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İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege 

İhracatçı Birlikleri (EİB), Söke Ticaret 

Borsası ve Aydın Ticaret Borası iş 

birliğinde yapılan, 2019- 2020 sezonuna 

ilişkin Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin 

çalışmaları tamamlandı. Yapılan tahminde 

mahlıç pamuk üretiminin 218 bin ton, 

kültlü pamuk üretiminin ise 560 bin ton 

olacağı bildirildi.

14 Ekim Pazartesi günü İTB’de 

düzenlenen 2019- 2020 sezonuna ilişkin Ege 

Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmaları 

sonuçlarının açıklandığı toplantıya İTB 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İTB Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Tekstil 

ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri 

Uz, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Mustafa 

Bolca ve Dr. Fulsen Özen katıldı. 

Toplantı açılışında konuşan İTB 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz, “Tekstil 

ve konfeksiyon sektörü geçmişte olduğu 

gibi, günümüzde de ekonominin 

canlandırılması adına büyük bir öneme 

sahiptir. Sektör hem ihracat içindeki payı, 

hem istihdamdaki yoğunluğu, hem de 

kadın istihdamı oranının yüzde 50’lerde 

olması ile önemini ortaya koymaktadır. 

Tekstil ve konfeksyion sektörümüzün 

temel girdisi olan pamuğun uygun iklim ve 

toprak koşullarımız nedeniyle en önemli 

üreticilerinden birisi olmamız hepimiz 

için, ülkemiz adına büyük bir şanstır. Ne 

mutlu ki 2000’li yıllarda önemli ölçüde 

azalan pamuk ekim alanları 2010’ dan 

itibaren  uygulanan olumlu politikalar ile 

artış trendine girdi. Bu gelişmede ilgili 

bakanlıklarımızın ve sektör temsilcilerinin 

önemli katkısı oldu. Bu yıl Ege bölgesinde 

ekim alanlarının maalesef geçtiğimiz 

sezona göre bir miktar azalış gösterdiğini 

tahmin ediyoruz. Ancak ne mutlu ki, Ege 

bölgesinde kütlü pamuk veriminin de 

ilk hasat sonuçlarına göre geçen yıldan 

daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.  Hasadın 

devam edeceği 1 aylık süreçte iklim 

koşullarının uygun olması durumunda 

pamuk kalitesinin de iyi olacağını ve 

üretimin geçen yıla göre bir miktar 

artacağını söyleyebiliriz” dedi. 

“Fiyatlar beklentiyi karşılamadı”

Pamuk fiyatlarının üretici 

beklentisinin altında olduğunu sözlerine 

Pamukta Ege Bölgesi rekoltesi açıklandı
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ekleyen Kocagöz, “Ne yazık ki pamuk 

fiyatları üreticilerimizin beklentilerini 

karşılamıyor. Son dönemde Çin ve ABD 

arasında yaşanan ticaret savaşları dünyada 

olduğu gibi Türkiye’deki pamuk fiyatlarını 

da aşağı yönlü etkilemiştir. 

Bu durumun önümüzdeki sezonda 

üreticimizi pamuktan uzaklaştırarak, ekim 

alanlarının düşmesine neden olmasından 

endişe ediyoruz. Tarımsal üretimin 

hem ulusal hem de uluslararası oldukça 

hassas dengelere bağlı olması burada 

yürütülen çalışmanın önemini daha da 

artırmaktadır” ifadesini kullandı.

“Destekler önem taşıyor”

İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Bülent Uçak ise devlet desteklerinin pamuk 

üretiminin sürdürülebilmesi açısından 

büyük önem taşıdığına değindi.

Uçak, “Devletimiz tarafından 

kütlü pamuğa verilen prim destekleri 

sürdürülebilir pamuk üretimi için hayati 

öneme sahiptir. Bu destekler artan girdi 

maliyetleri ve benzeri ekonomik sorunlarla 

iç içe olan üreticilerimizin pamuk 

üretimine devam etmelerindeki en önemli 

etkendir. Bununla beraber üreticilerimiz, 

2018 yılında yaşanan döviz artışı nedeniyle 

üretim girdi maliyetlerinde zorlu bir artışla 

yüzleşmiştir. Pek çok küçük ve orta ölçekli 

aile işletme yapısına sahip olan üreticimiz 

öz sermayeden yoksun, borç veya veresiye 

şeklinde tohum, gübre, mazot ve diğer 

girdilerini temin ederek üretimlerini 

gerçekleştirmek durumunda kalmıştır. 

Birçok sorunla mücadele etmekte olan 

pamuk üreticilerimizin önünü görebilmesi 

ve üretimin devam etmesi amacıyla fark 

ödemesi desteği kapsamındaki prim 

desteklerinin içinde bulunulan sezonun 

şartları göz önünde bulundurularak 

biran önce açıklanmasını bekliyoruz. 

2019/20 sezonu ege bölgesi rekolte tahmin 

sonuçlarını aktarmak istiyorum. Bir önceki 

sezona göre bölgemizde pamuk ekim 

alanlarının yüzde 5,9 oranında azalarak 

113 bin hektara düşeceği tahmin edilmiştir. 

Ortalama kütlü veriminin dekarda 496 

kilogram olması beklenmektedir. Buna 

göre kütlü üretimin 560 bin ton olacağını 

öngörüyoruz” dedi. 

2019-2020 
 

 
  Ortalama Verim  

2018/2019  (kg/ha) %39 (kg) 

AYDIN 

 

*  

 

 

 
EGE 

 113.095,192 560.452.289,226 4.956 218.576.393 
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İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile Alata 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
ortaklığında gerçekleştirilen “Türkiye’de 
Zeytin-Zeytinyağı Değer Zinciri Analizi” 
projesinin açılış toplantısı 30 Eylül 2019 
Pazartesi günü gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 
ilk borsası olarak, 128 yıldır, tarım alanında 
üreticiyi ve sektörü kalkındıracak her 
adımın, her çalışmanın yanında olmaya 
devam ettiklerini vurgulayarak, “Zeytin ve 
zeytinyağı sektörünün ülkemiz ekonomisi 
ve dış ticaret açısından önemi malum.  
Ancak mevcut katkısına nazaran çok 
daha büyük bir potansiyeli olduğunu, bu 

sektörden çok daha fazla katma değer elde 
edebileceğimizi unutmamamız gerekir. 
Yapmamız gereken şeyler çok basit. 
Bunlardan en önemlileri zeytin ağacı 
sayısını, verim ve kaliteyi arttırmaktır.  
Tabii bunlarla beraber sektörümüzün 
odaklanması gereken konulardan biri de 
dünya pazarındaki konumunu ve rekabet 
gücünün arttırılması hususudur” dedi.

Günümüzde küresel piyasalarda 
yaşanan rekabetin iki temel unsurunun 
kalite ve maliyet üstünlüğü olduğuna 
değinen Işınsu Kestelli, “Maliyet 
üstünlüğünü yakalayan ülkeler genelde 
pastadan en çok pay alan ülkeler olmaktadır.  
Tabii ki markalaşma da çok önemli 
bir nokta. Marka, katma değer yaratır. 
Marka bir ürüne kimlik kazandırır. En 

önemli meselemiz, “Dünya piyasalarında 
zeytinyağı denilince akla ilk olarak Türk 
zeytinyağının gelmesini nasıl sağlamalıyız?” 
sorusuna bir cevap bulmak olmalıdır. İşte 
bu bilinçten hareketle yola çıkarak zeytin 
ve zeytinyağı ticaretinde işletmelere ve 
üreticilere maliyet avantajı sağlayabilecek 
politikalar geliştirmek, markalaşma 
modelleri yaratmak büyük önem 
taşımaktadır. Proje kapsamında yapılacak 
değer zinciri analizinde, üretimden hasada, 
paketlemeden dağıtıma iş sürecinin her 
aşaması analiz edilecek, eksiklerimiz ve 
hatalarımız ortaya çıkartılacaktır.  Şunu 
unutmayalım ki artık sadece ürünler değil, 
tedarik zincirleri/değer zincirleri rekabet 
ediyor. Bu zincirlerin yönetişiminde başarı 
yakalayan ülkeler piyasada güçleniyor.  Bu 
noktadan sonra da -ki bana göre projemizin 
en önemli bölümü de bu olmalı- kısa, orta ve 
uzun vadede zeytin ve zeytinyağı sektörüne 
etkin politika önerileri geliştirilmelidir” 
diye konuştu.

Işınsu Kestelli’nin ardından İzmir 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Ünal Kaya, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş 
ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) temsilcisi Berrin 
Taşkaya Top söz alarak projenin önemi ve 
zeytincilik sektörüne sağlayacağı katkıları 
anlatarak çalışmanın tüm kurumlar adına 
hayırlı olması temennisinde bulundular.

Toplantıda proje tanıtım sunumunu 
gerçekleştiren Başkanlık Danışmanı 
Dr. Pınar Nacak ise “Bilindiği üzere 

ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretim ve 
ticareti açısından dünyanın önde gelen 
ülkelerinden birisidir. Bu açıdan, üretim, 
tüketim ve ticaret hacmi gittikçe artan 
zeytin-zeytinyağı sektörünün değer 
zincirinin analiz edilerek, üretimden 
tüketime sektörde verim, kalite ve geliri 
artışı sağlayacak, sektörün rekabet gücünü 
artıracak öneriler ve politikalar oluşturması 
büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, İzmir 
Ticaret Borsası yürütücülüğünde T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü ile Alata Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında 
“Türkiye’de Zeytin-Zeytinyağı Değer Zinciri 
Analizi” projesini hazırlandık. T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
Ar-Ge destek programına başvurusu 
yapılan projemiz desteklenmeye hak 
kazandı. Bu projede hedefimiz, üretimden-
tüketime sektörde tüm halkaların ve yine 
sektörde etkin rolü bulunan kamu ve özel 
sektördeki tüm paydaşların kaynaklarının 
verimli kullanması sağlayarak, zeytin-
zeytinyağı üretiminde katma değer artışının 
sağlanmasıdır” dedi.

Konuşmaların ardından konuklar 
günün anısına çekilen toplu fotoğrafta bir 
araya geldi.

“Türkiye’de Zeytin-Zeytinyağı Değer 

Zinciri Analizi Projesi” başladı

PROJEPROJE
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İzmir Ticaret Borsası 

koordinatörlüğünde Gıda, Tarım ve Orman 

İl Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma 

Enstitüsü, Selçuk İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü ve Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde “Zeytin 

Sineğine Karşı Olipe Tuzakla Mücadele 

Projesi” işbirliği protokolü imza töreni 

İzmir Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası 

koordinatörlüğünde yürütülen “Zeytin 

Sineğine Karşı Olipe Tuzakla Mücadele 

Projesi” kapsamında, Selçuk İlçesine bağlı 

Şirince Mahallesinde üretim yapan 140 adet 

üreticinin yaklaşık 30 bin adet zeytin ağacına 

tuzak asılmak suretiyle zeytin sineğine karşı 

biyoteknik mücadele yapmaları sağlanacak 

ve üreticilerin ekonomik kayıpları en aza 

indirgenecek.

İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde 

düzenlenen imza törenine, Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcıları 

Bülent Arman, Ercan Korkmaz, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak ile Sıvı 

ve Katı Yağların Toptan Ticareti Meslek 

Komite Üyeleri, İzmir İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 

Şube Müdürü Mustafa Gücük, Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal 

Kaya, Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Mustafa Acargil, Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, Zirai 

Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Teknik Koordinatörü Ekrem Kaya ve İzmir 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri 

katıldı.

İmza töreninin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İTB Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, kurum olarak zeytin ve 

zeytinyağında değer artışı sağlamaya yol 

açacak teknik çalışmaların öncüsü olmayı 

sürdüreceklerini vurguladı.

Kestelli, “Zeytinyağı ülkemiz için 

oldukça önemli bir emtia. Ülke olarak 

zeytin ve zeytincilik alanında oldukça 

iyi bir noktadayız. İtalya, İspanya, 

Yunanistan ve Fas gibi Akdeniz ülkeleriyle 

birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve 

zeytinyağı üreticilerinden biriyiz. Ancak 

potansiyelimiz çok daha yüksek. Zeytincilik 

alanında izlenen politikalar sayesinde son 

15 yılda ağaç varlığımız yüzde 65 oranında 

arttı. 160 milyonu aşan ağaç varlığı ve bir 

buçuk milyon tonun üzerinde tane zeytin 

üretimi ile dünyanın en önemli zeytin 

üreticilerinden biriyiz. Verim ve kalitemiz 

arttıkça dünya piyasalarındaki konumumuz 

daha da güçlenecek.  Sektörümüzde, kilit 

nokta verim ve kalite artışı” dedi.

“Ekonomik kayıp önlenecek”

Zeytinin en önemli zararlısının 

zeytin sineği olduğunu belirten Kestelli, 

“Zeytin sineğinin hem kalite hem de verim 

üzerinde önemli etkileri söz konusu. Zeytin 

sineği meyve dökülmesine sebep olarak 

verimi olumsuz etkiliyor. Dökülme olmasa 

bile kaliteli zeytinyağı üretmeyi olanaksız 

hale getiriyor. Bu proje kapsamında zeytin 

sineği ile hep birlikte biyolojik mücadele 

vererek sebep olduğu ekonomik kayıpları 

engellemek için çalışacağız ve sektörümüze 

destek olacağız” diye konuştu.

Borsa olarak, zeytin ve zeytinyağı 

sektörüne hizmetlerinin geçmişte olduğu 

gibi her daim gelişerek var olacağından 

bahseden Işınsu Kestelli sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 

ile yapılan iş birliği ile gerçekleştirilen uzun 

soluklu panelist eğitimlerinin ardından 

zeytin ve zeytinyağı tadım odamızı hizmete 

açtık. Tadım Odası ve yetişmiş uzmanlarımız 

ile Türk zeytin ve zeytinyağının kalitesini 

en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaya 

devam ediyoruz. İzmir Ticaret Borsası 

bünyesinde faaliyet gösterecek “Borsa 

Akademi/Zeytin Okulu” eğitim faaliyetleri 

için çalışmalar devam diyor.  İki yıldır 

zeytinyağı sezon açılış töreni yapıyoruz. 

2018 yılında ilk zeytin festivalimizi 

gerçekleştirdik. Üreticimizi teşvik etmek 

için en büyük zeytin danesi yarışması ve 

ödül töreni düzenledik. Zeytin budama 

eğitimleri için ilk çalışmaları tamamladık 

ve uygun mevsimde uygulamaya geçeceğiz. 

Bu projemizin de zeytin ve zeytinyağında 

değer artışı sağlamaya yol açacak teknik 

çalışmaların öncüsü olmasını sürdüreceğiz”

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 

Müdürü Mustafa Gücük, Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal 

Kaya, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürü Dr. Tevfik Turanlı da protokol 

töreni öncesi söz alarak zeytin ve zeytinyağı 

üreticilerin ekonomik kayıpları en aza 

indirmek amacıyla yapılan protokolün 

önemine değinerek, İzmir Ticaret 

Borsası’nın bu girişiminin oldukça önemli 

olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

ile Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Selçuk 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zirai 

Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

yetkilileri iş birliği protokolüne imza attı. 

İmza töreninin ardından Borsa ve kuruluş 

yetkilileri anı fotoğrafında bir araya geldi.

Borsa, zeytinde ekonomik kaybı önleyecek
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Borsa Akademi çatısı altında eğitim 

programlarına başlayan İzmir Ticaret 

Borsası, 02-03 Ekim tarihleri arasında 

Zeytinyağı Üretim Operatörlüğü Eğitimi 

gerçekleştirdi. İki gün süren eğitimin 

ardından katılımcılar eğitmenlerle birlikte 

Urla’da zeytinyağı üretim tesisine keşif 

ziyareti yaptı. 

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek 

Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü’nden 

Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak 

tarafından verilen eğitimde, katılımcılara 

zeytincilik faaliyetleri, üretimden sofraya 

zeytinin yolculuğuna dair pratik ve teorik 

bilgiler aktarıldı.

İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, 

tarımda yaşam boyu öğrenme yaklaşımını 

benimseyen bir eğitim platformu olarak 

hayata geçirilen Borsa Akademi çatısı 

altında gerçekleştirilen programda, 

zeytinciliğe genel bakış, zeytinyağı üretim 

teknikleri, zeytinyağı makinelerinde hassas 

ayarlar, zeytinyağı makine ve ekipmanları, 

zeytinde kalite, zeytinyağının elde edilme 

teknikleri, zeytinyağı makinelerinde 

çalışma esnasında yapılması gereken 

ayarlar, sofralık siyah zeytin üretim 

teknikleri gibi konulara yer verildi. 

Borsa Akademi’nin tarım sektöründe 

yer alan paydaşlar ve halkımız için tarım, 

gıda, çevre ve doğal kaynaklar alanında bir 

eğitim platformu olduğunu belirten İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“Akademimizde ders zilinin en değerli 

ürünlerimizden biri olan zeytinyağı için 

çalması çok anlamlı. Akademi çatısı 

altında, kısa vadede zeytinyağı tadım 

eğitimi, tohum okulu, et okulu gibi birçok 

programımızla eğitim faaliyetlerimize 

devam edeceğiz” dedi.

‘Zeytinyağı Üretim Operatörlüğü 

Eğitimi’ açılışında konuşan İTB Genel 

Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ise talebi her 

geçen gün arttığı zeytin ve zeytinyağı 

sektöründe bilginin fark yaratmak 

açısından çok büyük önem arz ettiğini 

vurguladı.

“Amacımız kaliteyi artırmak”

Borsa Akademi çatısı altıdan verilen 

eğitimlerde hedeflerinin sektörde kaliteyi 

artırmak olduğunun altını çizen Güdücü, 

“Eğitimleri, zeytincilik mesleğinin, 

eğitim almış ve nitelik kazandırılmış 

kişiler tarafından yürütülmesi ve 

çalışmalarda kalitenin artırılması için 

düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi günümüzde 

artık operatörlük belgeleri her geçen gün 

önem kazanıyor. Biz de tüm sektörün 

yeterliliğini arzu edilen seviyeye çıkarmayı 

amaçlıyoruz” dedi.

Eğitimlerin ardından katılımcılar 

Urla’da zeytinyağı üretim sahasında 

edindikleri teorik bilgileri uygulamalı 

olarak deneyimleme fırsatını buldu. 

Tarladan sofraya zeytin ve zeytinyağı 

üretim süreçlerini yakından inceleyen 

katılımcılar programın sonunda eğitim 

sertifikalarına kavuştu.

İTB Borsa Akademi’de ders zili çaldı
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) 

Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 

24 Temmuz 2019 Çarşamba günü 

gerçekleştirildi.

Törene TÜRİB yetkili acentesi 

ve ortağı olan İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen Meclis Başkanı Barış Kocagöz 

katıldı. Kocagöz konuyla ilgili olarak; “Bu 

yeni oluşum tarımda lisanslı depoculukla 

başlayan çağdaş pazarlama sisteminin 

son ve en güzel adımı. Bu noktalara 

gelebildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

İzmir Ticaret Borsası ile birlikte 

ülkemizde ilk defa lisanslı depoculukta 

pamuk ile depolama ve elektronik ürün 

senedi üretmek üzere İzmir Ticaret 

Borsası (İTB) önderliğinde kurulan Ege 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. de 

TÜRİB’de pamuk elüs işlemlerinde faaliyet 

gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet iznini 

vermesi ile birlikte ürün ihtisas borsasının 

faaliyete geçişi 26 Temmuz 2019 Cuma 

günü gerçekleşti. O tarihten itibaren 

elektronik ürün senetlerinin alım ve 

satımı artık sadece ürün ihtisas borsası 

üzerinden yapılabiliyor. Geçiş sürecinin 

tamamlanmasının ardından tarımsal ürün 

piyasalarında çiftçi ve tüccarlara büyük 

kolaylık sağlayacak yeni dönem resmen 

başladı.

TÜRİB faaliyet alanları nedir?

TÜRİB, elektronik ürün senetlerinin 

(ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar 

içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem 

görebilmesini teminen 5174 sayılı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu’nun 53 üncü maddesi 

çerçevesinde ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli 

işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü 

piyasaları işletmek üzere kurulmuştur.

