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İzmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu 23 

Aralık 2014 Salı günü düzenlenen törenle 

90. yaşını kutladı. İzmir Valisi Mustafa 

Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 

Yardımcısı Sırrı Aydoğan, İzmir İl Emniyet 

Müdürü Celal Uzunkaya, İZKA Kalkınma 

Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis 

Üyelerinin yanı sıra çevre Oda/Borsa 

temsilcileri ile İzmir iş dünyasından çok 

sayıda temsilcinin yer aldığı törende Üzüm 

Salonu’nun geçmişten günümüze 90 yılı 

kutlandı.

Törende konuşma gerçekleştiren 

İzmir Valisi Mustafa Toprak, “Burası çok 

özel bir yer. Sizlerle gurur duyuyoruz. 

İzmir ilklerin ve öncülerin şehri. 

Bu öncülükleri el birliği ile daha da 

ileriye götürmemiz gerekir. Bu kadim 

Borsayı güçlendirerek geleceğe taşımak 

gerekiyor. Üreticinin ürettiğini iyi şekilde 

değerlendirmek istiyorsak, yurtdışına 

katma değer oluşturup satmak istiyorsak, 

ürünlerin borsada değerlendirilmesini 

sağlamak gerekiyor. Üzüm her zaman bize 

kazanç ve döviz sağlayan stratejik öneme 

sahip bir ürünümüz olmuştur. Bu önemli 

ürünümüzün tarımsal ve ekonomik 

alandaki katkısı ülkemiz için oldukça 

değerlidir” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 

Yardımcısı Sırrı Aydoğan ise Borsanın 

ticarette oldukça önem arz eden güven 

ve söze dayalı işlemlere devam etmesinin 

İzmir Ticaret Borsası Üzüm 

Salonu’nun 90. yıl coşkusu

90.YIL90.YIL

Mustafa Toprak

İzmir Valisi

Sırrı Aydoğan 

İzmir Büyükşehir 

Belediyesi

Başkan Yrd.

Sırrı Aydoğan 

İzmir Büyükşehir 

Belediyesi

Başkan Yrd.
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kendisinin çok hoşuna gittiğini söyledi. 

Aydoğan, “90 yıl az süre değil. Borsa her 

geçen gün başarıyla daha da ileri gidecektir. 

Tarımı ve hayvancılığı olmayan ülkenin 

kalkınma şansı olamaz. İzmir Türkiye’nin 

en güzel tarım bölgesidir. Bu nedenle,  

hükümet politikaları ve yerel yönetimler 

tarafından her zaman desteklenmelidir. 

Bizler bu konuda yerel yönetim olarak 

elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Törenin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“Hiç şüphe yok ki ülkeler, milletler, 

kurumlar ve hatta insanlar, kendi 

geçmişlerine sahip çıkabildikleri, 

geleneklerini yaşatarak geleceğe 

bakabildikleri sürece sağlam adımlarla yol 

alabilirler. İzmir Ticaret Borsası bunun 

ülkemizdeki en iyi örneklerinden biridir. 

123 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’de 

borsacılık geleneğinin temel taşıdır. Bizi 

biz yapan değerlerimizin başında da her 

zaman övündüğümüz üzüm ve pamuk 

salonlarımız yer almaktadır. Bu salonlar, 

güvenin ve ticari ahlakın kutsandığı 

yerlerdir. Salonlarımıza ve tüccarlarımıza 

inancımız nedeniyle Borsa olarak bir 

yandan dünyayla elektronik işlem platformu 

ağı kurmaya çaba harcarken, diğer yandan 

geleneksel yapıyı güçlendirerek devam 

ettirme gayreti içindeyiz. Bu vesileyle, çok 

zor rekabet şartlarına rağmen bu geleneği 

devam ettirmemizi sağlayan tüm aracı ve 

simsarlarımıza en içten teşekkürlerimi 

iletiyorum” dedi.

Tarım ürünleri ticaretinin Borsa 

salonlarında yapılmasını teşvik eden 

düzenlemelerin uygulamaya konulması 

tarım ve ticaret sektörü için hayati bir 

öneme sahip olduğunun her zaman 

vurgulanması gerektiğini belirten Işınsu 

Kestelli, “Günümüzde bu tür salonların 

yaşaması ve büyümesi için yasal teşvik 

şart. Bu nedenle; 5174 Sayılı Kanunun 45 

‘inci 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 getirilmesinin 

büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Üzüm, 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

Borsa işlemlerine dahil edilemeyen bir 

üründü. Üzüm ticareti Yemiş Çarşısı’nda 

gerçekleşmekte ve bu piyasalarda birçok 

usulsüzlük yaşanmaktaydı. Küçük bir 

azınlık bu ticareti adeta tekellerine almıştı. 

Uzun uğraşlar sonucunda, ancak Borsamız 

kurulduktan 33 yıl sonra Borsa’da işlem 

gören ürünler arasına dâhil edilebildi 

üzüm. Ticaret Borsası yönetimi, bu 

önemli adımı, gazetelere verdiği bir 

ilanla duyurdu... O gün bugündür İzmir 

Ticaret Borsası üzüm salonunda tespit 

edilen fiyatlar dünya üzüm piyasası için 

referans fiyat niteliğindedir. Ve bu durum, 

geçmişten günümüze kadar bu çatı altında 

görev yapmış, hizmet etmiş herkesin 

ortak emeğinin ürünü ve gururudur” diye 

konuştu.

Üzüme salt olarak ülkemizin 

günümüzde ulaştığı ekonomik veriler 

çerçevesinde bakılacak olursa kıymetinin 

tam olarak anlaşılamayacağını söyleyen 

Kestelli, “Çekirdeksiz kuru üzüm 

yüzyıllar boyunca Ege Bölgesi’nin en 

önemli ürünlerinden biri oldu. Son iki 

yüzyıldan beri oluşturduğu ticari değerle, 

sadece bu kentin, bu bölgenin değil tüm 

Türkiye’nin ekonomisine hayat verdi. 

1860’lardan 1960’lara kadar ülkemizin 

ihracat ürünleri arasında sürekli ikinci ya 

da üçüncü kalemi oluşturdu. Çöken bir 

imparatorluğun küllerinden doğan genç 

cumhuriyetin itici gücü oldu. Adeta tarihin 

kendisine yüklediği misyonu bir kez daha 

hayata geçirdi. Sizlerin de iyi bildiği gibi, 

geçmişi Milattan Önce 5000 yılına kadar 

dayanan üzüm, tüm kültürlerde bereketin, 

zenginliğin, kutsallığın sembolü... Şarabın 

hammaddesi olarak, mitolojide tanrıların 

içkisi olarak kabul ediliyor. Türk kültür 

ve mitolojisinde de; güzellik, bereket, 

kan, can, aşk ve sağlığın sembolü olarak 

tasvir ediliyor. Aşure yapılırken olmazsa 

olmazların başında gelir kuru üzüm. 

Silifke’de, Damat ve sağdıç da evin üzerine 

çıkarak gelinin başına bereketi simgeleyen 

kuru üzüm atar. Bir sağlık kaynağıdır aynı 

zamanda. Anti-oksidan ve anti-kanserojen 

özelliği vardır. Yaşlanmayı geciktirir, kan 

yapıcıdır, beyin hücrelerini korur. Kısacası 

eşsiz bir hazinedir üzüm”  dedi.

İlhan Zincircioğlu

Şen İhr. Dış Tic. A.Ş. / Üzüm 

Salonu 90.yıl kitabı basımına 

sponsorluğu nedeniyle verilen 

teşekkür plaketi takdiminden

Rıza Akça 

Osman Akça Tarım Ür. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. / Üzüm 

Salonu 90.yıl kitabı basımına sponsorluğu nedeniyle 

verilen teşekkür plaketi takdiminden

Barış Kocagöz

İTB Meclis Başkanı

Işınsu Kestelli

İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı
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İzmir Ticaret Borsası Yönetimi olarak 

ülke tarımında oldukça önemli bir ürün 

olan üzüme hem hak ettiği değeri vermek, 

hem de İzmir Ticaret Borsası Üzüm 

Salonu’nun 90’ıncı Açılış Yıl Dönümünü 

her daim hatırlatabilmek adına, “Üzüm 

Salonu’nun 90. Yılı” adlı kitaba hayat 

verdiklerinden bahseden Işınsu Kestelli, 

“Dr. Erkan Serçe, kısa zamanda harika 

bir çalışmaya imza attı; kendisine 

huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, bu eserin hazırlanmasında ve 

derlenmesinde emeği geçen tüm çalışma 

arkadaşlarımıza, sponsor olarak kitabın 

yayınlanmasına katkı sağlayan Borsamız 

üyesi ve kuru üzüm sektörünün köklü 

firmaları Osman Akça Tarım Ürünleri 

ithalat ve ihracat San. ve Tic. A.Ş. ile Şen 

ihracat Dış Ticaret A.Ş.’ye teşekkürü de 

bir borç biliyorum. Yeni yılın hem bizlere, 

hem ülkemize, hem de tüm insanlığa 

bolluk, bereket getirmesini diliyorum” diye 

konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz ise Değerli ve tarihi işlem 

salonlarımızdan üzüm salonumuzun 

90’ıncı yılını büyük bir gurur ve mutlulukla 

kutluyoruz. Borsa tarihimiz ve ülkemiz 

tarımı içinde önemli bir gün.  1924 yılında, 

temmuzun yirmi birinci pazartesi öğleden 

sonra yapılan resmi merasim töreni ile 

faaliyete başlayan borsamız üzüm salonu, 

o tarihten bu yana faaliyetlerini kesintisiz 

sürdürmekte, 90 yıldır üzümün tarım 

ve ticaretine yön vererek sektöre değer 

katmaktadır. Günümüzde aracı kurum 

varlığı ve tüm aktörleri ile böylesine 

işleyen tek üzüm salonudur.  Bu salonda 

oluşan fiyatlar tüm Türkiye ve dünya 

üzüm piyasası için referans fiyatlardır.  Arz 

ve talebin karşı karşıya geldiği şeffaf bir 

piyasa ortamında fiyatın tespit edildiği bu 

sistemin 90 yıldır işlemesini sağlayan İzmir 

Ticaret Borsası, tüm projelerinde olduğu 

gibi Türk tarımı için önemli bir hizmet 

yaratmaktadır. Unutulmamalıdır ki hala 

spot borsalar tarım piyasaları için oldukça 

önemli ve gerekli müesseselerdir. 1924 

yılında bu yana üzüm salonumuza emeği 

geçen herkese şükranlarımı sunuyor, daha 

nice yıllar Borsamız salonlarının başarılı 

faaliyetlerini sürdürmesini diliyorum” 

dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 
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İzmir Valisi Mustafa Toprak, 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 

Yardımcısı Sırrı Aydoğan, , İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz tarafından 

Üzüm salonu 90. Yıl anısına hazırlanan 

eserin hazırlanmasında emeği geçen 

ve sponsorluk desteği sağlayan İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 

İlhan Zincircioğlu ve Osman Akça 

Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkan Rıza Akça ile birlikte Üzüm 

salonu 90. yıl anısına hazırlanan 

kitabın yazarı Dr.Erkan Serçe ve Borsa 

Üzüm salonunda 4. Kuşak olarak 

faaliyet gösteren İbrahim Ercem’e 

teşekkür plaketi takdim edildi. 

Plaket töreninin ardından 

İzmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu 

90.yılı onuruna tüm konuklarla 

birlikte kutlama pastası kesildi. Pasta 

seramonisinin ardından İzmir İl 

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile 

birlikte İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan 

Korkmaz, Yalçın Yılmaz, Sayman 

Üye Bülent Arman, Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer 

ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 

Zincircioğlu tarafından İzmir Ticaret 

Borsası Üzüm Salonu’nda aktif olarak 

faaliyetlerini sürdüren ihracatçı üyeler 

ile ajan ve simsarlara sertifika ve anı 

plaketi takdimi gerçekleştirildi.

Plaket ve sertifika teslimlerinin 

ardından tüm konuklar anı 

fotoğrafında bir araya geldi ve Sun 

Shine Band orkestrası davetlilere 

keyifli anlar yaşattı.

A.Engin Olgunca
Adnan Kulinca
Cevdet Ünlü

1.Ajan ve simsarlar

Dr. Erkan Serçe

Üzüm Salonu 90.yıl kitabı yazarı

Sertifika sunulan İzmir Ticaret Borsası ajan ve simsarları ve  ihracatçı 

kategorisinde yer alan üyeler;
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

(TOBB) bağlı İzmir’deki Oda ve Borsaların 

Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı 

(YKOT), Menemen Ticaret Odası Başkanı 

Yılmaz Güral’ın ev sahipliğinde Foça 

Denizkent Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. 

Oda ve borsa başkanlarını aynı noktada 

buluşturan konu; İzmir’deki oda ve 

borsaların ortak bir turizm platformu 

kurması oldu. 

Menemen Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Yılmaz Güral’ın ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, 

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Bölgesi 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar ve Deniz Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk 

katıldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

“Ülkemiz çok stratejik bir coğrafyada yer 

alıyor. Sınırlarımız adeta ateş çemberi. 

İstikrarsızlık hiç bitmiyor. İçeride ise 

2002 yılından sonra önemli bir siyasi 

istikrar yakalandı. Ancak, kutuplaşmanın 

da arttığı bir dönem yaşıyoruz. 

Çözüm sürecinin başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılması büyük önem taşıyor. 

Ülkenin temel gündeminin ekonomi ve iş 

olması gereken bir dönemde farklı alanlara 

enerjimizi harcıyoruz. 2014 yılında 

dünya ekonomisinin yüzde 3.3 büyümesi 

bekleniyor. Ülkemiz için beklenen büyüme 

ise küresel ekonomiden daha düşük. Yüzde 

3 seviyelerinde. Son 3 yıldaki büyüme 

hızımız 2023 hedefleri ve gelişmiş ülkeler 

seviyesine çıkma hedeflerimiz ile uyumlu 

değil” diye konuştu. 

Dünyanın ikinci büyük üreticisi ve 

en büyük ihracatçısı olan Türkiye’de kuru 

üzümde yaşananların trajikomik olduğunu 

söyleyen Ercan Korkmaz, “Üretici, tüccar, 

ihracatçı hiç kimse halinden memnun 

değil. Kuru üzüm ihracatımız yaklaşık 

yüzde 40 arttı. Ancak, ortalama ihraç 

fiyatımız yüzde 30 geriledi. Zeytinyağı 

ihracatımız geçen yıla göre neredeyse 

yüzde 70 geriledi.  Kuru incirde sektör 

temsilcileri böyle bir sezonun daha önce 

yaşanmadığını ifade diyor. Ürün kalitesi 

çok kötü. Sezon başında 4-5 lira arasında 

olan fiyatlar 10 liranın üzerine çıkmış 

durumda. Büyük gelişme yaşandığı 

söylenen canlı hayvan ve et sektörünün 

istikrarı yapısal sorunları çözülemediği 

için dış ticaret politikaları ile dengelenmeye 

çalışılıyor. Basından öğrendiğimiz, 

geçtiğimiz günlerde yakalanan kaçak 

etlerin piyasada nasıl yer aldığı, nerelerde 

tüketildiği bilinmiyor. Bulaşıcı hayvan 

hastalıklarında artış yaşanıyor. Kredilerle 

yeni hayvancılık işletmeleri açılıyor. Bir 

o kadarı da iflas ederek kapanıyor. Diğer 

tarımsal ürünlerde de benzer sorunları 

yaşıyoruz. Anlık yaşıyor, anlık kararlar 

alıyoruz” dedi.

Konuşmasının son bölümünde 

tarım sektörünün ülke ekonomisindeki 

öneminden bahseden Korkmaz,  

“Ekonomik olduğu kadar sosyal boyutu 

var. Tarımsal üretim ve ticarette istikrarı 

sağlayacak politikaları hayata geçirmemiz 

gerekiyor. Aksi durumda ekonomik 

istikrarı sağlamamızın da mümkün 

olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası’nın “Pamuk 

hasadında yaşanan sorunlar” konulu 

gündem maddesinde konuşma 

gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyesi 

Bülent Uçak, “Tarımsal mekanizasyonda 

YKOT Menemen 

ev sahipliğinde yapıldı

YKOT

Ercan Korkmaz 

İTB Yönetim Kurulu 

Başkan Yrd.
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yaşanan gelişmelerin etkisiyle son yıllarda 

pamuk toplamalarının büyük bir kısmı 

makine ile yapılmakta, makinalı hasat 

pamuk toplama maliyetini düşürmektedir. 

Ancak beraberinde bir takım sorunlar 

da getiriyor. Üyelerimizden gelen 

konuyla ilgili en önemli şikayetlerden 

biri pamuk toplama makinalarının gece 

çalıştırılmasıdır. Akşam belli bir saatten 

sabah kadar olan zaman diliminde 

havanın nispi nemi %55’i geçmekte ve çiğ 

oluşmaktadır. Bu durum pamuğun nemli 

toplanmasına ve dolayısıyla kalitesinin 

bozulmasına da neden oluyor. Stratejik bir 

ürün olan pamuğun kalitesi iplikten hazır 

giyime kadar her alanda etkisini gösteriyor. 

Kısmi ithalat bağımlısı olduğumuz bir 

ürüne birde tarlamızdan toplarken bir 

darbe vurmak neden?” dedi.

Gece pamuk toplamanın mevzuata 

göre yasak olduğuna ve konuyla ilgili olarak 

cezai yaptırımın söz konusu olduğuna 

değinen Bülent Uçak, “Denetimsizlik 

gece toplamalarının devam etmesine 

neden oluyor. Bu durumun ve pamuk 

hasadında yaşanan sorunların önüne 

geçilmesi hususunda çalışmalar yapılması 

gerekmekte.  Biz İzmir Ticaret Borsası 

olarak 2013 ve 2014 yıllarında pamuk 

paydaşlarını bilinçlendirmek amacıyla afiş 

çalışmaları yaptık. Ege bölgesinin önemli 

bölgelerinde bulunan köylere, çırçırcılara, 

üreticilere afişlerimizin panolara asılması 

amacıyla dağıttık. Bizler tarımın önemli 

aktörlerindeniz. Biz elimizi taşın altına 

sokmadıkça devletten ne beklesek boş. 

Ancak biz elimizi taşın altına sokarken 

devletin de bize yardımcı olması 

gerekmektedir. Mevzuata uygun toplama 

yapmayanları devletimizin cezalandırması 

gerekmektedir. Gerekli denetimin düzenli 

yapılması şarttır. Pamuk toplamaları 

hususunda gerekli kontrol ve denetimin 

yapılması amacıyla Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı nezdinde girişimde 

bulunulmasını teklif ediyoruz” diye 

konuştu.

İzmir Ticaret Borsası adına 

2. gündem maddesi olarak pamuk 

üretiminin sürdürülebilirliği için pamuk 

primlerinin arttırılması konusunda da 

katılımcılara bilgi aktaran Bülent Uçak, 

“Pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini 

olumsuz etkileyen en önemli unsur üretim 

maliyetlerinin yüksek olması. 2014 üretim 

yılı için Borsamız tarafından yapılan 

maliyet çalışmasında 1 kg kütlü pamuğun 

üretimin maliyetinin 1,82 TL olduğu 

tespit edilmiştir. Bir başka açıdan tarladan 

alınan verim miktarına göre birim maliyet 

değişmektedir. Ulusal Pamuk Konseyi’nin 

de açıkladığı maliyet rakamlarını göz 

önüne aldığımızda, 1 kg pamuk üretimin 

maliyetinin 1,75 TL ile 2,20 TL arasında 

değiştiğini görebiliriz. Son yıllarda 

maliyetler bu rakamlarda seyrediyor. 

Borsamız ve Söke Borsası müstahsil 

tescilleri incelendiğinde üreticinin eline 

geçen fiyatların Ekim ayında ortalama 

1,60 TL, Kasım ayında ortalama 1,50 TL 

civarında olduğu görülüyor. Basit bir 

matematiksel hesaplama yapıldığında; 55 

kuruş prim alan ve üretim maliyeti 2,05 TL 

olan bir üreticinin satış fiyatının 1,50 TL 

olması durumunda başa baş noktasında 

olduğu görülebilir” dedi.

Bu durumda üreticilerin kâra 

geçebilmesi için pamuğunu 1,50 TL’den 

daha yukarı satması gerektiğine değinen 

Uçak, “İçinde bulunduğumuz serbest 

piyasa koşulları ve dünya fiyatları maalesef 

üretici eline geçen fiyatların sınırlı 

kalmasına sebep olmakta. Ülkemizde 

cari fazla veren birkaç sektörden biri 

biliyorsunuz tekstil sektörümüzdür. Cari 

fazla veren tekstil sektörünün hammaddesi 

ise pamuktur. O halde stratejik bir ürün 

deyip durduğumuz pamuk için üreticimize 

yeterli desteği neden vermiyoruz?  

Sürdürülebilir pamuk üretim için 55 

kuruşluk prim miktarı ne teşvik edici 

ne de yeterlidir.  Sürdürülebilir pamuk 

üretimi için üretimde kullanılan girdilerin 

desteklenmesinde veya üreticiye ödenen 

fark ödemeleri konusunda düzenlemelere 

ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bizler bu hususta 

da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

nezdinde girişimde bulunulmasını teklif 

ediyoruz” diye konuştu.      

Bülent Uçak

İTB Yönetim Kurulu 

Üyesi
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İzmir Ticaret Borsası Ekim ayı 

Olağan Meclis Toplantısı 21 Ekim 2014 Salı 

günü saat 18.00’de İTB Meclis Salonu’nda 

gerçekleştirildi. Tarih Profesörü İlber 

Ortaylı konuk olarak yer aldığı toplantıda 

İzmir Ticaret Borsası Meclis üyelerine 

“19 yy da İzmir Limanı ve Ticaret Hayatı” 

konulu sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda İlber Ortaylı’nın yanı sıra 

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Meclis 

Başkanı Geza Dologh, Hayim Kohen ve 

Onur Güven de konuk olarak yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz, “Meclisimizde 

çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. 

Ülkemizin çok değerli bilim adamı Sayın 

İlber Ortaylı, tarihimizi bin bir yeteneği 

ile analiz edip objektif olarak geçmişimizi 

bizlere aydınlatan örnek bir bilim adamı. 

Yıllar boyunca özellikle tarım ürünleri ve 

ihracata öncülük eden İzmir limanının ve 

ticaretinin gelişimini Ortaylı’dan dinlemek 

hepimiz için ayrı bir ayrıcalık” diye 

konuştu.

Son günlerde ülke üzerinde dolaşan 

kara bulutların dağıtılması adına herkese 

görev düştüğünü belirten Barış Kocagöz, 

“Ülkemiz çok zor bir coğrafyanın en 

stratejik noktalarından birinde. Ayrıca 

ülkemizdeki etnik yapının ahenkli bir 

şekilde birlikte yaşamaması adına yıllardır 

çeşitli çabalar zaten var. Aslında bu çabalar 

çok eskilere dayanıyor. Özellikle enerji 

ve gıdanın dünya stratejisinde başrolü 

oynadığından beridir, petrolce zengin olan 

bu yatakların kontrolü ve gıdaca zengin 

olan Anadolu’nun istikrarsızlaştırılması 

hep o çirkin masanın üstünde duran plan. 

Ancak kullanılan aktörler zaman zaman 

değişiyor. İşte bu filmin başkahramanı 

olan Türkiye’nin hataya düşmemesi 

için elimizden geleni yapmalıyız. Farklı 

düşüncede ve politikada olan taraflar 

dahi ülke bütünlüğümüz adına çekişmeyi 

bırakıp doğru olanın peşinde koşmalıyız. 

Bugün için yapılması gerekli temel şey; en 

doğru adımları birlikte atmak ve ne olursa 

olsun birlik ve düzenimizi bozmadan bunu 

kenetlenerek başarmaktır. Bu çerçevede 

bazı çevrelerce piyon olarak kullanılmak 

istenenlere mantık çerçevesinde hatalarını 

anlatmak ve gereğinde ülke güvenliği 

adına uyarmak tüm Türkiye yaşayanının 

çıkarınadır. İzmir ve Ege’de yıllardır farklı 

etnik grupların kardeşçe yaşadığı ve bu 

vatan toprağını kardeş toprağı yaptığını 

hepimiz biliyor ve İzmir örneğiyle gurur 

duyuyoruz” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise “Bugün 

bizim için çok mutlu bir gün. İzmirli 

Oda başkanlarımız bizimle. Türkiye’nin 

en değerli bilim insanlarından, tarih 

profesörü Sayın İlber Ortaylı aramızda. 

123 yıllık tarihiyle ülkenin en eski borsası 

olan kurumumuza hoş geldiniz” dedi.

Ülke genelinde oldukça sert geçen 

bir ekim ayı yaşandığını belirten Işınsu 

Kestelli, “Arap baharı başladığından 

İTB Ekim ayı Meclisinin konuğu 

Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu

Barış Kocagöz, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Işınsu KestelliBarış Kocagöz, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Işınsu Kestelli

Işınsu Kestelli

İTB Yönetim Kurulu Başkanı
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bu yana sınırlarımızda dolaşan terörü, 

bazı siyasi aktörlerin sorumsuz tavırları 

nedeniyle ülkemize ithal ettik. Kobani’deki 

Işid terörünü protesto etme bahanesiyle 

sokaklarımız yangın yerine döndü. 

Bu elim olaylarda şehit olan güvenlik 

görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza 

Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülkede, 

siyaset yapanlar da dahil olmak üzere hiç 

kimsenin kaos ve terör yaratma lüksü ve 

hakkı olmadığını artık herkesin anlaması 

lazım. İnşallah alması gerekenler, bu 

dersi almıştır. Öte yandan, siyasi erkten 

de, bu kaosu vesile görüp demokraside, 

hak ve özgürlüklerde geri adım sayılacak 

düzenlemelerden kaçınmasını bekliyoruz. 

