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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 18 

Eylül 2014, Perşembe günü İzmir Ticaret 

Borsası’nı ziyaret etti. Bakan Zeybekci 

Korbey’de pamuk seansına katıldı, kuru 

üzüm salonu işlemlerini inceledi. Bakan 

Zeybekci’ye Korbey seansı sırasında 

flashmob sürprizi yapıldı. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Konservatuar Bölümü 

öğrencileri gitar eşliğinde Cemilem ve 

Hekimoğlu türkülerini seslendirdi.

İzmir Valisi Mustafa Toprak, 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu ve T.C. Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Adnan Yıldırım’ın da eşlik 

ettiği Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 

Korbey’de 10 dakika süren seansta simsar 

ve ajanların pamuk alım satım işlemlerini 

izledi. Zeybekci, seans öncesinde yaptığı 

konuşmada, Korbey’de alış-verişin 

sözle yapıldığı yerlerden beri olduğunu 

belirterek “ Bu müthiş bir gelenek. Sözün 

senet olduğu, herkesin o söz üzerine 

iş yaptığı bir yer burası. Bizim birlerce 

yıllık geleneğimizde, o Ahi teşkilatımızın 

geleneği olan söze tabi olmak ve sözle iş 

yapmak burada bu kadar güzel anlam 

bulmuştur” diye konuştu. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli de Korbey seansı 

başlamadan önce yaptığı konuşmada, 

çekirdeksiz kuru üzüm ve pamuğun 

Türkiye Ege ekonomisi için hayati bir 

önem taşıdığının altını çizdi. Türkiye’nin 

borsacılık geleneğinin en kurumsallaşmış 

yeri olan İzmir Ticaret Borsası işlem 

salonlarında Sayın Zeybekci’yi 

ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını 

belirten Kestelli şunları söyledi:

“Üzüm, Osmanlı’nın son döneminde 

Bakan Zeybekci, 

İTB salonlarını inceledi
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borsa dışı bir ürün olarak bir avuç 

azınlığın kontrolündeydi. Tarihi vesikalar, 

Yemiş Çarşısı’nda gerçekleşen işlemlerde 

pek çok usulsüzlük yapıldığını yazıyor. 

Cumhuriyetle birlikte üzüm 1924 yılında 

borsa ürünleri arasına alındı ve ilk ürün 

töreni büyük bir coşkuyla yapıldı. 90 yıldır 

üzüm salonumuzda oluşan fiyatlar, dünya 

piyasaları için referans işlevi görüyor. 

Benzer bir ihtiyaçla Borsamızda 1940 

yılında geçilen Korbey sistemi de pamuk 

piyasasında sözün senet haline geldiği 

güçlü bir geleneği başlatmış ve devam 

ettirmiştir. Korbey sisteminde pamuğun 

cinsi, kalitesi ve fiyatı yüksek sesle dile 

getirildikten sonra, salonda yalnızca 

“aldım” ve “sattım” sözcükleri duyulur. Bu 

iki sözcükle, milyonlarca lira tutarındaki 

binlerce ton pamuk el değiştirir. İzmir 

Ticaret Borsası’ndaki korbey, fiyatların 

oluştuğu bir yerdir. Burada alım 

satımlardaki ciddiyetin korunması için, 

üyelerin pamuğu ticari teamüllerin 

dışındaki ifadelerle tanımlamaları, 

fiyatların tam olarak belirlenmesine engel 

oluşturabilecek tabirlerin ve şartların ileri 

sürülmesi kesinlikle yasaktır. İzmir Ticaret 

Borsası’na özgü bir sistem olan korbey 

yöntemi, ticarette dürüstlüğün simgesi 

olarak dikkat çekmekte; Borsa üye ve 

yöneticileri için gurur vesilesi olmaktadır. 

Günümüzde de düzenli olarak yapılan 

Korbey seanslarında pamuk fiyatları 

tespit edilmekte ve tüm dünyaya ilan 

edilmektedir.”

Türkiye’deki borsaların pek azında 

bu tür salon işlemleri yapıldığını belirten 

İzmir Ticaret Borsası’nın salon işlemleri 

konusunda en deneyimli borsa olduğunu 

vurgulayan Kestelli, tarım ürünleri 

ticaretinin Borsa salonlarında yapılmasını 

teşvik eden düzenlemelerin uygulamaya 

konulmasını talep etti. Kestelli, “Tarım 

ürünleri ticaretinin Borsa salonlarında 

yapılmasını teşvik eden düzenlemelerin 

uygulamaya konulması tarım ve ticaret 

sektörü için önemlidir. Bu amaçla; 5174 

Sayılı Kanunun 45. Maddesinde yer alan 

“Borsa çalışma alanı içinde borsaya tabi 

maddelerin en az miktarlarının üzerinde 

kalan miktarlarının alım ve satımının, 

belirlenen borsa yerinin dışında yapılması 

yasaktır” hükmünün uygulanmasının 

yasal müeyyide ile zorunla hale getirilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir 

düzenleme, hem tarımsal ticaretin kayıt 

altına alınması sürecine destek verecek, 

hem de bu salonlarda oluşan saygın 

bir gelenek hayatını sürdürebilecektir. 

İçimizden biri olarak bu salonların sesine 

kulak vereceğinize inancımız tam” diye 

konuştu. 

Konuşmaların ardından Korbey 

seansı başladı. Korbey seansı sürerken, 

sunulan bir pamuğa alıcı gibi davranarak 

“o fiyat bize biraz yüksek, biz size en iyisi 

gitar çalalım diyeniki genç, bir anda ortaya 

çıkardıkları gitarla flashmob uygulaması 

yaptı. Konservatuar öğrencisi gençler 

Hekimoğlu ve Cemilem türkülerini 

seslendirirken Bakan Zeybekci ve Korbey 

katılımcıları Korbey’de neşeli anlar yaşadı. 

Bakan Zeybekci daha sonra üzüm 

salonuna geçerek, üzüm işlemlerini 

yerinde inceledi. Salonda bulunan ajan ve 

simsarlardan piyasa hakkında bilgi aldı. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz, Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekci’ye günün anısına bir 

teşekkür plaketi takdim etti. 

 

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

Nihat Zeybekci’ye hediye takdim ederken
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Türkiye’nin 2023 hedeflerine 

ulaşabilmesi için potansiyel gücü olan 

İzmir’in, orta ve uzun vadeli ekonomi 

projelerinin değerlendirildiği İzmir 

Ekonomi Zirvesi 24 Temmuz 2014 

Perşembe günü Swissotel’de Yeni Asır 

Gazetesi, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi 

Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Deniz 

Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 

ortak organizasyonu ile düzenlendi. 

Siyaset ve iş dünyasından çok sayıda 

temsilcinin katıldığı Ekonomi Zirvesi’nde, 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan 

Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir 

Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhuriyet 

Halk Partisi İzmir Milletvekili Aytun 

Çıray, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege 

İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı 

Sabri Ünlütürk ve Deniz Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş 

Ercan konuşma ve sunum gerçekleştirdi.

“İzmir’i yeniden planlayalım”

Zirvede konuşan Bakan Zeybekci, 

önemli mesajlar verdi. “İzmir, Uşak, 

Manisa, Denizli ile birdir, bütündür. Bu 

parçayı merkez olarak bölgesel olarak 

düşünürsek İzmir bölgenin tartışmasız 

başkentidir” diyen Zeybekci, zirveyi 

bakanlığı için “beslenme çalışması” 

olarak nitelendirdi. Zeybekci, “Almaya 

geldik. İstişare yapmaya geldik. Manisa’da 

sanayi var İzmir’de de olsun. Böyle değil 

arkadaşlar. Denizli’de de aynı sıkıntı vardı. 

Çardak Havaalanına 3 kilometre uzakta 

Afyon’da yatırım yaparsanız teşvik oranları 

farklıydı. Umursamadık ama. Eğer ki, 

burada bir yatırım Manisa’ya gidiyorsa, 

engel olamazsınız. Ne kadar teşvik verirsek 

verelim, bazı yerlere 6. derece teşvik 

veriyoruz. Oraya giden var mı? Denizli 1 

iken Afyon 5-6 idi. Teşvik ederken farklı 

şekilde olmalı. Bu yapılan teşvik sistemi 

doğdurur. Bazı şeyleri düzeltilebilir ama 

mantığı doğru” dedi.

İzmir’in daha da ileriye gitmesi 

için reçetesini de ortaya koyan Zeybekci, 

“İzmir’in bir serbest bölgeler şehri olmasını 

istiyoruz. Bundan dünya çok büyük 

menfaatler sağlamış. Biz maalesef Türkiye, 

Avrupa Birliği’ne girecek diye serbest 

bölgeleri ihmal ederek hata yaptık. Halbuki 

İrlanda, Portekiz gibi ülkeler AB’ye girerken 

serbest bölgelerini koruyup 30 sene ileriye 

taşımışlar. 50 yıldır girmediğimiz AB’ye 53 

yıl daha girememe durumu varken bu hata 

yapılmamalı. Serbest bölgelerden sonuna 

kadar faydalanmalı” dedi. 

İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nin bu 

karmaşaya rağmen çok başarılı olduğunu 

vurgulayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, 

“Oturalım, İzmir’i yeniden planlayalım. 

Nerede, nasıl, neyi teşvik edeceksek tüm 

kuralları zorlayalım. İzmir’de Ege Serbest 

Bölgesi benzeri limanlara çıkışları olan 

bölgeler dışında gelişmiş ülkelerden tedavi 

ve yaşlı bakımı amacıyla kullanılacak sağlık 

serbest bölgeler de kurulabilir. Bunları 

yaparken de Manisa’yı, Aydın’ı Denizli, 

Uşak’ı içine alarak bir yerde toplayalım” 

dedi. 

Nokta atış teşvikler

İzmir’den nokta atış teşviklerde özel 

üretim yapmaya hazır olduklarını belirten 

Zeybekci, “Tüm kuralları zorlayalım. 

Başaracağız. Küllerini üstünden kaldırınca 

İzmir’in altında muhteşem güzellik var. 

Şehirleşme anlamında eksikler olabilir. 

Sidney güzel olabilir ama sıkıcı bir şehir. 

İzmir’in güzel heyecanları var. Bunları 

İzmir’in hedeflerine Zirve’den bakış
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beraber yapacağız” dedi. İTB Başkanı 

Işınsu Kestelli’nin “pastayı büyütmek”ten 

söz ettiği ifade eden Zeybekci, “İzmir’i 

körfeze sıkıştırarak değil Manisa, 

Uşak, Aydın, Muğlası ile olabildiğince 

kültür sınırlarını dağıtarak Türkiye gibi 

yapacağız. Biz Türkiye’yi öyle planlıyoruz. 

Türkiye ile İzmir birbirine çok benziyor. 

Ham maddesinin başkasının enerjisinin 

başkasını yönettiği, bir dünyada Türkiye’yi 

bu hale getirdik. Bundan daha ileriye 

getirmek 500 milyar dolar ihracata 

getirmek için şu anki tarzımız, yöntemimiz 

ve kaynağımızla o noktaya gideceğimizi iyi 

biliyoruz” diye konuştu. “Türkiye olarak 

kavşak noktasındayız. Yeni yeni etken bir 

ekonomi dönemiyle ilgili adımlar atıyoruz” 

diyen Zeybekci, şöyle devam etti: “İzmir’i de 

öyle yapacağız. Türkiye sürdürebilir şekilde 

hammadde kaynaklarını ele almadan 

tüketim alışkanlıklarını belirlemeden 

İzmir’i, Manisa’yı, Muğla’yı içine almadan 

2023 hedeflerini tutturamayız. Tarihe 

bakarak büyük İzmir’i ortaya çıkaracağız. 

Yapacağımıza eminim. Kolayca yapacağız.”

Zeybekci, “ABD dahil olmak üzere 

Japonya, AB ülkelerinin en büyük sorunu 

emeklilere ayırdığı ücretlerdir. Biz Türkiye 

olarak turizmde dünyada 6. sıradayız. O 

alanda hızla geliyoruz. Ama öyle bir serbest 

bölgeler kuralım ki dünyadaki o gelişmiş 

ülkelerdeki emeklilerini ağırlayalım. O 

coğrafya İzmir olsun, sağlık serbest, sosyal 

güvenlik serbest bölgesi olsun. Orada 

misafir edeceğimiz 50 bin kişi 5 milyon 

turiste bedeldir. Çünkü 365 gün kalıyor. 

İnşallah bunları konuşacağız” dedi.

“Her desteğe hazırız”

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni 

Şebnem Bursalı, Zirve’nin açılış 

konuşmasını gerçekleştirerek, İzmir için 

kritik öneme sahip bu zirveden çıkacak 

kararların hayata geçirilmesinde de her 

türlü desteği vereceklerini vurguladı. 

Zirvenin mimarlarından biri olan Ekonomi 

Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım da 

bakanlık olarak zirvede yapacakları 

sunumun genel detayları hakkında bilgi 

verdi. Yıldırım, “İzmir genç nüfusu olan 

önemli tecrübeleri ve ticari birikimleri 

olan, yüksek eğitim düzeyi ve gelişmiş 

alt yapı unsurlarıyla birlikte potansiyeli 

olan bir kent. İhracatta Türkiye’de 4’üncü 

sırada olan İzmir önemli bir potansiyeli 

barındırıyor. 4’üncü büyük ihracat kenti 

olan İzmir, ihracat teşvikleriyle ilgili bizden 

ne alıyor, ne alabilir? Bu konuyu daha da 

açacağız. Bunu yeniden tanımlayacağız. 

Serbest bölgeler konusunda ise, Türkiye’nin 

en başarılı serbest bölgesi İzmir’de bulunan 

ESBAŞ’tır. Sonra da İZBAŞ. O da gelecekte 

benzeri başarıları elde edecek. Bu konuda 

düşüncelerimiz var. Çalışmalar var” diye 

konuştu. Yıldırım’ın ardından Ekonomi 

Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürü İbrahim Uslu, 

İhracat Genel Müdür Vekili Veysel Parlak 

ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve 

Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk, 

birer sunum yaparak, İzmir’e her türlü 

desteği vermeye hazır olduklarını 

vurguladılar.

AK Parti Yatırımlardan Sorumlu 

Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir 

Milletvekili Binali Yıldırım ise “İzmir’e 

yapılacak tüm yatırımlarda hepimizin 

görevi zaman ekonomisinin paranın daha 

önünde olduğu gerçeğini görüp ona göre 

hareket etmek, hızlı karar vermektir. Teşvik 

sistemiyle ilgili İzmir’in beklentileri var. 

İzmir’in önce yatırım alanlarını, gelişim 

alanlarına karar verip onun üzerinde 

oynamadan devam etmemiz lazım. 

Çünkü büyük yatırım, yabancı sermaye 

gelmeden olmaz. 1 milyar dolarlık yatırım 

için mutlaka yabancı ortak bulacaksınız. 

İzmir’in Dikili’den başlayıp en güney 

ucuna kadar mutlaka turizm bölgesi 

olarak tescil edilmesi lazım. İzmir’in çok 

daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz ve el 

birliğiyle çalışacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı 

ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray 

ise “Türkiye’de işsizlik yüzde 9-11 ile 

seyrederken İzmir’de yüzde 15.4. Bu çok 

ciddi bir şey. Türkiye’de İzmir milli gelire 

yüzde 7, kamu bütçesine yüzde 10 katkı 

vermesine rağmen bunun yüzde 5’ini dahi 

geri alamayan bir il konumunda” diye 

konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Manisa ile 

İzmir arasındaki teşvik farklılığı artık 

kalkmalı. İzmir Körfezi’nin yaklaşım 

kanalı projesinin başlaması ve limanın 

büyütülmesi gerekiyor. Akıl, bilim ne 

diyorsa onu yapmamız gerekiyor. Eğer 

bir kente önemli bir şey yapılacaksa 

mutlaka ve mutlaka yerel yönetimlerle 

bunun planının programının tartışılması 

görüşünün alınması, görüşünün de haklı 

gerekçelerinin nazarında dikkate alınması 

gerekir” dedi.

Kestelli’nin konuşması büyük ilgi 

gördü

Zirvenin en çok alkışını alan 

konuşmayı yapan İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“Bu zirvenin düzenlenmesine büyük 

emek veren Yeni Asır’ın değerli Genel 

Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı’ya 

huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Umuyor ve diliyorum ki bu toplantı, 

İzmir’in hak ettiği daha güzel yarınlara 

ulaşması yolunda önemli bir katkı verecek. 

İzmir, sosyo ekonomik gelişmişlikte 

İstanbul ve Ankara’nın ardından 

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti. Dönem 

dönem dalgalanmalar yaşasak da milli 

gelire katkımız yüzde 6.5-7 civarında. 

Türkiye’deki yerimizin tespiti için 

başvurabileceğimiz temel kaynaklardan 

biri olan URAK’ın son raporuna göre 

ulaşılabilirlikte İstanbul’un ardından 

ikinci sıradayız. Ticaret becerisi ve üretim 

potansiyelinde İstanbul ve Ankara’nın 

ardından üçüncüyüz. Beşeri sermaye ve 

yaşam kalitesinde Eskişehir’in ardından 

dördüncülüğe düşüyoruz. Markalaşma 

becerisi ve yenilikçilikte İstanbul ve 

Ankara’nın yanı sıra Bursa, Gaziantep ve 

Kayseri de bizi geride bırakıyor” dedi.

Türkiye’de İstanbul’un finans, sanayi, 
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kültür ve turizm, Ankara’nın yönetim, 

Antalya’nın turizm, Kocaeli ve Bursa’nın 

da sanayi merkezleri olarak bilindiğini 

belirten Işınsu Kestelli, “İzmir için cevabını 

aradığımız temel soru şu: Biz neyin 

merkeziyiz? İzmir’de her şeyden biraz var 

ama ne yazık ki hiçbir şeyden tam yok. 

Bu yapısıyla İzmir yarım kalmış bir şehir 

görünümünde. Saymaya başlayalım;

İzmir’e tam anlamıyla bir sanayi şehri 

demek gerçekten zor. İzmir sanayinin 

yarattığı Gayri Safi Katma Değer’in ülke 

sanayinin yarattığı katma değere oranı 

2000’li yıllarda bir puan düşerek yüzde 

6.4’e geldi. Benzer şekilde ihracat payımız 

da gerileme içinde. Türkiye’nin 100 

büyük sanayi kuruluşu arasında sadece 

6 İzmirli bulunuyor. Bu şirketlerden ilk 

ikisi Tüpraş ve Petkim gibi zamanında 

kamu eliyle kurulmuş ve özelleştirmeyle 

İzmirli olmayan girişim gruplarına geçmiş 

iki büyük kuruluş. Son 20 yılda İzmir’den 

çıkmış bir ilk kuşak sanayici başarı 

hikayesini hatırlayanınız var mı merak 

ediyorum! 

de değil. Bugün İzmir’e yılda 1 milyonun 

biraz üzerinde bir turist geliyor. Ülkeye 

gelen turistlerden aldığımız pay yüzde 4 

civarında. Kruvaziyer turizmini çıkarırsak 

rakam iyice düşüyor.

güçlü bir kent olduğunu söylemek 

mümkün. Ancak orada da markalaşmadan 

lojistiğe kadar pek çok sorunumuz var. 

ikinci kenti olduğumuz halde henüz bir 

lojistik üs de olmadığımızı gösteriyor. 

Avrupa’nın en modern hava limanlarından 

birine sahibiz ama pek gelen gidenimiz yok. 

Liman konusunda da benzer durumdayız.

sanat merkezi de olabilmiş değiliz. Konser 

ve sergi trafiğine, İzmir Festivali’nin 

katılımına, kentteki etkinliklerin 

yoğunluğuna bakıp, böyle bir kanıya çok 

rahat varabiliriz.

adaylığında tema yaptığımız “Herkes için 

Sağlık” iddiasının gerektirdiği gibi bir 

sağlık kenti de değil. Kişi başına düşen 

hastane yatağı sayısında ülkede 26’ncı 

10 ay geçti ama İnciraltı’nın geleceği 

konusunda henüz atılmış bir adım yok.

Özetle İzmir; sahip olduğu 

büyük potansiyeli, çeşitli nedenlerle 

kullanamayan bir mega kent adayı” diye 

konuştu.

İzmir’in ekonomiden kültür ve 

sanata kadar her alanda Akdeniz çanağında 

ikinci bir Barselona olma kapasitesi 

olduğuna dikkat çeken Kestelli, “Peki 

ne yapmalıyız da bu kentin üzerindeki 

ataleti ortadan kaldırmalıyız? Biliyoruz 

ki çekim merkezi olmanın temel yolu 

rekabet gücünün yüksekliğinden geçiyor. 

Çağdaş dünya düzeninde kentlerin gelişim 

yönünü ve rekabet gücünü, vergi ve teşvik 

sistemiyle devletler yönlendirir. Eğer 

Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 büyük 

ekonomisinden bir olmayı hedefliyorsa, 

altını çizerek söylemeliyim ki İzmir gibi 

kentlerin sürdürülebilir büyüme ihtiyacını 

göz ardı etme lüksümüz yok. Bu anlamda 

ekonomi yönetiminin, gerçekten cazip 

vaatlerde bulunan teşvik sisteminde ince 

ayarlar yapmasının kaçınılmaz olduğunu 

düşünüyorum. Bölgeler arası gelişmişlik 

farkının azaltılmasını hedeflemek elbette 

ki bir iktidarın ana hedeflerinden biri 

olmalı ama akıllı ve adil olan, bu hedefe, 

pastayı büyüterek, zenginliği artırarak 

ulaşmak. Hükümet bundan 10 yıl önce 

nasıl İstanbul’u dönüştürerek çekim 

merkezi yaptıysa… Antalya’yı nasıl 

Akdeniz çanağının en önemli turizm 

merkezi yaptıysa… İzmir’i de gelecek 10 

yılın cazibe merkezi haline getirmelidir” 

dedi.

