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2020/21 Sezonu Çekirdeksiz Kuru Üzüm ve Kuru İncir İlk 

Ürün Töreni etkinliği 09 Eylül 2020 Çarşamba günü T.C. Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrifiyle gerçekleştirildi. 

İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları sebebiyle bu yıl ilk defa 

online/çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İlk Ürün Töreni İzmir 

Ticaret Borsası Resmi Instagram adresi @izmirticaretborsasi ve 

İzmir Ticaret Borsası Youtube Kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ülkemizin 

kuru üzümde küresel ihracatın liderleri arasında olunduğuna 

değinerek, “ Dünya üretiminin yaklaşık dörtte birini üretiyoruz. 

Küresel ihracatın ise yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiriyoruz. 

Geçtiğimiz yıl 310 bin tonun çok az üstünde bir üretim 

gerçekleştirdik. Bu üretimin yüzde sekseni olan 247 bin tonunu 

dünyanın 80 ülkesine ihraç ettik. Bu yıl ise rekoltemizde bir 

miktar düşüş olacak. Sizin de açıkladığınız gibi beklentilerimiz 

271 bin ton seviyesinde. Geçtiğimiz hafta itibariyle Borsamıza 

üzüm gelişinin hızlandığını söyleyebilirim. Kuru incirde ise 

geçtiğimiz yılın rekoltesi borsalardaki müstahsil tescili verilerine 

göre yaklaşık 82 bin ton civarındaydı. 5 Eylül itibariyle 101 ülkeye 

233 milyon dolar karşılığında 67 bin ton ihracat gerçekleştirilmiş 

durumda. Bu yılın rekoltesinin ise açıkladığınız üzere yaklaşık 

86 bin ton olması bekleniyor. Kuru incirde geçtiğimiz yıl son 

yılların en kaliteli ürünü vardı. Sahada yaptığımız araştırmalara 

göre ürün kalitesinin geçtiğimiz yıla göre biraz düşük olacağını 

düşünüyoruz, ancak ürün gelişi ile bu durumu daha net görüyor 

olacağız” dedi.

Bakanlık desteğiyle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 

tarafından geçtiğimiz yıl müdahale alımlarına başlandığına dikkat 

çeken Işınsu Kestelli, “Bu yıl içerisinde 9 numara kuru üzüm için 

kilosu 12,5 liradan alım yapılacağını, kuru incirde ise piyasanın 

izleneceğini ve üreticiyi memnun etmeyecek bir fiyat oluşursa 

alım yapmaya başlanacağını açıkladınız. TMO tarafından yapılan 

bu müdahalenin ürünlerimizin değerini bulması ve ülkemizin 

ihracat gelirlerinin artması açısından çok faydalı olduğunu 

düşünüyoruz.  Bu desteğin sektörün tüm paydaşları tarafından 

memnuniyetle karşılandığını da özellikle belirtmek isterim” diye 

 ilk ürün töreni
Tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak, üretimi ve 

üreticiyi teşvik etmek amacıyla, İzmir Ticaret Borsası tarafından 

yaklaşık 100 yıldır düzenlenen Geleneksel İlk Ürün Töreni içinde 

bulunduğumuz pandemi koşulları sebebiyle bu yıl ilk defa online/

çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Törenin onur konuğu T.C. Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli oldu.
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konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise Bakanlık 

olarak üreticileri ve çiftçileri hiçbir zaman ezdirmeyeceklerini 

belirterek, her zaman onların yanında olduklarını söyledi. 

İzmirli üreticilere şimdiye kadar 17 milyarlık tarımsal destek 

sağladıklarını dile getiren Pakdemirli, “Hangi şartlarda olursa 

olsun bizim gözümüzde gönlümüzde her daim olduğu gibi 

çiftçimizde, üreticimizde. Bizim kültürümüzde siftah denilen bir 

kavram vardır ki bereketin sembolüdür. Bu bakımdan geleneksel 

ilk ürün törenlerinin siftahın ve dolayısıyla da bereketin sembolü 

olduğunu düşünüyorum. Bin bir emekle üretilen ürünlere 

elbette ki paha biçmek imkansızdır. İzmir’imizin tarımdaki 

otoritesini artırmanın ve İzmir’i daha görünür kılmanın bizim 

önceliklerimiz arasında yer aldığını her fırsatta dile getiriyorum. 

İzmir, Bakanlığımızdan en çok tarımsal destek alan iller arasında 

yer alıyor. Şimdiye kadar şehrimize 17 milyar liralık tarımsal 

destekleme ödemesi ve yatırım yaptık.  Bizim için stratejik 

öneme sahip ürünlerimizi özellikle destekliyoruz. Bunlardan iki 

tanesi de kuru üzüm ve kuru incirdir. Bunlar ülkemizin tarım 

ve ticaret tarihine damga vuran, dünya ticaretine marka değeri 

yaratan ürünlerdir. Bu kapsamda ben ilk ürün törenimizin 

bütün üreticilerimize, paydaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını 

diliyorum” dedi. 

Tören sonunda İzmir Ticaret Borsası yönetimi tarafından 

kuru üzüm ve incirde ilk ürünleri Borsa’ya getiren üreticiler 

plaketle ödüllendirildi ve düzenlenen açık arttırma ile ürünlerin 

sembolik fiyata satışı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

tarafından yönetilen açık arttırmada kuru incir üreticisi Ercan 

Çobanoğlu’nun ürünlerini İzmir Ticaret Borsası alırken, kuru 

üzüm üreticisi Hurşit Öztürk’ün ürünlerini de Ege İhracatçı 

Birlikleri aldı. 
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Ege Bölgesi 2020/2021 yılı pamuk rekolte tahmini, 19 Ekim 

Pazartesi günü düzenlenen ve pandemi nedeniyle video konferans 

yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından kamuoyuyla 

paylaşıldı.

İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret 

Odası, Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası iş birliğinde 

ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan 

protokol dahilinde gerçekleştirilen rekolte tahmin çalışmalarının 

arazi çalışmaları bölümüne Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü 

uzmanları da teknik destek sağlamıştı.

İlgili tüm tarafların hazır bulunduğu toplantıda konuşan 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, 

yaptığı konuşmada, “2019-2020 sezonunda Türkiye lif pamuk 

üretimi 814 bin ton olarak gerçekleşmişti. Bizler üretimimizin 

1 milyon ton seviyelerine çıkması gerektiğini savunurken ne 

yazık ki bu sezon üretimimizin daha da gerileyerek 600-650 bin 

ton seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Pamuk üretiminin halen 

bu seviyeleri koruyabilmesinin en önemli nedeni devletimizin 

verdiği prim ödemesi desteğidir. Devlet tarafından kütlü pamuğa 

verilen prim destekleri sürdürülebilir pamuk üretimi için hayati 

öneme sahip. Bu destekler, artan girdi maliyetleri ve benzeri 

ekonomik sorunlarla iç içe olan üreticilerimizin pamuk üretimine 

devam etmelerindeki en önemli etken. Ancak geçtiğimiz üç yılda 

maliyetler sürekli artarken prim miktarında bir artış olmaması ve 

80 kuruşta sabit kalması üreticiyi olumsuz etkiledi. Bunun etkisini 

de bu sezonki pamuk ekim alanları ve üretim miktarında net 

olarak görüyoruz” dedi.

2020/21 sezonu pamuk prim miktarının ise geçen yıla göre 

yüzde 37,5 artış ile kiloda 1,1 lira olarak geçtiğimiz cuma günü 

açıklandığına değinen Bülent Uçak, “Gübre ve mazot desteği 

ile toplam destek miktarı kiloda 1,23 lira seviyesine ulaşacak. 

Öncelikle prim miktarındaki bu artışı sağlayan Bakanlarımıza 

teşekkürlerimizi sunuyorum. Keşke ülkemizin şartları daha 

elverişli olsaydı ve talep etmiş olduğumuz 1,5 TL seviyesine 

ulaşabilmiş olsaydık. Ancak mevcut durumda söz konusu artışı 

olumlu karşılıyoruz. Piyasadaki mevcut fiyatlar ve prim ile 

kaybettiğimiz pamuk ekim alanlarının en azından bir miktarını 

gelecek yıl geri kazanacağımıza inanıyoruz. 

Stratejik bir ürün olan pamuğun üretiminde 

sürdürülebilirliği sağlamak için gelecek 

yıl prim miktarlarının en az enflasyon 

oranında artırılmasını veya bir bareme 

bağlanarak bundan sonraki süreçte otomatik 

olarak belirlenmesini ve ekim döneminde 

açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz ise şunları söyledi:

“Yapılan çalışmalar neticesinde, pamuk 

üreticisinin maliyetleri göz önüne alınarak 

devletimizden en az 1,30 TL prim talebinde 

bulunmuştuk. Primin geç de olsa 1,10 TL 

olarak açıklanması üreticiye az da olsa moral 

2020/21 Sezonu
Ege Bölgesi Pamuk

rekolte tahmini 167 bin ton
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verdi. Sağlanan bu artışın, yeni sezonda 

pamuk üretiminden kaçmayı düşünen 

üreticilerin bu kararlarını bir kez daha 

gözden geçirmesini sağlayacağını 

umuyoruz.

İTB Meclis Başkanı Kocagöz 

sözlerini şöyle sürdürdü:

“Destek primlerinin sonraki 

üretim sezonunun ekim zamanlarında; 

yani en geç Nisan ayında ödenmiş 

olması son derece önemli. Çünkü 

bu dönemde üretici finansmana ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca 

destek primlerinin ekim sezonu öncesinde açıklanması da ekim 

alanlarının artması ya da eksilmesi üzerinde etkili olacaktır. Bu 

nedenle destek primlerinin sezon öncesi açıklanması ulaşılacak 

üretim miktarı açısından büyük önem arz ediyor.”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 

“Bu sene az olan üreticiyi seneye kaybetmeyiz. Hatta biraz 

daha artırmış olabiliriz. Yeni açıklanan destek primi ve fiyatlar 

sayesinde amacımız 1 milyon ton üretim. Bizim her zaman 

hedefimiz bu. Ben primlerin sabit değil, dünya piyasalarına göre 

oluşması için çalışmalar yapmalıyız görüşündeyim. Bakanlık ile 

bu konuda koordinasyon içerisinde olmalıyız. Stratejik bir ürün 

olan pamuğun üretimi artırılmalı ve üretici mutlu edilmeli” diye 

konuştu.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Nejat Sağel ise Söke’de hasadın devam ettiğini, açıklanan tahmin 

sonucunun üreticilere ve sektörün tüm paydaşlarına hayırlı 

olmasını temenni ettiklerini belirterek üreticiler ve paydaşlar 

açısından verimli bir sezon dilediklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Mustafa Bolca, “Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl 

kısıtlı bir çalışma gerçekleştirebildik. Haziran ayından itibaren 

26 günlük bir arazi çalışması yaptık. Haziran ve Eylül ayında 510 

tarlaya gidip gözlem yaptık. Üretim sezonu açısından sıkıntılı 

bir dönemdi. Pamuk üretiminin lokomotifi olan Söke’de en net 

dalgalanmaları gördük. İlk toplanan ürünlerde sıkıntı söz konusu, 

kırmızı örümcek nedeniyle alt kozalarda verimin düştüğünü 

tespit ettik” dedi.

Bazı bölgelerde iklim şartlarına göre hastalık sayısının 

arttığının görüldüğünü belirten Bolca, “Pamuklar çok sık 

dikiliyor ve arada boşluk kalmayınca sıcaklık ve sulama ile birlikte 

nem oluşuyor, bu da pamuğa zarar veriyor. Eskiden 

seyreltme yapılıyordu ancak bu yıl 

artan maliyetler nedeniyle 

s e y r e l t m e 

yapılmadığı için verimlilik düştü. Bazı 

bölgelerde ise hastalık ve zararlılar 

dışında sulamanın az yapılması nedeniyle 

de verimin düştüğü gözlemlendi. Bazı 

yerlerde de aşırı sulamadan hastalık ve 

zararlıların arttığını gördük” diye konuştu.

Ege Üniversitesi’nin rekolte 

çalışmalarına ilişkin sunumu ve toplantı 

konuşmalarının ardından İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Bülent Uçak, uzun yıllardır yapılmakta 

olan pamuk rekolte tahminlerinin oldukça 

başarılı sonuçlar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Yeni sezonun sektörün tüm kesimlerine hayırlı olmasını 

diliyor, pamuk gibi stratejik bir ürünle ilgili yapılan bu önemli 

çalışmada katkılarını esirgemeyen Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir 

Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsası’na; 

ayrıca çalışmayı gerçekleştiren Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bölümü hocalarımıza, çalışmaya destek veren Nazilli 

Pamuk Araştırma Enstitüsü’ne ve arazi çalışmalarına katılan 

tüm ekibe Borsamız adına teşekkürlerimi sunuyor, sonuçların 

başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm sektöre hayırlı olmasını 

temenni ediyorum. Rekolte çalışmaları çerçevesinde bölgemizde 

pamuk ekim alanlarının yüzde 15,1 oranında azalarak 96 bin 

hektara düşeceği öngörülüyor. Ortalama kütlü veriminin ise 

dekarda 447 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Buna göre 

kütlü üretim de 429 bin ton olacak. Yeni sezonda çırçır 

randıman oranının yüzde 39 olmasını ve bu randıman 

oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 167 bin ton 

olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.”
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Ticaret Borsası arasında 

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi iş birliği ve güdümlü proje 

ortaklığı protokolü imzalandı. 12 Kasım 2020 Perşembe günü 

gerçekleştirilen imza töreni Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin himayelerinde gerçekleştirildi. Protokolü Bakanlık 

adına TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, İzmir Ticaret 

Borsası adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli imzaladı. 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ak Parti İzmir Milletvekili 

Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar’ın da yer aldığı imza töreni sonrasında 

değerlendirmelerde bulunan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Hepimizin şahit olduğu gibi 

dünyada çok hızlı bir şekilde bilişim teknolojileri dönüşümü 

yaşanıyor. Dünyada yaşanan bu akım, tarımsal alanda akıllı tarım 

uygulamaları olarak ya da bir diğer ifade ile tarım 4.0 olarak 

karşımıza çıkıyor. Tarım sektörümüzün geleceği ve uluslararası 

alanda daha rekabetçi olabilmesi için bilişim teknolojilerindeki 

bu gelişmeleri, tarımın sosyal boyutunu ihmal etmeden sektöre 

entegre etmeliyiz.” dedi.

Bu entegrasyon ile verimlilik ve kalite artışı, güvenilir ve 

sağlıklı gıdaya erişim, etkin ve sürdürülebilir kaynak kullanımı, 

gerçek zamanlı üretim performansı değerlendirilmesi, çevre 

dostu tarımsal üretim, maliyetlerin düşürülmesi, pazara erişimin 

kolaylaşması konularında iyileştirmeler sağlayabileceklerinin 

altını çizen Işınsu Kestelli, “Kısaca İTTM olarak adlandırdığımız 

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Projemiz ile tam da bu alanlarda 

ihtiyaç duyulan teknolojik uygulamaların geliştirilmesine imkân 

sağlamayı, üreticiler ve tarımsal teknoloji üreten girişimcileri bir 

araya getirmeyi amaçlıyoruz. İzmir’in tarımsal üretim potansiyeli, 

akademik altyapısı ve yeniliğe açık üreticileri ile böyle bir merkez 

için en uygun yer olduğunu düşünüyoruz. İTTM, tarımda bilişim 

teknolojileri ve yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş veya 

üretilecek tasarım, ürün ve hizmetlerin gerçek yaşam ortamında, 

gerçek kullanıcılarla ve ürünler üzerinde test edilebileceği ve 

geliştirilebileceği bir ortam sağlayacaktır. Ayrıca, izmir’in tarım 

teknolojisi alanındaki girişimler için çekim merkezi olması ve 

tarım 4.0 geçiş sürecinde tarımsal teknolojiler için ar-ge üssü 

olması içinde zemin hazırlayacaktır.” diye konuştu.