İzmir iş dünyasının örgütleri olarak bir 

araya gelip bu konuda sağduyu çağrısı 

yapan tüm kurumlarımızı da bu vesileyle 

kutluyorum” dedi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 

tarafından açıklanan orta vadeli programda 

tarım ve hayvancılık ile ilgili yeni bir 

vaatte bulunulmamış olunmasına da 

değinen Kestelli, “Programdan anlıyoruz 

ki, istihdamda tarımın bu yıl yüzde 21,3 

olarak gerçekleşmesi beklenen payı, 2017 

sonunda yüzde 18,5’e gerileyecek. Yani 

kente göç ve tarımdan kopuş, azalan 

bir trendte devam edecek. Oysa Türk 

tarımının, çok acil el atılması gereken 

sorunları var. En canlı örnek bugünlerde 

pamukta yaşanıyor. Pamuk fiyatları, 

Çin’in alımı kısmasıyla son beş yılın en 

düşük düzeyine indi. Pamukta gelecek 

yıl ekim alanlarının yeniden daralması 

gündemde ve bu tür dalgalanmaların 

getirdiği hasarı azaltmak için proaktif 

önlemler şart. Pamuk sektörümüz için 

uzun süredir borsamız tarafından talep 

edilen lisanslı depoculuk teşvikinin 

geçen hafta resmi gazetede yayınlanmış 

olması sevindirici.  Lisanslı depoya giren 

pamukların depolama ücretine ton başına 

7 lira tutarında destekleme ödemesi 

yapılacak. Bu destek ile ELİDAŞ’ın yeni 

sezonda sektörde daha aktif olmasını ümit 

ediyoruz” diye konuştu.

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü her 

yıl farklı bir tema ile kutlayan FAO’nun 

bu yılı, “aile çiftçiliği: dünyayı besle, 

yeryüzünü önemse” olarak belirlemiş 

olmasının açlık ve yoksullukla mücadele 

ve doğal kaynakların korunması açısından 

aile çiftçiliğinin önemine vurgu yaptığını 

belirten Kestelli, “Bu vesileyle ülkemizdeki 

2 milyonu aşkın çiftçi ailenin Gıda Günü’nü 

kutluyor ve çiftçimizin değerinin bilinmesi 

gerektiğine inanıyorum” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis 

toplantısında konuşan Prof. Dr. İlber 

Ortaylı, Türkiye’de etnik gruplaşmanın 

tehlikeli bir boyuta gittiğini söyledi. 

Prof. Dr. Ortaylı, “Maalesef etnik bir 

kamplaşma var ve bütün problem bunun 

etrafında dönüyor” dedi. Türkiye’de 

etnik bir kamplaşma olduğunu ve bunun 

tehlikeli boyutlara gelmeye başladığını 

belirten Ortaylı “işadamları ve çevresi de 

ya uykuda ya da sosyal bilimciler kadar 

olayların farkında değil. Bir şey söylemek 

istemediklerini veya sorunu çözmeyi 

düşünmediklerini tahmin ediyorum” diye 

konuştu. 

İzmir Ticaret Borsası Meclis 

Üyelerine hitaben “19 yy da İzmir Limanı 

ve Ticaret Hayatı” konulu sunumunu 

gerçekleştiren Prof. Dr. İlbey Ortaylı, 

katılımcılara İzmir’in tarihi gelişimini 

ve İzmir limanının nasıl ticaretin odak 

merkezi haline geldiğine dair yaşanan 

süreci anlattı. Sunumun ardından gündeme 

ilişkin soruları cevaplayan Ortaylı, 

Türkiye’de etnik gruplaşmanın tehlikeli bir 

boyuta gittiğini açıkladı. Türkiye’nin her 

zaman kanun devleti olduğu iddiasında 

bulunduğunu kaydeden Ortaylı, “Bizde 

Tanzimat’tan beri kanun devleti olmaya 

dikkat edilir. Günümüzde maalesef etnik 

bir kamplaşma var ve bütün problem 

bunun etrafında dönüyor. Yakında etnik 

gruplaşmanın getireceği problemler de 

olacak. Bu konuda iş adamlarına oldukça 

büyük bir görev düşüyor. Taşın altına 

ellerini koymalı ve sorunlara yönelik yapıcı 

çözümler üretmeye başlamaları gerekiyor. 

Sorunlar açık şekilde konuşmadıkça 

çözülmez “ dedi. 

İktisadi hayata dar görüşle 

müdahale yapılırsa buna hiç kimse 

dayanamayacağından bahseden Ortaylı, 

İzmir Ticaret Borsası’nın da işine devam 

edebilmesi doğrudan iktisadi teşebbüsün 

rahatlığına tabidir. Eğer bu konuda bir 

problem yaşanırsa onu düzeltmek nesiller 

alacaktır. Sanayi ve ticaret merkezi olan 

İzmir’in yapısının değişmemesi, her geçen 

gün daha ileriye gidecek adımların atılması 

gerekir” diye konuştu.

Sunumun ardından geçilen sohbet 

bölümünde üyelerin sorularını yanıtlayan 

İlber Ortaylı’ya sohbet bölümünün 

ardından İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz tarafından teşekkür 

plaketi takdim edildi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı
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Dünya pamuk fiyatlarının son 

yılların en düşük seviyelerine gerilemesi ve 

Türkiye’deki pamuk fiyatlarının seyrinin 

de bu durumdan doğrudan etkilenmesi 

nedeniyle İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar 

5 Aralık 2014’te mevcut duruma ilişkin 

açıklamalarda bulundu.

Dünya pamuk fiyatlarının 

gerilemesinin en önemli nedeninin 

gittikçe artan dünya devir stoğu olduğunu 

belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu  Başkanı Işınsu Kestelli , “Bu devir 

stoğunda Çin başrolü üstleniyor. Çin’in 

pamuk ithalatına kota koyma kararı 

pamuk fiyatlarının dibe vurmasına sebep 

oldu” dedi.

Türkiye’de tekstil sektörünün 

tükettiği yıllık ortalama 1,5 milyon ton 

lif pamuğun yarısının ithal edildiğine, 

dolayısı ile ülke içindeki pamuk 

fiyatlarının dünya pamuk fiyatları ile 

paralel seyretmesinin kaçınılmaz olduğuna 

dikkat çeken Kestelli, “Cari fazlalık arz 

eden ve tekstil sektörünün hammaddesi 

olan pamuğu ithal etmemiz, bir tarım 

ülkesi olarak bizleri derinden etkiliyor. 

Böyle bir ortamda pamuk üreticilerimiz 

ciddi bir mücadelenin içindedir. Pamuk 

üretiminin sürdürülebilirliğini olumsuz 

yönde etkileyen en önemli unsur ise 

üretim maliyetlerinin yüksek olmasıdır” 

diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge 

Müdürlüğü tarafından 2014 üretim yılı 

için yapılan üretim maliyeti çalışmasında, 

1 kg kütlü pamuğun üretim maliyetinin 

500 kg verim ile 1,82 TL olduğunun tespit 

edildiğini belirten Kestelli, “Tarladan 

alınan verim miktarına göre birim 

maliyeti değişiklik göstermektedir. Ulusal 

Pamuk Konseyi’nin de açıkladığı maliyet 

rakamlarını göz önüne aldığımızda, 1 

kg pamuk üretimin maliyetinin 1,75 - 

2,20 TL arasında değiştiğini görebiliriz. 

Son yıllarda maliyetler bu rakamlarda 

seyrediyor. İzmir Ticaret Borsası müstahsil 

tescilleri incelendiğinde de üreticinin eline 

geçen fiyatların Ekim ayında ortalama 

1,60 TL, Kasım ayında ise ortalama 1,50 

TL civarında olduğunu görüyoruz. Basit 

bir matematiksel hesaplama yapıldığında; 

55 kuruş prim alan bir üreticinin pamuk 

yetiştirerek elde ettiği kazancın, birçok 

küçük aile çiftçisinin eline geçen fiyatlardan 

daha az olduğu görülebilir” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Üyesi ve pamuk üreticisi Şeref 

İyiuyarlar ise “maliyetler, pamuk fiyatları 

seyri ve mevcut  prim miktarı göz önüne 

alındığında, ancak 500 kg üstü verim elde 

eden üreticilerin değil kar anacak  zarar 

etmekten kurtulduğunu belirterek, zarar 

eden ya da başa baş noktasında pamuk 

üreten üreticiler, her şeye rağmen  pamuk 

üretimini sürdürmek için nasıl ikna 

edilecek?” dedi.

İyiuyarlar, pamuk üreticisinin işini 

yapmaya devam edebilmesi için Türkiye’de 

stratejik ürün olarak nitelendirilen ürünü 

için yeterli desteğin verilmesinin şart 

olduğunu dile getirerek, “Sürdürülebilir 

pamuk üretimi için 55 Kuruş prim 

miktarı ne teşvik edici ne de yeterlidir. 

Çözüm basittir; Pamuk üretiminde 

kullanılan mazot, gübre, ilaç vb. girdilerin 

desteklenmesi ve 2014 mahsülü için 

üreticiye ödenen primin 75 kuruşa 

çıkarılması ve ivedilikle ilan edilmesi 

gerekmektedir. ” diye konuştu.

Sürdürülebilir pamuk üretimi için 

prim miktarı 75 kuruş olmalı

AÇIKLAMAAÇIKLAMA

Işınsu Kestelli

İTB Yönetim Kurulu Başkanı

Şeref İyiuyarlar

İTB Yönetim Kurulu Üyesi
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Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 

Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 7 

Kasım Cuma günü İzmir Ticaret Borsası 

Meclis Salonu’nda Koçluk Sistemi Semineri 

düzenlendi.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Betül 

Elmasoğlu ve kurul üyelerinin yanı sıra 

İzmirli iş kadınlarının da yoğun katılımıyla 

gerçekleşen seminerde Echo Coaching 

firması sahibi Bireysel Gelişim Koçu Şela 

Habif tarafından katılımcılara koçluk 

sistemi hakkında bilgi verildi. 

Sela Habif, koçluk sisteminin 

bireylerin veya kurumların farkındalık 

bilincini geliştirerek, hedefledikleri 

noktaya daha kolay ve hızlı ulaşmalarına 

yardımcı olduğuna dikkat çekerek, 

“Koçluk hizmeti veren kişi karşısındakine 

ayna tutarak kişinin kendisini ve içindeki 

gücü keşfetmesine olanak sağlar ve 

kişilerin potansiyelini eyleme geçirerek 

adım adım hedefe ulaşmasına destek olur. 

Bunu gerçekleştirirken objektifliği ön 

planda tutarak karşısındakine fikir vermez, 

tavsiyede bulunmaz, kendi yargısından 

uzak durur” dedi.

Başarıya ulaşmada etkin bir 

yöntem olarak ön plana çıkan koçluk 

sistemini kısaca “Gerçekte kimse kimseye 

bir şey öğretemez, sadece içindekileri 

bulmasına yardımcı olur” cümlesiyle 

ifade edebileceklerini belirten Sela Habif, 

özellikle kadınların iş hayatlarında daha 

iyiye ve doğru hedeflere ulaşabilmesinde 

koçluk sistemini uygulamalarının 

yararından bahsetti.

Seminerin sonunda TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Betül Elmasoğlu, Sela Habif ve seminer 

katılımcıları günün anısına hatıra fotoğrafı 

çektirdi. Başkan Elmasoğlu, “Kadın 

Girişimciler Kurulu olarak yılsonuna 

kadar girişimcilik alanında güncel 

ihtiyaçlara yönelik üyelerimiz ve herkesin 

katılımına açık seminerler düzenlemeye 

devam edeceğiz” dedi.

Kadın girişimcilerden 

Koçluk Sistemi Semineri
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Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun 26 Kasım 

2014 tarihinde İzmir Ticaret Borsası ev 

sahipliğinde düzenlediği “Kadının İş 

Dünyasındaki Yeri ve Önemi” konulu 

söyleşinin konuğu gazeteci-yazar Nur 

Batur oldu.

1976 yılında gazeteciliğe başlayan, 

mesleki kariyerinde birçok ünlü siyasi ile 

röportaj gerçekleştiren Unesco Türkiye 

Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi 

ve Unicef Milli Komitesi Danışma Kurulu 

Üyesi Nur Batur, katılımcılara mesleğinde 

yaşadığı deneyimleri aktardı. 

Söyleşiye İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 

İcra Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu 

ve İcra Komitesi üyeleri ile İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu üyelerinin yanı 

sıra iş dünyasının farklı kesimlerden kadın 

temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Türkiye’de kadın ve erkek 

arasında fırsat eşitliği bulunmadığına 

dikkat çekerek, “Dünya Ekonomik 

Forumu’nun yayımladığı 2013 cinsiyet 

ayrımcılığı raporuna göre 136 ülke 

arasında Türkiye’nin kadın-erkek eşitliği 

endeksindeki yeri 120’ncilik. Hepimiz 

bu durumun vahametinin ve bir an önce 

değiştirilmesi gerektiğinin farkındayız” 

dedi. 

Kestelli, Nur Batur’un 38 yıllık 

mesleki deneyimini aktaracağı söyleşinin, 

tüm katılımcılar açısından önemli bir 

fırsat olduğunu dile getirdi. Kestelli, “Nur 

Batur’un eşsiz birikiminin, kadınlarımızın 

iş ve sosyal hayatta karşılaştığı sorunların 

aşılması için yapılabileceklere daha geniş 

bir perspektiften bakmamızı sağlayacağına 

inanıyorum ve bu vesile ile Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Kurulumuza 

yaptıkları değerli çalışmaları için teşekkür 

ediyorum” dedi.

Nur Batur’u söyleşilerinde konuk 

etmekten duyduğu memnuniyeti ifade 

eden TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Betül 

Elmasoğlu ise nüfusunun yarısı kadın olan 

Türkiye’de, kadınların istihdam gücüne 

katılımının düşük olduğu yapılanmanın 

artık değişime uğraması gerektiğine 

dikkat çekerek bunun için herkese görev 

düştüğünü belirtti...

Elmasoğlu, “Siyasette, ekonomide, 

kültür ve sanatta kadınlara daha çok 

yer verilmesi, eşitlik sağlanması artık 

insan haklarının bir gereği olarak 

değerlendirilmelidir. Türkiye’nin değişim, 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu’nun düzenlediği söyleşinin 

konuğu Gazeteci-Yazar Nur Batur oldu

Işınsu Kestelli

İTB Yönetim Kurulu Başkanı

Nur Batur

Gazeteci - Yazar

Betül Elmasoğlu

TOBB İzmir İl KGK İcra 

Komitesi Eş Başkanı
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çağdaşlaşma, demokratikleşme için 

kadınların katkısına ihtiyacı vardır. Bu 

Türkiye için bir lüks değil, zorunluluktur. 

Dünya üzerinde, kadını eve kapatan, 

gelişmiş tek bir toplum yoktur” diye 

konuştu.

Mesleğindeki başarısını akademik 

alana da taşıyan ve halen Gazi 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde siyasi 

gazetecilik dersleri veren Nur Batur, 

İzmir’de iş dünyasının önde gelen kadın 

girişimcileriyle birlikte olmaktan duyduğu 

mutluluğu ifade etti. Batur, birçok gelişmiş 

Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de 

kadınların seçme ve seçilme hakkını 

elde ettiğine dikkat çekerek, günümüzde 

kadınların yeteri kadar yer almadığı ve söz 

sahibi olmadığı hiçbir ülkede yönetimin 

sağlıklı olamayacağını belirtti. Gazateci-

Yazar Nur Batur, Türkiye’de kadınların 

hak ettikleri yere ulaşabilmesi ve gelişmiş 

ülkelerle aramızda oluşan makasın 

kapanması için gelecek kuşakların çok 

daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini 

kaydetti. 

Cumhuriyetin 100. Yıl dönümüne 

9 yıl kala, Anayasal ve yasal haklarına 

rağmen, kadınların Türkiye’nin kaderinde 

yeterince söz sahibi olamadığını, gerek 

kamu gerekse özel sektörde yönetim 

kademelerinde kadınların sayısının 

oldukça az olduğunu belirten Nur Batur, 

“Çağdaş, demokrat, kalkınmış bir Türkiye 

için mücadele bundan 90 yıl önce başladı. 

Yorulmadan, karamsarlığa kapılmadan, 

bayrağı yere düşürmeyip koşmaya devam 

etmek gerekiyor” dedi.

Batur, kadınların yönetimlerde 

oldukça az söz sahibi olduğu ülkemizde 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli’nin kadınların 

yönetimde temsil edilmesi adına çok 

başarılı bir örnek teşkil ettiğini ve tüm 

kurumlarda kadın yöneticilerin artmasını 

temenni ettiğini söyledi.

Günümüzde halen 3,5 milyon 

kadının okuma-yazma bilmediğini, 12-13 

yaşındaki kızların evlendirildiğini ifade 

eden Nur Batur, “Bu konularda ülkemizde 

birçok kampanya yürütülüyor, ancak ne 

yazık ki sorun halen çözülebilmiş değil, 

bu tarz kampanyaların artarak devam 

etmesini temenni ediyorum” dedi.

Özgür bir toplumu oluşturan 

öğenin kadın-erkek eşitliği olduğunu dile 

getiren Nur Batur, “Özeleştiri yapmalı 

ve kadınlarımızın iş gücüne katılımı 

konusunda nerede hata yapıldığına kafa 

yormalıyız. Dünyayı bilen yeni kuşakların 

bu uğurda bayrağı daha yükseklere 

taşıyacağına yürekten inanıyorum” diye 

konuştu. 

Konuşmasının sonunda kadınların iş 

gücüne ve yönetim mercilerine katılımda 

yaşadığı sorunlara en etkin çözümün, 

Türkiye’de büyük bir potansiyele sahip 

olan kadınların toplumda, siyasette, 

devlet yönetiminde ve iş dünyasında daha 

aktif rol oynaması olduğunu ifade eden 

Batur, “Siyasette, devlet  yönetiminde ve 

özel sektörde kadınlara yüzde 30 kota 

uygulayıp karar mekanizmalarında yer 

almalarını sağlamanın, Türkiye’nin hem 

demokratikleşmesini hem de kalkınmasını 

süratlendireceğine inanıyorum” dedi.

Etkinliğin sonunda Nur Batur’a 

söyleşiye vermiş olduğu katkı sebebiyle 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve TOBB İzmir İl 

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül 

Elmasoğlu tarafından plaket takdim edildi. 

Plaket töreninin ardından katılımcılar 

günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.
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Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun Genel 

Kurul Toplantısı ve Prof. Dr. Meltem 

Onay’ın konuk olarak yer aldığı söyleşi 

programı 16 Aralık Salı günü İzmir 

Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda 

düzenlendi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “İzmir 

Ticaret Borsası olarak koordinatörlüğünü 

üstlendiğimiz TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu dolu dolu iki yılı 

geride bıraktı. Değerli dostlarım Aynur 

Tartan ve Betül Elmasoğlu’nun İcra 

Komitesi Başkanlıkları döneminde 

çok sayıda etkinliğe imza atıldı. 215 

arkadaşımız, kadınların çalışma hayatında 

daha etkin rol almaları, sosyal hayata 

daha yoğun katılım sağlamaları için elini 

taşın altına koydu. Her ay bir araya gelen 

icra kurulu üyelerinin koordinasyonunda 

20’den fazla önemli ziyaret gerçekleştirildi, 

5 fuara katılım sağlandı. 20’ye yakın eğitim 

semineri, panel ve tören düzenlendi. 

Bugüne kadar emeği geçen herkese 

teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yeni dönemi belirleyecek kurul 

seçimine de değinen Kestelli, “Yeni 

dönemde görev yapacak arkadaşlarımıza 

şimdiden başarılar diliyorum. Şunu asla 

unutmamamız lazım ki bu bir bayrak 

yarışı. Bayrağı kimin taşıdığından çok, 

bayrağın bitiş çizgisine bu takımın elinde 

ilk ulaşan olması önemli. Hepimizin 

bildiği gibi ülkemizde kadınların sorunları 

oldukça fazla. Üstelik bu sorunlar birkaç 

yılın ürünü de değil. Yıllara, törelere, 

önyargılara dayanan çok köklü sorunlarla 

karşı karşıyayız. Bizler kadın olduğumuz 

için korunup kollanmak değil, eşit bireyler 

olarak sosyal hayatın her alanında eşit 

şartlarda mücadele etmek; eşit haklara 

sahip olmak istiyoruz. Okulda, sokakta, 

işte, Meclis’te eşitlik istiyoruz. Eğer 2023 

yılında; yani Cumhuriyetimizin 100’üncü 

yıldönümünde dünyanın en güçlü 10 

ekonomisinden biri olmayı arzuluyorsak 

bunu yapmaya mecburuz. Yeni dönemde 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 

çatısı altında görev yapacak tüm kadınların 

da, ülkemizdeki tüm kadın örgütlerinin 

de, bir bütün olarak bu tablonun değişmesi 

için çalışmaları gerekiyor” diye konuştu.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Betül 

Elmasoğlu ise “Girişimcilik kültürünün 

kadınlar arasında gelişmesine katkıda 

bulunmak ve girişimcilik hayatına adım 

atan kadınlarımızın da daha donanımlı 

hale gelmesi için çalışan bizler, Türkiye’de 

kadının iş hayatındaki temsilinin halen 

yüzde otuzluk dilimde olması nedeniyle 

işimizin oldukça zor olduğunun bilinciyle 

iki yıl önce İzmir Ticaret Borsası 

koordinatörlüğünde ve değerli Borsa 

başkanımızın da desteğiyle çıktığımız yolda 

hep birlikte başarılı projelere imza attık. 

Kadınların daha iyi yerlere gelebilmesi, 

bizlerin örnek olması ile gerçekleşecektir. 

İzmir ayağını yürüttüğümüz TOBB Kadın 

Girişimciler Kurullarının bu amaca en iyi 

Kadın girişimcilerin Genel Kurul 

Toplantısı’nda birlik mesajı

GENEL KURULGENEL KURUL

Işınsu Kestelli

İTB Yönetim 

Kurulu Başkanı

Betül Elmasoğlu

TOBB İzmir İl 

KGK İcra Komitesi 

Eş Başkanı

Aynur Tartan

TOBB İzmir İl 

KGK İcra Komitesi 

Eş Başkanı
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şekilde hizmet ettiği inancındayız” dedi.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Eş Başkanı Aynur 

Tartan ise Betül Elmasoğlu ile birlikte 

yürüttükleri eş başkanlık görevinin kadın 

dayanışması ve dostluğunun herkesin 

gönlünü ısıttığını belirterek, “Bunun bir 

son değil, aksine yepyeni bir başlangıç 

olduğuna inanıyorum. Yeni dönemde 

görev alacak kişilere başarı diliyorum. 

İnanıyorum ki onlar bu bayrağı çok daha 

ileri taşıyacaklar” dedi. Tartan, görev 

süreleri boyunca kendilerine destek olan 

TOBB, İzmir Ticaret Borsası ve kurul 

üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından geçilen 

sohbet bölümünde İcra Komitesi Eş 

Başkanları Elmasoğlu ve Tartan kurul 

üyelerinin sorularını yanıtladı ve 

önerilerini dinledi. Bu bölümde söz alan 

İcra Kurulu üyesi Işıl Nişli, Genel Kurul 

üyelerinin daha etkin ve aktif olduğu 

bir modelin Kurulun başarısı için şart 

olduğunu ifade etti.  Genel Sekreter 

Yardımcısı  ve İcra Kurulu üyesi Pınar 

Nacak ise  Borsa koordinatörlüğünde 

iki yıldır başarılı çalışmalara imza atan 

Kurulun 25 Aralık seçimleri ile birlikte 

yeni bir döneme başlayacağını, yaratılan 

birikimin itici gücü  ve  daha katılımcı bir 

Genel Kuru ile ulusal boyutta ses getirecek  

proje ve faaliyetler gerçekleştirmeyi 

hedeflediklerini belirtti.

Toplantının bitiminde İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, Aynur Tartan ve Betül 

Elmasoğlu’na görev dönemleri süresince 

yürütmüş oldukları başarılı çalışmaları 

nedeniyle teşekkür ederek İzmir Ticaret 

Borsası adına teşekkür plaketi takdim etti.

Genel Kurul Toplantısı’nın ardından 

düzenlenen söyleşi programında Celal 

Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 

Yüksek Okulu Uluslararası Ticaret 

Bölümü’nden Prof. Dr. Meltem Onay kurul 

üyelerine ‘Ben bir somon balığıyım’ başlıklı 

kişisel gelişim ve kariyer yolculuğunda 

başarıya ulaşma konularında bilgi içeren 

konferans gerçekleştirdi.

Hedefe ulaşmadaki kararlılık, yaşam 

yolculuğunda insanların kendilerini 

keşfetme yolları ve kişinin ben kimim 

sorusuna verdiği yanıtın hayatta teşkil 

ettiği öneme değinen Meltem Onay, 

kişilerin dünyaya geliş amaçlarını doğru 

keşfetmelerinin yaşamları üzerine olumlu 

etkileri üzerine katılımcılara gerçek 

yaşamdan örneklerle bilgi aktardı.

Etkinliğin sonunda Meltem Onay 

ve kurul üyeleri günün anısına hatıra 

fotoğrafı çektirdi.

