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.İzmir Ticaret Borsası ailesi olarak kurumsal haberlerimiz ve araştırma yazılarımızla sizlerle birarada olduğumuz 

dergimizde 90.sayımıza ulaştık. Bu sayımızda da içeriği dopdolu bir dergiyle yine karşınızdayız...

İzmir Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Köşemizin bu sayımızdaki konuğu Yağlı Tohumların Toptan Ticareti Komitesi 
oldu. İTB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak moderatörlüğünde bir araya gelen Komite Başkanı Reşat 
Savaşan, Başkan Yardımcısı Halit Erimez, üyeler Moiz Hemsi, Salih Nejat İblar, Satılmış Ömeroğlu ve Ruhi Ünalan 
beyin fırtınası metoduyla gerçekleşen toplantıda sektörlerine ait sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koydular.

Dünyadan Tarım köşemizde bu sayımızda, Ar-Ge Uzmanı Ezgi Korkmaz, dünyada yumurta tavukçuluğu sektörünü 
mercek altına aldı. Bununla birlikte Ar-Ge Uzmanı Bilge Keykubat’ın kahve tarihine ilişkin olarak hazırladığı derleme 
yazısını da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin “Tarımda küresel trendler ve Türkiye” başlığıyla paylaştığı yazısı; 
İzmir Ticaret Borsası ile Yaşar Üniversitesi arasında madde bağımlılığı ile mücadele projesi iş birliği protokolü, İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Başkanı Aysel Öztezel’in son dönemlerde giderek artan kadına yönelik şiddete karşı ortak sağduyu açıklamaları, 
İzmir’de gerçekleştirilen AgroExpo ve AnimalExpo Fuarı, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli’nin konuşmacı olarak yer aldığı Türkiye İnovasyon ha�ası kapsamında düzenlenen  “Sıradışı kadınlar” 
paneli, Borsa üyelerine yönelik düzenlenen UMEM Beceri’10 ve Ticari Alacak Sigortası ve Risk Yönetimi 
Bilgilendirme Eğitimi, BİST eski Başkanı İbrahim Turhan’ın Borsamızı ziyareti, ELİDAŞ 2014 pamuk hasat sezonu 
basın toplantısı, TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Genel Kurulu, Göztepe ve Altınordu Spor Kulüplerinin Borsamızı 
ziyaretleri, Borsa yöneticilerinin katıldığı etkinlikler, konferanslar, törenler, Borsamıza yapılan ziyaretlere ait 
haberler sayfalarımızda yer buldu.
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2015 yılının ilk çeyreğini geride bırak-
tık. Bu üç ayda tarım ve hayvancılığı yine, 
gıda fiyatlarının en�asyona etkisi gibi 
sevimsiz bir konu üzerinden konuştuk. 
Temel meselelerimizi, yapısal sorunlarımızı 
göz ardı etmeye devam ediyoruz.

Türkiye, 1990’ların ortasından itibaren 
küresel ekonomiye adapte olma yolunda 
hızla değişti. Adaptasyon şartlarını biz 
ortaya koyamadığımız için, küreselleşme-
nin neye ihtiyacı varsa ona evrildik. Sanayi-
den ihracata, tarımsal üretimden finans 
sektörüne kadar her alanda yeni bir denge 
kuruldu. Bu denge, cari açık, teknoloji ve 
yüksek dış finansman ihtiyacı gibi, 
Türkiye’yi sürekli dış gelişmelere açık tutan 
bir yapıyı beraberinde getirdi. Tarımda da 
neyi ekip neyi ekmeyeceğimizden tutun, 
emtia fiyatlarının seyrine kadar her alanda, 
giderek artan bir dışa bağımlılık yaşadık, 
yaşıyoruz. 

Bugün, dünya tarımında yeni bir trend 
değişikliğinin belirtilerini yaşıyoruz. Eğer 
bu trend değişikliğine, geride kalan 20 
yıldaki alışkanlıklarla benzer bir tepki 
verirsek, büyük hataya düşmüş oluruz. Peki, 
nedir bu trend değişiklikleri?

• Öncelikle dünya tarım ürünlerin-
de arz/talep dengesi değişiyor. Dünya, Çin 
başta olmak üzere, zenginleşmekte olan 
kalabalık ülkelerin artan talepleri nedeniyle 
arz açığının egemen olduğu yeni bir 
döneme geçiyor. Çin’in, 2000 yılında 10 
milyar dolar olan tarım ürünleri ithalatı, 
2013 yılında 123 milyar dolara yükseldi. 

•Artan taleple daha çok meyve ve sebze 
üretimi, hububat alanlarını kısıtlayacak. 

•Geniş tarım alanları çölleşme ve 
erozyon nedeniyle hasar görmeye devam 
ediyor.

•Dünyada tarımsal destekler azalıyor ve 
karlılık giderek geriliyor.

•Kişi başına düşen tarım arazisi, özellik-
le gelişmekte olan ülkelerde hızla azalıyor. 
FAO’ya göre bugün kişi başına 0.23 hektar 
olan tarım arazisi, 2050 yılında 0.15 hektara 
kadar düşecek.

•2003-2012 yılları arasında dünyadaki 
tarım üretimi yıllık ortalama yüzde 2.1 
artarken, bu oran 2013-2020 arasında yüzde 
1.5 seviyesine inecek.

•Eğer tarımsal üretimi teşvik artmazsa 
gelecek 10 yılda gıda fiyatlarında yüzde 40’a 
varan artışlar bekleniyor.

Görüldüğü üzere, dünya tarımında, 
yenilikçi ve verimlilik odaklı çalışan ülkeleri 
dışarıda bırakarak, genel trendin negatif 
olduğunu söylemek mümkün. Türkiye, bu 
zor dönemde akıntının tersine yüzüp 
pozitif ayrışmayı başarabilirse, 2023’e daha 
güçlü girme lüksümüz olur. Bütün mesele 
bu irade ve öngörüyü gösterebilmekte!

Tarımda 
küresel trendler 
ve Türkiye
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Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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İzmir Ticaret Borsası’nın Sosyal 
Sorumluluk Projesi olarak belirlenen, 
Madde Bağımlılığı ile Mücadele 
Kampanyası kapsamında Yaşar 
Üniversitesi ile geniş kapsamlı bir işbirliği 
projesi hazırlandı. Projenin uygulamaya 
geçilmesinde ilk adım olan işbirliği 
protokolü imza töreni ve kampanya 
tanıtımı basın toplantısı, 26 Ocak 2015 
Pazartesi günü İzmir Ticaret Borsası Yeni 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Mustafa Toprak 
himayelerinde gerçekleştirilen toplantıya; 
İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
İsmail Akıntürk, İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat 
Barkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ümit Atabek, İzmir Ticaret Borsası 
Yönetimi ve çok sayıda basın mensubu 

katıldı.
İzmir Valisi Mustafa Toprak, “Bu gün 

bahtiyarız, çünkü çok önemli bir projedeki 
iş birliğini somut olarak başlatmanın 
heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Bu 
tarihi bina içerisinde yine tarihe geçecek 
önemli bir çalışmayı İzmir’in özelinden 
Türkiye’nin geneline ve küresele yaymayla 
ilgili önemli bir çalışmayı da buradan 
başlatıyoruz. Ticaret Borsamıza, Ticaret 
Borsasının şahsında bu önemli konuda 
harekete geçiren değerli Yönetim Kurulu 
Başkanımıza, Meclis Başkanlığımıza ve 
tüm üyelerimize, Ticaret Borsamızın her 
bir ferdine teşekkürlerimi sunuyorum. 
Şüphesiz ki uyuşturucu madde bağımlılığı 
madde kullanımı, toplumun geleceğini 
yok eden, tehdit eden, geleceği emanet 
ettiğimiz özellikle gençlerin geleceğini 
tahrip ederek toplumların ileriye gitmesini 

engelleyen önemli bir sorun. Biz bu 
ilde konunun hassasiyetini, sıkıntılarını 
biliyoruz. Toplumu getirdiği noktayı, 
tehlikeli uçurumu görüyoruz. Bu konuda 
biz de katkı sağlıyoruz diyeceklere daha 
fazla ihtiyacımız var. Topluma yön veren, 
toplumda söz sahibi olan, toplumu 
etkileyen, topluma rehberlik eden sivil 
toplum örgütleri yerel yönetimler gibi 
diğer alandaki tüm örgütlerimizin de bu 
manada katkı sağlayacağım diyorsa, bu 
insani ve vicdani sorumluluğumuzu yerine 
getirebilecek bu projede yer almaları 
gerekiyor. Ticaret Borsamızın bu davranışı, 
bu katkı sağlayıcı girişimi alkışlanacak bir 
şey.” dedi.

Madde bağımlılığı ile mücadele 
konusunun uzmanlaşmış bir yaklaşım 
gerektirdiğini belirten Mustafa Toprak, 
“Bu bağlamda mücadele edeceğimiz 
alandaki kişi ya da kişileri yaş grubuna 
bakmaksızın uzaklaştırmadan, 
ötekileştirmeden kendimizden bir parça 
olarak görüyoruz ve konuya bilinçle 
yaklaşarak sonuca ulaşabileceğimizi 
biliyoruz. İnsan unsuru en değerli varlık. 
Ona yönelik herhangi bir tehdidi en iyi 
şekilde analiz etmemiz, konuyu içselleştirip 
ona uygun bir mücadele metodunu da 
ortaya koymamız gerekiyor. Bu metotta 
şüphesiz ki Borsamızın çalışması herkes 
için örnek alınması gereken bir çalışma. 
Bizim sadece İl Emniyet Müdürlüğümüze 
konuya kendi alanları doğrultusunda 
hassasiyetleri için minnettarız, ancak 
sadece Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer 
ayrıntılı teknik güvenlik birimlerimizle bu 
mücadelede tek başına mesafe almamızın 
yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu 
noktada birlikte çalışabileceğimiz tüm 

İzmir Ticaret Borsası’ndan 
Madde Bağımlılığı ile Mücadele Kampanyası

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİSOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
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kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, 
meslek örgütleri ve toplumun yapı taşı 
olan ailelerimizin mutlaka o mücadelede 
ortaklaşa çalışma içerisinde bulunması 
gerekiyor. Bir meslek örgütü olarak 
Borsamızın bunu kendine önemli bir 
hedef olarak koyup, insani bir görevi ve bir 
başka açıdan bakıldığında da bir ülkenin 
geleceğini ve o gelecek içerisinde o ülkeyi 
oluşturan insan grubunu tehdit eden bir 
sorunu ortadan kaldırmada, yine ülke 
için önemli bir meslek grubunun hedefine 
koyması önemli” diye konuştu.

Çalışmaların bilimsel olması 
gerekiyor 

Güncel gelişmeler karşısında 
ve sorunun çözümünde tüm kurum 
kuruluşların her bir kesimin meseleye 
ortaklaşa katkı sunması gereken taraflar 
olduğunu belirten Vali Toprak, “Bu 
konuda sadece güvenlik birimlerini 
yaklaşımı ve projeleriyle mesafe almak, 
sona erdirmek problemi çözmede yeterli 
olmuyor. Bu çalışmaları önemsiyoruz. 
Diğer taraftan bu çalışmaların 
bilimsel olması gerekiyor. Burada algı 
mühendisliğini gerçekleştirmemiz lazım. 
Bu çok önemli. Biz bir sorunu ortaya 
koyduğumuzda o sorunu hangi şekilde ve 
metotlarla çözeceğiz, içsel ve dışsal olarak 
hangi faktörler var? Bunların etkilen 
kısımları, dışarıdan ve içeriden ne gibi 
sıkıntıları var? O sorun alanındaki insan 
grubunu etkileyen hangi faktörler var? 
Nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Nasıl bir 
tavır almamız gerekiyor? İletişim dilinde 
yaklaşım dilinde tedavi dilinde nasıl bir 
konsept belirleyeceğiz? Bunların ortaya 
çıkması gerekiyor. Her bir yaş grubu çok 

önemli ve bir de tüm bunların ötesinde 
belki aile bireyleri olarak yaşı bunların 
üzerine çıkmış olsa bile aile bireylerini 
etkisi altına alan bir grup var. Dolayısıyla 
bu manada özel, bilimsel ve ne yaptığımızın 
yol haritasını çizecek, ona göre bir yol 
haritası çıkaracak bir çalışmaya ihtiyaç 
var. Onun için ilimizin ve ülkemizin 
en önemli üniversitelerinden biri olan 
Yaşar Üniversitemizin değerli rektörü ve 
çalışma ekibiyle bu konuda İzmir Ticaret 
Borsamızın yapacağı çalışmaya bir bileşen, 
bir katkı sağlayıcı, bir çözüm bulucu olarak 
hiçbir şey istemeksizin bunu hedeflemeleri 
bizim için her türlü değerin üstündedir. 
İlimiz adına, ülkemiz adına hayırlı 
çalışmalar olmasını temenni ederim. 
Teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Burada 
bir arada olma gerekçemiz, biraz sonra 
detaylıca anlatılacağı gibi, madde 
bağımlılığıyla mücadeleye destek olmak. 
İzmir Ticaret Borsası olarak niçin 
böyle bir işin içinde bulunduğumuzu 
birkaç cümleyle izah etmek isterim. İş 
dünyasından politikacısına, güvenlik 
güçlerinden üniversitesine kadar 
hepimizin ortak bir ülküsü var: O da, bu 
ülkede yaşayan herkesin refah düzeyini 
yükseltmek ve çocuklarımıza daha güzel 
bir gelecek bırakabilmek. İzmir Ticaret 
Borsası olarak varlık sebebimiz, tarlada 
yetişen ürünün; üzümün, pamuğun, 
fidanların yeşerip büyümesi, piyasaya 
çıktığında tohum aşamasından meyvenin 
olgunlaşmasına kadar sarf edilen büyük 
emeğin karşılığını hakkıyla bulmasıdır. Bu 
öyle bir süreçtir ki her aşaması ilgi ister; 
geceli gündüzlü çaba ister... Çünkü bir 
yandan siz yetiştirmeye çalışırsınız, diğer 

yandan da pek çok dış faktör gözünüz 
gibi baktığınız ürününüzden beslenerek 
kendi hayatını sürdürmeye uğraşır. Eğer 
biraz ilgiyi eksik ederseniz yaban otu 
sarar bahçenizi... Süne ve kımıl zararlısı 
dadanır fidanınıza... Zararlılar kuşatır 
dört bir yanı... Ve yok olup gider emeğiniz, 
alın teriniz, göz bebeğiniz. İşte biz bugün 
karşınıza çıktığımız bu sosyal sorumluluk 
projesiyle; fidanlarımız kurumasın, 
meyveye dönüşecek çiçekler solmasın 
diyoruz. Biz hayat vermeye çalışıyoruz. Biz 
yeşertmek için çabalıyoruz” dedi. 

İzmir Ticaret Borsası’nın 124 
yıllık geçmişinin kendilerine verdiği 

sorumlulukla, yaşamın her alanında var 
olduklarını dile getiren Işınsu Kestelli, 
“Toplumun refahını, huzurunu, geleceğini 
tehdit eden her sorunun da karşısındayız. 
İşte tam da bu amaçla, bugün buradayız. 
Türkiye’nin 81 kentinde de İl Uyuşturucu 
ile Mücadele Koordinasyon Kurulu 
bulunuyor… İzmir Ticaret Borsası, bu 
kurula dahil olan ilk meslek örgütü 
olmayı başardı. Bize bu imkânı sağlayan, 
gençlerimize faydalı olabilme şansını 
tanıyan İzmir Valisi Sayın Mustafa 
Toprak’a huzurlarınızda teşekkür etmek 
istiyorum. Ayrıca bu süreçte işbirliğine 
açık yaklaşımları, bilgi paylaşmaktaki 
şeffaflıkları için İzmir İl Emniyet Müdürü 
Celal Uzunkaya’ya, İl Emniyet Müdür 
Yardımcımız Sayın İsmail Akıntürk’e, 
narkotik büroda görev yapan değerli 
amirlere ve personele de teşekkürü borç 
biliyorum” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası 
olarak kampanya çerçevesindeki 
sorumluluklarının toplumu, özellikle de 

Mustafa Toprak 
İzmir Valisi

Prof. Dr. Murat Barkan
Yaşar Üniversitesi Rektörü

Işınsu Kestelli
İTB Yönetim Kurulu Başkanı
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gençleri ve ebeveynlerini bilgilendirmek, 
onları giderek artan bu tehlike karşısında 
uyarmak olacağını dile getiren Kestelli, 
“Bunu yapabilmek için ciddi bir saha 
araştırmasına ve yoğun bir iletişim 
kampanyasına imza atacağız. Yola 
çıkarken bu işi nasıl yapacağımızı uzun 
uzun düşündük. Ön çalışma sürecimiz 
oldukça uzun sürdü, işimizin ne kadar zor 
olduğunu da aslında o zaman fark ettik. 
Direkt değil, dolaylı bir iletişime ihtiyaç 
var. Konunun hassasiyeti yapılacak olan 
kampanyada aynı zamanda, akademik 
bir çalışmayı şart koşuyor. Yolun tam 
bu noktasında da İzmir’in gözde eğitim 
yuvası Yaşar Üniversitesi ile el ele verdik. 
Yaşar Üniversitesi değerli Rektörü Prof. 
Dr. Murat Barkan ve Yaşar Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ümit Atabek hiç tereddüt etmeden bu 
büyük sorumluluğun bir parçası oldu. 
Rektör Hocamız bizzat işin başına geçti 
ve çalışmaları yönlendirdi. Kendilerine 
ve kıymetli çalışma arkadaşlarına çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Kestelli, konuşmasının son 
bölümünde 21 yaşında madde bağımlılığı 
nedeniyle hayatını kaybeden bir gencin 
ölmeden önce annesine yazmış olduğu 
şiirden bir bölümü katılımcılarla paylaştı:

Aynada değişen yüzümdü, değişen 
bendim...

Bilseydim düşer miydim bu çıkmaza...
Üzer miydim sizi, ağlatır mıydım ana...
Dost dediklerim itiyor beni uçuruma...

*** 
Seni düşünüyorum yaşamak istiyorum ana, 
Pişmanım ana pişmanım, hem de çok 
pişmanım...
Sizi ne kadar üzdüğümün farkındayım...
Siz üzülmeyin, derdime kendim yanayım...
***
Yine de oğlun olarak ölmek isterim ana...
Babama söyle ana, ne olur beni affetsin...
Benim de bir oğlum vardı, adı Kemal’di 
desin...
Mezarıma gelip de benim için dua etsin.
*** 
Hakkını helal eyle ana, yaklaşıyorum 
sona...
Bu son sefer çıkıyorum son yolculuğuma...
Genç yaşta kavuşuyorum kara toprağa...
İbret olsun kaderim ana ardımda 
kalanlara...

Şiirin ardından 21 yaşında hayata 
veda eden bir madde bağımlısının son 
pişmanlığına ait olan bu dizelerin durumun 
vehametini açıkça gözler önüne serdiğini 
belirten Kestelli, “Biz, gençlerimizi 
pişmanlığın artık bir fayda sağlamayacağı 
o son noktaya varmadan bilgilendirmek, 
bilinçlendirmek zorundayız. Bu yolculukta 
bizlerle birlikte olan herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Mücadele için algı mühendisliği 
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Murat Barkan ise, projenin başarıya ulaşması 
için bilimsel katkı vereceklerini, üniversite 
olarak tecrübelerine güvendiklerini ifade 

etti. Madde bağımlılığı olmayan ancak 
bağımlılık riski olan gençleri ve annelerini 
bilinçlendirmeyi hedefleyen bir iletişim 
kampanyası oluşturacaklarını duyuran 
Prof. Dr. Barkan, günümüzde uyuşturucu 
ticareti ve kullanımının ülkeler arasında 
“stratejik bir silah” olarak kullanıldığına 
dikkat çekti. Barkan, uyuşturucunun bazı 
ülkelerin içine bilinçli olarak sokularak, 
atom bombasından daha büyük tahribatlar 
elde edildiğini belirtti. Bunun uluslararası 
güç dengesinin uyuşturucuyla mücadelede 
görülmesi gereken büyük fotoğraf 
olduğuna işaret eden Barkan, içeride ise 
kuşaklar arası ilişkiyi zedeleyen, hırpalayan 
ve koparan bir zararlı alışkanlık olduğunu 
ifade etti.