İzmir Serbest Bölgesi

Bu yolda atılacak ilk adımın İzmir’e 

Akdeniz çanağının en büyük serbest 

bölgesini kazandırmak olması gerektiğini 

belirten Kestelli, “İzmir, ESBAŞ gibi 

başarılı örneklere karşın deniz ulaşımına 

doğrudan bağlantılı bir serbest bölgeden 

yoksundur. Deniz ulaşımına doğrudan 

bağlantılı bir serbest bölgenin özellikle 

ihracata dönük üretim yapan firmalara, 

ara malı ve hammadde temininde, 

dünya fiyatlarıyla rekabet edebilecek 

şartlarda tedarik zinciri kurma imkânları 

sağlayacaktır. Böyle bir yatırımın, İzmir’in 

en önemli problemlerinden biri olan 

istihdama pozitif yönde çok önemli 

katkıları olacaktır. Farklı bir çok sektör 

bölgede teşekkül ettirildiğinde, maliyet 

ve prosedürlerin minimize edildiği; 

uluslar arası tedarik zincirine entegre 

olmuş üretime ve yatırıma dönük alt yapı 

hazırlanmış olacaktır. İzmir stratejik bir 

konuma sahip olmasına karşın, deniz 

ulaşımına doğrudan bağlantılı serbest 

bölge, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek 

büyüklükte liman, genel antrepo gibi 

lojistik üs konumunda yeterli alt yapıdan 

yoksun olması münasebetiyle özellikle iş 

dünyası yatırım noktasında İzmir’e mesafeli 

yaklaşmaktadır. Bütün bu olumsuzluğu 

göğüsleyip yatırım yapan firmalar ise 

ilave maliyetlere katlanmaktadırlar. Deniz 

bağlantılı bir serbest bölge, İzmir’e,  ihtiyaç 

duyduğu yatırım iklimini getirmede 

önemli bir rol oynayacaktır. Bu proje için 

dünyanın en büyük serbest bölgeleri olan 

Dubai Airport Free Zone, Jebel Ali Free 

Zone, Şangay Waigaoqıao Free Trade Zone, 

Iskandar Malezya Free Zone gibi dünya 

devi serbest bölgelerdeki cazip teşviklerin 

bir adım ötesine geçecek teşvikler verme 

becerisini gösterebilmeliyiz. Böyle bir 

serbest bölge yatırımı, şüphesiz İzmir’in 

altın golü olacaktır” dedi.
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İzmir Sağlık Serbest Bölgesi

Benzer bir adımın İzmir Sağlık 

Serbest Bölgesi için de atılması 

gerektiğinden bahseden Işınsu Kestelli, “İki 

“Herkes için sağlık” sloganının boş bir 

laftan ibaret olmadığını göstermemiz 

lazım. Dünyada sağlık turizmine harcanan 

paranın 2020 yılında 500 milyar doları 

bulması bekleniyor. İsviçre, Güney 

Afrika, Brezilya, Londra, Los Angeles ve 

Miami estetik mükemmellik merkezleri 

olarak büyük aşama kaydetti. Bugün 

Dubai, Venezüella, Tayland, Jamaika 

ve Filipinler de bu yolda hızla ilerliyor. 

Bu ülkelerde hızla otel-hastaneler inşa 

ediliyor. Macaristan Avrupa’nın, Bangkok 

Asya’nın diş tedavi merkezi oldu. İzmir, 

sağlık serbest bölgesi şapkasıyla dünyanın 

en donanımlı hastane-otellerini inşa 

ederek bu yarışa hızla girmek durumunda. 

Bunun için gerekirse Amerika’daki 3 bin 

600 doktorumuzun tersine beyin göçüyle 

İzmir’e kazandırılması için seferberlik ilan 

edilmelidir. İzmir’deki tıp fakültelerinin, 

özel sektör temsilcilerinin, uluslararası 

yatırımcıların da ortak olabileceği bir 

sağlık serbest bölgesinin ülkemizdeki ilk 

örneğini İzmir’de hızla hayata geçirmek en 

önemli hedeflerimiz arasında yer almalıdır. 

Burada uygulanacak teşvik sistemi 

ve model ile ilgili, Sağlık Bakanlığı ve 

Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonunda 

bir çalışma komisyonu kurulmasını 

öneriyoruz” diye konuştu.

İzmir ekonomisinin ivmelenene 

kadar, kentin, çevredeki illerle en azından 

eşit teşvik uygulamalarına ihtiyaç 

duyduğunun açık olduğunu belirten 

Kestelli, “Bu nedenle İzmir’de yapılacak 

bütün yatırımlar için en az üçüncü 

bölge teşviki verilmesi zaruridir. Çünkü 

İzmir’in bir cazibe merkezi haline gelmesi, 

hinterlandımız olan illeri de oldukça 

pozitif etkileyecektir. İzmir’in bir cazibe 

merkezi haline gelmesi için elbette sadece 

serbest bölgeler  kurması yetmez. Bu 

yatırımları destekleyecek, kentin yaşam 

standardının yükselmesini sağlayacak pek 

çok adıma ihtiyaç var” diyerek konuyla 

ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

1- İzmir, Avrupa Kültür Başkenti 

adayı olmalıdır. 

seçimleriyle kaybettiği mega kent olma 

motivasyonunu yeniden canlandıracaktır. 

İzmir, bu adaylığı kaldıraç olarak 

kullanıp hak ettiği gibi bir kent olmaya 

soyunmalıdır. Örneğin dünyanın 

tüm önemli heykeltıraşlarının İzmir’e 

davet edilip kalıcı eserler bırakmaları 

sağlanmalıdır. Böylece 8.500 yıllık bir 

tarihe sahip olup tek bir simge tarihi eser 

barındırmayan İzmir’in önemli bir açığı 

kapatılmış olur.

2- İzmir’e dev eğlence parkları 

kazandırılmalıdır. 

Yerli ya da yabancı, insanların İzmir’e 

gelmesi için vesile yaratmamız lazım. 

Örneğin İzmir’in Disneyland’i gölgede 

bırakacak bir eğlence parkı olmalı ki, üç 

saat uçuş mesafemizde bulunan 1.5 milyar 

insan kalkıp kentimize gelmek istesin. 

3- Süper Lig’de takımlarımız 

olmalıdır.

İzmirli girişimciler, kentin futbol 

kulüplerinin kısa vadede Süper Lig’e 

çıkması için gerekli işbirliği becerisini 

göstermek zorundadır. Spor, sağlıkla 

birlikte İzmir için teşvik edilecek 

önceliklerden biri yapılmalıdır.

4- İzmir bir gastronomi merkezi 

olmalıdır.

Kentin bir gastronomi merkezi 

haline gelmesi için yatırımlara gerekirse 

6. Bölge teşvikleri tanınmalıdır. Culinary 

Institude of America, French Culinary 

Institude, Le Cordon Bleu gibi dünyanın 

önde gelen gastronomi okullarının İzmir’e 

yerleşmesi bu yolla teşvik edilmelidir.

5- Kentte Paris’teki Rungis’e benzer 

bir çağdaş hal kurulmalıdır.

Paris’te tek başına 12 milyar Euro 

ciro yapan Rungis’in benzeri bir yatırım, 

İzmir tarım ve hayvancılığının, yeme-içme 

kültürünün global ölçeğe çıkması için çok 

önemli bir işlev görecektir.

6- İzmir, uluslar arası bir tarım fuarı 

düzenlemelidir.

Paris Uluslar arası Tarım Fuarı 

benzeri, genç nesillere tarım ve hayvancılığı 

sevdirecek bir fuar, kentin önemli bir rengi 

haline gelecektir.

Konuşmasının son bölümünde 

yapılan değerlendirmeler sonucunda 

İzmir’de yapacak işlerin oldukça fazla 

olduğuna dikkat çeken Kestelli, “Bütün 

bu meselelerin çözümü için İzmir’e 

her türlü kaynak akışının hızlanması 

gerekiyor. Bu yolda kent dinamiklerinin 

üzerine düşen çok görev var, farkındayız. 

Ancak sizden de, bölgemizden biri olarak 

politika üretirken İstanbul odaklı değil, 

bütüncül kalkınma perspektifiyle adım 

atmanızı bekliyoruz. Dünyanın hiçbir 

gelişmiş ülkesinde en büyük kentle onu 

takip eden kentler arasında bu kadar 

büyük bir hacim farkı olmadığını hepimiz 

biliyoruz. Ankara’dakiler İzmir’i de en az 

İstanbul kadar sevmeye başladıklarında 

sorunlarımız çözülmeye başlamış 

demektir” diye konuştu.

Başkanlar taleplerini dile getirdi

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş “Otomotiv 

ve kimyada ihracatçı birliği kurmamız 

konusunda sizden destek bekliyoruz. Artık 

Marmara doldu, taştı. İzmir’de çok gelişmiş 

bir oto yan sanayi var. Yerli otoyu İzmir’de 

yapalım. 2023’de 500 milyar dolar ihracat 
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olacaksa İzmir’in 100 milyarını yapması 

gerekir. O nedenle; teşvik adaletsizliğinin 

bitmesini, potansiyelimizi kullanmamıza 

engel olunmamasını, Başbakanlık Yatırım 

Ajansı’nın İzmir’de şubesinin açılmasını 

ve gelen yabancı yatırımcılara İzmir’i de 

göstermelerini istiyoruz. Başbakanlık 

Tanıtma Fonu’ndan, İstanbul, Antalya 

kadar olmasa da kaynak ayrılmasını, 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 

İktisat Kongresi’nin İzmir’de yapılması 

için hemen çalışmaya başlanmasını talep 

ediyoruz. Sağlık turizminin gelişmesi için, 

İnciraltı’nın, yerel görüşler çerçevesinde 

kısa sürede düzenlenmesini ve İzmir’in 

pilot bölge olarak desteklenmesini 

istiyoruz. Biz, artık KOBİ programı değil 

OBİ destek programı yapılmasını istiyoruz. 

Tarımda, ürün bazında destek verilmesini 

istiyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Başkanı Ender Yorgancılar, “İzmir’in 

merkezi bütçeye yaptığı katkıyla kamu 

yatırımlarından aldığı pay arasındaki 

makas giderek açılıyor. Kent yeni yatırım 

çekemiyor, teşvik sisteminde 1’inci bölgede 

yer alan kent son işsizlik rakamlarına göre 

istihdamda 6’ncı bölge kentleriyle aynı 

sıralamaya geriledi. Petkim ve SOCAR’ın 

yapacağı yatırımlar hariç tutulduğunda 

kentte önemli bir yatırımın olmadığı 

görülüyor. İşsizliği yüksek bölgelere özel 

istihdam desteği verilmesi işsiz sayısının 

aşağı indirilmesinde etkili olabilir. İzmir-

Manisa sınırında 3 kilometrekarelik çapta 

4 ayrı derecede teşvik uygulanıyor. Bu 

adaletsizliğe neden oluyor. Sınır illerde 

yaratılan haksız rekabeti önlemek için, 

OSB’lerde yapılacak yatırımlara komşu ilin 

teşvik oranları uygulanmalı” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 

“Destek mekanizmalarını yeniden 

gözden geçirmeliyiz. Mevzuatlarda 

basitleştirmelere ihtiyacımız var. Daha 

ileriye gidebilmek adına kente sağlanan 

kaynakları, doğru zamanda, doğru 

firmalar kullanmalı” dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Savaş Ercan ise “Teşvik sistemi, İzmirli 

yatırımcıyı zor durumda bıraktığı gibi 

teşvikten yararlanabileceği diğer bölgelere 

yönlendiriyor. Alsancak Limanı’nın 

ihtiyacı olan yatırımlar bir an önce hayata 

geçirilmeli. Aliağa bölgesi, yakında 

Çandarlı ve Petkim Limanı ile bölgenin 

parlayan yıldızıdır. Nemport ve Ege Gübre 

Limanları ile bölgemizin önemli konteyner 

bölgeleridir. Gemi geri dönüşüm sanayi 

bölgesi dünyanın 4., Avrupa’nın en büyük 

hacmine sahiptir. Aliağa’nın en büyük 

sorunu ulaşımdır. Lojistik merkezlerinin 

karayolunun şartları iyileştirilmelidir” diye 

konuştu.
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İzmir Ticaret Borsası Elektronik 

Platformu İZBEP, banka ve aracı kurum 

temsilcilerinin katılımıyla İzmir Ticaret 

Borsası’nda yapıldı... Hedef, tarım 

ürünlerinin daha geniş bir yatırımcı 

kitlesine ulaşmasını sağlayarak sektörü 

dünya standartlarına yükseltmek.

İzmir Ticaret Borsası Elektronik 

Platformu (İZBEP) tanıtım toplantısı 

finans kesiminden temsilcilerin katılımıyla 

İzmir Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda 

gerçekleştirildi. 22 farklı kurumdan 

temsilcilerin hazır bulunduğu toplantıda 

İZBEP ve Ege Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk faaliyetlerinin tanıtımı 

amacıyla interaktif bilgilendirme yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Ege Tarım 

Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ve İzmir 

Ticaret Borsası Elektronik Platformu 

hakkında tanıtım ve bilgi içeren bir sunum 

gerçekleştirdiklerini belirterek, “İzmir 

Ticaret Borsası olarak tarım alanında 

ilkleri başararak kurduğumuz pamuk 

ürünleri lisanslı depo ve ürün alım-satım 

işlemlerinin yapıldığı elektronik platform 

sistemimize bankaların dahil olmasıyla 

birlikte işlem derinliğini daha da artırmayı 

ve üretici ile alıcı arasındaki işlemleri 

kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 

ise “Türkiye’nin, tarım ürünleri üretim 

ve ticaretinde sahip olduğu potansiyeli 

etkin kullanabilmesi, dünya tarım 

ürünleri piyasasında güçlü bir konum 

elde edebilmesi ve istenilen düzeyde bir 

ekonomik kapasiteye erişebilmesinin 

tarımda etkin bir pazarlama sisteminin 

oluşmasına bağlı olduğuna dikkati çekerek, 

“19 ortaklı olarak kurduğumuz Ege Tarım 

Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ya da 

kısa adıyla ELİDAŞ’ta ve elektronik ürün 

senetlerin işlem göreceği İzmir Ticaret 

Borsası elektronik platformu İZBEP’de 

önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 

Bu yeni sistem sadece tarım sektörü için 

değil finans piyasalarımız için de çok 

önemli. İzmir Ticaret Borsası olarak 

banka ve aracı kurumların bu sistemin çok 

önemli birer paydaşı olduğuna inanıyoruz” 

diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Elektronik 

Ürün Platformu (İZBEP) çalışma 

sistemi ve faaliyetleri hakkında sunum 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Ar-

Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu, “İZBEP, 

tarım ürünleri için oluşturulan elektronik 

ürün senetlerinin işlem gördüğü bir 

platform olarak tarım ürünlerinin 

pazarlanmasında yeni bir dönem başlattı. 

Sistem, üreticilerin daha çok sayıda 

alıcıya ulaşmalarını sağlamak başta olmak 

üzere birçok avantaj getiriyor. Ürünlerin 

standardizasyonlarının geliştirilmesi 

açısından da büyük önem taşıyor. Bu 

platform ile yeni bir ticaret alanı yaratıldı. 

İZBEP sayesinde sadece sektördekiler 

değil, emtia piyasalarına yatırım yapmak 

isteyen herkes alım-satım işlemlerine 

dahil olabilecek. Sisteme bankaların dahil 

edilmesi tarım ürünlerinin daha geniş bir 

yatırımcı kitlesine yayılabilmesi adına çok 

büyük önem taşıyor” dedi.

Toplantıda Ege Pamuk Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) 

Genel Müdürü Ahmet Özlü de lisanslı 

depoculuk faaliyetleri hakkında bir sunum 

gerçekleştirerek katılımcılara bilgi verdi. 

4 Ocak 2011 tarihinde Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk faaliyeti yapmak üzere 

İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde 19 tüzel 

kişi ortak tarafından kurulan ELİDAŞ’ın 

yetkili sınıflandırıcı ve lisanslı depo 

faaliyet izinleri alınarak 22 Mart 2013’te 

hizmete açıldığını söyleyen Ahmet Özlü, 

“ELİDAŞ’ın kuruluşuyla birlikte ülkemizin 

ilk pamuk lisanslı deposu ve ilk pamuk 

yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı hizmete 

alındı ve bu sayede İlk ELÜS (elektronik 

ürün senedi) ihracı gerçekleştirildi” dedi.

Lisanslı depoculuk faaliyetleri ve 

depolarda sağlıklı koşullar altında ürün 

saklanabilme imkânlarının sağladığı 

güvenli ortam ve sağlıklı alım-satım 

koşulları sayesinde gün geçtikçe daha 

da büyüyüp gelişen bir kuruluş haline 

geldiklerinden bahseden Özlü, ELİDAŞ’ın 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve alım-

satım işlemlerinin bankalar aracılığıyla 

yapılması konusunda her türlü destek ve 

işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Tarım ürünlerine 

yatırım yapmak kolaylaşıyor
Barış Kocagöz

İTB Meclis Başkanı

Ercan Korkmaz

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

katılımıyla gerçekleştirilen Yönetim 

Kurulları Ortak Toplantısı 29 Ağustos 

2014 Cuma günü İzmir Ticaret Borsası ev 

sahipliğinde düzenlendi. 

Toplantıda TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası (İTO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Deniz 

Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve çevre 

illerden çok sayıda  Oda/Borsa temsilcileri 

yer aldı.

İzmir Ticaret Borsası’nın ev 

sahipliğinde düzenlenen toplantıya 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin 

yanı sıra kurumu temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak da 

katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet 

Davutoğlu’na yeni görevlerinde başarılar 

dilenirken İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, siyaset 

gündemin geriye atıp hızla ekonomiye 

odaklanılması gereken bir dönemin 

eşiğinde olduklarını belirtti.

Ekonomiye odaklanılmalı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Ortak 

Yönetim Kurulu toplantımıza ev sahipliği 

yapmaktan ve Rifat başkanımızı bir kez 

daha ağırlamaktan dolayı son derece 

mutluyum. Türkiye, kabuğunu kırmaya 

çalıştığı çok önemli ve bir o kadar ilginç 

bir dönemden geçiyor.  İlk kez halkoyu 

ile seçilen bir cumhurbaşkanının liderlik 

ettiği, yeni deneyimlere açık bir dönem var 

önümüzde. Yeni Cumhurbaşkanımız Sayın 

Erdoğan’a ve yeni Başbakanımız Sayın 

Davutoğlu’na başarılar diliyoruz” dedi.

Türkiye’nin çok zor bir coğrafyada 

olduğunu belirten Işınsu Kestelli, “Radikal 

bir ekonomik değişim ihtiyacı olan ve 

bu şartlarda önüne dünyanın 10 büyük 

ekonomisinden biri olmak gibi büyük bir 

hedef koymuş bir ülkeyiz. Zorluğumuzu 

anlatmak için sadece şu manzarayı ortaya 

koymak yeterli: Bir yandan Avrupa Birliği 

ile Amerika arasındaki serbest ticaret 

anlaşmasına dahil olmaya çalışırken 

diğer yandan Suriye ve IŞİD terörüyle 

boğuşuyoruz. Türkiye’nin böylesine zor bir 

zeminde vasat kalma gibi bir lüksü yok” 

diye konuştu.

Türkiye’nin 820 milyar dolarlık 

bir ekonomisi olduğunu, ancak halen 

bir dünya markasının bulunmadığını, 

ortalama geliri 30 bin doları aşkın ve 500 

milyon insanın yaşadığı Avrupa Birliği gibi 

bir büyük pazarın yanı başında olmasına 

rağmen ihracatın sadece yüzde 3’ünün ileri 

teknoloji ürünlerden oluştuğunu söyleyen 

Işınsu Kestelli, “Yıllardır milli gelirin 

yüzde 7’sini bulan bir cari açığı kambur 

gibi sırtımızda taşıyoruz. Avrupa’nın 

en dinamik demografisine sahibiz 

ama bu dinamiği iyi yönetemediğimiz 

için ortalama eğitim seviyemiz 6.5 yıl. 

Kadınlarımızın sadece yüzde 30’u işgücü 

piyasasına dahil. Tasarruflarımızın 

milli gelire oranının yüzde 12.6’ya 

kadar düşmesine göz yummuşuz. Ar-

Ge’ye ayırabildiğimiz bütçe, hala Gayri 

Safi Yurtiçi Hasılamızın yüzde 1’inden 

az. Hep birlikte bu manzarayı tersine 

çeviremediğimiz sürece orta gelir tuzağı 

riskinden kurtulup gelişmiş ülkeler ligine 

çıkamayız” dedi.

Siyaset gündeminin geriye atılıp 

hızla ekonomiye odaklanılması gerektiğini 

YKOT İzmir Ticaret Borsası ev 

sahipliğinde düzenlendi

YKOTYKOT

Işınsu Kestelli

İTB Yönetim 

Kurulu Başkanı
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belirten Kestelli, “Bu dönemin, Sayın 

Ahmet Davutoğlu’nun vaat ettiği gibi 

yeni bir sıçrama dönemi olmasını 

temenni ediyoruz. Çünkü Türkiye 2006 

yılından bu yana sekiz yıldır orta gelir 

grubu ülkesi. Çin, Tayland, Meksika, 

Bulgaristan, Macaristan ve Polonya gibi 

ülkelerle birlikte, henüz orta gelir tuzağına 

düşmemiş ülkeler arasında sayılıyoruz. 

Orta Vadeli Programa göre 2015 yılından 

sonra 12 bin doları aşıp yüksek gelirli 

ekonomiler ligine ilk adımı atmış olacağız. 

Fakat orada ne kadar kalacağımızın ya 

da hangi hızla yükselip düşeceğimizin 

belirleyicisi, bugün attığımız adımlar 

olacak” diye konuştu.