Prof. Dr. Meltem Onay’a 

plaket  takdiminden
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İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 

Kocagöz, pamuk üreticisinin bu sezon 

hayal kırıklığına uğradığını ve önlem 

alınmazsa önümüzdeki sezonda üretimin 

ciddi anlamda düşeceğini söyledi. Kocagöz, 

bu durumu engellemek için bir dizi 

önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, 

destekleme primi miktarı ve ödeme 

zamanı, maliyetlerin azaltılmasına yönelik 

tedbirler, Ziraat Bankası borçlarının 

ertelenmesi gibi konulardaki önerilerinin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 

sunulduğunu açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Mehdi Eker’in onayı ile Bitkisel Üretim 

Genel Müdürü Mevlüt Gümüş’e raporu 

sunan Barış Kocagöz, “Geçtiğimiz 

sezon dünya piyasalarının tutunması ve 

ülkemizdeki üretim düşüklüğü sayesinde 

fiyat seviyeleri sağlam kalan pamuk, bu 

yıl hüsrana yol açıyor. Türkiye, artan 

ekim alanları ile 750.000 ton rekolte 

beklediğimiz bir pamuk hasat sezonuna 

girdi. Ne var ki, hasat zamanındaki 

arz fazlalığı ve bunun yanı sıra Dünya 

fiyatlarındaki düşüş; iç piyasa fiyatlarını 

üreticinin zarar edeceği seviyelere taşıdı 

ve taşımaya da devam edecek gözüküyor. 

Bu nedenle, zarar edilecek bir sezon 

yaşayan pamuk üreticisinin hızlı tedbirler 

alınamazsa tekrar pamuk üretiminden 

kaçması kaçınılmaz olacak” dedi.

 Türkiye üreticisinin ulaştığı başarılı 

verim  ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın vermiş olduğu destekleme 

primi olmasa Türkiye’de 1 kg dahi pamuk 

yetiştirilmeyeceğini vurgulayan Kocagöz, 

“Bu anlamda Bakanlığımıza müteşekkiriz. 

Ancak tam olumlu trendi yakalamışken, 

hem Dünya piyasasında oluşan düşük 

fiyatlar hem de Türkiye’deki hasattan 

kaynaklı arz yüzünden oluşan suni 

negatif yönlü fiyat hareketleri ülke pamuk 

üretimini gelecek sezon için olumsuz 

yönde etkileyecektir” diye konuştu. 

 Önümüzdeki yıl, bu yıl ulaşılan 

üretim seviyesinin büyük kısmının 

kaybedilmesi ile birlikte hem üreticinin 

hem de ülkenin cari dengesinin olumsuz 

etkileneceğini belirten Kocagöz, Bakanlığa 

sunduğu raporda şu önerilere yer verdi: 

 “ Özellikle bu fiyat-maliyet 

paritelerini göz önünde tutarak uygun 

görülürse destekleme priminin mümkünse 

55 kuruştan 75 kuruşa çekmeliyiz. 

Ayrıca pamuk üretiminde ülkemizdeki 

yüksek maliyetlerin önümüzdeki yıl aşağı 

çekilmesi anlamında farklı uygulamalar 

Bakanlığımızca uygulanabilir. Bildiğiniz 

gibi tarım ürünlerinde neredeyse 

sadece pamuk gümrük duvarları ile 

korumadığımız ve gümrük almadığımız 

bir ürün. Dev tekstil sektörümüzün 

Dünya ile rekabet edebilmesi adına buna 

mecbur kalmakla beraber öte yandan 

üreticimizin direkt olarak maliyetleri 

düşük diğer ülke üreticileriyle rekabet 

edebilme zorluluğunu göz ardı etmememiz 

gerektiğine inanıyorum. Örnek olarak 

mazotta ürüne endeksli mazot faturalarının 

prim dosyalarında beyan edilmesi ve 

primle birlikte ÖTV miktarlarının bu 

miktarlarda üreticilere iadesi yapılabilir. 

Aralık ayında üreticiyi sıkıştıracak Ziraat 

Bankası borçları suni fiyat düşüşlerine 

neden olmaktadır. Bu nedenle Ziraat 

Bankası borçları ertelenebilir. Biliyorsunuz 

bu sezonun destekleme primleri Haziran 

ayında ödeniyor. Bu primler hiç olmazsa 

Nisan ayında ödenerek üreticinin yeni 

sezon pamuk üretimi için kredi borcuna 

girmesi engellenebilir. Destekleme prim 

politikaları 5 yıllık bir plan şeklinde 

duyurulabilir. Böylece 5 yıllık önünü gören 

üretici pamuk üretiminden vazgeçmez 

üretimde özlenen 1 Milyon tonluk hedef 

eşik değer yakalanır.”

Kocagöz, pamuk için 

5 öneri sundu

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
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Geçtiğimiz aylarda hayatını 

kaybeden İzmir Ticaret Borsası Genel 

Sekreteri Turan Sökeli’yi anma töreni 26 

Kasım 2014 Çarşamba günü İzmir Ticaret 

Borsası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu 

ve Meclis Üyeleri,  Sökeli Ailesi ile birlikte 

İzmir Ticaret Borsası eski ve yeni dönem 

personelinin de katılımıyla gerçekleştirilen 

anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Tören, Turan Sökeli’nin İzmir 

Ticaret Borsası’nda 31 Aralık 1981 

tarihinde başlayan görev süresi boyunca 

geçmişten günümüze iş ve aile yaşamından 

karelerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan 

anı sunusuyla başladı.  Etkinlikte söz 

alan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, her gün 

hatırlanmayı hak eden değerli bir dost ve 

ağabey için toplandıklarını, İzmir Ticaret 

Borsası’na 32 yıl hizmet veren Turan 

Sökeli’nin yerinin doldurulamayacağını 

söyleyerek, “Borsamızın değerli ağabeyi 

Turan Sökeli’yi sonsuzluğa uğurladık. 

Borsamıza verdiği tüm hizmetler için ona 

minnettarız. Kendisini daima sevgi ve 

özlemle hatırlayacağız. Borsa camiamıza 

ve değerli ailesine başsağlığı diliyorum” 

dedi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz ise Borsa camiasında 

oldukça değerli bir insanı yitirmenin 

verdiği üzüntüden bahsederek, Sökeli’nin 

görev süresi boyunca işindeki başarısı ve 

efendiliğiyle daima hatırlanacağını ifade 

etti. 

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter 

Yardımcısı Pınar Nacak, herkesin 

hayatında asla kızamadığı, gücenemediği 

insanlar olduğunu, Turan Sökeli’nin de 

kendisi için böyle biri olduğunu dile 

getirerek, “Yıllarca birlikte omuz omuza 

çalıştığım, örnek kişiliğiyle bende her 

zaman ayrı bir yere sahip olan değerli bir 

büyüğümü kaybetmenin derin üzüntüsünü 

yaşıyorum. Kendisini her zaman özlemle 

anacağım” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Genel 

Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten ise 

İzmir Ticaret Borsası ailesinin değerli bir 

üyesini yitirdiğinden bahsederek “Hem 

insanlığı hem de iş disipliniyle hepimize 

örnek olmuş Turan Sökeli’yi kaybetmiş 

olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. 

Kendisine bugüne kadar bizlere kattığı her 

şey için teşekkür ederim, kendisini asla 

unutmayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ile Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz Turan Sökeli’nin eşi Yaşar Sökeli 

ve çocukları Övül Sökeli ile Tevfik Anıl 

Sökeli’ye Turan Sökeli’nin Borsa’ya vermiş 

olduğu değerli katkı sebebiyle teşekkür 

plaketi takdim etti.

İzmir Ticaret Borsası’ndan Genel 

Sekreter Turan Sökeli’yi anma töreni

ANMAANMA
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İzmir Buca’da faaliyet gösteren 

Et Entegre Tesisi’nin kapanmasının 

ardından yaşanan mezbaha ve hayvan 

pazarı sorununu İzmir Ticaret 

Borsası ev sahipliğinde İzmir Tarım 

İl Müdürlüğü, EBSO, İZTO, Kasaplar 

Odası, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve 

özel sektör temsilcilerinin katılımları ile 

gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

İzmir Ticaret Borsası Sayman 

Üyesi Bülent Arman ve Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer’in 

yönetiminde yapılan toplantıya katılan 

tüm taraflar, İzmir’de Et Entegre 

Tesisi’nin kapatılmasının ardından yeni 

bir mezbaha ve hayvan pazarının halen 

kurulamamış olmasının sektörün en 

büyük problemlerinden biri olduğu ve 

konunun acilen çözüme ulaştırılması 

gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. 

Toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent 

Arman, İzmir’de yaşayan yüzlerce ailenin 

hayvancılık ve et sektöründen geçimini 

sağladığını belirterek, “Sektörümüz il 

ekonomisine oldukça önemli bir katkı 

sağlıyor. 4 milyonun üzerinde olan İzmir 

nüfusunun yeterli, dengeli ve sağlıklı 

beslenebilmesi için kırmızı et arzının 

sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor” 

dedi.

İzmir’de hayvancılığa dayalı sanayi 

kuruluşları ve hammaddesi kırmızı et olan 

çok sayıda büyük ölçekli işletme olduğunu 

belirten Bülent Arman, hayvancılığa 

dayalı işletmelerin ve et tedariğinde 

yaşanacak sıkıntıların pazarı olumsuz 

yönde etkileyeceğini belirtti. 

Ülke genelinde ve il bazında hayvan 

ve yem kaynağı, maliyet, hayvan sağlığı, 

salgın hastalıklar, örgütlenme, üretim 

planlaması, eğitim ve kalifiye eleman 

yetersizliği gibi hali hazırda yaşanan temel 

sorunların olduğunu belirten Arman, “Bu 

sorunlara ilave olarak, Buca Kaynaklar’da 

yakın zamana kadar faaliyet gösteren 

ve sektör paydaşlarının ihtiyaçlarını 

karşılayan entegre et tesisisin kapanması 

İzmir’de mezbaha kapasitesinin yetersiz 

kalmasına sebebiyet verdi. İzmir Ticaret 

Borsası olarak söz konusu tesisin tekrar 

faaliyete geçirilmesi yönünde üstün bir 

çaba gösterilmesine rağmen ne yazık ki 

henüz somut bir sonuç elde edilemedi” 

diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer ise 

entegre tesisin tekrar işler hale getirilmesi 

konusunda hâlâ umutlu olduklarını 

belirterek, aynı tesisin tekrar işler hale 

getirilmesinin mümkün olmaması 

durumunda da yeni bir tesis kurulması 

konusunda hızla harekete geçilmesini 

talep ettiklerini belirtti.

Karşılıklı öneriler ve durum 

tespitlerinin ele alındığı toplantıda ayrıca, 

İzmir merkezinde yer alan esnafın şehir 

dışında ve çevre illerde hayvanlarını 

kestirmek zorunda kalmasının canlı 

hayvanların veya kesimi yapılan etlerin 

nakliyesinde sorun yarattığı dile 

getirilerek, bu durumun İzmir dışından 

yüksek miktarda et girişine neden olduğu 

kaydedildi. Konuyla ilgili bir denetim 

mekanizmasına ihtiyaç duyduklarını 

söyleyen sektör temsilcileri, mevcut 

sorunların çözülmesinin ardından 

İzmir’de bir canlı hayvan borsası kurulması 

konusunda çalışma yapılmasını da önerdi.

Toplantı sonucunda alınan ortak 

kararla İzmir’in mezbaha ve hayvan pazarı 

sorununa çözüm getirebilmek adına sektör 

temsilcilerince girişimde bulunulmasına 

karar verildi.

İzmir’de yaşanan mezbaha ve hayvan 

pazarı sorunu İTB’de masaya yatırıldı

TOPLANTI

Bülent Arman 

İTB Yönetim Kurulu Sayman üyesi
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Pamuk hasadında yaşanan 

kalite sorunları

Hazırlayan
Çiğdem ARMAN
İzmir Ticaret Borsası

Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

Uzman

5 Sorun

5 Çözüm 

1- Pamuk hasadında yaşanan kalite problemleri

2- Pamuğun erken toplanmasından kaynaklanan 

sorunlar ve çırçır işletmelerinin makine ve depolamada 

kapasite yetersizliği 

3- Kaliteli hammadde yetersizliği ve tohumda 

çeşitliliğin fazla olması

4- Teşvik ve desteklemelerin yetersiz olması

5-Pamuk standardizasyonunda yaşanan sorunlar

1- Türkiye’de pamuk üretimi konusunda planlanma 

yapılması ve hayata geçirilmesi 

2- Üreticinin konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesi 

konusunda kampanyalar yürütülebilir ve yapılan 

denetimlerin sıklaştırılması sağlanabilir.

3- Tohum çeşitlerinde, devlet tarafından yapılacak 

düzenlemelerle  uygun bölgelere, uygun çeşit 

yönlendirilmesi yapılmalı,

4-Kaliteye göre prim sistemi geliştirilebilir. Örneğin, 

primlerin mahlıç pamuk baz alınarak verilmesi, 

pamuktaki kaliteyi arttıracaktır.

5- Pamuk standardının belirlenmesinde mevcut 

uygulamalardan farklı yöntem arayışlarına gidilmelidir.
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Meslek Komiteleri Köşesinin bu 

sayımızdaki konuğu Tekstil Elyafı vb. 

Toptan Ticareti Komitesi oldu. İTB Genel 

Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak 

moderatörlüğünde bir araya gelen Komite 

Başkan Yardımcısı Cüneyt Bakan, komite 

üyeleri Barış Kocagöz, Tolga Uskuç, 

Kerem Özsoy ve Mehmet Katırcıoğlu 

geçekleştirdikleri beyin fırtınasıyla sektöre 

ait avantaj, sorun ve çözüm önerilerini 

ortaya koydular. 

Ülkemizde stratejik öneme sahip 

ürün olan pamuğun üretim, kalite 

ve işlenmesi konusundaki başlıca 

problemleri, hasatta yaşanan problemler, 

çırçır işletmelerinin makine ve depolama 

yetersizliği, ürünün erken toplanmasından 

kaynaklanan problemler, kaliteli 

hammadde yetersizliği, kullanılan tohum 

çeşitlerindeki fazlalık, teşvik ve destekleme 

yetersizliği  vb. bu toplantıda masaya 

yatırıldı. Ayrıca röportajımızda, sektörde 

yaşanan sorunlara üyelerimizin ürettikleri 

çözüm önerilerini de bulabilirsiniz. Tekstil 

Elyafı vb. Toptan Ticareti Meslek Komitesi 

üyelerinin sektöre ışık tuttukları toplantıda 

gerçekleştirilen beyin fırtınasına ait notları 

ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Pınar Nacak: Sektörünüzle ilgili en 

temel problemlerle başlayalım. Pamuğun 

hasadında ve buna bağlı olarak kalitesinde 

yaşanan sorunlar sektörü nasıl etkiliyor?

Mehmet Katırcıoğlu:  Çiftçinin 

yeteri kadar imkân bulamamasından 

dolayı pamuğu nemli toplayıp alelacele 

getirmesinden kaynaklanan çok ciddi bir 

kalite problemi var. Hasatta yaşanan kalite 

sorunları ve pamuğun gece toplanması 

aslında çiftçinin ürünü zarar görecek 

endişesiyle bir an önce hasat etme 

gereksinimi duymasından kaynaklanıyor.

Tolga Uskuç: Bir de yağmur yağacak 

diye beklenti oluyor. Yarın yağmur yağacak 

ne kadar toplarsam toplayım diyor ve 

yağmur yağmadan hasat toplanıyor.  Bunun 

yanı sıra erken hasat toplanmasının makine 

sayısının az olmasından dolayı makineyi 

her zaman temin edememeleri, makineyi 

dolduramamaları gibi faktörlerde var.

Mehmet Katırcıoğlu: Evet

Pınar Nacak: Çırçır işletmelerinin 

de erken ve hatalı hasatla ilgili sorunları 

olduğunu görüyoruz.

Mehmet Katırcıoğlu: Tabi oluyor.

Kerem Özsoy: Evet pamuğun yaş 

toplanması, bizleri olduğu kadar onları da 

etkileyen bir sorun.

Pınar Nacak: Evet, çünkü kalitedeki 

problem, ürünün fiyatına da direkt etki 

yapıyor.

Tolga Uskuç: İşleme dışında, 

hasattan yaşanan oldukça problem var.

Pınar Nacak: Hasatla beraber işleme  

süreci de ürünün kalitesinin direkt etki 

eden bir süreç. Çırçır fabrikalarının da  

standardizasyonu önemli. Hem üretim 

sürekliliğinde problem mevcut hem de 

çeşitlilik sorunu var. Peki hem bu sorunlar 

hem de pamuk fiyatlarında oluşan 

dalgalanmanın üretim miktarlarına etkisini 

ele alacak olursak neler söyleyebiliriz?

Tolga Uskuç: Alternatif ürünlerin 

maliyeti veya karlılığı da üretim 

miktarlarında etkili.  Yani örneğin bir 

çiftçi mısır yetiştirirse Türkiye’de dünya 

fiyatlarından ve daha yukarıda satabilirken, 

pamuk çiftçisinin dünya fiyatlarıyla birebir 

rekabet etmesi gerekiyor. Bu da üreticiyi 

pamuk yerine mısır veya buğday gibi 

alternatif, para kazanabileceği ürünleri 

ekmeye yöneltiyor.

Barış Kocagöz: Bence bir diğer 

önemli konu da üretim planlamasının 

Türkiye’de uzun vadeli yapılamamasından 

dolayı büyük problem yaşıyoruz. Bu 

durum, her sene birbiriyle karşılaştırılarak 

farklı istatistikler ortaya konuyor. İşte 

geçtiğimiz sene oran %25 yükseldi bu 

sene de %25 azalacak gibi sektörde dalga 

dalga yayılan ve etki gösteren söylemler 

nedeniyle tekstil hammaddelerinin en 

önemli problemlerinden biri haline geldi. 

Üretim sürekliliğinde 5 yıllık planlama 

yapılamaması nedeniyle ürünlerde 

çeşitlenme mevcut.

Kerem Özsoy: Yani ne karlıysa onu 

Moderatör
Dr. İ. Pınar NACAK

İzmir Ticaret Borsası

Genel Sekreter Yardımcısı
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ekiyor 

Tolga Uskuç: Şimdi mısır pamuktan 

daha karlıysa doğal olarak çiftçi pamuk 

yerine mısır ekmeye yönleniyor. Mısır 

üretimine fon var, ancak pamuğa yok, 

bu durumda mısırda da fon olmasa gene 

pamuk ekmeye devam edebilir. Bunu bir 

yana bırakırsak, bir pamuğun üretilmesi 

için üretici alternatif ürünlerin maliyetine 

de bakıyor. Pamuktan kar etse bile başka 

bir üründen daha fazla kar edeceğini 

düşünüyorsa bu da üretimin daralmasına 

sebep yaratıyor.

Barış Kocagöz: Bu konuda aynen 

Tolga’nın söylediğine katılmakla birlikte 

Türkiye’de mesela mısır ithalatını fon koyup 

desteklersem ve üreticiyi mısır, soya gibi 

ürünlerin üretimine yönlendirir, pamuğa 

yönlendirmez isem hangisinin katma 

değeri bu ülkede daha fazla olacaktır, bunu 

hesap edip ona göre bir planlama yapılmalı 

diye düşünüyorum.

Tolga Uskuç: Üretici pamuk üretimi 

yapacağı yerde mısır üretimi yaparken o 

pamuğa dışardan verilen para ne kadar ona 

da bakılmalı, mısır yerine pamuk üretseydi 

belki mısıra ödenecek para pamuğa 

ödenecek paradan daha az olacaktır.

Mehmet Katırcıoğlu: Muhtemelen 

daha az.

Pınar Nacak: Bunların hepsini 

üretim planlaması eksikliği maddesi 

altında toplayabiliriz, bu konuda en önemli 

anahtarın  istikrarlı ve uzun vadeli  tarım 

politikaları olduğu söylenebilir.

Mehmet Katırcıoğlu: Tarım 

politikası geliştirilmeli ve uygulama 

stabil olmalı, Türkiye’de örneğin primin 

bile sadece politik yatırım olarak 

düşünülmesi gerçekten ürün desenin 

belirlenmesi ve politik bir enstrüman 

olarak kullanılmasının anlamı bilinmediği 

için sadece seçim dönemlerinde prim artar 

seçim dönemi dışında prim azalır gibi bir 

izlenim de doğabiliyor. 

Tolga Uskuç: Standart olması lazım. 

Barış Kocagöz: Biz Ulusal Pamuk 

Konseyi olarak her zaman Türkiye’de 

pamuk üretimine ilişkin desteklemelerin 

5 yıllık plan dahilinde açıklanmasını 

öneriyoruz. Bu sayede üretici hem nasıl 

hareket edeceğini ve ne ekeceğini bilir hem 

plan dahilinde kendisine sunulan maliyet 

planlaması dahilinde geleceğini görerek 

faaliyetlerini geliştirmek amaçlı makine 

mi yoksa ekipman mı alacak buna karar 

verebilir.

Mehmet Katırcıoğlu: Evet. Bu 

konuda devletin partiler üzeri bir 

tarım politikasının bulunması ve Tarım 

Bakanlığının bu politikanın uygulanması 

esnasında zamanın şartlarına göre 

güncelleme yapmasının gerekliliğine 

de vurgu yapmak istiyorum. Tarım 

politikası, ülke tarımının hangi esaslar 

üzerine şekillenmesi gerektiğini tespit 

eden prensiplerin tümüdür. Burada hemen 

akla gelen öncelikler; ülke ekonomisinin 

güçlenmesi, kaynakların en verimli 

biçimde kullanılması, en uygun ürün 

deseninin gelecekteki ekolojik kaygılar 

da göz önüne alacak şekilde planlanması, 

tarım sektörünün ve çiftçinin genel 

ekonomideki yerinin güçlendirilmesi, 

üreticilerin gelirini artırılması, kırsal 

kesimin yaşam düzeyini iyileştirilmesi, 

gelir dağılımındaki dengesizliğin 

giderilmesi, kırsal nüfusun demografik 

özelliklerinin ve gelir düzeyinin 

saptanması, istihdam olanaklarının 

artırılması, kırdan kente göçün 

düzenlenmesi, tarım ürünleri fiyatlarını 

belirleyici politikaların saptanması, 

tüketicilerin fiyat artışına karşı korunması, 

toprak ve tarım reformunun uygulanması, 

tarımsal eğitim çiftçinin bilinçlendirilmesi, 

ürün kalitesinin korunması ve arttırılması 

olacaktır. Bütün bunlar için gerekli bilimsel 

altyapının ve veri tabanının üretilmesi, 

teşvik edilmesi ve alınacak kararların bu 

bilimsel veriler üzerine inşa edilmesinin 

sağlanması dolayısı ile tarım politikasının 

siyasi rant amaçlı değil tüm ülkenin ortak 

menfaatleri üzerine inşası olmalıdır. Bunu 

gelişmiş ülkelerin hepsinde görüyor ve 

gözlemliyoruz. Ülkemizde de her geçen yıl 

bilinç düzeyinde bir artış gözlemlesek de 

ne yazık ki hala olması gereken seviyeye 

ulaşmakta zorlandığımızı görüyorum.

Pınar Nacak: Peki vergi konusuna 

değinecek olursak, pamukta gümrük 

vergisinin hala sıfır olmasını sektörel 

açıdan nasıl değerlendirirsiniz?

Cüneyt Bakan

Tekstil Elyafı vb. 

Toptan Ticareti Meslek Komite Başkan Yrd.

Barış Kocagöz

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Tekstil Elyafı vb. Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi

Barış Kocagöz

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Tekstil Elyafı vb. Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi
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Barış Kocagöz: Benim bu konudaki 

şahsi fikrim, Türkiye 1.5 milyon ton 

pamuğu üretmediği sürece gümrük 

vergisinin sıfır olması ne yazık ki sektör 

nezdinde çok şey ifade etmiyor. 

Mehmet Katırcıoğlu: Yeterli 

miktarda üretim yapamayınca ithalata 

vergi koymada da bir mantık yok.

Pınar Nacak: Tohum çeşitliliğinin 

fazla olması da önemli bir sorun teşkil 

ediyor, bu konuda bir şey söylemek istiyor 

musunuz?

Cüneyt Bakan: Kesinlikle fazla 

olmaması lazım, bir kere homojenliğini 

kaybediyor, artı bazı tohum cinsleri 

özellikle mukavemette olsun, nüfuzunda 

olsun farklılıklar yaratıyor.

Pınar Nacak: Tekstil  ham maddeleri 

olarak sizlere ne ölçüde yansıyor bu 

durum?

Cüneyt Bakan: Tekstilcinin pamuk 

alımı yaparken ilk etapta aradığı şey renk 

ve nüfuzuna ilişkin özellikler oluyor.

Mehmet Katırcıoğlu: Kesinlikle.

Cüneyt Bakan: Tercih edilen belirli 

tohum çeşitleri var ve mevcut durumda 

doğru çeşit seçilmeden ve gerekli kriterler 

sağlamadan üretilen pamuklar bunların 

hiçbirini tam olarak karşılayamıyor. 

Homojenlik mevcut, satış açısından 

zorlanılıyor bu gibi durumlarda, ürünü 

gerçek fiyattan satamıyorsunuz.

Kerem Özsoy: Standardizasyon 

lazım.

Mehmet Katırcıoğlu: Benim 

gördüğüm, bu durumun piyasaya yansıyan 

tarafı, bazı tohumların kullanım açısından 

öne çıkıp çoğunluğun tercih ettiği tohum 

çeşidinin de genele yayılması.

Kerem Özsoy: Tarım Bakanlığı’ndan 

kullanılacak tohum çeşidi konusunda 

izin alırken bakanlığın bazı tohumların 

kullanımına standarda uymaması 

nedeniyle izin vermemesi gerekiyor.

Tolga Uskuç: Ekilen tohumların 

tamamı sertifikalı ve devletin kontrolü 

dahilinde üretilmiş tohumlar. Ancak 

sertifikalı olmasına rağmen tohumlarda 

hem çok çeşitlilik hem de değişken bir 

kalite dağılımı var, bazısının işte elyafı 

iyiyken bazısının verimi iyi çıkabiliyor. 