Projenin Bakanlık tarafından da olumlu karşılanması ve 

işbirliğine onay verilmesinin şevklerini arttırdığına değinen 

Kestelli, “Çok kıymetli genel müdürlerimizin İTTM Projesi ile 

ilgili olarak yaptıkları olumlu ve yönlendirici düşünceleri de bizler 

için yol gösterici olmuştur. Bu imkânı bizlere sağladığı için başta 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere genel 

müdürlerimize ve emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarımıza 

Borsamız adına şükranlarımızı sunar, hayırlı olmasını dilerim.” 

dedi.

TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik ise projenin 

İzmir ve Türk Tarımı için atılan oldukça önemli bir adım 

olduğuna değinerek “İmzalanan iş birliği protokolü ile İzmir 

Tarım Teknoloji Merkezi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın veri, 

bilgi, donanım ve uzman alt yapısından proje bazlı olarak fayda 

sağlanmasına imkan sağlanacak.” diye konuştu.
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Soli Özel & Fatih Altaylı

TARIMDA GELECEĞİN FORMÜLÜ; GENÇLİK, TEKNOLOJİ, ÜRÜN
Fatih Altaylı: Şimdi teşviğin bir tane yöntemi vardır. Eğer gençler  

bu işten para kazanırlarsa ve bu işten onurlu bir yaşam süreceklerini  

düşünürlerse dönerler.

Soli Özel: Türk tarımının en büyük meselesi nedir?

Fatih Altaylı: Türkiye’deki tarımsal alanlar yaklaşık 32.000.000 

hektar civarında. Bunların büyük bölümü yani katma değeri yüksek 

üretim yapacak büyük bölümü Ege ve Akdeniz Bölgesi ’ndeki ara-

ziler. Türkiye  özellikle Ege ve Akdeniz ’deki topraklarını birincisi 

verimli kullanmak zorunda, ikincisi daha önemli olan şu; Türkiye 

topraklarının ne olduğunu  bilmiyor.

Soli Özel: Ne demek bu?

Fatih Altaylı: Bu şu demektir. Biz nerede ne ekersek yüksek verim-

lilik elde ederiz. Biz nerede ne ekersek doğru ürünü tercih etmiş  

oluruz. Biz ne zaman ne ekersek doğru ürünü ekmiş oluruz. Bunlar-

la ilgili  Türkiye’nin herhangi bir bilgisi, bilinci yok. Mesela Akdeniz 

Bölgesi’nin pek çok yerinde bugün tropikal bitki üretmek  mümkün 

hale geldi. Sera içinde veya sera dışında. Bu ürünler çeşitlendirilebi-

lir. Süs bitkileri ihracatından bahsettim geçen gün mesela.

Soli Özel: Onu yazmıştınız, benim de çok ilgimi çekti. Onu anlatın 

biraz  lütfen.

Fatih Altaylı: Şimdi geçen gün mesela süs bitkileri ihracatçılarıyla 

bir  toplantı yaptım bu konuyla ilgili. Hollanda’nın süs bitkisi ihra-

catı 12 milyar  dolar seviyesinde ki bu Türkiye’nin toplam tarımsal 

ürün ihracatından  daha fazla. Ve bununla ilgili Türkiye’de herhangi 

bir şey de yapılmıyor.  TİGEM’in arazilerinin kullanılmayan arazi-

lerin buna tahsis edilmesi  gerektiğini yazdım ben. TİGEM tohum 

üretiyor da Türkiye’de tohum üretiminde şahane bir yerde miyiz? 

Değiliz mesela.

Soli Özel: Ben ona da gelmek istiyordum. Bu yerli tohum yerel to-

hum  kafaları çok karıştıran bir şey. Buyurun.

Soli Özel: İyi günler değerli dinleyiciler, ben Soli Özel. Bugün 

İzmir  Ticaret Borsası için hazırladığımız podcastların ilkine 

başlıyoruz. Bu  podcastlarda, tarım konusunda, tarımın dünya-

da ve Türkiye’deki  bugünkü durumu, önümüzdeki dönemde ta-

rımla bağlantılı  gelişmelerin ne yönde ilerleyebileceği, teknoloji 

tarım ilişkisi konularında konuklarımızla konuşacağız. Bugün 

ilk konuğumuz “Teke Tek” programının yapımcısı ve sunucusu 

Fatih  Altaylı. Fatih Altaylı hoş geldiniz bu ilk programımıza, şu 

soruyla  başlamak istiyorum. Sizi tarım konuları ile ilgilenmeye 

iten şey neydi,  bu Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan durum mu 

sadece, yoksa özel  olarak da zaten ilgilendiğiniz bir alan mıydı? 

Buyurun.

Fatih Altaylı: Bu kez başlamamın nedeni açıkçası Covid-19 sal-  

gınıydı. Çünkü Covid-19 ile beraber ortaya çıkacak müthiş 

işsizliğin  ve özellikle Türkiye’de giderek artan genç işsizliğinin 

çaresinin önemli ölçüde tarımdan geçtiğini düşünüyorum ben.

Soli Özel: Peki gençleri nasıl teşvik edeceksiniz köye dönmeye?

   129 yıllık köklü geçmişiyle ulusal ve global 

arenada  tarım ve gıda sektörünün nabzını 

tutan İzmir  Ticaret Borsası’nın çatısı altın-

da Haziran ayı  içerisinde yayın hayatına 

başlayan ve farklı moderatörler ile fikir önder-

lerinin yorumlarıyla bir araya geldikleri “4 Element ve İnsan” 

podcast  kanalında her bir elementin temeline iniliyor, alanla-

rında uzman moderatörler ve konuklar eşliğinde tarım ve gıda 

sektörünün dününü  tartışıyor, bugününü yorumluyor ve ge-

leceğini şekillendiriyoruz.Akademisyen Soli Özel’in modera-

törlüğünde gazeteci Fatih Altaylı’nın konuk olduğu podcastten 

anektodların yer aldığı haberimizi keyifle okumanızı  dileriz.
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Soli Özel & Fatih Altaylı

Fatih Altaylı: Şimdi orda mesela şöyle bir sıkıntı da var. Çiftçi 

hibrit tohum kullanmaktan kaçınıyor. Kendi tarlasından kaldırdı-

ğı üründen elde  etmiş olduğu bir miktar mesela buğdayı tohum-

luk olarak ayırıyor ama  baktığınızda verimliliği düşüren bir un-

sur. Niye verimliliği düşüren bir unsur? Çünkü, çiftçinin ayırdığı 

tohumluğun içerisinde zararlının da tohumu karışıyor, verimi 

düşük tohum da karışıyor.Ve ektiğiniz zaman da verim,  atıyorum 

1’e 20 oluyor. Halbuki hibrit tohum veren tohumu kullandığınız-

da o ayıklanmış, temizlenmiş, içindeki zararı çıkarılmış, yüksek 

verimli  olanları seçilmiş, yüksek verimli olmayanları ayrıştırıl-

mış tohum olduğu  için verimlilik daha yüksek oluyor. Şimdi hib-

rit tohumla GDO’lu tohum  aynı şey zannediliyor. Hibrit başka 

bir şey, GDO başka bir şey.

Soli Özel: Yazılarınızda da bu çıkıyor ortaya. Son 2 sorum var. 

Birincisi su meselesi. Biz aslında sandığımızın aksine çok su 

zengini bir ülke  değiliz.

Fatih Altaylı: Hayır su fakiri bir ülkeyiz aslında.

Soli Özel: Dolayısıyla, bundan böyle bu tarıma yönelik olarak 

alınacak  yeni tedbirlerde ya da atılacak adımlarda su kullanımı 

meselesini de  biraz daha iyi düşünmek gerekecek mi veya suya 

daha az gereksinim  duyulan ürünlere mi yönelmek lazım. İkin-

cisi de final sorusu ben sizin  damağınıza da çok düşkün olduğu-

nuzu biliyorum. Türkiye’nin çeşitli  yörelerinin birbirinden farklı 

dünyaya sunabilecekleri lezzetler var. Onlar  için nasıl bir çalışma 

yapılabilir? Bu da bakanlığa mı bırakılır yoksa özel  sektörün ya-

pabileceği bir şey midir? İzmir Ticaret Borsası gibi bir kurumun 

buna ne etkisi olabilir?

Fatih Altaylı: Türkiye su meselesine bir süreden beri uyanmış 

veya aymış vaziyette. Zaman içerisinde teknolojinin gelişmesi, 

enerji kaynaklarının ucuzlamasıyla beraber, ben belli bir vadede su 

sorununun  aşılabilir bir sorun haline geleceğini açıkçası düşünü-

yorum. Diğer damak zevki meselesine gelince, yani bu bir standar-

dizasyon  meselesi. Bununla ilgili çeşitli Türk ve uluslararası kuru-

luşların özel sektör kuruluşlarının girişimleri oldu. Ege Bölgesi’nin 

Kuzey Ege’den İzmir’e olan bölümünün üretim  kalitesi, ürün çeşit-

liliği, ürün kalitesi, ürün lezzeti olarak baktığın zaman  çok üstün 

tarafları var. Birliklerin, borsaların en azından bu yönde müthiş  bir 

katkısı olabilir.

Soli Özel: Çok teşekkür ederim. Bence hayli zengin, benim açım-

dan da  çok keyifli bir söyleşi oldu.

Fatih Altaylı: Ben teşekkür ediyorum sağol. Çok hoş bir iş yapıyor-

sunuz.  Seni de İzmir Ticaret Borsası’nı da kutluyorum bir kez daha.

Soli Özel: Çok teşekkürler.
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İrfan Donat & Dr. Nevzat Birişik

Ancak bu iyi bir şekilde yönetildi. Çiftçilerimizin arazisine 

erişmesinde sıkıntı  olmadı. Bence asıl sorunu 2021 yılında 

yaşayacağız. Bizim ithal bağımlısı olduğumuz ve tedarikte sıkıntı 

yaşayabileceğimiz girdilerin bugünden hesabını yapmamız 

gerekiyor. Dar gelirli kesimin gıda tüketimini azaltıcı  refleksler 

göstermemesi için özellikle asgari ücretin ayarlanması, işsizlik  

ödemelerinin devamı ve büyük bir işsizlik travması yaşanmasının 

engellenmesi gerekir. Covid-19 bu yönüyle yönetildiğinde tarımda 

büyümenin pozitif  etkileneceği kanaatindeyim.

İrfan Donat: Pozitif anlamda etkilenen belki de ender sektörlerden 

biri tarım  ve gıda sektörü. Bir de teknoloji sektörü… Teknolojinin 

tarımdaki konumunda ağırlığının artma potansiyeli var mı? 

Tarımda robot ya da teknoloji kullanımının daha yoğun olacağı bir 

döneme doğru giriyoruz gibi geliyor.

Dr. Nevzat Birişik: Tespitleriniz doğru. Tarım 4.0 ve tarımda 

dijital dönüşüm derken, tarımsal üretim süreçlerinde karar 

vericinin kim olacağını ve hassas bilginin nasıl işleneceğini 

konuşuyoruz. Önümüzdeki 100 yılda büyük  ihtimalle karar alma 

mekanizmalarını önce yardımcı olan sonra da bir miktar elinde 

bulunduran sistemlerden bahsedeceğiz. Yani şöyle düşünelim.  Bir 

seramız var ve biz o serada biber üretiyoruz. Fakat 4-5 yıllık veriler  

sonucunda hastalık verileri, fiyat verileri sonucunda seranızdaki 

sensör  size şunu söyleyebilir: Bu serada biber üretme, patlıcan üret. 

Teorik olarak  mümkün görünmekle birlikte, tarım gibi son derece 

kompleks ve daha risklere açık bir alanda bence biz bu uygulamanın 

çok daha başındayız. Şöyle  söyleyeyim, teknoloji kısmında iyiyiz 

de biyolojik verileri ona transfer etmek  ve onunla yönetmek için 

erken dönem. Tarımı teknolojiyle birleştiren, biyolojik tarım, 

biyoteknolojik tarım dediğimiz bir evredeyiz.

İrfan Donat: Bugünün şartlarında insanlar arası network çok 

kıymetli hale  geldi. Kurumlar arası networkün de artık önemi 

artmaya başladı. Know how  paylaşımı, dijital iş birliği, işin bir 

tarafı kamu, bir tarafı üniversite, özel sektör. İzmir Ticaret Borsası 

bu konuya girmeye çalışıyor. Hem “Tarım 4.0” hem  de tarım 

girişimciliği ekosistemi. Bu önümüzdeki yol haritasını biraz daha  

netleştirir mi?

Dr. Nevzat Birişik: Aslında son derece belirgin bu tablo. Tarım 

dediğiniz  şey, orada toprağa, coğrafyaya, hayvana bağlı olduğunuz 

bir yaşam şekli.  Fakat bugün bütün yaşam formları iç içe. Yani 

Ankara’da şehir merkezinde  yaşıyor olabilirsiniz ama tarım 

yapabilirsiniz. Ulaşım ve teknoloji buna imkân tanıyor. 

         

İrfan Donat: Merhabalar, ben İrfan Donat, Bloomberg HT 

Tarım  Editörü. Bugün tarım teknolojileri ve dijital tarımı 

konuşacağız. Kiminle konuşacağız bu konuları; Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik 

ile birlikte... Nevzat Bey hoş  geldiniz yayınımıza.

Dr. Nevzat Birişik: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.

İrfan Donat: Hem kamu hem  de   akademik   dünyada  bulun-

dunuz, bulunuyorsunuz. Özel sektörle de yakın diyolog ve  iş 

birliği halindesiniz. İsterseniz bu yılın konusu, bütün sektörler  

açısından önemli bir noktaya gelen Covid-19 salgınının tarım 

sektörüne etkisini konuşalım.

Dr. Nevzat Birişik: Covid-19 pandemisi tüm dünyada üretim  

süreçleri üzerinde ve elbette tarımda da etkili oldu. 2020 için  

tüketicilerin büyük bir kısmı gıda arzında bir sıkıntı olur mu 

diye bekliyordu. Ama bu tüm dünyada yönetildi. İnsanlar 

ekmeye biçmeye  devam ettiler. Fakat gübrelerin, ilaçların, 

makinelerin vs. üretiminde  ve arzında belirli bir daralma 

oldu. Bu da fiyatlara yansıdı. Pandemi  kırsalda çok şiddetli 

seyretseydi, tarımsal işgücünün tarımsal üretime dahil 

olmasında sıkıntı yaşayabilirdik.

  Bloomberg HT Televizyonu 

Tarım Editörü İrfan Donat’ın modera-

törlüğünde TAGEM Genel Müdürü 

Dr. Nevzat Birişik’in konuk olduğu  

podcastten anektodların yer aldığı 

haberimizi   keyifle okumanızı dileriz.
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İrfan Donat & Dr. Nevzat Birişik

Kurumlar arası iş birliğine gelince, siz üç kurum tarif ettiniz.  

Kamu her halükârda makro planlayıcı, denetleyici ve düzenleyici 

olarak var  olacaktır. Üniversiteler için hem bir merak ve çalışma 

alanı hem de geleceklerini  planladıkları bir alan. Özel sektörde 

Türkiye’de tarıma Ar-Ge ve girdi tedarik edenleri konuşuyoruz.

Yani gübreciler, tohumcular, sulamacılar. Ama burada asıl taraf 

çiftçi.  Türkiye Ziraat Odaları Birliği en üst örgütleri.  Tarım 

Kredi Kooperatifi,  Pankobirlik gibi büyük yapılanmalar var ama 

biz hala çiftçinin sesini  duymakta zorlanıyoruz. Gelelim son 

söylediğiniz yeni girişimciler. Tarımı önümüzdeki 100 yıl kim 

yapacak? Ziraat Fakültesi’nden mezun biri  mi çiftçilik yapsın? 

