibi sürelerde oluşuyor. Peki, neden bu 

kadar önemli çünkü Mercan reesifleri tüm 

okyanus tabanının sadece %2 sini kaplıyor 

ancak okyanuslarda ki yaşamın %25 i bu 

mercan resiflerinin yakınında bulunuyor. 

İşte mercanlar verdiğimiz zarar zincirleme 

olarak bize dönüyor.

Denize attığımız atıklarla sadece 

bunları mı yapıyoruz gelin bir de diğer 

canlılara neler yapıyoruz görelim.
Yanlış yere atılmış bir çapa yüzünden 

parçalanmış Posidonialar.

Maalesef ki bu ve bunun gibi 

örnekler çoğaltılabilir bilinçsizliğimiz ve 

bencilliğimiz yüzünden dünya ya dolayısı 

ile kendimize verdiğimiz zararın farkında 

bile değiliz.

Peki, bunlara ne sebep oluyor?

•Sokağa attığımız her palstik madde 

bir şekilde denize dönüyor

•Denize karşı keyif yapıyoruz 

yiyoruz, içiyoruz sonra denize atıyoruz

•Teknede eğleniyoruz denize 

atıyoruz

•Canımız sıkılıyor elimizdekini 

denize atıyoruz

•Araba lastiği, klozet, klima 

ünitesi,buzdolabı vb hepsini denize 

atıyoruz

•Alışkanlık olmuş bulduğumuzu 

denize atıyoruz

•Yüzeyde görünmüyor ama aşağısı 

bir felaket

Tam olarak yaptığımız bu.

Yaptıklarımız bunlarla da kalmıyor

Kanalizasyondan kaynaklanan 

azot ve fosfor fazlalığı ve gübre en yaygın 

kirleticidir ve birçok ülkede kanalizasyon 

veya su arıtma seçenekleri çok azdır veya 

yoktur.

Bu kimyasalların çoğu, özellikle 

mercan resiflerinde doku ölümüne, büyüme 

oranındaki değişime, zooxanthellae 

(mercanların dokularında bulunan algler) 

atılmaya ve diğer stres tepkileri arasında 

beslenme ve üreme sağlığını azaltarak, 

genel ekolojik fonksiyonları bozan kısa ve 

uzun vadeli etkilere sahiptir.

Oksijen üreticisi deniz çayırları çapa tehdidi altında

İhtiyacımızdan fazla avlanıyoruz, 

deniz canlılarına üreme şansı vermiyoruz 

beslenme döngüsünü bozuyoruz.

  Beslenirken gagasına plastik kapak saplanmış bir balıkçıl

Burnuna plastik pipet girmiş bir deniz kaplumbağası

Plastik atıklar yüzünden boğularak can vermiş bir balina

Hayalet ağlara dolanmış bir deniz kaplumbağası

Hayalet ağlara takılmış bir balıkçıl
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Hayalet ağlar deniz yaşamını tehdit ediyor.

Dinamit, piknik tüpü , trol vb. 

şekillerde bilinçsizce avlanıp binlerce 

yavru balığı ve yuvalarını yok ediyoruz. 

En önemli kirleticilerden ve hastalık 

yayıcılardan biri de balık çiftlikleri.

Peki çözüm ne?

Tabii ki eğitim hem de ilkokul 

seviyesinde ve göstermelik değil, matematik 

ne kadar önemliyse o kadar önemli o 

kadar ciddi. Çünkü bu yaşamımızla ilgili 

geleceğimiz ile ilgili.

Her birey bu konuda uyaran olmalı, 

her ortamda her yerde hata yapan istisnasız 

uyarılmalı. 

-İçecek sipariş ettiğinizde pipete hayır 

deyin ve istenirse neden kullanmamayı 

tercih ettiğinizi açıklayın.

-Alışverişte plastik bir poşet teklif 

edildiyse hayır deyin

-Mağazalara ambalajlarını 

istemediğinizi söyleyin ve kişilere nedenini 

açıklayın

-Üreticilerin atıklarından sorumlu 

olmalarını sağlayın. Onlarla iletişime geçin 

ve plastik problemini nasıl ele aldıklarını 

sorun. Çok fazla plastik kullandığını 

düşündüğünüz ürünler üretiyorlarsa, 

onlara ihtiyaç duymadığınız paketleme 

istemediğinizi söyleyin.