Ayrıca her tohum her bölgede aynı verimi 

vermeyebiliyor.

Pınar Nacak: O zaman bunu da 

göz önünde bulundurarak,  tohumların 

verimlerinin yüksek olacağı bölgelerde 

kullanımlarını yaygınlaştırabilmek adına 

bazı düzenlemeler yapılabilir. Teknik bir  

analiz yapılırsa eğer, örneğin  x tohumu 

Kuzey Ege’de daha iyidir, o zaman denebilir 

ki Kuzey Ege’de bu tohumların ekilmesine  

daha fazla destek verilebilir. Bu yöntemlerle 

tohumdaki çeşitlilik olumlu yönde kontrol 

altına alınabilir mi?

Mehmet Katırcıoğlu: Genel olarak 

belki şöyle diyeceğiz, her tohuma sertifika 

verilmesi yerine devletin daha seçici 

davranması gerekli. Devlet, daha seçici 

davranmalı ki bu konudaki vasfını tam 

olarak yerine getirmeli, denetimin de 

sıkılaştırılması lazım tabi ki. 

Tolga Uskuç: Örneğin, Urfa için  

uygun ve sertifikalandırılan bir tohum 

varsa eğer üreticinin onu getirip Manisa’da 

da aynı üretimi yapamaması lazım.  

Cüneyt Bakan: Bazı tohum 

çeşitlerini biliyorsunuz, Urfa’ya da ekiliyor 

buraya da ekiliyor, sonuç olarak Ege 

özelliğini kaybediyor diyebiliriz.

Kerem Özsoy: Tohumun bölge 

özellikleri dikkate alınarak çeşitlendirmesi 

lazım. Tabiki buradaki en etkin kontrol 

mekanizması da devlet olmalı.

Tolga Uskuç:  Çırçırcı için randıman 

önemli, üretici için de tarlanın verimi 

önemli oluyor.  Ürün, kaliteli tasnif yapılıp 

satmak isteyince satın alan için elyaf değeri 

önemli oluyor.

Kerem Özsoy: Bu konuda sektörel 

dağılıma göre beklentiler farklılaşıyor. 

Pınar Nacak: Pamukta üretim 

ve fiyatlara odaklanılmış durumda, 

ama aslında bir yanda da kalite ve 

standardizasyon ciddi sorunlar. Bu konuya 

biraz daha odaklanılması gerekiyor. Prim 

arttırılsa, diyelim ki 10-20 kuruşluk bir 

artış söz konusu olsa ve pamuk üretiminde 

Tolga Uskuç

Tekstil Elyafı vb. 

Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi

Tolga Uskuç

Tekstil Elyafı vb. 

Toptan Ticareti Meslek Komite Üyesi

Mehmet Katırcıoğlu

Tekstil Elyafı vb. 

Toptan Ticareti 

Meslek Komite Üyesi
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de %20 artış yaşansa, yine de bahsettiğimiz 

sorunlar çözülmediği takdirde üretici için 

yine aynı zorluklar yaşanacak.

Mehmet Katırcıoğlu: Ortada şöyle 

bir tablo var ve ben bunu oldukça ürkütücü 

buluyorum. Pamuğun en fazla bulunduğu 

senedeyiz ve dünyada 11.5 aylık stok var. 

Çin’i bile devreden çıkarsanız 7 aylık stok 

oluşmuş vaziyette. Gerçekten piyasanın 

üzerine ölü toprağı örtülmüş durumda. 

Oldukça sıkıntılı bir sezon var ancak bu 

sezonun içeresinde standardizasyon ve 

pamuk kalitesiyle ilgili de inanılmaz büyük 

bir sorun yaşıyoruz. Zaten pamuğun para 

etmediği bir sezonda elimizdeki pamuğu 

daha da para etmez hala getirdik, benim 

duruma bakışım bu yönde.

Tolga Uskuç: Mesela primle ilgili 

benim hep söylediğim bir şey var. Devletin 

verdiği prim sabit, ama satılan pamuğun 

fiyatı sabit değil, yani bugün için Türkiye’de 

2.60 TL’ye de pamuk satılıyor, 3.60 TL’ye de 

satılabiliyor. Ürününü satmak istemeyende 

3.60 TL’yi beğenmeyebiliyor. Yani bakacak 

olursak, arada 1 TL fark var, bu da %25’lik 

farka tekabül ediyor. Ancak her iki rakama 

da satılan ürün aslında devletten aynı 

desteği alıyor, yani pamuğu düşük çıkarana 

aslında daha büyük yardım var. Kalitesi 

düşük olana %30’unu - %25’i sübvanse 

ediliyor, kalitelinin ise %15’i sübvanse 

edilmiş oluyor.

Pınar Nacak: Ürünün  kalitesine 

göre primi değerlendirmek gerekiyor.

Tolga Uskuç: Tabi bu işin sorun 

kısmı, birde buna nasıl çözüm bulunur 

ne yapılması gerekir, ona bakmak lazım. 

Müstahsilin fişinde neye bakılıyor, 

müstahsilin kilogramına bakılıyor ama 

fiyatına hiç bakılmıyor.

Pınar Nacak: Doğru, kalite 

belirlenmeden prim veriliyor. Prim eğer 

çiğitliye göre değil de mahlıca göre verilse 

bu problem ortadan kalkabilir mi?

Tolga Uskuç: Prim mahlıcın 

kalitesine göre verilirse, o zaman çırçırcı da 

ister istemez standarda değil, ürettiğinin 

kaliteli olmasına bakar.

Cüneyt Bakan: Dolaylı olarak bu 

sayede bir taşta iki kuş vurmuş olacağız.

Tolga Uskuç: Hem kalite düzeni 

sağlanmış olur, hem herkes ürününün 

kalitesini düzeltmeye çalışır.

Mehmet Katırcıoğlu: Bu tabi sadece 

piyasa açısından, ürünün değeri açısından 

olduğu gibi milli ekonomi açısından da 

korkunç bir kayıp demek. Bunun sebebi, 

iyi bir tasnif yapılmadan malların rengi o 

kadar uç noktaya gitti ki, renk oranlarında 

(pamuğun sarılık değeri ve hvi değeri 

olarak +b şeklinde ifade edilen parametre) 

12’ler var şimdi. Bu derece sararmış 

pamukların iplikte çok ciddi problemler 

yaratacağı kesindir. Bu ürünleri birileri 

yanılıp alırsa bahsettiğimiz problemler 

ciddi derecede kötü bir reklamasyon 

olarak yurtdışından ihraç edilen mallara 

yansıyacak, yani Türkiye tekstil ihracatı 

konusunda zaten sorunlarla boğuşurken, 

bir de kalite problemi çıkacak.

Tolga Uskuç: Kaliteyi iki türlü 

değerlendirmek gerekir. Birincisi tohum, 

yani tarladan üretimden hasattan 

kaynaklanıyor bir de kalite hasat 

sonrası işlemeden oluşan durumlar 

etkiliyor. Sonuçta, bizim komite için 

değerlendirdiğimizde pamuk geldiği 

zaman ister tarladan gelmiş olsun ister 

işlemeden gelmiş olsun ürünün kalitesi 

bozuksa problem var demektir.

Pınar Nacak: Kalite odaklı çalışmalar 

yapılmalı, politikalar yürütülmeli, pamuk 

politikası denilince maliyet-primi odaklı  

politika öne çıkıyor. 

Tolga Uskuç: Aslında kalite 

konusunda bir standart var ama o standart 

ne yazık ki göz ardı ediliyor.

Mehmet Katırcıoğlu: Şimdi bizim 

burada kendi adımıza önerebileceğimiz 

çözüm aslında sahada olmalı, yani problem 

kökten çözülmeli. Borsanın bu standarttan 

ve kalite problemlerinden kaynaklanan 

farklılıkları daha fazla belirgin hale getirip, 

fiyat tespitini kaliteye göre yapmasını 

sağlamaya yönelik çalışmalar yapmayı 

önerebiliriz. Aslında problemin tarlada 

çözülmesi lazım, çiftçinin daha fazla 

bilinçlendirilmesi, ıslak ve fazla tohum 

çeşidi kullanılmamasının sağlanmasıyla 

problem çözülürse bizler de alım yaparken 

daha az problem yaşarız. 

Tolga Uskuç: Orada bir standart olsa 

zaten burada bahsettiğimiz problemler 

çözüme ulaşmış olur.

Mehmet Katırcıoğlu: Yani bizim 

burada bizim yaptığımız monitörlük görevi 

görmek ama bizim tespit ettiğimiz fiyat 

olsun, kalite olsun bu farklılıkları aslında 

sahada önlemek için devlet tarafından 

önlem alınması lazım 

Kerem Özsoy: Yolun başında önlem 

alınırsa birçok sorun kendiliğinden 

çözülmüş olur. 

Pınar Nacak: Konuyla ilgili 

mevzuatlar var aslında, pamuk toplamayla 

ilgili de var, örneğin gece toplamanın 

yasak olduğu da belirtiliyor, ancak 

mevzuatların üretici tarafından yeteri 

kadar uygulanmadığını görüyoruz.

Kerem Özsoy: Ayrıca ne yazık ki bu 

konuda yeteri kadar denetim yok.

Pınar Nacak: Geçtiğimiz sayımızda 

Pamuğun Çırçırlanması Meslek Komitesi 

ile görüşmemizde oradan da denetim 

konusunda bir talep söz konusu. 

Denetimlerin yapılarak işini dürüstçe 

icra etmeyenlere yaptırım uygulanması 

isteniyor.

Tolga Uskuç: Tabi bu şimdi dürüst 

çalışan için aleyhine işleyen bir sistem var. 

İyi ile kötü ürün arasında mesela 50 kuruş 

fiyat farkı olması lazım iken, diyelim ki 20 

kuruş fiyat farkı oluyor, yani kötünün fiyatı 

mesela 3.10 TL gelirken, iyi ürünün 3.60 

TL olması lazım, ancak kötü ürün 3.10 

TL olabiliyor ama iyi ürün hak ettiği fiyatı 

yakalayamıyor.

Kerem Özsoy

Tekstil Elyafı vb. Toptan Ticareti 

Meslek Komite Üyesi

Pınar Nacak

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yrd.
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Fransa Büyükelçiliği Ekonomi 

Müsteşarı Sylvain Berger ve Fransa İzmir 

Fahri Konsolosu ve Ege Bölgesi Ticaret 

Ateşesi Zeliha Jale Toprak, İzmir Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ü 

makamında ziyaret etti.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, Sylvain Berger ve Zeliha 

Jale Toprak’ın ziyaretlerinden duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek, İzmir Ticaret 

Borsası’nın 123 yıllık tarihiyle Türkiye’nin 

en eski ve köklü borsası olduğunu, Fransa 

ile Türkiye arasında tarım alanında 

yapılabilecek birçok ortak proje ve işbirliği 

olanağının bulunduğunu, bu konuda 

Borsa olarak her zaman destek vermeye 

hazır olduklarını belirtti. 

İzmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu 

ve Pamuk Korbey’inde incelemelerde 

bulunan Sylvain Berger, Barış Kocagöz’den 

İzmir ve Ege Bölgesi’nde pamuğun genel 

durumu, İzmir Ticaret Borsası faaliyet 

alanları ve salon işlemleri konusunda 

bilgi aldı. Borsa’nın tarım alanındaki 

faaliyetlerinin yanı sıra projeleri 

konusunda da bilgilendirilen Berger, iki 

ülke arasındaki olası işbirliklerine açık 

olduklarını ifade etti. Berger, projelerle 

ilgili olarak Fransa Tarım Müsteşarlığı ile 

görüşülerek destek alınabileceğini belirtti.

Görüşmeler esnasında, İzmir Ticaret 

Borsası’nın dünyanın en büyük ticaret 

platformlarından biri olan Paris’teki 

Rungis Hali gibi tarımsal ticareti yüksek 

standarda taşıma konusunda oldukça 

önemli bir yapılanmayı Türkiye ve 

İzmir’e kazandırmaya yönelik çalışmalar 

konusunda da bilgi edinen Sylvain Berger, 

bu projenin ülke için oldukça doğru bir 

yatırım olacağını belirtti ve konuyla ilgili 

olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını 

ifade etti. 

Görüşmenin sonunda İzmir Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz 

tarafından Fransa Büyükelçiliği Ekonomi 

Müsteşarı Sylvain Berger ve Fransa İzmir 

Fahri Konsolosu Zeliha Toprak’a günün 

anısına İzmir Ticaret Borsası Tarihçe 

Kitabı ve plaket takdim edildi. 

Fransa Büyükelçiliği’nden İTB’ye ziyaret

BASIN TOPLANTISI

İTB Meclis Başkanı ve UPK Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz:

Pamuk primi 55 kuruştan yukarı çekilmeli

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Ş.Barış 

Kocagöz, zarar edilecek bir sezon yaşayan 

pamuk üreticisinin eğer hızlı tedbirler 

alınamazsa pamuk üretiminden kaçacağı 

uyarısında bulundu. İzmir Ticaret Borsası 

Tarihi Meclis Salonu’nda 15 Ekim 2014, 

Çarşamba günü bir basın toplantısı 

düzenleyen Kocagöz, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı ile görüşmelere 

başladıklarını ve çözüm yolunda önerilerde 

bulunarak çare arayışı içinde olduklarını 

söyledi. Kocagöz, destekleme priminin 

55 kuruştan daha yukarı çekilebilmesinin 

bir çare olabileceğini söyledi. Kocagöz, 

pamukta lisanslı depoculuğun aktif hale 

getirilmesinin şart olduğunu da sözlerine 

ekledi. 

Türkiye’nin artan ekim alanları ile 

önümüzdeki sezon 750.000 ton pamuk 

rekoltesi beklediğini belirten Kocagöz,  

“Ancak hasat zamanı arz fazlasının ortaya 

çıkması ve Dünya fiyatlarındaki düşüş; 

fiyatları üreticinin zarar edeceği seviyelere 

taşıdı. Ne yazık ki Çin hükümetinin ithalatı 

kotaya bağlaması ile Dünya stoklarının 

endişe verici rakamları Dünya piyasasının 
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düşmesine neden oldu. Bize göre geçici 

bir düşüş yaşayan Dünya fiyatları, Türk 

pamuk üretiminin hasat zamanında arz 

fazlası ile de birleşince ülke içinde oluşan 

fiyatları geçici de olsa suni düşüşlere 

yöneltiyor. İşte bu nedenle çok daha kaliteli 

olmasına karşın Türk pamuğu, Dünya’daki 

muadillerine göre daha düşük fiyatlardan 

değerleniyor. Örnek olarak aynı kalitedeki 

pamuklar anlamında sanırım şu an 

Dünya‘daki en düşük fiyatlı pamuk” dedi. 

Toplam 12 kurumun yaptığı 

maliyet çalışmasının bu sezon, dekara 

ortalama 875 TL masraf olacağı ve 

450 kg. ortalama verim ile 1,94 TL/kg 

maliyet ile pamuk üretildiğini ortaya 

koyduğunu belirten Kocagöz, “ Şu an için 

Ege Bölgesinde lif pamuk 3,65 TL/Kg’dan 

Güney Doğu ve Çukurova’da da 3,1 TL/

Kg’dan işlem görmektedir. Bu da üretici 

için Ege bölgesinde 1,5-1,6 TL/Kg’lık,  

Güneydoğu pamuğunda 1,2-1,3 TL/Kg’lık 

gelir demek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığımızın bu sezon vereceği 55 

kuruş prim desteği ile bu gelir toplamda 

Ege de 2,1 TL/kg, Güneydoğuda ise 

ortalama 1,75 TL/kg olarak gerçekleşecek 

Bu rakamlardan anlaşılacağı gibi 

pamuk üreticisi ne yazık ki kimi yerde 

maliyetini ancak kurtarırken kimi yerde 

de maliyetini dahi kurtaramamış ve zarar 

etmiş olacaktır. Bu durumda yükselen 

rekoltemizin gelecek sezon tekrar düşmesi 

kaçınılmazdır Üstelik vurgulamak isterim 

ki baz aldığımız ortalama verim rakamı, 

Dünya sıralamasında en verimli ülkelerde 

Avustralya gibi GDO’lu tohumla üretim 

yapan bir ülkenin ardından 2. sıradır” diye 

konuştu.  

Kocagöz, şunları söyledi:

“Burada bir gerçeği itiraf etmekte 

fayda var; Ülkemiz üreticisinin ulaştığı 

bu başarılı verim ve Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığımızın vermiş olduğu 

destekleme primi olmasa Türkiye’de 1 kg 

dahi pamuk yetiştirilemez. Bu anlamda 

tam olumlu trendi yakalamışken; hem 

Dünya piyasasında oluşan düşük fiyatlar 

hem de Türkiye’deki hasattan kaynaklı 

arz yüzünden oluşan suni negatif fiyat 

hareketleri ülke pamuk üretimini gelecek 

sezon için olumsuz yönde etkileyecektir. 

Halbuki bu sezon artan üretimimiz 

sayesinde yapılacak pamuk ithalatının 

daha az olması çok olumluydu. Çünkü 

geçtiğimiz sezon pamuk ithalatımız 

ne yazık yine 950.000 tonlara ulaşmış 

idi. Önümüzdeki yıl, bu yıl ulaştığımız 

seviyenin tamamının kaybedilmesi 

hem üreticimiz hem de ülkemiz cari 

dengesi açısından olumsuz olacaktır. 

Önümüzdeki günlerde Bakanlığımıza 

acilen güncel problemleri ileterek ve 

çözüm yolunda önerilerde bulunarak çare 

arayışı içinde olacağız. Özellikle bu fiyat-

maliyet paritelerini ileterek destekleme 

priminin mümkünse 55 kuruştan daha 

yukarı çekilebilmesi bir çare olabilir.  

Ayrıca pamuk üretiminde ülkemizdeki 

yüksek maliyetlerin önümüzdeki yıl aşağı 

çekilmesi anlamında farklı uygulamalar 

Bakanlığımızca uygulanabilir. 

Bakanlığımızın önderliğinde lisanslı 

depoculuğun daha yaygın hale getirilmesi 

için depolama maliyetlerinin bir kısmının 

desteklenmesi ile ilgili çalışmalar olduğunu 

ve sonuçlandırılma aşamasında olduğunu 

mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ancak acilen uygulamaya geçilmesi hasat 

arzında ortaya çıkan suni negatif fiyat 

hareketlerini önleyeceğinden bu konuda 

trenin kaçırılmaması adına biran evvel 

uygulamanın başlatılmasını umuyoruz.”
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TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu (KGK), yeni başkanını seçti. 

25 Aralık 2014’te İzmir Ticaret Borsası 

ve İzmir’in çevre oda/borsalarında 

gerçekleştirilen TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

seçimlerinin ardından 9 Ocak 2015’te  

kurulun 17 kişiden oluşan İcra Komitesi 

üyelerinin 14’ünün katıldığı ve koordinatör 

borsa İzmir Ticaret Borsası (İTB)’nda 

gerçekleştirilen başkanlık seçiminde, 

Aysel Öztezel başkanlığa seçildi. Başkan 

Yardımcısı ise Gonca Harman oldu.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, son yıllarda kadın istihdamını 

artırmaya yönelik proje ve programların 

önem kazandığına dikkat çekerek  özellikle 

kadın girişimciliği konusunda kamu, 

sivil toplum ve özel sektör kuruluşları 

tarafından yürütülen projelerde ciddi 

artışlar görüldüğünü söyledi. Kestelli; 

“Ancak asıl önemli olan, bu program 

ve projelerin sürekliliğinin sağlanarak, 

bütünlükçü bir bakışla devam ettirilmesi 

ve toplumun tüm kesimleri tarafından 

benimsenmesinin sağlanmasıdır. TOBB 

Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

önderliğinde hayata geçen Kadın 

Girişimciler Kurulları da, girişimcilik 

hayatına ilk adımlarını atacak kadınlara 

Kadın girişimciler başkanını seçti

TOBB İzmir KGK’nın yeni başkanı 

Aysel Öztezel

İzmir Ticaret Borsası Işınsu Kestelli ve 

TOBB İzmir İl KGK Kurulu 

yeni dönem İcra Komitesi Başkan ve Üyeleri
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öncülük ederek, yol göstererek, iş hayatına 

daha fazla katılımlarını sağlayan projeler 

üreterek  çok ciddi bir boşluğu doldurduğu 

yadsınamaz bir gerçek” dedi. 

İcra Kurulu Üyeleri ve Başkan Aysel 

Öztezel’i kutlayan Kestelli, “Yeni dönemde 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu çatısı altında tüm üyelerimizin 

daha etkin ve aktif rol aldığı şekilde 

çalışmaların yürütülmesini, İzmir ve tüm 

Türkiye’de model oluşturacak projelerin 

hayata geçirilmesini ümit ederek, hem 

koordinatör Borsa Başkanı, hem de bir 

kadın olarak tüm gücümle desteğe hazır 

olduğumu vurgulamak istiyorum” diye 

konuştu. 

TOBB İzmir Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanlığı’na seçilen Aysel Öztezel, 

model olabilmek için kadınlara yönelik 

birçok oluşumda yer aldığını belirterek, 

“Belirli birikimleri kazanmış biri olarak 

bu oluşumu da çok sevdim. İki senedir 

çok iyi ilişkiler kurduk, yol aldık. Bu 

yolu devam ettirmeye ve ileri götürmeye 

yönelik çalışmalarımız olacak. Verdiğiniz 

güç ve destek için teşekkür ederim. Bu 

sıcak ortamda güzel şeyler çıkacağına 

inanıyorum. Ticarete bereket, kadınlarla 

gelecek” diye konuştu. 

TOBB İzmir KGK’nda İTB adına 

yeni dönemde doğal üye statüsünde görev 

alacak olan İTB Yönetim Kurulu Üyesi 

Bülent Uçak, “Bu dönem, İzmir’de kadın 

girişimciliğinin gelişimine önemli katkılar 

sağlayacak bu oluşumda, bir erkek olarak 

görev almak, katkı sağlamak benim için 

de hiç kuşkusuz önemli ve yararlı bir 

tecrübe olacak. Toplumumuzun yarısını 

oluşturan kadınlarımızın girişimcilik 

gücü geliştirildikçe ve potansiyelleri açığa 

çıkarıldıkça ülkemizi bir üst gelişmişlik 

seviyesine onlar taşıyacaklar. Bu nedenle, 

bu konu bana göre, sadece kadınların 

konusu değil toplumsal bir konudur. Ve 

stratejik bir öneme sahiptir” dedi. 

İcra Kurulu üyesi olan Aynur 

Tartan, Kübra Balgüç, Neslihan Ataç‘ın 

mazeretleri nedeniyle katılamadığı 

seçimde, İcra Kurulu üyeleri; İzmir 

Ticaret Borsası’ndan Zeliha Toprak, Işıl 

Nişli,  Bülent Uçak, Dr.Pınar Nacak, 

İzmir Ticaret Odası’ndan Aysel Öztezel, 

Nevin Bağdatlı, Zeynep Gürel, Filiz Uçar, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan Zeynep 

Öner, Aliağa Ticaret Odası’ndan Selen 

Uğur,  Bergama Ticaret Odası’ndan Gonca 

Harman, Selçuk Ticaret Odası’ndan 

Berru Akbıyık,  Tire Ticaret Odası Saadet 

Şengök, Torbalı Ticaret Odası’ndan Burçin 

Öncü oy kullandı. 

Oyların tamamını alan Aysel Öztezel 

başkanlığa seçilirken, Gonca Harman 

başkan yardımcısı oldu. 

Aysel Öztezel

TOBB İzmir İl KGK İcra 

Komitesi Başkanı

25 Aralık 2014 TOBB İzmir İl KGK 

İcra Komite Üyeleri seçimi
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Türkiye-Yunanistan İş Forumu,  12 

Kasım 2014 Çarşamba günü İzmir Kaya 

Thermal Otel’de gerçekleşti.

Foruma, Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci, Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Adnan Yıldırım, İzmir Valisi Mustafa 

Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, DEİK Yönetim 

Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSO 

Başkanı Ender Yorgancılar, DEİK Yönetim 

Kurulu Üyesi ve UND Başkanı Ömer Çetin 

Nuhoğlu, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdülkadir Konukoğlu, DEİK Denetim 

Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, DEİK 

Denetim Kurulu Üyeleri Işınsu Kestelli, 

Oğuz Satıcı, İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye-

Yunanistan İş Konseyi Başkanı Tevfik 

Bilgen, Yunanistan Ticaret Odası Başkanı 

Konstantinos Mihalos ve Yunanistan 

Kalkınma Bakanı Konstantinos Skrekas ve 

iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin 

yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcılar İ.Yalçın Yılmaz ve Ercan 

Korkmaz ile birlikte, Yönetim Kurulu 

Üyesi Özhan Şen de Borsa’yı temsilen 

katılım gösterdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 

forumun iki ülke arasındaki ilişkilerin 

geleceği açısından büyük önem taşıdığını 

belirtti. “Bu adım inşallah hayırlara vesile 

olur” diyen Zeybekci, insanların bazı 

şeyleri seçme hakkının bulunmadığını, 

komşuluğun da bunlardan biri olduğunu 

ifade ederek, “Bazı şeyler vardır ki 

seçemezsiniz, bazı şeyler vardır ki kararı 

size ait değildir. İnsan annesini, babasını, 

kardeşini seçemez. İnsan çocuğunu 

seçemez, vatanını, coğrafyasını seçemez. 

Seçemediği bu özelliklere de çok büyük 

bir sevgiyle sarılmak zorundadır. Türkiye 

ile Yunanistan bu özelliklere sahip birer 

ülkedir. Birbirlerini seçme hakkı yoktur, 

birbirlerini seçme imkanları yoktur. 