Barkan, uyuşturucunun nereden ve 
nasıl hayatımıza geldiğini tespit etmenin 
zor olduğunu, bu nedenle bu meseleyle 
bilimsel temeller ışığında algıları yöneterek 
mücadele etmek gerektiğini söyledi.

Yaşar Üniversitesinin “algı 
mühendisliği” denilebilecek başarılı 
çalışmalarının bulunduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Barkan, ürettikleri bilimsel 
değerleri temel alarak İzmir Ticaret 
Borsası ile işbirliğinde yürütecekleri bu 
projenin de başarıyla sonuçlanacağından 
endişesinin olmadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İzmir 
Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi 
arasında işbirliği protokolü imzalanarak 
bu alanda yapılacak çalışmaların temeli 
atıldı.



MART 2015 -7

Agroexpo Eurasia 10.Uluslararası 
Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı ile 
Animalexpo 6. Uluslararası Hayvancılık 
Teknolojileri ve Süt Endüstrisi Fuarı’nın 
açılış töreni 12 Şubat 2015 Perşembe 
günü İzmir Kültürpark’ta gerçekleştirildi. 
Fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Ahmet Güldal, Ege Ekonomiyi Geliştirme 
Vakfı (EGEV) Başkanı Geza Dologh, İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

Açılışta konuşma gerçekleştiren 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir’in gelişmesinin tarım 

ürünleri ihracatıyla başladığını aktardı. 
Ege ve İzmir için tarım ve hayvancılığın 
temel sektör olduğunu belirten Kocaoğlu, 
Türkiye’nin kalkınması ve yaşam 
standardını arttırmasının yolunun tarım 
ve hayvancılığın büyütmekten geçtiğini 
vurguladı.

 Hedef 200 bin 
Orion Fuarcılık Genel Müdür Fatih 

Tan ise fuara geçtiğimiz yıl 647 firmanın ve 
150 bin ziyaretçinin geldiğini belirtirken 

bu yılki hedefin 200 bin 
kişi olduğunun altın çizdi. 
Toplam 6 holde 58 ülkeden 
708 katılımcı yer alırken, 
1500 otobüsle sektör 
çalışanlarının fuarı ziyaret 
etmesini sağlayacağız. Bu 
seneki ziyaretçi hedefimiz 
ise 200 bin kişi” dedi. 

Açılış konuşmalarının 
ardından fuarın resmi 
açılışını simgeleyen 
kırmızı kurdele kesildi. 

Açılış seramonisinin ardından İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Ticaret 
Borsası Onur Üyesi ve İzmir Fransa Fahri 
Konsolosu Zeliha Toprak ile Genel Sekreter 
Erçin Güdücü İzmir Ticaret Borsası’nın 
fuar standını ziyaret etti.

Fuarın üçüncü gününde ise 
İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter 
Yardımcısı Pınar Nacak, İsmail Uğural’ın 

moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
“Yaş meyve ve sebze ticaretindeki son 
gelişmeler” konulu panele Borsa’yı temsilen 
konuşmacı olarak katılarak katılımcılara 
konuyla ilgili bilgi aktardı.

İzmir Ticaret Borsası AGROEXPO 
ve ANİMALEXPO Fuarı’nda

FUARFUAR

Ercan Korkmaz, Zeliha Toprak, Erçin Güdücü

Dr. Pınar Nacak 
“Yaş meyve ve sebze ticaretindeki son gelişmeler” 
konulu panel

Dr. Pınar Nacak 
“Yaş meyve ve sebze ticaretindeki son gelişmeler” 
konulu panel
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Hazırlayan
Serap Dikmen AHMETOĞLU
İzmir Ticaret Borsası
Kurumsal İletişim Müdürlüğü 
Basın Danışmanı

5 Sorun

5 Çözüm 

•Üretim miktarının yeterli olmaması fiyat istikrarını 
engelliyor
•Nihai üründen alınan vergi oranı yüksek
•Üretim maliyetleri yüksek
•İlaç kalıntısı konusunda sorun yaşanıyor
•Yurtdışında rekabet konusunda dezavantaj yaşanıyor

•Üretimin artırılması ve düzenli bir üretim 
yapılabilmesi için tarım politikası geliştirilmeli
•Yağlı tohumlara özel geliştirilmiş bir devlet desteği 
uygulanmalı
•Çiftçiler ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmeli, 
bu konuda etkin denetim yapılmalı, ilaç kalıntı limitleri 
revize edilmeli
•Nihai üründen alınan vergi oranı düşürülmeli
•Yurdışında rekabet gücünü arttıracak düzenlemeler 
yapılmalı

Yağlı tohumlarda 
fiyat istikrarı sağlanmalı



MART 2015 -9

Meslek Komiteleri Köşesi’nin bu 
sayımızdaki konuğu Yağlı Tohumların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi oldu. 
İTB Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Pınar 
Nacak’ın moderatörlüğünde bir araya 
gelen Komite Başkanı Reşat Savaşan, 
Başkan Yardımcısı Halit Erimez, üyeler 
Moiz Hemsi, Salih Nejat İblar, Satılmış 
Ömeroğlu ve Ruhi Ünalan beyin fırtınası 
metoduyla gerçekleşen toplantıda 
sektörlerine ait  sorunları ve çözüm 
önerilerini ortaya koydular. 

Anason, rezene, susam, kimyon, 
haşhaş gibi geniş bir ürün yelpazesine 
sahip olan yağlı tohumlar sektöründe en 
büyük sorun olarak,  üretim miktarının 
yeterli olmaması ve buna bağlı olarak 
fiyat istikrarının sağlanamaması ön 
plana çıkıyor. Ülkemizde üretilen yağlı 
tohumların kalitesinin üstün özellikler 
göstermesine karşın dış piyasalarla 
rekabetinde de sorunlar mevcut. İlaç 
kalıntısı ise bir çok sektörde olduğu gibi 
yağlı tohumlarda da problem yaşatıyor. 
Üyeler, öncelikle üretimin artırılması için 
tarım politikası geliştirilmesi ve yüksek 
maliyetlere karşı bir destekleme yapılması 
gerektiğini belirtiyorlar. İlaç kullanımında 
çiftçinin eğitilmesi ve hatta ilaç kalıntı 
limitlerinin revize edilmesi gerektiğini 
vurguluyorlar. 

Yağlı Tohumların Toptan 
Ticareti Meslek Komitesi üyelerimizle 
gerçekleştirdiğimiz sohbeti ilgiyle 
okuyacağınızı umuyoruz. 

Dr.Pınar Nacak: Yağlı tohumlar 
sektörünün genel durumuyla ilgili bir 
fotoğraf çekecek olursak, neler söylersiniz?

Reşat Savaşan: Nihai ürünlerden 
aşırı vergi alınması öncelikli sorunumuz.  
Anason tohumu rakı fabrikalarına gidiyor, 
burada nihai malın litresinden yüzde 
80 belki de daha fazla vergi alınıyor. Bu 
da tüketimi etkiliyor haliyle. Bu kadar 
yüksek verginin olmaması gerektiğini 
söylesek de elimiz kolumuz bağlı. Başta 

bulunanların sesimizi duyurması gerek, 
tabi bunu fabrikalar duyuramıyor biz 
nasıl duyuracağız? Bunun dışında, bütün 
mallarda devlet destekleme alımları 
bekliyoruz. 

Salih Nejat iblar: Üretimin az olması 
her zaman fiyat istikrarını engelliyor. Fiyat, 
mal bol olduğu yıl  taban,  kıt olduğu yıl 
tavan oluyor. Bunun karşısında da devamlı 
dışarıdan bir Pazar kaybımız oluyor. 
Mesela mavi haşhaşta Çek Cumhuriyeti’ni 
ön plana çıkardık, kimyonda bir dönem 
Suriye’yi ön plana çıkardık, Bunun için 
yöresel olarak bir plan program olursa, neyi 
ekeceğini bilebilirse köylü, daha sağlıklı 
bir üretim olacak. Üretimin artırılması ve 
düzenli bir üretim yapılabilmesi için ciddi 
bir tarım politikası olması gerektiğine 
inanıyorum.   

Moiz Hemsi: İhracat devamlılık 
isteyen bir konu. Dünya piyasalarında 
Türkiye’nin sahip olduğu pazarlara sürekli 
mal verebilmesi gerekiyor, bunun için de 
fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor.  
Arz taleple belirlenen piyasalarda fiyat 
istikrarı yeterli arzla ancak sağlanabilir. 

Bununu için üretim desteklenmesi 
ve teşvik edilmesi gerekiyor. Meslek 
komitemize dahil olan mallarda maalesef 
1 yıl ürün var 1 yıl yok. Bunun için yağlı 
tohumlarda belki değişik bir devlet desteği 
uygulanabilir. Belli yerlerde, belli ürünün 
teşvik edilmesi, ürünün güzel ve tercih 
edilen yerlerde üretilen ürünler için 
özel teşvikler verilebilir. Bunlarla üretim 
miktarı artırılabilir. 

Ruhi Ünalan: Susam, Türkiye’de 
talebi olan bir ürün.   Ülkemizde, uzun 
yıllar üretim miktarı 40 bin seviyesindeydi. 
Bu üretim her geçen yıl düşmeye başladı. 
Son yıllarda 6-7 bin tona kadar da düştü. Bu 
düşüşten sonra Türkiye, talep olan susamı 
bir yerlerden tedarik etmek gerektiğinden 
Afrika ülkelerinden ve diğerlerinden 
ithalat başladı. Yerli susamlarımızın 
aroma ve yağ oranlarının yüksek oluşu 
talebi mutlaka bir noktaya çekiyor ancak 
bu yeterli değil. Sebeplerden bir tanesi 
bizdeki üretim maliyetlerinin çok yüksek 
oluşu.  Mazot ve işçilik maliyetleri yüksek. 
Susam diğer fakir ülkelere kaydı ve nitekim 
Afrika’dan ithalatı başladı. Gittikçe bu 

MESLEK KOMİTESİMESLEK KOMİTESİ

Moderatör
Dr. İ. Pınar NACAK
İzmir Ticaret Borsası
Genel Sekreter Yardımcısı
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talep ve tonaj 125 bin tona kadar çıktı. Son 
zamanlarda daha da yükselişi hem bizi 
üzüyor kendi üretimimiz olan susamın 
üretim miktarının düşük oluşu, yurt 
dışından da talep oluşu çok önemli bir 
konu haline geldi. Susamda bir destekleme 
olması söz konusu değil ama  üretimin 
fazlalaştırılması çok önemli. Üretim azlığı 
tarlaların bölünmesinden de kaynaklanıyor. 
İstenilen üretim miktarlarına tarım 
politikası ile ulaşabiliriz. Bu tip ürünlerin 
daha çok üretilmesi konusunda gereken 
girişimlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca 
susam yağından üretilen helvada daha çok 
dayanıklı olmayan Ayçiçek ve fıstık yağı 
kullanılıyor bu da hem kalitesini hem de 
dayanma özelliğini bozuyor. Bunun önüne 
geçilmesi lazım. 

Halit Erimez: Pestisit kalıntısı, ilaç 
kalıntısı sorumuz var.  Özellikle Avrupa 
ülkelerine giden ürünlerimizde pestisit 
kalıntısı tespit edildiğinden ihracatçılar 
büyük sorunlar yaşıyor. Bu konuda 
çiftçilerin bilinçlendirilmesi, ne zaman 
ekilip ne zaman kullanılıp ne zaman 
kullanılmaması gerektiği konusunda 
eğitim çalışması yapılması gerekiyor.   
Çünkü Avrupa’ya giden ürünlerde müthiş 
sorunlar yaşanmaya başladı. 

Satılmış Ömeroğlu: Borsada 
yaşadığımız eski piyasa ortamı ile şu 
anki piyasa ortamı arasında büyük fark 
var.  Daha önce herkes, burada alım 
satım yapıyordu ancak şimdi sadece 
tescil yaptırılıyor. Daha önce sektörün 
ihracatçıları ve komisyoncuları olarak 
toplandık, buranın tekrar canlanması için 
konuştuk. Alışverişlerin Borsada yapılması 
için, yapılması gereken şeylere hep birlikte 
karar verirsek daha rahat hareket ederiz.  
Burayı canlandırabilirsek daha iyi sonuç 

alırız. 
Dr.Pınar Nacak: Sektörün ana 

sorunlarından biri olarak arz açığı ön 
plana çıkıyor. Bu hemen hemen tüm yağlı 
tohumlar için geçerli görünüyor. 

Salih Nejat İblar: Susam ithal, 
anason, kimyon, çörekotu, hemen hemen 
hepsinde bu sorun yaşanıyor.

Dr.Pınar Nacak: Haşhaşta üretim 
açığı hangi boyutta?

Salih Nejat İblar: Mavi haşhaşın 
üretimi iyice azaldı. Yüzde 10’lara düştü. 

Moiz Hemsi: Aslında haşhaş 
tohumunda Türkiye’de politika çok 
net, 700 bin dekar her yıl üretim için 
izin veriliyor. Kotası var, fakat hava 
şartlarından çok etkileniyor haşhaş 
tohumu, onun için inişler çıkışlar oluyor. 
Haşhaşta üretim ayağında değil daha çok 
pazardaki spekülatif hareketler nedeniyle 
Türkiye pazar kaybediyor. Üretimi BM’ nin 

denetimi altında stratejik bir ürün.  TMO 
ile bu konuda sürekli bir irtibat halindeyiz, 
görüş ve önerilerimizi kendilerine her 
zaman iletiyoruz. 

Reşat Savaşan: 700 bin dekar 
ekiliyor, para etmediği zaman herkes beyaz 
haşhaşa dönüyor. 

Salih Nejat İblar: Mavi haşhaş ve 
beyaz haşhaş arasında fiyat farkı var. Ekim 
alanlarının belki yüzde 85’i beyaz haşhaş 
tohumuna döndü. Mavi haşhaş yüzde 
10’larda kaldı. Bu da fiyatı çok yükseltti. 
Mesela Çek Cumhuriyeti ile rekabet 
edemez olduk, aramızda uçurumlar oluştu.   

Dr.Pınar Nacak: Üretim Kotasının 
cinsine göre mi belirlenmesi doğru olur?

Salih Nejat İblar: Daha önce 
yapılıyordu ama şimdi daha az oluyor. 

Moiz Hemsi: Üreticilerin de belli 
tercihleri var. Üreticiye hangi rengi 
ekeceğiyle ilgili bir yönlendirme ya da 
yaptırım uygulanamıyor. 

Salih Nejat İblar: Ama köylü mavi 
haşhaş ekmiyor, çünkü beyaz haşhaş 
8, mavi haşhaş 5 lira. 5 lira olduğu 
halde bile zor satılıyor. Mecburen başka 
renge yöneliyor. Geliştirilen tohum ise 
bizim topraklarımıza uymadı. En ufak 
kuraklıktan, soğukluktan çok çabuk 
etkilendi. Kalite değişti. 

Beyaz haşhaş 8, mavi haşhaş 3 
lira. Tohum geliştirme derdinde uyum 
sağlamıyor üretilen beyaz haşhaş tohumlar. 
Kalite değişti. 

Dr.Pınar Nacak: Kalitenin değişmesi 
tohuma bağlı o zaman. 

Salih Nejat İblar: Tokat Erbağı 
pilot bölge yaptılar ama kabuğu bedava 
vereceksin dedi. Ofis geliyor ölçüyor 
biçiyor, bedava kabuğu alıyor. Tohum 
da artık öne geçti. Eskiden kabuk ön 
plandaydı. Kabuğun fiyatını biraz daha 
makul. 

Moiz Hemsi: Onların da 
hammaddesi olduğu için belli bir bedel 
karşılığında almak durumunda

Dr.Pınar Nacak: Yerli susamın daha 
kaliteli olduğunu biliyoruz. Anason gibi 
ürünlerde de yerli üretimde  kalitenin iyi 
olduğunu biliyoruz. İthal gelen ürünlerin 
ne özelliği var, daha mı homojen, daha mı 
temiz, neden tercih ediliyor?

Salih Nejat İblar: Daha ucuz. 
Dr.Pınar Nacak: Ürün girdi 

paritelerinin, maliyet ve ürün fiyatları 

Reşat Savaşan
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı

Nejat İblar
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti Meslek Komitesi Üyesi

Moiz Hemsi
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti Meslek Komitesi Üyesi
Moiz Hemsi
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti Meslek Komitesi Üyesi
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arasındaki dengenin, bu makasın olumsuz 
olması  sektörün büyük sorunu olarak 
görünüyor. Üretimden kaçışın da nedeni 
o sanıyorum, üretici para kazanamıyor, 
maliyetler yüksek, fiyatlar tatmin edici 
değil. 

Ruhi Ünalan: Yerli susamda 40 bin 
olan üretimimiz 5-6 bin tona düştü. Bu 
seviyeye düşünce de, bizim yerli susamın 
her ne kadar olsa da bir ihracatı var biz 
bunun büyük bölümünü son iki senedir 
Mısır ülkesine kaptırdık. Bizim elimizdeki 
susamın maliyeti çok yüksek, aynı renk, 
aynı kalitede olduğundan aradaki fiyat 
farkından dolayı dış alıcılar,  oraya kaydılar. 

Dr.Pınar Nacak: İthal ürünün 
cazibesi fiyat avantajından kaynaklanıyor. 

Salih Nejat İblar: Üretim de yetersiz 
zaten, bir de fiyatı daha ucuz. 

Dr.Pınar Nacak: Türkiye’de fiyatlar 
dünya piyasalarına göre yüksek kalıyor. 
Yerel fiyatlar yüksek olsa bile üreticiyi 
kurtarmıyor. İthal ürünlerin fiyat avantajı 
var. Kalite nasıl?

Ruhi Ünalan: Rakip ülkelerdeki 
fiyatlar ucuz olunca Türkiye’deki imalatçılar 
da ucuz malı tercih ediyor.

Moiz Hemsi: Kalite sorunu yok. 
Suriye’den gelen anasonda olsun, susamda 
olsun, ithal gelen anasonlar burada ihtiyacı 
karşılıyor.  Bizim iştigal alanımıza giren 
ürünlerin Türkiye’deki girdi maliyetleri 
çok yüksek. Örneğin susamda işçilik payı 
yüksek, Afrika’da ucuz, dolayısıyla 1 kilo 
susam için orada yapılan harcama ile 
Türkiye’de yapılan çok farklı. 

Dr.Pınar Nacak: Fiyatlar dünya 
piyasalarına göre  yüksek olsa bile üreticiyi 
kurtarmıyor. 

Ruhi Ünalan: Özellikle susamda 

kurtarmıyor. Bir dönüm tarlada 50-60 kilo 
verim var. Maliyeti daha da yükseltiyor. 
Dolayısıyla bizim az da olsa susam ihracatı 
söz konusu ama  çok büyük maliyetler 
olunca, fiyat farkı olunca dış müşterilerimiz 
Mısır’a kaydı.

Dr.Pınar Nacak: Yurtiçinde fiyatlar 
yüksek, bir yandan üretici için cazip değil, 
üretim düşüyor diğer taraftan yurtdışında 
rekabet avantajımızı kaybediyoruz. 
Özellikle susamı kaybetmemek için 
devletin destekleme yapması gerekiyor. 