Yoksa köyle doğduğu için başka da bir iş alanı bulamadığından 

orada kalan kişi mi yapsın?

İrfan Donat: Keşke köydeki ziraat mühendisi olup, o işi yapsa?

Dr. Nevzat Birişik: O sosyal buluşumu da sağlamış oluruz. İzmir 

Ticaret  Borsası yönetimiyle biz bir araya geldik. Bence çok güzel 

bir iş yapıyorlar. İzmir Ticaret Borsamız Türkiye’nin en eski ticaret 

borsası ve en büyük ticaret  borsası bir yönüyle. Ana faaliyet alanı 

tarımsal ürünler. Yani kuru üzüm,  pamuk, incir, kayısı vb. Oradaki 

yönetim başta olmak üzere herkesi tebrik  ediyorum. Kendi ticari 

faaliyetleriyle ilgili birincil üretimde görev alanlara  yeni bir imkân 

tanımaya çalışıyorlar. İşin kamu tarafı Tarım ve Orman  Bakanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. İzmir’de  

çok köklü bir üniversitemiz var; Ege Üniversitesi. Bünyesinde 

Ziraat  Fakültesi barındırıyor. Hem Ticaret Borsası Başkanımız 

Işınsu Hanım ile hem de Ege Üniversitesi Rektörümüz Necdet 

Hoca ile görüştük.  Başlangıçta bu üç taraf bir araya gelsin. 

İzmir birçok yönüyle tarımsal  teknolojiyi geliştirmek açısından 

uygun bir ekosistem barındırıyor. Orada İzmir Tarım Teknoloji 

Merkezi’ni kurmak için hep birlikte çalışalım. 

Dr. Nevzat Birişik: TAGEM’in klasik çalışma alanı, bitkisel ve hay-

vansal ürünlerin ıslahı, korunması, geliştirilmesi ve bunların tarım-

sal ekosistemin içerisinde sorun çözücü şekilde öne çıkarılmasıdır. 

Özel sektör  tarımda maliyet ve zamandan dolayı Ar-Ge yapmak 

istemiyor. Yani siz bir  ofiste bir program yazarak Ar-Ge yapabilir-

siniz. Ama bir buğday denemek  için 200 dönüm araziye ihtiyacınız 

var. Belki 40-50 tane çalışana.

İrfan Donat: Kırsaldaki nüfusumuzun özellikle üretici kısımdaki 

nüfusun  yaş ortalaması yanlış hatırlamıyorsam 55-57 konuşuluyor. 

Bir taraftan  yeni nesil de bu işi yapacak mı kırsalda onu konuşu-

yoruz, bir taraftan  yeni nesli nasıl çekeriz nasıl cezbederiz bunu 

konuşuyoruz. Dediğinizden  yola çıkarak belki teknoloji ikna edici 

bir rol üstlenebilir mi?

Dr. Nevzat Birişik: Şimdi gençler bu alanı iki nedenden dolayı ca-

zip bulmuyor. Burada hali hazırda ailesi tarım yapan, kendisi de 

eğitimden istifade eden kitleyi tespit etmemiz, onlara tarımda tek-

noloji kullanımının  gelir arttırıcı ve refah arttırıcı olduğunu anlat-

mamız gerekiyor. Gençlerimizi tarımda tutabiliriz. Bugünkü soh-

betimizde tarımın hem bugününü hem de bugünden yola çıkarak 

geleceğini konuşmaya çalıştık. Konuğumuz Tarımsal Araştırmalar  

ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik’ti. Çok teşekkür edi-

yorum  paylaştığınız bilgilerden dolayı.

Dr. Nevzat Birişik: Ben çok teşekkür ediyorum. Nezaketinizden ve  

davetinizden dolayı.

Sayın  Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Bey hem bu girişimi 

himaye ediyor  hem de destekliyor. Uzun yıllardır   bizim 

tarımsal ürün ticaretimizin ana  merkezidir İzmir. 

Orada genel müdürlerimize bağlı 4 enstitü, Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir enstitü olmak 

üzere çok sayıda  Ar-Ge alt yapısı da var. Bence iş 

birliği yapmak ve güzel şeyler yapmak  için her şey 

var gibi görünüyor. 

İrfan Donat: Harika. TAGEM’in çalışma alanı çok 

geniş. Sizin öne  çıkardığınız, yarının tarımında önemli 

etkilere sahip olacak çalışmalar  hangileri?
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Dünya Pamuk Günü çerçevesinde 

Türkiye’deki pamuk paydaşlarının video 

konferans aracılığıyla 7 Ekim 2020 

Çarşamba günü bir araya geldiği etkinlik 

kapsamında İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“Pamuk Türkiye için neden önemlidir?” 

konulu açılış oturumunda, Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz “Türkiye’de 

Üretilen Tercihli Pamuklar ve 

İzlenebilirlik” konulu ikinci oturumda, 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent 

Uçak ve Yönetim Kurulu Üyesi Şeref 

İyiuyarlar ise “Pamukta Yüksek Lif 

Kalitesi ve Pamuk Ticareti” konulu son 

oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

İzmir Ticaret Borsası, Ulusal 

Pamuk Konseyi, Ege İhracatçı 

Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege 

Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi 

Pamuk Uygulamaları Derneği, Dünya 

Pamuk Günü kapsamında düzenlenen 

etkinlikle pamuğun Türk ekonomisine 

katkılarını ve sektörün geleceği için 

atılması gereken adımları kamuoyu ile 

paylaştı. 

3 oturumda gerçekleşen etkinlikte 

pamuğun tüm sorunları ve çözüm 

önerileri masaya yatırıldı. 

“Pamuk Türkiye için 

neden önemlidir?” başlıklı açılış 

oturumunda Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık’ın 

moderatörlüğünde; Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim 

Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Ticaret Bakanlığı İhracat 

Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Şanlıurfa Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Söke Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı 

Hayati Ertuğrul ve İyi Pamuk Uygulamaları 

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon 

Piçon, pamuğun ülke ekonomisi için 

öneminin altını çizdi.

“Pamuk rekabetçi sektörün 

hammaddesi”

Etkinlikte söz alan İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, pamuğa “beyaz altın” denmesinin 

sebebinin renginden değil; ekonomik 

değerinden kaynaklandığının altını çizdi 

ve “Dünyanın en kaliteli pamuklarının 

yetiştiği ülkemiz içinde pamuk sadece 

tarımsal bir ürün değildir. Aynı zamanda, 

küresel piyasalarda sahip olduğumuz 

en rekabetçi sektörün hammaddesidir. 

Toplam ihracatımızın büyük çoğunluğunu 

teknoloji yoğun ürünler yapamadığımız, 

tekstil ve konfeksiyon sanayinin yarattığı 

istihdamı daha değerli alanlara kanalize 

edemediğimiz ve pamuktan daha katma 

değerli bir tarımsal ürünü üretemediğimiz 

sürece pamuk en stratejik ürünlerimizden 

birisi olmaya devam edecektir. Pamukla 

ilgili politikalarımızda bu stratejik öneme 

eşdeğer olmak mecburiyetindedir. Pamuk 

ekim alanlarının tamamında buğday 

üretirsek toplam buğday üretimimizi 

yüzde 5-10 arasında artırabiliriz. Ancak, ürettiğimiz ilave 

buğdayın üretim değerine un yapılıp ihraç edildiği değeri eklesek 

bile pamuğun yaratmış olduğu katma değeri bırakın, üretim 

değerinin yarısına ancak ulaşabiliriz. Bir başka örnek; İzmir 

ilinde pamuk yerine üretimi en yoğun yapılan ürünlerden olan 

salçalık domatesi olduğundan 3,5 kat daha fazla üretebilirsiniz. 

Ancak, bu yıl üreticilerimizin fiyat düşüklüğünden dolayı 

toplamadan tarlada bıraktığı bir ortamda ilave 3,5 kat domatesi 
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nasıl değerlendireceğimizin de cevabını bulmamız gerekiyor.  Bu 

iki örnek sadece tarımsal üretim açısından” dedi.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün yarattığı katma değer 

ve istihdam ile net dış ticaret geliri açısından ülke ekonomisinin 

lokomotifi durumunda olduğuna dikkat çeken Işınsu Kestelli, 

“Böyle bir sektörü her geçen gün belirsizlikleri artan küresel 

pamuk ticaretinde, tamamen yabancı pamuğa bağımlı yapmak 

ne kadar doğru? Üstelik 2009-2010 küresel kriz dönemindeki 

hammadde sıkıntısını hatırlayalım. Paranız olsa bile hammadde 

bulunmuyordu. Daha çok yeni yani pandemi döneminde, 

ulusların önce kendini düşünerek uyguladıkları kısıtlayıcı ticaret 

politikaları da malum. Ekonomimiz için bu kadar önemli olan 

tekstil ve konfeksiyon sanayi için uzun vadeli çalıştık. 1980-2000 

yılları arasında devlet tarafından yoğun yatırım teşvikleri ile 

destekledik. Avrupa’dan maliyet olarak avantajlı işgücümüz vardı. 

En önemlisi; yüksek miktarda ve kaliteli pamuk hammaddesi 

üretebildiğimiz için bu konuma gelebildik” diye konuştu. 

Türkiye’de Üretilen Tercihli Pamuklar ve İzlenebilirlik

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin 

moderatörlük yaptığı “Türkiye’de Üretilen Tercihli Pamuklar ve 

İzlenebilirlik” başlıklı oturumda, İzmir Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz, tercihli pamukların Dünya ve Türkiye’deki 

üretim durumu ve Türkiye’de üretimini arttırmak için atılması 

gereken adımlar konusunda katılımcılara bilgi aktardı.

Pamukta Yüksek Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti

Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ünal 

Evcim’in moderatörlük görevini üstlendiği, “Pamukta Yüksek 

Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti” başlıklı oturumda, “Pamukta Lif 

Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunu İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar değerlendirdi. İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak ise 

“Pamuk Ticareti ve Pamuk Piyasalarını Etkileyen Faktörler” 

konulu sunumunda pamuğun pazarlama sürecinde yaşanan 

sorunları işledi.
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İzmir Enternasyonel Fuarı (İEF) kapsamında ve T.C. Ticaret 

Borsası T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen en 

önemli organizasyonlardan biri olan İzmir İş Günleri 03-04 Eylül 

2020 tarihleri arasında düzenlendi. Organizasyon kapsamında, 

“Koronavirüs salgını sürecinde Tarım ve Gıdanın Gelecek 

Vizyonu: Zorluklar, Beklentiler ve Yeni Fırsatlar” konulu Webinar 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin 

moderasyonunda gerçekleştirildi. 

Webinarın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, salgınla birlikte 

tarım ve gıda sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını 

belirterek, bu nedenle tarım alanında yatırım fırsatlarının 

sağlanması gerektiğini ve üreticilerinin rekabet gücünün 

artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Işınsu Kestelli’nin moderasyonunda gerçekleşen ve 

Covid-19 salgın sürecinde tarım ve gıda sektörünün stratejik 

rolü ve öneminin masaya yatırıldığı webinarda İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

(TİGEM) Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Tekfen Tarım Genel 

Müdürü Emrah İnce, Yeşlist’in Kurucusu ve The Climate Reality 

Derneği Türkiye Temsilcisi Ergem Şenyuva Tohumcu ve Kök 

Project Kurucu Ortağı Shirley Kaston konuşmacı olarak yer aldı. 

“Koronavirüs salgını sürecinde Tarım ve Gıdanın Gelecek 

Vizyonu: Zorluklar, Beklentiler ve Yeni Fırsatlar” konferansı 

açılışında konuşan Kestelli, “Uzunca bir dönem üretim ve 

ihracatla büyüdük. Sonra ithalatın cazibesine fazlasıyla kaptırdık 

kendimizi. Yükselen döviz kurları ve dünyayı kasıp kavuran 

Koronavirüs salgınıyla birlikte yeniden elimizdeki değerleri 

keşfettik. Türkiye’nin ekonomide radikal bir eksen değişikliğini 

hayata geçirmeye çalıştığı bu dönemde şimdi yerelden globale daha 

geniş bir perspektif ile yol alma zamanı. Ve bunu başarabilmek 

için önce eksiklerimizi belirlemek mecburiyetindeyiz. Bizler de 

öyle yaptık. Önce Ege Üniversitesi iş birliği ile Türk Tarımının 

Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Raporu’nu hazırladık. Sonra 

da Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliği’ni, İzmir 

Tarım ve Teknoloji Merkezi’ne (İTTM) dönüştürmek için kolları 

sıvadık. Hedefimiz, İzmir Tarım ve Teknoloji Merkezi’nin kısa 

süre içinde Türk tarımının silikon vadisi misyonunu üstlenmesi. 

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, tarımı sürdürülebilir, rekabetçi 

ve verimli hale getirmek için bilgi ve teknoloji sektöründen 
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güç almayı amaçlıyor. Ülkemizde ve 

bölgemizde tarım, yüksek potansiyeline 

rağmen geleneksel yöntemlerle 

sürdürülmeye çalışılan bir sektör. İTTM 

Projesi, bu konudaki eksiklerimizi 

gidermek üzere tarım girişimciliği 

ekosisteminin geliştirilmesini ve Tarım 

4.0 uygulamalarının yaygınlaştırılmasını 

hedefliyor” dedi

“Türk tarımına kazanım katacak”

 İTTM’nin getireceği kazanımlar 

hakkında da bilgi veren Kestelli, “Gıda sürdürülebilirliği, güvenilir, 

temiz ve kaliteli gıda üretimi, verimlilik artışı, girdi optimizasyonu 

ve enerji tasarrufu sağlamak, teknoloji ile genç nüfusun ilgisini 

tarıma çekerek şehre göçü azaltmak ve tersine göçü sağlamak, 

doğal kaynakların ve çevrenin korunması,  İTTM’nin ülkemiz 

tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşüme yerli ve 

milli tarım teknolojilerinin  geliştirilmesi ile katkı koyması en 

büyük amacımız. Çünkü mevcut durum ve önümüzdeki manzara 

çok net: Ekilebilir tarım alanlarımız hızla azalıyor. Sadece 2007 

ile 2017 arasındaki 10 yıllık süreçte ülke olarak ekilebilir alan 

kaybımız iki milyon hektara ulaştı. Ülkemizde kişi başına düşen 

kullanılabilir yıllık su miktarı ise 2000 yılında 1.652 metreküp 

iken, 2020 yılında 1.346 metreküpe geriledi. Su baskısı yaşayan 

ülkeler arasındayız. Bir yandan da iklim felaketinin getireceği 

olumsuz etkilerin tehdidi altındayız. Dolayısıyla daha az toprak, 

daha az su, daha zor iklim koşulları ile mücadele ederek daha çok 

ve daha verimli üretim yapmak zorundayız. Bunun yolu da akıllı 

tarım uygulamalarından; Kamu, özel sektör ve üniversitelerin iş 

birliğinden geçiyor. Tarımın önemini ve gelecekte daha da artacak 

önemini pandemiden önce çok az kişi konuşuyordu. Bugün ise 

durum değişti. Hemen herkes bu gerçeğin farkında. Ülkemiz için 

tarımda yeterlilik artık stratejik öncelik olmalı. Tüm insanlık için 

de akıllı tarım, sürdürülebilir tarım, sağlıklı gıda ve doğaya saygı 

en ön planda tutulmalı. Bugün dünya nüfusu 7,8 milyar ve bu 

insanların yaklaşık 850 milyonu açlıkla mücadele ediyor. 2050’de 

nüfusun 10 milyara dayanması bekleniyor. Ve daha zor şartlar 

altında bugünkünden neredeyse yüzde 50 daha fazla üretim 

yapmak zorundayız. İnanın ki eğer bugünden harekete geçmezsek 

yarın çok geç olabilir” diye konuştu. 