ELÜS piyasasında, depolanması 

amacıyla teslim ettiği ürün için lisanslı depo 

işletmesince düzenlenen ELÜS’ü elinde 

bulunduran veya Borsa’da söz konusu 

senetlerin alım satımını gerçekleştirmek 

isteyen gerçek veya tüzel kişiler “Yatırımcı” 

olarak işlem yapabilirler.

Emirler yatırımcılar tarafından 

TÜRİB internet sitesinden erişilebilen 

“TÜRİB İşlem Platformu”na kullanıcı 

adı ve şifre ile giriş yapılarak iletilir. 

Gerçekleşen işlemler aynı gün valörlü 

olarak takasa konu edilir. Takas, İstanbul 

Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 

üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

(MKK) ile birlikte gerçekleştirilir. Piyasa 

işleyiş esasları detaylı olarak TÜRİB 

ELÜS Piyasası Yönergesi ve ELÜS Piyasası 

Prosedürü’nde yer almaktadır. 

TÜRİB faaliyete geçtiğinde 

yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi 

bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi 

için TÜRİB’e kayıt olması gerekmektedir. 

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen 

yatırımcılar, TÜRİB’e kayıt için gerekli 

belgelerle birlikte acentelik sözleşmesi 

imzalamış olan borsalara başvuracaklardır. 

Yatırımcıların sisteme kaydı TÜRİB 

acentesi olan İzmir Ticaret Borsası 

tarafından yapılabilecektir. 

TÜRİB ile ilgili tüm detaylar 

ve ayrıntılı bilgiye www.turib.com.tr 

adresinden de ulaşılabilir.

İzmir Ticaret Borsası’nın ortakları arasında

yer aldığı TÜRİB faaliyete geçti
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İzmir Ticaret Borsası olarak; sağlıklı 

ve sürdürülebilir yaşam için atalık/yadigar 

tohumları toprakla buluşturan, yerel 

tohumları çoğaltıp halkla buluşturan yeni 

bir projeye başladık. 

“Topraktan Fırına: Kızıl Buğdayın 

Yolculuğu”

En güzel miras, yerel tohumlar 

diyerek başladık projemize. Proje 

kapsamında da Anadolu’nun en eski 

buğday tohumlarından biri olarak bilinen 

“Kızılbuğday”ın ekiminin yapılarak 

yaygınlaştırılması, yüksek protein ve düşük 

glüten içeren bu undan ekmek yapılarak 

tüketicilere tanıtılmasını hedefledik.

 Atalık tohumlar binlerce yıldır 

değişen iklim, toprak ve insan kaynaklı 

koşullara uyum sağlamayı başarmış 

örneklerdir. Her türlü koşula dayanarak 

günümüze gelebildikleri için de yaşamın 

sürdürülebilirliği açısından çok önemli 

genetik hazinelerdir. 

Genetik çeşitlilik açısından da 

atalık tohumlar çok önemlidir. Günümüz 

biliminde yaşanan gelişmelerle pek 

çok çeşidin kurtarılabileceği gibi yok 

olabileceği de göz ardı edilmemelidir. 

En iyi, en verimli, en dayanıklıya ulaşma 

arzusu bazen tek tipe doğru gidişe neden 

olabilmektedir. Tohumları ile yeni birey 

vermeyen çeşitlerin sayısı da her geçen gün 

artarken işte bu aşamada atalık tohumlar 

çok önem arz etmektedir. 

Tohum insanlık tarihi boyunca 

yeniden doğuşun, hayatın devamlılığının, 

canlılığın sembolü olmuştur. Diktiği 

üründen elde ettiği tohumu saklayarak 

ertesi yıl tekrar eken üreticimiz her yıl 

yeniden canlanmaya gözleriyle şahit 

olmaktadır. Bulundukları yöreye harika 

bir adaptasyon sağlayan atalık tohumların 

canlılığının sağlanması ve gelecek nesillere 

aktarılması dünyamızın devamı adına da 

önemli bir rol üstlenmektedir.

Buğday tarımı ve ekmek Anadolu 

toprakları için insanlık tarihi kadar 

Topraktan fırına: 

Kızıl buğdayın yolculuğu

PROJEPROJE

İzmir Ticaret Borsası

Ar-Ge Müdürlüğü
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eski bir kültürdür. Hatta buğdaydan 

yapılma ilk ekmeğin Anadolu’da yapıldığı 

uzmanlar tarafından söylenmektedir. Bu 

söylemleri ispatlayıcı bilgiler olarak da; 

bilinen en eski Neolitik yaşam bölgesi olan 

Çatalhöyük’teki arkeolojik çalışmalarda 8 

bin 500 yaşındaki dünyanın en eski antik 

buğday örneklerinin bulunduğu yine 

Hititlerin başkenti Hattuşa’da şimdiki adı 

ile Boğazköy’de arkeolojik çalışmalarda 

tahıl ambarında 4 bin yıllık buğday 

örneklerine rastlandığını söyleyebiliriz.

Arkeolojik bu bulgulara baktığımızda 

buğdayın ve ekmeğin Anadolu toprakları 

ve bizler için çok önemli olduğunu 

görebiliyoruz. Bu düşünce ile; elimizde 

tohumu bulunan ve bir atalık çeşit olan 

Kızıl Buğdayın üretiminin yapılabilmesi, 

insanların kızıl buğdayı tanıması, kızıl 

buğdaydan ekmek yapılarak satışının 

yapılabilmesi adına yola çıkmaya karar 

verdik.

Bir sürdürülebilirlik ve farkındalık 

projesi olarak düşündüğümüz projemiz 

için İzmir ilinde 5 gönüllü çiftçi ile 

sözleşmeli tarım yapılarak Kızıl buğdayın 

üretimi sağlanması planlandı. Bu gönüllü 

çiftçilere tohumluk tedariki yapılacak, 

teknik destek ve danışmanlık hizmeti 

sunulacak ve üretilen buğdayların 

Borsa üyeleri tarafından satın alınması 

sağlanacak. Hatta tarla üretimi aşamasında 

hasat şenliği ve tarla günü etkinliği de 

yapılması planlandı.

Ayrıca; Borsa üyeleri tarafından 

satın alınan buğdaylardan ekmek yapılarak 

proje faaliyetleri kapsamında yapılacak bir 

etkinlikte kamuoyuna Kızıl buğday, unu ve 

ekmeği tanıtılacak.

Ülkemizin sahip olduğu biyolojik ve 

kültürel çeşitlilik hepimizin malumudur. 

Tarımsal genetik kaynaklarımız, gerek 

değişen piyasa şartları ve buna bağlı olarak 

tarımda monokültürleşme süreçleri, gerek 

kırsal nüfusun azalması ve geleneklerini 

bırakması gerekse de doğadaki değişim 

(iklim değişikliği gibi) süreçleri nedeniyle 

ciddi oranda yok oluyor, azalıyor veya 

bırakılıyor.

Günümüzde her ne kadar kültüre 

alınmış standart çeşitler ekonomik olarak 

tercih edilse de tat ve lezzet açısından yerel 

çeşitliliğin yerini tutmamaktadır.

Ülkemizin 20 den fazla yabani ve 

400 ün üzerinde ıslah edilmiş buğday 

çeşidine ev sahipliği yapmakta. Atık 

hem beslenmede hem de sağlıkta 

tarımsal ürünlere daha bir başka önem 

veriliyor. İnsan beslenmesi için buğday 

ve un vazgeçilmez gibi görünürken sağlık 

açısından da karşı bir görüş ile önümüze 

çıkıyor. 

Atalık çeşidi tohumlardan uygun 

şekilde üretimle elde edilen unlar 

ve bunlardan yapılan ekmekler hem 

beslenme hem de sağlık açısından artık çok 

önemsenmekte. Atalık tohumlardan elde 

edilen buğdayların işlenmesi ve bunlardan 

elde edilen unlarla yapılacak ekmeklerin de 

pişirme yöntemleri de önemli olduğunun 

da unutmaması gerekli.

Atalık çeşidi tohumlar beslenme 

ve sağlık sektörlerinin yanında bölgenin 

turistik etkinliğinin arttırılması ve 

ekonomisinin canlanması için de 

kullanılmaktadır.

Başladığımız bu proje ile; yerel 

buğday çeşitlerin toplanması, muhafazası, 

kullanılması ve değerlendirilmesi 

hedeflenmiş, bölge insanlarının 

kültürel becerilerini ekonomik faydaya 

dönüştürmelerini sağlayacak fırsatlar ve 

alanlar yaratılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında ilk etkinliğimiz 

20 Ekim 2019 Pazar günü tarihi Alsancak 

Tren Garında bu yıl ikincisi düzenlenen 

Necati POLAT

İTB Meclis Üyesi

Anadolu buğdayın gen merkezi 

olup bütün dünyaya bu bölgeden 

yayılmıştır. Ekonomik getirisi azaldığı 

için unutulmuş yerel, atalık ve yadigâr 

buğday çeşitlerimizin tekrar toprakla 

buluşması İzmir Ticaret Borsası 

Hububat Mamulleri Meslek Komitesi 

olarak hedefimizdir.

Atalık buğday çeşitlerimizden 

Kızıl Buğdayın Küçük Menderes 

havzasında ekilmesi; komitemiz 

tarafından projelendirilip, Borsamızın 

desteği ve katkıları ile 2019 yıl ekim 

döneminde pilot olarak uygulanacaktır. 

Hem sürdürülebilir tarım hem 

de sağlıklı yaşam için bu tip yadigâr 

buğday çeşitlerimizin yetiştirilmesi, 

kırsal kalınma ve köyden kente göçün 

önlenmesi açısından da çok önem arz 

etmektedir.

İzmir GastroFest festivalinde üye 

firmamızın Borsamız etkinliği için kızıl 

buğdaydan geleneksek yöntemlerle ve 

ekşi maya ile yaptığı enfes ekmeklerin 

festival katılımcıları tarafından tadımının 

yapılması idi. 

Tüm misafirlerden tam not alan kızıl 

buğday unlu ve ekşi mayalı ekmeklerimiz 

özellikle festivale katılan ve ülke çapında 

ünlü şef aşçılarımız tarafından da 

çok beğenildi. Tadımını yapan tüm 

tadımcıların bu ekmeğin satışının ne 

zaman ve nerede başlayacağını sorması ise 

bizleri kızıl buğdayın geleceği açısından 

çok umutlandırdı.
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128 yıldır Türkiye’nin siyasi 

ve ekonomik hayatına tanıklık eden 

nadir kurumlardan olan İzmir Ticaret 

Borsası, gelenekselleşen Instagram 

fotoğraf yarışmasının bu yılki konusu 

hayvancılık sektörü oldu. Borsa’nın @

izmirticaretborsasi adresli Instagram 

hesabı üzerinden, 01 Ağustos-29 Kasım 

tarihleri arasında, ‘Canlı Büyükbaş ve 

Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf ’, ‘Kümes 

Hayvancılığı ve Yumurta Fotoğraf ’, ‘Süt ve 

Süt Ürünleri Fotoğraf ’, ‘Et ve Et Ürünleri 

Fotoğraf ’ olmak üzere toplam dört ayrı 

kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın 

toplam ödül miktarı ise 40 bin Türk Lirası 

olarak belirlendi. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya 

hayvancılık sektörüne ilişkin fotoğraflarla 

katılım sağlanabileceğini belirterek, 

“Tarihi Borsa Sarayımızı konu alan ilk 

Instagram yarışmamız, üzüm ve inciri 

konu alan ikincisi ve geçtiğimiz yıl 

düzenlediğimiz bölgemiz ekonomisi için 

stratejik önem taşıyan doğanın mucizesi 

pamuk ve doğanın hediyesi zeytin-

zeytinyağını konu alan yarışmamız büyük 

ilgi görmüştü... Bu yıl dördüncüsünü 

düzenlediğimiz yarışmamızın konusunu, 

bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde 

önemli bir yere sahip hayvancılık sektörü 

olarak belirledik… Yarışmamızın ana 

sloganı ise “Çiftlikten Instagram’a” oldu. 

Ülkemiz topraklarına doğanın önemli 

birer armağanı olan hayvancılık sektörüne 

dair özel kategoriler altında düzenlenen 

yarışma kapsamında birbirinden güzel 

fotoğraflar geleceğini tahmin ediyoruz. 

Önümüzdeki yıllarda da değişik ürünler 

ve kategorilerle ilgi gören ve her yaştan 

Instagram kullanıcısının katılım gösterdiği 

yarışmamızı sürdürmeyi hedefliyoruz” 

dedi. 

Sosyal medya çağında yaşadığımıza 

vurgu yapan Kestelli, “İnternet, akıllı 

telefon ve sosyal medya kullanımını konu 

alan istatistiki veriler, bizlere, mobilize 

olma durumunun üretimden pazarlamaya 

kadar pek çok köklü alışkanlığı kalıcı 

olarak değiştirdiğini gösteriyor. Borsamız 

da bir yandan Türkiye’ye örnek olmuş 

geleneklerini yaşatırken bir yandan da 

dijital çağı yakalayan projeler geliştiriyor 

ve bunları hayata geçiriyor. Bu sayede 

günümüzde önemli bir varoluş mecrası 

olan sosyal medyayı da etkin şekilde 

kullanmayı hedefliyor” diye konuştu. 

Yarışmaya nasıl katılım sağlanacak?

Yarışmaya katılmak isteyenlerin 

ilk iş olarak İzmir 

Ticaret Borsası’nın @

izmirticaretborsasi adlı 

Instagram hesabını 

takip etmesi gerekiyor... 

Hayvancılık sektörünü 

konu alan dört kategoriye 

ilişkin fotoğraflar, 

#itbyarisma19 hashtagi 

ve @izmirticaretborsasi 

etiketiyle yarışmaya dâhil 

edilebilecek. Yarışmaya 

katılmak isteyenler katılım 

koşulları ile ilgili daha 

detaylı bilgiye bu adresten de 

ulaşabilir: https://itb.org.tr/

instaborsayarisma

Toplam 40 bin TL ödül 

sahiplerini bekliyor

‘Canlı Büyükbaş ve 

Küçükbaş Hayvancılık 

Fotoğraf ’, ‘Kümes 

Hayvancılığı ve Yumurta 

Fotoğraf ’, ‘Süt ve Süt Ürünleri 

Fotoğraf ’, ‘Et ve Et Ürünleri 

Fotoğraf ’ kategorilerinde 

düzenlenecek yarışmada 

birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 

3.000 TL, üçüncülük ödülü ise 2.000 TL, 

jürinin uygun görmesi halinde verilecek 

mansiyon ödülü ise 1.000 TL olarak 

belirlendi. 

Yarışmaya katılan eserler, İzmir 

Ticaret Borsası, 9 Eylül Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık 

Bölümü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı, 

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Türkiye 

Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge 

Temsilciliği ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti 

temsilcilerinden oluşan jüri heyeti 

tarafından değerlendirilecek. 

İTB’den toplam 40 bin TL ödüllü Instagram Fotoğraf Yarışması:

Çiftlikten Instagram’a
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarım 

alanında çalışmalar yapmak isteyen 

gençlere destek vermek amacıyla bu 

yıl dördüncü kez “Tarım Gençlerle 

Yükseliyor” fikir yarışması düzenliyor.

Geleneksel hale gelen yarışmayla 

tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve 

rekabet gücünün artırılması için çağdaş 

tarımsal uygulamaların geliştirilmesi 

hedefleniyor. Gençler, ödüllü bu yarışma 

ile tarımda yenilik yaratacak ve tarımın 

farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu 

sağlayacak fikirler üretmeye teşvik ediliyor.

Dört ayrı başlık altında; ‘Bitkisel ve 

Hayvansal Üretim’, ‘Tarımsal Pazarlama ve 

Markalaşma’, ‘Tarımda Bilişim ve Teknoloji’ 

ile ‘Kırsal Kalkınma ve Kadın’ konularında 

düzenlenecek olan yarışmaya katılmak 

isteyenler 20 Aralık 2019 tarihine kadar 

başvurularını yapabilecekler. Katılımcılar, 

www.itb.org.tr internet adresinde bulunan 

yarışma sayfasındaki başvuru formunu 

eksiksiz doldurup imzalayarak e-posta 

(arge@itb.org.tr) veya posta yoluyla ya da 

elden İTB’ye iletebilecekler.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ülkemizin 

ve tarım sektörünün önündeki en büyük 

problemlerden birinin de gençlerin 

giderek tarım ve topraktan uzaklaşması 

olduğuna değinerek, “Gençler artık 

kırsalda bir hayat düşünmüyorlar, toprakta 

bir gelecek görmüyorlar. Biz ise bunun tam 

aksini savunuyoruz. Tarım ürünlerine olan 

ihtiyacın hızla katlandığı bir süreçte gelecek 

tarımın olacak. Bu konuda farkındalık 

sağlamak ve gençleri tarım alanında 

düşünmeye, üretmeye teşvik etmek için üç 

yıldır ‘Tarım Gençlerle Yükseliyor’ proje 

yarışmasını düzenliyoruz. 

Bu yıl da dördüncüsünü 

düzenleyeceğiz. Bu 

yarışmayla tarım alanında 

çalışmalar yapmak isteyen 

gençlerimizi destekleyerek 

yaratıcı fikirleri ortaya 

çıkarmayı amaçlıyoruz. 

‘Gelenekten Geleceğe’ 

anlayışıyla hareket eden 

İzmir Ticaret Borsası 

olarak bu yolda her zaman 

gençlerimizin yanındayız” 

diye konuştu.

20 Aralık 

2019’da başvuruların 

t a m a m l a n m a s ı n ı n 

ardından Borsa Yönetimi, 

akademisyenler ve resmi 

kurum temsilcilerinden 

oluşacak jüri tarafından 

yapılacak değerlendirmeler 

sonucunda birinci olan 

projeye 5.000, ikinci olan 

projeye 3.500, üçüncü 

olan projeye ise 2.500 

TL para ödülü verilecek. 

İlk üçün yanı sıra jüri 

tarafından fikri uygun 

görülen üç kişi de 1.500’er TL başarı ödülü 

ile taltif edilecek. Sonuçlar, basın ve İzmir 

Ticaret Borsası internet sitesi www.itb.

org.tr kanalıyla kamuoyuna duyurulacak. 

Kazananlar, İzmir Ticaret Borsası’nın 

belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek 

tören ile ödüllerine kavuşacaklar.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar 

detaylı bilgiye www.itb.org.tr internet 

adresinden ve 0232 481 10 10 numaralı 

telefondan ulaşabilirler.

İzmir Ticaret Borsası

Tarım alanında proje fikri olan gençleri

Ödüllü yarışmayla destekliyor
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 

30Temmuz Salı günü Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz başkanlığında meclis salonunda 

düzenlendi. Toplantıya İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Toplantı açılışında konuşan İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

İzmir’in Türkiye’nin en güçlü marka 

kentlerinin başına olduğunu söyledi.

Kestelli, “İzmir, Türkiye’nin en güçlü 

marka kentlerinin başında yer alıyor. Bu 

kent; köklü tarihi, doğal ve arkeolojik 

zenginlikleri, bereketli toprakları, yetişmiş 

insan gücü, ticaret yapma kültürü, 

nitelikli sanayisi, güçlü altyapısı, mutfağı, 

denizi, güneşi, havası ile başlı başına bir 

çekim merkezi. Aynı zamanda ekonomik 

anlamda da bir çobanyıldızı. İzmir, 2018 

yılında gerçekleştirdiği 10 milyar 234 

milyon dolarlık ihracat rakamıyla 81 il 

arasında 3’üncü sırada. 2019’un ilk altı ayı 

itibariyle, giderlerinden fazlasını bütçeye 

kaynak olarak aktarabilen 11 kent arasında 

ise 3’üncü sırada. Kent olarak aldığımızdan 

yüzde 424 oranında fazlasını milli bütçeye 

yolluyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. 

Hatta açıkçası yeterli bile bulmuyoruz. 

Çünkü biz İzmirliler, gelişerek değişmeye 

ve hem kültürel hem de ekonomik 

anlamda zenginleşmeye çok açığız. Ancak 

bunu gerçekleştirirken, her nereden 

gelmiş olursak olalım, bizi biz yapan, 

yüzümüzdeki tebessümün ardındaki asıl 

neden olan İzmirlilik kültürünü korumak 

istiyoruz. Sanayi alanında yol alacaksak, 

bunu çevreyi kirleterek yapmamalıyız. 