Reşat Savaşan: 80’li yıllarda vardı, 
2000’li yıllardan sonra tamamen kendi 
kaderine terk edildi. 

Ruhi Ünalan: O yıllarda çıkan 40 bin 
ton susam Türkiye’ye yetiyordu. Türkiye’de 
tüketim bu kadar değildi. Susam kullanım 
alanları da oldukça genişledi. Bisküvit 
sektörü, şekerleme sektörü, helvacılık 
sektörü zaten başta susamı kullanıyor. 
Simitte kullanılan miktar da oldukça arttı. 

Dr.Pınar Nacak: Bunların 

hammadde olarak kullanıldığı simit, helva 
gibi ürenlerin de ihracatı var. Bu durumda  
ithal girdi kullanarak ihracat yapılıyor. 

Ruhi Ünalan: Yunanistan ve İsrail 
helva konusunda ihracatı yüksek ülkeler. 
Onların şartları ile bizim şartlarımız 
eşit değil. Bizim gümrük masraflarımız 
çok ağır.  Bu ürünlerin hepsi yan 
komşu ülkelere gitmeye başladı. Çünkü 
Türkiye’deki imalatçıyla Yunanistan’daki 
imalatçı eşit şartlara sahip değil.  Onların 
bir takım avantajları var. 

Reşat Savaşan: Susam konusunda 
devletin daha fazla bir şey yapabileceğini 
zannetmiyorum. Bu maliyetlerle ithal 
olması daha mantıklı.  

Moiz Hemsi: Yapılacak olan yapıldı 
aslına, yüzde 10’a indirilerek, daha fazlası 
beklenemez. 

Salih Nejat İblar: Üretimde destek 

bekleniyor aslında. 
Moiz Hemsi: O konu da genel 

tarım politikalarına giriyor. Mesela bir 
mısırda korkunç bir koruma duvarı var. 
Susam ekilen yerlerde ne gelir gelecek ona 
bakılıyor, mısırdan ne gelir, pamuktan 
ne gelir, eş zamanlı ve ikame olarak 
ekilebilecek yerlerde tabi mısır fiyatları çok 
yüksek gelir getiriyor üreticiye. 

Dr.Pınar Nacak: Susam, ikinci ürün 
olarak ekiliyor sanırım çoğunlukla?

Salih Nejat İblar: Genelde ikinci 
ürün fakat sulamadan ziyade yağmur 
yağması lazım.  Uşak, Eşme, Balıkesir, 
Manisa bölgesinde ekiliyor bugün. Mayıs-
Haziran döneminde yağmur yağmazsa 
zaten ekilmiyor. 

Ruhi Ünalan: Toprağın tavlı olması 
lazım. Ekildikten sonra yağmur yağmasa 
da önemli değil.

Dr.Pınar Nacak: Su istememesi güzel 
bir avantaj, mısır çok su istiyor. Satılmış 
beyin söylediği konu vardı, Borsa ile ilgili 
bizde iki gün fiyat tespiti yapılıyor. Burada 
sürekli bir salon mümkün mü, piyasa buna 
uygun mu? 

Salih Nejat İblar: Bizim iki ana 
problemimiz var. Birinci kapanış fiyatları, 
ikincisi salonun durumu. Daha ciddi bir 
salon istiyoruz. Tescile baktığımızda ilk 3 
e giren bir grubuz. 

Dr.Pınar Nacak: Her gün salon 
işlemi gerçekleşse, düzenli fiyat oluşur mu?

Salih Nejat İblar: Satıcı geliyor, 
alıcılar ve  ihracatçılar birkaç kişi dışında 
gelmiyor. Çünkü ciddiyet kalmadı, salon 
olmadı, Daha önce 30-40 kişi geliyordu. 
Üretim düştü, gelen giden azaldı, buraya 
komiser gelirdi, çıt çıkmazdı, espri dahi 
o 10 dakika içinde yapılmazdı. Ticaretten 
çıktı sohbete geçti.

Ruhi Ünalan
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti 
Meslek Komitesi Üyesi

Ruhi Ünalan
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti 
Meslek Komitesi Üyesi

Halit Erimez
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti 
Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Satılmış Ömeroğlu
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti Meslek Komitesi 
Üyesi

Satılmış Ömeroğlu
Yağlı Tohumların Toptan Ticareti Meslek Komitesi 
Üyesi
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Ruhi Ünalan: Borsa alıp satılan ve 
her şeyin alenen ortada konuşulduğu bir 
yer olması gerekirken, ne yazık ki Borsa’da 
tamamen gizlilik hakim oldu. 

Reşat Savaşan: Bizim işlerde 
derinlik kalmadı, derinlikten kastım 
üretim kalmadı. Belli tüccarlar var bunları 
4-5 kişi, ihracatçıyı da sayarsak 7-8 kişi 
arıyor. Gizlilik olması çok doğal, eskiden 
olsa badem, fiğ, mercimek, her türlü mal, 
çok fazla yapılıyordu. Nohuta mercimeğe 
yoğunluğum varsa, ne ben başka kimsenin 
işine karışıyordum, ne de başkası 
benimkine karışıyordu. Şimdi belli mallar 
var, iş yeterli değil. Hepimiz belli bir ürüne 
dönmek zorunda kaldık. 

Ruhi Ünalan: Bu işte ihracatçı da 
fazlaydı, şimdi çok azaldı. 

Moiz Hemsi: İhracatçıların yaptığı 
cirolar düştü, ihracat miktarları düştü. 
Şu anda alınan satılan veya ihraç edilen 

kimyon miktarı ne oldu ki, çok az. 
Salih Nejat İblar: 30 bin, 20 bin 

tonlardan 5-6 bin tonlara geldik. 
Moiz Hemsi: Biz bu seviyeye 

inerken, Hindistan 150 bin tondan 350 bin 
tona yükseldi. 

Reşat Savaşan: Susamda devletin 
elinin kolunun bağlı olduğunu 
düşünüyorum ama kimyon ve anason 
gibi, rekabet edebileceğimiz, iklim 
koşullarımızın uygun olduğu yerlerde 
devlet destek uygulamalı. Bana göre 
haşhaşta da devletin yapacağı çok fazla bir 
şey yok. 

Moiz Hemsi: Haşhaş dünyada 
üretimi kısıtlı olduğu için fiyatı her 
zaman kıymetli üretici acısından şans. 
Kabuğundan para almasının devam 
etmesinin gerektiğini düşünüyorum. 
Kabuğundan para alınmazsa tohum 
fiyatlarına yüklenilir. Haşhaş tohumunu 
özellikle Avustralya’daki üreticiler tali 
ürün olarak görüyor, Türkiye’de tam tersi. 
Avustralya’da üretici sayısı 3 tane, herkes 
kendi alkoloit fabrikası var, kendisi morfin 
amaçlı üretim yapıyor, kabuktan bütün 

gelirini elde ediyor,  tohum da tali ürün 
oluyor. 

Salih Nejat İblar: Eksiden bizde 
de kabuk için üretiliyordu. Tohum bu 
kadar ön planda değildi. Sarı haşhaşta hiç 
ihracat yoktu. Hep iç piyasada ezmelikte 
kullanılıyordu. Sarı haşhaş ilk satıldığında 
90 kuruştu. Daha sonra para etmeye 
başladı. 

Ruhi Ünalan: Bizim yağhanemiz 
vardı. Köylü susamı haşhaşı getirirdi, 
yağı sıkardık küspesi bize kar kalırdı. 
Küspesi büyükbaş hayvanlar için çok 
verimli bir yemdi, süt oranını artırırdı. 
Çocukluğumuzda bu yağlarla büyüdük. 

Halit Erimez: Sizin bahsettiğiniz 
zamanlarda banka faizleri yüzde yüzlerin 
üstündeydi. Şimdi yüzde 10-15’ler 
seviyesinde, bizim yağlı tohumlar yatırım 
aracı oldu. Şimdi 4 liradan alıyorlar, 6 
lira olduğu zaman satıyorlar.  Önceden 
tarladan hasat edildiği zaman pazara 
giderdi bu ürünler, şimdi doğru evinin 
altına götürüyor.

Moiz Hemsi: İlaç kullanımları ile 
ilgili çok büyük bir problem var, Halit bey 
çok güzel bir noktaya değindi. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetimlerini 
artırması gerekiyor. Üründe belli bir 
kalıntı oranına izin veriliyor.  Fakat, 
ilacın kullanımı ile ilgili denetim yok. Bu 
kalıntı kullanılan ilaçtan çıkıyorsa, üretim 
bölgelerindeki denetimlerini artırarak 
ihtiyaca yönelik ilaç kullanımına izin 
vermesi lazım. 

Ruhi Ünalan: Standartlara uygun 
değilse zaten ithalat izni vermiyor, o 
konuda devletimiz son derece titiz. 

Moiz Hemsi: Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın daha etkin 
denetim yapması gerekiyor. 

Halit Erimez: Organik mallarda 
da pestisitsiz mallarda da kullanılabilir 
aslında, ama o kadar bilinçsiz kullanılıyor 
ki zannediyorlar ki o üründe 5 kat 
attığında sanki hiçbir şey olmayacak kalıcı 
olacak sanıyor, ürün hasat edilmeden 45 
gün önce atılması lazım en son, ama hasat 
edilmesine 15-20  gün kala 2-3 katı ilaç 
atıyor. 

Dr.Pınar Nacak: Bizde daha çok 
küçük ölçekli üretici hakim. Bütün 
sermayesi o tarladaki ürün. Son anda bir 
böcek, bir sararma görüyor, korkuyla ilacı 
atıyor.

Salih Nejat İblar: Bilhassa rezenede 
çok çıktı. 

Halit Erimez: Anasonlarda 5 katı 

ilaç görüyorsun. 
Moiz Hemsi: Türkiye’deki ilaç kalıntı 

limitleri tamamen AB’den alınmış limitler.  
Eskiden ruhsatlandırılmış ilaçlarda 
kalıntı limitleri tam olarak çalışılmamış. 
Kalıntı limitlerini tespit etmek ve o 
kalıntı limitlerinin insana ne kadar zarar 
verdiğiyle ilgili tespit tam yapılmamış. 
Hala bunlar ruhsatlı olduğu için müktesap 
hak kapsamında ilaç firmaları tarafından 
kullanılıyor. Madem ki bu zirai ilaçları 
dolaylı olarak ürünlerden insanlar 
tükettiğine göre bunun çok iyi bir şekilde 
irdelenmesi ve zirai ilaç firmalarının 
dosyalarını güncelleyerek Bakanlığa bunu 
vermeleri gerekiyor. Bakanlık da örneğin 
rezenede ilaç kalıntıları ki belki de o 
verilen 5 kat ilacın da zararı yok, öyle bir 
şey de olabilir, yani Avrupa’da her ilacın 
çalışması yapılmış değil,  Onunla ilgili 
çalışma yaparak uzun vadede de Avrupa 
Birliği’ne de ilaç kalıntı limitlerini revize 
etmek gerekiyor.   Avrupa’da bir çok 
üründe, mesela ıspanakta ilaç limitleri çok 
çok yüksek. Çünkü Avrupa’da üreticiler 
kendi birlikleri vasıtasıyla gidip diyorlar 
ki biz ıspanağı üreteceksek falanca ilaçtan 
mutlaka atmamamız gerekiyor, yoksa 
ıspanak çıkmıyor deyip o ilaç için limit 
alıyorlar.  

Reşat Savaşan: Peki bizde bu ilaçların 
revize edilmesi için bilimsel çalışma yapan 
yok mu?

Moiz Hemsi: Bunu yapması gereken 
merci Tarım Bakanlığı. 

Dr. Pınar Nacak
İTB Genel Sekreter Yardımcısı
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Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) 
2014 yılı “İhracatın Yükselen Yıldızları” 
Ödül Töreni 31 Ocak 2015 tarihinde T.C. 
Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare 
Davutoğlu’nun iştiraki ile İzmir Kaya 
Oteli Balo Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Davutoğlu’nun yanı sıra T.C. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Orman ve Su 
işleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Valisi 
Mustafa Toprak, T.C. Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Adnan Yıldırım, Milletvekilleri 
ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ile iş dünyası, siyaset ve Oda/
Borsalardan çok sayıda temsilcinin yer 
aldığı törene İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB) 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfur 
Akın, Bülent Uçak, Özhan Şen ve İTB 
Meclis Üyeleri ile birlikte İzmir Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü ve 
Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren 

T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 
İzmir’in Türkiye’nin geleceğinde çok 

büyük önemi olduğunu ve 
sadece modern çağlarda 
değil geçmiş dönemde 
de Akdeniz havzasında 
yükselen güçlerin ibret şehri 
olduğunu belirterek, İzmir’i 
tekrar Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi, Asya ve Avrupa 
ekonomilerinin buluşma yeri, 
Asya, Avrupa ve Akdeniz sivil 
toplumunun en özgür şehri 
yapma sorumluluğuyla 
karşı karşıya 
olduklarını söyledi. 
Davutoğlu, İzmir’e de 

bir Başbakanlık Ofisi’nin açılacağı 
müjdesini verdi.

Törenin ardından T.C. 
Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
onuruna İzmir’deki Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımlarıyla yemek verildi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Başbakan 
Davutoğlu’nun İzmir’e Başbakanlık Ofisi 
açılması konusundaki açıklaması ile ilgili 
olarak, “Kentimizde bir Başbakanlık Ofisi 
açılması kararını hem Başbakan Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun İzmir’i daha fazla 
tanıyıp hissetmesi hem de İzmir’in sesini 
daha çok duyurup kendini anlatması için 
çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. 
İzmir’in, merkezi  karar alma süreçlerine 
katkısı artacaktır. Tüm kesimlere pozitif 
bir mesaj olan bu gelişmenin, İzmir’in 
hızını artıracağını düşünüyorum” dedi.

T.C. Başbakanı Davutoğlu ve 
İzmir’in Sivil Toplum Kuruluşları 
biraraya geldi

EİB ÖDÜL TÖRENİEİB ÖDÜL TÖRENİ
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu Nisan ayında İzmir’in yeni 
fuar alanı Fuar İzmir’de düzenlenecek 
Olivtech ve Ekoloji İzmir fuarları 
öncesinde Ege’deki sanayi ve ticaret odaları 
ile borsa başkanları ile 30 Ocak 2015’te 
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen 
toplantıda bir araya geldi. Toplantıya İzmir 
Ticaret Borsası’nı temsilen Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, “İzmir ekonomisi 
güçlendikçe, Ege Bölgesi de güçlenecek” 
dedi. Fuar İzmir’in açılışının dünya çapında 
bir büyüklüğe ulaşan Mermer Fuarı ile 
yapılacağını hatırlatan Kocaoğlu, “Bu fuar 
kompleksi için şu ana kadar 400 milyon TL 
harcandı. Ulaşımı sağlayacağımız monoray 
projesi ve diğer maliyetlerle birlikte 550-

600 milyon TL harcamış olacağız” diye 
konuştu.

İzmir’in fuarcılıkta her zaman 
önemli bir rol oynadığına değinen 
Kocaoğlu, mevcut fuar alanını 5 mislinden 
fazla büyüterek düzenledikleri fuarların 
sayısını ve potansiyelini de aynı ölçüde 
artıracaklarını söyleyerek, Ege Bölgesi’nin 
önemli bir tarım havzası olduğuna dikkat 
çekti. Kocaoğlu, bölgedeki üreticileri 
İzmir’de dünya fuarcılığı ile buluşturmak 
ve böylece sektörlerini büyütmeleri ve 
gelirlerini artırmalarına katkıda bulunmak 
istediklerini söyleyerek, 16-19 Nisan 2015 
tarihlerinde Olivtech ve Ekoloji İzmir 
fuarlarının aynı anda düzenleneceğini, 
yeterli büyüklüğe ulaştıklarında da 
bağımsız fuarlar haline geleceklerini 
belirtti. Bölge ekonomisine yön veren 
kuruluş temsilcilerinden bu iki fuara 
katılımlarıyla destek vermelerini istedi ve 

“Desteğiniz hem sizlere hem üyelerinize 
kazanç olarak dönecek. İzmir ekonomisi 
güçlendikçe Ege Bölgesi de güçlenecek. 
Oluşacak bu fırsattan tüm bölge insanının, 
üreticilerin ve onların bağlı olduğu 
kuruluşların istifade etmesini istiyoruz” 
dedi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz ise tarım sektörünün 
Türkiye’nin uluslararası arenada rekabetçi 
olabileceği alanların başında geldiğine 
dikkat çekerek, “Tarımsal üretim 
açısından dünyada 9. olan ülkemiz, aynı 
başarıyı tarım ve gıda ürünleri ihracatında 
maalesef yakalayamıyor ve dünya 
genelinde 27. sırada. Halbuki; tarımsal 
üretimimizi 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 
toplam 1,5 milyar insan ve 56 ülke ile 
buluşturabileceğimiz bir coğrafyada yer 
alıyoruz. Bu avantajımızı değerlendirmek; 
üretici, tüccar, ihracatçı ve tüm sektör 

Olivtech ve Ekoloji İzmir Fuarları 
durum değerlendirmesi yapıldı

FUARFUAR
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paydaşlarının kazançlarını arttırmak 
zorundayız” dedi. 

Dünyaca ünlü Akdeniz diyetinin 
temelini oluşturan zeytinyağı ve 
hammaddesi olan zeytin ile birlikte organik 
gıdaların yükselen bir trend olduğunu 
belirten Barış Kocagöz, “Zeytin ağaç 
varlığında 2000’li yıllardan sonra yaşanan 
artış, üretim potansiyelimizin de artmasına 
neden oldu. Buna paralel olarak 2023 
yılı için sektöre önemli üretim ve ihracat 
hedefleri konuldu. Organik ürünlerde 
de önemli bir üretim potansiyelimiz var. 
2012 yılında tüm ürünlerde 64 milyar 
dolara ulaşan dünya organik pazarından 
maksimum payı alabilmek için üretim 
yanında pazarlama faaliyetlerine de önem 
vermeliyiz” diye konuştu.

Kocagöz, organik meyve üreten 
ve Avrupa’ya ihraç eden bir temsilci 
olarak organik ürün piyasası hakkında 
önerilerini dile getirmek istediğini 
belirterek, “Organik gıda piyasası ne yazık 
ki ülkemizde çok ağır ve düzensiz ve ne 
yazık ki hacimsiz bir gelişim içerisinde. 
Avrupa’da ise organik pazar daha gelişmiş, 
ancak artan bir trend olsa da bu trend çok 
ağır. Bu nedenle, dar hacimli bir pazar olsa 
da pazarlama imkanlarını iyi kullanan 
ülkeler bu pazarlarda daha iyi yer alacaklar 
ve güzel köşeleri tutacaklar. Bu anlamda, 
düzenlenen fuarların ve katılımların 
kalitesinin önemi çok büyük. Şehrimizde 
düzenlediğimiz fuara ortak olduğum 
firma her yıl katılım gösterdi ve katılmaya 

devam edecek. Bunun yanında her yıl 
uluslararası en az iki organik fuara katılma 
şansım oldu. Bu tecrübe ile yaptığımız 
organizasyonun çok olumlu ve başarılı 
olduğunu söylemekle birlikte, gelişmeye de 
çok ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim. 
Bunu hepbirlikte ve el ele yapabiliriz” dedi.