Yasalar caydırıcı olmalı

2016’da Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki Kaliforniya eyaleti, tek 

kullanımlık plastik poşetleri yasaklamaya 

ve bölge genelinde dağılımını 19 milyardan 

sıfıra indirmeye karar verdi.

Her sonbaharda, on binlerce insan 

“Kıyı Temizliği Günü” ne katılıyor, 

kıyı şeridinden ve yüzeyden ve suyun 

altından çöp topluyor. Gönüllüler 2010 

yılında 65.000’in üzerinde plastik poşet 

toplayarak, binlerce kilo atığı temizlediler

Yasak yürürlüğe girdikten sonra, 

bir sonraki yıl yapılan temizlik de bir fark 

olduğu anlaşıldı, toplanan çöp plastik 

torbaların miktarında yüzde 66 bir düşüş 

olduğu ortaya çıktı.

Kirlenmeye engel yapılan çalışmalar 

desteklenmeli ve ödüllendirilmeli

Deniz ve çevrenin korunmasına 

destek veren firma, kurum ve kuruluşları 

tercih ediniz. Böylece diğerleri üzerinde 

bireysel baskı oluşturunuz.

Plastik kullanımında vaz geçilmeli 

geri dönüşüm dahi olsa bir şekilde denize 

dönecektir.

Tek kullanımlık plastik torbalar 

kullanmayı bırakın. 

Plastik içecek şişeleri veya kapları 

kullanmayı bırakın. 

Ambalajsız ürünleri seçin. Paketsiz 

sebzeler veya yiyecekler satın alırsanız, bir 

kağıt poşet kullanın. 

Plastik bardak kullanmayı bırakın ve 

kendi kahve fincanınızı taşıyın.

Plastik mikro boncuk içeren 

kozmetik ve bakım ürünlerini satın 

almayın ve  kullanmayın, kullananları 

uyarın. Bu tür ürünlerin içindeki mikro 

boncuklar biyolojik ve kimyasal arıtma 

tesislerinin bile filtrelerinden geçecek 

boyutlarda olduğu için maalesef doğrudan 

deniz gidiyor. Sonuç olarak beslenme 

zincirinde bu plastik parçalar önce küçük 

balıklara sonra daha büyüklere en sonunda 

da tekrar biz insanların sindirim sistemine 

geri dönüyor.

Sonuç olarak yazık ki kendi 

ellerimizle geleceğimizi yok ediyoruz ve 

aslında hala geç değil birazcık dikkat ve 

toplumsal çevre bilinci ile her şeyi geri 

çevirebilme şansımız var.

Bir Kızılderili atasözünde olduğu 

gibi ‘’Son ırmak kuruduğunda, son ağaç 

yok olduğun da, son balık öldüğün de beyaz 

adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu 

anlayacak.’’
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KISA HABERLERKISA HABERLER

gerçekleştirilen Olivtech Fuarı açılış 

törenine İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve 

Meclis Başkan Yardımcısı Güngör Şarman 

katılırken İTB standı ziyaretçi akınına 

uğradı. 

İTB İŞKUR ile işbirliğine girecek

İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin 

Güdücü ve Başkanlık Danışmanı Dr. 

Pınar Nacak İŞKUR İzmir İl Müdürü 

Kadri Kabak’ı  6 Mart Çarşamba günü 

makamında ziyaret ederek olası işbirliği 

olanaklarını değerlendirdiler.

İTB’den Aile ve Sosyal Politikalar 

İzmir İl Müdürlüğü ziyareti

İTB Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar 

Nacak Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl 

Müdürü Nesim Tanğlay‘ı 6 Mart Çarşamba 

günü ziyaret etti. Ziyaret esnasında Borsa 

ile olası işbirliği olanakları değerlendirildi.