Yabancı yatırımcıları kentimize çekeceksek 

bunu markalarımızı satarak değil, yeni ve 

güçlü işbirlikleriyle başarmalıyız. “İstanbul 

gibi obez” yerine “İzmir gibi planlı” 

büyüyen kent algısını hâkim kılmalıyız. 

Turizmde her şey dâhil sistemi ile değil, 

gastronomiyi öne çıkartarak, sağlık ve agro 

turizm yatırımlarımızla hedeflerimize 

ulaşmalıyız. Ülkemizde ve dünyada 

yapılan iyi şeyleri örnek almalı, hataları 

tekrarlamamalıyız. Tüm bunların sonunda 

da ortaya gerçek anlamda bir “İzmir 

modeli” koymalıyız. En mutlu kentlinin de 

en huzurlu köylünün de Ege’nin bu güzel 

coğrafyasında yaşamasını sağlamalıyız. 

Şahsen, bunun hepimizin ortak hayali 

Soyer, İTB Meclisine konuk oldu
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olduğuna tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

“Tarım İzmir’in geleceğinde 

önemli role sahip”

İzmir’in gelecek yolculuğunda 

tarımın geçmişte olduğu gibi gelecekte de 

önemli rol olacağının altını çizen Kestelli, 

“Bu bereketli toprakların bizlere sunduğu 

imkânları değerlendirmeye mecburuz. 

Hatta dünyayı etkisine alan iklim felaketi 

nedeniyle şimdiye kadar olduğundan çok 

daha iyi değerlendirmek zorundayız. Kent 

olarak gelecek hedeflerimize ilerlerken 

tarımda modern teknolojileri, akıllı tarım 

uygulamalarını, bilimi, markalaşmayı 

ve nitelikli üretimi hâkim kılmamız 

gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Bu 

konuyu daha iyi anlatabilmek adına küçük 

bir örnek vermek istiyorum. Türkiye, 

dünyanın önde gelen süt üreticilerinden 

biri olmasına rağmen peynircilik 

alanında arzu edilen noktadan çok 

uzakta. Başta İzmir tulumu olmak üzere 

Ezine peynirinden Kars gravyerine kadar 

tam 200’ün üzerinde peynir çeşidimiz 

bulunuyor. Buna karşılık, 2017 yılı 

rakamlarıyla 31 milyar dolar düzeyinde 

olan dünya peynir ticaretinden aldığımız 

pay 160 milyon dolar civarında. Toplam 

peynir ticareti içindeki payımız sadece ve 

sadece yüzde yarım düzeyinde. Türkiye, 

yılda 661 bin ton peynir üreterek bunun 

160 milyon dolarlık kısmını ihraç ederken; 

Konya büyüklüğündeki Hollanda, yılda 889 

bin ton peynir üreterek 3,5 milyar dolarlık 

ihracat yapıyor. İtalya’nın Parma kentinde 

üretilen parmesan, Fransa’nın Roquefort 

kasabasında üretilen rokfor, İsviçre’nin 

gravyer ve emmental peynirleri tek 

başlarına birer milyar doları aşan ihracat 

rakamlarına imza atıyor. Söz ettiğimiz 

nitelikli üretim, markalaşma tam olarak da 

budur. Bizlerin benzer bir başarı öyküsünü 

İzmir tulumunda yazabilmemiz lazım. 

Bunu başaramazsak 2008 yılında 1,54 dolar 

olan kilogram başına ihracat fiyatımızın, 

2018’de 1,36 dolara gerilemesine engel 

olamayız. Bir başka anlatımla, ihraç 

mallarımızın niteliğini yükseltemezsek,  

kilogram başına değerin inip çıkmasını 

belirleyen tek unsur o günkü döviz kurları 

olmayı sürdürür. Bizler de ileri gittiğimizi 

zannederken yerimizde saymaya devam 

ederiz” ifadesini kullandı.

“Gençlerimiz köyleri terk ediyor”

31 Mart seçimleri öncesi Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir 

kırsal kalkınmanın başkenti olacak” sözünü 

hatırlatan Kestelli, “31 Mart seçimlerinden 

önce “İzmir kırsal kalkınmanın başkenti 

olacak” demiştiniz. Seçildikten sonra da 

bu alandaki projelerinizi birer birer hayata 

geçirmeye başladınız. Ancak işinizin de 

işimizin de çok kolay olmayacağı aşikâr. 

Açıkçası önümüzde birden çok engel var. 

Kırsaldaki nüfusumuzun eğitimi ve yaş 

ortalaması, uluslararası alanda rekabet 

edebilmemizi sağlayacak akıllı tarım 

uygulamalarına adapte olmaktan uzak. 

Gençlerimiz köyleri terk ediyor. Makine 

parkımız bir hayli yaşlı. Köylülerimiz yeni 

teknolojiler için gerekli sermaye birikimine 

de arazi büyüklüğüne de sahip değil. 

Köylerimizde gelir seviyesinin yanı sıra 

yaşam kalitesini de artırmak zorundayız. 

Müsaade ederseniz bu durumu İzmir 

özelinde birkaç örnek ile kısaca açıklamak 

istiyorum. İlimizde ana ve en büyük geçim 

kaynağı tarım olan 12 ilçemize bağlı 15 

köyümüzün zaman içerisindeki nüfus 

gelişmelerini analiz ettik. 1980-2016 yılları 

arasında ilimizin toplam nüfusu yüzde 114 

oranında artarken, incelediğimiz 15 köyün, 

yeni adıyla mahallenin toplam nüfusu 

yüzde 38 oranında gerilemiş. İncelenen 

dönemde sadece üç köyümüzün nüfusu 

artarken, 12 köyümüzün nüfusunda 

gerileme yaşanmış. Mesela ödemiş 

ilçemizin Ovakent Mahallesi. 1980 yılında 

4.753 olan nüfusu 2016 yılında 2.518’e 

gerilemiş. Düşüş oranı yüzde 47. menemen 

ilçemizin Musabey mahallesi. 1.252 olan 

nüfusu 2016 yılında 285’e gerilemiş. Düşüş 

oranı yüzde 77. sizin de çok iyi bildiğiniz 

Seferihisar ilçemizin beyler mahallesinin 

1980 yılında 819 olan nüfusu 2016 yılında 

476’ya gerilemiş. Düşüş oranı yüzde 42. 

Nüfus hareketlerindeki bu değişim sadece 

tarımsal üretimimizi olumsuz etkilemiyor. 

Zaten kalabalık olan şehir merkezindeki 

sorunların daha da ağırlaşmasına neden 

oluyor. Bu nedenle yukarıda da belirttiğim 

gibi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın 

sadece gelirlerini artırıcı değil topyekûn 

yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar 

yapmalıyız” dedi. 

Temmuz ayı Olağan Meclisine 

konuk olan Soyer; Körfez’in 3 yıl sonra 

yüzülebilecek bir hale geleceğini ifade 

etti. Öte yandan Soyer; Kemeraltı ile 

ilgili hayata geçirecekleri projelerden 

bahsederek, spotçuların İkiçeşmelik’ten 

kaldırılacağını ve turizm için yeni bir rut 

oluşturulacağını ifade etti. 

“Tüm Ege’yi ayaklandırmak 

istiyoruz”

Projelerini örneklerle açıklayan 

Soyer; “İstanbul Esenler’de diyelim 218 

tane pazar var bizim gücümüz ne kadar 

yetiyorsa, lojjstik desteği biz sağlayacağız ve 

üreticimizi o pazara taşıyacağız. Biz sadece 

İzmir’İ değil tüm Ege’yi ayaklandırmak 

istiyoruz. Hem İzmir’in hem Ege’nin bütün 

kooperatiflerini ayaklandıracağız. Bir de 

yurt dışı meselesi var. Işınsu Başkan’da 

İzmir tulumu ile ilgili çok önemli bir şey 

söyledi. İzmir tulumunu tanıtmalıyız. 

Aslında sedece İzmir tulumu da değil. 

İzmir’deki Büyükşehir Belediyesine ait 

zeytinlikleri tespit edeceğiz. Çok bakımsız 

zeytinliğimiz var. Bu aslında istihdam 

demek, İzmir’in marka değerlerinden 

biri demek. Ben onu hayal ediyorum, bir 

İzmir markası yaratmak. Tarım konusunda 

söylenecek çok şey var aslında” şeklinde 

konuştu
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İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) 

eylül ayı olağan meclis toplantısı 30 

Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Meclis 

toplantısına konuk olan Kadir Has 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Soli Özel 

ise, Soğuk Savaş dönemi ve günümüz 

siyasi gelişmeleri eksenli bir sunum 

gerçekleştirdi.

İTB eylül ayı meclis toplantısı 

açılışında konuşan Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 

geçen yıl yaşadığı spekülatif kur atağıyla 

başlayan ve ekonomideki kırılganlıklarla 

beslenen türbülansta en kötünün geride 

kaldığını ifade etti.

Kestelli, “Yüksek kur, yüksek 

faiz, yüksek enflasyon ve ekonomide 

küçülmeyi birlikte yaşadığımız enflasyon 

içinde küçülme halinin, Türkiye’ye 

özel olumsuz jeopolitik etkenlere ve 

seçimlere rağmen iyi yönetildiğini 

söylemek mümkün. Sonuçta bu olumsuz 

dönemden geride kalan tortular, elbette 

bir maliyet bırakarak geri çekiliyor. 

Biz, Türkiye’nin 2020’den itibaren 

yeni bir büyüme patikasına gireceğine 

inanıyoruz” dedi.

“Küresel güç olma yolundayız”

Türkiye, küresel bir güç olma 

vizyonunu hedefine koyduğunu ifade 

eden Kestelli, “ Ülkemiz, Karşılaştığı 

tüm meydan okumalarla başa çıkıp bu 

hedefe ulaşma motivasyonuna sahiptir. 

Bu nedenle, bu ülkenin bugününe omuz 

vermek, yarının nimetlerine ortak 

olmak anlamını taşır. Türkiye, bugünün 

ve yakın geleceğin fırsatlar ülkesidir. 

Elbette pek çok zorluğumuz, yapmamız 

gereken pek çok değişim-dönüşüm 

reformu var, bu kesin. Bu iddiayı bu 

rezervle dillendiriyorum. Son bir yılda 

alınan önlemler ve ortaya konulan 

irade, gelecek için umutlu olmamızı 

sağlıyor. Yeter ki reform heyecanını hiç 

kaybetmeyelim” dedi. 

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz 

de, pamuğun tarımsal üretim ve sanayi 

hammaddesi olarak önemine dikkat 

çekti.

2019-2020 sezonu hasat döneminin 

başladığına vurgu yapan Kocagöz, 

pamuk üreticisinin iki beklentisini 

açıkladı. Kocagöz, “Üretici, ilk olarak 

hasat döneminde koşulların hasada 

elverişli olmasını bekliyor. İkincisi ise, 

destekleme prim miktarının açıklanması. 

Her sektörde olduğu gibi pamuk üretim 

maliyetlerinde geçen yıla göre çok ciddi 

bir artış yaşandı. Buna karşın, özellikle 

küresel piyasaların etkisi ile pamuk 

fiyatlarında son 3-4 ayda ciddi düşüş 

yaşadık. Şu anki fiyatlar ile üreticimizin 

pamuk üretiminden kesinlikle zarar 

edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, 

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan pamuk 

destekleme primini yeterli miktarda ve 

en kısa sürede açıklamasını bekliyoruz” 

dedi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

geçtiğimiz günlerde açıkladığı gelir 

ve yaşam koşulları araştırmasının 

sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde 

bulunan Kocagöz, “Araştırma, ülkemizde 

en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik 

grubun toplam gelirden yüzde 48, en 

düşük gelirli yüzde 20’lik grubun ise 

toplam gelirden yüzde 6 pay aldığını 

gösteriyor. Toplumda yaratılan 

zenginliğin adil dağılımı ve yoksulluğun 

azaltılması ekonomik kalkınmanın 

önemli bir göstergesi, aynı zamanda da 

toplumsal huzurun kaynağı durumunda. 

Bu anlamda, toplam istihdamın yüzde 

20’sini oluşturan tarım sektörü büyük 

önem taşıyor. Zira milli gelir hesaplarına 

göre tarım sektörü hala ortalama kişisel 

gelirin en düşük olduğu sektörlerden birisi 

durumunda. Bu nedenle, kırsal kalkınma 

politikalarımızın ve düzenlenecek 

3. Tarım Şurası’nın temel hedefinin 

ülkemizde tarımsal nüfusun gelirini 

artırmak olması gerekiyor. Çiftçimizin 

zenginleşmesi çok daha verimli ve kaliteli 

tarımsal üretimin de kaynağı olacaktır. 

Bakanlığımız yeni bir destekleme modeli 

üzerinde çalışıyor. Bugüne dek alışık 

olmadığımız bir puanlama sistemiyle 

çalışacak bu sistemin açıkçası ayrıntıları 

belli değil. Umarız bu yeni destekleme 

modeli üreticiyi kucaklayan, gerçekten 

üretimi destekleyen, suistimallere açık 

olmayacak ve adil bir modeldir” şeklinde 

konuştu.

Özel’den, siyasi analiz

Kadir Has Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Soli Özel ise, Soğuk Savaş dönemi 

ve günümüz siyasi gelişmeleri eksenli bir 

sunum gerçekleştirdi. Dünya ülkelerinin 

nereye gideceğini tam bilemediğini ifade 

eden Özel, her yerde baskı ve baskıya 

direnme idaresinin bulunduğunu dile 

getirdi. Yeni dünyada para kazanmanın 

yollarının farklılaştığını kaydeden Özel, 

“Soğuk Savaş ile Batı’nın egemenliği 

sarsılıyor. Mutlak üstünlük yok oluyor. 

Asya da kendisi yeni bir sistem üretmiyor. 

Her yerde, hem devletin hem toplumun 

yapısı hızlı şekilde dönüşüyor. Japonya’da 

robotlar topluma dahil olmuş durumda” 

diye konuştu. 

İTB’ye ‘Özel’ konuk
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İzmir’de oda ve borsalara 31 Temmuz 

Çarşamba günü  ziyarette gelen Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ilk durağı İZTO 

oldu. İTB Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz’ün de bulunduğu 

ziyarette İZTO Başkanı Mahmut Özgener’i 

İzmir’e ve ülkeye hizmetlerinden dolayı 

tebrik eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Özgener ve tüm oda borsa başkanları ile 

birlikte Türk iş dünyasının meselelerine 

sahip çıkmak için elbirliği ile çalıştıklarını 

söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu 

ve beraberindeki TOBB Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile birlikte İzmir Ticaret Borsası 

Başkanı Işınsu Kestelli’yi makamında 

ziyaret etti. 1928 yılında yapılan tarihi borsa 

binasında incelemelerde bulunan ve bilgi 

alan Hisarcıklıoğlu, Kestelli ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri’yle değerlendirmelerde 

bulundu. İTB Heyeti ve Hisarcıklıoğlu 

Borsa ziyaretinin ardından Ege Bölgesi 

Sanayi Odası’nın düzenlediği Mahir Eller 

projesi ödül törenine katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

beraberindeki TOBB Yönetim Kurulu 

Üyeleri,  İTB Başkanı Işınsu Kestelli ve 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz ile İstanbul 

ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz 

Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası 

İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk’ü 

makamında ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

beraberindeki TOBB Yönetim Kurulu 

Üyeleri son olarak İzmir Valisi Erol 

Ayyıldız’ı ve İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer’i makamlarında 

ziyaret ettiler.

Vali Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye 

Başkanı Soyer’e iş dünyasına destekleri 

ve kentteki birlik beraberlik için teşekkür 

eden Hisarcıklıoğlu, kentin dinamiklerinin 

ortak hareket edebilmesinin önemine 

işaret etti. 

TOBB’dan İzmir çıkarması

TOBBTOBB 
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İhracatta yeni pazarlara yönelme 

fikriyle hareket eden İzmir Ticaret Borsası 

Yönetimi, Rusya’nın en büyük ikinci kenti 

olan Saint Petersburg’a bir iş ve inceleme 

gezisi düzenledi. Gezide, Saint Petersburg 

Ticaret ve Sanayi Odası ile E-Commodity 

Bazaar Elektronik Emtia Alım-Satın 

Portalı üzerinden iş birliği yapılması için 

prensip anlaşmasına varıldı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

ve beraberindeki heyet, Rusya’nın 

Moskova’dan sonraki en büyük ikinci 

kenti ve nüfus açısından Avrupa’nın ilk 10 

kentinden biri olan Saint Petersburg’a bir iş 

ve inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Son dönemde Türkiye ile Rusya 

arasındaki sıcak ilişkileri ve 8 Nisan 2019 

tarihinde imzalanan ‘2019 Türkiye-Rusya 

Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet 

Bildirgesi’nin sağladığı yakınlaşmayı 

rehber alarak düzenlenen gezide, ilk 

olarak Türkiye’nin Saint Petersburg 

Başkonsolosluğu ziyaret edildi.

Burada, deneyimli diplomat, Saint 

Petersburg Başkonsolosumuz Sayın Yunus 

Belet ve Saint Petersburg Ticaret Ataşemiz 

Sayın Çağrı Doğan ile bir araya gelen 

İzmir Ticaret Borsası heyeti, kent ve ticaret 

olanakları hakkında bilgi aldı.

Saint Petersburg Başkonsolosu Belet, 

ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, 

“Başkonsolosluk olarak Saint Petersburg 

ile çevresinde yaşayan 13,5 milyonluk 

bir bölgeye hizmet veriyoruz. Bu bölge 

Rusya’nın Avrupa’ya açılan kapısı. Geniş 

imkânlar sunan bir coğrafya. Türk 

firmalarını burada görmek, raflardaki Türk 

ürünlerinin artmasını sağlamak en büyük 

amacımız. Başta İTB üyeleri olmak üzere 

tüm Türk iş insanlarını buraya yatırım 

yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini 

kullandı.

Ticaret Ataşesi Doğan ise Rusya’nın 

kendine has bir ticaret yapma tarzı 

olduğunu vurgulayarak, “Burada karşılıklı 

güven ilişkisi ve sürekli iletişim halinde 

olunması çok önemli. Bu nedenle Rusya’ya 

gelecek Türk yatırımcılara ya burada iyi 

bir partner bulmalarını ya da kalıcı bir ofis 

açmalarını öneriyoruz, gerekli desteği de 

vermeye hazırız” dedi.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli de iki ülke arasındaki ticaret 

hacminin 2018 yılında yüzde 15,7 artarak 

25 milyar 561 milyona ulaştığına vurgu 

yaparak “2019’un ilk dört ayında, sadece 

İzmir Ticaret Borsası’ndan

Saint Petersburg çıkarması
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tarım ve gıda alanındaki ticaret hacmi 

1 milyar 200 milyon doları aştı. Halen 

2008 yılında yakalanan 37 milyar 847 

milyon dolarlık hacimden uzak olsak da 

hızla o noktaya doğru gidiyoruz. Sıcak 

ikili ilişkiler sayesinde ticaretin önündeki 

yaptırımlar birer birer kalkıyor. Ekonomi 

uzmanları, iki ülke arasındaki ticaret 

hacmi potansiyelinin 100 milyar doları 

bulabileceğini öngörüyor. Bu noktada 

temel sorunumuz Rusya ile aramızdaki 

ticaret hacminin dengesiz dağılması... 

2018’de Rusya’dan 21,3 milyar dolarlık 

ithalat yaparken, sadece 4,2 milyar dolar 

ihracat gerçekleştirebildik. Bir yandan 

ticaret hacmini arttırmak için uğraşırken, 

diğer yandan daha fazla ve daha nitelikli 

ihracat yapmaya odaklanmalıyız. İzmir 

Ticaret Borsası heyeti olarak bu amaçla 

Saint Petersburg’tayız” diye konuştu.

Saint Petersburg 

Başkonsolosluğu’nun ardından Saint 

Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret eden İTB heyeti, burada Başkan 

Yardımcısı Ekaterina Lebedeva ve 

beraberindekilerle bir araya geldi.