“Üretimin önemini anladık”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üretimin 

önemine dikkat çekti ve küresel salgın döneminde tarımın, 

ülke ekonomisi açısından kıymetinin anlaşıldığını ifade ederek, 

“Uzun yıllardır tarım sektöründe, küresel olarak çok katı bir tek 

tipleştirme politikasına şahit oluyoruz. 

Çiftçilerimiz topraktan kopuyor, artan 

maliyetler ve pek çok sebeple üretemez 

hale geliyoruz” dedi.

Soyer, son 16 yılda Türkiye’de 

yaklaşık 3 milyon 500 bin hektar 

arazinin tarım dışına çıktığını söyledi. 

Bu rakamın son 30 yıl için 5 milyon 

hektar araziye ulaştığını açıklayan 

Soyer, “Tüm sorunlara rağmen gayreti 

ve emeği ile üretmekten vazgeçmeyen 

özellikle küçük ölçekli üreticiyi 

destekleyerek üretime yönelik ilgisini diri tutmalı ve üretim 

heyecanını artırmalıyız. Bunu başarmak için ise mutlaka ama 

mutlaka planlı üretim modelini gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Ayşın Işıkgece 

ise sertifikalı tohumun önemine dikkat çekti. Sertifikalı tohum 

kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini çünkü bu tohumlarla 

ürün verimliliğinin arttığını söyleyen Işıkgece, bunun için de 

üreticilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

“Hazine üzerinde oturuyoruz”

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce ise Türkiye’nin 

biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin olduğunu belirterek, 

şunları söyledi: “Türkiye 11 bin adet biyoçeşitlilik türe ev sahipliği 

yapıyor. Aslında bir hazine üzerinde oturuyoruz.”

The Climate Reality Derneği Türkiye Temsilcisi Ergem 

Şenyuva Tohumcu ise Koronavirüs salgınında gıda kadar gıdaya 

ulaşma konusunda da sorunlar yaşandığını belirtti. Bu dönemde 

ulaşım ve lojistik gibi konuların zaman zaman durduğunu 

kaydeden Tohumcu, bu alanlar üzerinde çalışma yapmasının 

gerekliliğine değindi. 

Gıda alanında hizmet veren Kök Projekt Şirketi Kurucu 

Ortağı Shirley Kaston da salgınla birlikte gıdaya ulaşmak kadar, 

güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimin öneminin de bu süreçte ne 

kadar önem taşıdığının bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Webinar kapsamında Koronavirüs Salgını, tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliği, gıda alanında bölgesel kıtlık riskleri, tedarik 

zincirinin güvenli biçimde sağlanması gerekliliğini eksenlerinde 

tarım ve gıdanın stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. 

Webinar kapsamında tarım ve gıda sektörünün stratejik konumu, 

üretim ve ticaret stratejileri, yeni ticaret dinamikleri, yeni işbirliği 

modelleri, tarımda teknolojik dönüşüm trendleri ve tohumdan 

sofraya etkin tedarik zinciri modelleri ile iklim değişikliği, gıda 

güvencesi, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ekseninde tarım ve 

gıdanın gelecek vizyonu değerlendirildi.
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Günümüz dünyasında bağcılık genel olarak kuzey yarım 

kürede 20–52, güney yarım kürede ise 20-40 enlem dereceleri 

arasında yayılmış bulunmakla birlikte bağcılığın anavatanı olarak; 

gen çeşitliliği ve arkeolojik bulgularla birlikte medeniyetin beşiği 

olarak kabul ettiğimiz Anadolu, Mezopotamya ve Kafkaslar 

gösterilmektedir.

10.000 yıl önceki dönemden kalma olduğu tespit edilen pres 

artığı üzüm çekirdekleri bize bağcılık kültürünün de bu yıllarda 

Anadolu’da başladığını göstermektedir. 

Kutsal meyve üzüm ve bağcılık tarihi boyunca Kadim 

Anadolu toprakları ve uygarlıkları ile iç içedir. Bağcılığın önemini 

anlatan çok sayıda arkeolojik buluntu M.Ö. 2000 yıllarında 

Anadolu’ya gelerek büyük bir uygarlık yaratan Hititlerden 

günümüze kadar ulaşmıştır. Bu döneme ait kaya resimleri ve 

heykellerde, üzüm ve şaraba ait figürlere çokça rastlanmaktadır. 

Hitit kanunlarında bağların ve ürünün korunmasına yönelik 

özel hükümlere yer verilmektedir. Boğazköy metinlerinde kuru 

üzümden söz edilmesi, sosyal ve ekonomik açıdan Anadolu 

bağcılığının önemini günümüze taşıyan en önemli belgelerdendir.

Yozgat Alişar’da gerçekleştirilen kazılarda bulunan M.Ö. 

1800–1600 yıllarına ait üzüm salkımı şeklinde şarap ve içki kabı, 

Çorum Alacahöyük’de kral mezarlarında bulunan M.Ö. 2300 

yıllarına ait altın şarap bardağı ile şarap testisi, Ege ve Marmara 

bölgesinde bağcılığın geliştiği yörelerde (Lapseki, Çanakkale, 

Bergama, Aliağa, Dikili, Bozcaada, Çeşme, Karaburun ve 

Seferihisar’da) basılan paralar üzerinde üzüme, şarap kabına ve 

amforaya yer verilmiş olması, Gediz ırmağının suladığı ovaya 

Antik Çağda Üzüm Ovası ya da Lidya’nın Altın Ovası denilmesi 

Anadolu tarihinde bağcılığa verilen önemi göstermektedir.

Sofralık üzüm yetiştiriciliğinin ise Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde Balkanlar’dan İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar 

yayıldığı tarihi kanıtlarda kendini göstermektedir. 

Sultanlara layık ve sultanların üzümü manasında “Sultani” 

adı verilen çekirdeksiz üzümün isminin kökeninin Osmanlı 

Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet (1432- 1481) ve Kanuni Sultan 

Süleyman’ın (1494-1566) şehzadelik devirlerine kadar gittiği 

görülmektedir.

1878’den 1913 yılına kadar olan Osmanlı Devleti’nin kuru 

üzüm ihracatı incelendiğinde ülke ihracatı içinde çok önemli bir 

yer tuttuğu görülmektedir. Örneğin 1879’da dış ülkelere 59.744 

ton satış karşılığında 1.405.326 altın lira gelir elde edilmiştir.

O tarihlerden günümüze geldiğimizde bağcılık ülkemiz için 

hala önemini sürdürmektedir. Günümüzde Türkiye, dünyanın 

en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı ülke 

konumundadır. Bu nedenle de ülkemiz dünya çekirdeksiz kuru 

üzüm (raisins – sultanas – Thompson) fiyatlarının oluşumunda 

ve yönlendirilmesinde en önemli ülkelerden biri durumundadır. 

Bu bakımdan ülkemizde de İzmir Ticaret Borsası ve İTB Kuru 

Kuru Üzümün

Bilge KEYKUBAT
Ar-Ge Müdürlüğü / Uzman
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Üzüm İşlem Salonu öne çıkmaktadır. 

 Ölümsüzlük sembolü üzüm; sofralık, kurutmalık, şarap, 

sirke, pekmez, şıra, köfter, sucuk, pestil ve sarma gibi saymakla 

bitmeyecek çeşitte bir sanayi ham maddesi durumundadır. 

Dolayısı ile de ülkemizin tarım ticaretinde en önemli tarım 

emtiaları arasında yerini almış durumdadır.

Dünyada ve ülkemizdeki bağcılık ile ilgili verilere 

baktığımızda her geçen yıl üretim alan ve miktarının artış 

gösterdiği gözlemlenmektedir.

Dünya Gıda Örgütü (FAO) verilerine göre 2018 yılında, 

bir önceki yıla göre üzüm üretim miktarının %8,4, üzüm üretim 

alanın ise %3,4 artış gösterdiği görülmektedir. 2014 ile 2018 yılları 

arasındaki veriler incelendiğinde üzüm üretiminin 74 milyon 

tondan 79 milyon tona, üzüm üretim alanın da 70,2 milyon 

dekardan 71,6 milyon dekara yükseldiği görülmektedir.  

Dünya kuru üzüm ihracatında Türkiye lider konumdadır. 

2018 verilerine bakıldığında %33 ihracat payı ile Türkiye birinci 

sırada yer almaktadır. Ülkemizi ikinci sırada %10 ile ABD 

izlemektedir.

2018 yılında ülkemizden yapılan ihracatın yaklaşık %79’u 

AB ülkelerine yapılmıştır. Bu oranın içinde de İngiltere %26, 

Almanya %12, Hollanda %11 paya sahiptir.  

Dünyanın en büyük 2. ihracatçısı olan ABD’den yapılan 

ihracatın %30’u Japonya, %16’sı da AB ülkeleri ve İngiltere’ye 

gerçekleşmektedir.

Türkiye 305 bin ton ile Dünya kuru üzüm üretiminin 

%23’ünü gerçekleştirmekte ve 1. sırada yer almaktadır.

2018 yılı dünya kuru üzüm tüketim tahmini miktarlarına 

gelince ton bazında olmak üzere; Çin 156.434, ABD 133.189, 

Hindistan 134.260, İngiltere 97.026, Almanya 65.115, Türkiye 

42.769, Hollanda 40.702, Japonya 39.810, Avusturalya 39.791, 

İran 31.348, Fransa 27.798, Kanada 27.081, Brezilya 23.812, Rusya 

23.037, İtalya 22.076, İspanya 16.775, Polonya 15.974, Meksika 

7.293, Yunanistan 6.667, Belçika 7.914 şeklinde sıralanmaktadır. 

(INC)

TÜİK verilerine göre ülkemizdeki üzüm üretim verilerine 

bakacak olursak; 

• 2010 yılında 4,78 milyon dekar olan üzüm üretim alanı 

%15 değişimle 2019 yılında 4,05 milyon dekar, 

• 2010 yılında 4,26 milyon ton olan üretim miktarı da %3,6 

değişimle 2019 yılında 4,1 milyon ton olarak  gerçekleşmiştir. 

Yine TÜİK verilerine göre ülkemiz üzüm üretimi; 

• 2018 yılı için 3,9 milyon ton olup bu üretimin 1,9 milyon 

tonu sofralık (%49), 1,5 milyon tonu kurutmalık (%39) ve 464 bin 

tonu şaraplık-şıralık (%12) olarak, 

• 2019 yılı üretimi ise 4,1 milyon ton olup bu üretimin 2,1 

milyon tonu sofralık (%50), 1,6 milyon tonu kurutmalık (%39) ve 

451 bin tonu şaraplık-şıralık (%11) olarak  gerçekleşmiştir.

Yıllar itibari ile ülkemiz kuru üzüm rekolte tahmin rakamları 

aşağıdaki gibi olmuştur.

2019 yılı Türkiye;

• Taze üzüm ihracat miktarı 205.732 ton, ihracat değeri ise 

150.028 dolar

• Kuru üzüm ihracat miktarı 243.048 ton, ihracat değeri 

ise 521.645 dolar 



20

İ Z M İ R  T İ C A R E T  B O R S A S I  /  K A S I M  2 0 2 0

gerçekleşmiştir. (Kaynak: Trademap)

Üründe fiyat istikrarının sağlanması ve mevcut pazarların 

korunabilmesi için TMO tarafından kuru üzümde

• 2019 Yılı  St. 9 no bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm 

alım fiyatı 10 TL/kg

• 2020 Yılı St. 9 no bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm alım 

fiyatı 12,5 TL/kg olarak 

açıklanmıştır.

Ayrıca 2020 yılı için TMO tarafından 50.000 ton kuru 

üzüm alınmasının temenni edildiği Tarım ve Orman Bakanımız 

tarafından belirtilmiştir.

Rakamlardan dünya genelinde yaşanan gelişmelere 

dönersek; içinde bulunduğumuz dünya sağlıklı ve uzun yaşam, 

adil ve güvenilir gıda temini, gıda israfı, kendi kendine yetebilen 

bir dünya, sürdürülebilir yaşam, dijital dünya… konuları ile 

uğraşa dururken birden kaşımıza bir de “Covid-19” pandemisi 

çıktı.  Tüm dünya pandemi ile birlikte “aç mı kalacağız?” diye 

düşünmeye başladı. Gözler hemen tarım ve tarımsal üretim ile 

uğraşan kişilere çevrildi. 

Bağcılık sektörü ve çıktıları yukarıdaki verilerde de 

görüleceği üzere ülkemizin dünya çapında önemli ürünleri 

arasında yer almaktadır. Ne denli önemli olursa olsun pandemi 

günleri ile birlikte bağcılık sektörü de “ne oluyoruz?” diye 

düşünmeye başladı.

Kuru üzüm farklı parametrelerden etkilenen bir tarımsal 

emtia. O yılki yaş üzüm üretim miktarı, bağlantıları ve fiyatı, 

iklimsel veriler, su sorunu, hastalık ve zararlılar, maliyetler, iş 

gücü, üretim yapan diğer ülkelerin üretim miktarı, döviz kurları, 

alıcı ülkelerin yıldan yıla değişebilen talepleri, üzümlerdeki şeker 

miktarı vb. gibi pek çok konu var.

Bu yıl bütün bu parametrelere bir de pandemi eklenince 

beklenti ve tahminler farklılaştı. Karşımıza çıkan konular da 

değişti. 

• Turizm sezonuna girerken özellikle de çok turist çeken 

bölgelerdeki restoranların, otellerin çok geç açılacak olması hatta 

kapalı kalması ve bunun da özellikle yaş üzüm satış miktarını 

etkileyebilecek olması,

• Pandemi dolayısı ile özellikle tüm dünya ülkelerinin 

neredeyse pek çoğunun sınırların kapalı olması nedeni ile 

bağcılıkta erken dönemde yaş üzüm satışında ve sonrasında kuru 

üzüm satışında sıkıntı çıkarabilme ihtimali,

• Yaş üzüm satışında sıkıntı yaşanmasından ötürü 

üreticilerin üzümlerini keserek kuru üzüme kayma ihtimali,

• Dünya ticaret savaşları yaşarken gündeme gelen pandemi 

ile ticaret dengelerinin daha da değişeceğinin beklenmesi,

• Yine pandemi dolayısı ile kırsal alanda ve üretim 

bölgelerindeki üreticilerin üretim alanlarına gitmede sorun 

yaşayabilecek olması, ükemizde üretim alanlarında genç nüfusun 

çok az olması üretimi tetikleyecek etkiyi yaratamayabilmesi, yine 

iş gücünün yoğun olarak gerektiği zamanlarda bölge dışından iş 

gücü takviyesinde sorun yaşanabilmesi,

• Başka bir sorun da, yine kırsaldaki nüfusun yaşlılığından 

dolayı hasat zamanında sorunlar yaşanabilecek olması, iş 

gücü eksikliğinden erken veya geç hasata neden olabilmesi ve 

üzümlerde brix (şeker oranı) sorunun ortaya çıkabilmesi.

Saydığımız bu nedenlerden ötürü ülkemiz tarım sektörünün 

en önemli dalları arasında olan bağcılık sektörü de ister istemez 

etkilendi.

Bütün bu sorunlara rağmen 2020 sezonuna girdiğimizde; 

bağlarda doğuşlar güzeldi, bölge bağlarının gelişimleri iyiydi. 

Bağlarda silkme sorunu olsa da, lokal olarak bazı yerlerde dolu ve 

don zararı olsa da genel olarak bağlar sezona iyi girmişti.