İTB’den firma ziyaretleri

İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 

Zincircioglu, Genel Sekreter Yardımcısı 

Zincircioglu, Genel Sekreter Yardımcısı 

Sinem Çelikten ve Borsa ajanları 

tarafından Üzüm ihracatçısı üyelere Borsa 

ilgili görüşlerini dinlemek amacıyla 28 

Şubat Perşembe günü ziyarette bulunuldu.

Kocagöz Başkanlar Kurulunda

İZTO ev sahipliğinde CHP İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç 

Soyer’in teşrifiyle 4 Mart Pazartesi günü 

gerçekleştirilen EGEV Başkanlar Kurulu 

Toplantısına İTB’yi temsilen Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz katıldı.

İTB çocuklara doğayı sevdiriyor

İTB tarafından yürütülen Toprak 

ve Çocuk Programı kapsamında Doğa 

Koleji Bornova Kampüsü’nde 5 Mart Salı 

günü öğrencileri bir araya gelindi. Tarım 

ve doğanın önemini çocuklarla paylaşıldı.

İTB Olivtech Fuarı’nda

6 Mart Çarşamba günü 

Pamuk sektörü Borsa’da buluştu

2018/2019 Pamuk Sezonu İstişare 

Toplantısı Borsa Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyesi 

Şeref İyiuyarlar ve ilgili ziraat odalarının 

katılımı ile 27 Şubat Çarşamba günü İTB 

ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toprak ve Çocuk Programı Selfie 

Yarışması ödülleri verildi

İTB tarafından yürütülen Toprak ve 

Çocuk Programı kapsamında düzenlenen 

ve her ay bir tarım ürününü konu alan 

Instagram ve Selfie yarışmasının bu ayki 

kazananları 27 Şubat Çarşamba günü 

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli ve proje yürütücüleri tarafından 

sertifika ve ödüllerini aldı

İTB’den ihracat firmalarına ziyaret

İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 
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Sinem Çelikten ve Borsa ajanları tarafından 

üzüm ihracatçısı üyelerden Tuğrul Tarım 

ve Erkanlar Tarım firmalarına İTB ilgili 

görüşlerini dinlemek amacıyla 7 Mart 

Perşembe günü ziyarette bulundu.

Kadın girişimcilerden el emeği 

ürünler sergisi

Dünya Kadınlar Günü Haftası 

etkinlikleri kapsamında 9 Mart Cumartesi 

günü İzmir Büyükşehir Belediyesi 

tarafından düzenlenen Kadın Festivali 

etkinliğine koordinatörlüğü İTB 

tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın 

Girişimciler Kurulu BENYAPTIM Proje 

Grubu Üyeleri el işi ürünleri ile katıldı. 

BENYAPTIM Proje Grubu Üyelerinin 

el emeği ürünlerinin sergilendiği standı 

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 

İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel ve 

Kurul Üyeleri ziyaret etti.

İTB Olivtech Fuar standına heyet 

ziyaretleri

Antakya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Celal Mursaloğlu ve 

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım 

9 Mart Cumartesi günü Olivtech fuar 

standını ziyaret etti.

İTB’ye üniversite ziyareti

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi öğrencileri 11 Mart 

Pazartesi günü İTB’yi ziyaret ederek 

çalışmalar ve işlem salonları hakkında 

bilgi aldı.

Haber Türk’ten Borsa’ya ziyaret

Habertürk Yazarı ve Habertürk TV 

Program Yapımcısı Osman Gençer 11 

Mart Pazartesi günü İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti.

Eski Büyükelçi’den Borsa ziyareti 

Geçmiş dönem Türkiye Jakarta 

Büyükelçisi Zekeriya Akçam 11 Mart 

Pazartesi günü İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti.

İTB MEF öğrencilerini ağırladı

MEF Uluslararası Okulu  Lise, 

Ekonomi dersi öğrencileri 12 Mart Salı 

günü İTB’yi ziyaret ederek çalışmaları ve 

işlem salonları hakkında bilgi aldı.