Son derece samimi bir havada geçen 

görüşmede konuşan Lebedeva, şunları 

söyledi:

“Ülkemizde daha fazla Türk 

yatırımcı görmek ve iki ülke arasındaki 

ticari ilişkileri geliştirmek için üzerimize 

düşen her şeyi yapmaya hazırız. 1921 

yılında kurulan Saint Petersburg Ticaret 

ve Sanayi Odası, Rusya’nın en eski ve 

büyük odalarındandır. 400’ün üzerinde 

Rus ve yabancı küçük, orta ve büyük 

ölçekli işletme ile çalışıyoruz. 19 farklı 

meslek komitesine sahibiz. Bugüne kadar 

yabancı Oda, Birlik ve Organizasyonlarla 

140’ın üzerinde anlaşmaya imza attık. 

İzmir Ticaret Borsası ile çalışmak, üyeleri 

ile üyelerimiz arasındaki iş birliklerini 

geliştirmek için sabırsızlanıyoruz.” 

Toplantıda, İzmir Ticaret Borsası 

tarafından kurulan E-Commodity 

Bazaar Elektronik Emtia Alım-Satın 

Portalı hakkında bilgi aktaran Işınsu 

Kestelli, aralarında Türkiye’den çok sayıda 

Oda ve Borsa’nın yanı sıra Hungarian 

National Trading House ve İtalian 

Online Commodities Exchange’in de yer 

aldığı 273 üyeye sahip elektronik ticaret 

platformunun, Saint Petersburg ve Rus 

iş çevrelerinin de katılımıyla daha da 

zenginleşeceğini ifade etti.

Görüşmenin ardından Kestelli 

ve Lebedeva arasında, iki kurum ve 

üyeleri arasında iş birliği yapılması için 

prensip anlaşmasına varılırken, sürecin 

Türk firmalarının Rusya’da katılacakları 

fuarlarda Rus muhatapları ile bir araya 

gelmeleri için Saint Petersburg Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın aracılık etmesi, ayrıca 

üyelerini E-Commodity Bazaar’da yer 

almaları için teşvik etmesi konularında 

görüş birliğine varıldı.

Ayrıca, toplantıya eşlik eden, B2B 

ve fuar  organizasyon şirketi ExpoForum 

- International Company  ile Borsamız 

arasında E-Commodity Bazaar iş birliği 

protokolü imzalandı.

Saint Petersburg Ticaret ve Sanayi 

Odası ve  ExpoForum - International 

Company, Türkiye’den gelecek iş insanların 

B2B görüşmeler organize etme konusunda 

da inisiyatif üstlenecek. Rus şirket 

temsilcilerinin önümüzdeki dönemde 

İzmir’i ziyaret etmesi de iki kurum arasında 

planlanan iş birlikleri arasında yer alıyor.

Gezinin ardından bir 

değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, “Türkiye ile Rusya iki yakın 

coğrafyada yer alan iki farklı kültür. 

Birlikte çalışmak ve iki ülke arasındaki 

ticareti geliştirmek herkesin lehine... Bu 

amaçla Rusya’ya gittik. Gördüğümüz sıcak 

ilgiden ve sağlayacağı iş potansiyelinden 

son derece memnunuz. İzmir iş dünyasının 

Rusya ile ticaret yapmasında sonsuz fayda 

görüyoruz. Tarım ve gıda bu ticaretten çok 

önemli bir pay alabilir. Bunun yanı sıra 

Türkiye’ye her yıl altı milyonun üzerinde 

turist yollayan Rusya’nın ilgisini İzmir 

ve Ege kıyılarına yönlendirmek için de 

çalışmalar, tanıtımlar yapmalıyız” diye 

konuştu.
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İzmir Ticaret Borsası 2019/20 sezonu 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm ve Kuru İncir 

Sezon Açılışı, İlk Ürün Töreni ve İlk Ürün 

Satışı etkinliği Tarım ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrifiyle 2 Eylül 

Pazartesi günü gerçekleştirildi. Tarım 

sektörünün gelişimine katkı sağlamak, 

üretimi ve üreticiyi teşvik etmek amacıyla, 

İzmir Ticaret Borsası tarafından yaklaşık 

100 yıldır geleneksel İlk Ürün töreni Üzüm 

salonunda yapıldı.  Bu törenlerde, sezonun 

ilk ürününü getiren üreticilerin ürünleri, 

açık artırma usulü ile piyasa fiyatından 

daha yüksek bir sembolik fiyatla satışa 

sunuldu

Törene Tarım ve Orman Bakanı Dr. 

Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra, İzmir Valisi 

Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Toprak 

Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü 

Ahmet Güldal, İzmir Milletvekilleri, 

Oda ve Birlik Başkanları ile üretici ve 

vatandaşlar katıldı.

Tören açılışında konuşan İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“Kuru üzüm ve kuru incir, ülkemize 

bolluk ve bereket getiren geleneksel 

ürünlerimizden ikisi. On binlerce üretici 

ailemiz, tüccar ve ihracatçılarımız ile 

işletmelerde çalışan binlerce insanımız 

bu ürünler ile geçimini sağlıyor. Kuru 

üzümde, hem üretim hem de ihracatta 

dünya lideri durumundayız. Dünyada 

üretimin yaklaşık yüzde 30’u ülkemizde 

gerçekleştiriliyor. Geride bıraktığımız 

sezonda yaklaşık 261 bin ton kuru üzüm 

üretimi gerçekleştirdik. İhracatımız 

ise 250 bin tona ve 510 milyon dolar 

değerine ulaştı. Ortalama ihraç fiyatımız 

2 doların çok az üzerinde oldu. Yeni 

sezondan çok daha umutlu olduğumuzu 

söyleyebilirim. Özellikle iklim olaylarının 

bu yıl bağlarının gelişimine olumlu 

etkisi ve önemli sayılabilecek hastalık ve 

zararlı olayının yaşanmaması bitirdiğimiz 

sezona göre daha verimli ve daha kaliteli 

bir ürün yılı yaşayacağımızı işaret 

ediyor. Doğru yönetildiği sürece artan 

üretimin ülkemize çok daha fazla ihracat 

kazancı sağlayacağına inanıyorum. 

Ayrıca, fiyatın 10 liranın altına düşmesi 

durumunda toprak mahsulleri ofisi 

aracılığı ile piyasaya müdahale edeceğinizi 

açıklamanızın da başta üreticilerimiz 

olmak üzere sektörü çok memnun ettiğini 

ifade eder, teşekkürlerimizi sunarım. 

Piyasa regülasyonun da, hem üreticimizin 

üretimini sürdürebilmesi,  hem de 

ihracatçılarımızın yurt dışı piyasalarda 

rekabet gücünü korumasını sağlayacak 

adımlar atılmalıdır” dedi.

“İncirde de dünya piyasasına 

hakimiz”

Kestelli, sadece kuru üzümde değil 

kuru incirde de dünyada söz sahibi 

olduğumuzu hatırlatarak, “Bilindiği üzere 

tıpkı kuru üzüm gibi kuru incir de dünya 

piyasalarında çok etkili olduğumuz bir 

ürünümüz. Kuru üzüme olduğu gibi 

kuru incir üretim ve ihracatında da 

dünya lideriyiz. Dünyada üretilen kuru 

incirin yarıya yakın bölümü ülkemizde 

gerçekleştiriliyor. Kuru incirde geçen 

sezon ilginç bir yıl oldu. 70 bin ton 

seviyelerinde bir rekolte olmasına rağmen 

kalite yönünden önemli sıkıntılar yaşadık. 

Özellikle iklim koşullarının olumsuz etkisi 

ile iş malı olarak tabir ettiğimiz kaliteli 

incir miktarında diğer yıllara göre önemli 

İTB’den geleneksel ilk ürün töreni
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azalma oldu. Buna rağmen, 220 milyon 

dolar değerinde 56 bin tonu biraz aşan 

ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. 

Yeni sezon için kuru üzümde yaşadığımız 

uygun üretim sürecinin kuru incir içinde 

geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Üretim 

alanlarında yaptığımız çalışmalarda geçen 

yıldan daha çok ve daha kaliteli bir ürün 

olduğunu gözlemledik” diye konuştu.

“Yeni dönemin yıldızı tarım”

“Ekonomi içinde halen yüzde 6’lık 

paya ve istihdamda yüzde 19’un üzerinde 

ciddi bir orana sahip olan tarım yeni 

dönemin yıldızı olabilir” diyen Kestelli, 

“17-18 milyar dolarlık gıda ve tarım 

ihracatımızı doğru bir planlamayla 

daha yukarılara taşıyabiliriz. Bunun için 

akıllı tarım uygulamalarına, eğitime 

ve örgütlü üretime yatırım yapmalıyız. 

Bizler daha çok çalışmalı, daha fazla 

ve yüksek kalitede üretim yapmalıyız. 

Tarımda,  bunun yolu ‘Tarım 4.0’dan veya 

daha yaygın olarak kullandığımız adıyla 

‘akıllı tarım’ uygulamalarından geçiyor. 

Borsa olarak, tarım sektöründe ihtiyaç 

duyulan dijital teknolojilerin uygulamasını 

sağlamak üzere üreticileri ve teknoloji 

üreten firmaları bir araya getirecek, 

üniversitelerimiz  ve kamu kurumlarımızın 

da  desteğini alacak, akıllı tarım modelleri 

yaratacak tarım teknoloji merkezi kurmak 

üzere yola çıktık. Bu merkez için, İZKA 

desteği ile  yürüttüğümüz fizibilite 

çalışmamız tamamlanmak üzere. Bu 

merkezin, Türk tarımına en etkin biçimde 

hizmet etmesi, Türk tarımında dijital 

dönüşüme yol açması, bu teknolojilerin 

yaygın biçimde kullanılmasını sağlaması 

en büyük hedefimiz” bilgisini verdi.

Başkan Kestelli’nin ardından 

konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. 

Bekir Pakdemirli, 2019 yılı kuru üzüm 

fiyatı 9 numara için 10 liradır. Üreticilerin 

emeklerinin karşılığını korumak için 

en kısa zamanda alımlara başlıyoruz” 

müjdesini verdi.

Rekolteleri açıkladı

TÜİK’in 2019 rekolte tahminlerini 

de paylaşan Bakan Pakdemirli, “2019 

rekolte tahmini; 4.2 milyon ton yaş üzüm, 

305 bin ton da kuru üzüm. Kuru incirde 

Türkiye dünyanın en büyük üretici ve 

ihracatçısı. 2002’deki incirimiz 250 bin 

tonken, son 17 yılda yüzde 22 artmış. 306 

bin tona geldik. 2018’de kuru ve yaş incirde, 

78 bin 500 ton ürüne, 289 milyon dolar 

ihracat gerçekleşmiş. Kuru incir, üzümün 

yarısı kadar gelir getiriyor. 2019’da rekolte 

tahmini 329 bin ton yaş incir. İyi bakım 

olursa daha fazla katma değer almak 

mümkün” dedi.

Sembolik satış yapıldı

Törende Işınsu Kestelli’nin yönettiği 

sembolik açık artırma ile Veli Şentürk’ün 

Manisa Alaşehir’den getirdiği çekirdeksiz 

kuru üzüm, kilosu bin liradan Ege 

İhracatçı Birlikleri; Mutlu Yılmaz’ın Aydın 

Nazilli’den getirdiği kuru incir de kilosu bin 

50 liradan İzmir Ticaret Borsası tarafından 

satın alındı.
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İklim değişikliği ve Tarıma Etkileri:

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) raporuna 

göre iklim değişikliği Avrupa’daki 

çiftçiliğin geleceğini tehdit etmekte ve 

güney Avrupa’nın bazı bölgelerinde 

tarımsal üretimin gelecekte durma 

noktasına gelebileceğini belirtmektedir. 

İklim değişikliğinin ekosistemler ve 

tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin 

artması, gıda ürünlerinin fiyatı, arz miktarı 

ve kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratacak 

ve böylece Avrupa’daki tarımsal gelir ile 

üretici fiyatları bu gelişmelerden olumsuz 

etkilenecektir.

 Gelecekteki iklim değişikliği güney 

Avrupa’da olumsuz etkiler yaratacakken 

kuzey Avrupa’da ise bazı olumlu etkileri 

olabilir. Kuzeyde artacak olan sıcaklıklar 

tarımsal üretime daha uygun koşullar 

yaratacaktır.  Araştırmacılar,  tahmini 

iklim değişikliği koşullarının tahıl ürünleri 

(buğday, mısır ve arpa gibi) ve kök ve yumru 

bitkileri (şeker pancarı ve patates gibi) için 

2050 yılına kadar ürün veriminde bir artış 

sağlayacağını belirtmektedir. Emisyon 

senaryosu ile yapılan tahmin çalışmalarına 

göre güney Avrupa’da 2050 yılına kadar 

buğday, mısır ve şeker pancarı gibi 

sulanmayan mahsulün veriminin % 50’ye 

kadar azalacağı tahmin ediliyor. Bununla 

beraber, önümüzdeki yıllarda zeytinlik 

alanlarının kuzeye doğru kademeli olarak 

kayması bekleniyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle, Güney 

Avrupa’nın bazı bölgelerinde tarım arazisi 

değerleri 2100 yılı itibariyle %80’den fazla 

düşebilir ve bu gelişme arazilerin terk 

edilmesine yol açabilir. Ajansa göre; bu 

süreçte, AB’de yem ve gıda güvenliği bir 

sorun olmayacak, ancak dünya genelinde 

artan gıda talebi önümüzdeki yıllarda gıda 

fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

 

Önlem:

İklim değişikliği her ne kadar 

kaçınılmaz sonuçlar doğuracak olsa da bu 

etkileri yavaşlatma veya azaltma imkânı da 

bulunmaktadır. Bunlar bazılarını tarımsal 

açıdan şu şekilde özetlemek mümkün: 

- Toprak bozulma riskini 

önemli ölçüde azaltabilen bitki örtüleri 

kullanılmalı, 

- Aşırı azot gübrelemesinden 

kaçınılmalı,

- Erozyonla mücadele edilmeli,

- Yaban hayatı yaşam alanlarını ve 

çeşitliliği iyileştirilmeli,

- Don veya kuraklık gibi aşırı 

hava ve iklim olaylarının etkisine uyum 

sağlayabilen tarım ürünü çeşitleri 

geliştirmek,

- Ata tohumları kullanmak,

- Biyolojik çeşitliliği arttırmak,

- Organik tarıma dönmek,

- Organik gübre kullanmalıdır 

(Organik gübre kullanılması topraklarda 

organik karbon depolanmasını teşvik eder. 

Organik tarım uygulamaları sayesinde 

toprakta organik madde artar. Böylece 

toprağın su depolama kapasitesi artar, 

kuraklık ve taşkınlar azalır). 

İklim değişikliği ve bunun tarıma 

etkisinin farkında olan ülkelerden biri olan 

Hindistan bu konuda önemli araştırmalara 

imza atmaktadır. 

 Hindistan’da kuraklığa ve hastalıklara 

dayanıklı iki nohut çeşidi geliştirildi:

Son yıllarda tarımsal araştırmalar, 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden 

biri olan kuraklığa toleransı yüksek tarım 

ürünleri geliştirmeye odaklandı.

Hindistan, türünün ilk örneği bir 

çabayla, genom destekli üreme yoluyla 

rekor sürede geliştirilen iyileştirilmiş 

nohutu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hindistan Tarımsal Araştırma 

Konseyi Enstitüsü (ICAR) geçtiğimiz 

günlerde kuraklık toleransı ve hastalık 

direnci olan iki yeni nohut çeşidini 

geliştirdi (Pusa 10216 ve MABC-WR-

SA-1).

Üniversite-Kamu-Özel Sektör 

işbirliğinde gerçekleştirilen bu proje 

başarılı bir işbirliği öyküsü niteliğindedir. 

Araştırmacılar bu proje sayesinde 

kuraklığa karşı moleküler üreme gibi 

Dünyadan tarım, çevre ve insan köşesi

Dr. Kenan KESKİNKILIÇ
Ar-Ge Müdürlüğü

Uzman
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üreme genomiği müdahaleleriyle, nohut 

gibi baklagillerin verimliliğini önemli 

ölçüde artıracağını ifade etmektedir. 

Tarımsal sulamada kullanılan ve 

sürdürülebilir olmayan (kıt olan) yeraltı 

suyu kaynağı yeraltı ve yerüstü ekosistemi 

tehdit ediyor:

Yeni araştırmalar, özellikle yoğun 

biçimde sulanan bölgelerde aşırı 

yeraltı suyu pompalamanın dünyadaki 

yeraltı su ekosistemleri için bir tehdit 

oluşturduğunu gösteriyor. “Nature” 

dergisinde yayınlanan bir araştırmaya 

göre, yeraltı suyunun pompalandığı birçok 

havzadaki nehir ve akarsuların su seviyesi 

zaten azalmış ve tatlı su ekosistemlerinin 

sürdürülebilirliği tehlikeye girmiştir. 

Diğer bir açıdan, yükselen su sıcaklıkları 

balık, plankton ve su bitkileri gibi su 

altında yaşayan organizmaları tehdit 

ediyor. Utrecht Üniversitesi Su Enstitüsü, 

Freiburg Üniversitesi (Almanya) ve 

Victoria Üniversitesi’nden (Kanada) 

oluşan araştırmacılar ekibi, dünyanın 

dört bir yanındaki akarsu ve nehirler 

ağına akan yeraltı suyunun akışını 

hesaplamak için küresel bir hidrolojik 

model kullanmışlardır. Elde edilen 

sonuçlara göre gelecek yıllarda; Güney, 

Orta Avrupa, Portekiz, İspanya ve İtalya 

ile Kuzey Afrika ülkeleri tehdit altında. 

Sonuçlar, yeraltı suyunun pompalandığı 

havza alanlarının neredeyse %20’sindeki 

akarsu ve nehirlerin akışının zaten su 

ekosistemlerini sürdürmek için çok düşük 

olduğunu göstermiştir. İklim değişikliği 

nedeniyle daha az yağış gerçekleşeceği için 

yeraltı suyu daha derinlerden çıkacaktır. 

Devamında ise kuru alanların tamamen 

kurumasına neden olacağı için kuraklık 

süreci hızlanabilir.

 Son 50 yılda, nüfus artışı ve ekonomik 

gelişmeler özellikle tarımsal sulamanın 

ihtiyaç duyduğu tatlı su talebinde büyük 

bir artışa neden olmuştur. Çalışmaya 

göre “Dünya çapında pompalanan 

yeraltı suyunun yaklaşık% 70’i sulamayı 

sürdürmek için kullanılıyor”. Sulama için 

kullanılan suyun yaklaşık yarısı yeraltı 

suyundan pompalanır.  Yeraltı suyu seviyesi 

düştüğünde, pompalama maliyetleri 

artar ve bu da potansiyel olarak gıda 

fiyatlarında bir artışa neden olur. Kuyular 

kuruduğunda, yerel ve muhtemelen daha 

büyük ölçekli gıda güvenliği tehdit altında 

olabilir.  

Araştırmacılar, ABD’deki bazı 

tarım kuyularının zaten 300 m derinliğe 

kadar ulaştığını belirtiyorlar. Yeraltı 

suyunun azalması, yerüstü su kaynaklarını 

doğrudan olumsuz etkiliyor. Akıntılarda 

su kalmayınca balıklar ve bitkiler gibi 

canlı hayatın yok olacağı çok açık. 

Utrecht Üniversitesi’ndeki Hidroloji 

bölümü öğretim üyesi Bierkens’a göre; 

su tablasındaki küçük bir düşüş yeraltı 

suyu akışında, akarsu ve nehirlerin 

akış hızlarında önemli bir düşüşe 

neden olabilmektedir. Bu, nehir tipi 

tatlı su ekosistemlerinin su tablasının 

azalmasına karşı aşırı duyarlı olduğunu 

göstermektedir. Çalışma aynı zamanda 

yeraltı suyu pompalamasının yeraltı suyu 

akışında gözle görülür bir düşüşe yol 

açtığını da göstermektedir. 

İnsanoğlu, daha çok üretmek için 

bir yandan ekolojik dengeyi bozarken 

diğer yandan ürettiklerinin tamamını 

tüketmeyerek gıda israfı yapmaktadır. 