Birinin diğerine ‘seni istemiyorum’ deme 

hakkı yoktur. Böyle bir alternatif yoktur, 

böyle bir şans yoktur. Ama bence zor olanı 

zorlamaktan ziyade kolay olanı yapmak 

lazım. Birbirini çok sevmeleri gereken iki 

ülke olarak düşünüyorum” diye konuştu.

İki ülkenin birlikte hareket etmesinin 

önemini vurgulayan Bakan Zeybekci, 

“Eğer akıllı olursak, 1 artı 1’i 2 değil de, 

1 artı 1’i 3, 1 artı 1’i 4, 1 artı 1’i 5, 7-8-

11 yapacaksak eğer, işbirliği yapmak 

zorundayız. Aynı denizin iki tarafında 

aynı kıyının 3 kilometrelik 5 kilometrelik 

mesafesinde aynı rüzgardan beslenen, aynı 

yağmurun altında ıslanan aynı coğrafyanın 

ve kültürün bir çok şeyi birlikte paylaşan 

ülke bence bugüne kadar maalesef ciddi 

hata yapmıştır” ifadesini kullandı.

Turizmde işbirliği yapılabilir

İki ülkenin yavaş yavaş birbirlerini 

tanımaya başladığına işaret eden Bakan 

Zeybekci, “İki ülkenin tarihinde yaptığı 

en büyük hata savaşmalarıydı ama 

savaşmaktan daha kötü bir hata bu 

zorunlu göç oldu. Buradaki Anadolu’daki 

insanlarının göç ettirilmesi, adalardaki 

ve Yunanistan’daki insanların zorla göç 

ettirilmesidir. Elimizdeki en büyük fırsatı 

böyle teptik. İki ülke arasındaki en büyük 

köprüyü yıktık, en büyük imkanı ortadan 

kaldırdık. Keşke o hata yapılmasaydı, 

keşke o zorunlu göç olmasaydı. Keşke 

birlikte yaşama kültürü ilelebet devam 

Türkiye-Yunanistan İş Forumu, 

İzmir’de gerçekleşti

FORUMFORUM
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etseydi. Bütün bu coğrafyada yine bizim 

dostlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız 

yerinde kalsaydı. Girit’te, Rodos’ta, 

Selanik’te de Türk kökenle Yunanistan 

vatandaşları orada kalsaydı” dedi.

İki ülkenin bir araya gelmesi 

durumunda karşılıklı kazançların 

ortaya çıkacağını vurgulayan Zeybekci, 

turizmde çok büyük işbirliğinin 

yapılabileceğini yineleyerek, “Ege’nin 

rüzgarını, turizmini, koylarını birlikte 

pazarlayabiliriz. Ege’nin imkanlarını 

birlikte bütün dünyaya pazarlayabiliriz. 

Önümüzdeki yıllarda birçok projeyi bir 

çok etkinliği birlikte yapabiliriz. Japonya-

Kore örneği çok önemli. Dünya kupasını 

beraber düzenlediler. Biz niye uluslararası 

etkinliklerde işbirliği yapmayalım. 

Birbirini tamamlayan iki ülke. Diğer 

taraftan da çok büyük avantajlarımız 

şu. Yunanistan’ın potansiyeli sadece yüz 

ölçümü, nüfusu veya ekonomisiyle sınırlı 

değil. Türkiye’nin de potansiyeli sadece yüz 

ölçümü sınırlı değil” şeklinde konuştu.

İki ülkenin Balkanlar’da, Orta Asya’da 

ve dünyanın diğer ülkelerinde birlikte iş 

yapabileceğini anlatan Zeybekci, “Türk 

müteahhit şirketleri, dünyada Çin’den 

sonra ikinci sırada. Türk müteahhitlerinin 

sadece geçen sene dünyada ait oldukları 

müteahhit kontratları 40 milyar dolara 

yakın. Türk müteahhitlerinin şu anda 

devam ettirdikleri, tamamladıkları 

projelere baktığımızda 300 milyar dolar 

civarında. Yunanistan ile Türkiye birlikte 

üçüncü ülkelerde çok büyük yol alabilirler” 

ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan 

Yıldırım ise Türkiye ile Yunanistan 

arasındaki ilişkilerin henüz yeterli 

düzeyde olmadığını belirterek, forumun 

bu anlamda önemli bir adım olacağına 

inandığını belirtti.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer Cihad Vardan, “İki ülke olarak ikili 

ilişkilerimizi kendi menfaatlerimiz ve 

ortak geleceğimiz etrafında şekillendirme 

yoluna girdik; ilişkilerimize sürdürülebilir 

istikrar kazandırdık” dedi. Geçtiğimiz 

10 yılda iki ülke arasında birçok alanda 

ortak mutabakatların ilk tohumlarının 

atıldığını belirten Vardan,  İki ülke 

arasındaki yakınlaşmanın ekonomik 

ilişkilere fevkalade olumlu yansımalarının 

olduğunu, Yatırım ilişkilerinin 

canlandığını,  Türk ve Yunan şirketleri 

karşılıklı olarak stratejik yatırım yapmaya 

başladığını söyledi.

Vardan, Yunanistan tarafından 

kolaylaştırılan vize rejimi ile iki ülke 

arasındaki karşılıklı insan hareketliliğinin 

rekor seviyelere çıktığını söyledi. Daha 

fazla ticaret, daha fazla ekonomik işbirliği 

için aramızdaki ulaştırma imkanlarınının 

zenginleştirilmesini belirten Vardan, 

“Ege Denizi’nin iki yakasını birbirine 

bağlayan deniz yolları bağlantısı kuralım, 

kronikleşen taşıma kotası meselesine kalıcı 

çözümler getirelim” dedi.

Toplantının sonunda gerçekleştirilen 

plaket sunumlarının ardından tüm 

katılımcılar günün anısına çekilen hatıra 

fotoğrafında buluştu.

Toplantının ardından foruma ilişkin 

görüşlerini belirten İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“DEİK’in yeniden yapılanması sonrası 

düzenlenen ilk büyük organizasyon 

olan Türkiye-Yunanistan İş Konseyi 

toplantısının İzmir’de yapılmış olmasının 

öncelikle sembolik önemi var. Bir dönem 

Ege’nin düşman yakaları olarak anılan iki 

ülkenin girişimcileri, bugün ortak refah 

vizyonuyla aynı masaya dostça oturup 

işbirliği yapıyor. Türkiye’nin Balkanlar’da 

büyüme vizyonuna uygun, başarılı 

bir toplantı gerçekleştirdik. Umarım 

Yunanistan’la aleyhimize işleyen dış ticareti 

yakın bir gelecekte dengeye oturtabiliriz. 

Sayın Bakan Nihat Zeybekçi’nin 2025 

EXPO’suna Ege Bölgesi’nin adaylığı için 

çalışmaların başlatıldığı açıklaması da yeni 

bir motivasyon ve heyecan unsuru oldu” 

diye konuştu.

İ.YalçınYılmaz, Özhan Şen, Ercan Korkmaz
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P. Ezgi Korkmaz
Uzman 

Ar-Ge Müdürlüğü

Fransa, elverişli coğrafi konumu ve 

iklimsel özellikleri sayesinde, kişi başına 

yaklaşık ½ hektarlık geniş ve verimli tarım 

alanına sahiptir. Picardie’de seker pancarı, 

Normandiya’da mandıracılık, Brittany’de 

domuz besiciliği, Charolais’de sığır 

yetiştiriciliği, Aquitaine’de mısır, Rhone 

deltasında Akdeniz tipi sebze ve meyve, 

Paris havzasında ise buğday öne çıkan 

ürünler arasında yer almaktadır. Ayrıca 

Fransa, dünyanın en ünlü şarap üreticisi 

ülke konumundadır. Avrupa Birliği’nin 

birinci tarım ülkesi olan Fransa’da, tarım 

ve gıda sektöründe dünyanın en prestijli 

fuarlarından bir tanesi olan SIAL fuarı 

iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.  1964 

yılından beri düzenlenen SIAL Gıda Fuarı, 

bu yıl ellinci yılını kutlarken, uluslararası 

katılımcı ve ziyaretçi sayısının giderek 

artması ile uluslararası alanda gıda ve içecek 

sektörlerinde boy göstermek ve kendini en 

iyi şekilde tanıtmak isteyen katılımcılar 

için adeta bir buluşma noktası... 

19-23 Ekim 2014 tarihleri arasında 

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen 

SIAL Fuarı’na İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

olarak KOSGEB destekli bir ziyaret gezisi 

düzenleyerek 20 kişilik heyetimiz ile bu 

fuarda ziyaretçi olarak yerimizi aldık. 

Türkiye’nin de ülke kategorisinde geniş 

katılım sağladığı SIAL 2014 fuarı oldukça 

renkli geçti. 

Fuar Hakkında Kısa Bilgiler:

SIAL 2014 fuarını 200 ülkeden 

yaklaşık 150 bin ziyaretçi gezmiş, 104 

ülkeden 6,500 katılımcı ise, stantları 

ile fuarda yer almıştır. Fransa, İtalya, 

İspanya, Türkiye, Çin, Belçika, Hollanda, 

Almanya, Yunanistan, Brezilya gibi 

ülkelerin ağırlıklı olarak yer aldığı fuarda 

Türkiye, geniş katılım sağlayan üçüncü 

ülkesi olmuştur. Sadece Avrupa’nın değil 

dünyanın sektördeki buluşma noktası 

olan SIAL fuarında bu yıl 15 farklı ülke 

katılımcısı fuarı ilk defa ziyaret etmiştir. 

Bu ülkeler; Ermenistan, İngiliz Virgin 

Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, 

Fiji, Gürcistan, Kenya, Kamboçya, Nijer, 

Nijerya, Niue, Pasifik Adaları, Katar, Togo, 

Tonga’dır.

Türkiye’nin milli katılımının İstanbul 

Ticaret Odası tarafından organize edildiği 

fuarda 227 ve 37 bireysel katılım ile 266 

Türk firma yer almıştır. Fuar alanı toplamda 

8 holden oluşmuş ve Holler genel olarak 

ürün grupları bazında ayrılmıştır. Bazı 

holler ise kendi içinde a, b olarak farklı 

kategorilere ayrılmış ve toplamda 20 farklı 

ürün kategorisinde ürünler sergilenmiştir. 

Fuarda sergilenen ürün kategorileri: 

İçecekler, Şarküteri Ürünleri, 

Reçeller & Konserveler, Meyve ve sebzeler, 

Organik ürünler, Denizden Ürünleri, 

Diyetetik Ürünler ve Gıda Takviyeleri, Süt 

ürünleri, Dondurulmuş gıdalar, Tatlılar, 

Unlu Mamuller, Catering Ürünleri, Et 

ve Tavuk Ürünleri, Şarap, Ekipman, 

Teknoloji ve hizmetler.

SIAL fuarından genel hatlarıyla 

bahsettiğimize göre, biraz da İTB olarak 

İTB               fuarında

FUARFUAR
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SIAL fuar ziyaretimizin nasıl geçtiğinden 

bahsedelim. 19 Ekim 2014 tarihinde 

başlayan yolculuğumuz 22 Ekim 2014 

tarihinde İzmir’e dönüşümüz ile sonlandı. 

Birinci gün, Öğleden sonra Paris 

havaalanına ulaştığımız için fuarın ilk 

günü fuara katılamadık.  Küçük bir şehir 

turunun ardından otelimize yerleştik. 

Paris; tarih, kültür, mimari, moda, sanat, 

yemek ve tasarım gibi konuların bir araya 

geldiği, günlük hayatı kozmopolit potada 

eritebilen, farklı hayat tarzı ve bakış 

açısının bir arada görülebileceği dünyanın 

metropolitan şehirlerinden biridir. Eyfel 

Kulesi, Notre Dame Katedrali, Sen Nehri, 

Louvre Müzesi, Moulin Rouge ise, Paris’in 

olmazsa olmazlarıdır.

İkinci gün, sabah erkenden kalkıp 

yola koyuluyoruz. Yaklaşık 1 saatlik 

yoluculuğun ardından fuar alanına ulaşıp 

hemen fuarı gezmeye başlıyoruz. İlk 

önce Türk stantlarının olduğu hollere 

yöneliyoruz. Yukarıda bahsetmiştim, 

Türkiye Fransa’dan sonra en fazla katılım 

gösteren üçüncü ülke, dolayısıyla fuar 

alanında oldukça geniş bir yere sahip.  

Stantları gördüğümüzde yine aynı sorunla 

karşı karşıya olduğumuzu fark ediyorum. 

Daha önceki fuarlarda olduğu gibi 

stantların tek tip tasarlanması hollerdeki 

ülke bütünlüğünün bozulmaması 

açısından olumlu bir hava yaratıyor. Fakat 

daha yaratıcı tasarımlarla daha fazla 

ziyaretçinin dikkatini çekebileceğimize 

inanıyorum. Türk stantlarını gezemeye 

ara verip farklı ülkelere doğru yönelirken 

karşıma SIAL İnovasyon alanı çıkıyor. Bu 

yıl Sial Inovasyon, başlığı altında yapılan 

yarışma bölümünün son derece büyük 

bir heyecana ve katılıma sahne olduğunu 

görüyorum.  Yarışma bölümünde 1,757 

aday yarıştı ve 20 büyük ödül sahibini 

buldu… 

Seçilen ürünlerin hepsi birbirinden 

farklı ilginç ve farklı kategorilerde. SIAL 

2014 İnovasyon ödüllerini alan bazı ilginç 

ürünler ise:

yosunu ile zenginleştirilmiş mavi renkli, 

antioksidan bakımından da zengin içecek.

kiti)

(Hayvansal yağ yerine meyve ve zeytinyağı 

ile üretilen yoğurt 

yetiştirme kiti)

bazlı yosun spagetti)

SIAL İnovasyon bölümünde ödül 

alan ürünleri incelerken zamanın nasıl 

geçtiğini fark edemiyoruz ve 18:00’da 

fuarın resmi kapanış saati geldiğinde fuar 

alanından ayrılarak otelimize dönüyoruz. 

Yine yukarıda bahsetmiştim, bu yıl SIAL 

fuarının ellinci yılı, dolayısıyla ellinci 

yıla yakışır kutlamalar olması gerektiğini 

düşünebilirsiniz. Tüm gün fuarda 

gezdiğimiz için kapanış saatinde yorgun 

bir şekilde fuardan ayrılırken öğreniyoruz 

ki bugün yani 20.10.2014 tarihinde 

akşam kutlamalar yapılacakmış. Fakat biz 

otelimize döndüğümüz için kutlamalara 

katılamıyoruz. Ertesi gün öğreniyoruz 

ki, fuar alanında büyük bir doğum günü 

partisi düzenlenmiş ve gerçekten çok güzel 

gösteriler yapılmış. 50 yıldönümü için 

Ünlü Şef Claire Verneil yönetimindeki 50 

şef tarafından hazırlanan özel bir pasta 

kesilmiş. Ayrıca, bu yıldönümü için, bir 

“Retro-prospective’ bölümü oluşturularak, 

o bölümde Sial Paris’in geçmişten bugüne 

gelişimi ve önemi ziyaretçilere aktarılmış.

Üçüncü gün,  

Sabah yine erkenden yola çıkarak 

fuar alanına doğru hareket ediyoruz ve 

gezemediğimiz stantları ziyarete başlıyoruz. 

Öğle saatlerinde fuar alanı içinde, Paris 

Ticaret Müşavirliği organizatörlüğünde; 

Paris Ticaret Müşavirliği, Paris Ticaret 

ve Sanayi Odası, Adepta (Tarım Ürünleri 

Geliştirme Derneği), Türk Fransız Ticaret 
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Derneği, TÜMSİAD Paris, ve MÜSİAD 

Paris yetkililerinin ve Türk oda borsa 

yetkililerinin/üyelerinin katılımı ile 

gerçekleştirilen toplantıya katılıyoruz. 

Fransa’daki ticari işbirliği imkanlarının 

anlatıldığı ve bilgi alışverişinin sağlandığı 

toplantıda Borsamızın yürütmeyi 

planladığı projeler kapsamında katılımcı 

kuruluşlarla görüşerek muhtemel işbirliği 

olanaklarını değerlendirdik. Ayrıca 

toplantıya katılım gösteren heyetimizdeki 

üyelerimiz yabancı firmalarla görüşmeler 

gerçekleştirerek ticari işbirliği olanaklarını 

değerlendirmişlerdir. Toplantı boyunca 

ev sahipliği yapan Türkiye Paris Ticaret 

Başmüşaviri Müge Varol Ilıcak, ve Ticaret 

Müşaviri Cem Topbaş’a ilgilerinden dolayı 

tekrar teşekkür ediyoruz. 

Dördüncü gün, Bugün SIAL 

fuarındaki son günümüz. Sabah erkenden 

kalkıp fuar alanına doğru ilerliyoruz. Öğle 

vaktine kadar fuarda son ziyaretlerimizi 

gerçekleştirip dönüş hazırlıklarına 

başlayacağız. Öncelikle gezemediğimiz ve 

ilgimizi çeken stantları hızlıca gezmeye 

başlıyoruz. Yine farklı ülke stantlarını 

gezerken SIAL Şarap ve Gıda Laboratuvarı 

bölümüne rastlıyorum. Fuara alanında 

bu yıl ilk kez böyle bir bölüm kurulmuş. 

Önceden isim yazdırarak sıraya giren 

katılımcılar program dahilinde belirli 

saatlerde birbirinden özel şarapları tadarak 

tadım etkinliği gerçekleştiriyorlar ayrıca 

etkinlik sonunda kısa bir eğitim de veriliyor. 

Ve son görüşmelerimizi 

tamamlayarak fuardan ayrılıyoruz. Dönüş 

için havaalanına doğru yola çıkıyoruz. 

Fuarı genel olarak 

değerlendirdiğimizde; SIAL Tüm 

dünyadaki sektör temsilcilerinin Avrupa ile 

buluşma noktası olarak nitelendirildiği için 

ticaret hacmi oldukça yüksek bir fuardır 

ve fuar gezisi üyelerimizin dış ticaret 

kapasitelerinin arttırılması, yeni ticari 

anlaşmalar yapmaları ve var olan ticari iş 

birliklerinin güçlendirilmesi için oldukça 

faydalı olmuştur.  

Zü

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Susitaş A.Ş. / Mızrap Cihangir HÜR 

Sial dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri. Diğer ülkelerin neler ürettiğini gördüm. 

Nasıl üretiyor öğrenmeye çalıştım, kendimizle kıyasladım. Yeni bakış açıları ile 

dönüyorum…

Esin HÜR

Sial fuarına ilk kez katılıyorum. Benim için çok güzel bir organizasyondu. Bütün 

ülkelerin firmalarının ürünlerini bir arada görme ve inceleme fırsatını yakaladım. 

Rıza - Ayşe BELENKAYA

Başarılı bir fuar. Bizlerin yoğun olarak iştirak etmesine emeği geçen herkese teşekkürler.

Rabay Gıda San. Dış Tic. ve Yön. Dan. Ltd. Şti. / Ramazan ABAY

Sial fuarı Türk ihracatçısını ithalatçı firmalara tanıtması bakımından çok önemli 

bir fuardır. Bu katılım aynı zamanda rakip ülke ihracatçılarının ürünlerini ve bu 

ürünlerin özelliklerini görmek ve kendilerini yenileyebilmek bakımından da ayrı bir 

öneme sahiptir. Yetersiz olan kobi desteğinin, daha çok üretici ve ihracatçıların bu tür 

fuarlara katılımını özendirecek tarzda artırılması gereklidir.  Ayrıca, bu fuara katılım 

organizasyonu düzenleyen İTB Yönetimine teşekkür ederim. Fuara katılıp bizlere 

rehberlik eden Pınar ve Ezgi hanımları örnek davranışlarından dolayı kutluyor ve 

tebrik ediyorum.

Süleyman Aydın Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. / Ali AYDIN

Sial fuarına ilk defa katıldım. Türkiye stantları iyi fakat ziyaretçiler tarafından çok 

rağbet görmediğini düşünüyorum. Tanıtım gruplarının daha etkin olması gerektiğini 

düşünüyorum. Desteklerin arttırılması gerekiyor. 

RDM İç ve Dış Ticaret Mümessillik Ltd. Şti. / TOLGA EMRAH GEZGİN

Trafik yüzünden fuar transferlerinde aksaklıklar olmasına rağmen genel olarak iyi 

bir fuardı. Yeni hammadde tedarikçilerine ulaşama olanağı elde ettik ve Batı Afrika 

pazarımızı genişletme imkanı sağladık. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Şentaş Tarım Ürünleri İhracat San. ve Tic. A.Ş. / Gürcan ŞEN

Fuar her geçen gün kan kaybediyor ama Türkiye’nin kalabalık ve güçlü katılımı beni 

mutlu ve umutlu etti. 
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Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde 

TOBB’un desteğiyle organize edilen Yöresel 

Ürünler Fuarı’nın (YÖREX) beşincisi 22-26 

Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya Expo 

Center’da düzenlendi. 325 katılımcının 

stant açıp yöresel ürünlerini sergilediği 

fuara bu yıl 114 bin 180 ziyaretçi katıldı.

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, 

üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla 

anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, el 

sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel 

ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bir 

organizasyondur.

Fuarın temel amaçları, yöresel 

ürünlerin ticarileşme süreçlerini 

desteklemek, markalaşmalarını sağlamak, 

katma değerini arttırmak, kamuoyuna mal 

etmek ve bu ürünleri üreten işletmelerin 

ekonomik kapasitelerini geliştirmektir. 

YÖREX fuarında İzmir Ticaret 

Borsası olarak bir stant açılmıştır. Fuarın 

resmi açılışına İzmir Ticaret Borsası Meclis 

Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz ve Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Bülent Arman katılmıştır. 22 Ekim 

tarihinde yapılan fuar açılışına katılan 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Borsamız 

standını ziyaret etmiştir. 

Fuar süresince, Ar-Ge Müdürü 

Mustafa Yağcıoğlu ve Kurumsal İletişim 

Müdürü Rana Çalık Borsamız ve ilimiz 

hakkında katılımcılara bilgilendirme 

yapmıştır. Ayrıca, Borsamız standında, 

ziyaretçilere üyelerimizin ikramı olarak 

temin edilen zeytin, zeytinyağı, kuru incir, 

kuru üzüm, kuru domates gibi ürünlerin 

yanı sıra meşhur İzmir saray lokması 

ikram edilmiştir.

İzmir Ticaret Borsası YÖREX 

Fuarı’nda

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

Sayman Üye Bülent Arman / Yörex Fuar 

Standında

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

Sayman Üye Bülent Arman / Yörex Fuar 

Standında

T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve 

TOBB Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu

İTB stand ziyareti

Menemen Ticaret Odası YKB  Yılmaz Güral ve Ödemiş 

Ticaret Odası  YKB  Kasım Sevin İTB stand ziyareti

Manisa Ticaret Borsası YKB Sadık Özkasap ve Akhisar 

Ticaret Borsası YKB Alper Alhat İTB stand ziyareti

İzmir Ticaret Borsası
AR-GE Müdürlüğü

FUARFUAR
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Mustafa YAĞCIOĞLU
AR-GE Müdürü

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Zeytincilik Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü’ nün liderliği ve İzmir Ticaret 

Borsası ile Merkezi Portekiz Moura’da 

olan CEPAAL (Centro de Estudos e 

Promoção do Azeite do Alentejo) Alentejo 

Zeytinyağları Araştırma ve Tanıtım 

Merkezi’nin paydaşlığında yürütülen 

ve IOC Uluslararası Zeytin Konseyi 

tarafından desteklenen proje kapsamında 

10-16 Kasım 2014 tarihleri arasında 

Portekiz’e gidilmiştir. Proje ekibinde T.C. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Zeytincilik Araştırma İstasyonu’ndan 

Mehmet Ulaş, Murat Özaltaş ve Serkan 

Kaptan, İzmir Ticaret Borsası’ndan ise 

Mustafa Yağcıoğlu yer almıştır.    

Portekiz’in Alentejo bölgesindeki 

Moura ve Beja şehirleri ile Tras os Montes 

bölgesindeki Bragança ve Mirandela 

şehirlerinde düzenlenen toplam 5 günlük 

program çerçevesinde zeytincilik alanında 

uygulanan modern tarım teknikleri 

konusunda bölgedeki zeytin sektöründe 

aktif olarak yer alan, zeytin ve zeytinyağı 

üreticisi, zeytinyağı fabrikaları, üretici 

birlikleri ve teknik elemanlarla bilgi 

paylaşımında bulunulmuştur. Özellikle 

bölge zeytinciliği ve kaliteli zeytinyağı 

üretimi hakkında bölgenin profilini 

gösteren veriler elde edilmiştir. Buna göre;

zeytinyağı fabrikaları ve kooperatiflerden 

oluşan 20 üyesi, ayrıca enstitü, istasyon, 

üniversite ve kamu kurumlarından 

oluşan 8 üyesi olduğu belirtildi. CEPAAL 

tarafından yetiştiricilere yönelik kurslar, 

eğitim çalışmaları, teknik yardımlar, 

reklam, fuar ve yarışmalara katılımlar 

ve diğer organizasyonlar konusunda 

çalışmalar yapıldığı öğrenilmiştir. 

bölge zeytinyağlarının tanıtımında ve 

pazarlanmasında önemli bir yere sahip 

olduğu bu nedenle bunları geliştirmeye 

yönelik çalışmalarının olduğu belirtilmiştir.

Portekiz İstatistik Kurumu tarafından 

Tarım Bakanlığı ile birlikte yapılmaktadır. 