Ege Artı’dan Borsa ziyareti

Ege Artı Engelli Bireyleri Geliştirme 

Derneği Başkanı Fahriye Tuğcu Erkan 

12 Mart Salı günü İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti.

KGK’dan Tunç Soyer’e tebrik ziyareti

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB 

İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkan 

ve üyeleri 24 Mayıs Cuma günü İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 

Soyer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette 

kurumlar arası işbirlikleri ele alındı.

Üzüm ajanları İTB’de buluştu

Üzüm ihracatçısı İTB Üyelerine 

yapılan ve ilk etabı tamamlanan ziyaretlere 

ilişkin bilgilendirme toplantısı 12 Mart 

Salı günü Borsa üzüm ajanlarının katılımı 

ile gerçekleşti. İTB Genel Sekreter 

Yardımcısı Sinem Çelikten tarafından 

yapılan bilgilendirmenin ardından, Borsa 

Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu 

genel değerlendirme yaptı.

Borsa SGK ve İŞKUR’u ağırladı

SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal ile 
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Çalışma ve İş-Kur İl Müdürü Kadri Kabak 

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli ve Borsa Yönetimini 13 Mart 

Çarşamba günü ziyaret etti.

Borsa Başkonsolosu ağırladı

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu 

Dr. Rainer Lassig Borsa Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini 

13 Mart Çarşamba günü ziyaret etti.

İTB Çanakkale şehitleri anmasına 

katıldı

18 Mart Çanakkale Zaferimizin 104. 

yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Pazartesi 

günü T.C. İzmir Valiliği organizasyonunda 

düzenlenen törene İTB’yi temsilen 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz katıldı.

KGK’dan DEÜ ziyareti

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ve Kurul 

üyeleri 19 Mart Salı günü Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet 

Hotar’ı ziyaret etti.

KGK’dan oda ve borsa ziyareti

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkan ve Üyeleri 

19 Mart Salı günü Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti. 

Girişimci kadınlar yine aynı gün EBSO 

Başkanı Ender Yorgancılara da bir ziyaret 

gerçekleştirdi.

Kestelli “Gönül Elçileri Projesi” 

buluşmasına katıldı

T.C. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 

Hanımefendi’nin himayesinde gönüllülük 

kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, 

toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak 

gönüllü sayısının artırılması amacıyla 

yürütülen “Gönül Elçileri Projesi” 

Buluşma Toplantısı 19 Mart Salı günü 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli’nin katılımıyla gerçekleştirilirken, 

Gönül Elçileri projesine yapmış olduğu 

katkılardan dolayı Başkan Işınsu Kestelli’ye 

Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Bedriye Tunçsiper tarafından plaket 

takdim edildi.

Genç işadamlarından Borsa 

ziyareti

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Aslan ve Üyeleri 19 Mart Salı 

günü İTB Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

Borsa öğrencilerle tohum ekti

İTB’nin yürüttüğü Toprak ve Çocuk 

Projesi kapsamında Ekin Koleji öğrencileri 

ile 20 Mart Çarşamba günü bir araya 

gelinerek proje yürütücüleri tarafından 

tarımın gelecek nesiller için önemi 

aktarıldı. Ardından okul bahçesine çilek 

ve biber fideleri dikildi, turp, maydanoz 

tohumu ekildi.

KGK’dan İZTO’ya ziyaret

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel ve Komite Üyeleri 22 Mart 

Cuma günü İZTO Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret etti.
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Kestelli, Yunanistan’ın Ulusal Günü 

kutlamasında

Yunanistan İzmir Başkonsolosu 

Argyro Papoulia evsahipliğinde 26 Mart 

Salı günü düzenlenen Yunanistan’ın 

Ulusal Günü kutlamasına İTB’yi temsilen 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

katıldı.

İTB EGEV’e ev sahipliği yaptı

EGEV Başkanlar Kurulu Toplantısı 1 

Nisan Pazartesi günü İTB ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.

İTB’ye üniversite ziyareti

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Birimler Fakültesi İktisat Bölümü 

öğrencileri 2 Nisan Salı günü İTB 

salonlarını gezerek, işlemler ve çalışmalar 

hakkında bilgi aldı.