Gelişmişlik farkı azaltılmalı

Kestelli, konuşmasının son 

bölümünde camia olarak yeni dönemde 

dikkat edilmesi gereken en önemli 

noktalardan birinin de ülkemiz 

metropolleri arasındaki gelişmişlik 

farkının azaltılması olmalı önerisinde 

bulunarak, İzmir’in potansiyeliyle, ülke 

büyümesine en çok katkı verebilecek illerin 

başında geldiğine dikkat çekti ve “Ankara’da 

tasarlanan ve özellikle İstanbul’u gözeten 

büyük yatırım politikaları, İzmir’in bu 

katkıyı vermesine engel teşkil ediyor. İzmir 

Fuarı’nın küresel bir çekim merkezi haline 

getirilememiş olması, bu ihmal için sanırım 

verilebilecek en güncel örnek. Sayın Rifat 

Hisarcıklıoğlu’ndan geçtiğimiz aylarda 

Ankara’da TOBB Merkezi’nde yapılan 

şurada dile getirdiğimiz ve kentimiz için 

çok hayati olduğuna inandığımız konuların 

takibi için destek istiyoruz” dedi.

 

Büyük potansiyel

Işınsu Kestelli’nin ardından söz alan 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, “İzmir’de geri kalmışlığın 

ifadesi basında ve kamuoyunda tartışılıyor. 

Ancak yabancı sermayelerin en çok 

geldiği illerin başında İzmir geliyor. Yüzde 

21’i sanayi sektöründe İzmir’de yatırım 

yapıyorlar. Buradan şu çıkıyor; İzmir’e gelen 

yabancı sermayenin yüzde 21’i sanayiyi 

tercih etmişse demek ki aynı lisanı, aynı 

duyguyu paylaşan insanlar olduğumuzu 

görüyoruz. İzmir’in vergilerine 

baktığımızda yaklaşık yüzde 10’a yakın bir 

kısmının bütçeye aktarıldığını görüyoruz 

ama bütçeden aldığımız katkı maalesef 

aynı değil. Tahakkuka bakarsanız 1’e 7, 

ödemeye bakarsanız 1’e 4 şeklinde geri 

yatırım aldığımızı görüyoruz. Bizim 

burada ne yapmamız gerekiyor; İzmir’in 

bu 1’e 4’ün karşısında 1’e 5 de verme imkanı 

var. 1’e 6 da verme imkanı var. Daha çok 

imkan tanındığında İzmir’in yetişmiş iş 

gücü, 10 üniversitesi, 300 gün güneşli olan 

ılıman bir iklimi, limanları, uluslararası 

havaalanı, çevre yolları ile baktığınızda 

son derece büyük potansiyel olduğunu 

görüyoruz” dedi.

Vergi ve yükler azaltılmalı

Yorgancıların ardından söz alan 

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Yusuf Öztürk ise, 2023 yılında 

yaklaşık 30 milyar Dolar’ı bulacak 

olan navlun açığının azaltılması için 

önlemlerin şimdiden alınmaya başlanması 

gerektiğine değindi. Türkiye’nin 400 

milyar Dolarlık dış ticaretinde bugün 

itibariyle ödenen navlunun yüzde 

7’sinin deniz yoluyla gerçekleştirilmekte 

olduğunu söyleyen Öztürk, bunun 12 

milyar Dolarları bulabildiğini ifade etti. 

Son olarak konuşan İTO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş da kayıt dışı 

rekabeti azaltan istihdam üzerindeki 

vergi ve yüklerin azaltılması gerektiğini 

belirterek, “Kalkınma ajanslarının yapısı 

mutlaka değiştirilmeli. İZKA tek bir ile 

dayalı kalkınma ajansı olmasına rağmen 

hiçbirimiz bu çalışmadan memnun değiliz. 

Devletçi bir yapısı var. Devletin verdiği 

para yine devletin kurumlarına veriliyor” 

diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin 

bir sunum gerçekleştirerek konuya 

ilişkin durum ve tespitlerini toplantı 

katılımcılarıyla paylaştı.

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

gerçekleştirdiği sunumun ardından 

çevre Oda/Borsa temsilcileri tarafından 

kurumları adına görüş ve önerilerini dile 

getirdikleri gündem maddeleri bölümüne 

geçildi. Gündem maddeleri bölümünün 

ardından, Hisarcıklıoğlu’na İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, İZTO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş ve Deniz Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 

Öztürk tarafından İzmir’e özgü yöresel 

ürünleri yer aldığı sepet takdim edildi.

Yusuf Öztürk

DTO İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu 

Başkanı

Ender Yorgancılar

EBSO 

Yönetim Kurulu 

Başkanı
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7. Türkiye Ticaret ve Sanayi 

Şurası’nda, İzmir’i temsilen kürsüye 

çıkan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “İstanbul’u 

obezleştirerek daha yaşanabilir bir ülke 

yaratamayız. Hiçbir gelişmiş ülkede en 

büyük kentle, onu takip eden kentler 

arasında bu denli büyük bir uçurum yok” 

diyerek, İzmir için bir acil eylem planı 

açıkladı...

7. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın başkanlığında, ilgili bakanlar, 

bürokratlar ile 365 oda ve borsanın 

başkanları, TOBB konsey üyelerinin 

katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Şura’da, İzmir’deki 9 Ticaret Odası, 

1 Sanayi Odası ve 2 Ticaret Borsası’nı 

temsilen kürsüye çıkan İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, İzmir’in çok büyük bir kent 

olduğunu, Türkiye’nin en büyük 1000 

sanayi kuruluşunun 

yüzde 7’sinin İzmir’de 

b u l u n d u ğ u n u 

hatırlatarak sözlerine 

başladı. Bu durumun 

kendileri için yeterli 

olmadığını belirten 

Kestelli, “Bu kentin 

girişimcileri olarak 

bizler; Türkiye’nin 

en hızlı büyüyen 

kenti olan İzmir’in; 

Akdeniz çanağının 

cazibe merkezi ve yeni 

Barselonası olmasını 

arzu ediyoruz. Bunun 

için potansiyelimiz 

de azmimiz de tam. 

Ankara’dan talebimiz 

çok. Ancak bu talepler 

bir ayrıcalık ya da 

hiçbir ilde olmayan istekler içermiyor. Oda 

ve borsalarımızın İzmir’in gelişmesi için en 

çok talepte bulunduğu konuların başında 

ulaştırma ve kamu destekleri geliyor” dedi 

ve bu konudaki taleplerini şöyle sıraladı: 

ülke ekonomisine daha büyük katkı 

sağlayabilmesi için Torbalı-Bayındır-

Ödemiş-Kiraz çevre yolu tamamlanmalı, 

Aydın-Ödemiş-Salihli transit geçişinin 

tünellerle bağlantısı sağlanmalıdır. 

Torbalı-Selçuk arası Pamukyazı mevkii 

duble yol haline getirilmelidir. Tire’nin 

otoyola bağlantısı ve Bergama-Akhisar-

Salihli duble yolu tamamlanmalıdır.

faaliyete geçmesi planlanan Kuzey 

İzmir limanları için altyapı hizmetleri 

geliştirilmeli ve bu limanlarla kara 

ve demiryolu bağlantıları ivedilikle 

geleceği bir an önce netleştirilmelidir.

ve Bergama’ya uzatılmalıdır.

kavuşmuş ancak dış bağlantıları zayıf 

kalmıştır. Türk Hava Yolları başta olmak 

üzere, tüm aktif havayolu şirketlerinin 

İzmir’i direkt uçuşlarla dünyaya bağlaması 

sağlanmalıdır.

için Antik Efes, bir an önce denize 

bağlanmalıdır.

demiryolu ile yük taşımacılığı 

geliştirilmelidir.

İzmir, yatırımda ve teşviklerde 

adalet istiyor
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açılmalıdır.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu 

taleplerin İzmir’in sürdürülebilir üretim, 

ticaret ve turizmde hızlanması için gerekli 

olan hususlar olduğunu vurgulayarak, 

konuyu teşvikler ve kamu destekleri 

alanındaki eşitsizliklere getirdi. Bağyurdu-

Turgutlu OSB-Manisa ve İzmir aksında 

dört ayrı teşvik kademesi geçerli olduğunu 

hatırlatan Kestelli, “Bu manzara, İzmir 

için adaletsiz bir duruma neden oluyor.  

3.5 kilometre ötede dördüncü bölge 

teşviki varken, hangi yatırımcı birinci 

bölge sayılan İzmir’e yatırım yapar. İzmir 

yaşadığı teşvik adaletsizliğinin bir an evvel 

bitmesini istiyor” diyen Kestelli, kentin bu 

konudaki beklentilerini şöyle sıraladı:

dolana kadar İzmir, komşu 

illerdekine benzer teşvik kapsamında 

değerlendirilmelidir. Bu kapsamda OSB’ler 

4. bölge teşviklerinden faydalanabilmelidir. 

büyümesi için kentimize, denizle bağlantılı 

olmak kaydıyla Akdeniz çanağının en 

büyük serbest bölgesi kurulmalıdır.

çekememektedir. Başbakanlık Yatırım 

için İstanbul’u adres göstermektedir. 

geciktirilmeden açılmalıdır.

hedefinde, tıpkı İstanbul ve Antalya 

örneklerinde olduğu gibi Tanıtma 

Fonu’ndan önemli bir kaynak ayrılmalıdır.

adaylığı süreci hızlıca başlatılmalıdır.

kavuşması sağlanmalıdır.

girişim olan, lisanslı depoculuk şirketinin 

ayakta kalabilmesi için tüm lisanslı depolar 

için düşünülen kamu desteği bir an evvel 

hayata geçirilmelidir.

destekler İzmir için de uygulanmalıdır.

hızlandırılmalı, ihtiyaca uygun bir Kongre 

ve Kültür Merkezi, bir Opera binası ve bir 

Mega Müze kurulmalıdır.

öncelikler arasına alınmalıdır.

söz sahibi olduğumuz için, bu iki branşta 

ihracatçı birliği kurma talebimiz yerine 

getirilmelidir.

yatırım kapsamında değerlendirilmelidir.

ay turizm yatırımları da, bu kapsamda 

desteklenmelidir. Çeşme yarımadası Yap-

yatırımlarına açılmalıdır.

kruvaziyer turizmde, liman ücretleri acilen 

rakip ülkelerle aynı seviyeye çekilmelidir.

bir hal yapılmalıdır. 

alınmalıdır.

yılda bir geniş kapsamlı düzenlenmesi ve 

sürdürülebilir kılınması sağlanmalıdır. 

düzenlenmelidir.

İzmir’e verilecek desteğin Türkiye’nin 

2023 hedeflerine ulaşması yolunda son 

derece önemli olduğunu söyleyen Işınsu 

Kestelli, “İstanbul’u obezleştirerek daha 

yaşanabilir bir ülke yaratamayız. Hiçbir 

gelişmiş ülkede en büyük kentle, onu takip 

eden kentlerin arasında bu denli büyük bir 

uçurum yok. İzmir’in taleplerini bu gözle 

değerlendirmenizi rica ediyorum” diyerek 

sözlerini tamamladı. 
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Kuru üzüm ve kuru incirde ilk 

ürünün İzmir Ticaret Borsası’na gelmesi 

nedeniyle her yıl geleneksel olarak 

düzenlenen ilk ürün töreni İzmir Ticaret 

Borsası Üzüm Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Törene, İzmir Valisi Mustafa Toprak, CHP 

İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Susam 

ve Mustafa Moroğlu, İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, 

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Meclis 

Başkanı Geza Dologh, İzmir Gıda, Tarım, 

Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, Ege 

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve 

tarım sektöründen çok sayıda temsilci 

katıldı. 

Törende ilk ürün kuru üzüm 105 TL 

sembolik fiyattan İzmir Ticaret Borsası, 

kuru incir ise 85 TL sembolik fiyattan Ege 

İhracatçı Birlikleri tarafından satın alındı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, törenin 

başlangıcında konuklara hitaben yapmış 

olduğu hoş geldiniz konuşmasında, “Kuru 

üzüm ve kuru incir, bölgemiz tarım ve 

ticaret tarihine iz bırakan ve Bölgemizin 

simge ürünleri. 100 binden fazla üretici 

ailesi geçimini bu ürünlerden sağlıyor. 

Yüzlerce işletme ve ihracatçımız bu ürünleri 

yurtiçi ve yurtdışına pazarlıyor, katma 

değer yaratıyor, önemli sayıda istihdam 

sağlıyor, ülkemiz bu ürünlerle dünya 

pazarlarında markalaşıyor. Kuru üzüm, 

kuru incirde yeni bir sezona merhaba 

derken, her yıl daha da umutlu olmayı, 

bereketin hep artmasını bekliyoruz” dedi.

2013/2014 sezonunun kuru üzüm 

sektörü için sorunlu bir yıl olurken, kuru 

incirde tarihi rekorların yaşandığı bir 

dönem olduğuna değinen Işınsu Kestelli, 

“Olumsuz iklim koşullarının etkisi ile 

kuru üzüm rekoltesi geriledi, hızlı fiyat 

hareketleri yaşandı. Kısacası kuru üzümde 

kazananın olmadığı bir sezonu geride 

bırakıyoruz. Kuru incirde üretim ve 

ihcaratta rekor artış yaşandı. Yaklaşık 75 

bin ton ihracat gerçekleştirildi, 250 milyon 

dolar döviz geliri elde edildi. Tamamlamak 

üzere olduğumuz 2013/2014 sezonunda 

kuru incir ve kuru üzüm ihracat gelirimiz 

geçtiğimiz sezon ile hemen hemen aynı 

seviyede 700 milyon dolar oldu. İki üründe 

elde ettiğimiz katma değerin tamamı 

yurtiçinde üretiliyor. Bu gerçekten çok 

önemli. Ancak, özellikle de kuru üzümde 

en büyük ihracatçı olmamıza rağmen rakip 

ülkelerde de üretim artıyor.  Planlama 

ve politikalarımızda bu gelişmeleri 

dikkate almamız, lider pozisyonumuzu 

korumamız gerekiyor. İki üründe 

de 2014/2015 sezonu hasadı başladı. 

Geleneksel rekolte tahmin çalışmalarımızı 

İzmir Ticaret Borsası’nda 

ilk ürün sevinci

Mustafa Toprak

İzmir Valisi
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gerçekleştirdik. Heyetlerimizin arazi 

çalışmaları sonucunda; kuru üzümde 

üretimin 328 bin tona yükselmesini, 

kuru incirde ise geçen sezon gerçekleşen 

rekoltenin bir miktar gerisinde 70 bin ton 

üretim bekleniyor. Üretici, tüccar, ihracatçı 

sektörün tüm paydaşları için bol kazançlı 

bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bugün, 

bölgemize yüzyıllardır bolluk ve bereket 

getiren, bu nedenle geleneksel ürünlerimiz 

olarak adlandırdığımız kuru üzüm ve 

kuru incirin ilk ürün töreni için toplanmış 

bulunuyoruz” diye konuştu.

İzmir en önemli çıkış limanımız

İzmir Valisi Mustafa Toprak, “Ege 

Bölgesi’nin ve Anadolu’nun en önemli 

çıkış limanı İzmir. Limanın antik çağlardan 

bugüne gelmesinde en önemli nedenlerden 

biri tarım ürünlerinin çıkışının yarattığı 

sinerji. İzmir’in, Ege’nin güzelliğinden 

bahsediyorsak bu ürünlere borçluyuz. 

Tüm üreticileri tebrik ediyorum. Kaliteli 

üretiyorsunuz, yüksek düzeyli ve organik 

üretiyorsunuz. Ama organik ürünler 

ve paketleme sistemi ile katma değer 

konusunda katkı sağlamamız gerekiyor. 

Borsadaki arkadaşlara da teşekkür 

ediyorum. Onlar bu birikime katkı 

sağlamasalardı, bu gelişim sağlanamazdı. 

Ege 2.2 milyar dolarlık tarım ürünü satıyor. 

İzmir iki üründen 700 milyon dolar elde 

ediyor” dedi.

‘Tarımsız kalkınma olmaz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekili Sırrı Aydoğan da tarıma destek 

verilmesi gerektiğini söyledi. Aydoğan, 

“Üretimsiz hiçbir şey olmaz. Üretici 

açısından endişe duyuyorum. İki sorun 

var. Biri çevre, diğeri gıda sorunu. 

Amazonlar’da kesilen bir ağaç bizi etkiliyor. 

Tarım arazileri en büyük varlığımız. 

Ama kirleniyor, verimsizleşiyor. Biz 

değerlerimizi daha hızlı tüketiyoruz. 

Tarımı iyi olmayan ülkenin kalkınması 

mümkün değil. Sanayileşelim ama tarım 

olmadan kalkınma olmuyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 

Işınsu Kestelli plaket seremonisini 

başlatmak üzere ilk ürünleri Borsa’ya 

getiren üreticiler ve ürünlerini anons etti. 

Manisa ili Alaşehir ilçesi üreticilerinden 

Selim Şahin Yaman tarafından ilk ürün 

olarak Borsa’ya getirilen kuru üzüm için 

verilen plaket İzmir Valisi Mustafa Toprak 

tarafından takdim edildi. Aydın ili Nazilli 

ilçesi üreticilerinden Ali Durdu tarafından 

getirilen kuru incir dolayısıyla ilk ürün 

plaketini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Vekili Sırrı Aydoğan takdim etti.

Plaket takdimlerinin ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

Özhan Şen ve İlhan Zincircioğlu ilk ürün 

kuru üzüm ve kuru incirine ilişkin açık 

artırmayı yönetti. İzmir Valisi Mustafa 

Toprak ve CHP’li milletvekilleri de 

fiyat vererek açık artırmaya katıldı. 100 

kilogramlık kuru üzüm sembolik fiyattan 

satışa çıkarıldı. Üzümün kilogramına 

CHP’li Mehmet Ali Susam 50 lira 

fiyat verdi. Borsa Başkanı Kestelli, Vali 

Toprak’ın da açık artırmaya katılmasını 

isteyerek, “Valim siz de 75 deyin” diye 

konuştu. Vali Toprak, 75 lira fiyat verirken, 

açık artırma firmaların teklifler ile devam 

etti. CHP’li Mustafa Moroğlu ise fiyatı 

100 liraya çıkardı. En son İzmir Ticaret 

Borsası üzümü 105 lira fiyattan satın aldı. 

Kuru incir ise 85 lira sembolik fiyattan Ege 

İhracatçı Birlikleri tarafından satın alındı.

Açık arttırmanın ardından her yıl 

geleneksel olarak yer alan ve davul zurna 

eşliğinde gerçekleştirilen zeybek gösterileri 

tüm konuklar tarafından ilgiyle izlendi. 

Etkinliğin sonunda tüm konuklar ve ilk 

ürün ödülüne layık görülen üreticiler 

birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

Sırrı Aydoğan

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Yrd.

Sırrı Aydoğan

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Yrd.
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İzmir Valisi Mustafa Toprak, 

İzmir Ticaret Borsası Ağustos ayı Meclis 

Toplantısı’na katıldı. Meclis üyelerine hitap 

eden Toprak, Türkiye’nin 17 milyar dolarlık 

tarım ihracatının 2.2 milyar dolarlık 

kısmının bölgemizden yapıldığına dikkat 

çekerek, İzmir’in çoğu sektörde otorite 

olduğunu söyledi. Toprak, bu potansiyeli 

en iyi şekilde değerlendirebilmek için ilgili 

kurumlara büyük görevler düştüğünü 

vurguladı.

İzmir Valisi Mustafa Toprak,  “Bu 

güzel günde, burada, bu köklü kuruluşta 

bulunmaktan büyük bir memnuniyet 

duyduğumu ifade etmek istiyorum. 1891 

Türkiye için önemli bir yıl. Baktığımızda 

Ticaret Borsalarının ilk kurulanı İzmir 

Ticaret Borsası ve şu anda da tarihi bir bina 

içerisinde bulunuyoruz. Bu da hakikaten 

ayrı bir gurur veriyor. Ayrı bir değeri 

var. Şüphesiz ki 1891’de İzmir’de Ticaret 

Borsasının burada kurulması bir takım 

meselelere de işaret etmemizi sağlıyor. 

Yani burası üreten bir yer” dedi.

İzmir’in iyi üreten, kaliteli üreten, 

verimli topraklara sahip bir yer olma 

özelliğinin yanı sıra ürünlerimizin 

yurtdışına ticaretinin sağlandığı önemli 

bir stratejik noktada olduğuna dikkat 

Vali Toprak, İTB Ağustos Ayı Meclis 

Toplantısı’nın konuğu oldu

çeken Mustafa Toprak, “Şüphesiz ki İzmir’e 

baktığımızda ülkemizin en önemli ithalat 

ve ihracat limanının da burada olduğunu 

görüyoruz. Ama tüm bu gelişmeleri 

sağlayan, biraz önce ilk ürün alım satımına 

şahitlik ettiğimiz Üzüm Salonu’nda da 

ifade ettik, hakikaten bu önemli olaya 

işaret eden buradaki ürünlerdir. Bu ürünler 

olmasaydı, bu güzellikler olmasaydı, biz 

bu limanları bu noktaya getiremezdik 

diye düşünüyorum. Çünkü bir limanı 

çalıştırabilmek için o limana giriş çıkış 

yapabilecek ürünler lazım. Dolayısıyla, 

hakikaten bunu görmemezlikten gelmek 

mümkün değil. Limanımız, sadece İzmir’in 

değil, Ege Bölgesi’nin ve ülkemizin en 

önemli ithalat ve ihracat limanı. Ancak, 

tarımsal üretim değerlerine baktığımızda 

da ülkemizin 17 milyar dolarlık bir ihracat 

rakamı var ve onun 2.2 milyar doları bu 

bölgemizden yapılıyor. Bu önemli bir 

değer olsa gerek” diye konuştu.