FAO: Dünyadaki gıdaların % 

14’ü hasat ve perakende arası süreçte 

kaybedilmekte:

Gıda güvenliği ve insan beslenmesini 

iyileştirmek, çevresel sürdürülebilirliği 

sağlamak ve üretim maliyetlerini 

düşürmek için “gıda kaybını ve israfını 

azaltmak” zorundayız. 

Şaşırtıcı gerçek, ne kadar yiyeceğin 

kaybolduğu, boşa harcandığı, bu kayıpların 

nerede ve neden olduğu hakkında gerçekte 

ne kadar az şey bildiğimizdir. FAO’ya 

göre dünyadaki yiyeceklerin yaklaşık 

üçte biri her yıl kaybedilmekte veya boşa 

harcanmaktadır. Dünyadaki gıdaların 

%14’ünün hasatta, depolama ve nakliye 

aşamalarında kaybolmaktadır. Bununla 

birlikte, gıda kayıplarının miktarı tedarik 

zinciri aşamaları içerisinde bir bölgeden 

diğerine önemli ölçüde değişmektedir. 

Bölgesel düzeyde, kayıp tahminleri 

Avustralya ve Yeni Zelanda’da %5-6 

arasında, Orta ve Güney Asya’da %20-21 

arasında değişmektedir.
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Zeytin ağacı, Oleaceae familyasının, 

Olea cinsisinin Olea europea türünün Olea 

europea sativa alt türünü oluşturan, 6000 

yıldan beri Anadolu’da ve Ortadoğu’da 

yetiştirilmekte olan çok yıllık bir ağaçtır. 

2000 yıla kadar yaşayabilmekle birlikte, 

ortalama ömrü 300-400 yıldır3. Zeytin, 

ilkçağlardan bu yana yetiştirilen bu 

nedenle de bazı kutsallıkların atfedildiği 

bir bitkidir. Bu anlamda zeytin ağacı 

mutluluk ve barışı, zeytinyağı da iyilik ve 

saflığı sembolize etmektedir4.

 Zeytinyağı, zeytin meyvesinden 

sadece fiziksel yöntemler (presleme, 

santrifüjleme ve perkolasyon) kullanılarak 

elde edilen, oda sıcaklığında sıvı olan, 

berrak yeşilden sarıya değişen renkte, 

kendine has aromaya sahip olan ve doğal 

olarak tüketilebilen bir yağdır. Akdeniz 

ülkelerinin mutfak ve kültürel mirasının 

ayrılmaz bir parçasıdır. Zeytinyağı 

organoleptik niteliklerinin yanı sıra 

besleyici ve tedavi edici özelliğe sahiptir. 

Zeytinyağı içerdiği monounsature (tekli 

doymamış) yağ asitleri ve antioksidan 

maddeler nedeniyle başta kalp damar, 

hipertansiyon, kanser, sindirim sistemi 

hastalıklarından korunmada etkili bir 

gıdadır2. 

Zeytin meyvelerinden fiziksel 

yöntemlerle elde edilen ve rafine olmadan 

tüketilen sızma zeytinyağları kendine has 

bir lezzet ve aromaya sahip olması ile diğer 

yağlardan ayrılmaktadır. Bileşiminde, 

Squalene gibi hidrokarbonlar, Omega–3 ve 

Omega–6 gibi insan vücudunun kendisinin 

üretemediği ve dışarıdan alınması şart olan 

esansiyel yağ asitleri ayrıca tadı ve kokuyu 

oluşturan fenolik maddeler ve uçucu 

bileşenler bulunmaktadır. Zeytinyağında 

çok düşük konsantrasyonlarda bulunan, 

düşük molekül ağırlığına sahip ve oda 

sıcaklığında kolayca buharlaşabilen 

bu uçucu aroma bileşenleri, çeşitli 

enzimlerin varlığında yağların kontrollü 

oksidasyonu sonucu oluşmakta ve uçucu 

ve fenolik bileşenler sızma zeytinyağının 

duyusal niteliğini belirlemektedir. Bunun 

aksine zeytinyağı aromasında kusur 

olarak bildirilen bileşenler ise şeker 

fermentasyonu (şarabımsı), amino asit 

dönüşümü (lösin, isolösin ve valin), 

küflerin enzimatik aktivitesi (küflü), 

anerobik mikroorganizmalar (çamurlu 

tortu) ve otooksidasyon (eskimiş-bayat) 

sonucunda oluşmaktadır1. Zeytinyağında 

aroma üzerine etkili istenen ve istenmeyen 

aldehitler ve koku çeşitleri Tablo 1’de 

verilmiştir.

Tabloda yer alan, zeytinyağında 

istenen ve istenmeyen uçucu aroma 

bileşenleri duyusal olarak farklı eşik 

değerlerinde farklı algılamalar gösterir. 

Eşik değeri 75 μg/kg yağ olduğunda yeşil 

ve tatlı, 80 μg/kg yağ iken yeşil elma ve 

çimensi, 300 μg/kg yağ olduğunda ise yeşil 

duyusal algı oluşturur1.

 Zeytinyağının doğal olarak 

bünyesinde bulunan ve kaliteye pozitif 

etki eden bileşenlerin zeytinin hasadından 

zeytinyağı tüketimine dek geçen süreçte 

hem miktar hem de oran olarak yeterli 

düzeyde stabil tutulmasına ek olarak 

zeytin ağacının çeşidi, yetiştirildiği yöre, 

iklim, toprak ve yetiştiricilikte uygulanan 

kültürel işlemler, hasattan sonra işletmeye 

taşınma şekli ve süresi, sonrasında 

elde edilen zeytinyağının depolanması 

ve ambalajlanması gibi birçok unsur 

zeytinyağının kalitesini etkilemektedir2.

Zeytinyağında kaliteli üretim, Türk 

Gıda Kodeksi tebliğleri çerçevesinde yağın 

fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini 

Zeytinyağı ve Kalite Olgusu 

Esra DOĞAN
Laboratuvar Müdürlüğü

Uzman
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en üst düzeyde koruyacak şekilde üretimi 

sağlamakla gerçekleşir.

Fiziksel analiz aşamasında, zeytinler 

işletmeye geldiği anda çeşit, yaprak, çöp, 

vb. yabancı maddelerden temizlenmesiyle 

ön işlemden geçmektedirler4.

Kimyasal analizler ile zeytinyağının 

serbest yağ asitliği, peroksit değeri, 

UV ışıkta özgül soğurma gibi değerleri 

ölçülmektedir. Bu değerler, zeytinyağının 

yemeklik veya rafinajlık olması 

konusunda üreticileri yönlendirirken, 

zeytinyağının sınıflandırılması ve ticari 

değerinin belirlenmesinde de en önemli 

kriterlerdendir4.

 Duyusal analizler ise zeytinyağının 

tarladan üretime dek geçtiği her aşamadan 

taşıdığı izleri, bileşiğindeki fenoller ve 

uçucu yağların panelistler tarafından uygun 

şartlar altında değerlendirilerek pozitif 

ve negatif özelliklerinin puanlanması 

ve zeytinyağının sınıflandırılmasıdır. 

Bu sınıflandırma Türk Gıda Kodeksi 

Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde5 de 

belirtildiği üzere 3 kategoriden oluşur:

Natürel Sızma Zeytinyağı: Doğrudan 

tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik 

asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan 

fazla olmayan yağlar5,

Natürel Birinci Zeytinyağı: 

Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ 

asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 

2,0 gramdan fazla olmayan yağlar5 ve

Ham Zeytinyağı/Rafinajlık: Serbest 

yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 

gramda 2,0 gramdan fazla olan ve/

veya duyusal ve karakteristik özellikleri 

bakımından doğrudan tüketime uygun 

olmayan, rafinasyon veya teknik amaçlı 

kullanıma uygun yağlar5. Natürel 

zeytinyağları ile ilgili duyusal özellikler ise 

Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2’de belirtildiği üzere, bir 

zeytinyağının natürel sızma zeytinyağı 

kategorisinde olması için meyvemsi 

özellik taşıması gerekip, panelin kusur 

yoğunluğuna yönelik medyanı 0’a eşit 

olmalıdır. Natürel birinci zeytinyağı 

kategorisi için zeytinyağının meyvemsi 

özellik taşımasının yanı sıra panelin kusur 

yoğunluğuna yönelik medyanı 0 ile 3,5’a 

eşit ya da 3,5’dan küçük olmalıdır. Eğer 

panel, bir zeytinyağının 3,5 üzerinde 

kusur yoğunluğu olduğuna karar kılmışsa, 

o zeytinyağı ham yağdır ve rafinasyon 

işlemine tabii tutulmalıdır.

Zeytinyağı, duyusal özellikleri 

açısından yüksek yoğunlukta kusura 

sahip olduğunda ham zeytinyağı olarak 

sınıflandırılır. Ham zeytinyağlarının 

doğrudan tüketilebilmesi için rafine 

edilmesi gerekir.

 Natürel zeytinyağının, duyusal 

analizlerde değerlendirilen pozitif 

özellikleri meyvemsilik, acılık ve keskin/

yakıcılık iken, negatif özellikleri (kusurlar) 

kızışma-çamurlu tortu, küflü-rutubetli-

topraksı, şarabımsı-sirkemsi-asit-ekşi, 

ıslak odun ve eskimiş-bayattır.

Meyvemsilik; zeytinyağının elde 

edildiği meyvelerin ham, taze veya olgun 

oluşuyla değişiklik gösteren pozitif duyusal 

özelliklerden biridir. Yeşil, ham meyveler 

(zeytin ağaçlarının yetiştiği coğrafyaya 

göre değişiklik göstermekle birlikte) çimen, 

yeşil yaprak aroması ile öne çıkarken, 

olgun meyvelerden elde edilen yağlar 

damakta bıraktıkları aromatik tatları ile 

öne çıkarlar.

Acılık; zeytinyağının dilin yan-

arka kısımlarında algılanan karakteristik 

tadıdır.

Yakıcılık; zeytinyağı tadıldığında 

özellikle gırtlakta bıraktığı keskin ve yakıcı 

histir. Erken hasat döneminde elde edilen 

yağlarda daha yoğun hissedilir.

Kızışma; zeytinyağı elde edilmeden 

önce uzun süre hasır çuvallarda ya 

da yığınlar halinde bekletilmiş ve 

fermantasyona uğramış zeytinlerden elde 

edilen yağdaki kusurdur.

Tablo 1. Zeytinyağında aroma üzerine etkili aldehitler ve koku çeşitleri1

Aldehitler  Koku çeşidi 

Asetaldehit  Keskin, tatlı, çiçeksi 

Propanal  Tatlı, keskin, çiçeksi 

2-Metil propanal  Pişmiş, karamel 

Hekzanal  Yeşil, elma, çim kokusu 

Heptanal  Yağsı, odunsu 

Trans-2-heptenal  Okside, donyağı gibi, keskin 

Oktanal  Turunçgil benzeri, sabunsu 

Nonanal  Sabunsu, turunçgil benzeri, yağlı, mumsu, keskin

Dekanal  Sabunsu, turunçgil benzeri, keskin, tatlı, mumsu

Trans-2- dekanal  Boyalı, balığımsı, yağlı 

2-Metil butanal  Maltsı 

3-Metil butanal  Tatlı, meyvemsi, maltsı 

Pentanal  Odunsu, acı, yağlı 

Trans-2-pentenal  Yeşil, elma, çiçeksi 

Cis-2-Pentenal  Yeşil, hoş kokulu 

Trans-2-hekzenal  Acı badem, yeşil elma benzeri, yağsı, çim kokusu 

Cis-2-Hekzenal  Yeşil, meyvemsi, tatlı 

Trans-3-Hekzenal  Enginar, yeşil, çiçeksi 

Cis-3-Hekzenal  Yeşil yaprak, çim kokusu, yeşil elma benzeri, 

2-Oktanal  Meyvemsi, sabun, yağlı 

2-dekanal  Yağlı 

2,4-Hekzadienal  Çim kokusu 

Benzaldehit  Badem

Tablo 2: Natürel Zeytinyağları ile İlgili Duyusal Özellikler5

*Meyvemsi özellik ortancası 0’a eşit olduğunda kusurların ortancası 3,5’a eşit ya da 3,5’dan küçük olsa bile ham zeytinyağı 

olarak kabul edilir.
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Çamurlu Tortu; tank ve fıçılarda 

uzun süre tortu ile temas halinde bırakılan 

ve anaerobik fermantasyona uğramış 

yağlardaki kusurdur.

Küflü-Rutubetli; yüksek ısı altında 

ve nemli ortamda depolanıp bekletilen 

ve dolayısıyla küf ve maya oluşumunun 

başladığı zeytinlerden elde edilen 

yağlardaki kusurdur.

Şarabımsı-Sirkemsi; asetik asit, etil 

asetat ve etanol oluşumuna yol açan bir 

fermantasyona maruz kalan zeytinlerden 

elde edilen yağdaki kusurdur.

Islak Odun; dona maruz kalmış 

zeytinlerden elde edilen yağdaki kusurdur.

Eskimiş-Bayat; oksidasyona maruz 

kalmış zeytinlerden elde edilen yağdaki 

kusurdur.

Her bir pozitif ve negatif duyusal 

özelliğin (kusurlar), zeytinyağı aromasında 

karakteristik bir algısı vardır ve panelistler, 

zeytinyağlarını tüm bu özellikler açısından 

değerlendirerek zeytinyağının duyusal 

niteliğini belirlerler. 

İzmir Ticaret Borsası olarak 2015 

senesinde, Zeytinyağı Tadım Paneli 

Oluşturulması ve Uzman Panelistlerin 

Eğitimi projesini başlatarak, Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü desteği ile başta üye 

firmalarımız olmak üzere sektöre duyusal 

analizler konusunda başarılı şekilde hizmet 

verecek bir tadım paneli oluşturmuş 

bulunmaktayız. Bu süreçte İzmir Ticaret 

Borsası Tadım Paneli ekibimiz konuya 

ilişkin teorik eğitimler ve yoğun tadım 

etkinlikleri ile natürel zeytinyağının 

duyusal özelliklerini belirlemeye yönelik 

çok ciddi bir eğitim aşamasından geçmiştir.

İzmir Ticaret Borsası Tadım 

Paneli ekibimiz, Zeytincilik Araştırma 

Enstitüsü’nden Zeytin Yetiştiriciliği, Yağ 

Üretim Teknolojileri, Zeytinyağı Kalitesi, 

Zeytinyağı Sınıfları, Duyusal Analize 

Giriş, Natürel Sızma Zeytinyağının 

Duyusal Özelliklerini Tanımlamakta 

Kullanılan Terimler ve Zeytinyağında 

Pozitif ve Negatif Özellikler hakkında 

75 saatlik Temel Tadım Eğitimi almıştır. 

Ardından 2017 senesinde Uluslararası 

Zeytin Konseyi’nden (International 

Olive Council) davet edilen İspanyol 

Dr. Luz Maria Martinez Cuevas’tan, 

çeşitli metotlarla panelistlerin algılama 

eşiğininin ölçüldüğü ve panelde yer alacak 

tadımcılarımızın belirlendiği İleri Düzey 

Sızma Zeytinyağı Tadım Eğitimi almıştır. 

ISO/IEC 17025 standardı hakkında da 

bilgi edinen panelistlerimiz, duyusal 

tadım laboratuvarlarının akreditasyon 

gerekliliklerine uygun bir şekilde 

çalışmaktadır.

Panelimizi sürekli iyileştirmeye 

yönelik alınan eğitimlerin ve akreditasyon 

sürecimize yönelik çalışmalarımızın 

yanı sıra, IOC standartlarına uygun 

bir şekilde kurulan Zeytinyağı Tadım 

Laboratuvarı’mızda düzenli olarak 

gerçekleştirdiğimiz tadım etkinliklerimiz 

ile natürel zeytinyağının duyusal 

özelliklerini belirlemeye ve panelimizin 

etkinliğini sürekli olarak geliştirmeye 

devam etmekteyiz.

 Natürel zeytinyağı üretiminde 

önceliğin kalite ve gıda güvenilirliğinin en 

ön planda tutulması ve kaliteli üretimde 

sürekliliğinin sağlanması olduğunun 

bilincindeyiz. Ülkemizin, yurtdışı 

zeytinyağı pazarındaki rekabet gücü 

güvenilir gıda ilkesine hizmet eden kalite 

güvence sistemleri ile ilgili mevzuatların 

yaygınlaştırılması ve üretici ve tüketici 

farkındalığının artırılması ile mümkün 

olacaktır. Bu sebeple, panelistlerimize ve 

üyelerimize de ilgili konularda eğitimler 

organize ederek üretici birliklerinin 

etkin çalışmasını desteklemekteyiz. 

Aynı zamanda tüketicilerin de natürel 

sızma zeytinyağının duyusal özellikleri 

hakkında bilgilendirilmesine yönelik 

tadım etkinlikleri ve eğitimler planlayarak, 

duyusal özelliklerin kalite ile ve daha 

önemlisi tüketici sağlığı ile doğrudan 

ilişkisini yaymaya ve benimsetmeye 

çalışmaktayız.
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İzmir Ticaret Borsası tarafından tarım 

sektörünün sürdürülebilirliği ve rekabet 

edebilirliği için ihtiyaç duyulan teknolojik 

uygulamaların geliştirilmesine imkân 

sağlayacak, üreticiler ve tarımsal teknoloji 

üreten girişimcileri bir araya getirecek 

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin 

(İTTM) kurulması amacıyla yürütülen 

çalışmalar kapsamında 20 Haziran 2019 

Perşembe günü sektör paydaşlarının geniş 

katılımlarıyla “İzmir Tarım Teknoloji 

Merkezi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 

Borsa Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, 

“Tarım Teknoloji Merkezi’nin fizibilitesinin 

hazırlanmasına ilişkin projemiz İzmir 

Kalkınma Ajansı tarafından ‘2018 

Fizibilite Destek Programı’ kapsamında 

desteklenmeye uygun bulunmuştur ve 

halen çalışmaları devam etmektedir. 

Bu kapsamda, İzmir’in ekonomisi, 

rekabet gücü ve kalkınması açısından 

çok önemli olan tarım ve ilgili sektörlere 

yönelik; yenilikçi bir model ortaya 

konulması, tehdit ve risklerin önlenmesi 

ile İzmir’de yenilik ve girişimcilik 

kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 

sektör paydaşlarının değerlendirmelerinin 

alınması amacıyla çalıştayımızı 

gerçekleştiriyoruz. Sektör paydaşlarının 

fikir ve katkıları doğru rotayı belirlemek 

adına bizler için oldukça önemli” dedi.

Erçin Güdücü’nün ardından Tarım 

Teknoloji Merkezi’nin fizibilite çalışmasını 

yürüten En Danışmanlık LTD. ŞTİ. yetkilisi 

Evren Uygur, fizibilite çalışması hakkında 

kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Açılış konuşması ve sunumun 

ardından sektör paydaşlarının gruplar 

halinde yuvarlak masada fikir alış 

verişi yaptığı çalıştay, Projeler ve 

İlişki Ağları Analizi, Yönetim Modeli, 

Konum ve Fiyatlandırma Analizi, 

Riskler ve Sürdürülebilirlik Analizi,  

Genel Değerlendirme ve Soru-Cevap 

bölümlerinden oluştu.

Çalıştay sonunda tüm katılımcılar ve 

sektör paydaşları anı fotoğrafında bir araya 

geldi. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin 

fizibilite raporu Kasım ayı içerisinde 

tamamlanarak uygulama safhasına geçiş 

süreci başlayacak.

İTB’den İzmir Tarım Teknoloji 

Merkezi Çalıştayı
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İzmir Ticaret Borsası’nın yüzde 

100 sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında 

faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası 

Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık 

Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) başarılarına 

bir yenisini ekledi. Uluslararası Pamuk 

Danışma Komitesi’nin (ICAC) iştiraki 

olan CSITC (Commercial Standardization 

of Instrument Testing of Cotton) 

tarafından düzenlenen pamuk lif analiz 

laboratuvarları karşılaştırma çalışmasına 

(Round Trials) 2017 yılında katılmaya 

başlayan ve çalışmanın tüm etaplarında 

önemli başarılar elde eden İZLADAŞ  

2018 yılında elde ettiği birinciliği 2019/2. 

etabında da devam ettirdi.