Borsa’dan ihracatçılara ziyaret

İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 

Zincircioglu, Genel Sekreter Yardımcısı 

Sinem Çelikten ve Borsa ajanları tarafından 

üzüm ihracatçısı üyelerine 2 Nisan Salı 

günü Anatolia Tarım ve Ertürk Tarım 

firmalarına Borsayla ilgili görüşlerini 

dinlemek amacıyla ziyarette bulunuldu. 

18 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Çarşamba 

günü de Orka ve Onur Kuruyemiş 

LTD.ŞTİ./Efe Tarım Akça Holding’te 

Sayın Ahmet Göksan’a Borsamızla ilgili 

görüşlerini dinlemek amacıyla ziyarette 

bulunuldu.

Girişimci kadınlardan Valilik 

ziyareti

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel ve Komite Üyeleri 10 Nisan 

Çarşamba günü İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı 

ziyaret etti.

Belçika Büyükelçiliği’nden İTB’ye 

ziyaret

Belçika Büyükelçiliği Dış Ticaret ve 

Yatırım Ataşesi Catherine Bauwens İTB 

Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’yü 11 

Nisan Perşembe günü ziyaret ederek Borsa 

salon işlemleri ve projeleri hakkında bilgi 

aldı.

İTB Heyeti Kuru Meyve 

Çalıştayı’nda 

İhracatçı Firmalar, Ticaret Bakanlığı, 

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sektör 

paydaşlarının temsilcilerinin katılımı 

ile 11 Nisan Perşembe günü Çeşme’de 

düzenlenen 5. Kuru Meyve Çalıştayı’na 

İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 

Özhan Şen ve İlhan Zincircioğlu katıldı.

İTB Pamuk Zirvesi’nde 

5.Ulusal Pamuk Zirvesi 

Kahramanmaraş TSO ve TB ev 

sahipliğinde 13 Nisan Cumartesi günü 

gerçekleştirdi.  Zirveye İTB yönetimini 

temsilen Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 

YK Sayman Üyesi Bülent Uçak ve YK 

Üyemiz Şeref İyiuyarlar katıldı.

Ekonomi Üniversitesi’nden Borsa 

ziyareti

İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 
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öğrencileri 17 Nisan Çarşamba günü 

Borsa’yı ziyaret ederek, çalışmaları ve 

işlemleri hakkında bilgi aldı.

İTB Heyeti Koruncukköy Urla 

açılışı töreninde

İzmir Ticaret Borsası destekçisi 

olduğu Koruncuk Vakfı’nın 

“Koruncukköy Urla Projesi” tamamlandı 

ve Koruncukköy’ün açılış töreni 17 Nisan 

Çarşamba gerçekleştirildi. Törene Borsa 

Yönetimi de katıldı.

İTB’den İzmir Esnaf ve Sanatkarları 

Odaları Birliği İftarı’na katılım

İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları 

Birliği ev sahipliğinde 24 Mayıs Cuma 

günü düzenlenen ifrat organizasyonuna 

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 

katıldı.

Borsa’dan Soyer’e tebrik ziyareti

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Meclis Başkanı Barış Kocagöz 

ile Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlık 

Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 

22 Nisan Pazartesi günü tebrik ziyaretinde 

bulundu.

Korkmaz, 23 Nisan törenine katıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nın 99. yıldönümü vesilesiyle 23 

Nisan Salı günü Cumhuriyet Meydanı’nda 

düzenlenen törene İTB’yi temsilen 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz katıldı.

İTB’den Söke’yi ziyaret

İTB Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar 

Nacak ve Arge Müdürlüğü TAYEM Söke 

Müdürü Lütfi Özenç’i 24 Nisan Çarşamba 

günü makamında ziyaret etti. Ziyarette 

kurumlar arası işbirliklerine ilişkin görüş 

alışverişinde bulunuldu.

İTB sinerji yemeğinde bir araya 

geldi

İTB Üzüm ve pamuk salonu üyeleri 

24 Nisan Çarşamba günü düzenlenen 

sinerji toplantısı ve yemeğinde bir araya 

gelirken, Borsa üyesi üzüm ihracatçısı 

firma temsilcileri de 25 Nisan Perşembe 

günü Borsa organizasyonunda düzenlenen 

sinerji toplantısı ve yemeğinde bir araya 

geldi.