Türkiye’nin organik üretiminin 
yurtiçi hacmi çok büyük olmadığı için 
özellikle yurtiçine hitap eder durumdan 
yurtdışı alıcıları da çeker duruma 
gelme konusunda elbirliği ile çalışmaya 
hazır olduklarını belirten Kocagöz, 
“Bu alıcıların fuarımızda yer alması 
için sadece yurtdışından katılacak alıcı 
firmalara ayrı bir bölümü bedelsiz tahsis 
ederek duyurmak bir öneri olabilir. 
Yine yurtdışında fuarımızı duyurmak 
üzere daha çok çalışma yapılabilir. 
Çünkü organik gıdada ülkemizin büyük 
üretim kabiliyeti olmasına karşı yurtdışı 
alıcılarının favorileri arasına henüz 
giremedik. İki sektörümüzde de yurtiçi 
ve yurtdışı pazarlama sorunları benzerlik 
gösteriyor. Aslında bu ürünler bütün 
tüketici kesimlerinin tercih ettiği ürünler. 
Ancak, başta maliyet olmak üzere tedarik 
zincirinde de aksaklıklar yaşanabiliyor. 
Bu iki sektörde güçlü bir iç pazara sahip 
olabilmemiz ve aynı zamanda dünya 
markası olabilmemiz için iki fuarımızın 
da dünya markası olması gerektiğine 
inanıyoruz” diye konuştu. 

Bu amaçla, fuar tanıtımını daha 
etkin yapılması gerektiğine inandığını 

söyleyen Kocagöz, “Biliyorsunuz ki 
fuarlarımızın hedeflenen başarıyı 
yakalayabilmesi için katılımcı firma 
sayısı, uluslararası boyutu ve özellikle 
profesyonel ziyaretçi sayısının büyük 
önemi var. Fuara katılımın arttırılması 
amacıyla tanıtım faaliyetlerinin de etkin 
bir şekilde yürütülmesi ve özel alım heyeti 
programlarının düzenlenmesi çok önemli. 
Bu açıdan, başta Borsa ve Odalar olmak 
üzere ilgili sektör paydaşlarına da önemli 
görevler düşmektedir. Unutmayalım ki 
fuarın uluslararası alanda büyütülmesinin 
bölgemize ve ülkemizin turizm sektörüne 
de önemli katkıları olacaktır. Nisan 
ayında beşincisi düzenlenecek olan 
Zeytin, Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı ve 
altıncısı düzenlenecek olan Ekoloji İzmir 
Fuarı ilk kez yeni fuar alanı “Fuar İzmir” 
de düzenlenecek. Bu vesileyle, böyle bir 
fuar merkezini İzmir’e kazandırdığı için 
ve tarımsal üretimimize büyük katkı 
sağlayacak bu organizasyona sahip çıktığı 
için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan 
Aziz Kocaoğlu ile birlikte destek veren tüm 
Odalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise 
“Bu yeni fuar alanı, İzmir’in 30-40 yıllık 
ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. 
Hem İzmir, hem de bölge potansiyelini 
değerlendirmek adına önemli bir katkı 
sağlayacak. Üretim kadar pazarlama da 
önemli. Bu nedenle fuarlarda yapılan 
sergileme, alıcıyla satıcıyı buluşturması 
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açısından önemli. Yıllar önce Mermer 
Fuarı’na katılım sayısı çok düşüktü. Bugün 
tüm Türkiye’den sanayiciler fuarda yer 
alabilmek için bizlerden yardım istiyor. 
En az 3-4 yıl sonra Olivtech ve Ekoloji 
fuarlarının da Mermer Fuarı gibi bir yol 
izlemesi kaçınılmaz” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Cüneyt Güleç ise “Türkiye’de ilk 
ekoloji tarım faaliyeti Ege bölgesinde 
başladı. İzmir ihracatta öncü durumda. Bu 
fuarlar bizim için çok önemli. Dünya’da 
ekolojik ürünlere verilen değer her geçen 
gün artıyor. Olivtech ve Ekoloji İzmir 
fuarlarımızın ömrünün zeytin ağacı kadar 
uzun olmasını dilerim” dedi.

2 kattan fazla büyüdü 
İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı 

Hasan Tunçağ da toplantıda bir sunum 
yaparak hem Fuar İzmir’i tanıttı, hem yeni 
alanında ilk kez düzenlenecek Olivtech ve 
Ekoloji İzmir fuarları hakkında bilgi verdi. 
Fuar İzmir’in 330 bin m² alanıyla sadece 
Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük 
fuar merkezleri arasında yer alacağını 
belirten Tunçağ, birlikte gerçekleştirilecek 
Olivtech ve Ekoloji İzmir fuarları için 
ayrılan toplam alanın bir önceki yıla göre iki 
kattan fazla büyüdüğünü söyledi. Tunçağ, 
İZFAŞ olarak Brezilya, Çin, Japonya 
ve ABD gibi ülkelerden alım heyetleri 
getirilmesi için temaslar yürüttüklerini de 
dile getirdi. 

Toplantıda konuşmaların ardından 
geçilen soru – cevap bölümünde İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ve İZFAŞ yetkilileri Oda/Borsa 
temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak 
önerilerini dinledi. 

Toplantı Katılımcı Listesi
-Ender Yorgancılar
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı
-Barış Kocagöz
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
-Ercan Korkmaz
İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı 
-Cüneyt Güleç 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Üyesi 
-Sadık Özkasap
Manisa Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı 
-Mehmet Yunus Şahin 
Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı 
-Ali Çevik
Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyesi 
-Bülent Karakuş
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
-Hasan Gökmen
Muğla Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı 
-Mehmet Merpez 
Muğla Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
-Sefer Kaya Üzen  
Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı 
-Hüseyin Çapkınoğlu  
Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı 
-Koray Yolcu   
Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı 
-Adnan Saka 
Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı 
-Hamdi Erdem 
Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 
-Fikret Ürper   
Bergama Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı 
-Erol Işıldak   
Bergama Ticaret Odası Meclis 

Başkanı 
-Yılmaz Güral   
Menemen Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı 
-Hüseyin Gülcü   
Ödemiş Ticaret Borsası Başkan 

Yardımcısı 
-Alper Alhat 
Akhisar Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı 
-Ali Özkervancı   
Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreteri 
-Abdurrahim Tarkan Denizer  
Edremit Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı 
-Nuri Arslan 
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı 
-Halil Selçuk
Nazilli Ticaret Borsası Adına 

Temsilen 
-İbrahim Sakallı
Ayvalık Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
(EBSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlediği 
ödül töreni 16 Ocak 2015’te Hilton Oteli 
Barbaros Paşa Salonu’nda yapıldı. Törene 
İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yalçın 
Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Uçak katıldı. 

Ödül töreninde konuşan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir’in 
birçok konuda Türkiye’den ileride 
olduğunu, bu nedenle İzmir iş dünyasını 
tebrik ettiğini belirterek, “İzmir bankadaki 
parasının tamamını yatırım olarak 
kullanıyor. İzmirli yine kentine yatırımını 
yapıyor. Bunlara ek olarak İzmir-İstanbul 
otoyolu, İzmir-Ankara hızlı treni ve Yeni 
Fuar Alanı tamamlandığında İzmir’in 
vizyonu daha ileriye gidecek” dedi.

Konuşmasında İzmir’deki işsizlik 
sorununa da değinen Hisarcıkloğlu, 

iş dünyasına seslenerek, “İstihdamı, 
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezi’ne (UMEM) katılan işçilerden 
sağlayın. Bu sayede 4.5 yıl tüm vergi 
yükünden kurtulacağınız gibi kentin 
işsizlik oranını da düşürürsünüz” diye 
konuştu. 

EBSO, İzmir Ticaret Odası ve 
İzmir Ticaret Borsası’nın uluslararası 
derecelendirme kuruluşları tarafından 100 

tam puanla ve 5 yıldız ile ödüllendirildiğini 
dile getiren Hisarcıkloğlu, “Onlar İzmir’in 
yıldızları” dedi. 

Törende, 2013 yılında üretim, 
yatırım, ihracat, vergi ve istihdam ile 
birlikte Ar- Ge, inovasyon dahil 17 farklı 
kriterde başarılı 183 üyenin yanı sıra 
başarılı girişimcilere plaket ve başarı 
belgesi takdim edildi.

İTB heyeti EBSO Ödül Töreni’ne 
katıldı

EBSO ÖDÜL TÖRENİEBSO ÖDÜL TÖRENİ

Ömer Cihat Akay, Rifat Hisarcıklıoğlu, Işınsu Kestelli, Mustafa Toprak, Barış Kocagöz
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Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, 
koordinatörlüğünü İzmir Ticaret 
Borsas(İTB)’nın yaptığı TOBB İzmir 
Kadın Girişimciler Kurulu(İKGK)’nun 
himayesinde düzenlenen ve Arkas 
Trio’nun seslendirdiği “Dünya Kadınlar 
Haftası Konseri”, 10 Mart 2015, Salı günü 
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

2011 yılında kurulan ve Türkiye’deki 
ilk kurumsal trio olan Arkas Trio’nun 
verdiği konserde kemanda Tuncay Yılmaz, 
piyanoda Emre Elivar ve viyolonselde 
Gustav Rivinnus, Mel Bonis, Brahms ve 
Clara Schumann’ın eserlerini seslendirdi.  
Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı 
konser öncesi Arkas Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Lucien Arkas’a, İTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 
ve TOBB İKGK Başkanı Aysel Öztezel 
tarafından sanata katkılarından dolayı 
plaket takdim edildi.  

Konser öncesi bir konuşma yapan 
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, “Müziğin ruhumuzu besleyen 
zenginliğinden aldığımız keyfin, ülkemizde 
kadınlarının karşı karşıya kaldığı sorunları 
unutturmasına da izin vermeyeceğiz. 
Bu geceden aldığımız ilhamla yarından 
itibaren daha çok çalışacağız” dedi.

Türkiye’de sorunun adının yanlış 
konulduğunu, teşhis yanlış olunca 
tedavinin de sonuç vermediğini belirten 
Işınsu Kestelli, “Türkiye’de bir kadın sorunu 
yok aslında; sorun erkek sorunu. Eğer 
kız çocukları okutulmuyorsa, bu onların 
okumalarına izin vermeyen babalarından 

kaynaklanıyor. Eğer kadınlarımız iş 
hayatında yeterince temsil edilemiyorsa, 
bunun sorumlusu onların önüne “Kadının 
yeri evidir” diyerek set çeken erkekler ne 
yazık ki. Kadına yönelik şiddet varsa, bu 
şiddeti uygulayan bir eş, bir sevgili; kısacası 
yine bir erkek söz konusu. Parlamentoda 
kadın sayısı yüzde 15’i bulamıyorsa, 
adayları belirleyen erkek egemen siyasi 
otoritenin payı çok büyük bu tabloda. 
Dolayısıyla sorunu çözmenin yolu da 
erkeklerle kadınların el ele vermesinden, 
birlikte mücadele etmesinden geçiyor” 
diye konuştu.

Kestelli, şunları söyledi: 
“Kadın ve erkek evrendeki en 

ideal orkestradır bana göre. İkisinin 
uyumu, hayattaki dengesi ortaya müthiş 
bir resital çıkartır. Ahenk bozulursa, 
insanın kulağını rahatsız eden bir gürültü 
kirliliği yaşanır. Biz hepimiz o ahengi 
teşkil etmek için uğraşıyoruz. Türkiye’de 
özel bir kurumun çatısı altında toplanan 
ilk trio olan Arkas Trio’nun bu geceki 
konseri Mel Bonis, Clara Schumann gibi 
çok önemli kadın bestecilerin eserleriyle 
başlayacak. En yakın dostunun eşi olan 
Clara Schumann’a karşı beslediği ümitsiz 
aşkı kalbine gömüp en zor günlerinde ona 
destek veren, çocuklarına amca olmayı 
kabullenen güçlü bir erkeğin, Johannes 
Brahms’ın notaları ile son bulacak. Bugüne 
kadar ulusal ve uluslararası düzeyde elde 

Kadınlar günü etkinlikleri 
kapsamında Arkas Trio’dan 
muhteşem konser

KONSERKONSER

Işınsu Kestelli 
İTB Yönetim Kurulu Başkanı
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ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan 
Tuncay Yılmaz, Emre Elivar, Gustav 
Rivinius’tan oluşan Arkas Trio, bu güzel 
salonda, unutulmaz dakikalar yaşamamızı 
sağlayacak, bundan eminim. Bu özel 
gecenin düzenlenmesi için ciddi çaba sarf 
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanı, değerli dostum Aysel Öztezel 
ve icra kurulumuza teşekkür ediyorum. 
Bu güzel salonu İzmir’e kazandırdığı ve 
bu gece bizlere tahsis ettiği için İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum. 
Huzurlarınızda teşekkür etmek istediğim 
çok önemli, çok özel bir isim daha var: 
İzmir’in sadece ekonomik hayatına değil, 
sanatla aydınlanmasına da büyük katkı 
sağlayan Arkas Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Lucien Arkas; iyi ki varsınız. 
Size ve tüm Arkas Ailesi’ne teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

TOBB İKGK Başkanı Aysel Öztezel 
de  8 Mart Dünya Kadınlar Gününü  
melodilerin terapisinde  çoşku ile kutlamak 
için bir araya geldiklerini belirterek, “ 
Ancak,  özellikle de bu günlerde,  ülkemiz 
biz kadınlar için hiçte güllük gülistanlık 
değil, okuma yazma bilmeyen kadın 
sayısı erkeklerden 5 kat fazla, 10 kadından 
sadece 3’ü iş dünyasına giriyor, girişimci 
kadınların oranı sadece yüzde 8, üst düzey 
adın yönetici oranı %9, kadın Bakan sayısı 
1, İsveç ve Norveç’te ise  kabinenin yarısını 
kadın Bakanlar oluşturuyor, ne yazık ki, 
toplumun yarısını oluşturan, toplumun 
tamamını yetiştiren kadınlarımız, cinsiyet 
ayrımcılığı ve şiddetten muzdarip, öyle 
keskin ki dikenler, kadınlarımızın canı çok 
yanıyor” diye konuştu. 

Öztezel, şunları söyledi: 
“ Oysa öyle güçlü,  öyle mücadeleci 

ki kadınlarımız, yılmıyor, yıkılmıyor, 
bıkmıyor, beklenen sadece fırsat eşitliği 
ekonomik, sosyal, hukuksal, siyasal alanda 
fırsat eşitliği, güzel ve güçlü bir ülke. 
Bu güçlü kadınlarla mümkün, dünyayı 
güzelleştiren tüm kadınlarımızın Dünya 
Kadınlar Gününü kutluyor, kadınlara 
destek olan beyefendilere de saygı ve 
şükranlarımı sunarken, bu gece için özel 
teşekkürlerimi  Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Işınsu Kestelli nezdinde 
İzmir Ticaret Borsası’na   ve  Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Lucien Arkas 
nezdinde Arkas Holding’e sunmak 
istiyorum.” 

Aysel Öztezel
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu
İcra Komitesi Başkanı
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2014 yılı pamuk hasat sezonu ve 
Ege Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) 
faaliyetleri 03 Mart 2015 Salı günü 
ELİDAŞ tesislerinde İzmir Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı, ELİDAŞ Yönetim Kurulu 
ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz’ün düzenlediği basın toplantısı ile 
ekonomi muhabirlerine aktarıldı. 

Barış Kocagöz, “Tarımda büyük 
devrim” sloganıyla yola çıkıp, 19 sivil 
toplum kuruluşu ve finans dünyasından 
ortakla bu yeni tarım projesini başlatırken 
ne denli zor bir başlangıç olduğunun 
farkında olduklarını belirterek, 
“Lisanslı depoculuk sistemi sağladığı 
yararların yanında ülkemizde bugüne 
dek uygulamaya sokulamamış çağdaş, 
teknolojik ve işlevsel tarım ürünleri 

piyasasını kuracak bir sistemdi.  Uzun 
yıllardır alışılagelmiş klasik ticaret sistemi 
ile el değiştiren tarım ürünleri bu sistem 
ile geniş ve çok yönlü bir boyut kazanırken; 
üreticiye de yeni olanaklar sunuyor. Bu 
büyük ve yoğun yeniliklerin piyasalarla 
entegre edilmesi, hem üretici hem tüccar 
ve hem de finans dünyası açısından 
kullanımının yaygınlaştırılması anlamında 
çok kolay değil. Bunun için mevzuatlarda 
yapılması gereken değişiklerle teknolojik 
anlamda yaratılması gereken yeni 
uygulamalar sistemin yaygınlaştırılmasını 
yavaşlatan unsurlar” dedi. 

 Üreticinin ve tüccarın; yeni 
finansman kaynağı olarak kredi sağlamasını, 
12 aya yayılmış satış özgürlüğünü, üstünde 
yük olarak kalan lojistik saklama yükünü 

ELİDAŞ 2014 pamuk hasat sezonu 
basın toplantısıyla değerlendirildi

BASIN TOPLANTISIBASIN TOPLANTISI
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almasının yanında, tarım ürünlerinin 
finans ve elektronik ticaret dünyasına 
kazandırılmasını sağlayan sistemin büyük 
hedefleri olan Türkiye ekonomisine 
daha önce kazandırılması gereken bir 
sistem olduğuna dikkat çeken Kocagöz, 
“Kurulduğu ilk yıl süreçlerimizi başarı 
ile adımlamaya çalıştık.  2013 sezonunda 
kurulmuş olan lisanslı depoculuk 
laboratuvarında girişi yapılan analiz 
sayısı 13.447 iken 2014 yılında  45.895 ’e 
ulaşılmıştır. Bu arada sisteme dahil olan 
ürün adetinde büyük gelişme yaşanırken 
kısa sürede analiz yapılan pamuk sayısı 
anlamında da yeni bir istatistik rekor 
kırılmış oldu. ELİDAŞ’ta sistemi kullanan 
tarım ürünleri; mislen depolama, 
aynen depolama ve geçici depolama 
şeklinde depolanabiliyor. Her 3 farklı 
depolamanın bugün için fonksiyonları 
farklı. Örneğin mislen depolama, sistemin 
tüm ürünlerinden yararlanırken aynen 
depolama şu an için elektronik ticarette 
yok, sadece kredilendirme sürecinden 
yararlanabiliyor” diye konuştu.

 Siteme dair kamuoyunun henüz 
tam olarak bilgilenmediğini düşündükleri 
birçok kazanımın olduğunu belirten 
Kocagöz, sistemin avantajlarını şöyle 
sıraladı: 

•	 Lisanslı	 depolarda	 saklanan	
ürünlerin depolama maliyetleri Gıda, 
Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
desteklenmektedir. Bu destek pamukta 

tonda 7 TL’dir.
•	 ELÜS	 ilk	 teslim	 ve	 izleyen	 alım	

satımlarda KDV istisnası uygulanır. ELÜS 
iptal edilip pamuğun depodan çıkışı 
esnasında en son işlem fiyatı üzerinden 
hesaplanan KDV,  ELİDAŞ tarafından 
tahsil edilip mudi adına vergi dairesine 
yatırılır. (KDV Kanunu md.13 ve 17) 

•	 ELÜS	 alım	 satımından	
kaynaklanan kazançlar 2018 yılı sonuna 
kadar gelir ve kurumlar vergisi açısından 
istisna kapsamındadır. (Gelir Vergisi 
Kanunu geçici 76 Md.)