İzladaş dört cihazı ile katıldığı 

çalışmada, 2019/2. etap sonuçlarına göre; 

tüm özelliklerde referans değere en yakın 

ölçüm sonucu olarak 118 cihaz arasında 

İZLADAŞ  Urfa Şubesi Laboratuvarı’nda 

hizmet veren 210 kod no’lu cihaz 0,13 

değerlendirme skoru ile dünyada 1. sırada, 

209 no’lu cihaz ise 0,16’lık değerlendirme 

skoru ile 2. sırada yer aldı. İzmir’de faaliyet 

gösteren İZLADAŞ pamuk lif analiz 

laboratuvarı 0.18’lik değerlendirme skoru 

ile 3. olurken, Selçuk Laboratuvarı 0.19’luk 

skor ile 4. sırayı aldı. 

31 ülkeden 70 laboratuvar ve 118 

cihazın katıldığı karşılaştırma testlerinde; 

dört farklı numunede beş gün süre ile 

yapılan çalışma sonucunda %100 tolerans 

değerleri içinde ölçüm sonuçları vererek 

tam puan aldı. Geniş bir katılım ile 

gerçekleştirilen CSITC laboratuvarlar 

arası karşılaştırma testine; Amerika 

Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet 

gösteren tüm sınıflandırma laboratuvarları 

ve FIBRE– Faserinstitut-Bremen başta 

olmak üzere birçok önemli pamuk 

üreticisi ülkeden laboratuvar katılıyor. 

Laboratuvarlar arası karşılaştırma 

çalışması yılda dört kez yapılan 

organizasyon sayesinde dünyada bu alanda 

faaliyet gösteren laboratuvarların ölçüm 

performanslarını diğer laboratuvarlarla 

değerlendirme imkanı sağlanarak, 

laboratuvar çalışma standartlarının 

iyileştirilmesi amaçlanıyor.

2014 yılından bu yana ICA-Bremen 

Cotton Round Test’e katılan İZLADAŞ, 

CSITC Round Test’e katılımı ile lif analiz 

cihazlarının ölçüm yeterliliklerini iki 

farklı organizasyonda test ediyor. Mevcut 

pozisyonu gereği cihaz doğrulama ve 

kalibrasyon prosedürlerine oldukça önem 

veren İZLADAŞ, laboratuvar ölçüm 

performanslarını geliştirmeyi ilke haline 

getirmiştir.

İZLADAŞ kimlere hizmet veriyor?

İZLADAŞ, İzmir Merkez 

Laboratuvarı ve Belevi-Selçuk Pamuk 

Lif Analiz Laboratuvarı aracılığıyla başta 

İzmir Ticaret Borsası üyeleri olmak üzere 

Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

A.Ş, (ELİDAŞ) , Şanlıurfa Pamuk Lisanslı 

Depoculuk A.Ş (PAMLİDAŞ) ve ülke 

genelinde faaliyet gösteren borsalar, 

üniversiteler, araştırma kurumları, 

tekstil ve çırçır fabrikaları, özel tohum 

firmaları gibi pek çok kurum ve kuruluşa 

hizmet veriyor. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından verilen izin ile 31 

Aralık 2014 tarihinde pamukta yetkili 

sınıflandırıcı lisansı alan İZLADAŞ, bu 

alanda Türkiye’deki tek laboratuvar olma 

özelliğini taşıyor. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı denetiminde çalışmalarını 

yürüten laboratuvarlarda ELİDAŞ ve 

PAMLİDAŞ pamuk lisanslı depolarına 

ürün teslim etmek isteyen mudilerin tek 

balya analizleri gerçekleştiriliyor.

İZLADAŞ 

dünya birinciliğini korudu
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Genel açıklamalar
Bilindiği üzere, Gelir vergisi 

kanununun 52’inci maddesi hükmüne göre 
zirai kazanç her türlü zirai faaliyetlerden 
doğan ve elde edilen kazançlar zirai 
kazanç olarak tarif edilmiştir. 52’inci mad. 
hükmünde zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai 
işletme, çiftçi ve mahsulün tarifi yapılmıştır. 

Öte yandan, yine yasanın 54’üncü 
mad. hükmüne göre zirai kazancın gerçek 
usulde tespiti açısından bir takvim yılı 
içerisinde dikkate alınacak ölçüler yasada 
gösterilmiştir. Yasanın 59’uncu mad. 
hükmünde ise zirai kazançlarını bilanço 
esasına göre kimlerin ve nasıl tespit edeceği 
saptanmıştır. Zirai kazançlarını bilanço 
esasına göre tespit edenler her yıl ekim ayı 
içerisinde “Ekim- Sayım Beyanı” yapmak 
zorundadırlar. Ekim ve sayım beyanları 
aşağıda olduğu gibi yapılmaktadır. Öte 
yandan, 213 sayılı VUK’un 213 ve 214 
mad. hükümlerinde çiftçi işletme defteri ve 
amortisman kayıtlarına yer verilmiştir. Yine 
213 sayılı VUK’un 243’üncü maddesinde 
Ekim ve sayım beyanlarının nasıl yapılacağı 
ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ekim ve 
sayım beyanları her yıl Kasım ayında 
yapılması zorunludur. İhtiyar heyetleri veya 
muhtarlıklarda Ekim Sayım defterlerine 
yazılacak bilgilere dayanılarak beyanda 
bulunan çiftçilere tasdikli bir Ekim ve 
sayım ilmühaberi verilir. Muhtar ve ihtiyar 
heyetlerince verilen ilmühaberler için hiçbir 
resim ve harca tabii değildir. 

Öte yandan, VUK mad. 245 gereği 
muhtar ve ihtiyar heyetleri 243’üncü 
maddede belirtilen hükümlere göre yapılan 
beyanların doğruluğunu araştırmak 
zorundadırlar. 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri, hiç 

beyanda bulunmayanlar ile yanlış veya 
gerçeğe aykırı beyanda bulunanları 
düzeltmeye mükellefi davet ederler. Buna 
rağmen; beyanda bulunmayanların veya 
önceden verilen beyanlarını düzeltmeyenler 
için 15 gün ek süre verilir. Bu süre içerisinde 
beyanlarını düzeltmeyenler muhtarlık 
tarafından vergi dairesine bildirilir. (VUK 
mad. 345 ) 

Zirai işletmeleri, Gelir Vergisi 
Kanununun 54’üncü maddesinde yazılı 
işletme büyüklüklerinin üstünde bulunan 
çiftçiler, zirai işletmelerinin (Gezici 
hayvancılıkta kışlaklarının) bulundukları köy 
ve mahallelerin muhtarlıklarına müracaatla 
ekim sayım beyanında bulunurlar.

I-Ekim sayım ve beyanında hangi 
bilgiler yer alacaktır?

213 sayılı VUK mad. 243 hükmü 
gereğince Ekim ve sayım beyanları Kasım 
ayı sonuna kadar yapılmalıdır. Buna göre, 
zirai işletmelerin GVK’nun 54’üncü mad. 
hükmü gereği işletme büyüklüklerinin 
üzerinde olan çiftçiler zirai işletmelerinin 
bulundukları köy ve mahallelerinin 
muhtarlıklarına müracaatla ekim sayım 
beyanında bulunabilirler.(VUK GT 244 )

-Çiftçinin adı ve soyadı,
- Çiftçinin ikametgâh adresi,
-Zirai işletmenin (Gezici hayvancılıkta 

kışlaklarının) bulunduğu yer,
Ekimde; geçen yılın Ekim ayı 

sonundan beyanın yapıldığı yılın Kasım ayı 
başına kadar ekilen arazinin,

Genişliği, Ekimin içeriği, detayı,
a) Hayvancılıkta; beslenen 

hayvanların,
 Cins,Miktarları,
b)  Meyvecilikte; icabına göre, meyve 

verebilecek hale gelmiş,
 Ağaç sayısı,
 Bunların dikili bulunduğu arazinin 

genişliği,
II- Adi ortaklıklarda beyan nasıl 

yapılır?
Adi ortaklıklarda beyanın ortaklardan 

biri aile reisi beyanında aile reisi tarafından 

yapılması kâfidir.
Bu takdirde;
- Diğer ortakların ad ve soyadları,
- Eş ad ve soyadı,
- Çocukların ad ve soyadları,
- İkametgâh adresleri,
- Hisseleri,
beyanda bulunan tarafından deftere 

yazdırılır.
III- Ekim ve sayım beyanı ne zaman 

yapılır?
Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım 

ayında yapılır.
***Maliye Bakanlığı iklim şartları 

bakımından özellik gösteren illerde beyan 
süresini değiştirebilir.

IV- Ekim ve sayım beyanı şekil itibari 
ile nasıldır?

Ekim ve sayım beyanları sözlü veya yazılı 
olabilir.

V- Beyan tasdiki nasıl ve kim 
tarafından yapılır?

Beyanlar,
a- Beyanı yapanlar tarafından imza,
b- Mühürle tasdik edilir.
VI  - Beyan evrakları ne zaman nereye 

teslim edilir?
Beyan evrakları iki nüsha olarak tanzim 

ve bir nüshası beyan süresinin sonundan 
itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine 
makbuz karşılığında teslim edilir.

***Kayıt işlerini kendi imkânları ile 
tekemmül ettiremeyecek durumda olan 
muhtarlıklara valiliklerce gerekli yardımda 
bulunulur.

Sonuç yerine, 
213 sayılı VUK’un 243 ila 246’ıncı 

maddelerinde zirai işletmeleri, GVK’nın 
54’üncü maddesinde düzenlenen işletme 
büyüklüğü kriterlerinin üzerinde olan 
çiftçiler tarafından zirai işletmelerinin , gezici 
hayvancılıkta kışlaklarının bulunduğu köy 
veya mahallelerinin muhtarlıklarına başvuru 
yapılarak, ekim-sayım beyanda bulunmak 
zorundadırlar. 

Yararlanılan kaynaklar

1. 213 sayılı VUK,

2. 193 sayılı GVK,

3. Beyanname Düzenleme Rehberi 2018, Vergi 

Müfettişleri Derneği Yayını, Ocak,2018-Ankara,

4. Beyanname Düzenleme Klavuzu 2018, Cilt1, 

Maliye Hesap Uzmanları Derneği, S:107 ila 122

Zirai kazançlarda ekim ve sayım beyanları

Dr. Mustafa ALPASLAN

SMMM
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Torbalı’da düzenlenen İzmir Oda 

ve Borsaları Yönetim Kurulları Ortak 

Toplantısında 13 Haziran Perşembe 

günü bir araya gelen oda ve borsaların 

başkanları, ilçelerdeki sorunları görüşerek, 

çözüm önerilerini masaya yatırdı. İzmir 

Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, toplantıda 

ekonominin kırılgan olduğu böyle 

dönemlerde tarım sektörünün önemi çok 

daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

 Tarımın diğer sektörlerle olan 

ileri ve geri bağlantısı durgunluğun 

bir nebzede olsa azaltılmasına imkân 

sağladığını kaydeden Kestelli, “Sektörün 

uzun yıllara dayanan yapısal sorunları ile 

güncel ekonomik şartlardan kaynaklanan 

konjonktürel sorunları olduğunu biliyoruz. 

Üretimde verimlilik bu sorunların 

en önemlilerinden birisi. Birçok üründe 

düşük verimlilik ile üretim yapıyoruz. 

Örneğin buğday üretiminde verimlilikte 

64.ncü sıradayız. Dünya ortalamasından 

yüzde 20 daha düşük verimle üretiyoruz. 

Üstelik Hollanda, Belçika, İngiltere gibi 

ülkeler buğday üretiminde bizim 3 katımız 

verimliliğe sahip. Bir diğer önemli ürün 

olan sütte büyükbaş hayvan başına yıllık 

3100 kilogram süt üretiyoruz. Dünya 

ortalamasından yüzde 30 iyiyiz. Ancak, 

aynı süt üretimini ABD, Güney Kore gibi 

ülkeler 3 katımızdan fazla, komşumuz 

Yunanistan ise 2 katımız verimlilikte 

üretiyor. Dolayısıyla hangi ürün olursa 

olsun rekabette bir adım öne çıkmak için 

verimliliği yükseltmeliyiz” dedi.

“Üretim maliyeti büyük sorun”

Tarımda üretim maliyetlerinin 

yüksekliği sorununun büyüklüğüne 

parantez açan Kestelli, “Sektörün başka 

bir sorunu ise üretim maliyetlerinin 

yüksekliği . Enerji, gübre, kimyasal ilaç 

gibi tarımın temel girdilerini maalesef 

ithal etmek zorundayız. Genelde üretim 

maliyetlerimiz yüksek ama döviz 

kurlarında keskin artışların olduğu 

günümüzdeki gibi dönemlerde tarımda 

maliyetlerin artmasına ve üretimin 

olumsuz etkilenmesine neden oluyor” diye 

konuştu. 

Tarımda işçi sorununun da sektöre 

olumsuz yansıdığına değinen İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“Diğer önemli bir sorun ise tarımda 

çalışacak işçi bulunamaması. İzmir’de 

ortalama çiftçi yaşı 51. Gençler tarımda 

çalışmak istemiyor. İlimizdeki birçok 

çiftlikte Suriye’den, Afganistan’dan gelen 

göçmenler çalışıyor. Bahsettiğim bu üç 

sorunda bize şunu gösteriyor. Tarımda 

bugün ulaştığımız noktayı bir üst seviyeye 

çıkarmak için yeni bir şeyler yapma 

zamanı geldi. Tarımsal üretim emek yoğun 

bir iş kolu. Ancak, sürdürülebilir bir tarım 

sektörünü tesis etmek için mümkün 

olan en yüksek seviyede teknolojik 

entegrasyonu gerçekleştirmek zorundayız. 

Bu nedenle, borsa olarak tarım sektörünün 

dijital dönüşümü yakalamakta çok yavaş 

kaldığı tespitinden yola çıkarak, 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 atmış ve bunu 

sizlerle paylaşmıştık. Bu raporu, ülkemizde 

yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri; 

bir nevi yol haritası olarak tanımlamış; 

dünyadaki örnekleri ele alarak yapılması 

gerekenleri sıralamıştık. Huzurlarınızda, 

ikinci faza geçtiğimizi müjdelemek 

istiyorum. Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Menemen çiftliğinin bir yaşam 

laboratuvarı formatında tarımsal eğitim 

merkezi, tarım-teknoloji geliştirme ve 

uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi 

ve akıllı çiftlik işlevleri ile tüm Türkiye 

için örnek bir modele dönüşmesini 

sağlamak üzere ege üniversitesi ile ortak 

bir çalışma içerisindeyiz. Borsa olarak 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın fizibilite destek 

programları kapsamında destek sağlayarak 

süreci hızlandırdık. Fizibilite ihalesini 

sonuçlandırdık ve danışman firmamız 

çalışmalarına başladı. Fizibilite çalışması 

kapsamında 20 Haziran tarihinde 

ilimizdeki sektör paydaşlarının katılımı 

ile bir çalıştay düzenledik. Bu çalışmaların 

kasım ayında tamamlanmasını 

öngörüyoruz. “İzmir Tarım Teknoloji 

Merkezi” adını verdiğimiz bu proje ile yakın 

bir gelecekte Ege’nin yüz akı, Türkiye’nin 

gururu bir merkeze kavuşacağız. Tarım 

teknoloji merkezimiz, Türk tarımını akılla, 

bilimle harmanlayarak tarımsal üretim 

alanında öncü ülkeler arasında yer alması 

için tarihi bir misyon üstlenecek” dedi. 

Oda ve Borsalar Torbalı’da buluştu

YKOTYKOT
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İzmir Ticaret Borsası’nın “Gelecek 

toprakta, toprağımız emin ellerde” sloganıyla 

çocuklara tarımı ve doğayı sevdirmeyi 

amaçlayan projesi “Toprak ve Çocuk” programı 

kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü 

Canlandırma Filmi Tasarımı Ana Sanat Dalı 

öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği 

Tarım, Doğa ve Çocuk Temalı Animasyon 

Filmi ve Senaryosu Yarışması’nın Ödül Töreni 

25 Haziran 2019 Salı günü gerçekleştirildi.

Yarışmada 1. “Kayıp Dostum Toprak” 

adlı Animasyon Filmiyle Murat Can Yağbasan, 

2. “Umudun Tohumu” adlı Animasyon 

Filmiyle Nurseli Şahin, 3. “Çocuk ve Doğa” 

adlı Animasyon Film Senaryosuyla Necef 

Mengüverdi olurken, “Kuş Sütü” adlı 

Animasyon Filmi ile Merve Betül Karakuş 

mansiyon ödülü aldı. 

Çocuklara tarımı ve doğayı sevdirmeyi 

amaçlayan proje olan “Toprak ve Çocuk” 

programında konuşan İTB Başkanı Işınsu 

Kestelli, “Toprak ve Çocuk programımızın 

bizler için ne ifade ettiğini, bu projeyi neden 

çok önemsediğimizi biraz olsun anlatmak 

istiyorum. Ülke olarak son 50 yılda büyük 

bir dönüşüm yaşadık. 1960’lara girerken 

nüfusumuzun neredeyse yüzde 70’i kırsaldaydı. 

İnsanlarımız doğa ile iç içe ve onunla barışık 

bir yaşam sürüyordu. Ekonomik alandaki 

değişimler, sanayileşmenin hız kazanması 

insanları daha iyi bir yaşam ve daha yüksek 

gelir arayışıyla kentlere yönlendirdi. Gençler 

köyleri terk etmeye başladı. Geldiğimiz nokta 

itibariyle 80 milyonu aşan nüfusumuzun 

yüzde 80’i kentlerde bulunuyor. Ne yazık ki bu 

hızlı dönüşüm pek çok sorunu da beraberinde 

getirdi. Altyapımız büyük göç dalgasına hazır 

değildi. Kentlerimiz plansız ve kontrolsüz 

büyüdü. Binalar çoğaldıkça yeşil alanlar azaldı. 

Çevre, hava ve gürültü kirliliği ile tanıştık. 

Çocuklar ağaca, çimene hasret büyümeye 

başladı. Dev apartmanların arasındaki 

küçücük parklara sıkışıp kaldılar.

Gerçi yakınlarında ulaşabilecekleri 

bir yeşil alan olsa bile ya bilgisayar başından 

kalkmak istemiyorlar ya da dersler, sınavlar 

sokağa çıkmalarına izin vermiyor. Bunu 

sonucu olarak da günümüzde çocuklar 

doğayla ilgili deneyim yaşama fırsatı 

bulamadan çocukluktan yetişkinliğe 

geçiyorlar. Bu yeni yaşam tarzı, her anlamda 

çocuklarımızı olumsuz yönde etkiliyor. 

Obezite, kolesterol, duygusal tatminsizlikler, 

hırçınlıklar, aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği 

ve son zamanlarda 7 yaş sınırına kadar inen 

depresyon sorunlarının görülme nedenlerinin 

başında da doğadan kopmaları geliyor. Yapılan 

tüm araştırmalar da bu gerçeği çok net olarak 

gözler önüne seriyor. Oysa düzenli olarak açık 

havada oynama şansı verilen çocuklar sadece 

fiziksel açıdan gelişmiyorlar; hayal güçleri 

daha kuvvetli, daha yaratıcı ve işbirliğine daha 

yatkın çocuklar olarak yetişiyorlar. Doğada 

düzenli olarak zaman geçiren çocuklar stres 

nedir bilmiyorlar. Dikkat süreleri kapalı 

alanlara sıkışmış çocuklara göre daha uzun 

oluyor ve çok daha hızlı öğreniyorlar. Borsa 

olarak bu somut gerçeklerden yola çıkarak, 

yarınları emanet edeceğimiz çocuklarımızı, 

onlara miras bırakacağımız doğal hayatla 

tanıştırmak için harekete geçtik. “Toprak ve 

Çocuk” programı ile ilköğretim çağındaki 

çocuklarımızı doğa ile buluşturmaya başladık. 