Ticaret Meslek Lisesi’nden İTB’ye 

ziyaret

Ticaret Meslek Lisesi Uluslararası 

Ticaret Bölümü öğrencileri 25 Nisan 

Perşembe günü İTB’yi ziyaret ederek, 

çalışmalar ve işlemleri hakkında bilgi aldı.

Macaraitan’dan İTB ziyareti

Macaristan Büyükelçisi Viktor 

Matis,Macaristan İzmir Fahri Konsolosu 

ve İTB Meclis Üyesi Christopher Dologh, 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli‘yi 

ve İTB Yönetimini ziyaret etti. 25 Nisan 

Perşembe günü ziyaret kapsamında Borsa 

işlemleri ve çalışmaları hakkında bilgi 

paylaşımı yapıldı.

İTB üyelerine İhracatta Dijital 

Pazarlama Fırsatları eğitimi

İTB üyelerine yönelik “İhracatta 

Dijital Pazarlama Fırsatları” konulu eğitim 

26 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi. 
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Eğitimin açılış konuşmasını İTB Genel 

Sekreteri Dr. Erçin Güdücü yaptı.

İTB Alaçatı Tasting’e katıldı

Alaçatı Tasting etkinliği kapsamında 

İTB/Borsa Akademi ve İTB Tadım 

Paneli Çalışmaları kapsamında Borsa 

ve Zeytincilik Araştırma Ensititüsü 

işbirliğinde 28 Nisan Pazar günü zeytinyağı 

tadım eğitim etkinliği düzenlendi. Konuya 

ilgili duyan vatandaşlarımız, medya 

mensupları ve Borsa üyelerinin katılımı ile 

gerçekleşen etkinlikte kusurlu ve kusursuz 

yağların ayrımının yapılmasına yönelik 

tadım eğitimi yapıldı.

İTB Pakdemirli ile görüştü

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ile kardeş ülke Azerbaycan 

Tarım Bakanı İnam Karimov ve Bakanlık 

yetkilileri İTB Heyetiyle 29 Nisan Pazartesi 

günü tarımda Türkiye - Azerbaycan 

işbirliğine yönelik toplantıda bir araya 

geldi.

İTB Ankara’dan plaketle döndü

75. TOBB Genel Kurulu 1- 2 Mayıs 

tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

Genel Kurul’da İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, Meclis Başkan Yardımcısı 

Ömer Gökhan Tuncer ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Dr. Tayfur Akın 75. TOBB Genel 

Kurulu’nda Hizmet Şeref Belgesi ve 

Plaketlerini aldı.

İTB öğrencileri ağırladı

Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası 

Ticaret Bölümü öğrencileri 3 Mayıs Cuma 

günü İTB’yi ziyaret ederek, çalışmalar ve 

işlemler hakkında bilgi aldı. Borsa ARGE 

Müdürü Mustafa Yağcıoğlu da öğrencilere 

kısa bir sunum gerçekleştirdi. 

İTB Wings For Life World Run’a 

katıldı

Omurilik felcinin tedavisi için 

fon sağlamak için 2014’ten bu yana 

düzenlenen Wings For Life World Run 

yarışının Türkiye’deki resmi lokasyonu 5 

Mayıs Pazar günü bir kez daha İzmir oldu. 

İTB çalışanlarından oluşan ekip konuya 

ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla 

yarışta yer aldı.

İTB’ye ‘Döngü’ ziyareti

Döngü Kooperatifi Üyeleri İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’yi 

6 Mayıs Pazartesi günü ziyaret ederek 

faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında 

bulundu.

İTB’den zeytin sineği hamlesi

Zeytin ve zeytinyağı kalite ve 

verimini olumsuz etkileyen zeytin sineği 

ile mücadele amacıyla proje çalışma 

toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı 

İzmir İl Müdürlüğü, Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 

Bornova Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü temsilcilerinin 

katılımıyla İTB ev sahipliğinde 7 Mayıs 

Salı günü yapıldı.