İzmir’in rakamsal veriler 

değerlendirildiğinde ülkemizdeki çoğu 

sektörde otorite konumunda olduğunun 

açık bir sonuç olduğunu belirten Toprak, 

“Bunların yanı sıra, tarım ve hayvancılık 

konusunda da otorite olduğumuzu 

rakamlar bize ifade ediyorsa, ülkemizin 

ihracat rakamları İzmir’i ve Ege Bölgesini 

işaret ediyorsa, o zaman hepimize çok daha 

büyük görev düşüyor. Bu manada ilin Valisi 

olarak bana da düşen görevlerde öncülük 

etmek, rehberlik etmek, adeta sizinle 

birlikte tarlaya girip çalışmak gerekiyorsa 

da, temsili olarak söylüyorum, hakikaten 

bunu yapmaya mecbur olduğumuzu ifade 

ediyorum.  Borsamızın da işlevi açısında el 

atacağı, önderlik edeceği, rehberlik edeceği 

bir takım alanlar var. O konuda da sizlerin 

daha fazla yardımını ve katkısını almaktan 

da büyük bir memnuniyet duyacağız” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, “Yeni dönemin 17’nci 

oturumunu yaptığımız bu ayki Meclis 

Toplantımıza; teşrif ederek bizlere onur 

vermiş olan Valimiz Sayın Mustafa Toprak’a 

hoş geldiniz ve şeref verdiniz demek 

isteriz. Ayrıca, yine yalnız bırakmayıp 

bizlerle olan İl Tarım Müdürümüz Sayın 

Ahmet Güldal Bey’i aramızda görmekten 

çok mutluyuz. Meclis toplantımızdan önce 

incir ve üzümde ilk ürün törenini değerli 

konuklarımızın teşrifiyle gerçekleştirmiş 

olduk. Ürünlerimize uğurlu gelmesini 

dilerim” dedi.  

Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda 

tarımsal ürün krizleri ile karşı karşıya 

kaldığından bahseden Barış Kocagöz, 

“Önce fındıkta sonra kayısıda derken 

pamuk ekimlerinde de sıkıntılı günler 

geçirmiştik.  İncir üretiminde de şu an 

kalite ve rekolte ile ilgili net bir ışık sanırım 

yok. Pamuk ekimlerinin başladığı aylarda 

gerçekleşen negatif iklim koşullarının 

üründe yaşanacak verim kaybına, ayrıca 

yapılan ekstra masraf ile şimdiden artan 

maliyetlere neden olacağını belirtmiştik. 

Tüm bunlara rağmen geçtiğimiz sezonun 

iyi verimi ve fiyatları bu sezon üreticinin 

eskisine kıyasla pamuk üretimine daha 
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olumlu bakmasına neden oldu. Tüm 

bunların etkisi ile güneydoğuda yer yer % 

35 i bulan ekim alanlarındaki artışın Ege 

bölgesinde de en az % 20 artacak olması 

ile birlikte Türkiye genelinde % 25 artış 

beklememize neden oluyor. İşte tüm bu 

etkilerle önümüzdeki yıl 680-700.000 

ton pamuk üretimine ulaşmak mümkün 

görünüyor. Ancak ülkemizin 1.450.000 ton 

civarında olan tüketimi; dalgalı bir üretim 

seyreden pamuk rakamları nedeniyle her 

yıl 700 ila 900.000 ton pamuk ithalat ile 

ancak karşılanabiliyor” diye konuştu.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün 

hem ihracat gelirinde hem de istihdamda 

taşıdığı yükle ülkemizin neredeyse 

bir numaralı sektörü olduğunun 

herkes tarafından bilinen bir gerçek 

olduğundan bahseden Kocagöz, “Ancak, 

bu sektörümüzün ana hammaddesinin 

üretiminde yaşadığımız sıkıntı ne yazık ki 

cari açığımıza negatif etkisini sürdürüyor; 

2001 yılında 935.000 ton pamuk üretilmiş 

topraklarımıza ve yeni eklenen sulanabilir 

arazilerimize rağmen pamuk üretiminde 

tüketimimize yaklaşmayı başaramıyoruz. 

Bu nedenle de bu yıl ithal ettiğimiz 

rakam son ay beklentileri ile 920.000 tonu 

bulacak. Bu da yine 2 milyar dolar ithalat 

rakamı demek. Gerçekten her türlü koşul 

uygun olmasına rağmen ülkemizin kendi 

topraklarında üretmek yerine yurt dışı 

üreticilerine bu parayı ödemek zorunda 

kalması bizleri üzüyor. Verimde dünya 2. ’si 

olmasına, Bakanlığımız tarafından primler 

ile desteklenmesine rağmen yüksek 

maliyetler yüzünden arttıramadığımız 

ekiliş alanları bunun açık nedenidir. Bu 

anlamda hem Borsamız hem de Konsey 

tarafından önerilen maliyet desteklerinin 

hayata geçirilmesi tek çare gibi görünüyor. 

Ayrıca 5 yıl gibi uzun vadeli destekleme 

planlarının da yapılması çok önemli” dedi.

Konuyla ilgili olarak yapılan bir 

araştırmadan örnekler sunan Kocagöz, 

“Doğal Hayatı Koruma Vakfı; WWF’in 

yaptığı bir çalışmaya göre, dünyada 

üretilen “tüketilebilir kaynaklar” 19 

Ağustos itibariyle biterken, dünya nüfusu 

2015 kaynaklarını tüketmeye başladı. 

Gelen bilgilere göre dünya halen ürettiği 

kaynağın 1,5 katını tüketiyor durumda. 

Yani her yıl 1,5 dünyalık tüketim 

yapıyoruz. Bu oran dünya ortalaması 

olmakla beraber her ülkeye göre değişiyor. 

Örneğin Fransa için 1.6, Amerika için 

1.9 iken katar için 5.7, Japonya için 7.1 

gibi yüksek oranlara ulaşıyor. Ne yazık ki 

yapılan çalışmada ülkemizin oranı da 1.7 

olarak tespit edilmiş. Çalışmanın çarpıcı 

sonucu ise eğer böyle giderse 2050 yılında 

dünya tüketimi üretimin 3 misli olacak. 

Gördüğünüz gibi üretimi arttırmak ve 

bunu yaparken kaliteyi de arttırabilmek 

çok ama çok önemli.  Pamuk ürünü global 

ve çok uluslu üretimi olan, büyük rakam 

ve hacimlerle dünya pazarında işlem gören 

bir ürün. Bu nedenle pazar fiyatı ile ilgili 

söz sahibi olamıyoruz. Ancak az önce 

ilk ürün törenlerini gerçekleştirdiğimiz 

kuru üzüm ve incirde durum çok farklı. 

Çünkü bu iki üründe üretimde neredeyse 

dünya lideriyiz. Ama buna rağmen ülke 

olarak pazar fiyatını belirlemede neden 

söz sahibi olamıyoruz ? Bence bu anlamda 

kapsamlı çalıştaylar yapılmalı ve söz sahibi 

olmanın yolları aranmalıdır. Başta bu 

ürünleri yurt dışına satan ihracatçımızın 

rekabet içine girerek istenen fiyatlarda 

sağlam duramaması, yurt dışı alıcıların 

istediği fiyatları dikte etmesine neden 

oluyor. Yani bir nevi bu ürünlerde lider 

ve neredeyse tekel olmasına rağmen 

satıcı taraf değil alıcı taraf patron oluyor.  

Halbuki ihracatçısıyla , üretici birlikleriyle, 

çiftçileriyle birlik olup bu dengeyi tersine 

değiştirebilirsek üreticimiz de daha çok 

kazanmış olacak. Bu nedenle rakip üretici 

ülkeler iyi analiz edilip bu ürünlerin 

pazarında kontrolü ele geçirmek için 

özlenen birliktelik sağlanmalı ve gerekli 

stratejiler geliştirilmelidir” diye konuştu. 

Barış Kocagöz, konuşmasının son 

bölümünde İzmir Ticaret Borsası olarak 

ilk ürün törenlerinin gerçekleştirildiği 

değerli ürünlere bereketli ve bol kazançlı 

yeni sezonlar diledi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, “Ülke olarak 

hareketli bir Ağustos ayını geride bıraktık. 

Başbakan Erdoğan, halkın oylarıyla seçilen 

ilk Cumhurbaşkanı olarak Köşk’e çıkmaya 

hak kazandı. İş dünyası olarak bundan 

sonraki dönemde beklentimiz, Türkiye’nin 

ekonomik dönüşümünü hızlandıracak, 

ülkeyi cari açık derdinden ve orta gelir 

tuzağı riskinden kurtaracak reform 

adımlarının hızla atılmasıdır. Bunun 

için Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın 

senkron halinde çalışmasının önemi 

büyük. Sayın Ahmet Davutoğlu tercihini 

de bu gözle değerlendirmenin doğru 

olacağı inancındayız. Bu vesileyle, 7 
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yıllık görev süresi boyunca herkesin 

Cumhurbaşkanı olmaya azami gayret 

gösteren Sayın Abdullah Gül’e hizmetleri 

için teşekkür ediyor, Sayın Erdoğan ve 

Sayın Davutoğlu’na da yeni görevlerinde 

başarılar diliyoruz” dedi.

Yaşadığımız coğrafyadaki siyasi 

gelişmelerin uzun bir süredir Türkiye’nin 

aleyhine çalıştığına dikkat çeken Işınsu 

Kestelli, “Irak, Mısır ve Suriye başta olmak 

üzere MENA bölgesindeki gerginlikler, dış 

ticaretimizi önemli ölçüde negatif etkiledi. 

Bugün ilk kez bir gerilimin Türkiye’ye yeni 

bir kapı açma ihtimaline şahit oluyoruz. 

Malumunuz olduğu üzere Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yaptırım 

uygulayan ABD, Avrupa Birliği, Kanada, 

Norveç ve Avustralya’dan et, balık,  meyve-

sebze, süt ve süt ürünleri alımını yasakladı. 

Rusya’nın 2013’te sadece AB ülkelerinden 

yaptığı gıda ve tarım ürünü ithalatı 12 

milyar Euro seviyesindeydi. Rusya’nın 

gıda açığını kapatmak için hemen Türkiye 

ile temasa geçmesi,  kuşkusuz Türk gıda 

sektörüne ivme kazandıracak önemli bir 

gelişme. Ülke olarak bu süreçte başta yaş 

meyve ve sebze ihracatı olmak üzere 12 

milyar Euro’luk yeni bir pazardan büyük 

pay kapmak için imkanlarımızı seferber 

etmeliyiz. Ancak, kritik olan nokta, 

önümüze sunulan bu pazarda kalıcı olmak 

ve pazar payımızı sürdürülebilir bir şekilde 

artırmak” diye konuştu.

Bu noktada okların yine tarım 

sektörünün temel sorunlarına 

yöneldiğinden bahseden Kestelli, 

“Öncelikle, üretim ve pazarlamamız 

planlı olmalı ki bu tür büyük dış talepleri 

karşılarken içeride büyük bir enflasyon 

baskısı yaşamayalım. Aksi takdirde iç 

piyasada tüketici aleyhine anormal fiyat 

dalgalanmaları yaşanabiliyor ki yakın 

geçmişte bunun örneklerini gördük. 

Diğer taraftan kaliteli ve kalıntıdan ari 

üretimin sürdürülebilirlik açısından 

büyük önemi var. Bunu sağlayamadığımız 

sürece Türk tarım ürünlerinin imajının 

bozulması ve bu tür pazarlarda kalıcı 

olma fırsatımızın ortadan kalkması 

kaçınılmaz. Bu nedenle Rusya pazarındaki 

büyük fırsatın, bir seferberlik halinde 

planlanarak değerlendirilmesinin şart 

olduğuna inanıyoruz. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun yayınladığı perakende 

sektörü satış hacimleri bize gıda 

pazarındaki eğilimler hakkında önemli 

ipuçları veriyor. 2014’ün ilk yarısında satış 

hacmi en çok artış gösteren sektör, yüzde 

8.9 ile gıda oldu. Bu artışta elbette fiyat 

yükselişinin etkisi yadsınamaz ama büyük 

resme bakınca, ülkemizde hane halkının 

tüketim alışkanlığının artış ivmesinin 

yüksek olduğunu görüyoruz. Bu eğilim 

de sektörel gelişimi kritik öneme haiz hale 

getiriyor. Değerlerimize sahip çıkmamız 

bu dönemde çok daha stratejik hale geldi” 

dedi.

Ege ve ülkemiz için çok önemli 

bir yeri olan üzümde yakın tarihlerde 

yaşanan polemik konusuna da değinen 

Kestelli, “Yaptığı açıklamalarla geçen 

sezon üzüm çiftçisini yanlış yönlendiren 

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı, üzüm 

fiyatlarındaki gerilemeden, borsamız 

koordinatörlüğünde, pek çok değerli 

kurumun katkısıyla yapılan rekolte 

tahminini sorumlu tuttu. Biz de Manisa 

Ticaret Borsası’yla birlikte bir açıklama 

yaparak gerçekleri dile getirdik. 

Kurumların işbirliği yapma fırsatı varken 

ayrık otu gibi durup günah keçisi arama 

alışkanlığı maalesef her alanda bize zaman 

ve enerji kaybettiriyor. Manisa’nın, İzmir 

tarafından tescil ettirilmiş Sultaniye 

Üzüm’ü kendi adına alma girişimi de bu 

bağlamda atılmış bir siyasi adımdır ve 

enerji kaybıdır. Bakınız, Şehzadeler Odası 

Başkanı, rekolte tahmini için bizi itham 

ederken biz Yunanistan’la uğraşıyoruz. 

Sultaniye üzümü, “Stafida Soultanina 

Kritis” adıyla kendi üstüne tescil ettirmek 

isteyen Yunanistan’a karşı yaptığımız 

itirazda bugün itibariyle ikinci aşamaya 

geldik.  Gerekçeli itiraz başvurumuz bugün 

ilgili makamlara iletildi. Umarım kısa süre 

içinde olumlu bir sonuca varırız” diye 

konuştu.

Konuşmasının son bölümünde İzmir 

Ticaret Borsası’nın KOSGEB’in desteğiyle 

düzenleyeceği fuar organizasyonları 

ile ilgili duyuruyu paylaşan Kestelli, 

“Biliyorsunuz son birkaç yıldır, üyelerimiz 

için KOSGEB destekli fuarlar düzenliyoruz.  

Bütün hedefimiz üyelerimizin iş 

geliştirmesine katkı sağlamak. Bugüne 

kadar gerçekleştirdiğimiz fuar 

organizasyonlarından oldukça olumlu geri 

dönüşler aldık.  Bu nedenle bu faaliyetleri 

sürdürmeye devam ediyoruz. Önümüzde 

iki önemli fuar var. 19-23 Ekim 2014 

tarihlerinde,  SİAL 2014 Uluslararası Gıda 

ve İçecek Fuarına ve 11-14 Kasım 2014 

tarihleri arasında profesyonel hayvansal 

üretim için dünyanın en büyük ticaret 

fuarı olan EuroTier Fuarı… Her iki 

fuara da Borsamız koordinasyonunda 

KOSGEB destekli bir ziyaret gezisi 

gerçekleştirileceğini duyurmak isterim. 

Bugün yaptığımız geleneksel ilk ürün 

töreni vesilesiyle Türk tarımına bir kez 

daha verimli bir dönem diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İzmir 

Ticaret Borsası İlk Ürün Töreni ve Meclis 

Toplantısı’nın konuğu olan İzmir Valisi 

Mustafa Toprak’a İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz tarafından 

günün anısına plaket takdiminde 

bulunuldu. 
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Pamukta 

kalite ve fiyat sıkıntısı
Hazırlayan

Çiğdem ARMAN
İzmir Ticaret Borsası

Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

Uzman Yardımcısı 

5 Sorun

5 Çözüm 

1- Çırçır işletmelerinin sigorta kapsamına 

alınmaması

2- Erken ve yaş pamuk toplanması

3- İşletmelerdeki depolama ve kapasite sıkıntısı

4-Maliyetler ve ürün fiyatı

5-Tohum çeşitliliğinin fazla olması

1- Çırçır işletmelerini sigorta kapsamına alma 

konusunda devletin gerekli düzenlemeleri 

getirmesi ve sigorta sisteminin uygulanmaya 

başlanması.

2- Yaş pamuk toplanmasının üründe yarattığı 

deformasyon ve kalite düşüklüğü sebebiyle hem 

çiftçiyi hem de ürünü işleyen sektör temsilcil-

erini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların 

hayata geçirilmesi.

3-İşletme kapasitelerinin arttırılması

4-Ürün fiyatlarını etkileyen dış etkenler de 

gözetilerek maliyetler ile satış fiyatları ar-

asındaki dengenin sağlanması. Devletin bu 

konuda düzenleme getirmesi.

5-Tohum çeşitliliğinin devlet tarafından 

sürdürülecek çalışmalarla sınırlandırılması için 

çalışmalara bir an önce başlanılmalı. 
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Meslek Komiteleri Köşesinin bu 

sayımızdaki konuğu Çırçırlama Faaliyeti 

Meslek Komitesi oldu. İTB Genel 

Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 

moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 

Başkanı Muzaffer Demirci, komite üyeleri 

Ertuğrul Dalgar, Şeref İyiuyarlar, Hüseyin 

Yavuz ve Vahit Celep geçekleştirdikleri 

beyin fırtınasıyla sektöre ait avantaj, sorun 

ve çözüm önerilerini ortaya koydular. 

Ülkemizde stratejik öneme sahip 

ürün olan pamuğun işlenmesi ve çırçırlama 

faaliyeti sektörünün  önemi ve  sektörün 

ana problemleri  (maliyetler, ürünün uygun 

zamanda toplanmaması, ürün kalitesi, 

desteklemeler, piyasalar ve depolanmasına 

ilişkin sorunlar vb.) bu toplantıda masaya 

yatırıldı. Ayrıca röportajımızda, sektörde 

yaşanan sorunlara üyelerimizin ürettikleri 

çözüm önerilerini de bulabilirsiniz. 

Çırçırlama Faaliyeti Meslek Komitesi 

üyelerinin sektöre ışık tuttukları toplantı 

sırasında oluşturulan beyin fırtınasına ait 

notları ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Pınar Nacak: Sektörünüzün temel 

sorunları ile başlarsak, neler söylemek 

istersiniz?

Muzaffer Demirci: Pamuk, Türkiye 

için stratejik bir ürün. Herkes istediği şekilde 

pamuk topluyor ve depoluyor. Pamuğun 

toplanmasının ve depolanmasının 

kuralları Bakanlık tarafından belirlenmeli. 

Bunun yanı sıra pamukta çok fazla tohum 

çeşidi var. Bu çeşitlilik çırçır aşamasında  

kalitenin düşmesine neden oluyor. Tohum 

çeşitliliğin azaltılarak yöreye uygun en az 

çeşide indirgenmesi gerekiyor. Bakanlık bu 

konuda bize yardımcı olabilir.  Tohumda 

çeşit sınırlandıırlırsa homojenlik sağlanır. 

Kalitenin yükselmesi açısından bu 

çalışmalar oldukça önemli.

 

Çırçır işletmeleri sigorta kapsamına 

alınmalı 

Şeref İyiuyarlar: Çırçır fabrikalarının 

sigorta kapsamına alınmaması öncelikli 

sorunlarımızdan bir tanesi. Tehlikeli sektör 

olarak geçtiğinden sigorta şirketleri çırçır 

fabrikalarını kapsam dahiline almıyor. 

Halbuki burada da çok büyük bir potansiyel 

var. Sadece kendi malımızı depolamıyoruz. 

Müstahsilin (yetiştiricinin) de malının 

bekçiliğini biz yapıyoruz. Müstahsilin 

malı da bizim depolarımızda saklanıyor. 

O yüzden girmiş olduğumuz risk, aynı 

zamanda müstahsilin de riski ile beraber 

büyük rakamlara ulaşıyor. Sigortalama 

şirketlerinin bu işe dönmesi gerekir. Çırçır 

işletmelerinin sigorta kapsamı dahiline 

alınması gereklidir. 

Vahit Celep: Sigorta kapsamına 

alınmıyor olmak sektörümüzün en önemli 

sorunu.

Şeref İyiuyarlar: Pamuğun hem 

toplanması hem de depolanması Bakanlık 

tarafından belirli kurallara bağlanmalı.

Pamuk hasadı 20 günde bitiyor 

Pınar Nacak: Pamukta hasat 

süresinin oldukça önemi var. Şu an 

günümüz koşullarını değerlendirdiğimizde 

hasat 20 günde bitiyor, ancak pamuğun 

kısa sürede ve yaş toplanması da ürün 

deformasyonu yaratıyor.

Şeref İyiuyarlar: Hasatta en büyük 

sorunumuz erken ve yaş pamuk toplanması. 

Erken ve yaş pamuk toplanması kaliteyi 

oldukça olumsuz etkiliyor. 

Vahit Celep: Bu problem nedeniyle 

pamukta çok fazla zayiat veriliyor.

Hüseyin Yavuz: Bin işçinin topladığı 

Moderatör

Dr. İ. Pınar NACAK

İzmir Ticaret Borsası

Genel Sekreter Yardımcısı

Muzaffer Demirci

Meslek Komite Başkanı
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pamuğu şimdi bir makina 24 saatte 

toplayabiliyor. Bu durumdan kaynaklanan 

belli başlı sıkıntılar mevcut. Pamuk hasadı 

eskiden 1 Ekim’de başlayıp Aralık sonuna 

kadar devam ediyordu. Şimdi ise devreye 

makinaların girmesi ile birlikte sadece 

20 gün sürüyor. Hasat edilen pamuğun 

tümünü depolamak gerekiyor. Çırçır 

fabrikaları kapasite olarak kendilerini bu 

koşullara hazırlamak zorundadır. Makine 

ile hasat şimdiye kadar yoktu. Fabrikalara 

asgari bir standart getirilmesi gerekiyor. 

Tabi bunun yanı sıra yönetmeliklerin 

de buna göre yeniden dizayn edilmesi 

gerekiyor. 

Şeref İyiuyarlar: Üreticilerin bu 

konuda mutlaka bilgilendirilmeleri 

gerekmekte. İzmir Ticaret Borsası olarak 

bu konuda harekete geçilmesi gerektiğine 

inanıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 

yıl Borsamız tarafından yapılan ve 

üreticiler ile çırçır fabrikalarına  dağıtılan 

yönlendirici afişleri bu yıl da revize 

edilerek tekrar hazırlıyoruz ve dağıtımını 

gerçekleştireceğiz.