Sektörde rakip ülkelere baktığımızda;

• Amerika Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi’ne göre, 

Kaliforniya kuru üzümlerinin pazarlama sezonu 5 Haziran - 

31 Temmuz arası olarak belirtilirken, bu tarihler Amerika için 
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pandeminin en yoğun zamanlarına denk gelmiştir. Bu soruna 

rağmen ABD’de üzüm üretiminde 2019 yılına göre %4’lük 

bir artış beklenmektedir. Bu rakamların içinde ABD’nin kuru 

üzüm üretiminde 2019 yılına göre yaklaşık %8’lik bir artış 

beklenmektedir.

• Çin’de covid 19’un büyük etkisinden dolayı kuru üzümde 

2019 yılına göre %20 düşüş beklenmektedir.

• Hindistan’da pandemiden dolayı yaş üzüm satışındaki 

sıkıntılar yüzünden üreticilerin üzümlerini keserek kuru üzüme 

yönelmesi ülkenin kuru üzüm üretiminde ciddi bir artış meydana 

getirmesi beklenmektedir.

• İran’da koşulların ideal olmaktan uzak olması, geleneksel 

ve eski moda yetiştirme yöntemlerinin de çok yaygın olması 

nedeni ile verimlerin düşük olması ve kalite sorunları yaşamalarına 

rağmen 2020 yılı kuru üzüm üretiminde artış beklenmektedir.

• Güney Afrika kuru üzüm üretiminde 2020 yılı için 

%10’luk bir artış beklenmektedir. Güney Afrika kuru üzüm 

ihracatını ve pazarını etkileyen etmenler arasında, Amerika 

Birleşik Devletleri’ne gümrüksüz erişim hakkına sahip olmaları 

gelmektedir.

• Şili’de kuraklık nedeni ile genel olarak üzüm üretiminde 

bir azalış meydana gelmiştir. Kuraklığın  kuru üzüm üretiminde 

de yaklaşık %7’lik bir azalış meydana getirmesi beklenmektedir. 

Tüm bu veriler ve gelişmeler firmaların sektörü daha 

iyi etüd ederek ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla 

hazırlanmıştır. Gelişen ve değişen dünyada güçlü olabilmenin en 

önemli yolunun tarım ve gıdadan geçtiğini artık tüm dünya kabul 

etmiş durumdadır. Ülkemizin en önemli gücü de tarım ve gıdadır. 

Üzüm sektörü ve özellikle kuru üzüm, ülke ekonomisine etki 

eden emitalardandır. Kuru üzümümüze daha da değer katmak, 

hammadde olarak bir marka olan Türk Kuru Üzümünü katma 

değerli ürünlerle de markalaştırmak yani kuru üzümlerimizi 

işleyerek de birer marka haline getirmek zorundayız. Kuru 

üzümün doğal tatlandırıcı olduğunu, içine girdiği ürüne lezzet 

kattığını, granola ve müsli üretiminde sağlıklı lif katkısı açısından 

çok önemli olduğunu, kurabiye-kek gibi ürünlerin içinde ağızlarda 

enfes tatlar bıraktığını, ezme yapılabileceğini, kuru üzüm suyu 

konsantresi yapılabileceğini, yoğurt-dondurma-süt üretiminde 

kullanılabileceğini unutmamak gereklidir.

Yüksek şeker içeriğine artan ilgi, yiyecek ve içecek pazarını 

etkilemektedir. Son tüketici ve dolayısı ile gıda işletmeleri giderek 

artan sayıda şeker ilavesiz kuru meyve almaya yönelmektedir. Pek 

çok gıda ürününde, diyet ürünlerinde kurutulmuş üzümler şeker 

yerine doğal bir ikame olarak giderek daha fazla kullanılmaya 

başlanmıştır.

Sonuç olarak dünya genelinde sağlıklı gıdalara yönelik artan 

talebin, dillere destan Türk Sultani Çekirdeksiz Kuru üzümleri 

için fırsata dönüşmesi gerekmektedir.  

Gelişmeleri iyi takip ederek, rakip ülkeleri iyi inceleyerek ve 

kuru üzüm piyasasını yönlendiren ülke olduğumuzu unutmadan 

hareket etmek zorundayız.

Kaynak: 

YURTOĞLU, Nadir, Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Üzüm Yetiştiriciliği 

ve Üzüm Politikaları, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2019

KARABAT, Selçuk, Dünya ve Türkiye Bağcılığı, Apelasyon E-Dergi, 3. Sayı, 

Ocak 2014 (www.apelasyon.com)

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Üzüm 

Değerlendirme Raporu 2020

Dünya Gıda Örgütü Verileri (http://www.fao.org)

Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) Verileri (https://

www.nutfruit.org)

Dünya Turizm Organizasyonu (https://www.unwto.org)

Fotoğraflar: Bilge Keykubat
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Kuruluş yılından bu yana, toplum nezdinde önem arz eden 

her konuda üzerine düşeni yapmayı kendine misyon edinen Izmir 

Ticaret Borsası (İTB) tarafından her yıl, Meme Kanseri Farkındalık 

Ayı kapsamında konunun önem ve hassasiyetine dikkatleri 

çekmek üzere çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 

yıl da İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ve konunun uzmanı 

doktorların destekleriyle meme kanserine ilişkin tanı,

teşhis, korunma ve tedavi yöntemleri konularında 

farkındalık yaratmak amacıyla 22 Ekim 2020 Perşembe günü 

online platformda bilinçlendirme etkinliği düzenlendi. 

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser 

türü olması ve tedaviye ulaşmada erken teşhisin hayati önem 

taşıdığının vurgulandığı etkinlikte İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi İzmir İli Kanser Tarama 

ve Kronik Hastalıklar Programlarının Yürütücüsü Uzman Dr. 

Gökben Yaslı “Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri Sıklığı, 

Tarama ve Korunma Yöntemleri”, La-Med Görüntüleme Merkezi 

Kurucusu Uzman Dr. Feray Saraçoğlu “Meme Kanseri Tanısında 

Görüntüleme Yöntemleri” konusunda katılımcılara bilgi aktardı. 

Etkinliğin kanser tedavisi görmüş bireylerin yaşam öyküsü ve 

deneyim paylaşımı için ayrılan bölümünde ise Artı Ambalaj Ltd. 

Şti. Kurucu Ortağı Pınar Üngör “Meme Kanserini Nasıl Yendim?” 

konulu konuşma gerçekleştirdi. 

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, meme kanserinde 

erken teşhisin önemine dikkat çekerek, “Bu konuda ne kadar 

çok farkındalık yaratabilirsek verdiğimiz bu mücadelede o denli 

başarılı olabiliriz” dedi. 

Toplantı katılımcıları arasında İzmir Ticaret Borsası 

Meclis Üye ve eşleri, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, 

İzmir Ticaret Borsası ile çevre oda ve birliklerin kadın üye ve 

çalışanları, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer ve basın 

mensupları yer aldı. İzmir Ticaret Borsası Zoom hesabı üzerinden 

gerçekleştirilen etkinlik Borsa Youtube Kanalı’ndan da canlı 

yayınlandı.

20 bin kanser taraması

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“Borsa olarak önümüzdeki yıl 130. kuruluş yıldönümümüzü 

kutlayacağız. Ana işimiz olan tarımsal üretime dayalı ticaretin 

bereketi için çok büyük bir gayretle çalışıyoruz. Ancak insanımızın 

refahı ve mutluluğu için sorumluluk üstlenmeyi asli görevimiz 

kabul ediyoruz. Bu nedenle toplumsal her sorun karşısında en 

ön safta mücadele veriyoruz. Çoğunuzun bildiği gibi meme 

kanserine yönelik çalışmalarımızın başlangıcı benim kişisel 

öyküme dayanıyor. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak bu konuda yalnız değilim. Çünkü kadına yönelik her 

çabamızın ardında, yönetim kurulundaki kıymetli dostlarımın, 

değerli üyelerimizin ve sevgili eşlerinin gönül birliği yatıyor. 

Ayrıca bu yönde attığımız her adımda Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi 

Sanayi Odası ve Deniz Ticaret Odası’nın desteğini hep yanımızda 

hissediyor ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Meme kanserinin kadınlarda görülen kanser tipleri 

arasında birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Işınsu Kestelli, 
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“Hayatları boyunca her sekiz kadından biri 

meme kanserine yakalanma riski taşıyor. 

Bu sizlere basit bir istatistik gibi gelmesin 

lütfen. Çünkü meme kanserine yakalanan 

o sekiz kadından biri de bendim. 2011 yılı 

başında benim için hayata dair pek çok soru 

ve cevabın değiştiği bir kırılma yaşadım. 

Meme kanseri olduğumu öğrendim. Böyle 

bir haber, pek çok insan için hayatın kötüye 

gittiği bir dönemin miladıdır. Bendeki 

sarsıntısı sadece bir gün sürdü. Ailem ve 

dostlarım, çevremde bir iyilik çemberi oluşturdu. O günden sonra 

insanların hayatına dokunmanın değeri daha da arttı benim için. 

Bu süreçte, her sekiz kadından biri risk altındayken özellikle 

yoksul bölgelerde meme kanseri taramasının yok denecek kadar 

az yapıldığını öğrendim. Bu hizmeti kadınlarımızın ayağına 

götürecek gezici mamografi araçlarının sayısının da oldukça 

sınırlı olduğunu öğrendim. “Annem Kanseri Yendi Projesi” 

fikri, bu şekilde ortaya çıktı. Gezici bir mamografi aracı dizayn 

ettirip bu aracı kanser taraması için kullanma ideali büyük 

destek buldu. Değerli başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

özel ilgisiyle TOBB da bu projeye ortak oldu. Gezici mamografi 

aracımızı 2012 yılının ağustos ayında imzaladığımız protokol 

ile Sağlık Bakanlığımızın hizmetine verdik. Mobil tarama aracı 

şimdiye kadar Ankara, Bingöl, Bolu, Elâzığ, Erzincan, Eskişehir, 

Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, 

Muğla ve Nevşehir’de 20 bini aşkın kanser taraması gerçekleştirdi. 

Yapılan taramalar neticesinde hastalığın erken teşhis edilmesiyle 

aralarından bazılarının hayatı kurtuldu. Bunu bilmek, bu 

mutluluğu hissetmek, inanın her gün beni hayata biraz daha 

bağlıyor. Hiç tanımadığım insanların hayatına dokunabilmenin 

derin huzuruyla doluyorum.” diye konuştu.

 “Annem Kanseri Yendi” kampanyasının herkes için 

oldukça güzel bir başlangıç olduğuna ve güzel 

gelişmelerle konuya ilişkin desteğin devam 

ettiğine değinen Kestelli, “Geçen yıl içinde, 

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi 

Odası, Ege İhracatçılar Birliği ve Borsamızın 

iş birliğiyle alınan mamografi TIR’ını İl Sağlık 

Müdürlüğü’nün hizmetine verdik. Bir mobil 

klinik olarak düzenlenmiş tam donanımlı 

bu TIR, kadınlarda meme ve rahim kanseri 

taraması yapmak üzere yola çıktı. Aradan 

geçen yaklaşık bir buçuk yıllık zaman zarfında 

da başta İzmir olmak üzere bölgemizdeki dört ilde toplam 2 

bin 376 tarama gerçekleştirerek 220 şüpheli vaka tespit etti. 

Unutmayalım ki erken tespit başta meme kanseri olmak üzere 

tüm kanser türlerinde tedavinin en kritik safhası. Tedavi edilen 

her kadın da başta ailesi olmak üzere ülkemizin en büyük kazancı. 

Unutmayın ki tüm mücadelemiz insan hayatı ve daha yaşanabilir 

bir hayat için.” dedi.

“Erken teşhis önemli”
Işınsu Kestelli’nin konuşmasının ardından uzman 

sunumlarına geçildi. Uzm. Dr. Gökben Yaslı ‘Dünyada ve 

Türkiye’de meme kanseri sıklığı, tarama ve korunma yöntemlerine 

ilişkin katılımcılara bilgi aktarırken, ve Uzm. Dr. Feray Saraçoğlu 

meme kanseri erken tanısında görüntüleme yöntemleri hakkında 

Türkiye ve dünyadan örnek vaka analizlerine yer verdiği sunum 

gerçekleştirdi. Daha önce meme kanserini atlatan Pınar Üngör ise 

hastalık sürecinde yaşadıklarını, tedavi süreci ve sonrasına dair 

tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından geçilen soru-cevap bölümünde 

uzmanlar katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Etkinliğin 

sonunda İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli konuşmacılara anı takdiminde bulundu. 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli – Uzm. Dr. Feray Saraçoğlu – Uzm. Dr. Gökben Yaslı – Pınar Üngör



24

İ Z M İ R  T İ C A R E T  B O R S A S I  /  K A S I M  2 0 2 0

İzmir Ticaret Borsası Ekim Ayı 

Olağan Meclis Toplantısı 27 Ekim 2020 Salı 

günü video konferans aracılığıyla Meclis 

üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. 

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 

konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, virüsün 

yayılma hızının alınan tüm önlemlere 

rağmen hem dünyada hem de ülkemizde 

yeniden tırmanışa geçtiğine dikkatleri çekti. 

Tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine 

değinen Işınsu Kestelli, “Ticari anlamda 

geleceğe dair tüm planlarımızı salgının 

uzunca bir süre etkili olacağını göz önünde 

bulundurarak yapmalıyız. Krizlerin 

fırsatları da beraberinde getirdiği bir gerçek. 

Amerika, Çin ve AB arasındaki pandemiyle 

birlikte gerilim zirveye çıktı. Uzmanlar; 

gerilim nedeniyle gelecek beş yıl içinde 

küresel ticari akışın yüzde 15’i ila yüzde 

25’i arasında bir hacmin farklı bölgelere 

kayabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki 

yıllarda dünya ticaretinde 2,9 trilyon dolar 

ile 4,6 trilyon dolar arasında değişen bir 

eksen kaymasından söz ediyoruz. Böyle bir 

ortamda sanayiden lojistiğe her alanda güçlü 

bir atılım yapmak isteyen Türkiye’nin bu 

büyük dönüşümde rol alacak şekilde kendini 

hazırlaması gerekiyor. Bunu başarabilmek 

için de fiziki ve hukuki altyapıya önem 

vermemiz ve insanımızı yeni dönemin talep 

ettiği bilgilerle donatmamız şart. Ancak 

bu şekilde tüm dünyayı sarsan şiddetli 

fırtınadan zarar görmeden arzuladığımız 

limana ulaşabiliriz” dedi.

Küresel iklim sorununun tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de etkinlerinin görüldüğüne değinen Işınsu Kestelli, 

“Tarıma dayalı gıda ticareti ile uğraşanların iklim felaketinin 

neden olacağı olumsuz etkileri mutlaka hesaba katması gerekiyor. 

Bu yeni dönemde teknoloji kullanımı, su tasarrufu ve tarımsal 

ürün sigortaları çok daha önemli bir hale geliyor. Bizlerin de 

gelecek planlarını bu gerçekler çerçevesinde yapması gerekiyor” 

diye konuştu.