Bu veriler üreticilerden ve sanayicilerden 

toplanmaktadır.

ve toplam ağaç sayısı gibi konularda net 

bir bilgi bulunmamaktadır. Çünkü hızlı 

bir şekilde kurulan yeni bahçeler farklı 

dikim modellerini (sık ve süper sık dikim) 

kullandıkları için gerçekçi bir ağaç sayısı 

tahmin çalışmaları için özel bir hazırlık 

yapılmamaktadır. Fakat büyük üreticiler 

kendi bölgeleri için bu çalışmaları özel 

olarak yürütmektedirler. Biyotik ve 

abiyotik faktörler nedeniyle tahmin 

Portekiz Alentejo Bölgesi 

modern zeytin bahçesi 

yönetimi projesi 

PROJEPROJE
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yapmanın zor olduğu belirtilmiştir.

üç farklı dikim sisteminin olduğu 

görülmüştür. Geleneksel yetiştiricilik 

modelinde dikim mesafesi 10X10 veya 

12X12 metre olarak belirlenmiştir. Bu 

tür bahçelerin toplam zeytin alanları 

içerisindeki payı %58’dir. Sık dikim 

modelinde dikim mesafesi 5X7, 3X7 ve 

3X8 metre olarak belirlenmiştir ve oranı 

%35’tir. Süper sık dikim modelinde ise 

3X1,5 metre dikim mesafesi kullanılmıştır, 

oranı %7’dir.

fabrikası bulunmaktadır. Fabrikalar 

%5-6 oranında hak yağı yöntemi ile 

çalışmaktadır. Fabrikaya sıkım için zeytini 

getiren üretici, çıkan yağın ihtiyacı olan 

kadarlık kısmını (öz tüketim) almakta 

kalan kısmını ise fabrikaya satmaktadır. 

Yetiştirici ürettiği yağı fabrikadan alıp, 

depolama veya satış gibi işlemlerle 

kalite kayıpları olabileceği ve pazarlama 

aşamasında sorunlar yaşayabileceği 

nedeniyle yağı fabrikaya satmaktadır.

sertifikasyon kuruluşları hizmet 

sunmaktadır.

kooperatifi bulunmaktadır. Bunlardan 

Sovenia ve Gallo en büyük iki kooperatiftir.

Portekiz’in tamamında 

gerçekleştirilen ”Modern Zeytin Bahçesi 

Yönetimi” isimli proje çalışması hakkında 

T.C. Lizbon Büyükelçiliği’nde bilgi 

alışverişi için bir toplantı düzenlenmiştir. 

T.C. Lizbon Büyükelçisi Sayın Ebru 

Barutçu Gökdeniz ve büyükelçilikte 

görevli Müsteşar Sayın Özgür Uludüz 

ile yapılan toplantıda yürütülen proje 

çalışması hakkında bilgi verilmiştir.  Tüm 

Portekiz genelinde zeytin yetiştiriciliği 

ve zeytinyağı üretimi, bölgelerin coğrafi 

yapısı, uygulanan kültürel işlemler, 

çiftlikleri yapısı ve sektörün genel yapısına 

ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde 

bulunulmuştur.
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Kenan KESKİNKILIÇ
Uzman 

Ar-Ge Müdürlüğü

Giriş:

Tarım sektörü gerek zorunlu 

ihtiyaçlarımızın karşılanması yönünde, 

gerekse ülkenin kalkınma yolunda büyük 

roller üstlenen önemli bir sektördür. 1760-

1840 yılları arasında İngiltere’de başlayan 

Sanayi Devrimi öncesine kadar ülkelerin 

ekonomisi tarıma ve el sanatlarına 

dayalıydı. Sanayi devrimi sonucu tarımda 

makine kullanımı başlamış, tarım ürünleri 

talebi ve arzı artmış ve böylece tarımın 

önemini daha da arttırmıştır. 

Bugün dünyada birçok ülkenin 

ekonomisi ağırlıklı olarak hala tarıma 

dayalıdır. Türkiye gelişmekte olan bir 

ülke olarak ekonomisinin yaklaşık 

%10’luk kısmını tarım sektöründen 

karşılamaktadır. İklim ve toprak yapısı 

ile ürün çeşitliliği gereği önemli bir tarım 

ülkesi olan Türkiye’nin kalkınma yolunda 

tarım göz ardı edilemez bir sektördür. 

Ege Bölgesi, katma değeri yüksek 

birçok tarım ürününün üretim bölgesidir. 

Tütün, Pamuk, kuru üzüm, zeytin ve 

zeytinyağı, kuru incir, ile birçok sebze 

ve meyve Bölgenin lokomotif tarım 

ürünlerindendir. Ayrıca kuru üzüm ve 

kuru incir gibi önemli ihraç ürünlerinin 

üretim, işleme ve paketleme merkezidir. Bu 

sebeple Bölgede çok sayıda orta ve büyük 

ölçekli tarıma dayalı sanayi işletmeleri 

mevcuttur. 

Çalışmanın Konusu ve Önemi:

Tarım ürünleri piyasası tam rekabet 

piyasasının en ideal örneğidir. Ancak 

tarımsal üretim ve tarım ürünleri ticareti, 

sektörün yapısı gereği risk ve belirsizliklerin 

en yoğun yaşandığı sektördür. Bu nedenle 

tarımsal ürünlerinin sürdürülebilir arzı 

büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde tarımsal üretimi 

olumsuz etkileyen yapısal ve kurumsal 

sorunların en önemlilerinden biri 

maliyet konusudur. Üretime katılan 

girdilerin fiyatlarında yaşanan değişimler 

tarım ürünleri fiyatlarını dorudan 

etkilemektedir. Hem üretici hem de 

tüketici bu fiyat değişimlerinden doğrudan 

etkilenmektedir. Bahsedilen üretim 

maliyeti konusu, bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma 

ile tarımsal üretimin her aşamasında 

karşılaşılan masraflar ortaya konularak 

konunun önemi vurgulanacaktır.

Yöntem:

Üretim maliyeti verileri anket yoluyla 

toplanmıştır. Anket çalışması İzmir, 

Aydın ve Manisa illerinde tecrübe sahibi 

üreticilerle yüz yüze yapılan görüşmelerle 

tamamlanmıştır. 

Elde edilen verilerin analiz sürecinde 

pamuk için tek yıllık, kuru üzüm ve 

kuru incir için ise çok yıllık bitkilerden 

elde edilen tarım ürünlerinin üretim 

maliyetleri hesaplamalarında kullanılan 

bilimsel yöntemlerden faydalanılmıştır. 

Maliyetler kısaca; Değişken ve 

Sabit Masraflar olarak iki ana kalemde 

incelenmiştir. 

hacmine bağlı olarak azalan veya artan 

masraflardır. Bitkisel üretimde değişken 

işçilik masrafları, ürün satış ve taşıma 

masrafı, ürün sigortası vb.’dir. 

Ege Bölgesi’nde kütlü pamuk, kuru üzüm 

ve kuru incir  2014 yılı üretim dönemi 

maliyet araştırması
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bağlı olmayan, temel masraflardır. 

payı, sermaye faizi (makine, bina vb.), 

vergi vb. kalemlerdir. Sabit masraflar 

maliyet hesaplamalarında genelde göz 

önünde bulundurulmamakta ve dikkate 

alınmamaktadır. Ancak toplam giderlere 

ilave edilmesi maliyet muhasebesi 

açısından zorunludur. 

yetiştiricilik yaptığı arazi kendisinin ise 

söz konusu köyde geçerli olan arazi kirası 

değeri kuru veya sulu olması dikkate 

alınarak anket yoluyla belirlenmiştir.

Çeşitli Giderler ve Arazi Kirası toplamının 

%8’i (Ziraat Bankası yıllık faiz oranı) 

hesaplamada dikkate alınmıştır. 

Toplamı, Çeşitli Giderler ve Arazi kirası 

toplamının %3’ü olarak esas alınmıştır.

masraflara karşılık eklenen bu maliyet 

unsuru, masraflar toplamının %5’i olarak 

esas alınmıştır. 

Anket yoluyla elde edilen veriler 

bilgisayar ortamında derlenerek her 

bir gider kalemi için yapılan tüm anket 

sonuçlarının ortalaması alınmıştır. 

Ortalama verilerin toplamı ana gideri 

oluşturmuştur. 

1 Kg üretim maliyeti hesabında 

kullanılan verim miktarı, her bir köyde veya 

bölgede yapılan üretici görüşmelerinde 

saptanan verim miktarlarının 

ortalamasıdır.

1 Kg ürün için üreticinin ödediği 

bedel; 1 dekar alanda yapılan toplam 

masrafın, aynı alandan elde edilen üretim 

miktarına bölünmesi ile tespit edilmiştir. 

1- Pamuk Üretim Maliyeti

Dünya pamuk talebi, artan dünya 

nüfusuna paralel olarak artmaktadır. 

Dünyada az sayıda ülkenin ekolojisi pamuk 

tarımına elverişli olması nedeniyle, dünya 

üretiminin % 80’ine yakını Türkiye’nin 

de içinde bulunduğu “Pamuk Kuşağı”nda 

(Cotton Belt) yer alan az sayıda ülke 

tarafından üretilmektedir.

Cumhuriyet sonrası pamuk 

tarımında önemli adımlar atılmıştır. Pamuk 

ıslah istasyonları ile ülke ve uluslararası 

pazar istekleri ile bölge ekolojilerine uygun 

birçok pamuk çeşidi elde edilmiştir.

Tekstil sektörümüz yurtiçi lif pamuk 

ihtiyacı ortalama 1,4 milyon ton iken, son 

yirmi yılda yaşanan olumsuz gelişmelerin 

etkisiyle üretimimiz ihtiyacımızın 

neredeyse yarısını dahi karşılayamaz hale 

gelmiştir. Pamuk üretiminde kendine 

yeter bir ülke olamamamızın ana sebebi 

üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi 

olmuştur. Bunun nedeni ise üreticinin 

pamuk tarımından kar edememesi, çoğu 

küçük aile işletmelerinin masraflarını dahi 

karşılayamadığı dönemler yaşamasıdır. 

Bu sorun pamuk üretim maliyetinin 

ne denli yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

Maalesef tarımsal üretim aşamasında 

kullanılan girdilerin büyük çoğunluğunun 

tedariğinde dışa bağımlılık söz konusudur. 

Piyasa mekanizmasının varoluş nedeni ile 

ithal edilen girdilerin fiyatlarına müdahale 

edilememesi maliyetlerin yükselmesine, 

yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına paralel 

seyretmek zorunda olması ise üreticilerin 

kar edememesine sebep olmaktadır. 

Çizelge 1’de 2014 yılı ürünü pamuk üretim 

maliyeti verilmiştir. 

Çizelge 1’e göre üreticinin 1 dekar 

alanda pamuk yetiştirmek için ödediği 
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bedel ortalama 606,35 TL iken örtük 

maliyetleri (sabit giderler) 312,47 TL 

olarak saptanmıştır. Buradan yola çıkarak 

dekara üretim masrafları toplamı 918,82 

TL olarak hesaplanmıştır.

 Anket çalışma bölgesinde tespit 

edilen ortalama verim 505 Kg/Dekar’dır. 

Dekara toplam masrafın ortalama verime 

bölünmesiyle elde edilen 1 Kg pamuk 

üretim maliyeti ortalama verim baz 

alındığında 2014 yılı için 1,82 TL olduğu 

saptanmıştır. Çizelge 2’de belirtildiği 

üzere farklı verim miktarlarında kilogram 

maliyeti de değişmektedir. 

Çizelge 2’den anlaşılacağı üzere 

verim miktarı birim maliyet açıcından 

çok önemlidir. Verim ile birim maliyet 

arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Verim 

yükseldikçe birim maliyet düşmektedir. 

Verim artışı birçok faktöre bağlıdır. 

Üretimde kullanılan girdiler ise bunlardan 

en önemli olanıdır. Gübre, tarım ilacı vb. 

girdi miktarlarında yapılacak değişiklikler 

verim miktarını da değiştirecektir. Bitki 

besin elementleri açısından zengin olan bir 

tarım arazisi ile kurak ve organik maddece 

fakir olan bir tarım arazisinden alınacak 

verim aynı miktarda olmayacaktır. 

Ancak, bu noktada tarımda Azalan 

Verimler Kanununun da geçerli olduğunu, 

optimum girdi bileşeninin çok önemli 

olduğunu ve aksi durumlarda düşük verim 

artışına karşılık, yüksek maliyet artışı ile 

karşılaşılabileceğini hatırlamak gerekir. 

Bilindiği üzere Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarımsal destekler 

kapsamında pamuk yetiştiricilerine 

çekirdekli pamuk üzerinden her 1 

kilogramına 55 Kuruş’luk prim desteği 

vermektedir. İzmir Ticaret Borsası 

müstahsil tescillerine göre 2014/15 

sezonunun ilk dört ayında üretici eline 

geçen ortalama fiyat 1,48 TL’dir. Buna 

55 Kuruş prim desteği ilave edildiğinde 

üretici eline geçen fiyatın 2,03 TL/kg 

olduğu anlaşılmaktadır. Çizelge 2’ye göre 

450 Kg/Dekar verime sahip bir üretici 

ancak başabaş noktasında kalabilmektedir. 

Yani ne kar ne de zarar etmektedir. O halde 

pamuk üretiminden kar elde edebilmek 

için dekardan 500 kg ve üzeri bir verim 

almak gerekmektedir. Ancak tarımsal 

ürerim doğa koşullarına bağlı olduğu, risk 

ve belirsizliklerin yoğun olarak yaşandığı 

bir sektör olduğu için üreticilerimizin 

verim miktarını önceden belirleme imkanı 

da yoktur. Bu nedenle her yıl birçok pamuk 

üreticisi zarar etmekte, üretime devam 

edememekte, var olan kredi borçları 

ile boğuşmaktadır. Bu nedenle katma 

değeri bu kadar yüksek olan bir ürünün 

üretimine devam edilebilmesi için devletin 

prim miktarını yeniden gözden geçirmesi 

gerekmektedir.

 

2- Kuru Üzüm Üretim Maliyeti

Kuru üzüm Ege Bölgesinin en önemli 

ihraç ürünlerinden birisidir. İngiltere, 

Almanya, Hollanda ve İtalya kuru üzüm 

ihraç edilen ülkelerin başında gelmektedir. 

Bölgede kuru üzüm denilince akla ilk gelen 

çeşit dünyaca ünlü Sultaniye Çekirdeksiz 

Kuru Üzüm çeşididir.

2013/14 sezonunda çekirdeksiz 
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kuru üzümün ülkemize döviz getiri 

453 milyon dolara ulaşmıştır. Bu rakam 

2012/13 sezonunda ise 530 milyon dolara 

ulaşmıştır.

 Dış ticarete açık tarımsal ürünlerde 

maliyetler daha hassas bir konudur. Çünkü 

uluslararası piyasada ürün fiyatının 

diğer ülkelerle rekabette ayrı bir önemi 

vardır. Özellikle kuru üzüm gibi ihraç 

ürünlerinde fiyat satışları doğrudan 

etkilemektedir. Ülkemiz uzun yıllardır 

kuru üzüm üretiminde ve ihracatında 

lider konumdaydı. Ancak son yıllarda dış 

pazarımızı tehdit eden,  başta ABD ve İran 

kuru üzüm üretiminde önemli ilerleme 

kaydetmiştir. 

Pazarın daralması ürün fiyatları 

zorlamaktadır. Bu nedenle maliyet konusu 

her yeni dönemde daha hassas bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Çizelge 3’de 

2014 yılı ürünü için hesaplanan üretim 

maliyeti yer almaktadır. 

Üreticinin 1 dekar alanda kuru üzüm 

yetiştirmek için ödediği ücret ortalama 

917,03 TL iken örtük maliyetleri (sabit 

giderler) 819,06 TL olarak saptanmıştır. 

Buradan yola çıkarak dekara üretim 

masrafları toplamı 1736,09 TL olarak 

hesaplanmıştır. 

Anket çalışma bölgesinde tespit 

edilen ortalama verim 587 Kg/Dekar’dır. 

Sonuç olarak dekara toplam masrafın 

ortalama verime bölünmesiyle elde edilen 

1 Kg kuru üzüm üretim maliyeti 2014 

yılı için 2,96 TL olduğu saptanmıştır. 

Çizelge 4’de belirtildiği üzere farklı verim 

miktarlarında kilogram maliyeti farklı 

değerler alabilmektedir.

İzmir Ticaret Borsası’nda kapanış 

bültenlerine göre 2014/15 sezonunu ilk dört 

ayında üretici eline geçen ortalama fiyat 

2,81 TL’dir. Kuru üzüme pamukta olduğu 

gibi doğrudan ödeme (prim) yapılmadığı 

göz önünde bulundurulduğunda üretici 

eline geçen rakamın oldukça düşük 

olduğunu, kar biryana zararın söz konusu 

olduğunu söyleyebiliriz.

Bağ tesisi kurulu bir yatırımdır. 

Kuru üzüm gibi çok yıllık ürünlerde 

alternatif ürüne yönelmek, üretimde hızlı 

değişiklikler yapmak ekonomik açıdan pek 

kolay değildir. Çizelge 4’e göre yaklaşık 600 

kg verim alan bir üretici ancak başabaş 

noktasına ulaşabilmektedir. O halde 

üretimin devam etmesinin asıl nedeni 

nedir?

Kuru üzüm maliyetleri detaylı 

incelendiğinde sabit masrafların çok 

yüksek olduğunu görmekteyiz. Üretim 

miktarına bağlı olmaksızın görünmeyen 

giderler olarak adlandırabileceğimiz 

giderler toplamı 819 TL’dir. Burada en 

yüksek rakamın arazi kirası olduğunu 

görmekteyiz. Tam da bu noktada önemli 

bir hususu vurgulamak gerekmektedir. 

Bölgede arazilerin kıymeti yüksek 

olduğundan özellikle üzerinde bağ tesisi 

olan arazi kirası da oldukça yüksektir. 

Yapılan çalışma neticesinde kuru üzüm 

yetiştiriciliğinin kira yoluyla yapılmasının 

ekonomik açıdan akılcı olmadığını 

söyleyebiliriz. Bu nedenle Ege Bölgesi’nde 

kuru üzüm yetiştiriciliği, arazi sahiplerinin 

kendi aile işgücü üretime katarak 

gerçekleşmekte olduğunu ifade edebiliriz. 



44- EKİM I KASIM I ARALIK 2014

  

3- Kuru İncir Üretim Maliyeti

Kuru incir, kuru üzüm gibi Bölgenin 

ve ülkenin önemli ihraç ürünlerinden 

birisidir. Bugün dünyada az sayıda ülke 

kuru incir yetiştirmektedir. Türkiye, 

dünya kuru incir üretiminin  %50’ini 

karşılamaktadır. Ülkemizi %20’lik pay ile 

İran ve %9’luk pay ile ABD izlemektedir.

İncir ülkemizin hemen hemen her 

bölgesinde yetişebilmektedir. Ancak Ege 

Bölgesi kurutmalık incir yetiştiriciliği için 

en ideal ilkim koşullarına sahiptir. 

Türkiye, dünya kuru incir ihracatında 

lider ülkedir. Ege İhracatçı Birliği 

kayıtlarına göre 2013/14 sezonunda 184 

milyon dolar değerinde kuru incir ihracatı 

gerçekleştirilmiştir.

Kuru incir yetiştiriciliği üzerine 

birçok çalışma olmasına karşın üretim 

maliyeti araştırması üzerine yeterli 

çalışmalara henüz ulaşılamamıştır. 

Bu bağlamda İzmir Ticaret Borsası 

öncülüğünde ilk defa 2014 yılında yapılan 

kuru incir üretim maliyeti çalışmasına 

ilişkin elde edilen sonuçlar Çizelge 5’de 

sunulmuştur.

Çizelge 5’e göre üreticinin 1 dekar 

alanda kuru incir yetiştirmek için ödediği 

ücret ortalama 648,00 TL iken örtük 

maliyetleri (sabit giderler) 269,51 TL 

olarak saptanmıştır. Buradan yola çıkarak 

dekara üretim masrafları toplamı 917,51 

TL olarak hesaplanmıştır. 

Anket çalışma bölgesinde tespit 

edilen ortalama verim 325,75 Kg/

Dekar’dır. Sonuç olarak dekara toplam 

masrafın ortalama verime bölünmesiyle 

elde edilen 1 Kg kuru incir üretim maliyeti 

2014 yılı için 2,82 TL olduğu saptanmıştır. 

Ancak diğer ürünlerde de bahsedildiği 

üzere verim miktarında ki değişikliklere 

göre üretim maliyeti de değişmektedir. 

Bu hususta Çizelge 6’da farklı verim 

miktarlarına göre maliyetler sıralanmıştır.

İzmir Ticaret Borsası tescil 

bültenlerine göre 2014/15 sezonunu ilk 

dört ayında üretici eline geçen ortalama 

fiyat 6,99 TL’dir. Verimin 250 kg ve üzeri 

olduğu işletmelerin üzüm ticaretinden 

kar elde ettiği ifade edilebililir. Ancak 

Çizelge 6’da belirtilmemesine rağmen kimi 

işletmelerde bazı sezonlarda verim 100 kg/

dekar’a kadar düşebilmektedir. 
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

ve personeli Gümüldür’de düzenlenen aile 

günü ve piknik organizasyonunda bir araya 

geldi. Borsa personelinin aileleriyle birlikte 

katılım gösterdiği etkinlikte tüm gün süren 

eğlenceli aktiviteler ve aile olimpiyatları 

düzenlendi.

Çalışanlarının motivasyonlarını en 

üst düzeyde tutmak, kurum içi iletişimi 

arttırarak takım olma ve aidiyet duygusunu 

geliştirmek amaçlarıyla çeşitli etkinlikler 

düzenleyen İzmir Ticaret Borsası, bu yıl 

da çalışanları ve aileleri için “aile günü” 

organizasyonu düzenledi. 

Etkinliğin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Ercan Korkmaz, “Borsamız 

gerek üyeleri, gerekse çalışanlarıyla 

gerçekten büyük ve köklü bir aile. Geçmişi 

başarılarla dolu, hala tarım borsacılığı 

alanında liderlik misyonunu sürdüren 123 

yıllık saygın bir kurumun bireyi olmaktan 

hepimiz gurur duymalıyız. Bu miras 

aynı zamanda büyük bir sorumluluk da 

yüklüyor bizlere. Çünkü çıtayı her zaman 

daha yükseğe taşımak zorundayız. Bizler 

ancak ekip bilinciyle hareket edebilirsek 

bu başarıyı sürdürebiliriz” dedi.

Kurumları ileriye taşıyan en önemli 

faktörün düşünen, üreten ve aidiyet 

duygusuyla çalışanlara sahip olmaktan 

geçtiğine duyduğu inancı dile getiren 

Ercan Korkmaz, “Bu anlamda çok daha 

iyi noktalara sizlerle birlikte ulaşacağımıza 

inanıyoruz. Çalışanlarımızın iş ortamı 

dışında da bir araya gelmesinin her anlamda 

pozitif etkileri olacağını düşünüyorum. 

Birbirimizi farklı ortamlarda tanımak bizi 

birbirimize daha da yakınlaştıracak. O 

yüzden bu fırsatı iyi değerlendirip, birçok 

güzel anıyla ve keyif içinde her zaman 

bir arada olmaya devam edeceğiz” diye 

konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 

katılımcılar tarafından “Çıtır Kızlar” 

“Sevginin Gücü” “Kelaynaklar” “Avatarlar” 

“Çılgın Kelebekler” ve “Zıpkınlar” adlarıyla 

oluşturulan altı takım aile olimpiyatlarında 

yarıştı ve tavla turnuvası düzenlendi. 

Tüm gün süren eğlenceli yarışmaların 

sonucunda turnuvaları kazananlara, İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak ve Genel 

Sekreter Yardımcıları Sinem Çelikten 

ile Pınar Nacak tarafından ödül takdimi 

yapıldı. Pikniğin sonunda İzmir Ticaret 

Borsası ailesi, günün anısına toplu fotoğraf 

çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

İzmir Ticaret Borsası çalışanları 

aile gününde bir araya geldi



46- EKİM I KASIM I ARALIK 2014

Bilge KEYKUBAT
Uzman

AR-GE Müdürlüğü

Bugün Batı dillerinin tamamında 

değişik söyleyişleri olan  ‘oil’ kelimesi, eski 

Yunanca’da zeytin ağacı anlamına gelen 

“eleia” kelimesinden türemiştir. Zeytin 

yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte 

başladığı kabul edilmekte ve “zeytin 

bütün ağaçların ilkidir” denilmektedir. 

Zeytinin insanlık tarihindeki önemine 

tüm kutsal kitaplarda, yaratılış ve kuruluş 

efsanelerinde yer verilmektedir. 

Klasik mitolojide her tanrıya 

belirli bir ağaç atfedilir ve bu atıflar 

incelendiğinde her zaman anlam yüklü 

oldukları ve ona karşılık gelen ağacın 

tanrının kimliği ile yakın ilişkili olduğu 

görülür. Bu konuda “DENDROLOJİ” 

(ağaçlar bilgisi) incelemek gereklidir. 

“Zeytin bütün ağaçların ilkidir”…

“Olea prima omnium arborum est..”

Efsaneye göre Havva ile birlikte 

yasak meyveyi yiyerek cennetten kovulan 

Adem, 930 yaşındayken öleceğini hisseder 

ve Tanrı’dan kendisini ve tüm insanlığı 

bağışlamasını dilemeye karar verir. Bu 

konuda oğlu Şit’i görevlendirir ve onu 

cennet bahçesine gönderir. Bahçenin 

bekçiliğini yapan melek Şit’in duası üzerine 

İyi Kötü Ağacından aldığı üç tohumu 

ona verir ve babasını gömmeden önce 

tohumları onun ağzına koyması gerektiğini 

söyler. Adem kısa bir süre sonra ölür ve 

Tabor Dağı yakınındaki Hebron Vadisi’ne 

gömülür. Adem’in gömüldüğü yerde 

yeşeren üç ağaç zeytin, sedir ve servi’dir. 