•	 Bankalarca	 kullandırılan	 ELÜS	
rehinli kredilerde BSMV oranı  %1 
olarak uygulanır. (2012/3241 sayılı B.K.K. 

yürürlük: 16 / 06 / 2012)
Depolama maliyetine verilen destek 

ve pamuk piyasasının üretici aleyhine 
seyretmesiyle ELİDAŞ’ta amaçlanan 
başarıya henüz 3.üncü yılında ulaşıldığını 
ve 2012 yılında 933, 2013 yılında 6.866 
olan pamuk balya sayısının bu sezon 
32.186’ya ulaştığını ifade eden Kocagöz, 
“Bu 7.081 ton ile depomuzun doluluk 
oranının % 50’yi aşması demek. İşte bu 
güzel haberi paylaşmak üzere bugün 
sizlerle birlikte olmak istedik. Bu sezon 
üretilen elektronik ürün senedi sayısı da 
30.995 ‘e ulaşmış oldu. Bugün hep birlikte 
ELİDAŞ’ ta toplandık ancak sistemin diğer 
iki kahramanını da başarıya ulaştırmamız 
gerektiğini vurgulamak isterim. Bunlardan 
biri artık ulusal akredite laboratuvar olma 
yolunda ürün çeşidini de arttırmasını 
umduğumuz “İZLADAŞ” Laboratuvarı.  
Bir diğeri ise üretilen tarımsal ürün 
senetlerinin sağlıklı el değiştirmesini 
amaçlayan “İZBEP” yani İzmir Ticaret 
Borsası Elektronik Platformu. Bu üç 
ayaklı yeni devrim inanıyoruz ki tarımda 
ülkemizin çağdaş hedeflerine ulaşmasında 
büyük rol alacak” dedi.

Konuşmasının ardından basın 
mensuplarının konuyla ilgili sorularını 
yanıtlayan Barış Kocagöz, soru – cevap 
bölümünün ardından muhabirlere 
ELİDAŞ pamuk depolama alanı ve pamuk 
analiz laboratuvarını gezdirerek saha 
çalışmaları hakkında bilgi aktardı.



22- MART 2015

Borsa İstanbul (BİST) eski Başkanı 
ve Ak Parti Milletvekili aday adayı İbrahim 
Turhan ve beraberindeki heyet,  İzmir 
Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve yönetim kurulu 
üyelerine ziyarette bulundu. Ziyarette, 
İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Ercan Korkmaz, Yalçın Yılmaz ve üye 
Bülent Uçak hazır bulundu.  

İbrahim Turhan, milletvekili 
adaylığının onaylanması ve sonrasında 
seçilmesi durumunda, İzmir’i bilişim 
teknolojilerinin merkezi yapmak 
istediklerini belirterek, “İzmir insan 
kaynakları anlamında çok uygun. İzmir’i 
yazılım geliştirme merkezi yapmamız 
lazım” diye konuştu. 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Turhan’a başarılar dileyerek, 
İzmir’in, yatırım teşvikleri konusunda 
yaşadığı adaletsizliğin benzerini tarımsal 
desteklemeler konusunda da yaşadığını 
vurguladı. Kestelli, “ Mümkün olan her 
fırsatta dile getiriyoruz, sizin ziyaretinizle 
de gündeme getirmek isterim;  en 
önemli kırsal kalkınma desteği 
araçlarından birisi olan IPARD 
programına İzmir dahil değildir. 
Sınır komşusu olduğumuz Aydın, 
Manisa, Balıkesir illeri ile benzer 
tarımsal ve gelişmişlik düzeyine 
sahip olduğumuz Ankara, Bursa 
ve Mersin illerinin dahil olduğu 
programa zaman kaybetmeden 
İzmir de dahil edilmelidir. Bu 
konuda desteklerinizi bekleriz” 

diye konuştu. 
İbrahim Turhan ve beraberindeki 

heyet daha sonra Borsa işlem salonlarını 
da ziyaret ederek, işlemler hakkında bilgi 
aldı.

BİST eski Başkanı İbrahim Turhan, 
İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

ZİYARETZİYARET
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel 
Sekreteri Turan Sökeli’nin Ekim 2014 
ayında vefatının ardından boşalan Genel 
Sekreterlik makamına Dr. Erçin Güdücü 
atandı. Güdücü, görevine 9 Şubat 2015 
tarihinde başladı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, “Merhum Genel Sekreterimiz 
Turan Sökeli kurumumuza çok uzun yıllar 
kıymetli hizmetler verdi. Kendisinden 
kalan emaneti en iyi şekilde taşıyacağına 
inandığımız ve Borsa camiasının da 
yakından tanıdığı bir arkadaşımızın 
Genel Sekreterlik makamına atamasını 
gerçekleştirdik. İnanıyorum ki, kendisi ile 
yaşayacağımız uyumlu bir çalışma süreci 
ile birlikte Borsamızı hep birlikte çok daha 
ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin 
Güdücü de, “Geçmiş bilgi ve tecrübe 
birikimimi bundan böyle İzmir Ticaret 
Borsası için kullanacağım. Kendimi yuvaya 
dönmüş gibi hissediyorum” dedi. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın 
(VOB) kuruluşundan Borsa İstanbul ile 
birleşme aşamasına kadar bu kurumda Bilgi 
Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan 
Dr. Erçin Güdücü, VOB’daki görevinin 
ardından ING Bank’ta İzmir Veri Merkezi 
Yöneticisi olarak çalıştı. Ege Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 

Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda 
part time öğretim görevlisi olan Güdücü, 
TOBB’un TOBB-Net Projesi’nde Grup 
Müdürlüğü görevinde de bulundu. Vadeli 
İşlem Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde 
Direktörlük de yapan Güdücü, 1996-1998 
yılları arasında İTB’de Bilgi Teknolojileri 
ve Ar-Ge Müdürü olarak görev aldı. 

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. 

Erçin Güdücü’nün önemli tecrübe 
alanları arasında bilişim sistemleri, hizmet 
yönetimi, yönetişim, iş kritik ve gerçek 
zamanlı sistemlerde geliştirme, operasyon, 
temel ve destekleyici borsa sistemleri, 
iktisadi Ar-Ge, emtia borsaları, veri yayın 
sistemleri, veri ambarları, iş zekası, iş 
sürekliliği ve yüksek performanslı yazılım 
geliştirme yer alıyor. 

İzmir Ticaret Borsası’na yeni Genel Sekreter atandı

Dr. Erçin Güdücü, İTB Genel 
Sekreteri oldu

ATAMAATAMA
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Ticaret Kanunlarındaki 
değişikliklerden dolayı oluşabilen 
sorunları çözmek için “Ticari Alacak 
Sigortası” adındaki ürünlerin firmalar 
tarafından tercih edilmeye başlanması 
sebebiyle İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
üyelerine yönelik olarak 11 Mart 2015 
Pazartesi günü İTB Yeni Meclis Salonu’nda 
Ticari Alacak Sigortası ve Risk Yönetimi 
Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
“Dünya çok hızlı bir değişimden geçiyor ve 

ticaret hacmi de bu değişime paralel olarak 
her geçen gün artıyor. Özellikle iletişim 
teknolojilerindeki gelişme yeterince 
tanımadığımız yurtiçi ve yurtdışından çok 
sayıda ticari partner potansiyelini ortaya 
çıkarıyor. Bu süreç iş hacmimizin artışına 
imkan sağladığı gibi bazı riskleri de 
beraberinde getiriyor. Firmalarımız için en 
önemli risklerin başında alacaklarımızın 
tahsili riski bulunuyor. Tahsilatlarda 
yaşanan sorunlar firmalarımızın iflası 
sürecine kadar giderek arzu edilmeyen 
sonuçların ortaya çıkmasına neden 
olabiliyor” dedi.

Ticari alacak sigortasının diğer 
tüm sigorta dallarında olduğu gibi 
risklerin ortadan kaldırılmasına 
yönelik bir uygulama olduğuna dikkat 
çeken Işınsu Kestelli, “Ülkemizde yeni 
gelişmesine rağmen dünyada yaygın 
olarak kullanılan bir sistem. Bugün 
düzenlediğimiz toplantıda daha güvenli 
ticaret imkanı sağlayan alacak sigortası 
konusunda borsamız üyesi firmaların 
bilgilendirilmesini amaçladık. COFACE 
Sigorta A.Ş. ticari alacak sigortası alanında 
çalışan firmalardan birisi. Bu toplantının 
düzenlenmesinde göstermiş olduğu 

UMEM Beceri’10 ve Ticari 
Alacak Sigortası ve Risk Yönetimi 
Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi

EĞİTİMEĞİTİM

Belkıs Alpergun
COFACE Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
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işbirliği için başta Türkiye CEO’su Belkıs 
Alpergun olmak üzere COFACE Sigorta 
A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunuyorum” diye 
konuştu.

Faaliyetleri hakkında katılımcılara 
genel bilgiler aktaran COFACE Türkiye 
CEO’su Belkıs Alpergun “İşletmelerin en 
önemli aktiflerinden biri olan alacaklarını 
güvence altına almak gerekiyor. Bu tür 
sigortalar zannedildiği kadar pahalı 
uygulamalar olmamakla birlikte 
işletmelere büyük katkısı sağlıyor, nakit 
akışını düzene sokuyor ve belirsizlikten 
koruyor” dedi.

COFACE Satış Departmanı Bölüm 
Başkanı Uğur Çetin ise açılış konuşmaları 
ve sunumlarının ardından İTB üyelerine 
Ticari Alacak Sigortası ve Risk Yönetimi 
konulu eğitim verdi.

Uğur Çetin üyelere verdiği eğitimde 
gerçekleştirdiği konuşmasında ticari 
alacak sigortasının alıcılar için belirlenen 
kredi limitleri kapsamında, yurt içine 120 
güne kadar, yurt dışına ise 180 güne kadar 
yapılan peşin ve banka teminatı dışında 
kalan açık hesap satışları kapsadığını 
belirterek, “Ticari alacak sigortası, iflas 
ve geç ödeme (ticari risk) ve politik risk 
(sadece ihracat satışlarında) durumlarına 
karşı güvence sağlamaktadır. Firmaların 

zarar görmemeleri için Ticari 
Alacak Sigortası hakkında tüm 
ayrıntıları dikkate almalıyız” dedi.

 Toplantıya ayrıca COFACE 
Sigorta A.Ş. Ticari Grup GMY 
Belgin Tavil, Pazarlama ve İletişim 
Bölüm Başkanı Leyla Zerger Sidal, 
İzmir Bölge Satış Temsilcisi Selçuk 
Özer de katılarak üyelere bilgi 
aktarımında bulundu.

Bunun yanı sıra, aynı gün 
işgücü piyasasında arz talep 
uyuşmazlıklarından kaynaklanan 
işsizliğe çözüm getirmek amacıyla 
başlatılan “Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (UMEM) 
Beceri’10  Projesi” kapsamında 
Borsa üyelerine yönelik eğitim 
programı düzenlendi.

Toplantının açılış 
konuşmasını gerçekleştiren İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Uçak, işletmelere 
nitelikli iş gücü sağlanması 
konusunda oldukça önemli 

bir destek sağlayan UMEM Beceri’10 
Projesi’ne ilişkin detayların İzmir Ticaret 
Borsası Üyeleri’ne aktarılmasından 
duyduğu memnuniyeti belirterek, Borsa 
olarak projeyi desteklediklerini ifade etti.

Düzenlenen eğitim programı 
kapsamında; İTB üyelerine Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) UMEM Teknik 
Komitesi Yetkilisi Saygın Baban tarafından 
TOBB, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol kapsamında 
uygulanmaya devam eden proje ile ilgili 
bilgi aktarıldı.

Saygın Baban, UMEM Beceri’10 
Projesi kapsamında firmaların ihtiyaç 
duyduğu mesleklerde kursların açılmasını 
talep edebilmelerine olanak sağlandığını 
belirterek, “Proje sayesinde meslek 
kurslarında eğitim görenlere hiçbir 
mali yükümlülük altına girmeden staj 
imkânı sağlanmakta, firmalar işe almayı 
düşündüğü kişiyi iş başında görme 
imkânı elde edebilmekte ve bu kurslarda 
yetişen elemanları istihdam etmektedirler. 
Bu sayede firmalar hem nitelikli 
elemanlara kavuşmakta hem de istihdam 
teşviklerinden yararlanabilmektedir” diye 
konuştu. 

Toplantıya İş Kur Genel Müdürlüğü 
Yetkilisi İrfan Saraç ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Yetkilisi Mehmet Yazar da 
toplantıya katılarak üyelerin konuyla ilgili 
sorularını yanıtladı.

UMEM Beceri’10 Eğitimi
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İzmir Ticaret Borsası Pamuk 
Korbey’inde faaliyet gösteren ajan, simsar 
ve tüccarlara yönelik olarak 6 Mart 2015 
Cuma günü İZLADAŞ Laboratuvar 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme eğitimi 
düzenlendi. 

Eğitimin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Genel Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten 
düzenlenen eğitim programının ana 
amacının katılımcılara laboratuvarla ilgili 
olarak faaliyet tanıtımı, verilerin okunması 
ve ticari anlamda değerlendirilmesi 
konularında ayrıntılı bilgi aktarılması 
olduğunu belirtti. Selçuk Belevi tesislerinde 
bulunan İZLADAŞ Laboratuvara analiz 
yaptıran üyelere ulaşım konusunda 
günde iki kez servis hizmeti sağlandığını 
belirten Çelikten, “Laboratuvara ulaşımı 
kolaylaştırmak adına gün içerisinde 
düzenlediğimiz servislerimizle mesafe 
sorununu çözme konusunda üyelerimize 
desteğimiz bulunmaktadır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
İZLADAŞ Laboratuvar Yetkilisi Dr. 
Müge Ekizoğlu ajan, simsar ve tüccarlara 
İZLADAŞ Pamuk lif analiz laboratuvarının 

tanıtımı,  çalışma esasları ve Uster HVI 
M 1000 tarafından ölçülen pamuk 
fiziksel özellikler analiz sonuçlarının 
değerlendirilmesi konularında bilgi içeren 
sunum gerçekleştirdi. 

İZLADAŞ Laboratuvarı bilgilendirme 
eğitimi düzenlendi

İzmir Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım 
Paneli Oluşturulması Projesi

EĞİTİMEĞİTİM

Yurtiçi ve yurtdışı tüketici 
tercihlerindeki değişimler, uluslararası 
ticaretteki gelişmeler, zeytinyağının ulusal 
ve uluslararası kalite standartlarında ve 
bu standartların tespit yöntemlerinde de 
değişim neden olmaktadır. Bu gelişmelere 
paralel olarak zeytinyağının fiziksel ve 
kimyasal özelliklerinin yanı sıra duyusal 
özelliklerinin de tespit edilmesi büyük 
önem taşımaya başlamıştır. 

Bu kapsamda İzmir Ticaret 
Borsası tarafından Borsa bünyesinde 
üye firmalara ve sektöre hizmet 
vermesi amacıyla zeytinyağı duyusal 
analizlerini gerçekleştirebilecek bir 

tadım panelinin oluşturulması 
için proje başlatılmıştır. Proje, 
İzmir Ticaret Borsası üye ve 
personelinin yanı sıra Bornova 
Zeytincilik Araştırma İstasyonu 
uzmanlarının teknik desteği 
ile gerçekleştirilecektir. Proje 
kapsamında iki ay sürecek 
temel eğitim çalışmalarının 
ardından uygulamalı tadım 
eğitimlerine başlanacaktır. Temel 
eğitimlere 5 Mart tarihinde İzmir 
Ticaret Borsası’nda yapılan ilk 
eğitim toplantısı ile başlanmış 
bulunmaktadır. 
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ÖZGECAN ASLAN
HEM SON OLSUN, HEM MİLAT OLSUN

Mersin Tarsus’ta yaşayan Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf 
öğrencisi Özgecan Aslan, 12 Şubat 2015 tarihinde Mersin’de bindiği minibüste caniler tarafından tecavüze 
uğradı, yakılarak öldürüldü ve bedeni dereye atıldı.

Özgecan son bir yılda erkekler tarafından katledilen bine yakın kadınımızdan; genç kızımızdan sadece 
biri. Sessiz sedasız bu dünyaya veda etmek zorunda kalan şiddet mağduru kadınlardan farklı olarak, yaşanan 
vahşetin boyutları nedeniyle kamuoyunda büyük bir infial yarattı Özgecan Aslan cinayeti... Sanatçılar, spor 
kulüpleri, iş ve siyaset dünyasını ortak bir noktada buluşturdu.

Biliyoruz ki bundan sonra yapılacak hiçbir şey Özgecan’ımızı geri getirmez... Ama yeni Özgecan’lar 
ölmesin diye 78 milyon Türk vatandaşı olarak her birimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız artık... 
Kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumdaki kadın-erkek eşitsizliğini gidermek için seferberlik hali ilan 
etmeliyiz.

Kadın-erkek eşitliğini sağlamak için bütüncül politikalar üretilmedikçe, failler caydırıcı bir şekilde 
cezalandırılmadıkça ve toplumda yükselen şiddet kültürüne karşı önlem alınmadıkça bu sorunun 
çözülemeyeceğine inanıyoruz.

Bu nedenle;
Özgecan Aslan’a tecavüz edip, yakıp genç yaşta hayatına son veren faillerin Türk Ceza Kanunu’nun 

öngördüğü en ağır yaptırımla cezalandırılmasını istiyoruz.
Soruşturmanın ve dava sürecinin kamuoyu takibine izin verecek şeffaflıkla ve hukuka uygun biçimde 

yürütülmesini talep ediyor, bu ve benzeri olayların tekrar etmemesi için tüm ilgili kurumları acilen 
sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları; kadınların güçlendirilmesi 
ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için acil harekete geçmeye ve bu süreçte kadın hakları ve kadına 
yönelik şiddet konularında deneyim sahibi sivil toplum kuruluşlarını dikkate almaya çağırıyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede ve kadınların güçlendirilmesinde İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW 
Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye’nin kabul ettiği veya onayladığı tüm uluslararası sözleşme ve belgelerin 
gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz.

Tek istediğimiz kadın-erkek bir arada, el ele olmak; karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma içinde daha 
güçlü, daha mutlu ve daha gelişmiş bir ülkede yaşamak...

İnanıyoruz; bizler bunu başarabiliriz.

Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Aysel Öztezel
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
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Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 
Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 
İl Kadın Girişimciler Kurulu Yeni Dönem 
İlk Genel Kurul Toplantısı, 26 Şubat 2015 
Perşembe günü, İzmir Ticaret Borsası 
Yeni Meclis Salonu’nda geniş katılımla 
düzenlendi.

Toplantıya TOBB İzmir İl Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 
Aysel Öztezel, Başkan Yardımcısı Gonca 
Harman, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi Bülent Uçak,  İzmir Ticaret 
Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Pınar Nacak ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmaları 
bölümünde; İzmir Ticaret Borsası Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak kurul 
üyelerine mevzuat ve kurul çalışmalarının 
işleyiş düzeni hakkında bilgi aktardı. Pınar 
Nacak, konuşmasının son bölümünde 
“Kurul faaliyetlerinin ilimizdeki kadın 
girişimci potansiyelini geliştirmek adına 
çok önemli bir rol üstleniyor. Herkesin 
bu kurulun faaliyetlerine katkı koymasını 
istiyoruz. Özellikle son günlerde 
ülkemizde yaşanan olaylar göz önüne 
alındığında kadının varlığının, değerinin 
ve tüm anlamıyla eşitliğinin daha iyi 
anlaşılması noktasında kadının ekonomik 
gücünün artması da büyük önem taşıyor” 
diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Üyesi Bülent Uçak,  “Koordinatörlüğünü 
Borsamızın üstlendiği ve yeni dönemde 
benim de doğal üye statüsünde görev 
alacağım TOBB İzmir Kadın Girişimciler 
Kurulumuzda sizlerle bir arada olmak, 
katkı sağlamak benim için son derece 
önemli. Toplumumuzun yarısını 
oluşturan kadınlarımızın girişimcilik 
gücü geliştirildikçe ve potansiyelleri açığa 
çıkarıldıkça ülkemizi bir üst gelişmişlik 
seviyesine taşıyacaklarına inanıyorum. 
Bu nedenle, bu konu, sadece kadınların 
konusu değil toplumsal bir konudur. Ve 
stratejik bir öneme sahiptir” dedi. Kurul 
adına kırsalda ve kent düzeyinde kadın 
girişimci sayısının artması ve kadının iş 

gücüne katılım oranının yükselmesi adına 
çalışmalar yürüteceklerini belirten Uçak, 
“Koordinatör Borsamız adına Yönetim 
Kurulu Başkanımız Işınsu Kestelli’nin 
değerli destekleri ile daima Kurulumuzun 
yanında olacağını da özellikle ifade etmek 
isterim” diye konuştu.