Tarım sektörünün bir diğer önemli 

sorunun da her yıl tekrarlanan üretim 

planlaması alanındaki yanlışlar olduğunu 

dile getiren Işınsu Kestelli, “Karşımıza 

kimi zaman arz fazlası, kimi zaman da arz 

eksikliği olarak çıkan üretim planlaması 

sorunu üreticilerimizin dengeli gelir elde 

etmesini engelliyor. Açıkçası Türkiye 

gibi yaklaşık 23 milyon hektar ekilebilir 

tarım alanına sahip bir ülkede her sanayi 

dalına yetecek bir üretim planlaması 

yapmak hiç kolay değil. Bu konuda 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın elindeki 

en önemli politika aracı prim ödemeleri 

ve desteklemeler. Ayrılan kaynakların 

çiftçilerin beklentilerini karşılamaması 

da bu aracın planlama açısından etkin 

kullanımını ve bir çözüm üretilmesini 

engelliyor. Üretim planlamasında 

kullanılacak bir diğer araç ise sözleşmeli 

üretim modeli. Sözleşmeli üretim 

modelinin iyi şekilde uygulanması 

durumunda hem üretici hem de sanayici 

ve ihracatçımız için çok faydalı olacağı 

muhakkak. Bölgemizde özellikle salçalık 

domates, turşuluk biber ve salatalık gibi 

ürünlerde uygulanan sözleşmeli üretim 

modeli üzerinde maalesef bugüne kadar 

yeterince çalışma yapılmadı. Bakanlığın 

bu konuda yasal bir düzenleme yapmak 

için yeni bir çalışma yürüttüğünü 

biliyoruz. Uyuşmazlıkların hızlı ve 

güvenilir bir şekilde çözümü bu modelin 

başarısında hayati önem taşıyor. Sistemin, 

uzman kişilerden oluşan, hızlı karar verebilecek bir yapıya 

ihtiyacı var. Tarım sektörüne çok önemli faydalar sağlayacağını 

düşündüğüm sözleşmeli üretim modeli için tahkim hizmeti 

verecek kurumsal yapılar gerekiyor. İzmir Ticaret Borsası olarak 

uzun yıllardır ticarette ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde 

tahkim hizmeti veriyoruz. Bu konuda tecrübeliyiz. Başarılı bir 

şekilde verdiğimiz bu hizmeti, sözleşmeli üretim modelinde de 

pandemi dönemi ve küresel iklim 
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verebileceğimizden ve güvenilir bir tahkim adresi olacağımızdan 

eminim” diye konuştu.

Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise bu günlerde bölgemizin 

önemli ürünlerinden pamuğun hasat dönemi olduğunu belirterek, 

maliyetlerin yüksekliğiyle hüsrana uğrayan üreticinin bu kez de 

iklim değişikliğinin getirdiği ekstrem havaların yarattığı verim 

kayıplarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. Ege Bölgesi’nde 

bunun nedeni olarak çok farklı tahminlerin olduğunu ama ilk 

oluşan kozaklarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 

üstünde seyretmesiyle bağlantılı sağlıklı gelişememesi olduğunu 

vurgulayan Barış Kocagöz, “Bunun da dekarda 100 kg noksan 

verim olarak üreticinin karşısına çıkacağını tahmin ediyoruz. 

Pamuk örneğinde olduğu gibi birçok tarım ürününde bu 

dengesizlik artmaya devam edecek.  İşin acı tarafı bilinçli 

kesimlerin bas bas bağırmasına rağmen iklim değişikliğine neden 

olan sera gazı etkisi ve onu yaratan petrol lobisi aynı çizgide 

pervasızca politikalarına devam ediyor. Sanki biz dünyada onlar 

ise başka gezegende yaşıyor gibi. Ekonomi üstadı değerli dostum 

Kenan Mortan’ın benimle paylaştığı son yazısında aktardığı veriler 

çok çarpıcı. Üstad diyor ki ‘Önceki hafta yapılan BM Biyoçeşitlilik 

Zirvesi’nde bir taahhütnameye imza veren 64 ülke içinde ABD, 

Çin ve Rusya yok. Bu ülkeler 20’nci Yüzyıl’ın petro-devletleri… 

Kimi fosil kaynaklara dayalı bir sanayi yapısı, kimi fosil enerji 

satışıyla ayakta durdu. Dertleri petro-çağının sürmesi. Halen 

enerji kullanımının yüzde 85‘i fosil kaynaklı ve bu onlara güç 

veriyor. Diğer taraftan NASA ise 1880-2015 döneminde Ağustos 

ayı sıcaklığının 2.1 derece arttığını hesaplıyor. 1980’de dünyada 

sayısı 200 olan doğal afetler 2019’da 820’ye yükseldi. Uzmanlar 

2019’da altıncı büyük kitlesel yok oluş çağına girdiğimizi resmen 

kabul ettiler.  Dinozorların sonunu getiren beşinci büyük kitlesel 

yok oluş çağı 66 milyon yıl önce yaşanmıştı. Altıncı yok oluşu 

hazırlayan olgu sera gazı salınımı...  Bu hem yer kürede hem de 

denizde yaşantıyı yok ediyor ve biyoçeşitliliği ortadan kaldırıyor. 

Nitekim bu evreye girmeden önce canlı türlerinin yüzde 80 ila 

yüzde 96’sı yok oldu. Bu kürsüden çokça sizlere sera gazı etkisi 

ve onun getirdikleriyle birlikte alınması gereken önlemlere ilişkin 

konuşmalar yaptım. Ancak altıncı yok oluşa doğru gittiğimizi 

duymak beni çok etkiledi” dedi.

66 milyon yıldır olmayan felaketin biz insanlık yüzünden 

bu gezegenin başına tekrar gelme ihtimalinin oldukça korkutucu 

olduğuna dikkati çeken Barış Kocagöz, “66 milyon yıldır hiçbir 

olgunun başaramadığı bu felaketin nedeni biz olacağız. Üstelik 

tehlike çanları bangır bangır çalmasına rağmen paranın gücüne 

boyun eğmiş, kısa vadeli düşüncelere hapsolmuş beyinler bu 

çanları duymuyor. Bizler ise halen buna seyirci koltuğundan 

bakarak sonu dram olan filmi izlemeye devam ediyoruz. Gelecek 

nesillere böyle bir dünya bırakmak gibi bir lüksümüz olmamalı. O 

nedenle sorumlu bireyler olarak ayrımsız hepimiz bu mücadelede 

yerimizi almalıyız” diye konuştu.  

Başkanların konuşmalarının ardından Meclis üyeleri 

sektörlerine ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında 

bulundu. İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Mehmet Esmer 

son günlerde yaşanan döviz artışının ihracat koşullarının 

iyileştirilerek lehimize değerlendirilebileceğini düşündüklerini 

belirterek bu konuda tüm sektör paydaşlarının el birliği ile ortak 

sinerji yaratmasının sektöre dinamizm katacağını ifade etti. Ayrıca 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürün alım-satım işlemlerinin de kuru 

üzüm ticareti için stratejik öneme sahip olduğuna değinerek 

pandemi döneminde üretici ve satıcılara verecekleri desteklerin 

arttırılması konusundaki beklentilerini dile getirdi. 

Toplantının son bölümünde söz alan Işınsu Kestelli, bu yıl 

dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Ege Ekonomik Forum’un 4 

Kasım Çarşamba günü saat 10:00’daki oturumunun İzmir Ticaret 

Borsası ana sponsorluğunda gerçekleşeceğini belirterek, “Forum 

kapsamında düzenlenecek ‘Tarım ve Gıda Sistemlerinin Yeniden 

Tasarlanması’ başlıklı oturumda onur konuğumuz Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli olacak. Moderatörlüğünü 

Bloomberg Tarım Editorü, aynı zamanda Borsamızın podcast 

sözcülerinden İrfan Donat yapıyor. Oturum başkanlığını 

yapacağım bu bölümde kıymetli konuklarımız olacak. TAGEM 

Genel Müdürü Nevzat Birişik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, İzmir Köy Koop 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Pınar Et Genel 

Müdürü Tunç Tuncer konuşmacı olarak yer alacaklar. Online 

olarak gerçekleşecek etkinliğe katılımlarınız bizlere güç verecek” 

diye konuştu.
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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) dünyanın en iyi 

pamuk lif analiz laboratuvarına sahip olduğunu birincilikleriyle 

ispatlamaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 

izin ile 31 Aralık 2014 tarihinde pamukta yetkili sınıflandırıcı 

lisansı alarak faaliyete geçen İZLADAŞ Türkiye’de pamukta ilk ve 

tek yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı olma özelliğini taşırken aldığı 

birinciliklerle de ülkemizin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

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 

etmektedir. İZLADAŞ, 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) ilk 

olarak 2017 yılında katılım sağladı. Bugüne kadar önemli başarılar 

elde eden İZLADAŞ, 2020 yılının ikinci etabında da birinci oldu. 

Böylelikle İZLADAŞ, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen CSITC 

çalışmasında art arda iki kez birinciliği elde ederek 2017 yılından 

bu yana toplamda dört birincilikle lif analiz cihazlarının ölçüm 

yeterliliğindeki istikrarını devam 

ettirdi. 

31 ülkeden 49 laboratuvar 

ve 87 cihazın katıldığı 

karşılaştırma testine İZLADAŞ, 

dört cihazı ile katılım sağladı 

ve tüm özelliklerde yüzde yüz 

tolerans değeri içinde ölçüm 

sonuçları alarak 100 tam puan 

elde etti. İZLADAŞ, Selçuk 

Şubesi Laboratuvarı 0,17 

değerlendirme skoru ile dünyada 

birinci sırada yer 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 işletmelerin çalışma standartlarının iyileştirilmesi 

amaçlanıyor.

Üç lokasyonda hizmet veriyor

İZLADAŞ, faaliyete geçtiği günden itibaren müşterilerine 

kalite odaklı çalışma sistemini benimseyerek, uluslararası kabul 

görmüş metotlar çerçevesinde, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri 

kapsamında doğru, güvenilir ve hızlı sonuç vererek uluslararası 

arenada da adından başarıyla söz ettiriyor. 

T.C Ticaret Bakanlığı denetiminde çalışmalarını sürdüren 

İZLADAŞ; İzmir Merkez Laboratuvarı,  Belevi-Selçuk Şube 

laboratuvarı ve Şanlıurfa Şube laboratuvarı ile 3 lokasyonda; 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.
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İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi 

Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası 

İzmir Şubesi, İzmir Esnaf, Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş 

İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve  İzmir 

Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği koordinasyonunda, İzmir’de 

yaşanan deprem sonucunda, ailesinde vefat olan depremzedelere 

konut yapımı, sosyal ve eğitim alanları yapımı ve gerekli olabilecek 

diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla düzenlenen “Birlikten 

İzmir Doğar” kampanyası 5 Kasım 2020 Perşembe günü İzmir 

Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısı ile 

başlatıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Oda, Borsa ve Birlik 

Başkanlarının katıldığı basın toplantısına İzmir ticaret Borsası’nı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz katıldı.

Basın toplantısında konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “30 Ekim Cuma günü saat 

14.51’den bu yana iyi değiliz. Güzel İzmir’imiz, son 100 yılın en 

şiddetli depremiyle sarsıldı. 116 insanımızı kaybettik. Biliyoruz 

ki her canın acısı tüm ülkenin yüreğinde. Bunu, Türkiye’nin dört 

bir yanından koşup yardıma gelen arama kurtarma ekiplerinin 

emeğinde, gözyaşında görüyoruz. Bunu, elinde avucunda ne varsa 

“belki bir yaraya ilaç olur” diyerek İzmir’e yollayan insanlarımızın 

tertemiz duygularında hissediyoruz. Yeniden ayağa kalkabilmek 

için bu büyük gönül bağından cesaret alıyoruz. Bu amaçla, İzmir 

Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası 

ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak kaybettiğimiz her can için bir 

kalıcı konut yapmak üzere 500’er bin lirayla ilk adımı atıyoruz. 

Hedefimiz kampanyamıza katılacakların katkılarıyla konutları 

tamamlayıp vefat eden vatandaşlarımızın aile bireylerine teslim 

etmek. Yaşadığımız bu büyük acıdan gereken dersleri çıkartarak 

izmir’i yeniden türkiye’nin çiçek bahçesi yapmak elimizde. Gelin 

siz de bizlere el verin.” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise 

kampanya kapsamında toplanacak bağışlarla kampanyada 

yer alan kurumlar tarafından konut ve diğer alanların inşaa 

edimesiyle depremzedelerin yaralarını mümkün olan en kısa 

sürede sarmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu şekilde felaketlerin 

bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, kampanyamıza herkesin 

katılımını bekliyoruz.” diye konuştu.
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Tarihin gördüğü en büyük salgınlardan biri olan Covid-19, 

sağlığın önemi kadar dünya kaynaklarının sonsuz olmadığını ve 

nüfusu 8 milyara koşan insanoğlunun doğa ile barışık yaşamasının 

bir gereklilik olduğunu da hepimize yeniden hatırlattı.

Daha kalabalık bir dünyada sağlıklı ve mutlu olarak yaşamak 

için bunu başarmaya mecburuz. Bu konuda her bireye ve her 

kuruma önemli görevler düşüyor.

İzmir Ticaret Borsası da çevreye duyarlı kurum politikası 

ve sosyal sorumluluk bilinciyle gelecek kuşakların daha sağlıklı 

bir dünyada büyümeleri için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini 

ekleyerek kurumun karbon ayak izini hesaplattı. 

Yapılan teknik çalışma kapsamında ISO 14064-1 Sera Gazı 

Hesaplaması Standardına göre İzmir Ticaret Borsası’nın 2019 

yılına ait faaliyetleri sonucunda 167 tCO2 birim karbon salınımı 

oluştuğu, bu salınımın etkisini sıfırlamak amacı ile 400 adet ağaç 

dikilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Kurulduğu tarihten bugüne birçok sosyal projeye imza atan 

İzmir Ticaret Borsası’nın “Gelenekten Geleceğe” sloganına uygun 

olarak sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir çevreye ulaşmak için her 

fırsatta doğayı koruyan ve daha iyi bir çevre oluşturmaya katkı 

sağlayan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Oluşan karbon 

salınımı etkisini sıfırlamak (karbon nötr) için dikilmesi gereken 

ağaç sayımız 400 adet. Ancak Yönetim Kurulu olarak 500 adet 

ağaç dikilmesine karar verdik. Bu sayede hem kurumumuzun 

karbon salınımını sıfıra indirgeyeceğiz hem de dikilecek 100 ilave 

ağaçla en kısa sürede İzmir Ticaret Borsası korusunu da hayata 

geçirmiş olacağız” dedi.

Işınsu Kestelli, “İklim felaketinin ulaştığı nokta gelecek 

adına endişe verici boyutlarda. Dünya ısısının yükselmesi yakın 

bir gelecekte çok sayıda bitki ve hayvan türünün neslini tüketecek. 

İklime dayalı göç dalgaları yaşanacak. Bir virüsün milyarlarca 

insanı evlerine kapatabildiği bir dünyada en başta kendi sağlığımız 

için doğaya saygı duyarak yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz. 

Dolayısıyla dünya üzerindeki her birey ve her kurum çevreyle 

ilgili her konularda çok daha duyarlı olmak zorunda. Tarım ve 

gıda sektörünün ekolojik ayak izi de son derece büyük. Tarım 

küresel karbon salınımında ciddi bir paya sahip. Küresel olarak 

sürdürülebilir bir gıda sistemi kurmak istiyorsak, tarımda temiz 

ve akıllı üretim sistemlerinin kullanılması şart. İzmir Ticaret 

Borsası olarak bizler çevreye karşı daima çok hassas politikalar 

izledik. 2019 yılı itibariyle de 14001 çevre yönetim kalite sistemini 

kurmak ve Borsamızın karbon ayak izini hesaplamak için 

çalışmalara başladık. Çünkü doğal kaynaklarımızın bizim en 

büyük zenginliğimiz olduğuna inanıyoruz. Ve onları korumak 

adına azami gayret sarf ediyoruz” diye konuştu. 

 

Sera Etkisi / Karbon Salınımı Nedir?

Güneşten gelen radyasyonun yüzde 30’u, gezegendeki 

bulutlar, buzullar ve diğer yansıtıcılar tarafından yansır ve başta 

karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde 

bulunan gazlar tarafından tutulur, bu sayede Dünya ısınır. 

Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi adı verilir. 