 

Pamukta depolama alanları yetersiz 

Pınar Nacak: Bir diğer konu da 

hasadın kısa sürmesinin bir sonucu 

olarak fazla sayıdaki ürünün aynı 

anda depoya girme durumunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Vahid Celep: Bu kadar kısa sürede 

hasadın bitmesi bizim için dezavantaj. 

Pamuğu aynı yere depolamanız lazım ki 

işleyebilesiniz. Eskiden 3 bin metrekare 

olan depolar fazla gelirken şimdi  10 bin 

metrekarelik depolar bile bize az gelmeye 

başladı.

Ertuğrul Dalgar: Çırçır fabrikaları 

sezonluk bir fabrikadır. Altı aylık bir 

işleme süresi vardır. Eskiden sirkülasyon 

oluyordu. Mal geliyordu ve işlenip 

gönderiliyordu. Şimdi ise pamuk 20 

günde geliyor ve her şey kısa sürede 

bitiyor. Kaç günde işlediysen işleyeceksin. 

Süre uzatılırsa malın deforme olma şansı 

çok. Bunun altında pamuğun rutubetten 

etkilenmesi yatıyor.

Maliyetler ile kazanç doğru orantılı 

değil

Pınar Nacak: Bugün pamukta 

üreticiye yansıyan maliyetler verim 

durumuna göre 1.9 ile 2.3 TL arasında 

değişiyor.  Bölgelere göre tarla kiralarına 

v.b. girdilere ve verime göre maliyetler  

birbirinden farklı olabiliyor. Nitekim, 

verime bağlı olarak, üreticinin maliyetleri 

ve üründen elde ettikleri kazanç arasında  

oldukça az bir fark olduğu göze çarpıyor.

Vahit Celep: Bu maliyetlerin çiftçiyi 

kurtarmadığını izah etmek gerek. Bunun 

için de artık önlem alınarak acilen 

uygulanmaya başlanması lazım. 

Muzaffer Demirci: Fiyatlar 1.75 

primlerle birlikte 2.2 TL arasında 

seyrediyor diyebiliriz.

Pınar Nacak: 55 kuruştan prim 

de dahil olmak üzere hesapladığınızda, 

zaman zaman  maliyetle kazanç  başa 

baş gelebiliyor. Özellikle ortalama verim  

dekara 400  kg’a indiği zaman , üreticinin 

pamuktan para kazanması güçleşiyor. 

Verim arttıkça maliyet düştüğü 

için günümüzdeki durum ile 

değerlendirdiğimizde 1.75 TL civarına 

düşüyor maliyet, ancak verim 400’lere 

indiği zaman, maliyet 2TL’nin üzerine 

çıkıyor, prim ile birlikte bile kar elde etmek 

güç hale geliyor.

Muzaffer Demirci: Evet, doğru.  

Eskiden çiftçide üründen verim alamadığı 

zaman zarar etme söz konusu olabilirdi 

ama şu anda verim alsa dâhi en az 100 

lira zarar etmesi kaçınılmaz hale geldi. Şu 

anda en iyi şekilde ürüne baksa, gübresini 

tam verse, bütün masrafları harikulade 

harcasa dahi şu anda çiftçinin sezona 

cebinden 100 lira daha para ilave yapması 

gerekiyor. Fiyatları destekleme konusunda 

piyasaların düzelmesi gerekiyor.  

Vahit Celep: Çırçır ile beraber burada 

bir katma değer meselesi var. Yaşanan 

sıkıntılar devleti de ilgilendiriyor bizi de, 

tekstilciyi de ilgilendiriyor. Çıkardığımız 

ürünü katma değerli olarak ihraç etmek 

tabi ki bizim hepimizin menfaatinedir. 

Pınar Nacak: Tabii dünya pamuk 

piyasasındaki fiyat oluşumundaki aşağı 

doğru yönlü düşüş burayı da etkiliyor. 

Çin talebi kıstı. Talep kısılınca da fiyatlar 

otomatik olarak aşağı yönlü seyir izliyor. 

Muzaffer Demirci: O da söz 

konusu ama biz ne olursa olsun bizim 

fiyatlarımızı, piyasayı  gevşetmemiz lazım. 

Şu an toplanan pamuk çok yaş toplanıyor 

ve  işlenen pamuklarda rutubet oranı 

yüzde 11’in üzerinde. Normalde rutubeti 

yüzde 8 – 9’dan fazla pamuğun piyasaya 

girmemesi lazım ama bazı arkadaşlar 

sorumsuz bir şekilde çırçırlama faaliyeti 

yapıyor. Buradaki iplikçi de haklı olarak 

suya fiyat vermek istemiyor. Şu anda 

düşmemesi gereken rakamlara düştük biz. 

Kalitesiz ürün üretimi sebebiyle Borsamıza 

ve Ege’nin pamuğuna leke sürülmüş 

Vahit Celep

Meslek Komite Üyesi

Hüseyin Yavuz

Meslek Komite Üyesi

Pınar Nacak

İTB Genel Sekreter Yrd.
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oluyor. Çırçırcılar iyi pamuk alamadığı 

ve ürünün iyi olmaması sebebiyle kaliteli 

işleyemeyince Ege pamuğu bozulmaya 

başladı. Bizim korkumuz kalitesiyle öncü 

olduğumuz bir alanda ürün kalitesinin 

düşmesi sebebiyle geri planda kalmaya 

başlanması.

Pınar Nacak: Bahsettiğiniz gibi 

ürünü gerekli koşullar altında yetiştirip, 

sunamayınca Ege pamuğunun imajı 

zedeleniyor ve ürün-girdi pariteleri de 

üretici aleyhine seyredince yaşanan 

sıkıntılar pamuk üretiminde düşüş 

trendini başlatıyor. 

Makinalı hasat konusuna değinecek 

olursak bu konuda başka eklemek 

istediğiniz bir şey var mı?

Muzaffer Demirci: Sıraladığımız 

sorunların yanı sıra bizim dış ticari 

fazlalığımızın olması ve kullanılan 

makinaların farkı bakımından en büyük 

fazlalığın hazır giyimde ve tekstilde 

olması var.  Şu anda ve geçen aya bakacak 

olursak makine alımı 4,2 milyar dolar iken, 

tekstilde hazır giyim 1.6 milyar dolarla 

ikinci sırada. 

Hüseyin Yavuz: Aralarında fark var. 

Demek ki bizler ya da çiftçi biraz daha 

desteklenmeli, ürünün %70’ini dışardan 

alıyoruz. Çiftçinin tek istediği maliyetin 

düşmesi, mazotun, gübrenin, tohumun 

maliyetinin düşmüş olması lazım. Bir 

çiftçinin maliyetinin %60’ı kullandığı 

tohum, gübre ve mazot.

Pamukta tohum çeşitliliği 

sınırlandırılmalı

Pınar Nacak: Peki tohum 

çeşitliliğinin fazla olması ile ilgili ne 

düşünüyorsunuz?

Hüseyin Yavuz: O da büyük 

sıkıntılarımızdan biri ne yazık ki.

Muzaffer Demirci: Yani tohum 

çeşitliliğini sınırlandırmamız gerekiyor 

bölge bölge baktığımız zaman.

Pınar Nacak: Tohumda gereğinden 

fazla çeşit kullanılması sizlerin de işletme 

süreç prosesinizi olumsuz mu etkiliyor?

Hüseyin Yavuz: Sonuçta çiftçi 

önüne sunulan çeşitler arasından her 

türlü tohumu alabiliyor. Piyasada yer 

alan kalitesiz tohumları alan çiftçilerin 

ürünlerinde de kalite düşüyor. 

Muzaffer Demirci: Elyaf uzunluğu 

da bu problem nedeniyle etkileniyor.

Hüseyin Yavuz: Bakanlığın bu 

konuda duyarlı olması  lazım.

Muzaffer Demirci: Bakanlıkla 

zaten o konuda yazışmalar yapılıyor ve 

düzenleme konusunda hassas davranılıyor.

Toplantının sonunda komite 

üyeleri sektörün tüm sorunlarının yanı 

sıra önerilerini de sıraladı. Önerilerin 

hayata geçirilmesi ile birlikte sektörün 

canlanacağını ve koşulların üretici ile satış 

yapanlar için daha düzgün bir ticari ortam 

sağlayacağını dile getiren komitenin ortak 

görüşü “Pamuğun toplanması ile ilgili 

standart kuralların daha detaylı olarak 

konması gerekir” oldu. 

Şeref İyiuyarlar / Meslek Komite Üyesi ve İTB Yönetim Kurulu Üyesi, Vahit Celep / Meslek Komite Üyesi, Muzaffer Demirci / 

Meslek Komite Başkanı, Ertuğrul Dalgar / Meslek Komite Üyesi



Turan Sökeli, 02 Ocak 1955 tarihinde İncirliova-Aydın’da 

doğdu. 10 Şubat 1978 tarihinde  “İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademisi İşletme Muhasebe” bölümünden mezun oldu. İzmir 

Ticaret Borsası’nda 31 Aralık 1981 tarihinde Muamelat ve Kararlar 

Müdürlüğünde  “Raportör” olarak işe başladı. 18 Ekim 1988 tarihinde 

“Muamelat ve Kararlar Şefi”,   26 Ocak 1993 tarihinde ise “Muamelat 

ve Kararlar Müdürü” kadrosuna atandı.

15 Nisan 2002 ile 15 Temmuz 2009 tarihleri arasında 

“Mevzuat Müşaviri” olarak görevine devam etti. 15 Temmuz 2009 

tarihinden itibaren “Muamelat ve Kararlar Müdürü”, 15 Haziran 

2010 tarihinde  “Genel Sekreter Yardımcısı”, 01 Aralık 2010 tarihinde 

ise  “Genel Sekreter” olarak atandı. Borsamızın her kademesinde görev 

yapmış, ülkemizde borsacılığı iyi bilen sayılı isimlerden biri olan 

Turan Sökeli, 28 Ekim 2014 tarihinde 1 yıldır mücadele ettiği amansız 

hastalık nedeniyle Hakk’ın rahmetine kavuştu. Çalışkan ve başarılı 

hizmetlerinin yanı sıra; beyefendiliği, etik duruşu, babacan tavırlarıyla 

Borsanın ağabeyi olan Turan Sökeli örnek kişiliği ve mesleki birikimi 

ile Borsa camiasında daima özlenen bir isim olacaktır.

ACI KAYBIMIZ

TURAN SÖKELİ
02.01.1955 - 28.10.2014
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Türkiye ve Ege Bölgesi’nin önemli 

tarım ürünlerinden olan çekirdeksiz 

kuru üzümün 2014/15 sezonu rekolte 

tahmin çalışmaları, İzmir Ticaret Borsası 

öncülüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir 

Ticaret Odası, Manisa ve Alaşehir Ticaret 

Borsaları ve Manisa Bağcılık Araştırma 

İstasyonu Müdürlüğü işbirliğinde 7-23 

Temmuz 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.  

Rekolte tahmin heyetinin hazırladığı 

rapora göre,  2014/15 sezonunda toplam 

983,559 dekar bağ sahasından 328,167 ton 

çekirdeksiz kuru üzüm üretileceği tahmin 

edildi.

Rekolte heyetinin çalışma sonuçları, 

24 Temmuz 2014, Perşembe günü İzmir 

Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen basın 

toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. 

Rekolte çalışmasında işbirliğinde bulunan 

kuruluşların temsilcilerinin hazır 

bulunduğu toplantıda konuşan İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 

İlhan Zincircioğlu,  kuru üzümün İzmir 

Ticaret Borsası’nda işlem görmesinin 

90.yıldönümü olduğunu vurguladı. 

Zincircioğlu, “Çekirdeksiz kuru üzüm 

Izmir Ticaret Borsası kotasyonuna 1924 

yilinda dahil edilmiştir. Bu yil kuru 

üzümün borsamizda işlem görmesinin 

90’inci yılı. 90 yıldır bu sektöre hizmet 

veriyoruz. Bu hizmetlerimiz önümüzdeki 

yıllarda da artarak devam edecektir” diye 

konuştu.

Türkiye’nin geleneksel ürünleri 

arasında yer alan çekirdeksiz kuru 

üzüm ihracatında lider konumda 

olduğunun altını çizen İlhan Zincircioğlu, 

“Üretimde ise dünyanın en büyük 

ikinci üretici ülkesiyiz. Ülkemiz ve 

bölgemiz ekonomisinin en önemli gelir 

kaynaklarından olan çekirdeksiz kuru 

üzüm, kuru meyve sektöründe de önemli 

bir pazarı temsil etmektedir. 19 Temmuz 

tarihi itibariyle 160 bin ton karşılığında 

407 milyon dolar kuru üzüm ihracatı 

gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç fiyatımızın 

da tonu 2,530 dolar olmuştur” dedi. 

Genel olarak değerlendirildiğinde 

geçen sezon sektörün bütün aktörleri 

için kötü bir yıl yaşandığına dikkat 

çeken Zincircioğlu, fiyatların sezonun 

başlamasının ardından 5 liranın üzerine 

çıkması ve yaratılan beklentilerin 

üzüm piyasalarını olumsuz etkilediğini 

söyledi. Ardından fiyatların önemli 

ölçüde gerilemesiyle birlikte üretici, 

tüccar ve ihracatçının zarara uğradığını 

kaydeden Zincircioğlu, “Umarım böyle 

bir sezonu sektörümüz bir daha yaşamaz 

ve herkes için olumlu gelişmeler yaşanır” 

temennisini dile getirdi. 

Zincircioğlu, şunları söyledi:

“2014/15 sezonunda bölgemizde 

bulunan 983 bin 559 dekar bağ sahasında 

hava şartlarının normal devam etmesi 

halinde 328 bin 167 ton çekirdeksiz kuru 

üzüm üretileceği ve hasadın ağustos 

ayı sonlarına doğru başlayacağı tahmin 

edilmektedir. Rekolte çalışmalarımıza 

destek veren İzmir Ticaret Odası, Ege 

İhracatçı Birlikleri, Manisa Ve Alaşehir 

Ticaret Borsaları ve Bağcılık Araştırma 

İstasyonu Müdürlüğü’ne, özverili 

çalışmaları nedeniyle rekolte heyeti 

üyelerine, konuya büyük önem vererek 

ilgi gösteren borsamız üyelerine ve görsel 

medyada sektörümüze yer vererek üretici 

ile aramızda bilgi köprüsü kuran siz değerli 

basın mensuplarına İzmir Ticaret Borsası 

adına teşekkür ediyor, 2014/15 sezonunun 

bölge ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını 

diliyorum. “

Çekirdeksiz kuru üzümde 

328 bin 167 ton rekolte bekleniyor

REKOLTEREKOLTE

Süleyman Yeşildağ – Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi, Birol Celep – EİB Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği Başkanı, Akın Kazançoğlu – İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ercan Korkmaz – İTB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İlhan Zincircioğlu – İTB Yönetim Kurulu Üyesi, Hüseyin Soygür – Alaşehir 

Borsa Başkanı

İlhan Zincircioğlu

İTB Yönetim Kurulu Üyesi
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REKOLTEREKOLTE

Türkiye ve Ege Bölgesi’nin en önemli 
tarım ürünlerinden biri olan kuru incirin 
2014/15 sezonu rekolte tahmin çalışmaları 
İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, 
Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret 
Odası, Tariş İncir Birliği ve T.C. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erbeyli 
İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 
işbirliğinde 11-22 Ağustos 2014 
tarihlerinde gerçekleştirilerek, sonuçlar 
22 Ağustos 2014, Cuma günü düzenlenen 
basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Rekolte tahmin heyetinin raporuna 
göre, 2014/15 sezonunda toplam 428,408 
dekar toplam meyvelik alanda 69,731 ton 
kuru incir üretileceği tahmin edildi.

Basın toplantısında sonuçları 
açıklayan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi Özhan Şen, kuru incir 
hakkında genel bir değerlendirmede 
bulundu. 

2013/2014 sezonunun, kuru incir 
üretimi ve ihracatı açısından rekorların 
yaşandığı bir yıl olduğuna dikkat 
çeken Özhan Şen, “Toplam kuru incir 
ihracatımız 74 bin tona ulaşmış, ihracatın 
büyük çoğunluğunu oluşturan bütün 
incirlerde ortalama ihraç fiyatı ise 3.547 
dolar/ton olmuştur. Kuru incir ihracat 
gelirimiz 200 milyon dolar sınırını ilk kez 
aşarak 250 milyon dolara yaklaşmıştır. 
İhracatımızın artmasındaki bir neden de 
Rusya ve Çin’e yapılan ihracatın artmasıdır. 

Bilhassa Çin’in kuru incir talebi her 
geçen yıl katlanarak artmaktadır. İç ve 
dış piyasalardaki talebin artması, mevcut 
stokun neredeyse tükenmesi, yapılan 
ihracat nedeniyle ülkeye döviz girişinin 
artması memnuniyet verici gelişmelerdir” 
diye konuştu.

Bütün dünyada ve Türkiye’de artan 
bilinç düzeyi ile birlikte doğal ürünlerin 
tüketiminde yaşanan artıştan kuru incirin 
de hakkı olan payı almaya başladığını 
belirten Şen, “Artık doğal ürünler satan 
tüm dükkânlar da kuru incir bulunuyor.   
Ayrıca zincir marketlerinin çoğalması 
ile Anadolu’nun en ücra köşelerinde bile 
kuru incir satılmaktadır. Bütün bunlar bize 
gösteriyor ki kuru incir değerli ve talep 
gören bir üründür. Dünya’da en kaliteli ve 
en çok ürünün yetiştiği yer de Türkiye’dir” 
dedi. 

Şen, şunları  söyledi: 
“Burada İzmir Ticaret Borsası olarak 

kuru incir ihracatı yapan firmalara uyarıda 
bulunmak istiyorum. Rekabet etmek, 
daha çok satmak adına ürünün değerini 
düşürmeyin, rekabeti kalite için yapın ve 
bu kıymetli ürünü ucuza satmayın.

Bir çağrıda Tarım Bakanlığına 
yapmak istiyorum. Tüketicilerin özellikle 
de çocukların doğal ve sağlıklı ürünler 

tüketmesini teşvik etmeye yönelik gazete 
ve televizyonlarda yapılan yayınlar 
yetersizdir. Bilgilendirme amacıyla yapılan 
yayınların arttırılması gerekmektedir ve bu 
öncelikle kamunun görevidir.

Geçen yılki ihracat miktarı baz 
alındığında  rekoltenin tahmin edilenden 
daha yüksek gerçekleştiğini belirten 
Şen, kuru incir ağaç varlığının son 
yıllarda özellikle tapulu olmayan yüksek 
arazilerde yoğunlaştığını söyledi. Rekolte 
tahminlerinde başarıyı arttırmak amacıyla 
uydu görüntülerini kullanarak gerçek ağaç 
varlığının tespit çalışmalarına başlanması 
gerektiğine dikkat çeken Şen, maddi 
açıdan bu çalışmayı tek bir kurumun 
yapmasının mümkün olmadığını 
vurguladı ve “Umuyorum ki içinde ilgili 
devlet kurumlarının ve biz paydaşlarında 
olduğu bir ortaklıkla uydudan ağaç 
sayılarına ulaşıp gerçek veriler ile rekolte 
çalışmalarını gerçekleştirebiliriz” diye 
konuştu.

Şen, “2014/2015 sezonunda kuru incir 
rekoltesinin, hava şartlarının normal seyri 
halinde 69.731 ton olarak gerçekleşeceği 
tahmin edilmiştir. Rekolte çalışmasına 
destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür 
eder, yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Kuru incirde 

69 bin 731 ton rekolte bekleniyor

Özhan Şen

İTB Yönetim Kurulu Üyesi

Gürcan Şen (EİB), Ahmet Erçetin (Tariş), Menaşe Gabay (EİB), Turan Şen (Şentaş), Özhan 

Şen (İTB YKÜ), Sacide Karabat (Tariş), Selim Arpacı (İncir Araştırma İstasyonu Md.), 

Birol Celep (EİB)
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Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 

koordinatörlüğünde oluşturulan “Zeytin 

ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi 

Tespit Heyeti” raporu İzmir Ticaret 

Borsası’nda açıklandı. Türkiye’nin 2014-

2015 sezonunda zeytinyağı rekoltesinin 

190 bin, sofralık zeytin rekoltesinin ise 438 

bin ton olması bekleniyor.

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni 

Bozkurt, zeytinyağında üretim artışının 

artık sanayici ve ihracatçıyı korkutmadığını 

söyledi. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde 

son yıllarda keskin dalgalanmaların artık 

yaşanmadığına dikkati çeken Bozkurt, 

“2-3 yıl içinde meyve vermeyen ağaçların 

sayısında önemli azalma olacak. Daha 

önce tahmin etmediğimiz rekolteleri 

yaşayabiliriz. Sektörün tüm taraflarını 

memnun eden durum bu. Önceden 

üretim artınca satışta bir takım sıkıntıların 

yaşanabileceği düşünülüyordu. Ama artık 

Türkiye’nin zeytini Türkiye’ye yetmiyor. 

Sanayici ve ihracatçı olarak üretim 

artışlarından korkmuyoruz. Yeter ki 

elimizde uygun kalitede ürün olsun” dedi. 

Bozkurt şunları söyledi: 

“Son bir kaç sezondur üreticilerden 

ve teknik arkadaşlardan çeşitli bölgeler 

için çiçeklenme dönemindeki yağış ya 

da aşırı sıcağın ürün rekoltesini olumsuz 

etkilediğini duyuyoruz. Bu durum küresel 

iklim değişiklerinin bir sonucu mudur 

bilemiyorum. Ancak, konuyla ilgili detaylı 

araştırmaların yapılması ve varsa çözüm 

önerilerinin ortaya konulması gerektiğini 

düşüyorum. Kısa vadede çözülebilecek 

bir sorun olmayabilir ama üzerinde 

çalışılmalı. 2014/15 sezonu rekolte tahmin 

çalışmasına destek veren bütün kurumlara 

ve arazi çalışmalarında yer alan uzman 

arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yeni sezonun sektörün tüm paydaşlarına 

ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Rekolteyi açıklayan Ulusal Zeytin 

ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmihan 

Tibet, zeytin ve zeytinyağında bu yıl bazı 

bölgelerde verim düşüklüğüne rağmen 

iyi bir sezon beklediklerini söyledi. Tibet, 

“İç piyasaya da ihracata da yetecek kadar 

zeytin ve zeytinyağı var. Üretim geçen yıla 

göre yüzde 50 oranında arttı” dedi.