Türkiye adına kadın dayanışmasının 
gündemin ilk sıralarında olduğu bu 
dönemde Genel Kurul toplantısı vesilesiyle 
üyelerin bir araya gelmesinin oldukça 
anlamlı hale geldiğini belirten TOBB İzmir 
İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel 
Öztezel, “Bildiğiniz gibi şiddetin kol gezdiği 
ve yüreğimizi yaktığı günler yaşıyoruz. 
Kadın-erkek eşitliğini sağlamak için 

İzmir İl Kadın Girişimciler Genel Kurul Toplantısı’ndan

Kadına yönelik şiddete karşı birlikte 
mücadele ve İzmir’de kadın girişimciliğini 
kalkındırmak için güçbirliği mesajı çıktı

GENEL KURULGENEL KURUL
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bütüncül politikalar üretilmedikçe, failler 
caydırıcı bir şekilde cezalandırılmadıkça 
ve toplumda yükselen şiddet kültürüne 
karşı önlem alınmadıkça bu sorunun 
çözülemeyeceğine inanıyoruz” dedi.

Günümüz koşullarında dünyada 
ekonomik büyümeden bahsedebilmek 
için girişimci sayısının artması, daha çok 
ürün ortaya çıkması ve daha fazla üretim 
yapılmasının şart olduğunu dile getiren 
Aysel Öztezel, “Türkiye’nin 2023 yılında 
kişi başı 25.000 dolar milli gelire ulaşması 
ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri 
olması için kadının iş hayatının içindeki 
varlığını gelişmiş ülkeler seviyesine 
çıkarması zorunludur. Ülkemiz için 
kadınının girişim ve işgücü piyasasında 
daha yüksek oranda var olması hepimizin 
ortak temennisi. Bu bağlamda, TOBB 
bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler 
Kurulları kurulması,  Kurul’un, kadın 
girişimcilik konusunda genel politikalar 
geliştirmesi ve görüş oluşturulması,  
girişimcilik kültürüne gereken önemin 
verilmesinde büyük katkı sağlamaktadır” 
dedi. 

Konuşmasının son bölümünde İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli’ye kurula vermiş olduğu 
destek sebebiyle teşekkür eden Öztezel, 
“Yeni dönemde en büyük temennimiz 
Kurul çalışmalarını birlik ve beraberlik 
içinde yürütmek ve tüm üyelerin değerli 
katkıları ile iz bırakacak faaliyetlere imza 
atmak olacak. Bizlere yola çıktığımız ilk 
günden beri her zaman sonsuz destek 
veren değerli Borsa Başkanımıza sizlerin 
nezdinde teşekkür ederim” dedi. 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı 
Gonca Harman ise özellikle kırsalda yer 
alan kadınların kurul olarak desteklerine 
ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, “Bu 
dönemde yapacağımız projelerle kırsalda 
yaşayan kadınlarımızın istihdamını 
arttırma yolunda çalışacağız” diye konuştu.

Toplantıya konuk olarak katılan EBSO 
Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz ve 
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 
Eski Dönem Başkanı Betül Elmasoğlu da 
toplantıda söz alarak Aysel Öztezel ve yeni 
dönem kurul üyelerine başarı dileklerinde 

bulundu ve kurul faaliyetlerine her konuda 
desteğe hazır olduklarını belirtti.

Işın Yılmaz, konuşmasında, kadınlar 
arasındaki dayanışmanın oldukça önemli 
olduğunu ve bu konuda oda/borsalarda 
yer alan kadınların kurula verecekleri 
katkıya her zaman ihtiyaç olduğunu dile 
getirerek “İzmir ilinde bulunan oda/borsa 
meclislerinde görev alan kadın üyelerle 
Kadın Girişimciler Kurulumuzun yakın 
işbirliği içinde olması kurul çalışmalarının 
etkinliğini arttıracaktır” dedi.

Konuşmaların ardından TOBB 
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, üyeleri 
yeni dönemde başlanması planlanan 
projeler hakkında bilgilendirdi. Öztezel, 
bilgilendirmenin ardından Kadın 
Girişimciler Kurulu Üyeleri’nin sorularını 
yanıtladı.

Soru-cevap bölümünün ardından 
toplantıya kadına yönelik şiddete dikkat 
çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 
siyah kıyafetle katılan tüm konuklar hep 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Işınsu Kestelli “Sıradışı Kadınlar” paneline katıldı

Kestelli: İhtiyacımız olan şey 
daha çok sayıda sıra dışı erkek 
bulabilmek

PANELPANEL

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından bu yıl dördüncü kez 
düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” 
ve Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde 
bu yıl ikincisi düzenlenen “İnovasyon 
Haftası İzmir” etkinlikleri kapsamında 
Swiss Otel’de 19 Mart 2015 Perşembe 
günü gerçekleştirilen “Sıradışı Kadınlar” 
Paneli’ne konuşmacı olarak katıldı.

Çiçek Tahaoğlu’nun 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panele İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin yanı 
sıra, Al Jazeera Türk Editörü ve Savaş 
Muhabiri Ayşe Karabat, dünyadaki en 
iyi 50 öğretmenden biri olma ünvanına 
sahip Dilek Livaneli, Dünya Tekvando 
Şampiyonu ilk Türk kadını Tennur Yerlisu 
Lapa, CERN ve ODTÜ’de faaliyet gösteren 
Bilim İnsanı Doç. Dr.Bilge Demirköz 
de konuşmacı olarak katılarak başarı 
hikayelerini izleyicilerle paylaştı.

Panelde konuşmacı olarak yer 
almaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Işınsu Kestelli, “Panele adını veren 
sıradışı kelimesinin kendisine göre “hiç 
bir kalıba girmeksizin kendin olmak, 
doğal davranmak, doğru bildiğin yolda 
mücadeleden yılmamak demek olduğunu 
ifade ederek, “Bu duruşu tüm hayatı 
boyunca sergileme istikrarını göstermek 
insanın sıra dışı olarak anılmasını sağlıyor 

aslında” dedi.
Katılımcılarla iş yaşamına başladığı 

ilk günden bugüne yükseliş öyküsünü 
paylaşan Işınsu Kestelli, “İzmir Ticaret 
Borsası’na da kişiliğimi yansıttığımı 
düşünüyorum. Uyumlu ve çalışkan bir 
ekiple yola devam ediyoruz. Bu sayede 
de kabuğuna kapanmayan, daha aktif bir 
strateji izleyen bir Borsa haline geldik. 
Ülkemizin ilk lisanslı depolarından 
olan, başlangıçta pamuk depolaması 
alanında faaliyet gösteren ELİDAŞ’ı 
ve elektronik ürün senetlerinin işlem 
gördüğü İzmir Ticaret Borsası Elektronik 

Platformu İZBEP’i kurduk. Borsa olarak, 
ülkemizin ilk türev işlemler borsası olan 
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın 
kurulmasına öncülük etmiştik. VOB 
kısa zamanda dünyanın sayılı türev 
borsalarından haline gelmeyi başardı. 
2013 yılında yapılan mevzuat değişikliği 
sonucunda VOB hisselerinin tamamı 
Borsa İstanbul’a devredildi. Borsamız 
da BİST’in önemli hissedarları arasında 
yer aldı. Bu hem bizim adımıza hem 
İzmir adına önemli bir başarıydı. Ayrıca 
üyelerimizle dünyadaki en önemli gıda 
ve tarım fuarlarını ziyaret ediyoruz. İtalya 
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gibi özellikle ürün bazında markalaşmış 
ülkelerle yakın temastayız. Arnavutluk’la 
çok önemli bir işbirliği anlaşması yaptık. 
Ege’ye özel çekirdeksiz üzümün haklarını 
korumak adına; Yunanistan’ın bu ürünü 
kendi adına tescil ettirememesi için 
Avrupa Komisyonu nezdindeki çalışmaları 
yürütüyoruz” dedi.

Çalışma temposunun, kansere 
yakalandığı dönemde de değişmediğini 
söyleyen Kestelli, “Kanseri de hayatın bir 
gerçeği ve parçası olarak kabul edip yola 
devam ettim. Gördüğüm her kemoterapi 
seansının ardından, dostlarımın 
düzenlediği ve “Kemoparti” dedikleri 
gecelerle eğlenmeye, moralimi yüksek 
tutmaya devam ettim. İyileştikten sonra 
da kanserin bana bir mesaj verdiğine, 
hayatıma yeni bir amaç kattığına inandım. 
TOBB ile birlikte gezici bir mamaografi 
cihazı alarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
“Annem Kanseri Yendi” sloganıyla köy köy, 
kasaba kasaba dolaşmasını sağladık.  Sağlık 
hizmetlerine erişim imkânı bulamayan 
kadınlara umut olmak, erken teşhisle yeni 
hayatların kurtulmasına aracılık etmek 
yaşadığım en önemli manevi tatminlerden 
biri oldu hayatımda. Tüm bunların sıra 
dışı olarak tanımlanmak için yeterli olup 
olmadığını benim değerlendirmem doğru 
olmaz, ama şunu söyleyebilirim: Tarih 
boyunca öne çıkan her kadın sıra dışıydı... 
Çünkü kat etmeleri gereken 
mesafe hep erkeklerden 
daha uzun, aşmaları gereken 
engel hep daha fazlaydı. 
Hepsinden de önemlisi dili, 
dini, ırkı ne olursa olsun, hep 
önyargıları kıra kıra ilerlemek 
zorundaydılar” diye konuştu.

Panelin çatısı altında 
yer aldığı inovasyon 
konusuna değinildiğinde 
ortaya çıkan manzarayı daha 
net olarak anlatabilmek adına 
“elinin hamuruyla erkek 
işine karışma” kategorisinde 
yer alan bilim, inovasyon ve 
teknolojide kadının yerine 
ilişkin şunları söyledi: 

“Tabii ki önce işin 
tanımından başlayalım: 
İnovasyon, en yalın haliyle, 

“ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde 
katma değer yaratacak değişiklikleri 
ve yenilikleri gerçekleştirmek” olarak 
açılabilir. İnovasyonda hedef sadece 
keşfedilmemiş olanı bulmak, yani icat 
etmek değil, bundan bir fayda, ticari bir 
kâr da sağlayabilmektir. Kadınlar yakın 
geçmişte bile bu konuda pek avantajlı 
değillerdi doğrusu. 1700’lü yılların başında 
Amerikan kolonilerinde yaşayan Sybilla 
Masters, halen mutfaklarda kullanılan mısır 
ununu icat etmişti...  Fikrinin patentini 
almak istediğinde karşısına yasalar çıktı. 
Çünkü o dönemin yasaları kadınların bir 

mülk sahibi olmasına izin vermiyordu ve 
buna fikri haklar da dâhildi. Bu haklar 
bir kadının ancak babasına ya da eşine 
verilebilirdi. Masters 1715 yılında mısır 
ununun patenti almayı başardı, tabii ki eşi 
Thomas Masters’ın adıyla… 1809 yılında 
bulduğu teknikle hasır şapka üreten ve 
bunun patentini almayı başaran ilk kadın 
olan Mary Kies, sahip olduğu bu “kağıt” ile 
kendisinden sonra gelen birçok kadın için 
de önemli bir dönemin başlangıcı oldu. 
Tarihin ilk bulaşık makinesini bulan da 
bir kadındı. Bulaşık makinesinin patentine 
de sahip olan Josephine Cochrane, 
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hizmetçileri tarafından Çin yapımı 
seramiklerinin kırılmasına dayanamayan 
varlıklı bir kadındı aslında... Seramik 
yemek takımlarını korumak için bir 
makine geliştirmeye karar veren Cochrane, 
1886 yılında ürünün patentini aldı

Bir başka çarpıcı örnek:
Bilgisayar teknolojisindeki 

gelişmelerden bahsedince aklımıza her ne 
kadar Bill Gates ya da Steve Jobs gibi isimler 
gelse de, Grace Hopper, Amerika’nın ilk 
geniş kapsamlı bilgisayarı olan IBM’in 
Harvard Mark I’in yapımında görev alan 
ve bu bilgisayarı programlayan üç kişiden 
biriydi.

20’inci yüzyılın başlarında şoförler, 
karlı havalarda her iki dakikada bir 
araçlarını durdurup camlarını temizlemek 
zorundaydı. O yıllarda sürücülere göre 
karla mücadele etmenin başka bir yolu 
yoktu. Mary Anderson, aracın içindeki 
bir kolla cama bağlı bir düzenek geliştirdi. 
Sürücülerin camı temizlemek istediğinde 
bu kolu çekmesi yeterliydi.  Anderson, 
o dönemde neredeyse sadece erkekler 
tarafından kullanılan otomobillerdeki ilk 
sileceğin patentini aldığında takvimler 
1903 yılını gösteriyordu.”

Kestelli, verdiği örneklerin ardından 
kadınların kat etmeleri gereken mesafenin 
hep erkeklerden daha uzun, aşmaları 
gereken engellerin her zaman daha fazla 
olduğunu dile getirerek, “Kadınların iş 
dünyasına kitleler halinde katılımları 
1940’lı yıllarda başladı. O tarihlerde 
kadınları ucuza çalıştırmak, böylece 
maliyetleri düşürmek işletmelerin yeni 
keşfettiği bir yöntemdi. Ta ki 1960 yılında 
İngiltere’de düzenlenen Ticaret Sendikaları 
Kongresi’nde kadınların artık eğitimli 
ama ucuz teknoloji teknisyenleri olarak 
kullanılmalarının dürüst bir davranış 
olmadığı tartışılana kadar. İşverenler 
her ne kadar kadınların evlenip işten 
ayrılmalarını ya da çocuk doğurmak 
istediklerini öne sürerek tartışmaları 
gerçek dışı gördüklerini söyleseler de çok 
şey değişti son 50 yılda. Son istatistiki 
verilere bakılırsa; artık Avrupa’da Avrupa 
Birliği’ne ülkelerde yüksek öğrenim gören 
öğrencilerin yarısından fazlası kızlardan 
oluşuyor. Doktora yapanların da yarıdan 

fazlası kız öğrenciler. Ama ne yazık ki; 
sadece yüzde 20’si mühendislik ya da 
bilişim teknolojileriyle ilgili bölümlerde 
okuyorlar. Oysa yapılan araştırmalara göre 
dokuz yaşına gelene dek kızlar ve erkekler 
arasında matematik ve fen bilimlerindeki 
başarı açısından herhangi bir fark 
bulunmuyor. Ne yazık ki bazı alanlardaki 
önyargılar hâlâ geçerliliğini koruyor. 
Bu durum hiçbirimizi umutsuzluğa 
sürüklememeli... Son 50 yıla sığan değişim 
moralimizi hep yüksek tutmalı... Çağımızda 
iletişim kanallarının gücü, değişimlerin 
kazandığı hız düşünülürse hem dünya 
genelinde, hem de kadınların ekonomiye 
katılımı anlamında üyesi olduğu OECD 
ortalamasının altında kalan Türkiye 
özelinde, kadınlarla erkekler arasındaki 
uçurumlar çok hızlı kapanabilir. Yeter ki 
bunu isteyelim, eğitime ağırlık verelim, 
planlamayı doğru yapalım ve toplumu 
buna hazırlayalım. İnanın gerisi çok kolay 
gelecektir. Üstelik bunu sadece kadın-
erkek eşitliği açısından ele almak da yanlış 
olur. Ortada çok açık ekonomik gerçekler 
var. Yapılan tüm araştırmalar kadınların 
etkin bir şekilde temsil edildiği şirketlerin 
kurumsal ve finansman performansında, 
alınan kararların kalitesinde ve etik 
davranışlarda artış yaşandığını ortaya 
koyuyor” diye konuştu.

Kestelli, konuya ilişkin yapılan 
araştırmalardan sunduğu örneklerin 
ardından, “Tüketim kararlarının büyük 
çoğunluğunun kadınlar tarafından 

alındığına dikkat çekilerek, pazarın daha 
doğru bir şekilde algılanması, müşteri 
ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması, 
daha iyi ürün ve hizmet sunulması 
açılarından da kadınların şirketlerdeki 
varlığının önemli olduğu vurgulanıyor. 
“İnovasyonda Kadın Yöneticilerin Rolü” 
konulu global bir araştırmanın sonuçlarına 
göre, yenilikçilik anlamında kadınlar ve 
erkekler arasında gözle görülür bir farktan 
söz etmek çok zor. Yine yapılan çalışmalar, 
kadınların “problem çözme” konusunda 
sahip oldukları doğal yeteneğin yenilikçi 
ürün ve hizmetler geliştirme konusunda 
oldukça etkili olduğu göze çarpıyor. 
Özellikle de hemcinslerine yönelik ürün 
ve hizmetlerin geliştirilmesinde kadınların 
iç görülerinin çok daha güçlü olduğu bir 
gerçek. Kadın ve erkek arasındaki farkı 
daha çok organizasyondaki konumları, 
daha net ifade etmem gerekirse erkeklerin 
daha kolay yükselebilmesi belirliyor. Oysa 
iş dünyasında kadınların gücü arttıkça, 
çok daha ‘yenilikçi’ ve ‘yaratıcı’ bir 
pazarın oluşacağı artık aklıselim herkes 
tarafından çok net olarak görülüyor. 
Dileğim bu gerçeğin ülkemizde de daha 
çok insan tarafından fark edilmesi. Türk 
Dil Kurumu, “innovation”ın karşılığını 
daha iyi yansıttığını düşünerek “yenileşim” 
sözcüğünü öneriyor... Kadın demek 
yenileşim demek zaten. Bana göre dünyada 
da, Türkiye’de de sıra dışı kadın sayısında 
bir sıkıntı yok. İhtiyacımız olan şey daha 
çok sayıda sıra dışı erkek bulabilmek”  dedi.
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İzmir’in güzide spor kulübü 
Göztepe Spor Kulübü yönetimi, İzmir 
Ticaret Borsası (İTB) yönetimini ziyaret 
etti. Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili 
Talat Papatya, Yönetim Kurulu Üyesi 
Can Kestelli, CEO’su Barış Güçlü, Genel 
Müdürü Doğan Mutlu, Müze Müdürü 
Adil Artuner, gönüllü yöneticiler Cevat 
Hasanali ve Hakan Yenigün’den oluşan 
heyet, İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Uçak, Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü 
ve Genel Sekreter Erçin Güdücü tarafından 
karşıladı. 

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, Göztepe Spor Kulübü’nün İzmir’in 
güzide bir kulübü olduğunu vurgulayarak 
“Göztepe’nin faaliyetlerini yakından 
takip ediyoruz. Başarıları bizlerin de 
gurur kaynağı. Kentimiz başta olmak 
üzere tüm ülkemizde spor faaliyetlerinin 
centilmenlik sınırları içinde yapılması en 
büyük dileğimiz” diye konuştu. 

Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili 
Talat Papatya da, kent ekonomisinde 
önemli bir yere sahip İzmir Ticaret 

Borsası’nın tarihi binasında bulunmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını belirterek,   
“Bu sene Göztepemiz büyük hedeflerle 
yola çıktı. Sezon sonunda başarıya 
ulaşmak  için elimizden geleni yapıyoruz” 
diye konuştu. 