İTB AB gününe katıldı

İTB Yönetimi AB Türkiye 
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Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian 

Berger ve eşi Marilena Berger’in ev 

sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin katkılarıyla 8 Mayıs 

Çarşamba günü 2019 Avrupa Günü 

münasebetiyle düzenlenen ‘Ortak Bir 

Gelecek için Birlikte Çalışıyoruz’ temalı 

Açık Hava Sergisi ve resepsiyonuna katıldı.

Ege Üniversitesi’nden İTB’ye 

plaket 

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 22. Uluslararası İktisat 

Öğrencileri Kongresi’nde derece alan 

öğrencilere 11 Mayıs Cumartesi günü 

ödüllerini İTB Başkanlık Danışmanı Dr. 

Pınar Nacak takdim etti. Ödül töreninde 

ayrıca İTB’ye sağladığı desteklerden dolayı 

plaket verildi.

İTB Kadın girişimcilere 

uluslararası destek olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi 

Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) 

tarafından yürütülen Türkiye – AB İş 

Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında, 

Pire Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeler 

Sanayi Odası (BEP) tarafından sunulan 

ve Borsamız ile İspanya Santiago de 

Compostela Ticaret, Sanayi, Hizmetler 

Odası ortaklığında yürütülen “Kadın 

Girişimcilerin İş ve Sivil Toplum Hayatında 

Networklerinin Güçlendirilmesi ve 

Tecrübe Paylaşımı” projesinin ilk toplantısı 

BEP ev sahipliğinde Pire-Yunanistan’da 

16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde 

gerçekleştirildi. İTB’yi temsilen toplantıya 

katılan İTB Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar 

Nacak Proje yöneticisi, Perihan Ezgi Çelik 

Finans yöneticisi ve Övül Sökeli Araştırma 

ve Strateji Geliştirme Sorumlusu olarak 

projede görev aldı. Toplantının ilk 

gününde, Nacak İTB’yi temsilen tanıtım 

sunumu gerçekleştirdi.

İTB’den mesleki eğitime destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve 

TOBB arasında imzalanan “Mesleki 

Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında 

ilimiz bazında oluşturulan Protokol 

Yürütme Kurulu ilk toplantısını 17 

Mayıs Cuma günü gerçekleştirdi. İTB’yi 

temsilen Genel Sekreter Yardımcısı 

Sinem Çelikten’in katıldığı toplantıda, 

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

İbrahim Gökçüoğlu başkan seçildi. Oda-

Borsa ve MEB temsilcilerinden oluşan 

kurul, ilimizdeki pilot meslek liselerinde 

eğitimin geliştirilmesi faaliyetlerinde 

birlikte çalışacak.

İTB’den Antakya Ticaret Borsası’na 

ziyaret

İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin 

Güdücü Antakya Ticaret Borsası Yönetimi 

ve üyelerini 17 Mayıs Cuma günü ziyaret 

etti. Ziyaret programı çerçevesinde 

Antakya Ticaret Borsası ve İTB arasındaki 

potansiyel işbirliği ve proje imkanları 

değerlendirildi.

İTB 19 Mayıs töreninde

Cumhuriyet Meydanı’nda 

gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Törenine 

İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı.

TB, heyeti Meclis Başkanını dinledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop›un 

teşrifiyle 22 Mayıs Çarşamba günü İZTO 

ev sahipliğinde düzenlenen ‹Üçüncü 

Bin Yılın Başında Dünya ve Türkiye› 

konulu toplantıya ve toplantının ardından 

verilen iftar yemeğine Borsamızı temsilen 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz ve Genel Sekreter Dr. Erçin 

Güdücü katıldı.

KGK’dan İGC’ye ziyaret 

Koordinatörlüğü Borsamız 

tarafından yürütülen TOBB İzmir 

Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri 

21 Mayıs Salı günü İzmir Gazeteciler 

Cemiyeti’ne nezaket ziyaretinde 

bulunarak kurumlar arası işbirliği 

olanaklarını değerlendirdi.