Tibet, rekolte tahmin çalışmalarının 

4 ayrı bölgede eş zamanlı uzman kişiler 

tarafından yapıldığını belirtti. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı’nın geçtiğimiz 

yıllarda zeytin ağacı varlığını artırmak için 

verdiği desteğin meyvelerinin alınmaya 

başladığını ifade eden Ümmühan Tibet, 

“Zeytin ağacı varlığımız son 10 yılda 165 

milyona çıktı. Bu ağaçların yaklaşık 24 

milyonu daha meyve vermiyor. Bu yıl 

güzel bir ürün var. Meyve veren ağaçlardan 

189 bin 468 ton zeytinyağı bekliyoruz. 438 

bin ton da sofralık zeytin beklentimiz var” 

diye konuştu. 

Geçen sezon 130 bin ton olarak 

gerçekleşen zeytinyağı rekoltesinin bu yıl 

190 bin tona ulaşmasının beklendiğine 

dikkat çeken Tibet, zeytinde “var, yok” 

yıllarının geride kaldığını, üretimin daha 

çok iklim koşullarına göre değiştiğini dile 

getirdi.

Mayıs ayında çiçeklenme 

dönemindeki yağmurlardan dolayı 

verimde değişiklikler olduğunu dile 

getiren Tibet, aynı bahçedeki ağaçlarda 

bile verimin değişkenlik gösterdiğini 

kaydetti. Bu yıl beklenen üretim artışından 

endişe edilecek bir durumun olmadığını 

dile getiren Tibet, şunları söyledi:

“Üretimin giderek her yıl artmasına 

alıştık. Bu artışı sektör kendi içinde 

eritecektir. İç tüketimin artması yönünde 

çalışmalarımız devam ediyor. Kaliteli 

üretim ve tüketimi teşvik etmek anlamında 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 

çalışmalarımız var. Kişi başı tüketim 5 

kilogramlara ulaşıp üretimin yetmeyeceği 

günleri de göreceğiz. Dünyada tedarikçi 

ülke olarak değil Türk zeytinyağı olarak yer 

yapmış firmalar olarak yer almak istiyoruz. 

İtalyan ve İspanyol markaları yerine Türk 

markaları ile raflarda yer almalıyız.”

Tibet, zeytinlik alanların enerji 

ve maden aramalarına açılmasını 

istemediklerini kaydederek, 

“Hükümetimizin, devletimizin desteği ile 

10 yılda zeytin ağacı varlığımız yüzde 70 

arttı. Hedefimiz dünya ikinciliği. Zeytinlik 

alanların büyüklüğü 860 hektar. Çok düşük 

bir alanı kaplıyor. Lütfen zeytinliklerimize 

Zeytinyağı rekoltesi 

190 bin ton bekleniyor

REKOLTEREKOLTE
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İzmir Ticaret Borsası ve Manisa Ticaret 

Borsası’ndan ortak açıklama

büyük bir sorumsuzluk örneğidir!

zümümüz Milli Gelir meselesiyken Sezonun 6 TL ile 7 TL arasında seyredeceği 

verebilecek mi?

AÇIKLAMAAÇIKLAMA

dokunmayalım. Bu ölümsüz ağaca sahip 

çıkalım” şeklinde konuştu.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı 

İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Davut Er de sektörün 

ortak rekolte açıklamasının sevindirici 

olduğunu söyledi. Er, “İhracatımız 92 bin 

tondan 20 bin tona geriledi. Sofralık zeytin 

ihracatında küçük bir artış oldu. Sektörün 

firmaları ne kadar üretim olduysa onu 

satabilecek kapasiteye sahip. Yeni üretim 

sahalarının devreye  girmesi ile rakamlar 

büyüyecek” diye konuştu.

Manisa - Şehzadeler Ziraat Odası 

Başkanlığı’nın kuru üzümle ilgili yaptığı 

ve dün bazı gazetelerde yer bulan 

asılsız iddialarına ilişkin, kamuoyunu 

bilgilendirme zarureti doğmuştur. Manisa 

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanlığı özetle, 

kuru üzümde rekolte tahmin çalışmalarının 

piyasayı yanlış yönlendirdiğini, fiyatların bu 

yüzden düştüğünü ve çiftçinin zarar ettiğini 

ileri sürmekte ve sorumsuzca kurumlarımızı 

suçlamaktadır. Bilinmelidir ki;

1. İzmir Ticaret Borsası 

koordinatörlüğünde, aralarında Manisa 

Ticaret Borsası’nın da bulunduğu Kardeş 

Kurumlarla birlikte ve  T.C. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Kuruluşlarının 

desteği ile yaklaşık yarım asırdır, üzüm 

rekoltesi tespit çalışmaları yapılmaktadır. 

Tarımsal üretim tahminlerinin yapılması; 

üretici, tüccar, ihracatçı, ithalatçı, 

sanayici ve tarım politikalarını oluşturan 

kamu birimleri açısından büyük önem 

taşımaktadır. Borsalarımızca, rekolte tahmin 

çalışmalarını tarafsızca yürütmek amacıyla 

tüm kesimlerin temsilcilerinin katılımı ile 

rekolte tahmin heyetleri oluşturulmakta ve 

bu çalışmalar hiçbir etki ve manipülasyon 

altında kalmadan, tamamen objektif 

ve bilimsel verilere dayalı olarak büyük 

bir özveri ile sürdürülmektedir. Yapılan 

çalışma, adı üstünde “rekolte tahminidir.” 

İklimsel değişimler, hastalık ve zararlılar 

nedeniyle olağanüstü yıllarda bir miktar 

sapma gayet normaldir. Üstelik, hasat ve 

hasat sonrası zayiatlar ve üreticinin öz 

tüketimi ölçülemeyecek parametrelerdir. 

Ancak bugüne kadar rekolte tahminlerimiz 

ile gerçekleşmeler arasında iddia 

edildiği oranda bir sapma hiçbir zaman 

görülmemiştir.

Ülkemizde üretilen çekirdeksiz kuru 

üzümün iç piyasada tüketimi düşükken ve 

ÖN SIRA, Mustafa Yağcıoğlu (İTB),Kenan Keskinkılıç (İTB), Hande Uçar Özkan (Zeytincilik Araştırma İstasyonu), İsmet Uçar (UZZK)

Bülent Uçak (İTB Yönetim Kurulu Üyesi), Davut Er (Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği YK Başkan Yrd.), Ümmühan Tibet 

(UZZK Yönetim Kurulu Başkanı), Erol Avni Bozkurt (İTB Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Ünal Kaya (Zeytincilik Araştırma İstasyonu 

Müdürü) ARKA SIRA, Mert Murat (Tariş Zeytin Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği),İsmail Çırak (Tariş Zeytin Tarım ve Satış 

Kooperatifleri Birliği
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önemli bir bölümü ihraç edilirken, rekolte 

tahmin çalışmalarının amacı; iç ve dış 

piyasanın ihtiyaç dağılımına göre, üzüme 

dayalı sanayi ve ticaret erbabı ile üreticinin 

sezon içerisinde gerçekleştirecekleri 

işlemleri planlayabilmelerini sağlamaktır. 

Rekoltede en gerçekçi tahmin sonucuna 

yaklaşmak sektörün tüm halkaları için 

faydalıdır.  Rekolteyi yüksek göstermek 

iddia edildiği gibi ihracatçının lehine 

değildir. Tüccar ve ihracatçı sezonun 

geneline yayılan talep koşullarına göre 

pazarlama ve lojistik bağlantılarını sağlıklı 

bir şekilde yürütebilmek için üretim arzını 

en gerçekçi şekilde bilmek zorundadır. 

Rekolte az da olsa, çok da olsa artan 

pazarlama deneyimimiz ile üzümümüz 

pazarlanabilmektedir. Ortak meselemiz 

artık tonaj tartışmaları değil kalite ve pazar 

istikrarı olmalıdır.

2. Üzüm, Ege Bölgesi’nde yaklaşık 

100 bin üretici ailenin geçim kaynağı, Bölge 

Ekonomisinin de önemli bir itici gücüdür. 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm üretiminin 

yüzde 80’den fazlası ihraç edildiği için 

rekabetçi fiyat çok önemlidir. Bu noktada 

fiyatları baskı altına alan açıklamalar 

bizzat Manisa - Şehzadeler Ziraat Odası 

Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Ziraat 

Odası Başkanlığı, serbest piyasa kurallarını 

hiçe sayarak çiftçilere ellerindeki ürünü 

satmamalarını, emanete dökmemelerini 

tavsiye etmiş ve fiyatın bu yolla 7 lirayı 

bulacağını iddia etmiştir. Bu spekülatif 

iddia piyasa gerçekleriyle çürüyünce 

Sayın Sorman kendi kusurunu örtmek 

için kendince rekolte heyetini vebal altına 

sokmaya çalışmaktadır.

Peki; üzüm 5 TL seviyesindeyken, 

Manisa - Şehzadeler Ziraat Odası 

Başkanlığı’nın;

“Üreticileri fiyatlar 6TL’ye ulaşıncaya 

kadar ürünlerini satmamaları yönünde 

uyardık” şeklindeki, 2013 yılının Eylül 

ayında basına yansıyan açıklamalarıyla, 

daha yüksek fiyat beklentisine sokulan 

ve üzümünü bu nedenle bir yıl boyunca 

satamayan, ödemeler dengesi bozulan 

üreticinin yaşadığı sıkıntının vebalini kim 

ödeyecektir!

Yine benzer şekilde basına yansıyan; 

“Üreticilerin üzümlerini depolara 

kaldırdığını, üreticilerin üzümlerini 6TL’ye 

çıktıktan sonra satmaya başlayacaklarını” 

belirten açıklamalara karşılık, rekolte 

tahmini ile gerçekleşen arasındaki farkın 

hesabını Ziraat Odası Başkanlığı’nın 

öncelikle kendisine sorması, Kurumsal 

tutarlılığın öncelikleri arasında olmalıdır!

Ayrıca; 2013-2014 Sezonunda, fiyat 

üzerinde kesinlikle etki gözetmeyen Rekolte 

çalışmalarından uzunca bir süre sonra; 

fiyatların Nisan ayı itibariyle 4 TL eşiğine, 

Haziran ayı itibariyle de 3 TL eşiğine 

gerilediği dönemde; önceki sezonlarda 

rekolte ve fiyat hesaplamalarında %100 

başarı gösterdiklerini iddia eden Ziraat 

Odası Başkanlığı neden analitik bir 

açıklamada bulunmamıştır. Açıklamada 

bulunmak için yeni sezonun Rekolte 

Çalışmasını beklemek ve bir önceki sezonda 

kendilerinin rekolte çalışması yapmadığını 

belirtmek, sahadaki herkesin ürününü 

bildiğini söylemekle yetinmek, kamuoyuna 

rasyonel bir açıklama getirecek nitelikte 

değildir!

3. Üzümün değerli olması, 

üreticimizin kazanması hepimizin 

arzusudur ancak bir üründe fiyatlar 

rekabet edemeyecek düzeye gelirse malınızı 

satamazsınız. Üzümde yaşananlar, tam 

olarak budur. Türkiye geçen sezon, suni 

olarak balonlaştırılan fiyatlar yüzünden 

ihracatta ciddi pazar kayıplarına uğramıştır. 

Biz 5 TL’yi beğenmeyip mal satmazken bu 

rakamı olumlu bulan İran ve Amerika gibi 

üretici ülkeler bizim pazarımızı almıştır. 

Konuya alıcılar açısından baktığımızda da 

yüksek kalite beklentisi olmayan alıcılar 

yurt dışı fiyatlarına göre yüksek durumda 

olan Türkiye üzümü yerine diğer ihracatçı 

Ülkelere yönelmiştir. Sonuç olarak kalite 

kriteriyle koruyabildiğimiz pazarda Alıcı 

İhracatımız 246.000 tondan 176.000 tona 

gerilemiştir. Aynı kısır döngünün bu yıl da 

yaşatılmak istenmesi kabul edilemez. Bu bir 

kaybet-kaybet oyunudur. 

Rekolte tahmin çalışmalarının üretici 

aleyhine bir sonuç çıkarma kaygısı yoktur. 

Aksini iddia etmek en hafif ifadesiyle 

insafsızlıktır ve bu yaklaşım Ziraat 

Odası Başkanlığı’nın deneyim düzeyi ile 

samimiyetine yakışmamıştır. Bu çalışmalar 

pek çok kurumun temsilcilerinden 

oluşan bir heyetle yapılmaktadır. Ticaret 

Borsalarından ibaret olmayan, kurumsal 

ve çoğunluğu konusunda uzman ziraat 

mühendislerinden oluşan çok katılımlı 

heyetin, çalışmalarda uyguladığı yöntem 

teoride ve sahadaki pratikte tamamen 

açıklanabilir ve ispatlanabilir bir sisteme 

dayanmaktadır. Rekolteye etken görülen 

sebepler, elde edilen izlenim ve tespitler ise 

yapılan son değerlendirme toplantılarıyla 

isteyen herkesin incelemesine açık bir rapor 

haline getirilmektedir.

4. Bu ülkenin ticaretine güven 

getiren Asırlık Kurumlar olan Borsalarımızı 

manipülasyon yapmakla itham etmek 

büyük bir talihsizliktir. Borsalarımız, alıcıyla 

satıcının buluştuğu şeffaf piyasalardır. 

5. Dünyada ihracatta bir numara 

olduğumuz çekirdeksiz kuru üzümde 

fiyatların şeffaf bir şekilde oluştuğu ve tüm 

dünyanın referans aldığı bir Kuruma ve 

işbirliği yaptığı Kurumlara bu tür yakışıksız 

suçlamalar yöneltmek, en hafif tabiriyle 

sorumsuzluktur.

“Rekolte Heyetine” yıllardır bir ya da 

birkaç temsilci ile katılarak destek sağlamak 

ve bildiklerini paylaşmak yerine, yapılan 

tahmin çalışmasının tekniğini sormadan ve 

5 yıldır tuttuğu iddia edilen kendi yöntemini 

açıklamadan Borsalarımızı, kendilerine 

ait kayıtlardan yoksun bir yalanlamanın 

odağına oturtmak, bir faaliyet üretmeden 

rekolteyi olduğundan düşük göstermek 

Üretici Temsilcisi olarak faydalı gibi görülse 

de, hamasetten çok uzak olmayan bu 

yaklaşım alıcı ülkelerin bu sebeple sezon 

başında rakip üretici ülkelere yönelmesi, 

dolayısıyla milli gelir kaybı ve bir sonraki 

seneye devreden stok riski anlamına 

gelmektedir. Bunun vebali büyüktür ve 

üretici lehine bir açıklaması yoktur.  

Sonuç olarak belirtmek gerekirse 

önümüzdeki süreçte:

Rekolte ile ilgili yersiz tartışmalar 

yerine bu konudaki işbirliklerini arttırma, 

üretim kalitesini geliştirme ve markalaşma 

bilincini ilerletme, arz-talep dengesini 

esas alan planlı üretim stratejilerini tatbik 

etme, kimyasal kalıntı barındırmayan ve 

verimliliği gözeten, çevreye duyarlı ve 

kaynaklarımızı koruyan üretim tekniklerine 

dönüşümü sağlama; üreticisiyle, tarıma 

dayalı işletmeleriyle, ihracatçısıyla, tarımla 

ilgili kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte 

odaklanmamız gereken konular olmalıdır.  

İlgili tüm Kurumların bu bilinçle hareket 

etmeleri ve daha gerçekçi kampanyalar  ve 

uzun vadeli projeler ile gündeme gelmeye 

çalışmaları sektörün tüm halkaları için daha 

kıymetli bir seçenektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Işınsu KESTELLİ

İzmir Ticaret Borsası Başkanı 

Sadık ÖZKASAP

Manisa Ticaret Borsası Başkanı

Açıklama, 21 Ağustos 2014 tarihinde 

basın kuruluşlarına servis edilmiştir.
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Ege Bölgesi’nde 160 bin ton 

REKOLTEREKOLTE

İzmir Ticaret Borsası 

koordinatörlüğünde 2000/01 sezonundan 

bu yana devam eden Uzaktan Algılama 

Yöntemi ile Ege Bölgesi pamuk rekoltesi 

tahmin çalışmaları bu yıl da İzmir Ticaret 

Odası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Söke 

Ticaret Borsası’nın da desteklediği proje 

çerçevesinde Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Toprak Bölümü tarafından 

gerçekleştirildi. Rekolte tahmin sonuçları 

düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna 

aktarıldı. 

Çalışma sonucuna göre, Ege 

Bölgesinde 2014/2015 sezonunda 91,065 

hektar pamuk ekim alanından 411,218 ton 

kütlü pamuk üretileceği, mahlıç pamuk 

üretiminin ise yüzde 39 randıman oranı ile 

160,375 ton olacağı tahmin edildi.

Basın toplantısında konuşan İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 

Bülent Uçak, Ege Bölgesi’nin en önemli 

tarım ürünlerinden pamuk için İzmir 

Ticaret Borsası koordinatörlüğünde 

rekolte tahmin çalışmalarının uzun 

yıllardır gerçekleştirildiğini vurgulayarak, 

“Çalışma, bu yıl da 14 yıldır olduğu gibi 

uydu görüntüleri ile ekim alanlarının 

tespit edilmesine yönelik bilimsel bir 

proje olarak tamamlanmıştır. Öncelikle 

rekolte çalışmasına destek olan İzmir 

Ticaret Odasına, Ege İhracatçı Birliklerine 

ve Söke Ticaret Borsasına, ayrıca, 

çalışmayı gerçekleştiren Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden 

hocalarımıza, laboratuvar ve arazi 

çalışmalarına katılan tüm ekibe borsamız 

adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Pamuk ve pamuklu dokuma 

sektörünün milli ekonomiye ve istihdama 

katkılarının herkes tarafından bilindiğini 

ancak bardağın boş tarafına bakmak 

gerekliliğini belirten Uçak,   “Son 

yılların üretim maliyetlerini göz önüne 

aldığımızda, ülkemizde hala pamuk 

üretimi yapan üreticilerimizi gerçekten 

kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Girdi 

tedariğinde dışa bağımlıyız, dolayısı ile 

girdi fiyatlarını düşüremiyoruz. Pamuk 

satış fiyatlarında ise uluslararası arenada 

rekabet edemiyoruz, dolayısı ile karlılığı 

arttıramıyoruz. Hal böyle olunca şu çılgın 

Türkler olmamamız içten değil” diye 

konuştu. 

Uçak, Eylül ayı Meclis toplantısında 

açıkladığı ve kendisinin hazırlamış 

olduğu pamuk raporunda da alıntılarda 

bulunduğu konuşmasında şunları söyledi: 

“Dünya pamuk fiyatları kuzey 

yarım kürede pamuk hasadının başladığı 

dönemde son sezonların en düşük 

seviyesine geriledi. Bu gerilemede özellikle 

artan devir sonu stokları etkili olurken 

Çin’in pamuk alımlarında kaydedilen 

önemli değişiklikler belirleyici oldu. 

Dünya devir eden pamuk stoklarının 

rekor seviyelere ulaşması, gelecekle ilgili 

pamuk temininde sorun yaşanmayacağına 

ilişkin rakamlar ve öngörüler tekstil 

sanayicileri için bir güvence oluşturuyor. 

Bu nedenle alımlar belirli tempo içinde 

yapılıyor. Dünyanın en fazla pamuk 

ithal eden ülkesi Çin’e yaklaşan, ham 

ihtiyacının yarısına yakın kısmını ithal 

eden Türkiye’de pamuk fiyatlarının 

dünya pamuk fiyatları ile uyumlu olması 

kaçınılmazdır. Dünya pamuk fiyatlarına 

Bülent Uçak

İTB Yönetim Kurulu Üyesi



32- TEMMUZ I AĞUSTOS I EYLÜL 2014

yön veren New York future market başta 

olmak üzere Liverpool endex’ler, ABD 

kaynaklı haberler dışında sağlıklı haber 

kaynağı da bulunmuyor. Yakın zamana 

kadar ABD kaynaklı haberlerin sağlamlığı 

konusunda şüphe edilmez iken son 

senelerde açıklanan rakamlar, ortaya atılan 

haberler dolayısıyla bu güvenilirlik önemli 

ölçüde kaybolmuştur. Özelde pamukla 

ilgili gelişmeler pamuk fiyatlarında en 

azından yükselme beklentilerini ortadan 

kaldırırken tekstil piyasalarında ve genelde 

dünya ticaretinde yaşanan olumsuz 

koşullar da tekstil fabrikalarının iç ve dış 

satışlarını zorlaştırıyor. Yakın gelecekte 

bu olumsuz gelişmelerin değişmesi de 

beklenmiyor. Türkiye açısından girdi 

maliyetlerinin TL veya USD olmasına 

karşın satışlardan elde edilen Euro’daki 

değer kaybı da tekstil sektörüne önemli 

zararlar vermektedir. Dış piyasalarda 

meydana gelen olumsuz gelişmelerden 

dahili pamuk piyasaları nasibini aldı. İzmir 

pamuk borsasında geçen sezona göre 

pamuk fiyatları % 13 daha aşağı fiyattan 

işlem görüyor. USD artışlarına paralel 

olarak artan maliyetler (ilaç, gübre, mazot, 

tohum) pamuk üreticilerini rahatsız 

ediyor. Üretici pamuklarını geçen seneye 

göre düşük fiyattan satmaya şimdilik 

istekli gözükmüyor. Pamuk fiyatlarında 

gerilemenin daha fazla olamayacağına 

ilişkin fikirleri doğrultusunda fiyatların hiç 

olmazsa geçen seneki seviyelere gelmesini 

bekliyorlar.”