Onlara doğal hayatın önemini uygulamalı 

olarak anlatıp çevre bilinciyle büyümelerine 

yardımcı olmayı hedefledik. Birlikte fidan 

diktik, okullara saksılar içinde de olsa tarımı, 

üretimi soktuk, arazi çalışmaları yaptık, tarlada 

tohum ektik, zeytin hasadı gerçekleştirdik, 

tarım işletmelerini ziyaret ettik,  resim 

yarışması düzenledik” dedi.

“Doğaya ilişkin farkındalığı artırdık”

Doğadan uzaklaşan ve topraktan 

uzak kalan çocukların durumunu 

değiştirmek için neler yapılabileceğinden 

yola çıkarak “Tarım, doğa ve çocuk” temalı 

animasyon filmi ve senaryosu” yarışması 

düzenlediklerini kaydeden Kestelli, “ İlk 

adımımızı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültemiz ile birlikte attık. Projeye 

ilişkin görsel materyallerin çoğaltılması ve 

çocuklar ile gençler arasında tarım ve doğaya 

ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 

düzenlenen yarışmaya katılan toplam 25 

proje, İzmir ticaret borsası üyeleri ve dokuz 

eylül üniversitesi güzel sanatlar fakültesi film 

tasarım bölümü canlandırma filmi tasarımı 

ana sanat dalı akademisyenlerinden oluşan 

kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.  

Yarışmaya ilgi gösteren gençlerimiz sayesinde  

“toprak ve çocuk” programı faaliyetlerimizde 

kullanabileceğimiz oldukça renkli, etkileyici 

ve bilgilendirici çalışmalar ortaya çıktı. “kayıp 

dostum toprak”, “umudun tohumu”, “çocuk ve 

doğa”, “kuş sütü...” Bunlar, ödül alan eserlerin 

isimleri. Sadece isimleriyle bile içimizi ısıtan 

böyle güzel bir çalışmaya borsa olarak imza 

atmış olmaktan büyük bir memnuniyet 

duyuyorum. Tüm katılımcıları yürekten tebrik 

ediyor; ödül alan öğrencilerimize başarılarının 

devamını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Toprak 

Çocuk Komisyonu Üyesi  Derya Pala, İzmir 

Ticaret Borsası Meclis ve Toprak Çocuk 

Komisyonu Üyesi Sonnur Kırmızıoğlu, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dr. Öğretim Üyesi Faik Kartelli, Araştırma 

Görevlisi Cansu Karaman Cengiz, Öğretim 

Görevlileri Hakan Ergin ve Markus Berger’den 

oluşan jüri üyelerine Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli tarafından teşekkür plaketi 

takdim edildi. 

Takdimin ardından yarışmada derece 

alanlara sertifika ve ödülleri verildi. Derece 

alan animasyon video ve senaryo sahiplerine 

teşekkür sertifikaları ve ödül çekleri İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Bülent Arman ve Ercan Korkmaz ile Toprak 

Çocuk Komisyon Üyeleri Derya Pala ve 

Sonnur Kırmızıoğlu tarafından verildi. 

Toprağı animasyonla sevdirecekler

TOPRAK VE ÇOCUK
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Çalışanlarının motivasyonlarını en 

üst düzeyde tutmak, kurum içi iletişimi 

sağlayarak takım olma ve aidiyet duygusunu 

artırmak amacıyla çeşitli etkinliklere imza 

atan İzmir Ticaret Borsası, çalışanları ve 

aileleri için her yıl düzenlediği Geleneksel 

Aile Günü organizasyonunun altıncısını 

gerçekleştirdi. 28 Eylül 2019 Cumartesi 

günü Çeşme’de gerçekleştirilen ve Borsa 

yöneticileri ile çalışanlarının aileleriyle 

birlikte katıldıkları etkinlikte tüm 

gün süren eğlenceli aktiviteler ve aile 

olimpiyatları düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Dr. Erçin Güdücü “Aile günümüz; 128 

yıllık geçmişiyle köklü bir kuruluş olan 

ve geleneklerine büyük önem veren 

Borsamızda, çalışanlarımız arasında 

kurumsal aidiyeti güçlendirmek 

adına oldukça önem teşkil ediyor. Bu 

amaç doğrultusunda düzenlediğimiz 

etkinlikler birçok Oda/Borsa için de 

örnek uygulama oldu.  Özellikle, hizmet 

kuruluşlarında en kıymetli sermayenin 

insan kaynağı olduğunun farkındayız. 

Aile Günü etkinliğimiz yaşantımıza 

güzel anılar eklemek, birbirimizi iş 

haricindeki bir ortamda yeniden 

keşfetmek, ailelerimizin ve çocuklarımızın 

kaynaşması, yaşam stresinden uzaklaşmak 

ve motivasyonumuzu artırmak adına 

çok önemli katkılar sağlıyor. Yönetim 

Kurulumuza bize sağladıkları bu imkân 

için, çalışanlarımıza da katılımları için 

teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 

katılımcılar tarafından oluşturulan 

takımlar ve bireysel oyunların yer aldığı 

Borsa Survivor, saha ve bilgi yarışmaları 

ile tavla turnuvası düzenlendi. Tavla 

Turnuvasında Hakan Alhan,  Borsa 

Survivor büyükler kategorisinde Yıldızlar 

Grubu, çocuklar kategorisinde Fortnite 

Grubu, masa langırtında Tescil Gücü ve 

şarkı bilgi yarışmasında ise şampiyonluğu 

Şazam takımı elde etti. Tüm gün süren 

eğlenceli aktivitelerin sonucunda 

turnuvaları kazananlara İzmir Ticaret 

Borsası yöneticileri tarafından madalya 

takdimi yapıldı. Etkinliğin sonunda İzmir 

Ticaret Borsası ailesi, günün anısına 

toplu fotoğraf çektirerek mutlu anlarını 

ölümsüzleştirdi.

İzmir Ticaret Borsası çalışanları

6. Geleneksel Aile Günü’nde bir arada
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan 

‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ İzmir 

finali 12 Ekim 2019 Cumartesi günü İzmir 

Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlendi. 

Finale, jüri üyeleri ve proje 

sunumu yapan katılımcıların yanı 

sıra 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.

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 

etkin yollarından 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 ise 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 kadınlarımızın daha fazla bilişim 

sektöründe yer almasını, bu sektörde 

girişimci kadın sayısının artmasını 

hedefliyoruz. Kadınlarımız, geleceği en 

iyi şekilde tasarlayarak ülkemizin aydınlık 

yarınlarını müjdeliyorlar” diye konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından 

‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ İzmir 

finali jürisi İzmir Ticaret Borsası’nda 

düzenlenen projenin il finalleri 

kapsamında gruplar sunumlarını yaptı. 

Sunum gerçekleştiren tüm girişimcilere 

“Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Katılım 

Belgesi” verildi.

24 ilde eş zamanlı olarak 

gerçekleştirilen il finallerindeki jüri 

puanlamaları sonucunda başarılı olan 

girişimciler 2 Kasım 2019 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirilecek yarı finale 

katılmaya hak kazandı.

İzmirli Kadın Girişimcilerden “Geleceği 

Yazan Kadınlar” projesine tam destek

PROJEPROJE
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TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği) tarafından belirlenen 13 bölgede 

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve 

Çanakkaleli Kadın Girişimciler 

ile İzmirli Kadın Girişimciler, iki kentin 

iş kadınları arasında bir güç birliği 

oluşturmak ve yaratılacak sinerjinin 

bölgesel ve ülkesel boyutta genişletilmesi 

için kolları sıvadı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından koordinatörlüğü yürütülen 

TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler 

Kurulu’nun İcra Kurulu Başkanı Birce 

Bilici Şimşek ve üyeleri, 18 Haziran 2019 

Salı günü, koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 

Kadın Girişimciler Kurulu’nun İcra Kurulu 

Başkanı Aysel Öztezel ve kurul üyelerini 

ziyaret etti. 

Kurumlar arası iş birliklerinin ele 

alındığı ziyaret toplantısında; Çanakkale 

ve İzmir iş kadınları arasında sinerji 

yaratmak amacıyla ‘İkili İş Görüşmesi-B2B 

Etkinliği’ düzenlenmesi ve bu etkinliğin 

bölgesel ve ülkesel boyutta genişlemesi 

için diğer TOBB İl Kadın Girişimciler 

Kurullarıyla da işbirliği gerçekleştirilmesi 

kararlaştırıldı.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra 

Komitesi Başkanları arasında Bölge 

Temsilciliği seçimleri 26 Temmuz 2019 

Cuma günü gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

koordinatörlüğünde çalışmalarını 

yürüten TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu’nun Başkanı Aysel Öztezel, TOBB 

Kadın Girişimciler Kurulu 13. Bölge İzmir 

Temsilcisi olarak atandı.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu 13. Bölge Başkanlığı’na seçilen 

Aysel Öztezel; atamanın kendisi için 

gurur verici olduğunu belirterek, 

“Aldığımız sorumluluk ve görev bilincimiz 

çerçevesinde kadınların girişimcilik 

Ayrıca, TOBB İzmir Kadın 

Girişimciler Kurulu faaliyetleri arasında 

yer alan ve kurul üyeleri arasında bilgi ve 

deneyim paylaşımında bulunmak, kurul 

içerisinde bir deneyim ve bilgi paylaşımı 

yaratmak amacı ile düzenlenen ‘Açık Kürsü’ 

toplantılarının iki kurul ortaklığında 

Çanakkale ve İzmir’de belirli periyotlarda 

düzenlenmesi konusunda fikir birliğine 

varıldı.

Toplantının bir diğer konusu 

da girişimci olmak isteyen kadınlara 

mentörlük desteğinin verilmesi konusunda 

mentör eğitim programları ve 

uygulama projeleri yapılması 

oldu. Ve bu konuda da 

birlikte çalışma yürütülmesi 

kararlaştırıldı.

Ziyareti değerlendiren 

TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra 

Kurulu Başkanı Aysel 

Öztezel, kurumlar arası 

iş birliklerinin önemine 

değinerek, “Kadınların 

alanında güçlenmesi adına hizmet ve 

aktivitelerimize aralıksız devam edeceğiz. 

Görev süremiz boyunca kadınların 

iş hayatında ve ticaretteki varlığının 

artırılması ve yerinin güçlendirilmesi 

yönünde yeni projeler üreteceğiz. TOBB 

Kadın Girişimciler Kurulu oluşumunu 

hayata geçiren ve her daim destekleyen 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, 

Kurul koordinatörlüğümüzü üstlenen 

İzmir Ticaret Borsası’na ve çalışmalarımıza 

desteklerinden ötürü Borsa Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 

Yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” 

dedi.

ekonomik alanda güçlenmesi ve 

girişimcilik alanında başarılı olması 

için hali hazırda yürüttüğümüz birçok 

projemiz var. Projelerimizi Çanakkale 

Kadın Girişimciler Kurulu ile iş birliği 

halinde bir adım ileriye taşıyacağımıza ve 

ülke genelindeki tüm kurullara örnek işlere 

imza atacağımıza yürekten inanıyorum” 

diye konuştu.

Ziyaret sonunda iki kurul başkanı 

birbirine anı takdiminde bulundu ve 

ziyaret programında yer alan tüm üyeler 

anı fotoğrafında bir araya geldi.

Aysel Öztezel TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 

İzmir Bölge Temsilcisi oldu

Çanakkaleli-İzmirli iş kadınları elele
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Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı 

Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın ev 

sahipliğinde Diyarbakır’da 17-19 Ekim 

2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

çalıştaya İzmir Ticaret Borsası ve Türkiye 

genelinden 269 Oda-Borsa Temsilcisi 

katıldı. 

Çalıştayda İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen Başkanlık Danışmanı ve 

Akreditasyon Sorumlusu Dr. Pınar 

Nacak, Yönetim Temsilcisi Esra Doğan ve 

Akreditasyon personeli Nurfen Ünal yer 

aldı.

“TOBB Akreditasyon Çalıştayı”nda 

konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’ın manevi 

kültürün sağlam kalesi ve medeniyetler 

şehri olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 

“Kendimizi devamlı yenilemek ve 

geliştirmek zorundayız. Kurumsal bir 

yapıya kavuşmalı, profesyonel şekilde 

çalışmalıyız. İşte Akreditasyon Sistemi 

bize bu konuda en iyi yol haritasıdır. TOBB 

yönetimi olarak bu işe verdiğimiz önemin 

bir göstergesi de sistemi ve kriterleri 

sürekli revize etmemiz. Daha objektif ve 

daha verimli olabilmek adına; denetimler, 

ziyaretler ve eğitimlere ayırdığımız kaynağı 

hep artırıyoruz. Sistemi devamlı geliştirip, 

daha iyi hale getiriyoruz” dedi.

Akreditasyon Sistemi Nedir?

TOBB tarafından sürdürülen Oda/

Borsa Akreditasyon projesi kapsamında 

yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon 

Modeli çalışmasının, oda/borsaların 

hizmet türlerinin arttırılması ve hizmet 

kalitelerinin iyileştirilmesi açısından son 

derece yararlı bir girişimdir.

Çalıştay ile ilgili değerlendirmede 

bulunan İzmir Ticaret Borsası Başkanlık 

Danışmanı ve Akreditasyon Sorumlusu 

Dr. Pınar Nacak, “İş hayatının önder 

kuruluşları olan oda/borsalara da üyelerini 

yönlendirme ve gelişim olanakları sunma 

anlamında büyük görevler düşmektedir. 

Hizmet kalitesini artıran ve çeşitlendiren 

bir oda/borsa, üyelerinin de sürekli 

gelişimini sağlayacaktır. İzmir Ticaret 

Borsası olarak bu inançla, akreditasyon 

çalışmalarına başladığımız 22.07.2008 

tarihinden bu yana bu projenin bir parçası 

olma konusunda daima istekli olduk ve 

bu çalışmaları hakkıyla yürütmek için 

çaba sarf ettik. 2006 yılında bu yana 

Akreditasyon sisteminde olan Borsamız, 

2016 yılında son denetiminde denetim 

geçiren 80 oda/borsa arasında en yüksek 

puanı alarak Borsamız birinci oldu. 

Bu alandaki çalışmalarımızı disiplin 

ve sorumlulukla sürdürüyor, hizmet 

kalitemizi arttırmayı ana hedeflerimizden 

biri olarak görüyoruz.” diye konuştu.

İTB Diyarbakır’da Akreditasyon 

Çalıştayı’na katıldı
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KISA HABERLERKISA HABERLER

faaliyetleri, salon işlemleri ve projeler 

hakkında bilgi aldı.

Kadın Girişimcilerden Batur’a 

ziyaret

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu 19 Haziran Çarşamba günü Konak 

Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret 

etti.

Borsa heyeti Rüzgar enerjisi 

toplantısında 

İZKA ile Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı işbirliğinde Bakan Yardımcıları 

Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih 

Kacır›ın katılımıyla 20 Haziran Perşembe 

günü düzenlenen İzmir Rüzgar Enerjisi 

Sektörü Toplantısı’na İTB’yi temsilen 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 

katıldı.

Üreticiler zeytin sineğine karşı 

bilgilendirildi

İzmir Ticaret Borsası, İzmir İl 

Perşembe günü İTB ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.

Tarımda kadın çalıştayına 

Borsa’dan moderatör

İTB’nin destek verdiği, Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından 14 Haziran 

Cuma günü düzenlenen Sürdürülebilir 

Kalkınma için Tarımda Kadın Çalıştayı 

tamamlandı. Çalıştayda moderatör olarak 

görev alan İTB Başkanlık Danışmanı Dr. 

Pınar Nacak Çalıştay sonuç bildirgesinin 

sunumunu gerçekleştirdi.

Borsa’ya Bakanlıktan ziyaret

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürü Aylin Çağlayan Özcan 14 Haziran 

Cuma günü İTB Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ve Yönetim Kurulunu 

ziyaret etti.

Almanya Büyükelçisi Borsa’da

Almanya Büyükelçiliği Tarım 

Müşaviri Peter Bohlen, 17 Haziran 

Pazartesi günü İTB’yi ziyaret ederek Borsa 

ELİDAŞ Borsa’da toplandı

ELİDAŞ Yönetim Kurulu Toplantısı 

11 Haziran Salı günü İTB ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.

İTB heyeti yer seçimi toplantısında 

İzmir Valiliği, İTB, İZTO, EBSO, 

EİB, Dikili Belediyesi ve BERTO 

ortaklığında çalışmaları yürütülen ve 13 

Haziran Perşembe günü düzenlenen Dikili 

Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal 

kaynaklı) Organize Yer Seçim Komisyonu 

toplantısına İTB Meclis Üyesi Sonnur 

Kırmızıoğlu, Genel Sekreter Dr. Erçin 

Güdücü ve Genel Sekreter Yardımcısı 

Sinem Çelikten katıldı.

GMO FREE Cotton  Borsa’da 

buluştu

GMO FREE Cotton Yürütme 

Kurulu’nun ilk toplantısı 13 Haziran 
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Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zeytincilik 

Araştırma. Enstitüsü, Bornova Zirai 

Mücadele Enstitüsü, Selçuk Tarım ve 

Orman İlçe Müdürlüğü ve Selçuk Ticaret 

Odası işbirliğinde 21 Haziran Cuma 

günü Selçuk ilçesinde yürütülen «Zeytin 

Sineğine Karşı Olipe Tuzakla Mücadele 

Projesi» kapsamında üretici bilgilendirme 

toplantısı yapıldı. 

İTB AB uyum çalışmalarına katıldı

İzmir Ticaret Borsası, 

EUROCHAMBRES tarafından 

yürütülen «Türkiye AB İş Dünyası 

Diyaloğu(TEBD)» Programı kapsamında 

22 Haziran Cumartesi günü düzenlenen 

«AB Müktesebatına Uyum Çalışmaları 

Eğitimi»ne katılan 25 Oda/Borsa 

içerisinde yer aldı.

KGK’dan kırsal kalkınmaya destek

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu ile Buca Belediyesi Doğancılar 

köyünde köy kalkınma modeline katkı 

sağlamak amacıyla lavanta üretimini 

desteklemek için 25 Haziran Salı günü 

lavanta fidanı dağıttı.

Kestelli, öğrencilerle bir araya geldi

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 25 Haziran 

Salı günü kendisinin de mezun olduğu 

Amerikan Koleji (ACI) mezuniyet 

töreninde öğrencilerle bir araya geldi. 

Törende konuşma gerçekleştiren 

Kestelli’ye Öğrenci Birliği Başkanı Duru 

Odabaşıoğlu teşekkür plaketi takdim etti.

Kocagöz yine kürsüde

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 

kapsamında 30 Haziran Pazar günü 

Urla’da düzenlenen İzmir Açık Su Yüzme 

Yarışması’na İTB adına Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz katıldı ve yarışmada 

ikincilik ödülü aldı.

Borsa kadın girişimcilere destek 

olacak

Polonya koordinatörlüğünde ve Ege 

Üniversitesi’nin ortaklığıyla sürdürülen 

AB destekli EMERGE Projesi kapsamında 

mühendislik alanında bölgemizdeki kadın 

girişimciliğinin güçlendirilmesi amacıyla 

İTB’nin de aralarında bulunduğu STK, 

sanayi ve üniversiteler arasında işbirliği 

protokolü 2 Temmuz Salı günü imzalandı.

Kadın girişimcilere sosyal medya 

eğitimi

Ticarette kadın girişimcilerin 

sayısını arttırmak ve daha verimli 

çalışabilmelerine olanak sağlamak 

amacıyla 8 Temmuz Pazartesi günü 

Facebook ve TOBB işbirliğinde yapılan 

“Facebook She Means Business” eğitimleri 

İTB ev sahipliğinde Kadın Girişimciler 

Kurulu Üyelerine yönelik gerçekleştirildi.

İTB proje pazarına katıldı

“İzmir’de Sivil Toplum Kuruluşları 

Proje Pazarı” Etkinliğine 8 Temmuz 

Pazartesi günü İzmir Ticaret Borsası 

stantlı katılım sağlandı. Etkinlikte “Kadın 

Girişimcilerin İş ve Sivil Toplum Hayatında 

İletişim ile İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve 

Tecrübe Paylaşımı” konulu AB projesi ile 

ilgili bilgilendirme yapıldı.