Talat Papatya, İTB yöneticileri için 
özel hazırlanan Göztepe formalarını takdim 
ederken, İTB yönetimi de konuklarına 
Pamuk Korbeyi ziyareti sırasında üzerinde 

Göztepe logosu bulunan pasta ile sürpriz 
yaptı. Logolu pasta Göztepe Spor Kulübü 
ve İTB yöneticileri tarafından birlikte 
Göztepe Marşı eşliğinde kesildi. 

Göztepe Spor Kulübü İTB’yi ziyaret etti

ZİYARETZİYARET

Göztepe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Talat Papatya 
ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
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Altınordu Spor Kulübü’nden İTB’ye ziyaret
Altınordu Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bilgetay, 

Sosyal Faaliyetler Direktörü Elif Can, Sportif Faaliyetler Direktörü ve 
Gökhan Göktürk İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve İzmir Ticaret Borsası Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Korkmaz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Genel Sekreter Erçin Güdücü ve Başkanlık 
Danışmanı Dilara Sürgü de yer aldı. 

Işınsu Kestelli, Altınordu’nun İzmir’in köklü spor kulüplerinden 
biri olduğunu belirterek kulübe başarı dilediğini ifade etti. İzmir 
futbolunun güncel durumu ve Altınordu’nun sportif faaliyetlerinin 
görüşüldüğü ziyarette İzmir Ticaret Borsası Yönetimi kulübün nezaket 
ziyareti dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek başarılı bir sezon 
temennisiyle pasta kesti. Pasta kesiminin ardından İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan korkmaz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Bülent Uçak Altınordu Spor Kulübü yetkililerine Pamuk 
Korbey’i ve İTB Üzüm Salonu’nu gezdirerek Borsa salon işlemleri 
hakkında bilgi aktardı.

Bergama Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ayhan Yetim, 
Muhasip Üye Halit Akdemir ve Genel 
Sekreter Şenol Açıkyol’dan oluşan heyet 
Borsa’da oluşan piyasa mekanizmasını 
tanımak ve salon işlemleri konusunda bilgi 
almak için 11 Şubat 2015 Çarşamba günü 
İzmir Ticaret Borsası Pamuk Korbey’ini 
ziyaret etti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şeref İyiuyarlar ve Bülent 
Uçak tarafından karşılanan heyet pamuk 
üreticisi ile tüccarların aynı platformda bir 
araya geldiği seanslarda alım-satım işlemi 
yapabilmelerine olanak sağlayan Korbey 
salon işlemleri hakkında bilgi aldı. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Şeref İyiuyarlar İzmir Ticaret Borsası 
Pamuk Korbey’i sayesinde gelenekten 

geleceğe alıcı ve satıcının yüz yüze 
gelerek ticaretin güvene dayalı 
yapılmasına olanak sağlandığını 
ve şeffaf piyasa ortamı oluştuğunu 
belirtti.

İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak 
ise Bergama Ziraat Odası heyetini 
Korbey’de misafir etmekten 
dolayı duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, Borsa olarak 
uzun yıllardır ticaretin güven 
simgesi haline gelen Korbey ve 
diğer salon faaliyetlerini  ziraat 
odalarımıza anlatmaktan tanıtmaktan 
memnuniyet duyulduğunu, üreticilerle 
elele tarım alanında birçok ortak 
çalışma yapılabileceğini ve bu kapsamda 
kapılarının tüm ziraat odalarına açık 

olduğunu söyledi.
Salon işlemleri hakkında ayrıntılı 

bilgi alan ve incelemelerde bulunan heyet 
daha sonra üyeler, alıcı ve tüccarların 
katılımıyla gerçekleşen pamuk alım 
seansına katıldı. 

Bergama Ziraat Odası’ndan Pamuk 
Korbey’ine ziyaret

Ercan Korkmaz, Zafer Bilgetay, Elif Can, Işınsu Kestelli, 
Dilara Sürgü ve Gökhan Göktürk
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 2240. Bölge 
7. grup Konak, Gündoğdu, Çeşme, Efes, 
Seferihisar Teos, Urla Rotary Kulüplerinin 
18 Mart 2015 Çarşamba günü Hilton 
Otel’de gerçekleştirilen ortak toplantılarına 
konuk olarak katıldı.

Toplantıda gerçekleştirdiği 
konuşmasında günümüzde dünyanın 
nüfus olarak hızla büyüyen, mesafe olarak 
giderek küçülen, rekabet şartları açısından 
her geçen gün çetinleşen bir adres olduğuna 
değinen Işınsu Kestelli, “Sisteme dâhil olan 
her insanın, atılan her adımın, ulaşılan 
her rakamın ve ortaya çıkan her istatistiki 
verinin önemi yakın geçmişe oranla çok 
daha fazla. Dolayısıyla, istihdamdan 
üretime, insan kaynağından AR-GE’ye, 
inovasyondan iletişim kanallarını 
etkin kullanmaya kadar her konuda 
ülkemizin genel durumunu ele alırken 
manzaraya çok geniş bir pencereden 
bakmalıyız. Kendimizi, başta tam üye 
olmayı hedeflediğimiz Avrupa’dan, G20 
ülkelerinden, OECD’den ve dünyanın geri 
kalanından ayrı tutamayız. 8 Mart Dünya 
Kadın Günü vesilesiyle çalışma hayatındaki 
kadınlarımızın durumunu bu perspektifle 
ele aldığımızda ortaya korkunç bir uçurum 
çıkıyor ne yazık ki. Ve bu uçurum hem 
mevcut durum için, hem de önümüzdeki 
yıllara dönük hedefler konusunda geçerli... 
Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların 
istihdama katılımı yüzde 60 seviyelerinde... 
Bizde ancak bunun yarısı kadar... Avrupa 
Birliği 2020 yılında bu oranı yüzde 75’lere 
çekmeyi hedefliyor. Bizim 2023 hedefimiz 
ise ancak yüzde 38’lerde” dedi.

Bu işin sadece bir boyutu
Avrupa Birliği Ülkelerinde 

şirketlerin yönetim kurullarındaki 
kadınların oranını arttırmak için çeşitli 
kotalar uyguladığından bahseden Işınsu 
Kestelli, “Avrupa Komisyonu tarafından 

hazırlanan Women’s Charter  (Kadın Şartı) 
dokümanının beş önceliğinden biri de 
karar alma mekanizmalarında kadınların 
temsili konusu. Mesela Almanya’da, 
‘Borsada işlem gören şirketlerin yönetim 
kadrolarının yüzde 30 oranında kadın 
olması’ Federal Hükümet tarafından 
kısa süre önce kabul edildi. Bu oran 
bile, muhalefetteki Sol Parti ve Yeşiller 
tarafından yeterli bulunmuyor. Bu partiler 
kotanın toplumdaki kadın oranına eşit, 
yani yüzde 50 civarında olması gerektiğini 
savunuyor. Sadece Almanya’da değil, 
benzer uygulamalar pek çok Avrupa 
ülkesinde var. Bizler de, Türkiye olarak 
kadının çalışma hayatında daha fazla 
yer alması, daha fazla kadın girişimcinin 
ortaya çıkması, yönetim kurullarında daha 
yüksek oranda temsil edilebilmesi için bir 
seferberlik başlatmalıyız” diye konuştu.

Bu konuda her bireyin sorumluluğu 
olduğuna değinen Kestelli, “Rotary 
Kulüpleri gibi toplumsal sorunlara karşı 
hassas yapılara düşen sorumluluk ise çok 
daha fazla. Elbirliğiyle çalışma hayatındaki 
kadın sayısını; hem girişimci, hem de 
işçi bazında arttırmamız lazım. Bunu da 
en temelden başlayarak güçlü bir eğitim 
hamlesiyle desteklemeliyiz” dedi.

Konuşmasının son bölümünde 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1925’teki 

sözüne değinen Kestelli, “Bir toplum, 
bir millet, erkek ve kadın denilen iki 
cins insandan meydana gelir. Mümkün 
müdür ki bir topluluğun yarısı topraklara 
zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı 
göklere yükselebilsin? Şüphe yok yükselme 
adımları, dediğim gibi, iki cins tarafından 
beraber, arkadaşça atılmak ve ilerleme 
ve yenilik alanında birlikte yol alınmak 
gerektir. Böyle olursa inkılâp muvaffak 
olur.” Atatürk’ün koyduğu bu net hedefin 
ne kadarını gerçekleştirebildiğimiz 
ortada. Araştırmalara göre Türk 
insanının üçte ikisi, kadının yerinin evi 
olduğunu düşünüyor hâlâ. 2023 yılında 
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi 
arasında olmayı hedefleyen Türkiye’nin, 
kadınları erkeklerle eşit düzeyde çalışma 
hayatına çekmeden bunu yapabilmesi 
mümkün değil. Bu nedenle kadın-erkek 
ayrımı gözetmeksizin hepimizin el ele 
vermesi, ülkemizin aydınlık yarınları, 
çocuklarımızın daha kalkınmış ve daha 
zengin bir ülkede yaşamaları için hep 
birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rotary 
kulüp temsilcileri Işınsu Kestelli’ye 
toplantıya vermiş olduğu değerli katkı 
sebebiyle teşekkür ederek kulüpleri adına 
flama ve plaket takdiminde bulundu.

Işınsu Kestelli Rotary toplantısına katıldı

ROTARYROTARY
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Bir fal bakmak istiyorum;
Tarih boyunca bizlerin geleceğini 

tahmin etmeye çalışan ve bir bu kadar 
daha tahmin edeceğine inandığım mis 
kokulu küçük siyah çekirdeğin falına. Her 
anı neredeyse bir ritüel halini almış olan, 
bizi alıp hayal alemlerinde dolaştıran, 
geleceğimizi tahmin eden, kırk yıl hatırı 
olan, taze elden taze pişmesi gereken, 
gece kadar siyah olup da cehennem kadar 
sıcak olan o muhteşem tat ve o muhteşem 
kokunun falına; tarih boyunca hep yaşayan 
bir kültür olarak bu zamana kadar gelmiş, 
yaşamış, yaşanmış ve yaşanılacak olan o 
ritüeller zincirinin falına.

Alıyorum sıcacık ve mis kokulu 
o varlığı elime, başlıyorum anlatmaya 
geçmişini öncelikle.

 14. Yüzyıla yaslanan geçmişinde, 
yolculuğuna Güney Habeşistan’dan 
başlamışsın. İlk günden itibaren hakkında 
türlü türlü efsaneler türetilmiş. Bu 
rivayetlerden birine göre; Habeşistan’ın 
Kaffa yöresinde yaşayan Khaldi adında 
bir çobana dayanır ilk görünüşün. 
Bu çobanımız sıcakta hep uyuşukluk 
içinde olan koyunlarının günün birinde 
bir ağacın meyvelerini yedikten sonra 

hareketlendiklerini görür ve bu mucizeye 
çok şaşırır. Bir de kendi denemek ister; 
hemen bir miktarını suya koyup kaynatır 
ve bu suyu içer. Bir süre sonra enerjisi 
artmaya başlayıp, kalp atışları hızlanınca 
tüm dünyayı saracak olan o tadın kâşifi 
oluverir bizim uyuşuk çobanımız.

Zamanla Arabistan   yarımadasından  
sonra    Güney   Amerika öncelikli olmak 
üzere pek çok farklı bölgede değişik türleri 
üretilir bizim mis kokulu küçük siyah 
kahvemizin.

 Sonra bizim atalarımızdan olan 
Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman 
16. Yüzyılda seni tadar ve o da kapılır 
anında senin büyüne tüm diğer insanlar 
gibi. Padişahımız sayesinde girivermişsin 
işte Türk kültürüne, Osmanlı sınırlarına, 
Saray mutfağına. Hatta saray mutfağında 
seni özenle yeni hayatına geçirecek 
olan Kahvecibaşı bile bulundurulmaya 

başlanmış inanır mısın? Kahvecibaşının 
yaptığı “sen”i içen Büyük Padişahımız’ın 
değerli misafirleri de bu muhteşem büyüye 
kapılıverirler ve böylece seni Saray dışında 
da istemeye başlarlar.

Bizim değerli misafirlerin 
isteklerinin de etkisiyle Tarihçi Peçevi’ye 
göre, Halepli Hakem adında bir tüccar ile 
Şamlı Şems adında bir efendi 1554 yılında, 
Tahtakale’de senin için senin adında bir yer 
açıvermiş: “Kahvehane”. O anda İstanbul 
tarihine de girivermişsin. Tahtakale’nin adı 
da senin için yapılmış bu kahvehaneden 
gelmiş. “Taht-u Kale”...

Bu kahvehane, tanınmış kişilerin, 
bilginlerin buluştuğu,   sohbet   ettiği   bir 
mekân haline gelmiş. Kahve etrafında 
teşekkül eden kahvehane Ortadoğu’da 
doğan ve oradan dünyaya yayılan içtimaî 
bir müessese. Türkçe’de ve Farsça’da “kahve 
evi” mânâsına gelen kahvehane, kahve 

Kahve tarihini kahvenin falına 
bakarak inceleyelim….

Bilge KEYKUBAT
Uzman
AR-GE Müdürlüğü

MAKALEMAKALE
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tüketilen bir yer olarak kurulmuş; kısa 
zamanda bir tüketim mekânından ziyade, 
sohbet edilen, eğlenilen, dinlenilen, 
gazetelere göz atılan ve halk hikâyeleri 
anlatılan kültürel bir mekân hâline gelmiş.

Kahvenin kitlelerce rağbet görmesi 
ve kahvehanenin sosyal bir müessese 
olarak yaygınlaşması ise İstanbul’da 
gerçekleşmiş. Nitekim, D’Ohsson, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın hükümdarlığının son 
dönemlerinde, İstanbul’da elli kahvehane 
bulunduğunu belirtir. Bu sayı, III. Murat 
(1574-1595) döneminde altı yüze ulaşır. 
Buraları ilk kuruldukları zamanlardan 
itibaren okuma salonu olarak da hizmet 
vermiştir. Nitekim, Tarihçi Peçevi’ye 
göre, Aydın sınıfından iyi yaşamayı seven 
kimi insanlar, kahvehanelerin her birinde 
yirmi ya da otuz kişilik gruplar hâlinde 
toplanabiliyorlarmış. Kimileri adab-ı 
muaşeret yazıları ve türlü kitaplar okur; 
kimileri tavla, satranç oynar; kimileri 
de yeni yazdıkları şiirleri getirip, sanat 
üzerine münazara yaparlarmış. Bir çeşit 

kültürel ortam olan bu mekânlarda umuma 
okunan destansı hikâyelerin yanında, 
müdavimler için değişik kitaplar da 
bulundurulurmuş. Dolayısıyla bu türden 
kahvehaneler, “mekteb-i irfan” olarak 
adlandırılırmış. Ancak, kahvehanelerin 
kıraathane olarak adlandırılması ve okuma 
mekânı olarak hizmet vermesi Tanzimat 
sonrası döneme rastlıyor. Bu dönemde 
Avrupa’daki kulüp ve okuma salonlarında 
olduğu gibi, bazı kahvehaneler, 
müşterilerin çeşitli konulardaki bilgi 
ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, 

bünyelerinde gazete, dergi gibi süreli 
yayınların bulunduğu ve çeşitli geleneksel 
sahne sanatlarının icra edildiği kültür 
mekânlarına dönüşmüş.

Tabi ki her güzel şeyde olduğu gibi 
süreç zarfında zamanla kahvehaneler de 
ayrışmaya başlamış.

Sivil örgütlenmeler mahalle 
kahvehanelerini ortaya çıkarırken askeri 
örgütlenmeler yeniçeri kahvehaneleriyle 
boy göstermiş. Yeniçeri kahvehaneleri 
zamanla yerini tulumbacılara bırakmış. 
Kahvehanelerin ayrışması, mekânına, 
sosyal fonksiyonuna, devam edilen zamana, 
müşterisine göre şekillenmekte devam 
etmiş, İstanbul’da sahilde ya da manzaraya 
hâkim yerlerle kurulan yazlık kır 

kahvehaneleriyle aynı grupta sayılabilecek 
seyyar kahvehaneler, kışlık kahvehaneler, 
yatılı kahvehaneler, Tatar, Arnavut, 
Boşnak kahvehaneleri oluşmuş. Âşık 
kahvehaneleri, Meddah kahvehaneleri, 
esrar kahvehaneleri, semaî kahvehaneleri 
(çalgılı kahvehaneler), beyler kahvesi, 
aşçılar kahvesi, dominocular kahvehanesi, 
kumar kahveleri, damacı kahveleri, kuş-
baz kahveleri, balıkçı, köçek, hayalci, 
horozcu pehlivan, defineci, sandalcı ve 
balıkçı kahveleri ya da uşaklar kahvesi gibi 
adlarla anılan meslek grubuna, merak ve 
tutkulara bağlı çeşitlenmelere uğramış. 
Bunca farklılığa rağmen neredeyse 
değişmez bir özellik olarak kahvehaneler 
erkek egemen karakterini korumuş, 
yalnızca erkek sosyalliğinin çekim merkezi 
olmuş. Kadınlara da‘kadınlar kahvehanesi’ 
diye anılan hamamlar kalmıştır.

Bu arada senin hakkında çok 
önemli bir ayrıntıyı daha belirtmeden 
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geçemeyeceğim sevgili kahve. Antonio 
Vivaldi ve Carlo Goldoni gibi önemli 
müzisyenler de senin büyünden 
etkilenmiş  ve keman için “La Bottega del 
Caffe” adlı bir eser yazmışlar, bilir misin? 
Ancak senin büyünden en çok etkilenen 
müzisyen J.S. Bach olmuş. Bu büyük 
müzisyen, sana olan aşkını ünlü Kahve 
Kantatı’nda notalara dökmüş. 1732 yılında 
Leipzig’de yayınlanan Kahve Kantatı’nda 
Bach, Picander’in şiirinden yararlanmış. 
Kantatın yazılmasının en önemli sebebi, 
o sırada Almanya’da kadınlara kahvenin 
yasaklanmaya çalışılıyor olmasıymış! 
Kahve Kantatı, bir babanın kızını seni 
içmekten vazgeçirmeye çalışmasını anlatır. 
Ancak kahve, genç kız tarafından şu 
sözlerle yüceltilir:

“Ah, kahve ne tatlı,
binlerce öpücükten daha tatlı,
muscat şarabından daha yumuşak,
kahve, kahve onsuz olamam;
Eğer bana bir şey ikram edecekseniz
ah, o zaman bana kahve veriniz!”

Gel biraz da senin en çok tüketildiğin 
şu Kahvehanelerden bahsedeyim sana.
Klasik planlı bir kahveye önce orta 
meydanı olarak da isimlendirilen kare 
planlı bir avludan girilirmiş. Çoğunlukla 
bu mekânın üç ya da dört tarafı bir metreye 
yakın oturma  alanıyla çevrelenirmiş. Kimi 
zaman ise ayakkabıların çıkarılacağı bir 
kunduralık bölümünü de içerirmiş. Esas 
ana mekân, bu giriş mekânından 20 - 30 
cm yükseklikte bir tabana sahip olurmuş. 
Bu mekân da kimi zaman çepeçevre 
30cm yüksekliğinde oturma alanıyla 
çevrelenirmiş ve ortasında tüm mekâna 
hâkim olan bir şadırvan ya da ona benzer 
bir havuz içerirmiş. Bazı kahvehanelerde 
yere gömülü su küpleri de olurmuş. 
Ocağın bulunduğu köşenin karşısında 
ise merdivenle çıkılan, etrafı parmaklıkla 
çevrilmiş 20-25 kişinin sığabileceği 
kerevetli baş sedir... Buna sedirlik adı da 
verilirmiş. Tiryakilerin yeri ise baş sedirin 
yakınında, önünde bir post ve ayrıca bir 
saat bulunan yerdeymiş. Kahvenin en 

hâkim yerinde alçıdan yapılmış, yaşmaklı 
ocak bulunurmuş. Ocağın her iki tarafında 
da içinde fincanların, zarfların ve diğer 
kahve takımlarının yer aldığı üç-dört 
gözlü raflar yer alırmış. Bunlara da delik 
denirmiş ve bu rafların biraz uzağında 
sıra sıra çubukların saklandığı dolaplar 
ve ayrıca tütün ocakları da bulunurmuş. 
Kahvenin bu konumu köy odaları ya da 
birlikte eğlenme, sohbet etme mekânlarıyla 
da büyük benzerlikler taşırmış. Duvarlara 
dekor olarak çeşitli hat levhaları, efsane 
ve destanların simge resimleri, Hacı 
Bektaş-ı Veli ya da Hz. Ali’nin resimleriyle 

de karşılaşılırmış duvarlarda. Tavan ve 
duvarların, kepenk ve sayvanların nakışları 
görülmeye değermiş; geniş pencerelerde 
şehrin en güzel manzaraları asılı olurmuş, 
havuzlu ve fıskiyeli peykeli duvarlara 
kehribar ağızlıklı, Kiraz’dan ya da Yasemin 
ağacından, pelesenkten, fildişinden veya 
gül ağacından yapılan çubuklar dizilirmiş.