Bu sezon pamukların renk ve temizlik 

açısından geçen sezonlara göre daha iyi 

olduğunu belirten Uçak, “İlk laboratuvar 

testlerinde geçen sezona göre grade olarak 

daha yüksek, laboratuvar değeri olarak 

da yaklaşık kalitelerin alınacağını tahmin 

ediyoruz” dedi. 

Uçak, Türkiye’nin dış ticaret  açığının 

Ocak–Ağustos döneminde 54 milyar 

doların üzerine ulaştığını, bu dönemde 

tekstil ve konfeksiyonun 9,4 milyar dış 

ticaret fazlası verdiğini vurgulayarak “Bu 

ayrıcalığı dikkate alarak sektörün tüm 

paydaşlarını sevindirecek, pamuk ekimini 

arttıracak girişimlerde bulunulması 

gerekmektedir. Üretim girdileri üzerindeki 

vergi yükleri yüzde 1‘e indirilmesi gibi 

üretim maliyetlerini düşürücü önlemlere 

ihtiyacımız vardır. Destekleme primi 

ödemelerine artırarak devam edilmelidir” 

diye konuştu. 

Uçak, 2014/2015 sezonu çalışma 

sonuçlarına göre Ege Bölgesi’nde pamuk 

ekim alanlarının yüzde 19.44 oranında 

artarak 91 bin 065 hektar ve mahlıç pamuk 

üretiminin ise yüzde 39 randımanla 

160 bin 375 ton olmasının beklendiğini 

açıkladı ve yeni sezonun sektörün tüm 

kesimlerine hayırlı olmasını diledi. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Mustafa Bolca da pamuğun hak 

ettiği yerde olduğuna inanmadıklarını 

belirterek, “Eskiden pamuk ekilen Torbalı 

Ovası adeta mısır denizi olmuş. Bir dönüm 

pamuk yok. Ege Bölgesi’ndeki 5 ilde 2005 

yılında 143 bin hektar pamuk ekilirken, 

şimdi üretim alanı 91 bin hektar. Yüzde 30 

civarında düşüş var” dedi. 

Soldan Sağa: Dr. Fulsen Özen (Ege Ünv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü), Dr. Tolga Esetlili (Ege Ünv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü), İbrahim Güdüm (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi), Prof. 

Dr. Mustafa Bolca (Ege Ünv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü), Bülent Uçak (İTB Yönetim Kurulu Üyesi),Volkan Sezener (Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu), Salih Deniz Günal (Söke Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı), Tayfun Semercioğlu (İTB Pamuk Ajanı), Refik Can Hancı (İTB Pamuk Ajanı)
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Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç, 

Emniyet Müdürü Dr. Halis Böğürcü, 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, 

Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ebubekir Bal ve berberlerindeki 

heyet 01 Eylül 2014 Pazartesi günü İzmir 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcıları 

Yalçın Yılmaz, Ercan Korkmaz ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak tarafından 

karşılanan heyete İTB Meclis Salonu’nda 

İzmir Ticaret Borsası faaliyetlerini tanıtıcı 

sunum gerçekleştirildi.

Heyete hoşgeldiniz konuşmasını 

gerçekleştiren Işınsu Kestelli, Diyarbakır’ın 

Türkiye için stratejik öneme sahip bir 

il olduğundan bahsederek “Diyarbakır 

Valimiz Sayın Cahit Kıraç ve tüm 

misafirlerimizi Borsamızda ağırlamaktan 

onur duyuyoruz. 123 yıldır gelenekten 

geleceğe hizmet veren ve tarım alanında 

her zaman ilkleri gerçekleştirmeyi kendine 

hedef edinen İzmir Ticaret Borsası 

olarak hizmet ettiğimiz tarım sektörü 

adına ilinizle yapılabilecek her türlü 

proje ve işbirliğine açığız” diye konuştu. 

Konuşmasının devamında İzmir Ticaret 

Borsası’nın kuruluşundan günümüze 

tarihçesi ile proje ve hedefleri hakkında 

bilgi veren Kestelli, aynı zamanda ELİDAŞ, 

İZBEP hakkında da bilgi paylaşımında 

bulundu. 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Sayar, “Bu yıl İzmir 

Fuarı’nda yer alan ilimiz Diyarbakır 

herkesin görmesini arzu ettiğimiz 

nadide illerimizden biri. Bugün 

burada sizlerle birlikte olmaktan 

memnuniyet duyuyoruz. Dileriz ki 

Fuar vesilesi ile geldiğimiz İzmir ile 

bağlarımızı daha da güçlendirerek 

ileride ortak başarılı işlere imza 

atabiliriz” dedi.

Diyarbakır Valisi Cahit 

Kıraç ise “İlklerin Borsası İzmir 

Ticaret Borsası ile İzmir’de görevde 

bulunduğum yıllarda uzun süre ilk 

ürün törenleri gibi tarım alanında 

oldukça güzel tören ve etkinliklerde 

yer aldık.  Çiftçilerimizin daha iyi 

şartlara ulaşabilmeleri için Borsalar güçlü 

olmalı. Bu anlamda lisanslı depoculuk 

faaliyetlerinin oldukça önemli olduğunu 

düşünüyoruz. İzmir’e geldiğimiz ilk 

günden bu yana bizlere gösterilen 

ilgiden oldukça memnunuz. Hepinizi 

İzmir Fuarı’nda ilimizi daha yakından 

tanıyabilecekleri stantlarımıza davet 

ediyoruz. Bugünün Dünya Barış Günü’ne 

denk gelmesi vesilesiyle, dayanışma ve 

işbirliğinin öneminin bir kez daha altını 

çizmek isterim. Diyarbakır son yıllarda ne 

yazık ki doğal güzelliklerinden çok yaşanan 

talihsiz olaylarla gündeme gelmesine 

rağmen yüzyıllardır birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmış, mevcut durumundan çok 

daha iyi yerlere gelmeyi hak eden köklü 

bir ilimiz. Dileğimiz her ortamda barış ve 

kardeşlik ortamının hakim olması ve bu 

ziyaretlerimiz sayesinde çevre illerle güzel 

işbirliklerinin kurulmasıdır. Sizleri en 

kısa zamanda Diyarbakır’da misafir etmek 

istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyarbakır 

heyeti Tarihi Meclis Salonu, Pamuk 

Korbey’i ve Üzüm Salonu’nu gezdi. İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Bülent Uçak pamuk ve üzüm salon 

faaliyetleri ve işleyişi hakkında heyetle 

bilgi paylaşımında bulundu.

Konuşmaların ve sunumların 

ardından İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Borsa adına 

heyete hediye takdiminde bulundu. 

Diyarbakır heyetinden 

İTB’ye ziyaret
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İzmir Büyükşehir Belediye’since 

23 Temmuz 2014 Çarşamba günü Tarihi 

Havagazı Fabrikası’nda İzmir tarımında 

Türkiye’ye örnek olacak yeni bir model 

arayışıyla düzenlenen toplantıya tarım 

ve sanayi sektörü temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, gıda güvenliği, markalaşma, 

etkin pazarlama ve çevre dostu üretim 

konularını gündeme taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu; üretici kooperatifleri 

ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya 

gelerek gerçekleştirdiği ilk toplantının 

ardından, bu kez Ege Bölgesi Sanayi Odası, 

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası 

ve Ege İhracatçı Birlikleri’ne mensup 

tarımsal sanayi üreticileri ve tacirleri ile 

buluştu. 

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli’nin yanı sıra, Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz, Meclis Başkan Yardımcısı Ömer 

Gökhan Tuncer, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Şeref İyiuyarlar ve Tayfur 

Akın da katılarak temsil ettikleri sektöre 

ilişkin değerlendirmelerde bulundular ve 

İzmir’in gelişimine katkı koyacaklarına 

inandıkları önerilerini açıkladılar.

Toplantının açılışında söz alan 

Başkan Kocaoğlu, “İzmir tarımının 

gelişmesi, niteliğinin ve niceliğinin artması, 

çeşitlendirilmesi, tarım ürünlerinin 

pazarda değerini bulması için ‘neler 

yapabiliriz’i sizlerle birlikte belirlemek 

istiyoruz. Tarımın kalkınması için yol 

haritamızı ve stratejik planımızı birlikte 

oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. 

Yarımada için yaklaşık 300 sayfalık 

stratejik plan hazırladıklarını ve bu 

çalışmanın İZKA tarafından basılmak 

üzere olduğunu vurgulayan Başkan Aziz 

Kocaoğlu, “Şimdi hem Küçük Menderes 

Havzası için hem de Bakırçay Havzası 

için Gediz’i de içine alarak bir çalışma 

daha başlattık. Aklı ve bilimi kullanarak, 

oradaki mevcut kazanımlarımız ve 

varlıklarımızdan da hareket ederek yeni 

bir yol haritası oluşturacağız” şeklinde 

konuştu. 

Önce Ege, sonra Türkiye ve yurt dışı

Lojistiğin pahalı olması nedeniyle 

önceliklerinin 12-13 milyon nüfusun 

yaşadığı Ege pazarı olması gerektiğini 

vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ondan 

sonra Türkiye ve yurtdışı pazarlarına 

açılmalıyız ama elbette ikisi içi içe, birlikte 

olmalı. Sizden alacağımız fikir ve önerileri 

değerlendirip belki birkaç kez daha size 

dönerek yol haritamızı belirleyeceğiz. Ve 

ortaya Türkiye’ye örnek bir model çıkacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi mutlaka 

elini taşın altına koyacak. İZKA’yı doğru 

kullanamıyoruz, böyle bir sıkıntı var. 

Bunun en büyük sorumluluğu da bizlerde. 

Orada biraz daha aktif ve yönlendirici 

olmak durumundayız. Kenti biz tanıyoruz, 

kararı Ankara veriyor. Böyle bir süreç 

yaşıyoruz. Bunlun adı yerelde kalkınma 

değil! DPT’nin şubesi kadar yetkisi bile 

olmayan bir yapıyla bir yere varmamız 

mümkün olamaz!” 

Kestelli geri kazanım tesisleri önerdi

Başkan Aziz Kocaoğlu şahsında 

Büyükşehir Belediyesi’ne tarım sektörüne 

verdikleri önem nedeniyle teşekkürlerini 

sunarak konuşmasına başlayan İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, “Bu çalışmanın ilimizin 

tarımsal dinamiklerinin geliştirilmesi, 

üretim ve pazarlama potansiyelimizin 

ortaya çıkarılması açısından büyük 

önem taşıdığına inanıyorum. İzmirli 

olarak bizlerin çok şanslı olduğunu 

düşünüyorum. Ülkemizin üçüncü büyük 

metropol şehriyiz. Ancak, dünyanın 

gelecekteki en önemli sektörü tarımda da 

üretim değeri açısından ilk üç il arasında 

yer alıyoruz” dedi.

Tarım ve dolayısıyla gıda 

sektöründeki küresel gelişmelere 

bakıldığında temel olarak 4 parametrenin 

karşımıza çıktığından bahseden Kestelli, 

“İzlenebilirliği sağlanmış güvenli gıda 

üretimi. Yerel ve geleneksel motiflerle 

desteklenen markalaşma. Etkin bir 

pazarlama sisteminin kurulması ve 

çevre dostu üretim yöntemlerinin 

geliştirilmesi. Tarım ve dolasıyla gıda 

sektörünün geliştirilmesine hedefleyen 

çalışmalarda bu parametrelerin dikkate 

alınması gerekmektedir. Her ne kadar 

Birleşerek güçlenecekler 

TOPLANTITOPLANTI
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makro politikalar gerektirse de il yada ilçe 

bazında gerçekleştirilecek yerel projelerin 

çok daha net faydalar ortaya çıkaracağına 

inanıyorum” diye konuştu.

İzmir’in tarımsal üretimi ve 

gıda sanayinin geliştirilmesine katkı 

sağlayacağına inandığı önerilerini dile 

getiren Işınsu Kestelli, “Verimli üretim, 

gıda güvenliği uygulamaları ve yeni 

teknolojilerin üreticilerimize aktarılması 

amacıyla ilgili kurumların işbirliğinde 

eğitim ve bilgilendirme sistemleri 

kurulabilir. Gelişen iletişim teknolojileri 

bu çalışmalarda kullanılabilir. İlimiz 

daha çok küçük tarım işletmelerinden 

oluşuyor. Üreticilerimizin rekabet 

gücünün artırılması amacıyla çalışma 

prensipleri önceden belirlenmiş ortak 

kullanıma açık makina parkları kurulabilir. 

Özellikle hayvancılık sektörünün geliştiği 

küçük menderes havzasında ortaya 

çıkan hayvansal gübrenin işlenerek 

değerlendirilmesi amacıyla büyük bir tesis 

kurularak üreticilerimizin gübre ve enerji 

açısından desteklenmesi sağlanabilir” dedi. 

“Smyrna figs”, “Smyrna sultanas” 

ve “Ege pamuğu”nun dünyaca bilinen 

tarımsal ürün markalarımız olduğuna 

dikkat çeken Kestelli, “Diğer tarımsal 

ürünlerimizin bilinirliğini arttırmak 

içinde markalaşma çalışmaları 

gerçekleştirilebilir. Çok büyük bir tarım 

fuarı ile hem İzmir hem de tarım ve gıda 

sanayimiz uluslararası alanda tanıtılabilir. 

Çeşme’de sakız üretiminin geliştirilmesi, 

tespit edilecek uygun arazilerde tıbbi 

ve aromatik bitkilerin üretiminin 

desteklenmesi amacıyla üreticilerimizle 

pilot projeler gerçekleştirebilir. Yeterli 

arz ve talep derinliği olan ürünlerde, 

üreticilerimizin ürünlerini uygun şartlarda 

pazarlayabildiği, örneğin süs bitkileri, 

canlı hayvan ve deniz ürünlerinde satış, 

müzayede salonları oluşturulabilir. 

Tarımsal üretimin katma değerinin yine 

ilimizde kalması amacıyla ilçelerimizin 

tarımsal üretim desenleri de göz önüne 

alınarak tarım sanayi bölgeleri kurulabilir. 

Bu bölgelerde gıda sanayi yatırımlarının 

özendirilmesi amacıyla, firmaların 

maliyetlerini önemli ölçüde artıran ve 

yüksek maliyet gerektiren atık ve geri 

kazanım tesisleri kurulması teşvik edilebilir 

ya da bizzat kurulabilir. Bu çalışma aynı 

zamanda çevrenin ve su kaynaklarımızın 

korunması açısında da önemli 

olacaktır. Tarımsal depolama, lojistik 

altyapısının yapılanması bu bölgelere 

göre planlanabilir. Yatırımcılar açısından 

böyle cazip bölgelerin oluşturulabilmesi 

durumunda sadece ilimizin değil çevre 

il ve bölgelerdeki tarımsal üretimin de 

ilimizde değerlendirilmesi mümkün 

olabilir. Tarım ve gıda sanayi alanında 

yabancı yatırımcıları ilimize çekecek 

tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilebilir” diye 

konuştu.

İlimizde tarım ve gıda sektörünün 

gelişmesi ve sürdürülebilir üretimin 

sağlanması açısından bu toplantıyı çok 

önemli bulduklarına değinen Işınsu 

Kestelli, İzmir Ticaret Borsası olarak bu 

alanda üzerlerine düşen görevleri yerine 

getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Birleşerek güçlenmeliyiz

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, rekabetin denetim altına 

alınacağı bir akımla karşı karşıya 

olunduğuna dikkat çekerek “AB ile 

ABD’nin şu an görüşmelerini yaptığı 

serbest ticaret anlaşmalarını göz önüne 

alacak olursak, bunun tarım sektöründe 

Ege’yi, ülkemizi ne kadar geniş bir boyutta 

etkileyeceğini düşünmemek kadar bir 

hatanın içinde olmamamız gerekiyor. 

Bu açıdan bugünden itibaren yapılacak 

olan çalışma ve uygulamalarımızda bizim 

güçlerimizi birleştirmemiz gerekir” dedi.

Dünya fuarlarına katılıma destek

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem 

Demirtaş ise tarım ve tarıma dayalı 

sanayi konusunun İzmir için hayati 

önemi olan konular olduğunu belirterek 

toplantı için Başkan Aziz Kocaoğlu’na 

teşekkür etti. Demirtaş düşüncelerini 

şöyle açıkladı: “Ürünleri toplamak için 

harcadığınız para, bazen satış bedeline bile 

ulaşmıyor. Zeytinlik sahibi olan pek çok 

kişi o yüzden ürünü toplamamayı tercih 

ediyor. Domates de öyle. O nedenle bizim 

katma değeri yüksek üretime geçmemiz 

gerek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

organik tarım konusunda uzun zamandır 

çiftçileri destekliyor. Tahtalı havzasını 

öne çıkararak, ‘ilaçsız ve gübresiz üretim 

yapılan bölge’ diye tanıtarak orada yetişen 

ürünlerin daha iyi fiyatla satılmasını 

sağlayan bir çalışma yapılabilir. Ayrıca 

yapabilirsek, Menderes’te ve Pancar’da iki 

tane elektrik santralı yapalım. Buradan 

sıcak su geçiyor. Bu sıcak suyu ovada 

yapılacak olan seralara aktarabilirsek, 

orada sera ve çiçek organize bölgesi 

yapabiliriz. Tahtalı ve Torbalı tarafındaki 

o havza bir servet. Tarımsal olarak 

danışmanlık hizmeti vereceğimiz bir birim 

oluşturmamız gerekiyor. Bilinçli ilaçlama 

yapmalarına katkı koymamız gerekiyor. 

Dünya fuarlarına tarımsal ürünlerimizin 

gitmesi için destek verilebilir. Köylerin 

kendine özgü ürünleri var. Bunlar ortaya 

çıkarılarak destek verilebilir.”



Türk Hava Yolları
Yolcu Programı
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04-05 Eylül 2014  tarihleri arasında,  

Antakya Ticaret Borsası, Mustafa Kemal 

Üniversitesi ve  Doğu Akdeniz Kalkınma 

Ajansı (DOĞAKA)  ev sahipliğinde 

düzenlenen  Coğrafi İşaretler paneli  ve 

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 

Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) 

çalıştayına Borsamızı temsilen Genel 

sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 

katıldı. Pınar Nacak,  çalıştayda, Yöresel 

ürünlerimizin uluslararası düzeyde 

korunabilmeleri konusu kapsamında, Ege 

Sultani Üzümü konusunda Yunanistan’ın 

Avrupa Birliği tescil başvurularının kabul 

edilmesi üzerine Borsamızca,  Ege Sultani 

üzüm için başlatılan itiraz süreci hakkında 

bir sunum gerçekleştirdi.

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in 

de iştirak ettiği panelde; Türk Patent 

Enstitüsü’nden  Dr. Elif Betül Akın 

tarafından,  “Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin 

Yönetişimi ve Son Gelişmeler”, Montpellier 

Akdeniz Tarım Enstitüsü’nden Prof.

Dr. Selma Tozanlı tarafından,  “Akdeniz 

Ülkeleri Yöresel Ürünler Ağı: Yaptırımlar, 

İstekler ve Kısıtlar”, YÜCİTA adına  Prof.

Dr. Yavuz Tekelioğlu tarafından    “Türkiye 

ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi 

İşaretler: Mevcut Durum ve Kısıtlar”, 

Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Prof.Dr. 

Yahya Kemal Avşar  tarafından   “TR63 

DOĞAKA Bölgesi İllerinin Coğrafi İşaret 

Potansiyeli”, Ayşin Işıkgece  tarafından 

ise  “Coğrafi İşaretli Bir Üründe Bir 

Başarı Öyküsü: Taşköprü Sarımsağı ve 

Metro  Toptancı Market” konulu sunumlar 

gerçekleştirilmiştir. Vali Mehmet Celalettin 

Lekesiz, “Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Stratejik Plan”ı çerçevesinde markalaşma 

sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için 

kentte yer alan ekonomik değere sahip çok 

sayıda ürününün coğrafi işaret tescillerinin 

alınacağını söyledi. 

Sayın Vali Lekesiz, Hatay’ın sahip 

olduğu ürünlerle, benzersiz doğa, kültür ve 

sanat zenginlikleriyle dünyada eşi benzeri 

olmayan ürün çeşitliliğine sahip olduğunu 

belirtti. Coğrafi işaretlemenin, ürünleri 

kökenlerinin bağlı bulunduğu yöreyle 

özdeşleştirdiğini ifade eden Lekesiz, şöyle 

devam etti: “Coğrafi işaret, bağlı oldukları 

yöre, ülke veya bölge için ekonomik bir 

kalkınma aracı olarak olağanüstü güce 

sahiptir. Ayrıca, coğrafi işaretler, taşıdıkları 

kültürel çeşitlilik ve benzeri özelikleriyle 

tanıtım aracı olarak da etkin bir değer 

Yöresel ürünler ve coğrafi işaretler 

konulu panel ve çalıştay Hatay’da 

geniş katılımla düzenlendi

Yöresel ürünler ve coğrafi işaretler panel ve çalıştay katılımcıları
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taşıyan coğrafi işaret, ürünün kalitesi, 

geleneksel üretim metodu ve kaynağı 

arasında kurulan sıkı bağı simgeleyen bir 

güvencedir. “

Programın ikinci gününde ise 

Sosyal iletişim ağlarının, Yöresel Ürünler 

ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma 

Ağı’nın  amaçlarına uygun olarak etkin 

kullanılması konusunda bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yöresel 

ürünlerimizin uluslararası düzeyde 

korunabilmeleri konusu, son olarak Kayseri 

Pastırması ile ilgili Bulgaristan’ın ve Ege 

Sultani Üzümü konusunda Yunanistan’ın 

Avrupa Birliği tescil başvurularının kabul 

edilmesi üzerine yine gündeme gelmesi 

nedeni ile  çalıştay bu konuda bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

Pınar Nacak tarafından, İzmir 

Ticaret Borsası’nca  Yunanistan’ın Avrupa 

Birliği’ne 5.4.2014 tarihinde  yaptığı 

STAFIDA SOULTANINA KRITIS 

başvurusuna karşılık yürütülen itiraz 

süreci aşamaları ve de izlenen yöntemler 

hakkında bir sunum yapılmıştır. Çalıştayda 

bu tartışmalardan sonra, bu riskin,  diğer 

coğrafi işaretli ürünlerimiz için de söz 

konusu olması ve her bir ürünün  Avrupa  

Birliği’nde tescili için bireysel başvuru 

süreçleri çok meşakkatli olması nedeni  

hükümetin Avrupa Birliği ile coğrafi 

işaretlerin karşılıklı tanınması konusunda 

acilen ikili görüşmelere geçmesi 

gerektiği, bu yönde YÜCİTA ve YÜCİTA 

üyesi kurumların etkin girişimlerde 

bulunması, lobi faaliyetlerini yürütmesi 

kararlaştırılmıştır. Böylece, yöresel 

ürünlerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde 

de tescilli hale gelmesi çok kolay olacak. 