İTB’ye Dubai’den ziyaret

Dubai merkezli Tarımsal Araştırma 

ve Proje Geliştirme Kuruluşu KEPM 

Projects uzmanlarından Mohamed 

İbrahim 11 Temmuz Perşambe günü İTB’yi 

ziyaret etti. Ziyarette İTB’nin işleyişi ve 

salonları, ülkemizde Borsacılık faaliyetleri, 

Tarım 4.0 projesi ve E-Commodity Bazaar 

platformu hakkında bilgi verildi.

İTB 15 Temmuz’da demokrasi 

şehitlerini andı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
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Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 

Pazartesi günü düzenlenen Hava Şehitleri 

kabir ziyaretine İTB Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı.

Kestelli, Girişimcilik Zirvesi’nde

İZTO, İzmir Girişimcilik Merkezi 

İZQ ve İzmir Ekonomi Üniversitesi 

işbirliğiyle 16 Temmuz Salı günü 

düzenlenen “İzmir Girişimcilik Zirvesi 

2019” organizasyonuna İTB’yi temsilen 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

katıldı.

İTB minik elleri toprakla tanıştırdı

İzmir Ticaret Borsası’nın yürüttüğü 

Toprak ve Çocuk Programı etkinlikleri 

kapsamında 21 ve 22 Temmuz günleri 

Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 

düzenlenen “Toprak Çocuk Atölyesi”nde 

çocuklarla bir araya gelinerek tarım ve 

doğanın önemine ilişkin bilgi paylaşıldı 

ve saksılara roka ve mevsimlik çiçek ekimi 

yapıldı.

Yıldırım iş dünyası ile bir araya 

geldi

Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı 

ve 28. TBMM Meclis Başkanı Binali 

Yıldırım›ın teşrifleri ile 22 Temmuz 

Perşembe günü İZTO ev sahipliğinde 

düzenlenen ve iş dünyasını bir araya 

getiren yemeğe İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer katıldı.

EGEV’den İTB’ye ziyaret

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Ali Susam 23 Temmuz Salı günü 

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli’yi ziyaret etti.

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi için 

Japonya’dan geldiler

İTB ve Ege Üniversitesi ortaklığında 

yürütülen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi 

Projesi kapsamında 23 Temmuz Salı günü 

JTI Türkiye Temsilcileri ve Japonya’dan 

gelen heyet İTB Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ile Ege Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret ederek 

fikir alış verişinde bulundu.

Bakanlıktan İTB ziyareti

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire 

Başkanı Yusuf İlker Salar ve AB Uzmanı 

Senem Odaman Köse 25 Temmuz 

Perşembe günü İTB’yi ziyaret ederek 

çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.

Korkmaz, Saygın’ın son 

yolculuğuna katıldı

Türkiye’nin ilk kadın Çevre ve 

Turizm Bakanı, değerli siyaset insanı 

Işılay Saygın anısına 29 Temmuz Pazartesi 

günü İzmir Valiliği önünde yapılan Devlet 

Töreni’ne İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı.

İhracat rakamları açıklamasına 

İTB’de katıldı

TİM koordinasyonunda ve EİB ev 

sahipliğinde T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan›ın teşrifiyle 2 Ağustos Cuma 

günü gerçekleştirilen Temmuz ayı ihracat 

rakamlarının açıklandığı basın toplantısı 

ve TİM Meclis Toplantısına İTB’yi 

temsilen YK Sayman Üyesi Bülent Uçak ve 

YK Üyesi Dr.Tayfur Akın katıldı.

İTB üzüm tüccarlarıyla buluştu

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, Genel 

Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten ve İTB 

ajanları 6 Ağustos Salı günü Alaşehir ve 

Salihli bölgesindeki üzüm tüccarları ile bir 

araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
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Kestelli, yanan alanları bakan ile 

gezdi

İzmir›de meydana gelen yangın 

felaketi sonrası söndürme çalışmaları T.C. 

Tarım gerçekleştirildi. İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli de İZTO, EBSO 

ve EİB Yönetimlerinden oluşan heyetle 

birlikte  20 Ağustos Salı günü kaybedilen 

ormanlık alanla için yapılabilecekler 

konusunda destek vermek amacıyla Bakan 

Pakdemirli ile birlikte incelemelere katıldı.

Kırsala destek Borsa’da konuşuldu

İTB Üyelerine yönelik Kırsal 

Kalkınma Yatırım Destekleri Programı’nın 

bilgilendirme toplantısı 23 Ağustos Cuma 

günü gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını 

Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü’nün 

yaptığı toplantıda Tarım ve Orman il 

Müdürlüğü yetkilileri program hakkında 

bilgi aktardı.

Yıldırım, yangınları değerlendirdi

T.C. Son Başbakanı ve 28. dönem 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım İzmir’de 

çıkan orman yangınları ile ilgili olarak 

24 Ağustos Cumartesi günü T.C İzmir 

Valiliği’nde düzenlenen basın toplantısında 

açıklama yaptı. Açıklamaya İTB Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli katıldı.

Korkmaz, Zafer Bayramı’na katıldı

İTB Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, Zafer 

Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla 30 

Ağustos Cuma günü düzenlenen kutlama 

ve tebrikat törenine katıldı.

Uçak, pamuğu değerlendirdi

T.C. Tarım ve Orman Bakan 

Yardımcısı M. Hadi Tunç başkanlığında  

4 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen 

Pamuk Sektörü Değerlendirme 

Toplantısı’na İTB’yi temsilen Yönetim 

Kurulu Sayman Üyemiz Bülent Uçak 

katılarak Bölgemiz pamuk sektöründeki 

sorunlar ve çözüm önerilerini 

katılımcılarla paylaştı. 

İTB Heyeti İEF’de

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan ve CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun teşrifiyle 6 Eylül 

Cuma günü gerçekleştirilen 88. İzmir 

Enternasyonal Fuarı açılış törenine İTB’yi 

temsilen Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz katıldı.

Minik eller tohum ekti

İTB’nin “Gelecek Toprakta, 

toprağımız emin ellerde” sloganıyla 

hayata geçirdiği Toprak Çocuk Programı 

kapsamında 7 ve 8 Eylül günlerinde 

Mavibahçe’de düzenlenen etkinlikte 

çocuklara tarımın önemi anlatıldı ve 

saksılara roka tohumları ekildi.

İTB İzmir’in kurtuluşuna katıldı

İTB Yönetimi,  İzmir’in kurtuluşunun 

97. yıldönümü dolayısıyla İzmir Valiliği 

ve İBB koordinasyonunda 9 Eylül 

Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda 

gerçekleşen tören, Zafer Yürüyüşü ve 

Hükümet Konağı önünde yapılan Bayrak 

Töreni’ne İTB’yi temsilen katıldı.

Kosova’dan girişimcilere ziyaret

Kosova İş Adamları ve Esnaflar 

Derneği Kadın Kurulu Üyeleri 
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koordinatörlüğü İTB tarafından yürütülen 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkan ve Üyelerini 10 Eylül Salı günü 

ziyaret etti.

İTB heyeti hayvancılık sorunlarını 

ele aldı

Hayvancılık ve kırmızı et ticaretine 

yönelik sorunların tespiti ve çözüm 

önerileri konusunda 11 Eylül Çarşamba 

günü İstanbul Ticaret Borsası ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen istişare 

toplantısına İTB’yi temsilen Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman 

ve Meclis Başkan Yardımcısı Ömer 

Gökhan Tuncer katıldı.

İTB’den üyelere kalibrasyon eğitimi

İTB üyelerine yönelik olarak 10-

11 Eylül 2019 tarihinde iki günlük 

“Kalibrasyon Temel Bilgilendirme 

Eğitimi” düzenlendi. İlk gün açılış 

konuşmasını Genel Sekreter Dr. Erçin 

Güdücü’nün yaptığı eğitimin sonunda 

katılımcılar sertifikalarını aldı.

İTB Tarım Şurası’nda  

3.Tarım Şurası kapsamında 12 Eylül 

Perşembe günü düzenlenen «Tarımsal 

Üretim Planlaması» ve «Tarımsal Girdiler 

ve Finasman» çalışma grubu toplantılarına 

İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Bülent Uçak ve Yönetim Kurulu 

Üyesi İlhan Zincircioğlu katıldı.

Woman TV’den İTB ziyareti

Woman TV Genel Müdürü Ali 

Güven ve Ege Bölge Temsilcisi Peyvend 

Öksüz 13 Eylül Cuma günü İTB Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’yi ziyaret 

etti.

İTB, Üniversite Sanayi işbirliğinde 

yer alacak

“Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ege 

Üniversitesi Modeli”nin tanıtımı Üniversite 

ev sahipliğinde 16 Eylül Pazartesi günü 

düzenlenen lansmanla yapıldı. Toplantıya, 

İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ege 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 

Budak, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin yanı 

sıra EBSO,İZTO,EİB,İESOB Yöneticileri 

ile Ege Üniversitesi araştırma grupları 

ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birim 

temsilcileri katıldı.

Lisanslı depoculuk İTB ev 

sahipliğinde toplandı

Pamukta lisanslı depoculuk ve 

ELÜS uygulamalarının değerlendirildiği 

toplantı İzmir Ticaret Borsası, Şanlıurfa 

Ticaret Borsası, ELİDAŞ, PAMLİDAŞ ve 

İZLADAŞ temsilcilerinin katılımı ile 16 

Eylül Pazartesi günü İTB ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.

İTB’den enstalasyona katılım

İzmir Fransız Kültür Merkezi›nde 

16 Eylül Pazartesi günü düzenlenen ünlü 

Fransız Sanatçı Bernard Pras›ın ilhamını 

Pablo Picasso’nun Dora Maar temalı 

tanınmış portresinden aldığı ve “Dora” 

adını verdiği enstalasyona İTB adına 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz ve Sayman Üye Bülent Uçak 

katıldı.

İTB Heyeti Ahilik haftasına katıldı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği 32. Ahilik Haftası 17 Eylül Salı günü 

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına 

çelenk sunumuyla başladı. Sunuma İTB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz, Sayman Üye Bülent Uçak ve 

Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü katıldı.

İTB, Gaziler için meydana indi

Gaziler Günü dolayısıyla 19 Eylül 

Perşembe günü Cumhuriyet Meydanında 
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gerçekleştirilen anma törenine İTB’yi 

temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel 

Sekreter Dr. Erçin Güdücü katılarak 

Borsamız adına Atatürk Anıtı’na çelenk 

sundu.

İTB’den üyelere Ticari sözleşme 

eğitimi

İTB tarafından 19 Eylül Perşembe 

günü düzenlenen üye eğitimleri 

kapsamında “Etkili Ticari Sözleşmeler 

ve Sözleşme Hazırlama” Eğitimi 

gerçekleştirildi.

Kadın girişimciler yaza veda etti

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu 19 Eylül Perşembe günü  yaza veda 

yemeğinde bir araya geldi. 

BCI Heyeti İTB’de buluştu

Better Cotton Intiative(BCI)Heyeti 

23 Eylül Pazartesi günü İTB’yi ziyaret 

ederek pamuk işlemlerimiz hakkında bilgi 

aldı. Ziyaret kapsamında Genel sekreter 

Dr. Erçin Güdücü İTB çalışmalarını 

tanıtıcı sunum gerçekleştirdi. Ziyarette YK 

Sayman Üyesi Bülent Uçak ve Meclis Üyesi 

Tolga Uskuç da yer aldı.

İTB’ye Diyarbakır’dan ziyaret

Diyarbakır Ticaret Borsası 

temsilcilerinden oluşan Heyet 26 Eylül 

Perşembe günü İTB’yi ziyaret etti. Ziyaret 

kapsamında Borsamızın işlem salonları 

hakkında bilgi verilerek satış ajanlarıyla 

görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca çiğitte 

fiyat belirleme yöntemleri hakkında bilgi 

alışverişi yapıldı.

MEB TOBB işbirliğinde önemli 

adım

MEB ve TOBB arasında imzalanan 

mesleki işbirliği protokolü çerçevesinde 

oluşturulan Proje Yönetim Kurulu 

Üyeleri, pilot okul Çınarlı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi yönetimi ve alan 

şefleriyle 26 Eylül Perşembe günü bir araya 

geldi. Toplantıda İTB’yi Genel Sekreter 

Yardımcısı Sinem Çelikten temsil etti.

Kestelli İEÜ açılışında 

TOBB Başkanı Sayın Rifat 

Hisarcıklıoğlu›nun teşrifleriyle 27 

Eylül Cuma günü gerçekleştirilen İzmir 

Ekonomi Üniversitesi Akademik Yılı 

Açılış Töreni’ne İTB’yi temsilen Yönetim 

Kurulu Başkanımız Işınsu Kestelli katıldı.

Adalet Bakanı iş dünyası ile buluştu

Adalet Bakanı Abdülhamit 

Gül›ün teşrifleriyle 27 Eylül Cuma günü  

gerçekleşen İZTO Eylül Ayı Olağan Meclis 

Toplantısı‘na İTB’yi temsilen Yönetim 

Kurulu Başkanımız Işınsu Kestelli katıldı.

Kestelli Soyer ile buluştu

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli ve Genel Sekreter Erçin Güdücü 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 

Soyer ile İTB üyeleri ve Borsa adına tarım 

sektörüne ilişkin konuları değerlendirmek, 

sorunlara etkin çözümler üretmek ve yeni 

projeler geliştirmek amacı ile 30 Eylül 

Pazartesi günü bir araya geldi

İTB’den farkındalık kampanyası

İTB binası Meme Kanseri Farkındalık 

Ayı’na özel konunun hassasiyetine dikkat 

çekmek ve kamuoyunda bilinç yaratmak 

amacıyla 3 Ekim Perşembe günü pankart 

ve afişlerle donatıldı.
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Turuncu Atölyeler’in ilki İTB’de 

gerçekleştirildi

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili çalışmalar 

yürüten Turuncu Dernek tarafından 

düzenlenen ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

konusunda kurumlar ve çalışanları 

arasında bir farkındalık oluşturmayı 

cinsiyet ayrımcılığı konusundaki tutumları 

bir kurum politikası oluşturarak sürekli 

kılmayı amaçlayan Turuncu Atölyeler’in 

ilki 4 Ekim Cuma günü İTB ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.

İTB’den üyelere verimlilik eğitimi

İTB üyelerine yönelik düzenlenen 

eğitimler kapsamında “5 S ve Görsel 

Yönetim ile Verimlilik Artışı” konulu 

eğitim üyelerin geniş katılımıyla 8 Ekim 

Salı günü düzenlendi.

Kestelli Boğaziçi’nde konuştu

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli Boğaziçi Üniversitesi Sosyal 

Sorumluluk Zirvesi kapsamında 9 Ekim 

Çarşamba günü düzenlenen “Dünyayı 

Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor” 

Paneli’nde konuşmacı olarak yer aldı. 

İTB Heyeti Menderes’te 

Menderes Süs Bitkileri Sera TDİOSB 

projesine ilişkin Menderes Belediye 

Başkanı Mustafa Kayalar›a proje hakkında 

görüş alışverişi yapmak amacıyla 10 Ekim 

Perşembe günü düzenlenen ziyarete 

İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel 

Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten katıldı.

İTB kişisel verileri konuştu

İTB Hukuk Danışmanı Avukat 

Mustafa Çetin tarafından 10 Ekim 

Perşembe günü düzenlenen ‹Şirketler için 

kişisel verilerin korunması ve uyumluluk› 

eğitimi üyelerimizin katılımıyla 

gerçekleşti. Eğitimin açılış konuşmasını 

İTB Genel Sekreter Yardımcısı Sinem 

Çelikten yaptı.

Koruncuk’a anlamlı günde anlamlı 

ziyaret

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu üyeleri 11 Ekim Dünya Kız 

Çocukları Günü nedeniyle Koruncuk 

Vakfı İzmir şubesini ziyaret etti. Ziyarette 

geleceğimiz olan kız çocuklarına yönelik 

vakıf ile geliştirilebilecek ortak projeler 

ele alındı. Ziyarette Koruncuk Vakfı 

İzmir Şubesi Başkanı Işıl Nişli, üyelere 

Koruncuk Köyü gezdirerek işleyiş ve 

çalışmalar hakkında bilgi verdi, TOBB 

İzmir KGK Başkanı Aysel Öztezel ise vakıf 

çalışmalarına kadın girişimciler olarak 

destek vereceklerini belirtti.

BM’den İTB ziyareti

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 

Programı yetkilileri ve Ak Parti İzmir 

Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı 14 

Ekim Pazartesi günü İTB’yi ziyaret etti. 

Ziyarette İTB’yi  temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Genel 

Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten ve 

Başkanlık Danışmanı Pınar Nacak da yer 

aldı. Ziyaret kapsamında heyete Dr. Pınar 

Nacak tarafından Borsa’yı tanıtıcı sunum 

gerçekleştirildi.

İTB’den Barış Pınarı’na destek

81 İl’de tüm Oda ve Borsalar 16 Ekim 

Çarşamba günü aynı anda düzenlenen 

basın toplantılarıyla “Barış Pınarı” 

harekatına desteklerini ortaya koydu. 

İzmir ili oda/borsalarının yöneticilerinin 

katılımlarıyla EBSO’da yapılan toplantıda 

İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz yer aldı.

Öğrenciler İTB’yi ziyaret etti

Kavram Meslek Yüksek Okulu Finans 
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Bölümü öğrencileri 17 Ekim Perşembe 

günü İTB’yi  ziyaret ederek salon işlemleri 

ve çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.

Gastsofest’de İTB rüzgarı

Bu yıl 20 Ekim Pazar günü “Pazar 

yeri ve Kültürü” ana temasıyla 2.’si 

düzenlenen Gastrofest’te Borsamız standı 

ziyaretçilerini ağırladı. Gastrofest açılışına 

İTB’yi temsilen Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz ve yöneticiler katıldı. Açılışta 

İTB standına  iş ve siyaset dünyasından 

birçok isim ziyaret etti.

İTB’ye İş Yatırım ziyareti

İş Yatırım Genel Müdürü Rıza 

Kutlusoy ve beraberindeki heyet 21 Ekim 

Pazartesi günü İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz›ü ziyaret etti. Ziyarette 

Borsa çalışmaları ve projeler hakkında bilgi 

verildi, olası iş birlikleri değerlendirildi.

Yanan ormanlarımız için buluştular

İzmir’de yaşanan orman yangını 

sonrasında başlatılan “1 Milyon Fidan” 

Kampanyası kapsamında 11 Kasım’da 

yapılacak fidan ekimi için hazırlık 

toplantısı, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi 

Doğan’ın himayelerinde, Orman Bölge 

Müdürlüğü’nde 21 Ekim Pazartesi günü 

yapıldı. Toplantıya İTB adına Genel 

Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten katıldı.

Kadın girişimcilere Bergama’dan 

ziyaret

Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama 

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. 

Ali Topal ve Öğretim Görevlilerinden 

oluşan heyet 21 Ekim Pazartesi günü 

İTB’nin koordinatörlüğünü yaptığı TOBB 

İzmir KGK Başkanı Aysel Öztezel›i ziyaret 

etti. Ziyarette kurul ile olası işbirlikleri 

değerlendirildi.

İTB’den denize destek

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili İlyas Murtezaoğlu ve DTO İzmir 

Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 

Öztürk 23 Ekim Çarşamba günü İTB’yi 

ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kurumlar 

arası işbirlikleri değerlendirildi. 

KGK’dan DTO’ya ziyaret

Koordinatörlüğü İTB tarafından 

yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf 

Esat Öztürk›ü 23 Ekim Çarşamba günü 

makamında ziyaret etti.

YÖREX’te İTB rüzgarı

İzmir Ticaret Borsası YÖREX 

Yöresel Ürünler Fuarı’na İzmir Ticaret 

Odası ile birlikte ortak stantla katıldı. 23- 

27 Ekim tarihleri arasında Coğrafi işaretli 

ürünlerin tanıtımının yapıldığı standı 

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali 

Çandır, Oda ve Borsa temsilcileri ve fuara 

gelen çok sayıda kişi ziyaret etti.

 İTB üyeleri yenilikçi süreci tanıdı

İTB üyelerine yönelik İnovasyon ve 

Yenilikçi Süreç Yönetimi isimli eğitim 24 

Ekim Perşembe günü borsa üyelerinin 

yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

 