Tanrı ve insan arasında barış sağlanmıştır. 

Zeytin ağacının yetiştirilmesi ve bakımı 

oldukça zordur. Ama zeytin ağacı, 

insanoğlunun bu emeğinin karşılığını 

cömertliğiyle öder…

“Ve İnsanlık Zeytinle Yeniden 

Doğar”…

Eski Ahit’te yer alan efsanelerden 

biri, Hazret-i Nuh ve tufandan bahseder. 

Yarattığı âdemoğlunun yeryüzüne kötülük 

tohumları saçtığını gören Tanrı, onu bir 

tufanla cezalandırmaya karar verir. Ve 

Hazret-i Nuh’a bir gemi yapmasını, bu 

gemiye her temiz hayvandan erkek ve dişi 

yedişer, her temiz olmayan hayvandan 

erkek ve dişi ikişer ve kuşlardan da erkek 

ve dişi yedişer tane almasını söyler. 

Ardından büyük tufan başlar, Hazret-i 

Nuh ve gemisindeki canlılar hariç, yeryüzü 

üzerinde yaşayan her şey silinir. Tufan 

durulduğu zaman Hazret-i Nuh, suların 

çekilip çekilmediğini anlamak için geminin 

penceresinden bir güvercini güneşin 

battığı yere doğru salar. Sular çekilmediği 

için güvercin gemiye döner. Hz. Nuh, yedi 

gün sonra güvercini tekrar salar. Güvercin 

bu sefer, ağzında yeni koparılmış zeytin 

yaprağıyla gelir. O zaman Nuh, suların 

yeryüzünden çekildiğini anlar. Ağzında 

zeytin yaprağı tutan güvercin, o günden 

bu güne, ümidin, bolluğun, esenliğin ve 

barışın simgesi olur. Tufanın yok edici 

gücüne karşı direnen zeytin ağacı ise 

ölümsüzlüğün.

Eski Ahit’e göre zeytin, refahın ve 

bolluğun sembolüdür.

 Ve yalnız Eski Ahit değil, tüm 

kutsal kitaplarda zeytin ağacı; kutsallığın, 

bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, 

zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın 

ve yeniden doğuşun, kısaca insanlık için en 

önemli erdem ve değerlerin sembolüdür. 

“Ağaçların Kralı.”

Hâkimler Kitabı’nda geçen bir öykü, 

ağaçların kendilerine kral seçmek için ilk 

olarak zeytin ağacına başvurduklarından 

bahseder: “Vaktiyle ağaçlar, kendilerine 

kral meshetmek için gittiler; ve zeytin 

ağacına dediler: Bize kral ol. Ve zeytin 

Ölümsüz Ağaç Zeytin: 

Kutsal Tören

MAKALEMAKALE
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ağacı onlara dedi: Allah’ın ve insanın 

bende sena ettikleri (övdükleri) yağımı 

bırakayım ve ağaçlar üzerinde sallanmaya 

mı gideyim?” Zeytin ağacından “hayır” 

yanıtını alan ağaçlar, daha sonra incir ve 

asmaya giderler. Ancak incir ve asma da, 

aynı gerekçeyle kral olmayı reddederler. 

Hâkimler Kitabı’ndaki öyküden, ağaçların 

kendilerine kral olarak “kara çalıyı” 

seçtiklerini ve kara çalının da krallığı kabul 

ettiğini öğreniriz.

“Tanrıça İSİS’in meyvesi.”

Mısır inançları Mısırlıların zeytinyağı 

üretmeyi Yunanlılardan ve Filistinlilerden 

çok daha önce bildiğini öne sürer. Efsaneye 

göre bundan 6.000 yıl önce evlilik tanrıçası 

İsis Mısırlılara zeytin ağacı yetiştirmeyi ve 

ürünlerinden faydalanmayı öğretir.

Eski Mısırlılar zeytini ve bu kutsal 

meyvenin nasıl işleneceğini kendilerine 

tanrıça İsis’in öğrettiğine inanırlardı. 

İsis’in Nil’in suladığı bereketli Mısır 

topraklarının tanrıçası olması, bu inancın 

temelini oluşturuyordu. 

Eski Mısır’da zeytin, tanrısal 

erdemlere eşlik ederdi. Firavun 

Tutankamon’un başındaki zeytin 

yapraklarıyla örülü taç, adaletin tacıydı. 

Çocuk denebilecek bir yaşta hayata veda 

eden Mısır’ın en çok bilinen firavunu 

Tutankamon’u zeytin dallarından yapılmış 

“adalet tacı” ile resmeden sayısız esere 

rastlamak mümkündür.

“Tanrı RA’nın aydınlanma simgesi.”

Güneş Tanrısı Râ’ya, aydınlanmanın 

simgesi zeytin dallarını sunan III. Ramses 

bundan duyduğu övüncü şu sözlerle dile 

getirmişti: “Senin şehrin Heliopolis’i zeytin 

ağaçlarıyla süsledim. O zeytin ağaçları ki, 

meyvelerinden halis zeytinyağı elde edilir. 

Bu zeytinyağı, senin tapınağını aydınlatan 

kandilleri besleyen yağdır.” 

Mısır’da zeytin üretiminin 

yapıldığını ortaya koyan tarihi belgelerden 

biri de, Mısır’daki en eski firavun piramidi 

olan Sakkara’nın duvarlarında yer alıyor. 

Milattan Önce 2500 yılında inşa edilen bu 

piramidin duvarları, zeytin sıkma işlemini 

gösteren figürlerle süslü. Bu örneklere 

ek olarak belirtilmesi gereken bir diğer 

önemli bilgi de, Hayfa’da yapılan kazılarda 

ortaya çıkarılan zeytinyağı değirmeni. 

Yaklaşık Milattan Önce 4 binli yıllara 

ait olduğu sanılan bu değirmen, Mısır 

medeniyetinin yeşerdiği coğrafyada zeytini 

üretildiğini gösteren en eski tanık. Nitekim 

Eski Ahit bize, Mezopotamya’da yaşayan 

Sami ırkların zeytini günlük yaşamlarında 

yoğun olarak kullandıklarını tartışılmaz 

biçimde gösteriyor.

“Bereket ve barışı temsil eden 

tanrıça Athena’nın armağanıdır.”

M.Ö.17.yy’da kurulan site devleti 

Atina’yı hangi tanrının koruyacağı 

tartışması gündeme gelince Zeus Tanrılar 

Meclisi’ni toplar. Alınan karara göre yeni 

kente en değerli armağanı veren tanrı 

veya tanrıça yarışmayı kazanıp Atina’nın 

koruyucusu olacaktır. Yarışı kazanmaya 

kararlı olan deniz tanrısı Poseidon 

denizden savaşlarda çok işe yarayacak bir 

at yaratır ve meclisin dikkatine sunar. At, 

neredeyse rüzgar kadar hızlı koşabilmesi 

ve güçlü görünümüyle gerçekten göz 

kamaştırıcıdır. Akıl, bilim ve sanat 

tanrıçası Pallas Athena’nın hediyesi ise 

bir zeytin dalıdır. Bu ağaç büyüyüp yüz 

yıllarca yaşayacaktır. Ağacın meyvesinden, 

lezzetli yemekler hazırlanmasına yardımcı 

olacak sağlıklı bir sıvı elde edilecektir. Bu 

sıvı yaraları iyileştirecek, geceleri aydınlık 

saçacak, sıcak havalarda gölgesiyle 

insanları kucaklacak, odunuyla onları 

ısıtacaktır. Yarışın galibi Athena olur. Ağaç 

Akropolis’e dikilir. Barışın sembolü zeytin 

ağacı yerleşik kültürün ve bereketin de 

temsilcisi olmuştur artık.  

Bir süre sonra ise Poseidon’un 

Atina’ya hakim olamamasını hınçla 

karşılayan oğlu Halirrothios, hediye edilen 

zeytin ağacını kesmek için elindeki baltayı 

sallar fakat büyülü bir şekilde balta ters 

döner ve Halirrothios’un kafasını keser…  

“Bilgelik ve zaferdir.”

Athena, Zeus’un hem kızı hem de 

en yakınındaki ilâhedir ve bu nedenle 

imtiyazlıdır. Atina kenti ise Olympos 

hiyerarşisinin en temel merkezidir, pay-i 

tahttır. Zeytin, bekâreti ve arılığı temsil 

eder. Eski Yunan’da, zeytini yalnızca 

bâkireler toplayabilirdi. Bâkire olmayanlar 

bu meyveye el süremezlerdi. Zeytin bu 

denli kutsanmıştır. Athena da bâkiredir 

ve arılığı temsil eder. Sistemin ona biçtiği 

rol, bekâreti temsil etmesidir. O nedenle, 

Athena ilk zeytin ağacını yeşertir. Yine 

Kadim Yunan’da ĺncir (σύκα : Sikas) ve 

Buğday (σιτάρι : Sitari) da kutsal bâkireliği 

temsil ederler. Kur’an-ı Kerim’de de Allah, 

Zeytin’e ve İncir’e yemin etmektedir 

(Vettini Vezzeytuni).

“Kutsal bir aileden gelmiş olmanın 

en önemli işareti bir zeytin ağacının 

altında doğmuş olmaktır.”

Bu efsane, Antik Yunan’da zeytin 

ve zeytin ağacının kutsallığını gösteren 

kanıtlardan yalnızca biridir. Antik 

Yunanlılar’a göre, kutsal bir aileden 
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gelmiş olmanın en önemli işareti bir 

zeytin ağacının altında doğmuş olmaktır. 

Bunun dışında M.Ö. 8’inci yüzyılda 

yaşadığı sanılan Homeros’un kaleme aldığı 

destanlar, zeytin ağacı ve zeytinyağına 

ilişkin zengin tasvirler ve benzetmelerle 

süslüdür

Bu kutsal ağaç tüm mitolojilerde 

ölümsüzlüğün simgesidir. Bugün 

Anadolu’nun Ege kıyılarını ziyaret eden 

yolcu, Homeros’unda gölgesinde oturduğu 

zeytin ağaçlarının altında dinlenebilir 

ve bu yaşlı bilge ağacın kulağına şöyle 

fısıldadığını duyabilir:

‘Herkese aitim ve kimseye 

ait değilim, siz gelmeden öncede 

buradaydım, siz gittikten sonrada 

burada olacağım.’

Gerçekten de öyle oldu. Zeytin 

ağacı tarih boyunca gölgesiyle, odunuyla, 

meyvesiyle ve eşsiz yağıyla; toplumlara, 

insanlara hayat ve güç veren bir meta 

oldu… 

“Tarihteki bilinen ilk zeytin 

koruma kanunu : Solon Kanunları.”

Antik Yunan’da yedi bilgeden 

biri kabul edilen Solon’un koyduğu 

kanunlarla zeytin ağacı kesenlere ağır 

cezalar uygulanmıştır. Bu, tarihteki 

bilinen ilk zeytin koruma kanunudur. 

Tıp biliminin kurucusu sayılan 

Hipokrat, yıkanamayanlara, hiç olmazsa 

zeytinyağıyla vücutlarını ovmalarını 

önerir. Gimnazyumda spor yapan atletler, 

kaslarını parlatıp yumuşatmak için 

zeytinyağı kullanırlar. Her ne kadar meşale 

kullanılmaya başlamışsa da, zeytinyağıyla 

yanan kandiller, evlerin vazgeçilmez 

eşyasıdır. Olimpiyat kahramanları, 

zeytin dalından taçlarla onurlandırılır. 

Keza Panathenaia Şenlikleri’nde birinci 

olan araba sürücüleri sadece zafer değil, 

Akropolis’teki kutsal zeytin ağaçlarından 

üretilen zeytinyağı da kazanırlar. Antik 

Yunan’da günlük beslenmenin en değerli 

parçası zeytinyağı ve zeytindir. 

“Ölümsüzlüktür.”

Zeytin efsaneleri anlatmakla 

bitmez. Başka bir efsaneye göre ise 

savaşçılar tarafından korunan bu ağaç, 

M.Ö.480’deki Pers işgalinde Akropolis’le 

birlikte yakılır. İşgalden sonra Akropolis 

yıkıntıları arasında kalan zeytin ağacı 

filizlenir, yeniden canlanır ve sürgünleri 

tüm Yunanistan’a ekilir. Bu nedenle olmalı 

bütün zeytin ağaçlarının, Athena’nın 

yarattığı bu ilk zeytin ağacından çoğaldığı 

söylenir.

“Tanrıça Minerva da bu değerli 

meyveyi Romalılara sunmuştur.”

Ekonomik değeri ve günlük yaşamda 

çoklu kullanım olanağına bağlı olarak 

tarihi boyunca insanlar tarafından büyük 

ilgi gören zeytin, birçok kültürde bütüncül 

bir rol oynamış ve tabii ki Akdeniz 

ekonomisinin gelişmesine de önemli 

katkılar sağlamıştır. Özellikle, zeytin 

tarımını yayan ve yağ üretim tekniklerini 

de geliştiren Roma İmparatorluğu’nun 

güçlenmesinde zeytinyağı ticaretinin etkisi 

büyük olmuştur. 

“Anadolu’nun adı bile geçmez.”

Ne yazıktır ki, zeytin ağacı ve zeytin 

kültür tarihine ilişkin yapılan çalışmaların 

hiç birinde Anadolu’nun adı bile geçmez. 

Ön Asya ise, üstünkörü birkaç sözle 

geçiştirilir. Oysa zeytin ağacı ve zeytin 

kültüründen söz açıldığında, Anadolu’dan 

bahsetmemek olmaz. 

Ülkemizde zengin tarihsel geçmişi ile 

kandillerde, yemeklerde, sabunculukta, şifa 

kaynağı olarak yaygın şekilde kullanmış 

olan zeytin ve zeytinyağı Anadolu’nun 

kültürel zenginlikleri arasında özel bir yere 

sahiptir. 

Aslında, zeytin kültüründe, Anadolu 

coğrafya olarak hep vardır. Ön planda 

görünen ise Ege’nin karşı yakasıdır. 

Çünkü Homeros’un Batı Medeniyeti’ndeki 

tartışmasız ağırlığından ötürü, zeytin 

kültürünün merkezine sürekli olarak 

Antik Yunan yerleştirilir. Ve Helen 

Medeniyeti’nin sadece Ege’nin karşı 

kıyısını değil, Anadolu coğrafyasını da 

kapsadığı unutulur. Anadolu’da olduğu 

ihmal edilir. 

“Arınma ve Kutsanma.”

(Ezoterizm: Bir konudaki derin 

bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan 

gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil 

olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. 

Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi 

değildir.)

Bugün zeytin ile ilgili elimizde 

bulunan belgelere bakıldığı zaman, 

zeytinyağının ağırlıklı olarak dini 

ayinlerde arınma ve kutsama maksadıyla 

kullanıldığı göze çarpıyor. Eski Mısır 

ayinleri, antik Yunan’da yapılan Eloisis 

şenlikleri bunun en belirgin örnekleri. 

Bugün bile, kimi ezoterik (batınî: Bâtınîlik 

ya da Bâtın’îyye; İslam dünyasında, Kur’an 

Ayetlerinin görünen mânâlarının yanı 

sıra gizli anlamlarının da olduğunu ileri 

sürerek ayetleri buna göre yorumlayan 

akıma Bâtınîlik, bu akımın düşüncesini 

benimseyen kişiye de Bâtınî denir.) 

toplulukların ritüellerinde zeytinyağının 

bulunması, belki de bu yüzden. Eski 

metinler incelendiğinde, zeytinyağının 

diğer bir kullanım amacının da günlük 

vücut temizliği olduğu dikkat çekiyor.

“Mükemmel dünyanın ağacı.”

İnsanlar için zeytin ağacı kutsaldır. 

Onu Yehova’nın en değerli armağanı olarak 

düşünürler. Zeytin ağacının kutsallığı 

onlardan Araplara ve İslam’a aktarılmıştır. 

Zeytin ağacı mükemmel Dünya’nın ağacı, 

onun merkezi ve destek sütunudur.

“Güzellik iksiri.”

Beslenmede, eczacılıkta ve güzellik 

iksiri olarak yaygın bir şekilde kullanılan 

zeytin ağacı akıl ve zaferin, zeytin dalı 

barışın, zeytinyağı da saflık ve sadeliğin 

sembolü olmuştur. 

Zeytinyağı ayrıca “huzur”, “bereket”, 

“yardımseverlik”, “evrensel iyilik” “barış ve 

birliktelik” kavramlarının simgesi olarak 

da benimsenmiştir. 
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Antik çağda yeşil zeytin dalı, diğer 

yeşil bitkiler gibi “Ölümsüzlük ve Yeniden 

Doğuş” simgesi sayılmıştır.

Kutsal Kitaplar

Medeni dünyanın ilgisini çok az şey 

zeytin ve zeytinyağı kadar çekebilmiştir. 

Geçmişi günümüzden 10 bin yıl öncesine 

dayanan zeytin, birçok efsanenin de 

kaynağı olmuştur. Yunanlı sporculardan, 

azizlere ve ilk hekimlere kadar eski tarihin 

tanrı ve tanrıçaları tarafından kutsal sayıldı 

zeytin.

Tüm semavi dinlerde adı geçen 5 

meyve vardır! 

Nar…

Zeytinyağı; Allah’ın bütün kutsal 

kitaplarında anılır. 

140 kez geçer, 

Surede 6 kez geçer. (Tin Suresi, Nur suresi, 

En’am suresi, Nahl Suresi)

Kudüs’ün doğusunda kalan 

“Zeytinlik Dağı” da üç semavi din olan 

Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık 

için kutsal sayılır. 

Eski Ahid’de; ‘’Ve onlara diyeceksin: 

Bu nesiller buyunca bana kutsal mesh yağı 

olacaktır.’’(Eski Ahid; Çıkış, 30:31).

Hakimler Kitabı’nda; Zeytinin 

yararlılığını yücelten sözlere 

rastlanmaktadır. Efsanelerden biri de 

yazımızın ilk satırlarında bahsettiğimiz 

“Zeytin ağacının krallık” efsanesidir.

Tevrat’ta; Hz. Davut kendisini bir 

zeytin ağacına benzetir “Fakat ben Allah’ın 

evinde yeşil zeytin ağacı gibiyim; Daima 

ve ebediyen Allah’ın inayetine güvenirim”. 

(Mezmurlar 52:8)

İncil’de; Hıristiyanlık açısından 

zeytin dalı taşıyan güvercin, ölenlerin 

ruhlarını gagasıyla Allah’a taşıyan bir 

vasıta olarak yorumlanır.

Kur’an-ı Kerim’de; Nur Suresi’nde; 

zeytin şöyle geçmektedir: “Allah, göklerin 

ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili 

şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki 

inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir 

ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan 

zeytin ağacından tutuşturulur….’ der (Nur 

suresi 35. Ayet). Tin Suresi’nde; “İncire ve 

Zeytine ant olsun”. En’am Suresi’nde; Ayet 

99. …. -hurma ağacının tomurcuğunda da 

aşağıya sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, 

zeytin ve nar çıkarırız: (Herbiri) birbirine 

benzer ve (her biri) birbirinden farklı…… 

Nahl Suresi’nde; “Sizin için gökten su 

indiren O’dur; içecek ondan, ağaç ondandır 

(ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. 

Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, 

üzümler ve meyvelerin her türlüsünden 

bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir 

topluluk için ayetler vardır.” (Nahl Suresi, 

10–11)

Kısa, Kısa, Kısa…

ilkidir.

Athena’nın hayatını sürdürebilmesi için 

zeytin ağacını sürekli görmesi gerekiyordu.  

Kimi tanrıların da zeytin ağacının altında 

doğması gerekiyordu.

yapılmış taçla halkın karşısına çıkar.

kişiye zeytin dalından yapılmış taç takılırmış.

cezalandırılırdı.

zeytin ağacındandır.

Kudüs’ün doğusundaki zeytinlik dağının 

yamaçlarına tırmanmıştır.

kabul edilip zeytin tarımının sadece iyi 

ve dürüst insanlar tarafından yapılmasına 

izin verilmekteydi.

ölümle cezalandırılmaktaydı.

dinsel törenlerin 

kutsal lambalarında 

yakılmaktaydı.

yeni doğan bebeklerin 

k u t s a n m a s ı n d a 

kullanılmaktaydı.

akıl ve zaferin, 

zeytin dalı barışın, 

zeytinyağı da saflık 

ve sadeliğin sembolü 

sayılmaktaydı.

Kaynaklar:

http://www.apelasyon.com
http://tr.wikipedia.org
http://www.zae.gov.tr/
http://www.diyanet.gov.tr/ 
Dünya İnançları Sözlüğü – Orhan HANÇERLİOĞLU
Ölmez Ağacın peşinde – Artun ÜNSAL
Bitki Mitosları – Deniz GEZGİN
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Tüm dünyada başta piliç eti olmak 

üzere kanatlı etlerin üretimi ve tüketimi 

son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. 

Başta kalp ve damar hastalıkları, şişmanlık 

gibi beslenmeye dayalı hastalıkların 

dünya genelinde yaygınlaşması ve bunun 

sonucunda ilgili çevrelerin tüketicinin 

günlük beslenme alışkanlıklarında beyaz 

ete öncelik vermesi konusundaki uyarıları 

ve kanatlı eti fiyatlarının kırmızı ete göre 

daha düşük olması kanatlı eti tüketiminin 

hızla artmasını sağlamıştır. Üretkenliğinin 

yüksek olması, az emek ve sermaye 

gerektirmesi nedeniyle  hızlı gelişen bir 

sektör  olan  kanatlı hayvan sektörü, 

genellikle ülkelerin kırsal alanlarında 

faaliyet göstermektedir. Sektör,  üretilen et 

ve yumurta gibi ürünlerle birçok ailenin 

protein gereksinmesinin karşılanmasında 

ve ek bir gelir kazanmasında çok önemli 
bir işlev yüklenmektedir. Beyaz etin 

daha pahalı konumdaki kırmızı 

et yerine ikame edilebilmesi 

nedeniyle, kanatlı et sektörü, 

özellikle dünya genelinde nüfusu 

yüksek ancak geliri düşük 

ailelerin protein gereksinimlerini 

karşılaması açısından önemli bir 

rol oynamaktadır.

Dünyada kanatlı et ve 

yumurtaya talebin artmasıyla 

tavuk yetiştiriciliği birçok ülkede 

yaygınlaşmış ve daha büyük 

ve entegre tesislerde yapılmaya 

başlanmıştır. Nitekim, FAO’nun 

son on yıllık dünya canlı tavuk 

rakamlarına bakıldığında, her 

yıl üretimde istikrarlı bir artış 

olduğu görülmektedir.

Piliç ve Tavuk Arasındaki Fark 
Nedir?

Tavuklar hayatlarının farklı 

evrelerinde farklı isimler alırlar. Yeni 

doğmuş yavrularına civciv, genç ve gelişme 

çağında olanlara piliç, cinsi olgunluğa henüz 

ulaşmamış ergenlik öncesi dönemdeki dişiye 

yarka, cinsi olgunluğa ulaşmış ergin dişilere 

tavuk, ergin erkeklere horoz denir. Et yönlü 

olarak yetiştirilen piliçler etlik piliç olarak 

tanımlanır. Piliç eti 40-45 günde kesilen 

genç hayvanlardan elde edilen et, tavuk 

eti ise bir yıldan yaşlı tavukların kesilmesi 

ile elde edilen ettir. Yaşlı hayvanlardan 

elde edilen tavuk eti serttir ve uzun sürede 

pişer. A.B.D. Tarım bakanlığı (USDA) piliç 

etini şöyle tanımlamıştır: Piliç eti, esnek ve 

pürüzsüz dokulu deriye sahip, esnek göğüs 

kemiği kıkırdağı olan gevrek etli, yumuşak 

ve çabuk pişen genç bir hayvandır. 

Tavuk ve piliç yetiştiriciliği

DÜNYADANTARIMDÜNYADAN TARIM

P. Ezgi Korkmaz
Uzman 

Ar-Ge Müdürlüğü
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Çin, yüzde 24,7 pay ile dünyanın 

en çok canlı tavuk sayısına sahip ülkedir. 

Çin’i yüzde 8,8 pay ile ABD, yüzde 8,2 

pay ile Endonezya takip etmektedir. FAO 

verilerine göre Türkiye’nin 2013 yılında 

canlı tavuk varlığı yaklaşık 254 milyon 

adet ve dünyadaki payı yüzde 1,2’dir.

Dünya genelinde ve ülkemizde 

yumurta ve etlik piliç üretimi gibi 

aslında her biri kendi başına bir sektör 

sayılabilecek alanların geliştiği görülüyor. 

Etlik piliç eti üretimi;

gün kadar), 

yapılabilmesi 

yüksek olması, 

kıyasla daha düşük olması, 

tavuk etinin çok daha ucuz olması

sindiriminin kolay olması, 

protein kaynağı olması sebebiyle avantajlı 

bir sektör olarak görünmektedir.

Piliç Eti Nasıl Üretiliyor? 

Ülkemizdeki piliç üreticilerinin 

önemli bir çoğunluğu, damızlık 

civcivlerini uluslararası ölçekte faaliyet 

gösteren dünyadaki belli başlı damızlık 

üreticilerinden almaktadır. Sektörde, 

firmaların damızlıkları tercih ediliyor. 

Bu firmalar, uzun yıllar süren çalışmalar 

sonucunda, özel olarak seçilmiş saf 

hatları seleksiyon ve melezleme gibi ıslah 

yöntemlerini kullanarak istedikleri verim 

özelliğine yönlendiriyor, en sağlıklı ve 

verimli damızlıkları elde ediyor, ardından 

tüm dünyaya ihraç ediyorlar. Anne ve 

baba hattı şeklinde gelen bu civcivler 

üretici firmaların “damızlık” çiftliklerine 

yerleştiriliyor.