Sera etkisine yol açan gazlara ise sera gazları adı verilir. Başlıca 

sera gazları karbondioksit, metan, azot oksit ve florlu gazlardır. 

Sera etkisi doğal bir süreç olup gezegenimizin ısısını yaşanabilir 

bir dengede tutmaktadır. Sera gazları atmosferde belirli bir 

oranda bulunmaktadır, ancak bu gazlar atmosferde insan etkisi ile 

arttığında yerkürede ısınma büyük oranda artar ve bu da küresel 

ısınmayı, beraberinde iklim değişikliğini ve buna bağlı doğal 

felaketleri tetikler.

örnek uygulama
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarım alanında çalışmalar 

yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl beşinci 

kez “Tarım Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışmasını düzenliyor. 

Yarışmayla birlikte tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü 

arttırmak adına çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, 

genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için 

gençlerin tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı 

çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye 

teşvik edilmesi hedefleniyor.

Dört ayrı başlık altında; “Bitkisel ve Hayvansal Üretim”, 

“Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma”, “Tarımda Bilişim ve 

Teknoloji” ile “Kırsal Kalkınma ve Kadın” konularında açılan 

yarışmaya başvurular, 18 Aralık 2020 tarihine kadar kabul 

edilecek.

Yarışmacılar, www.itb.org.tr/duyurular internet adresinde 

bulunan yarışma şartnamesindeki başvuru formunu eksiksiz 

doldurup imzalayarak e-posta (arge@itb.org.tr), posta yoluyla 

veya elden İTB’ye ileterek başvuru yapabilecek.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme yolunda tarımın 

hayati rolüne dikkati çekerek, “Gençlerin tarım ve hayvancılık 

sektörünün içinde tutulması, çözmemiz gereken çok büyük 

bir mesele. 129 yıldır İzmir’e ve ülke ekonomisine hizmet eden 

İzmir Ticaret Borsası olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda 

evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edinmiş bir kurumuz. 

Başarıların tesadüflerin eseri değil, istikrarlı çalışmaların ürünü 

olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, bu yıl beşincisini 

düzenleyeceğimiz Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikir 

Yarışmamızla tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençleri 

destekleyerek yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. 

‘Gelenekten Geleceğe’ anlayışıyla hareket eden İzmir Ticaret 

Borsası olarak bu yolda her zaman gençlerimizin yanındayız” diye 

konuştu.

Başvuruların tamamlanmasının ardından Borsa yönetimi, 

akademisyenler ve resmi kurum temsilcilerinden oluşacak jüri 

tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda birinci olan 

projeye 5.000, ikinci olan projeye 3.500, üçüncü olan projeye 

ise 2.500 TL para ödülü verilecek. İlk üçün yanı sıra dört, beş ve 

altıncı olan projeler de 1.500’er TL başarı ödülüne sahip olacak.

Sonuçlar, kamuoyuna basın ve İzmir Ticaret Borsası 

internet sitesi www.itb.org.tr kanalıyla duyurulacak ve ödüller 

hak sahiplerine İzmir Ticaret Borsası’nın belirleyeceği tarihte 

düzenlenecek tören ile takdim edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar detaylı bilgiye www.

itb.org.tr internet adresinden ve 0232 481 10 65-10 numaralı 

telefondan ulaşabilirler.

’un 
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan “Dünya 

Nüfus Beklentisi” başlıklı rapora göre şu an yaklaşık 7,7 milyar 

olan dünya nüfusu 2050 yılında iki milyar artarak 9,7 milyara 

yükselecek. Raporu hazırlayan uzmanlar ayrıca, olağanüstü olaylar 

olmaması durumunda dünya nüfusunun içinde bulunduğumuz 

yüzyılın sonunda 11 milyar olacağı öngörüsünde bulunuyor. 

Nüfusun bu denli hızlı artışının bir sebebi de dünya çapında 

ortalama insan ömrünün uzaması.

Nüfus artışına paralel olarak da çiftçilerin şu anda 

ürettiklerinden yaklaşık %70 daha fazla gıda yetiştirmek zorunda 

kalacağının tahmin edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu talebi 

karşılamak için çiftçiler, tarım şirketleri, teknoloji firmaları, devlet 

kurumları birlikte bir yol çizip hareket etmek zorundalar. 

Süreç kimsenin tek başına yönetebileceği bir yol değil 

maalesef. Savaşların artık “Tarım ve Gıda Ticareti Savaşları” 

şeklinde olduğu günümüzde süreç maalesef zorlu ve uzun.

Bir de karşımıza su, gıda, toprak ve enerji sorunları çıkıyor. 

İklim krizleri, kuraklıklar, afetler ve tabii ki de pandemi dünyayı 

etkilemiş durumda. Uzmanlar tarafından içinde bulunduğumuz 

tarihte bile yaşadığımız dünyada 2 milyar aç insan olduğu dile 

getiriliyor. Adil ve güvenilir gıda erişimindeki sorunlar herkes 

tarafından dillendiriliyor.

Özellikle ülkemizde gençlerin tarımdan ve kırsal alandan 

kaçması ve tarımsal üretimde 55 yaş ve üstünün çok ağırlıkta 

olması bu süreçte ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. 

Ayrıca dünya çapında 1,1 milyar insanı istihdam eden dev sektör 

tarımın, son yıllarda işgücü kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı da bir 

gerçek.

Sağlıklı ve uzun yaşam tüm dünya insanlarının ağızına 

yapışmış durumdayken, tarım ve gıda popülaritesini iyice 

artırmış durumdayken, dünyadaki nüfus artışı hızla devam eder 

durumdayken bir de karşımıza Covid-19 Pandemisi çıktı.

Pandemi karşımıza resmen bir dünya savaşının yarattığı 

etkiden daha fazlası ile, 1.000.000 üzeri ölüm ile, bizi karşı karşıya 

bıraktı. İnsanlar evlere kapandı. Hayat yavaşladı. Sosyal ortamlar 

neredeyse yok olma seviyesine geldi. Tüm dünya ekonomik 

durgunluğun içine girdi. İnsan yaşamı için zorunlu olmayan 

hiçbir şey alınmamaya başladı. Herkes marketlere, manavlara 

yani gıdaya hücum etti. Marketler resmen talan edildi. İstedikleri 

gıdayı bulamayan insanlar telaşa düştü. 

Tüm insanlığın aklında tek soru oluştu: Aç mı kalacağız?

Bu noktada sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve sağlam 

adımlar atmak gerekliliği ön plana çıkmıştır. Hayatımızın en 

derinine giren dijital dünya tarım ile de iç içe geçmek zorundadır. 

Dijital devrimin artık tarım alanında hamleler yapması 

gerekmektedir.

İşte bu noktada karşımıza “Akıllı Tarım” tabir ettiğimiz 

kavram çıkıyor.

Modern tarıma atıfta bulunmanın birçok yolu vardır. Basitçe 

akıllı tarım da bunlardan biridir aslında.

Akıllı tarım, çoğunlukla tarımda IoT çözümlerinin 

uygulanmasını göstermek için kullanılır. Çiftçiler, IoT sensörlerini 

kullanarak bilinçli kararlar verebilir ve tarımsal ve hayvansal 

üretimde işlerinin hemen her yönünü iyileştirebilirler.

Örneğin, çiftçiler mahsullerin durumunu izlemek için akıllı 

tarım sensörlerini kullanarak, optimum verimliliğe ulaşmak için 

tam olarak kaç tane böcek ilacı ve gübre kullanmaları gerektiğini 

tanımlayabilirler. 

Tarımda teknolojik yenilik aslında yeni bir şey değil. İlk 

insanlar el aletlerini geliştirdiler, yıllar ilerledikçe sanayi devrimi 

ile devasa makineler ortaya çıkmaya başladı. Traktörler değişti ve 

Bilge KEYKUBAT
Ar-Ge Müdürlüğü / Uzman
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gelişti, uydular çıktı karşımıza ve tabii ki de 

olmazsa olmaz internet ve dijital dünya.

İşte bu aşamada; Akıllı tarım, 

tarımın geleceğini bir sonraki seviyeye 

taşıyacak olan araç. Akıllı tarım, çiftçiler 

arasında daha yaygın hale geliyor ve yüksek 

teknolojili tarım, tarımsal dronlar ve 

sensörler artık dünya tarımında standart 

hale geliyor.  

Dünyada çiftçiler, günlük işlerinin verimliliğini artırmak 

için akıllı tarım tekniklerini kullanmaya başlamış durumdalar.  

Tarlalardaki sensörlerle toprağın asitliğini, sıcaklığını, nem 

durumunu, topografik yapısını takip edebilmekte, uydular ile 

iklimsel anlık verilere ulaşabilmekte, ellerindeki akıllı telefonlarla 

ekipmanlarını, ürünlerini, çiftlik hayvanlarını, seralarını uzaktan 

izleyebilmekte, hayvanlarının hastalanıp hastalanmadığını 

görmekte, istatistiki verilere bir çırpıda ulaşabilmekte, dronlar ile 

verim ve kalite tahminleri, hastalık ve zararlı tespiti ve ilaçlama 

işlemleri yapılabilmekte, traktörlere takılan vericiler ile hassas 

ekimler ve tarla işlemeleri yapılabilmekte, kontrollü bir seradaki 

her şeyi kontrol edebilmekte, su tüketimini azaltmakta, haşere 

izleme ve kontrolü sağlamakta, UV ışık ile çilek ve asmalarda küfü 

kontrol etmekte ve fungisit uygulamalarına ihtiyacı azaltmakta, 

toprak sıkışmasını, CO2 emisyonlarını ve küf kaynaklı üretim 

kayıplarını azaltarak çiftçilikte sürdürülebilirliği iyileştiren 

robotlar kullanmakta, aşırı sıcakta ve hatta  gece boyunca 

çalışarak insanlara hastalık bulaşma riskini azaltan ve üretimde 

çalışan insanların yaşam standartlarının iyi yönde etkileyen 

sistemler kullanılmakta ve tabii ki de olmazsa olmaz veri kayıtları 

ve kontrolü için kullanılmaktadır.

İşte tüm bu teknikler, üretim maliyetlerinin aza 

indirilmesinde, doğal kaynakların korunmasında, üretim 

çıkıtlarının iyileştirilmesinde, işçiliğin azaltılmasında, üreticinin 

yaşam şartlarını kolaylaştırmasında ve tabii ki de tarımsal 

üretimin artmasında önemli olacaktır.

Yapılan araştırmalarda da küresel akıllı tarım pazar 

büyüklüğünün 2025 yılına kadar günümüz değerinin üç katına 

çıkarak 15,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bizim ülkece 

bu rakamdan çıkarmamız gereken sonuç ise akıllı tarımı şu 

ankinden daha çok sahiplenmemiz ve benimsememiz gerektiğidir.

Gelenekten Geleceğe sloganı ile de tarımda dijitalleşmenin 

ve akıllı tarımın önemini vurgulayan ve tarım sektörünün 

ülkemizdeki en önemli mihenk taşlarından biri olan Borsamız; 

Pandemi günleri ile iyice kendini göstermeye başlayan akıllı tarım 

uygulamalarına ülkemizin en hazır kurumları arasında yerini 

almış durumdadır.

2017 yılında 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 atıldı ve ayrıntılı bir rapor hazırlandı. Bu 

rapor, ülkemizde konuyla ilgili yapılmış en kapsamlı çalışmalardan 

biri; bir nevi yol haritası, aynı zamanda İzmir 

Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) kurulması 

fikrinin de altyapısını oluşturmuştur.

2019 yılında İzmir Kalkınma Ajansı 

desteği ile İTTM’nin kurulabilmesi 

konusunda fizibilite çalışması 

gerçekleştirilmiş ve en başarılı fizibilite ilan 

edilerek İZKA tarafından kabul edilmiştir. 

İTTM’nin kurulumuna yönelik çalışmalar 

tüm hızıyla devam etmektedir.

İzmir Ticaret Borsası, tarımın teknolojik dönüşümüne 

öncülük etmek hedefiyle, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) 

projesini hayata geçirmiştir. İTTM tarımı sürdürülebilir, rekabetçi 

ve verimli hale getirmek için bilgi ve iletişim sektörünün tarıma 

daha güçlü katılımını desteklemeyi amaç edinmiştir. 

İTTM ekosistemi kapsamında, tarım işletmeleri & çiftçiler, 

tarım makinesi üreticileri, teknoloji firmaları, üniversiteler, 

akademisyenler, girişimciler, öğrenciler, üretici birlikleri, 

kooperatifler, oda, borsa vb. sivil toplum kuruluşları, fon 

sağlayıcılar ve finansörler, düzenleme ve denetleme yetkisine 

sahip ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler bulunmaktadır.  

İTTM’nin kullanıcılarına sunacağı avantajların başında 

verimlilik ve karlılık artışı, girdi optimizasyonu, maliyetlerin 

düşürülmesi, açık inovasyon ortamı, güvenilir danışmanlık ve 

eğitim hizmetleri, teknik bilgi ve uygulama alanlarına erişim, yeni 

iş modelleri oluşturulmasına destek, fon kaynaklarına erişim, 

bilimsel çözüm olanakları, kamu-üniversite-özel sektör işbirliği, 

yerli tarım teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi ile daha 

düşük maliyetli ve ülke şartlarına uygun çözüm alternatifleri ve 

rekabet gücü gelmektedir. Projenin nihai hedefi İTTM’nin bir 

Tarım Teknoparkına dönüşmesidir.

2050 yılında yaklaşık 10 milyara yükselmesi ön görülen 

dünya nüfusun aç kalmaması için akıllı tarım kaçınılmazdır. Akıllı 

tarımı ülkemize adapte etmek bizim için olmazsa olmazlardandır. 

Kırsal alanda çiftçilik yapanların yaş ortalamasının 55-60 olduğu 

bir ülkede olduğumuzu unutmamamız gereklidir. Akıllı tarımı 

ülkemize adapte etmenin en önemli yollarından biri gençleri 

tarıma çekmektir. Bu açıdan da İTTM önemli bir görev üstlenmiş 

bulunmaktadır.
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Facebook, TOBB, ICC ve Habitat’ın İstanbul’da faaliyete 

geçirdiği topluluk merkezi Facebook İstasyon’un İzmir’deki uydu 

merkezi için açılış protokolü imzalandı.

Protokol imza töreniyle, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Facebook, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret 

Odası (ICC) ve Habitat Derneği’nin (Habitat) İstanbul’da 

faaliyete geçirdikleri topluluk merkezi “Facebook İstasyon”un 

uydu merkezlerinden birinin İzmir’de açılması için hazırlıklara 

başlandı. Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri 

olarak görülen Facebook İstasyon, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 

insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların 

büyümek için ihtiyaç duydukları dijital becerilere, kaynaklara ve 

bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

İstanbul’daki Facebook İstasyon’dan sonra Samsun, Denizli, 

Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa ve Ankara’da 

protokolleri imzalanan uydu merkezlerin sonuncusu olan İzmir 

İstasyon’da, toplumun ve kent ekonomisinin dijitalleşmesine 

odaklanan bir dizi farkı eğitime, programa ve atölye çalışmasına 

ev sahipliği yapacak.

Bornova’da Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirilen protokol 

imza töreni, online bir bağlantı ile katılan Facebook Türkiye Kamu 

Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ile birlikte 

Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Bornova Belediye Başkanı Dr. 

Mustafa İduğ’un katılımıyla gerçekleşti.