Madem ki gelmişiz köhne cihane,
Derdimizi çeksin şu viran hane,
Gönül ne kahve ister ne kahvehane,
Gönül ahbap ister kahve bahane.

Unutmadan ve atlamadan 
belirtmekte fayda var şüphesiz... Bütün 
bu anlatılan efsanelerine, ortaya çıkışına, 
kahvehane kültürünü oluşturmana, 
dolayısıyla Türk kültürüne girişine 
en önemli etken, hazırlanış ve sunuş 
şeklindir. Senin“kahvenin” özel bir şekli 
ve hazırlanmada kullanılan özel kapların 
varmış. Çiğ ve çekirdek kahve önce kahve 
tavalarında kavrulur, buradan kahve 
soğutuculara aktarılır, soğuduktan sonra 
değirmende öğütülerek toz haline getirilir 
ve kahve kutularında saklanırmışsın. Seni 
pişirmede güğüm veya cezve kullanılırmış. 

Bazı bölgelerde kahve ”kahve sitili” 
denen mangal ve güğüm takımlarında 
pişirilirmişsin. Telve dibe çöktükten sonra 
suyu kahve fincanlarına konularak ikram 
edilirmiş.

Artık gelelim geleceğine;
Birazdan pencere kenarındaki 

koltuğuma oturup, sıcacık ve mis kokulu 
o varlığı yani seni en güzel fincanlarımdan 
birinde elime alıp yavaş yavaş yudumlayıp, 
hayal alemlerine dalacağım. Falımı, 
çocukluğumda dedemin dediği ve o 
zamanlar ona ait olduğunu sandığım 
sonradan ise bir halk değişi olduğunu 
öğrendiğim bir deyiş ile bitireyim:

 “Ehli keyfin keyfini kim tazelermiş,
Taze elden taze pişmiş taze kahve 

tazelermiş.”

KAYNAKLAR     :
·http://www.apelasyon.com
· http://www.kulturvarliklari.gov.tr
·http://www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr/halk-kulturu
·http://www.mehmetefendi.com
·Büyük Larousse Ansiklopedisi
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Tavukçuluk, günümüzde önemli bir 
endüstri sektörü olmuş ve dev adımlarla 
ilerlemektedir. Yumurta tavukçuluğu, 
insan beslenmesinde mükemmel bir 
gıda olan yumurtanın üretimi açısından 
çok önemli bir yetiştiricilik faaliyetidir. 
Çünkü yumurta, anne sütünden sonra 
insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini 
bulunduran, tağşiş ve hijyen sorunu 
olmayan tek besin kaynağıdır. Dünya 
halklarının beslenmesinde önemli bir 
besin maddesi olan yumurta, tüm besinler 

içerisinde en değerli proteini içermektedir. 
Dünya yumurta üretimine 

baktığımızda Çin’nin açık ara önde olduğu 
görülmektedir. Çin, dünya yumurta 
üretiminin üçte birinden fazlasını, 
yüzde 40’ini tek başına karşılamaktadır. 
İkinci sıradaki ABD’nin payı yüzde 7.5, 
Hindistan payı ise yüzde 5 civarındadır. Üç 
ülkenin dünya üretimindeki payları yüzde 
50’yi geçmektedir. 2011 yılında 70 milyon 
668 bin 258 ton olan yumurta üretimi 2012 
yılında yüzde 1,74 artarak 71 milyon 919 

bin 540 tona çıkmıştır. 
Ülkemiz ise dünya yumurta 

üretiminde 10. sırada gelmektedir. Çin’de 
yumurta üretimi, 2012 yılında yüzde 2,3 
artarken üretimde ikinci olan ABD’de 

üretim yüzde 0,4, üçüncü 
Hindistan’da yüzde 3 dördüncü 
Japonya’da yüzde 1, beşinci 
Rusya’da yüzde 2,5 artmıştır. 
Türkiye ise sürekli yükselen 
bir eğilimdedir. Dünya 
genelinde en fazla artış yüzde 
13,1 ile Türkiye’de yaşanırken, 
Türkiye’yi İran ve Tayland takip 
etmektedir.  

2013 yılında dünyada 
toplam 67 milyon ton yumurta 
üretilmiştir. Çin 28,76 milyon 
ton ile üretimi artmaya 
devam eden en büyük üretici 
konumundadır. Bir başka 
deyişle dünyada 6,9 milyar 
yumurta tavuğu ile 1,250 milyar 
adet yumurta üretmektedir.

Dünyada yumurta 
üretiminin önemli bir kısmını 

gerçekleştiren yüksek verim düzeyine 
sahip yumurtacı hibritlerde son 10 yıl 
içerisinde verim düzeyi en üst noktaya 
ulaşmıştır. Cinsel olgunluk yaşının 

Dünyada yumurta tavukçuluğu

DÜNYADAN TARIMDÜNYADAN TARIM

Yumurta Tavukçuluğunda; 
•Birim kümes alanına konan tavuk sayısı diğer kümeslerden 4-5 misli daha 

fazladır. 
•Altlık sorunu yoktur. 
•Yumurtalar daha temizdir. 
•Fazla dolaşıp enerji kaybetmedikleri için yemden yararlanma biraz daha 

yüksektir. 
•Yere yumurtlama sorunu yoktur. 
•Tavuklar kapalı alanda oldukları için bakımları daha kolaydır. Yumurtalar biraz 

daha büyüktür. 
•Ölüm oranı genellikle daha düşüktür. 
•İş gücü gereksinimi, otomasyona bağlı olarak % 50-80 oranında daha azdır. 
•Tavukların tek tek kontrolü ile düşük verimlilerin ayrılması daha kolaydır. 
•Gübrenin alta seçmesi ve tavukların birbirleriyle temasının az olması nedeni ile 

hastalık kontrolü daha kolaydır.

Ezgi Korkmaz
Uzman
AR-GE Müdürlüğü
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düşürülmesi, birinci ve ikinci verim yılında 
yüksek yumurta verimi, yaşama gücü, 
yumurta ağırlığı, yemden yararlanma, 
kabuk rengi, kabuk kalınlığı, kabuk 
kırılma direnci, ak yüksekliği ve yumurta 
içi kan ve et parçacıkları gibi özelliklerde 
yapılan seleksiyon çalışmaları ile sağlanan 
gelişmeler devam etmekle birlikte; bundan 
sonra diğer kalite özelliklerine de (kuru 
madde, yağ bileşimi vb) önem verilecektir.

Yumurta tavukçuluğuna başlamak 
için üretici genelde 16 haftalık “yarka” 
denilen dişi tavukları alıp kümes oluşturur. 
Yumurtacı işletmeler, genelde üst üste 

2-3 hatta bazen 4-5 kafes şeklinde yer 
alır. Bu kümesler yumurta tavuğu ile 
doldurulup, hayvanlar sürekli yem tüketip 
yumurtlamaktadır.

Yumurta kalite özelliklerinin 
birçoğu genetik yapı ile ilgilidir. Bu 
özelliklerin ıslahında tüketici talepleri ön 
plana çıkmaktadır. Bu yüzden yumurtacı 
tavukların ürettikleri yumurta kadar, kabul 
edilebilir kalitede yumurta vermeleri de 
önemlidir. 

Dünya yumurta ihracatında ise, 
Türkiye Hollanda ve ABD’den sonra 3. 

sırada gelmektedir. Yumurta Üreticileri 
Merkez Birliği (YUM-BİR) verilerine 
göre, sektör ihracatında, önceki yıla 
kıyasla 2014 yılında miktar olarak artma 
gözlenmiştir.  Geçen sene 20 ülke ve 2 
serbest bölgeye yapılan toplam ihracatın, 
yüzde 81’i, 326 milyon 663 bin 971 dolar 
ile Irak’a gerçekleştirilmiştir. 

Son yıllarda oldukça sık gündeme 
gelen bir başka konu ise; hayvan refahıdır. 
Çiftlik Hayvanları Refah Komitesi 
(FAWC) hayvan refahının sağlanması 
için gerekli olan beş temel ihtiyacı 
şöyle açıklamıştır: hayvanlarda açlık ve 
susuzluk halinin, rahatsızlık durumunun, 
ağrı, yaralanma veya hastalıkların 
olmaması, normal davranışların 
yerine getirilebilecekleri uygun ortam 
koşullarının sağlanması ile korku, stres ve 
gerilim duygularının olmamasıdır. Avrupa 
Birliği’nde refahın geliştirilmesinde 
hayvan başına sağlanan alan, kafesin 

DENGELİ BESLENME İÇİN YUMURTA
Günlük 2000 kalorilik bir diyet baz alınarak yapılan hesaplamada:
Büyük bir yumurta;
•4.5 g yağ (günlük ihtiyacın %7.5’i),
•1.5 g doymuş yağ (günlük ihtiyacın %8’i) ve
•215 mg kolesterol (günlük miktarın %7’si) içerir.
•6 gram protein içerir.
Bir Yumurtanın; 
•%8 Vitamin  B12 •%6 Vitamin A
•%10  Protein •%4 Vitamin B6
•%6 Vitamin D •%3 Vitamin E
•%6 Folik Asit •%2 Tiyomin
•%8 Fosfor • %15 Riboflavin
•%4 Çinko  •%4 Demir İçerir



MART 2015 -41

zenginleştirilmesi ve gaga kesimi konuları 
temel olarak ele alınmaktadır. Buna 
dayalı olarak Avrupa Birliği Komisyonu 
tarafından konvansiyonel kafeslerde 
yumurta tavukçuluğunun 2012 yılında 
üye ülkelerde kullanımının yasaklanması 
kararı alınmıştır. Zenginleştirilmiş kafes 
sistemi ile tavuk başına en az 750 cm2 alan 
ile doğal davranışların sergilenebilmesine 
olanak sağlayan tünek sistemi, folluk, 
altlık, tırnak törpüsü, eşelenme alanı 
sağlanmaktadır. Zenginleştirilmiş kafes 
sistemi ile tavuk başına en az 750 cm2 alan 
ile doğal davranışların sergilenebilmesine 
olanak sağlayan tünek sistemi, 
folluk, altlık, tırnak törpüsü, 
eşelenme alanı sağlanmaktadır. 
Zenginleştirilmiş kafeslerde 
tünek kullanımı ile tavukların 
hareket etmesi sağlanmakta ve 
bu şekilde kemik dayanıklılığı 
artırılabilmektedir. Serbest 
dolaşımlı yetiştirme sistemi 
ise tavukların tünekli veya 
altlıklı kümeslerde küçük 
gruplar halinde barındırılması 
esasına dayanır ve bu yetiştirme 
sisteminde tavukların bitki örtüsü 
ile kaplı gezinme alanına çıkışları 
serbesttir. Serbest dolaşımlı ya da 
organik yetiştirme sistemlerinde 
tavuklar doğal davranışlarını 
sergileme olanağına, doğal gün 

ışığından yararlanma, altlık, folluk ve 
tünek kullanımı avantajlarına sahiptirler. 
Ancak diğer yandan, bu sistemlerde 
tavukların hastalığa yakalanma riski ve 
hijyenik açıdan görülen problemler daha 
yüksektir. Ayrıca bu sistemlerde gaga 
kesimi uygulanmadığından, bu tavuklar 
arasında kannibalizm, tüy yolma gibi 
birtakım istenmeyen davranışlar daha 
fazla görülmektedir.

Yumurta tavukçuluğunda kümes 
içi çevresel koşullar, gaga kesimi, tüy 
dökme gibi birtakım bakım yönetim 
uygulamaları da hayvanlarda strese neden 

olan faktörlerden bazılarıdır. Kanatlıların 
çevresel koşullara karşı çok duyarlı 
olduğu ve kümes içi sıcaklık ile nemin 
sağlık ve verim üzerine doğrudan etkisi 
olduğu bilinmektedir. Kümes içinde nem 
seviyesinin %50 oranının altında olması 
havada toz miktarının ve mikroorganizma 
sayısının artışına neden olmakta, 
dolayısıyla solunum yolu hastalıklarının 
görülme sıklığını artırmaktadır.

Kaynakça
www.tarim.gov.tr , www.yum-bir.org, www.fao.org
http://www.poultrytrends.com/ 
www.turkishpoultryscience.com  Ankara Tavukçuluk 

Araştırma İstasyonu 
http://comtrade.un.org/ 
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ESİAD’ın konuğu İbrahim Turhan 
oldu

ESİAD tarafından 12 Ocak 2015 
Pazartesi günü Swiss Otel’de düzenlenen ve 
Borsa İstanbul A.Ş. Eski Başkanı İbrahim 
Turhan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Aile 
Şirketlerinde Kurumsal Yönetime Geçişte 
Halka Arzın Önemi” konulu panele 
İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 
katıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan İTB’ye ziyaret

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil 
ve heyeti 24 Şubat 2015 Salı günü 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Ticaret 
Borsası Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette 

Kestelli’nin yanı sıra İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Ercan Korkmaz, Yalçın Yılmaz, Muhasip 
Üye Bülent Arman, Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Uçak, Başkanlık Danışmanı Dilara 
Sürgü ve Genel Sekreter Erçin Güdücü yer 
aldı.

Işınsu Kestelli 1.Bartholomeos’a 
Onursal Doktora Ünvanı Takdim 
Töreni’ne katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 09 Şubat 
2015 Pazartesi günü İzmir Ekononomi 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü tarafından Ekümenik 
Patrik 1.Bartholomeos için üniversite 
kampüsünde yer alan toplantı salonunda 
düzenlenen Onursal Doktor Ünvanı 
Takdim Töreni’ne İzmir Ticaret Borsası’nı 
temsilen katıldı.

Ak Parti Eski İl Başkanı Akay’dan 
İTB’ye ziyaret

 Ak Parti Eski İl Başkanı Ömer Cihat 
Akay 25 Şubat 2015 Çarşamba günü İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli’yi makamında ziyaret etti. 
Ziyarette İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan 
Korkmaz, Yalçın Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Uçak ve Genel Sekreter Erçin 
Güdücü de yer aldı.

İTB personeline İletişim Yönetimi 
Eğitimi

İzmir Ticaret Borsası personeline 27 
Şubat 2015 Cuma günü İletişim Yönetimi 
Eğitimi düzenlendi. Eğitmen Rahile 
Yeni tarafından verilen eğitimde Borsa 
personeline işyerindeki etkin iletişimi 
arttırmak ve iletişim kanallarını doğru 
kullanma teknikleri konularında bilgi 
aktarıldı.

İPUD Yönetim Kurulu Toplantısı 
İTB’de gerçekleştirildi

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği 
(İPUD) Yönetim Kurulu Toplantısı 

KISA HABERLERKISA HABERLER
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16 Şubat 2015 Pazartesi günü İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Toplantı 
Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya, 
İPUD Yönetim Kurulu  Başkanı Leon 
Piçon (Ulusal Pamuk Konseyi), Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Tanman 
(Tanmanlar Ziraat İşletmesi), Yönetim 
Kurulu Üyeleri Barış Kocagöz (İzmir 
Ticaret Borsası), Ceren Ermiş (Türkiye 
Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası), 
Didem Sümer (İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği), 
Ali Şimşek (S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği), Fatma Gündüz (Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği), Jak Eskinazi (Spot Tekstil 
Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Danışma Kurulu 
Üyesi Engin Şenol ve IPUD Genel Müdürü 
Şükran Bayçura katıldı.

Barış Kocagöz AB Bakanlığı’nın 
İzmir Temsilciliği açılışına katıldı

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz,  19 Şubat 2015 Perşembe 
günü İzmir Liman Daire Başkanlığı 
binasında Avrupa Birliği Bakanı ve Baş 
Müzakereci Volkan Bozkır’ın iştirakiyle 
gerçekleştirilen Avrupa Birliği Bakanlığı 
İzmir Temsilciliği Açılış Töreni’ne Borsa’yı 
temsilen katıldı.

Türkiye’nin Yeni AB İletişim 
Stratejisi - Sivil Toplumla Diyalog 
Toplantısı yapıldı 

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Erçin Güdücü 19 Şubat 2015 Perşembe 
günü Atatürk Kültür Merkezi’nde 
Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci 
Volkan Bozkır’ın iştirakiyle düzenlenen 

Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi 
- Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı’na 
katıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası’ndan 
Pamuk Korbey’ine ziyaret

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Çiçek, 
Meclis Üyesi Mahmut Koç ve heyetleri 
İzmir Ticaret Borsası Pamuk Korbey’ini 
ziyaret ederek İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak’tan 
seans işlemleri konusunda bilgi aldı. Heyet, 
Korbey ziyaretinin ardından ELİDAŞ 
tesislerine de bir ziyaret gerçekleştirerek 
lisanslı depoculuk faaliyetleri konusunda 
incelemelerde bulundu.

İTB Heyeti Fransa İzmir 
Konsolosluğu resepsiyonuna katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 
başkanı Barış Kocagöz, Meclis Başkan 
Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ercan Korkmaz ve Genel Sekreter Erçin 
Güdücü Fransa İzmir Konsolosu Zeliha 
Toprak’ın ev sahipliğinde Fransa’nın 
Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili onuruna 
düzenlenen resepsiyona İzmir Ticaret 
Borsası’nı temsilen katıldı.

İnovasyon haftası İzmir  açılış töreni
İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Meclis Başkanı Ş.Barış Kocagöz,  Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından dördüncü 
kez düzenlenen “Türkiye İnovasyon 
Haftası” ve Ege İhracatçı Birlikleri 
ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen 
“İnovasyon Haftası İzmir” etkinlikleri 
kapsamında 19 Mart 2015 Perşembe 
günü Swiss Otel’de Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin teşrifleriyle gerçekleştirilen 
açılış törenine katıldı.

Akreditasyon Sisteminde Borsanın 
güncel durumu değerlendirildi

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Akreditasyon sorumlusu 
Pınar Nacak İzmir Ticaret Borsası’nın 
Akreditasyon Sistemi’ndeki güncel 
durumuna ilişkin 17 Mart 2015 Salı günü 
Tarihi Meclis Salonunda düzenlenen 
eğitimde İzmir Ticaret Borsası personeline 
gerçekleştirdiği sunumla bilgi aktardı.

Otizm farkındalık ayı kapsamında 
bilgilendirme eğitimi düzenlendi

İzmir Ticaret Borsası Tarihi Meclis 
Salonunda 17 Mart 2015 Salı günü otizm 
farkındalık ayı kapsamında Kurumsal 
İlişkiler Müdürlüğü Basın Danışmanı 
Serap Dikmen Ahmetoğlu tarafından 
İzmir Ticaret Borsası personeline 
bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
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