 AB direktiflerine göre düzenlenmiş 

“Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

denetiminde olan bu çiftliklerde, ziraat 

hekimler görev yapıyor. Damızlık 

işletmelerinden, sağlık sertifikası 

düzenlenmesi amacı ile  “Gıda Tarım ve 

belirli periyotlarda numuneler alınıyor ve 

Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri 

laboratuvarlarında analiz ettiriliyor.

Damızlık kümeslerine yerleştirilen 

civcivler, 24 hafta süreyle hijyenik bir 

ortamda, uygun sıcaklık ve havalandırma 

koşullarında içinde mısır, buğday, arpa 

gibi hububatlar, soya fasulyesi, ayçiçeği 

tohumu küspesi gibi yağlı tohum küspeleri, 

vitaminler, izelementler ve minareleri 

içeren, protein, enerji, vitamin ve 

mineralleri dengelenmiş karma yemlerle 

haftasından itibaren yumurta vermeye 

başlıyor, haftadan haftaya yumurta 

verimlerini arttırıyor,30-32 haftalık 

yaşta verimliliklerinin en üst noktasına 

çıkıyorlar. Bu pik noktasından sonra 

giderek düşen yumurta verimi sonucu 64 

haftalık yaşta ekonomik verimi bittiğinden, 

damızlıkların kuluçkalık yumurta 

verim aşaması tamamlanmış oluyor. 

Kümeslerde dişi ve erkek hayvanlar birlikte 

bulundurulduğundan, damızlık sürülerden 

üretilen yumurtalar döllü oluyor. Bu 

yumurtalar, düzenli olarak civciv çıkımının 

gerçekleştirildiği en gelişmiş teknolojilere 

sahip kuluçkahanelere sevk ediliyor. 

Her türlü hijyenik koşulun sağlandığı, 

gerçeğe yakın kuluçka ortamında, bu 

yumurtalar tam 21 gün sonra açılıyor ve 

etlik piliç olarak yetiştirilecek civcivler 

elde ediliyor. Kuluçkahanelerde üretilen 

civcivler, veteriner hekimler tarafından 

sağlık taramasından geçirildikten ve bazı 

piliç)yetiştiriciliği yapılan kümeslere sevk 

ediliyor.

Civcivler 35-45 gün kadar süreyle, 

üretici firma ile sözleşmeli çalışan 

çiftliklerdeki kümeslerde kalıyorlar. Bu 

süre içinde üretici firmanın veteriner 

hekim ve/veya ziraat mühendisleri 

çiftlikleri sürekli ziyaret ederek, sağlık, 

hijyen ve hayvanların yaşam şartlarını 

denetliyor.

 Entegre tavuk üretim tesislerinin her 

birinin, kapasitesine göre, sayıları binlerle 

ifade edilen sözleşmeli çiftliği bulunuyor. 

Bu çiftliklerde aynı anda on binlerce etlik 

piliç yetiştiriliyor. Kümesler, bölgesel 

çevre koşulları da dikkate alınarak, 

dünya standartlarına uygun biçimde inşa 

ediliyor. Hayvanların bulunduğu ortamlar 

uluslararası standartlara ve hayvan refahına 

uygun biçimde oluşturuluyor. Kümeslerde 

altlık, havalandırma, ısıtma ve soğutma ile 

ilgili olarak hayvanların istediği koşullar 

sağlanıyor. 

Havalandırmaya özel bir önem 

veriliyor. Civcivlerin yaşam şartlarının 

stresten uzak ve en konforlu hale 

getirilmesi amacıyla kümesin nem oranına 

ve sıcaklığın dengeli dağılımına özen 

33 ‘C sıcaklığa ihtiyaç duyulan civcivler 

büyüdükçe, ihtiyaç duydukları ortam 
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sıcaklığı 24’C ye dek düşüyor. Kümesler 

ve ekipmanlar civcivler gelmeden önce 

çok iyi bir şekilde yıkanarak temizleniyor, 

dezenfekte ve fumige ediliyor. Kümeslerin 

içerisine ve bulunduğu alana, sorumlusu 

hariç insan, yabani ve evcil hayvan giriş 

çıkışı tamamen kontrol altında tutularak, 

tavukların her türlü hastalık yapıcı 

mikrop ile teması ortadan kaldırılıyor. 

Kümeslerde metre kareye ortalama 13 

civciv düşüyor. Bu sayı kümes koşullarına, 

kesim yaşına, coğrafi bölgeye ya da içinde 

bulunulan mevsime bağlı olarak dünyada 

da uygulandığı gibi 10-18 arasında 

değişebiliyor.

 Piliçler büyüme süreci içerisinde, 

yaşına göre içeriği ve miktarı değişen 

oranlarda planlı biçimde yem yiyor. Bu 

sürecin sonunda piliçler 1800-2700 gram 

canlı ağırlığa ulaşmış olarak kesimhaneye 

sevk ediliyor. Piliçler sevk edilmeden 

önce mutlaka veteriner hekimler 

tarafından sağlık kontrolleri yapılıyor. 

kasaları ya da konteynırlara konuyor, özel 

araçlarla çiftlikten alınarak kesimhaneye 

gönderiliyor. Hayvanların yüklenmeleri 

ve sevkiyatları sırasında gereken özen 

gösteriliyor, hayvan refahı ile ilgili 

kurallar en iyi bir şekilde uygulanıyor. 

Hayvanlar kesimhaneye ulaşmalarını 

takiben veteriner hekimler tarafından ön 

yapılıyor.  Daha sonra kesim işlemleri için 

canlı kabul bölümüne alınıyor. Burada da 

hayvan refahı ile ilgili kurallar en iyi şekilde 

uygulanarak robot askılara takılıyor, bu 

hariç) bir daha el değmiyor ve her şey 

otomatik olarak yapılıyor.

Robot askılara takılarak kesime alına 

piliçler önce düşük voltajlı elektrik şoku ile 

sersemletiliyor ve kesiliyor. Hayvanlardaki 

tüm kanın akması sağlanıyor. Kesim 

işleminden sonra tüyleri yumuşatılıyor, 

özel makinelerde tüylerinden arındırılıyor. 

Otomatik makinelerle iç organları 

çıkartılarak alındıktan sonra karkaslar 

suyla yıkanıyor, veteriner hekim 

) geçiriliyor, ardından buzlu su ya da 

soğuk hava ile soğutuluyor. En sonunda 

ağırlıklarına göre gruplandırılıyor, 

bütün olarak ya da parçalara ayrılarak 

ambalajlarına konuluyor ve soğuk hava 

depolarına naklediliyor. Parçalama 

ve ambalajlama işlemleri de otomatik 

makinelerle gerçekleştiriliyor.

Dünya’da Piliç Eti Üretimi

Dünya piliç eti üretiminde A.B.D., 

Brezilya ve Çin’nin açık ara önde olduğu 

görülmektedir. Türkiye ise sürekli yükselen 

bir eğilimdedir. Türkiye piliç eti üretiminde 

dünyada 8. Sıraya yerleşmiştir. 

Avrupa Birliği ülkeler topluluğu 

olduğu için sıralamada dikkate 

alınmamıştır. Avrupa Birliği’nde yer alan 

ülkeler içerisinde Türkiye’den fazla üretim 

yapan ülke bulunmamaktadır. Türkiye 

Avrupa’da birinci sıradadır. 

Dünyada tavuk yetiştiriciliğine bir 

örnek: Vincent Lenard Tavuk Çiftliği, 

Label Rouge Sertifikalı Üretim

Fransa’da Free Range, Label Rouge 

standartlarıyla konvansiyonel ve organik 
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üretim yapan, kafessiz, serbest dolaşan 

ya da serbest sistem/otlatmalı tavukçuluk 

olarak ifade edilen etlik piliç üretim 

modeli Fransa tavuk et pazarında %25 

paya sahiptir. Bu üretim modelinde satılan 

etlik piliç, kaliteli tavuk eti sınıfında yer 

alıyor. Normal üretimden elde edilen 

tavuk etine göre 2 kat daha yüksek fiyattan 

alıcı buluyor. Ayrıca pazarda Fermirer de 

Loue, Normand ve Janze üreticileri önemli 

bir paya sahip. Fransa’da her bölgede 

serbest sistem tavukçulukta, kooperatif 

çatısı altında kaliteli tavuk eti ve yumurta 

üretimine yönelmiş durumda. Bu modelde 

hayvan refahı en üst düzeyde tutuluyor, 

kümes içinde 1 m2 kapalı alanda en fazla 

11 hayvan barındırılıyor. Kümes dışında 

hayvan başına en az 2 m2 gezinme alanı 

bırakılmak zorunda. 

Vincent Lenard Tavuk Çiftliği’nde 

40 ha. arazi üzerinde 5 m. uzunluğa 9 

m. genişliğe 4.5 merkez, 3 m. yan duvar 

yüksekliğine sahip 5 kümes inşa edilmiş. 

Kümesler birbirinden 30 m. Uzaklıkta 

olacak şekilde araziye yerleştirilmiş. 

Kümeslerin dördünde yavaş gelişen 

et verim yönlü “Hubbard” ırkının 

yetiştiriciliği yapılırken, 1 kümeste de 

“Gine” tavuğu yetiştiriciliği yapılıyor. Her 

bir kümeste 1 dönemde yaklaşık 4,200 adet 

etlik piliç üretimi gerçekleştiriliyor. Janze 

Poullet üreticilerine bağlı olarak üretim 

yapan işletmeye civcivler 1 günlükken 

getiriliyor. Kümes içinde yem otomatik 

helezonlu yemliklerle, su ise küçük tas 

iki hafta yaklaşık %3.5 oranında ölüm 

oluyor. Geriye kalanlar yaklaşık 6 haftalık 

oluncaya kadar kümes içinde tutuluyor. 

Altıncı haftadan sonra dışarıya çıkartılıyor. 

Altıncı haftadan üretim sonuna kadar 

ölüm oranı %2’nin altında gerçekleşiyor. 

Etlik piliçler 81 günlük yaşa ve yaklaşık 

2.1 kg. canlı ağırlığa ulaştığında kesime 

üretiminde Gine tavukları 94 günlük 

yaşa ve 2 kg. canlı ağırlığa ulaştığı zaman 

kesime gönderiliyor.) 

Fransa’da endüstriyel üretim bütün 

tavuk, Fransa marketlerinde kilosu 3,29 

Euro’dan satışa sunulurken, Label Rouge 

standartlarında üretilen bütün tavuk 6,5 

Euro’dan satılıyor. Parçalama sonrası Label 

Rouge etiketli göğüs etinin satış fiyatı 21,52 

Euro’ya ulaşabiliyor. Ayrıca endüstriyel 

üretim yumurta tanesi, 0.20-0.22 Euro’dan 

Free Range ve Label Rouge etiketiyle 

üretilen yumurta 0.28-0.34 Euro’dan satışa 

sunuluyor. 

Ülkemizde Piliç Eti Üretimi 

Türkiye’de piliç eti üretim sektörüne 

1990’lı yıllarda büyük yatırımlar yapılmaya 

başlanmış ve ve bu yatırımlar 2000’li 

yıllarda da sürdürülerek Avrupa ve Dünya 

standartlarını yakalamıştır. Sektördeki 

entegre firmalar, damızlık, kuluçkahane, 

yem fabrikası, kesimhane, ve pazarlama 

tesislerine sahiptirler. Sözleşmeli üretim 

modelini uygulayarak sahada mevcut 

çiftliklerin tamamına yakınını üretim 

zincirine dahil etmişlerdir. 

Türkiye’de toplam kanatlı et üretimi 

2003 yılında 853,345 ton iken, 2013 

yılında 1,923,500 tonla yaklaşık 2,3 kat 

artmıştır. Aynı değerlendirme piliç eti için 

yapıldığında; piliç eti üretimi 2003 yılında 

768,012 ton iken 2013 yılında %133 artarak 

1,791,000 tona ulaşmıştır. 

Ülkemizdeki kanatlı et üretiminin 

firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’deki entegrasyon modeli aşağıda 

verilmiştir. 

Entegre firmaların sahip olduğu 

tesislerin birçoğu, diğer ülkelere göre daha 

yeni ve daha ileri teknolojinin kullanıldığı 

tesislerdir. Üretim, entegre firmaların Gıda 
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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanları 

tarafından sürekli denetlenen tesislerinde, 

damızlık kümeslerinden kuluçkahaneye, 

hammadde üreticisinden yem fabrikasına, 

çiftliklerden kesimhaneye, kesimhaneden 

marketteki buzdolabına kadar ki tüm 

süreçlerde “Gıda Güvenliği” ilkelerine 

uygun olarak, uluslararası normlar 

çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

Sektör, son yıllarda biyogüvenlik 

konusunda da önemli ilerlemeler 

kaydetmiş, ayrıca bakım ve beslenme 

koşulları ile yem kalitesinde sürekli 

iyileştirmeler sağlanmıştır. Böylece daha 

sağlıklı ve kaliteli piliç üretilmekte ve 

dolayısıyla maliyetler de düşmektedir. 

Tavukların 45 Gün İçinde Kesime 

Hazır Duruma Gelmesi 

Pilicin normal yetiştirilme süresi 

45 gün ve hatta istenilen kesim ağırlığına 

bağlı olarak daha da aşağısı ya da yukarısı 

olabilir. Bu süre damızlıkçı firmaların 

sürekli yaptıkları ıslah çalışmaları ve iyi 

yetiştiricilik uygulamaları ile devamlı 

olarak geriye çekilmektedir. 1925 yılında 

112 gün olan kesim yaşının sürekli 

olarak kısaldığı aşağıdaki tabloda açıkça 

görülmektedir. Aynı şekilde 1925 yılında 

sadece 1.14 kg. ulaşabilen piliçler 45 

günde rahatlıkla 2.5 kg. ve üzerine 

ulaşabilmektedir. 

Etçi tavukların günümüzde bu 

derece hızlı büyümelerinin esas nedeni 

beslenmeleri ile ilgili değildir. Esas 

olarak bu büyümenin %85’i genetik 

seleksiyonlardır. Beslenme ve diğer bakım 

şartlarının buradaki etkisi sadece %15’dir. 

Genetik seleksiyon; genetiği değiştirilmiş 

iş, yıllar süren ıslah ve seleksiyon 

sonucu en yüksek et verimine ve hızlı 

gelişme özelliğine sahip tavuk ırklarının 

elde edilmesi ve bunların birbirleriyle 

melezlenmesiyle civciv elde edilmesidir. 

Genetik ıslah sayesinde çok hızlı büyüme 

performansına sahip olan etlik piliçlerin 

bu genetik potansiyeli ortaya koyacak 

düzeyde en az 40 farklı besin maddesini 

yeterli ve dengeli alma zorunluluğu vardır. 

Bunun için tek bir yem değil, pek çok yem 

hammaddesinin karışımından oluşan 

karma yem kullanılmaktadır. Uzun 

yıllardır yapılan araştırmalar sayesinde 

etlik piliçlerin kuluçkadan çıkışı takip eden 

civciv döneminden kesim yaşına ulaşana 

kadarki 40-45 günlük yaşam periyodunda 

gereksinim duydukları besin maddeleri 

ve miktarları dönemsel-haftalık olarak 

belirlenmiştir. 

Kaynakça
www.fao.org 

www.nationalchickencouncil.org

Abdullah Eşidir, Lokman Pirim, Kanatlı Hayvancılık 

Sektör Raporu

Hasad Dergisi, Ekim 2013, s. 340,
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Tarımsal alanda Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

yürütülen ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Programı’ kapsamında 

verilecek tarımsal proje desteklemeleri 

konusunda İzmir Ticaret Borsası üyelerini 

bilgilendirmek amacıyla 25 Kasım 2014 

Salı günü İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis 

Salonu’nda eğitim düzenlendi. 

Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube 

İl Müdürü Ali Akar ve Kırsal Kalkınma ve 

Örgütleme Şube Müdürlüğü’nden Ziraat 

Mühendisi  Gülay Ateş tarafından verilen 

eğitime İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yılmaz ve 

İzmir Ticaret Borsası üyeleri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Genel 

Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak, 9. etabı 

gerçekleştirilecek olan ‘Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

kapsamında, Türkiye genelinde tarım 

potansiyelini harekete geçiren, istihdam 

yaratan, bölgesinde üretici gelirlerini 

artıran, tarım-sanayi entegrasyonunu 

sağlayan yüzlerce projenin hayata 

geçtiğini, bu projelerin kırsal kalkınma 

için model yarattığını söyledi. Nacak, 

İzmir’de yürütülen projelerde, proje 

sahiplerine sağladıkları destek için Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir 

İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ileterek,  

eğitim ve bilgilendirme programları 

için  İzmir Ticaret Borsası’nın her zaman 

işbirliğine hazır olduğunu belirtti. 

Doğal kaynaklar ve çevrenin 

korunmasını dikkate alarak, kırsal 

alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, 

tarımsal üretim ve tarıma dayalı 

sanayi entegrasyonunun sağlanması 

için küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

desteklenmesi, tarımsal pazarlama 

altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 

güçlendirilmesi gibi esasları belirlemek 

üzere 26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi 

Gazete’de ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Programı Kapsamında 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 

Desteklenmesi’ hakkında yayınlanan tebliğ 

ile ilgili bilgi veren Gülay Ateş ise,  program 

kapsamında, gerekli belgeleriyle birlikte 

başvuruda bulunan ve Bakanlık tarafından 

uygun görülen yatırım projelerinde, esas 

proje tutarının yüzde 50’sinin hibe yolu ile 

destekleneceğini aktardı.

Tebliğ ve uygulama esasları hakkında 

sunum gerçekleştiren Gülay Ateş, sunumun 

ardından geçilen soru-cevap bölümünde 

her biri farklı sektörleri temsilen katılan 

İzmir Ticaret Borsası üyelerinden gelen 

soruları yanıtladı. 

Soru-cevap bölümünün ardından, 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Yalçın Yılmaz, Kırsal 

Kalkınma ve Örgütleme Şube İl Müdürü 

Ali Akar ve Ziraat Mühendisi  Gülay Ateş’e 

toplantıya vermiş oldukları katkı sebebiyle 

İzmir Ticaret Borsası adına birer plaket 

takdim etti. 

İTB’den Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı eğitimi

Gülay Ateş, İ. Yalçın Yılmaz, Ali AkarGülay Ateş, İ. Yalçın Yılmaz, Ali Akar
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Adnan Yıldırım’dan İTB’ye ziyaret

T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Adnan Yıldırım, 20 Ekim 2014 tarihinde 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve Yönetim Kurulu 

Üyelerini ziyaret etti.

Annem Kanseri Yendi Aracı 

Nevşehir’de

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin ‘Annem 

Kanseri Yendi’ projesi kapsamında 

TOBB’un desteğiyle Sağlık Bakanlığı’na 

bağışlanan ve il il gezerek kadınlara 

yönelik ücretsiz kanser taraması yapan 

mobil mamogram cihazı Nevşehir’de 

hizmet verdi. 02 Ekim 2014’te T.C. 

Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare 

Davutoğlu ve Gaziantep Belediye Başkanı 

Fatma Şahin tarafından ziyaret edildi.

Işınsu Kestelli’den DTO İzmir 

Şubesi’ne ziyaret

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 15 Ekim 

2014’te Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ü 

ziyaret etti.

Yukarı Avusturya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi’nden İTB’ye ziyaret

Öğrenci Değişim Programı 

kapsamında 9 Eylül Üniversitesi İşletme 

Fakültesi tarafından misafir edilen 

Yukarı Avusturya Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi, Küresel Satış Yönetimi 

Yüksek Lisans Öğrenci Grubu 14.10.2014 

tarihinde İzmir Ticaret Borsası’nı 

ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere Genel 

Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak ve Arge 

Müdürlüğü tarafından İzmir Ticaret 

Borsası faaliyetlerini tanıtan bir sunum 

yapıldı ve Pamuk ve Üzüm salon işlemleri 

hakkında bilgi verildi.

Türk – Singapur İş Konseyi 

düzenlendi 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 13 Ekim 

2014 tarihinde gerçekleştirilen Türk – 

Singapur İş Konseyi’ne katıldı. (foto altı: 

T.C. Ekonomi Bakan Yrd. Adnan Yıldırım, 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli ve Singapur Başbakanı Lee Hsien)

İTB Ajan ve Simsarları bir araya 

geldi 

İzmir Ticaret Borsası’nda faaliyet 

gösteren Ajan ve Simsarlar ile Yönetim 

Kurulu Üyeleri 14 Ekim 2014 tarihinde 

düzenlenen yemek organizasyonunda bir 

araya geldi. Yemeğin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Borsa’da faaliyet 

KISA HABERLERKISA HABERLER
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gösteren ajan ve simsarlarla bir araya 

gelmemin kendilerini mutlu ettiğini 

söyleyerek, bu tür organizasyonların 

iletişimi güçlendirmede oldukça 

önemli olduğunu ve daha sık yapmayı 

hedeflediklerini belirtti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetimi 

basın yöneticileri ile buluştu

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri İzmir’de faaliyet gösteren basın 

yöneticileriyle 15 Ekim 2014’te düzenlenen 

yemekte bir araya geldi. Toplantının açılış 

konuşmasını gerçekleştiren Işınsu Kestelli, 

düzenlenen organizasyonla birlikte 

basın yöneticileriyle bir araya gelmekten 

duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 

herkese katılımları dolayısıyla teşekkür 

etti.

Vakıfbank yetkililerinden İTB’ye 

ziyaret 

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı 

Ramazan Gündüz ve beraberindeki heyet 

20 Ekim 2014’te İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 

Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

İTB Yönetimi Yeni Asır Gazetesi’nin 

120.yıl törenine katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt 

ve Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü 20 

Ekim 2014’te yapılan Yeni Asır Gazetesi 

120.yıl kutlama törenine katıldı. 

Aydın Ticaret Odası proje lansman 

toplantısına İTB’den katılım

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

27 Ekim 2014 tarihinde TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştiraki ile yapılan 

“Aydın Ticaret Odası Çağ Atlıyor’’ adlı 

projenin lansman toplantısına İzmir 

Ticaret Borsası’nı temsilen katıldı.

İzmir Ticaret Borsası heyeti 29 

Ekim kortej yürüyüşüne katıldı 

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Ticaret 

Borsası Üye ve personelinden oluşan 

heyet Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 

Alsancak’ta gerçekleştirilen kortej 

yürüyüşüne katıldı.

İTB Meclis Başkanı Kocagöz ICAC 

genel kurul toplantısına katıldı

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz 2 - 7 Kasım 2014 tarihleri 

arasında Yunanistan’da gerçekleştirilen 

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi’nin 

(ICAC) 73. Genel Kurul Toplantısı’na 

katıldı.

Fikri Işık İzmir iş dünyası ile bir 

araya geldi

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
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Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz, 

Yalçın Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Bülent Uçak 19 Kasım 2014’te İzmir 

Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Fikri Işık’ın İzmir iş dünyası ile buluşma 

toplantısına katıldı.

İTB Heyeti 5.Uluslararası Bitkisel 

Yağ, Hububat ve Yem Hammaddeleri 

Konferansı’na katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Başkan 

Yardımcıları Yalçın Yılmaz, Ercan 

Korkmaz ve Sayman Üye Bülent Arman 

03 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da 

düzenlenen 5.Uluslararası Bitkisel 

Yağ, Hububat ve Yem Hammaddeleri 

Konferans ve Sergisi’ne Borsa’yı temsilen 

katıldı.

İTB Yönetimi İzmir çevresinden 

gelen Oda/Borsa başkanları ile biraraya 

geldi

İzmir çevresinden gelen Oda ve 

Borsa Yönetim Kurulu Başkanları 04 

Aralık 2014’te İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen yemek organizasyonunda 

biraraya geldi.

TOBB heyetinden T.C. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

ziyaret

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 

ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli’nin de yer aldığı 

TOBB’a bağlı Oda/Borsa başkanlarından 

oluşan heyet 12 Aralık 2014’te T.C. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 

makamında ziyaret etti.

DEİK Olağan Genel Kurulu 

gerçekleştirildi

DEİK Olağan Genel Kurulu, T.C. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 

Vardan’ın ev sahipliğinde 20 Aralık 2014’te 

İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurula 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı ve DEİK Denetim Kurulu Üyesi 

Işınsu Kestelli de katıldı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli Oda Başkanları ile biraraya geldi

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Kastamonu, Tavas, 

Of, Kütahya ve Burhaniye Ticaret Odaları 

Yönetim Kurulu Başkanları ile 13 Aralık 

2014’te biraraya geldi.

İTB’den ekonomi muhabirleri ile 

sohbet toplantısı

İzmir Ticaret Borsası tarafından her 

yıl geleneksel olarak düzenlenen ekonomi 

muhabirleri ile sohbet toplantısı bu yıl 

18 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi. 

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Genel 

Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak, Ar-Ge 

Müdürü Mustafa Yağcıoğlu, Kurumsal 

İletişim Müdürü Rana Çalık ile basın 

biriminden Serap Dikmen Ahmetoğlu ve 

Çiğdem Arman’ın yer aldığı toplantıya 

yerel basında görev alan çok sayıda 

ekonomi muhabiri katılım gösterdi.

Menemen Ticaret Odası’ndan 

İTB’ye ziyaret

Menemen Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ve Sayman 

Üye Ali Akbarlak 29 Aralık 2014’te İzmir 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ve Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz tarafından karşılanan heyet ile 

güncel ekonomik konular hakkında görüş 

alışverişinde bulunuldu.

UPK Genel Kurulu yapıldı

Kocagöz, güven tazeledi

 Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) 2014 

yılı seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

25 Kasım 2014’te TOBB İkiz Kuleler 

Sosyal Tesislerinde yapıldı. İzmir Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 

güven tazeleyerek ikinci kez UPK Yönetim 

Kurulu Başkanı seçildi.
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