“Facebook İstasyon“ projesi kapsamında Türkiye’nin 

farklı şehirlerinde uydu topluluk merkezleri açma konusundaki 

heyecanını dile getiren Facebook Türkiye Kamu Politikaları 

Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, şöyle konuştu: “Facebook 
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olarak, çok uzun zamandır Türkiye ekonomisine katkıda 

bulunmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizdeki insanlara, 

topluluklara ve KOBİ’lere ihtiyaç duydukları dijital becerileri 

sunarak başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz 

yıl Eylül ayında İstanbul’da açtığımız Türkiye’deki ilk topluluk 

merkezimiz Facebook İstasyon, bu yolda attığımız en önemli 

adımlardan biriydi. Ancak, girişimlerimizin sadece İstanbul ile 

sınırlı kalmayacağı sözünü verdik. TOBB ve Habitat iş birliğiyle 

İzmir’de açtığımız uydu merkezimiz ile bu sözümüzü tutuyoruz. 

İlerleyen dönemlerde farklı illerde açmaya devam edeceğimiz bu 

uydu merkezlerle Türkiye’deki işletmelere, topluluklara ve bireylere 

destek olmaya devam edeceğiz. Tüm topluluk merkezlerimizde 

bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK’ların dijital dünyada 

kendilerini geliştirebilmeleri adına online alanlar üzerinden 

ihracat stratejileri geliştirmek, dijital pazarlama araçlarını 

kullanmak, Facebook ürünleri hakkında bilgi edinmek ve dijital 

iletişim aracılığıyla büyümek gibi bir dizi farklı konuya odaklanan 

eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz.”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, 

yaptığı açıklamada, “İzmir Türkiye’nin en önemli ekonomik 

merkezlerinden biridir. Facebook İstasyon’un uydu merkezinin 

İzmir’e açılması kentin girişimcilik potansiyelini güçlendirecektir. 

İzmir İstasyon ile gerek İzmir girişimcilik ekosistemindeki aktörler 

arasındaki gerekse İzmir’deki ekosistemin İstanbul, Ankara 

ve yurtdışı ile bağlantıları güçlenecektir. Merkezde İzmir’deki 

girişimci kurullarımızın liderliğinde KOBİ’leri geliştirmeye 

yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecektir. Bugün atılan imzaların 

kent ekonomisi için hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, 

“Samsun, Denizli, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Kırklareli, 

Van ve Trabzon’dan sonra İzmir’de de uydu topluluk merkezinin 

kuruluşu için ilk adımı atıyoruz. Bir iyi niyet sözleşmesi olarak 

gördüğümüz bu protokol ile temelde bölgedeki girişimciliğin 

desteklenmesini hedefliyoruz. Eğitim, Ortak Çalışma Alanı 

ve Ön Kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak 

işletilmesini planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, 

öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren 

networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacaktır ” ifadelerini 

kullandı. Habitat Derneği’nin Türkiye’nin 81 ilinde 5 binden 

fazla gönüllüsü olduğunu belirten Hazır, Habitat Derneği’nin 

gönüllüleri aracılığıyla hali hazırda yürütücülüğünü üstlendikleri 

birçok eğitimi programını uydu topluluk merkezlerinde de 

yaygınlaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Facebook İstasyon’un uydu merkezi olacak ve İzmir Ticaret 

Borsası koordinasyonunda Bornova Belediyesi ile birlikte 

yürütülecek olan İzmir İstasyon’a ilişkin açıklamalarda bulunan 

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, “Günümüzde her işin başı eğitim. İster yeni mezun bir 

genç ya da kendi sektöründe belli bir noktaya gelmiş olalım hiç 

fark etmiyor. Her birimiz düzenli olarak kendimizi güncellemek 

zorundayız. İnsan olarak birer mobil uygulama olmadığımıza 

göre kimsenin bu güncellemeleri bize hazır bir şekilde sunma 

olasılığı da bulunmuyor. Gelişen teknolojilere paralel olarak bunu 

bizzat kendimiz yapmak zorundayız. İzmir İstasyon da tam olarak 

bu işlevi üstlenecek. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki insanları, 

toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların büyümek için 

ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine 

yardımcı olacak. KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijitalleşme yoluyla 

ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konuma erişmesine 

katkı koyacak eğitimlere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. İzmir 

Ticaret Borsası olarak bu projenin dijital eğitim alanında önemli 

bir fırsat eşitliği sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook İstasyon’un uydu merkezi olacak İzmir 

İstasyon’un yürütücüleri arasında yer alan Bornova Belediye 

Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise, “Bornova Belediyesi olarak bugüne 

kadar dijitalleşme ve inovasyon konusunda önemli projeler 

hayata geçirdik. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile imzaladığımız 

protokolle de inovasyon hamlemizin en büyük adımını atmış 

olduk. Artık, bu alanda yaptığımız çalışmaları daha üst seviyelere 

taşıyacağız. Teknoloji alanında önemli bir alt yapıya sahip 

olan Bornova, bu proje sayesinde Ege Bölgesi’nin inovasyon 

merkezi haline gelecek. İlçemize ve İzmir’imize değer katacak 

bu birlikteliğin özellikle gençler ve kadınlar olmak üzere tüm 

girişimciler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bornova 

özelinde birlikte yürütülebilecek projeler değerlendirilecek, 

Bornova’ya değer katacak işlerin önü açılacaktır. Pozitif sonuçlar 

edeceğimiz bu tip işbirliklerinin artmasını arzuluyorum” diye 

konuştu.

İzmir İstasyon, farklı sosyal gruplara ve topluluklara bir araya 

gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri 

fiziksel bir alan sunarken, aynı zamanda şehirdeki işletmelere 

küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş 

bulmaları için de destek olmayı hedefliyor.

Online eğitimler devam ediyor

İşbirliği protokolünün ardından hayata geçirilen ve finansal 

okuryazarlıktan, dijital pazarlamaya bir çok farklı konu yelpazesine 

sahip online eğitimler Kasım ayı boyunca sürecek, Aralık ayı 

boyunca da devam edecek. Online ders takvimine İzmir Ticaret 

Borsası internet sitesi www.itb.org.tr ve sosyal medya hesaplarını 

takip ederek ulaşabilirsiniz
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Kestelli’den Soyer ziyareti

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, İZTO Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer’i 8 Eylül 2020 Salı 

günü makamında ziyaret etti.

İTB heyetinden kurtuluş coşkusu

T.C. İzmir Valiliği organizasyonunda 

9 Eylül Çarşamba günü İzmir’in 

Kurtuluşu’nun 98. yıldönümü dolayısıyla 

Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Konağı 

önünde düzenlenen törene İTB Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı. 

Heyet, törenin ardından Borsamız adına 

Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

İTB’ye TMO ziyareti

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel 

Müdürü Ahmet Güldal ve beraberindeki 

heyet 15 Eylül 2020 Salı günü İTB’yi ziyaret 

etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, 

Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, 

Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Genel 

Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak ve 

Başkanlık Danışmanı Mustafa Yağcıoğlu 

TMO Heyetiyle görüş alışverişi yaptı ve 

Borsa  çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İTB’den İzQ Brifing Toplantısı’na katılım

İzQ Brifing Toplantısı17 Eylül 2020 

Perşembe günü Tarihi Havagazı 

Fabrikası’nda, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında 

gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Bülent Arman katıldı.

İTB Gazileri unutmadı

Gaziler günü dolayısıyla 19 Eylül 2020 

Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda 

düzenlenen anma törenine İzmir Ticaret 

Borsası adına Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı.

İTB’den Ege Turizm Merkezi Çeşme 

Projesi Toplantısı’na katılım

T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 

Nuri Ersoy’ un teşrifiyle ve İZTO ev 

sahipliğinde 19 Eylül 2020 Cumartesi 

günü gerçekleştirilen Ege Turizm Merkezi 

Çeşme Projesi toplantısına İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı.

Meclis Başkanı Kocagöz, TOBB Strateji 

Geliştirme Toplantısı’na katıldı

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz 19 Eylül 2020 Cumartesi 

günü TOBB Strateji Geliştirme ve Yüksek 

Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Kestelli, Ticaret Borsaları Konseyi 

Toplantısı’na katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
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Başkanı Işınsu Kestelli 21 Eylül 2020 

Pazartesi günü düzenlenen TOBB Ticaret 

Borsaları Konseyi toplantısına katıldı. 

Fransa Büyükelçisi İTB’de

Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, 

Başkonsolos Olivier Gauvin, Büyükelçilik 

Ekonomi Müsteşarı Daniel Gallissaires, 

Kültür Müsteşarı Jean Jacques Victor, 

Business France Ülke Müdürü Veronique 

Priour, Basın Ataşesi Alexia Jarrot ve Fransa 

İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak’tan 

oluşan heyet 24 Eylül 2020 Perşembe günü 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini 

ziyaret etti. Ziyaret programı kapsamında 

Borsa çalışmaları ve projeleri hakkında 

sunum yapıldı ve salon işlemleri hakkında 

bilgi paylaşımında bulunuldu.

YİK’de tarımsal gelişmeler değerlendirildi

İzmir Ticaret Borsası Yüksek İstişare 

Kurulu Toplantısı 24 Eylül 2020 Perşembe 

günü video konferans yöntemiyle 

gerçekleştirildi. Toplantıda güncel 

ekonomik konular, tarım ürünleri ve 

ticaretine ilişkin son gelişmeler hakkında 

sektör temsilcisi üyeler ile fikir alışverişinde 

bulunuldu.

Kestelli İZKA Yönetim Kurulu 

Toplantısı’na katıldı

İZKA Yönetim Kurulu Toplantısı 30 

Eylül 2020 Çarşamba günü İzmir Valisi 

Yavuz Selim Köşger başkanlığında 

gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli katıldı.

İTB ve İş dünyasından Azerbaycan’a 

destek mesajı 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ve İzmir iş dünyası 

temsilcileri, 30 Eylül 2020 Çarşamba günü 

Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) 

Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. 

Asif Kurban ile bir araya geldi. Kestelli 

ve iş dünyası temsilcileri kardeş ülke 

Azerbaycan’ın Ermeni güçleri tarafından 

saldırıya uğraması ve verilen sivil kayıplar 

nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtip, 

Azerbaycan’a destek mesajı verdiler.

Kestelli, TOBB Lisanslı Depoculuk 

Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

TOBB Lisanslı Depoculuk Sistemi 

Değerlendirme Toplantısı Ticaret Borsası 

Başkanlarının katılımlarıyla 5 Ekim 2020 

Pazartesi günü video konferans üzerinden 

gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli katıldı.

Kestelli, TOBB Ege Bölgesi Odalar ve 

Borsalar Toplantısı’na katıldı

TOBB ev sahipliğinde video konferans 

yöntemiyle 7 Ekim 2020 Çarşamba 

günü gerçekleştirilen Ege Bölgesi Oda 

ve Borsalar Toplantısı’na İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli katıldı.

Tarımda Fransa ile işbirliği 

İzmir Fransa Fahri Konsolosu Zeliha 

Toprak, Fransa Büyükelçiliği Tarım 
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Müşaviri François Viel ve Tarım Ataşesi 

Bozkurt Özserezli 15 Ekim 2020 Perşembe 

günü İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. 

Ziyarette iki ülke arasındaki muhtemel 

işbirliği olanakları değerlendirildi, Borsa 

projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İTB’den Fransa Büyükelçisi ziyareti

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Bülent Arman ve 

Ercan Korkmaz, İzmir Fransa Fahri 

Konsolosu Zeliha Toprak, İzmir Ticaret 

Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü 

ve Koordinatör Zeynep Tansuğ Solak 22 

Ekim 2020 Perşembe günü Ankara’da 

bir dizi temaslarda bulundu. Program 

kapsamında ilk ziyaret Fransa Büyükelçisi 

Hervé Magro’ya gerçekleştirildi.

İTB’den TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Bülent Arman ve 

Ercan Korkmaz, Genel Sekreter Dr. Erçin 

Güdücü ve Koordinatör Zeynep Tansuğ 

Solak 22 Ekim 2020 Perşembe günü TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na nezaket 

ziyaretinde bulundu.

Kosova’dan İTB’ye ziyaret

Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Ilir 

Dugolli, Kosova İzmir Fahri Konsolosu 

Muharrem Toprak ve beraberindeki heyet 

26 Ekim 2020 Pazartesi günü İzmir Ticaret 

Borsası’nı ziyaret etti. İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ercan Korkmaz tarafından karşılanan 

heyete Borsa Genel Sekreteri Dr. Erçin 

Güdücü’nün yaptığı sunumla kurum 

çalışmaları, salon işlemleri ve projeler 

hakkında bilgi aktarıldı. 

 İTB’den girişimciliğe katkı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Bülent Arman İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 

ev sahipliğinde 26 Ekim 2020 Pazartesi 

günü gerçekleşen İzQ İzmir Girişimcilik 

ve İnovasyon Merkezi Bilgilendirme 

Toplantısı’na katıldı.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 

Açık Kürsü Toplantısı’nın konuğu 

Nurten Öztürk oldu

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası 

tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın 

Girişimciler Kurulu’nun Açık Kürsü 

Toplantıları kapsamında 26 Ekim Pazartesi 

günü “Birbirimizden Güç Alıyoruz” konulu 

söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin konuk 

konuşmacısı TOBB Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı ve Opet Yönetim Kurulu 

Kurucu Üyesi Nurten Öztürk oldu.

İTB Cumhuriyet Bayramı’nda Ata’nın 

huzuruna çıktı

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet 

Bayramının 97. yıldönümü dolayısıyla 

düzenlenen çelenk sunma törenine İzmir 

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz ve Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı. İTB 

Heyeti törenin ardından Borsa adına 

Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Kestelli, İzmir Depremi Koordinasyon 

Toplantısı’na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
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Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve İzmir Valisi 

Yavuz Selim Köşger’in iştirakiyle 2 Kasım 

2020 Pazartesi günü düzenlenen İzmir 

Depremi Koordinasyon Toplantısı’na 

İzmir Ticaret Borsası adına Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli katıldı.

Kocagöz CICCA Genel Kurul 

Toplantısı’na katıldı  

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz 05 Kasım 2020 Perşembe günü 

CICCA Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 

Kestelli’den Hisarcıklıoğlu’na karşılama

 İzmir’de yaşanan deprem sonrası deprem 

bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere 

6 Kasım 2020 Cuma günü İzmir’e gelen 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 

karşılayan heyette İzmir Ticaret Borsası 

adına Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli yer aldı.

İl ve ilçe Oda / Borsaları İzmir için tek 

yürek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

teşrifleriyle 6 Kasım 2020 Cuma günü İzmir 

İli ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısı 

İZTO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası adına 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz katıldı.

İTB Heyeti 10 Kasım’da Ata’nın 

huzurunda

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen 

10 Kasım Ulu Önder Atatürk’ü anma 

töreni T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum’un teşrifiyle Cumhuriyet 

Meydanı’nda gerçekleştirildi. Anma 

törenine İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 

katıldı.

TİM ve TİM bünyesindeki İhracatçı 

Birliklerinden “Birlikten İzmir Doğar” 

yardım kampanyasına bağış

İzmir depremi nedeniyle İzmir iş dünyası 

tarafından başlatılan “Birlikten İzmir 

Doğar” yardım kampanyasına Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki 

61 İhracatçı Birliğiyle birlikte 10 Milyon 

TL katkıda bulunacağını açıkladı. Bağış 

miktarının açıkladıklandığı toplantı 

11 Kasım 2020 Çarşamba günü Ege 

İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde ve TİM 

Başkanı İsmail Gülle’nin teşrifiyle yapıldı. 

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası adına 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

katıldı.

Tarım ve Orman Sektörlerindeki 

Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm 

Önerileri Toplantısı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Sektörlerindeki Hedefler 

ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri 

Toplantısı EBSO ev sahipliğinde ve İzmir 

Ticaret Borsası, İZTO ve EBSO ortaklığında 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin teşrifiyle gerçekleştirildi. 

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 

Zincircioğlu, Genel Sekreter Dr. Erçin 

Güdücü, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 

Pınar Nacak ve Borsa idari kadrosu katıldı.
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