Nitekim Avrupa Birliği üyesi olmayan 

Gürcistan ve Moldovya bu süreci başarı 

ile tamamlamış Ayrıca, yabancı ülkelerin 

Türkiye’nin Coğrafi İşaretli ürünleri 

hakkındaki AB’ye tescil başvurularına 

itiraz süreci hakkında bir bilgi notu 

hazırlanması ilgili kesimlerin faydasına 

sunulması kararlaştırılmıştır. Çalıştay’da 

ayrıca, son 6 ayın değerlendirmesi, YÜciTA 

komiteleri çalışma raporları ve planlarının 

görüşülmesi, YÜciTA genişleme 

stratejilerinin belirlenmesi, 2015 yılı birinci 

6 aylık toplantının planlanması,  2015 yılı 

birinci 6 aylık çalıştayında sunum yapmak 

üzere yurtdışından bir yabancı uzmanın 

davet edilmesi,   Türkiye I. Coğrafi İşaretler 

Kongresi’nin 2015 yılı Haziran ayı başında 

İzmir’de yapılması için çalışmalara devam 

edilmesi, web sayfasının canlandıırlması 

konuları çalışılmıştır. 
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İzmir Ticaret Borsası

AR-GE Müdürlüğü

Türkiye, 1959 yılında genç Avrupa 

Ekonomik Topluluğu (AET) ile yakın iş 

birliği içinde olmak isteyen ilk ülkelerden 

biridir. Bu ortaklık, Ankara Anlaşması 

olarak bilinen bir “ortaklık anlaşması” 

çerçevesinde 12 Eylül 1963 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu plandaki önemli bir 

unsur Türkiye’nin AET ülkeleri ile kısıtlama 

olmadan mal ve tarımsal ürün ticareti 

yapabilmesine imkan veren bir “Gümrük 

Birliği’nin” oluşturulmasıydı. Ankara 

Anlaşmasının temel amacı; Türkiye ve 

AET ülkelerindeki yaşam standartlarının 

hızlandırılmış ekonomik gelişme, ticaretin 

düzenli genişlemesi Türkiye ekonomisi ile 

topluluk ekonomisi arasındaki farklılıkların 

giderilmesi sayesinde iyileştirilmesini 

sürekli kılmaktır. AB ve Türkiye ilişkilerine 

bakacak olursak genel hatlarıyla;

başvurusunu sundu.

müzakereleri başladı.

“Gümrük Birliği” 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi.

Türkiye hakkındaki ikinci Düzenli 

Raporundaki tavsiyelerine uyarak Aralık 

ayındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye AB 

üyeliği için aday ülke statüsünü verdi.

tarihinde Türkiye’nin AB katılım süreci 

için bir yol haritası sağlayan “AB - Türkiye 

kayda değer şekilde arttırmaya karar 

vermiştir.

Türkiye ile üyelik görüşmelerini başlatmaya 

karar verdi.

müzakereleri 3 Ekim’de başladı.

uyumun analitik incelemesi olan “Tarama 

Süreci” 35 başlık altında başladı.

yeni katılım ortaklığı belgesini kabul etti.

Türkiye ile katılım müzakereleri hakkında 

ayında Türkiye’nin AB’ye katılımı ile ilgili 

yıllık ilerleme raporunu yayınladı.

fiili müzakereler açıldı.

ve Bitki Sağlığı konulu fasılda müzakereler 

başlatıldı.

tarihinde yayınlanan Genişleme Strateji 

Belgesi’nde Türkiye ile AB arasında “Pozitif 

Gündem” oluşturulmasını önermiştir.

Reformu Paketi yürürlüğe girdi. 

Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesi 

yayımlandı.

imzalandı.

Türkiye 2014 yılı ilerleme 

raporunda tarım, gıda ve kırsal 

kalkınma ile ilgili fasıllar

DÜNYADAN TARIMDÜNYADAN TARIM
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AB üyeliğine hazırlık sürecinde 

kaydettiği ilerlemeler hakkında rapor 

tarafından Avrupa Parlamentosuna, 

yayınlanmıştır. Söz konusu rapor büyük 

Parlamentosuna düzenli olarak sunduğu 

önceki raporlardaki yapıyı takip etmektedir. 

Rapor:

kısaca değinmekte;

siyasi kriterler açısından Türkiye’deki 

durumu incelemekte;

ekonomik kriterler açısından Türkiye’deki 

durumu incelemekte;

diğer bir ifadeyle, Antlaşmalar, ikincil 

mevzuat ve Birlik politikalarından oluşan 

AB müktesebatını üstlenme kapasitesini 

gözden geçirmektedir.

tarafından toplanan ve analiz edilen 

bilgilere dayanmaktadır. Rapor içeriğinde 

Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini 

üstlenebilme yeteneği de incelenmektedir. 

Bu yükümlülükler, Antlaşmalar, ikincil 

mevzuat ve Birliğin politikalarından 

meydana gelen AB müktesebatından 

oluşmaktadır. Türkiye’nin AB müktesebatını 

uygulamaya ilişkin idari kapasitesi de 

değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, 

33 müktesebat faslı bakımından yapılmıştır. 

rapor döneminde kaydedilen ilerlemeyi 

içermekte ve ülkenin genel hazırlık düzeyini 

tarım, hayvancılık, gıda ve kırsal kalkınma 

ile ilgili fasıllar ve fasıllardaki gelişmeler 

aşağıda sunulmaktadır.

Fasıl 11:

ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım sayımına 

yönelik hazırlıklar dahil olmak üzere, tarım 

bilgi sisteminin geliştirilmesinde ilerleme 

ile genişletilmiş olup, kapsamın gelecek yıl 

ve bunların politika analizlerinde 

kullanılmasına yönelik bir düzenleme 

henüz yapılmamıştır. Tarım istatistikleri 

sisteminin iyileştirilmesine yönelik strateji 

belgesi henüz kabul edilmemiştir. 

konusunda, Türkiye kendi tarımsal 

destekleme politikasını Ortak Tarım 

Politikası (OTP) ile uyumlaştırmak üzere 

bir strateji hazırlama yönünde ilave bir adım 

devam etmektedir. Türkiye, entegre idare 

ve kontrol sisteminin önemli bir unsuru 

olan arazi parsel tanımlama sistemini 

geliştirmeye başlamıştır. 

Türk makamları, AB’den canlı sığır, 

sığır eti ve türev ürünlerin ithalatında haksız 

kısıtlamalar uygulamaya devam etmiş ve 

sağlanan kısmi ilerlemenin azalmasına 

neden olmuştur. Türkiye, tarımsal ürünlere 

ilişkin ticaret anlaşması kapsamındaki 

ikili yükümlülüklerini yerine getirmeli 

ve uzun zamandır süren bu meselenin 

çözümlenmesi için harekete geçmelidir. 

6 il için daha, AB fonlarının yönetimine 

ilişkin koşulsuz yetki devrini almıştır. 

Dördüncü bir tedbir - teknik destek tedbiri 

- kapsamında da yetki devri verilmiştir. 

Türkiye ayrıca, pilot bir tarım-çevre 

tedbirinin uygulanmasına yönelik hazırlıklar 

bakımından ilerleme kaydetmiştir. 

milyon Avro AB fonunun faydalanıcılara 

ödenmiş olması, AB fonlarının kaybının 

önlendiğini göstermektedir. Her bir çağrı, 

konuyla ilgili yüksek sayıda projeyi çektiği 

için proje stoku güçlüdür. Danışmanlık 

hizmetlerinin sağlanmasında sınırlı düzeyde 

gelişme kaydedilmesine rağmen, Avrupa 

otoritesinin yönetim yapısı geliştirilmiş 

olup, stratejik gelişmeyi iyileştirmek için 

çalışmalar yürütülmektedir. Organik tarım 

ile ilgili tüm hususlara ilişkin mevzuat 

AB müktesebatı ile daha da uyumlu hale 

getirilmiştir. 

Sonuç

Tarım ve kırsal kalkınma alanında 

mevzuat uyumu bakımından düzensiz bir 

kalkınma programının uygulamasında 

fakat etkinliği henüz gözlenmemiştir. Canlı 

sığır, sığır eti ve türev ürünler üzerindeki fiili 

ithalat yasağı kaldırılmamıştır ve tarımsal 

desteklerin yeniden yönlendirilmesi ile 

tarım istatistiklerinin iyileştirilmesine 

yönelik stratejiler bulunmamaktadır. Sonuç 

olarak, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki 

hazırlıklar erken aşamadadır.

Fasıl 12: 

ve Bitki Sağlığı Politikası:

Genel gıda güvenliği konularında, 

AB müktesebatına uyum sağlanması ve 

müktesebatın uygulanması hususunda 

politikası konusunda, büyükbaş ve 

küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi 

ve kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalar 
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Havalimanı sınır kontrol noktası henüz tam 

olarak işler hale getirilmemiştir. 

Türkiye, hayvan hastalıklarına karşı 

mücadelesine devam etmiştir. Trakya 

bölgesinin şap hastalığından ari statüsünü 

sürdürebilmesi için yoğun aşılamayla 

birlikte, Trakya ile Anadolu arasında hayvan 

hareketlerine yönelik sıkı kontrollerin 

sırasında hayvan refahına ilişkin bir 

düzenleme kabul edilmiştir, fakat hayvan 

refahı ile ilgili mevzuatın genel olarak 

uygulanması hususunda sınırlı ilerleme 

kaydedilmiştir. Salmonella ve belirlenmiş 

diğer gıda kaynaklı zoonotik etkenlerin 

kontrol altına alınması hakkında bir 

yönetmelik uygulamaya konulmuştur. 

ilişkin mevzuata uyum sağlanması 

hususunda ilerleme kaydedilmemiştir 

ve bu konuda bir sürveyans sistemi 

bulunmamaktadır. Canlı sığır, sığır eti ve 

türev ürünler üzerindeki fiili ithalat yasağı 

Türkiye, gıda, yem ve hayvansal yan 

ürünlerin piyasaya arzı konularındaki 

eğitim, denetim ve izleme programlarını 

sürdürmüştür. Tarımsal gıda işletmeleri 

için ulusal bir modernizasyon planı 

oluşturulmasına yönelik ilerlemeler sınırlı 

kriterler mevzuatının yürürlüğe girmesi 

ertelenmiştir. Gıda işletmelerinin kayıt altına 

alınması ve onaylanmasına yönelik olmak 

üzere yeni kuralların uygulanması için kayda 

değer çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Risk esaslı resmi denetimler devam etmiştir. 

Hayvansal yan ürünler sektörünün yeni 

kurallara uyumunun sağlanması ve bu 

kuralların tam olarak uygulanması için 

önemli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Denetimlerin finansmanına 

ilişkin düzenlemeler henüz AB sistemi ile 

uyumlu hale getirilmemiştir. 

Gıda güvenliği kuralları konusunda, 

etiketleme, gıda katkı maddeleri ve saflık 

kriterleri, aroma verici maddeler ve gıda 

takviyeleri gibi bir dizi konuda mevzuat 

uyumu ve uygulama bakımından ilerleme 

kaydedilmiştir. Ancak, kabul edilen 

mevzuat AB müktesebatıyla tam olarak 

uyumlu değildir. Bazı gıda maddeleri için 

etiketleme ve takip sistemine ilişkin yeni 

kurallar kabul edilmiştir ve bu durum 

işletmeler için gereksiz yük oluşturmaktadır. 

Gıda enzimleri ve yeni gıdalar konularında 

AB müktesebatına uyum henüz 

konusunda, yemlerde istenmeyen maddeler 

hakkında bir tebliğ kabul edilmiştir.

Bitki sağlığı politikası konusunda, 

zararlılarla mücadele programları 

uygulanmıştır.

Sonuç

Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki 

sağlığı politikası alanındaki ilerleme sınırlı 

kalmıştır. Bu alandaki AB müktesebatının 

tam olarak uygulanmasında ilerleme 

sağlanması için daha fazla kayda değer 

çalışma yürütülmesi gerekmektedir. AB 

standartlarının karşılanması amacıyla, 

tarımsal gıda işletmelerinin iyileştirilmesi, 

hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt 

altına alınması, hayvan refahı, hayvansal yan 

ürünler ve hayvan hastalıkları ile mücadele 

konusunda kayda değer çalışmaların 

yürütülmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, 

bu alandaki hazırlıklar erken aşamadadır.

Fasıl 13: Balıkçılık:

revizyonuna yönelik çalışmalarına devam 

etmiştir; bu çalışmalarda Ortak Balıkçılık 

Politikası reformunun göz önünde 

bulundurulması beklenmektedir. Hizmet içi 

eğitim programları aracılığıyla, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su 

teşkilatının kurumsal kapasitesi artmıştır. 

balıkçı teknelerinin avcılıktan çıkartılmasına 

metreden uzun tekneleri içerecek şekilde 

genişletilmesi, avlanma kapasitesinin daha 

fazla azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 

Ulusal balıkçılık veri toplama programı, 

teknelerinden örnekleri kapsayacak şekilde 

açılmış ve böylelikle bu ofislerin toplam 

arasındaki Balıkçılık Diyalog Grubu, 

çeşitli forumlardaki (örneğin Atlantik 

artırmış ve ayrıca denetim ve kontrol 

hususunda ilerlemeler kaydedilmesine 

katkıda bulunmuştur. 

ve devlet yardımları konularında ilerleme 

kaydedilmemiştir. Ancak, balıkçılık üretici 

örgütleri ile ilgili yeni başlatılan proje, 

piyasanın AB müktesebatı ile uyumlu 

olarak düzenlenmesinde atılan bir ön adım 

olarak değerlendirilebilir. Uluslararası 

anlaşmalar konusunda gelişmeler 

gibi bölgesel balıkçılık yönetim örgütlerine 

aktif olarak katılmış ve kendi tedbirlerini 

bu kuruluşların tavsiyeleri ile daha fazla 

uyumlu hale getirmiştir. Orta Asya ve 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

hükümlerini de uygulamakta olduğundan, 

balıkçılık ve denizcilik politikası alanında 

AB ile işbirliğini geliştirecektir.

Sonuç

ve kontrol ve uluslararası anlaşmalar 

konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 

politikası ve devlet yardımları konularında 

daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak, bu alandaki uyum çok erken 

aşamadadır.

Kaynak : T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C Avrupa Birliği 

Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye 2014 Yılı 

İlerleme Raporu 
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Amerika Birleşik Devletleri Ankara 

Büyükelçiliği Tarım Ofisi’nden bir heyet 

İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, 

Borsa’nın çalışmaları hakkında İzmir 

Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’den 

bilgi aldı…

ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım 

Ofisi’nden Müsteşar Kimberly Sawatzki ve 

Tarım Uzmanı Nergis Özbağ, 1 Temmuz 

2014 Salı günü İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’yi 

makamında ziyaret etti. 

ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı 

ABD Büyükelçilik Tarım Ofisi adına 

gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 

tarımsal alanda güncel gelişmeler ile 

bu alanda Türkiye ve ABD arasında 

gerçekleştirilebilecek olası işbirlikleri 

konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, Sawatzki’nin ziyaretinden 

duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İzmir 

Ticaret Borsası’nda sizleri ağırlamak bizleri 

mutlu etti. 123 yıllık köklü bir kuruluş olan 

İzmir Ticaret Borsası, gelenekten geleceğe 

vizyonuyla tarımsal alanda ilklerin öncüsü 

haline gelmiştir. Borsa olarak, tarımsal 

alanda her türlü proje ve işbirliğine açığız” 

dedi. 

2013 yılında Türkiye’nin toplam 

ihracatında ABD’nin payının yüzde 3,7; 

yine aynı yıl Türkiye’nin toplam ithalatında 

ABD’nin payının yüzde 5 olduğunu belirten 

Kestelli, “Ülkemizin ABD’ye 2013 yılı 

tarımsal ürünler ihracatı 637 milyon Dolar 

tutarında, buna karşılık ABD’den 2013 yılı 

tarımsal ürünler ithalatımız ise 2,1 milyar 

Dolar değerinde. Tarımsal alanda iki ülke 

arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam 

etmesini ve tarımsal alanda ülkemizin ABD 

ile yaptığı ticaretten kaynaklanan açığın  

en kısa zamanda kapanmasını temenni 

ediyoruz” diye konuştu.

ABD Ankara Büyükelçiliği 

Tarım Müsteşarı Kimberly Sawatzki ise 

Türkiye’nin tarım alanında verimliliği 

oldukça yüksek bir ülke olduğunu ve 

stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.  İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’ye 

kendilerini misafir 

etmelerinden dolayı 

t e ş e k k ü r l e r i n i 

sunan Sawatzki, 

Borsa’nın tarım 

alanında yapmış 

olduğu projeleri ve 

çalışma sistemini 

öğrenmek, karşılıklı 

görüş alışverişinde 

bulunmak adına 

bu ziyareti 

p l a n l a d ı k l a r ı n ı 

kaydetti.

Görüşmenin ardından ABD Ankara 

Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Sawatzki 

ve Tarım Uzmanı Nergis Özbağ’a İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli tarafından İzmir Ticaret 

Borsası Tarihçe Kitabı takdim edildi. 

Takdimin ardından heyete İzmir Ticaret 

Borsası proje ve faaliyetlerini içeren detaylı 

bir sunum gerçekleştirildi. Sunumla 

birlikte kurum çalışmaları hakkında bilgi 

edinen Kimberly Sawatzki, Işınsu Kestelli 

ile birlikte İzmir Ticaret Borsası Üzüm 

Salonu ve Pamuk Korbeyi’ni gezerek salon 

işlemleri ve elektronik platform üzerinden 

ürün alım satımı konusunda bilgi aldı.

İzmir tarımına Amerikan ilgisi



44- TEMMUZ I AĞUSTOS I EYLÜL 2014

KISA HABERLERKISA HABERLER

Pamuk lisanslı depo kalite kriterlerinin düzenlenmesi 

konulu toplantı, 21 Temmuz 2014 tarihinde T.C. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve konuyla ilgili sektör 

temsilcilerinin katılımı ile İzmir Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Tarım Ürünleri Ticareti Dairesi Başkanı Hakan Çalış, T.C. Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Gümrük ve 

Ticaret Uzmanı Erdem Karaman ve İzmir Ticaret Borsası, Ege 

Bölgesi Sanayi Odası, Tariş Pamuk Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri, 

Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulusal 

Pamuk Konseyi, Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

ile ELİDAŞ’ı temsilen birer temsilci katıldı.

İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 05.08.2014 tarihinde 

düzenlenen “Başbakan Yardımcısı Ali Babacan İle İzmir İş Dünyası 

Buluşması” toplantısında Babacan ile İzmirli oda başkanları ve 

işadamları bir araya geldi. İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen 

toplantıya İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcıları İ.Yalçın Yılmaz, Ercan Korkmaz ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Zincircioğlu, Özhan Şen ve Bülent 

Uçak katıldı.

Türkiye’nin ilk ve en eski fuar organizasyonu olan İzmir 

Enternasyonal Fuarı “Geçmişimiz, Bugünümüz ve Geleceğimiz” 

sloganıyla 29 Ağustos 2014’te 83. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. 

İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine 

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli katıldı.

Pamuk lisanslı depo kalite kriterlerinin düzenlenmesi 

toplantısı İTB’de yapıldı

Ali Babacan ile İzmir iş dünyası buluştu

Işınsu Kestelli 83. İzmir Enternasyonel Fuarı açılışına katıldı
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T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 

koordinatörlüğünde ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde 

Türkiye pamuk üretiminin mevcut durumu ve gelişmelere yönelik 

konuları değerlendirmek üzere 03 Eylül 2014 tarihinde toplantı 

gerçekleştirildi. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 

Tekstil Dairesi Başkanı Murat Yazıcı ile İzmir Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Uçak ve  

Şeref İyiuyarlar’ın yer aldığı toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Bergama 

Ziraat Odası, Menemen Ziraat Odası ve Söke Ziraat Odası’ndan da 

birer temsilci katıldı. 

İzmir Ticaret Borsası’nda 25 Ocak 2012 tarihinden bu yana 

Kurum Doktorluğu görevini icra eden Melek Karademir şehir 

değişikliği nedeniyle İzmir Ticaret Borsası’ndaki görevinden 

ayrıldı. İzmir Ticaret Borsası yönetim ve personeli tarafından 

28 Ağustos 2014 tarihindeki görevinin son gününde Melek 

Karademir’e veda etkinliği düzenlendi. Tüm personelin biraraya 

geldiği etkinlikte Melek Karademir’e kurumun anısına hediye 

takdimi yapıldı. Karademir, kurumda çalıştığı süre boyunca güzel 

arkadaşlıklar ve anılar edindiğini, bu süre zarfı içerisinde İzmir 

Ticaret Borsası ailesinin bir ferdi olduğu için duyduğu mutluluğu 

ifade ederek düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. Etkinliğin 

sonunda Melek Karademir ve tüm Borsa personeli çekilen anı 

fotoğrafında buluştu.

Ülkemiz pamuk üretiminin mevcut durumu ve pamuk 

sektörüne yönelik gelişmelerin değerlendirilme toplantısı 

yapıldı

İTB’den Dr.Melek Karademir’e veda












