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Orman ve Su İşleri Bakanı ve İzmir 

Milletvekili adayı Prof.Dr.Veysel Eroğlu, 

İzmir Ticaret Borsası’nca Swissotel’de 

düzenlenen kokteylde Borsa üyeleri ve 

İzmir iş dünyası temsilcileriyle bir araya 

geldi. 

Kokteylin açılış konuşmasını yapan 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, 7 Haziran’da 57 

milyona yakın seçmenin sandığa giderek 

Türkiye’yi gelecek dört yıl için yönetecek 

iktidarı belirleyeceğini anımsatarak, 

“İzmir Ticaret Borsası, 124 yıllık tarihiyle 

ülkemizin ilk ticaret borsası. Memlekette 

kurallı tarımsal ticaretin yaygınlaşmasını 

misyon edinen Borsamız adına, bugün de 

sivil toplum örgütü olmanın gereklerinden 

birini yerine getirip, siyasi partilerin 

temsilcileriyle üyelerimizi bir araya 

getiriyoruz. Orman ve su,  İzmir ve Ege 

gibi, önemli ölçüde tarımdan geçinen bir  

bölge için çok önemli. Bu nedenle Orman 

ve Su İşleri Bakanımızın İzmir adaylığını 

önemsiyoruz” diye konuştu. 

Türkiye’nin son 12 yılda ekonomide 

önemli bir değişim yaşadığını vurgulayan 

Kestelli tarım ve hayvancılığın bu 

büyümeye yeterince ayak uyduramadığını 

söyledi. Tarımın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 

2002 yılında yüzde 10.3 olan payının, 2014 

yılı sonunda yüzde 7.1’e indiğini belirten 

Kestelli şunları söyledi:

“Türkiye, dünyanın 10 büyük tarım 

üreticisinden biri ama potansiyelimizi 

yeterince kullanamadığımız ortada. 

Sayın Eroğlu’ndan bugün Türk tarım ve 

hayvancılık sektörünü çağdaş dünyanın 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu

İTB üyeleriyle buluştu

Veysel Eroğlu

T.C Orman ve Su İşleri Bakanı
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ilerisine taşımak için ne tür bir planları 

olduğunu duymak isteriz. İlave olarak 

Sayın Bakan’dan İzmir’in bir megapol 

olma yolunda nasıl bir oyun planı kurması 

gerektiğini de bizimle paylaşmasını arzu 

ederiz. Seçimlerden sonra, olağanüstü 

bir gelişme olmazsa Türkiye’nin önünde 

altın değerinde, seçimsiz bir dört yıl var. 

Hedeflerimize ulaşmak için bu dönemi 

Atom Karınca çalışkanlığıyla kullanmamız 

şart.”

Kokteylde konuşan Bakan Eroğlu, 

İzmir’in herkesi kendine çektiğini ifade 

etti, “Ben de bu cazibeye kapıldım ve 

buradan milletvekili adayı oldum” dedi.  

İzmir’e çok hizmet ettiklerini bundan sonra 

da hizmet etmeye devam edeceklerini 

söyledi. Türkiye’deki en büyük ve bereketli 

toprakların İzmir’de olduğunu vurgulayan 

Eroğlu “Anadolu’da bir laf vardır ‘Adam 

eksen biter’ derler. Biz de bu bereketli 

toprakları suya kavuşturacağız. İzmir’de 

sulanmadık arazi bırakmayacağız” dedi. 

İzmir’in dünyaya gıda üreten ve ihraç eden 

bir üs haline gelmesi gerektiğini belirten 

Bakan Eroğlu şunları söyledi: 

“Bu hedef için burada organik tarımı 

geliştirmeliyiz. Ürünler organik olunca 

fiyatları da 5-6 kat artıyor. Dünya şu an 

bitkisel ilaçlara yöneliyor ve bu alanda 107 

milyar dolarlık bir pasta var. Biz ise bu 

pastadan 650 milyon dolarlık pay alıyoruz. 

Bu pay çok az. Hedefimiz 2019’da bu payı 

5 milyar dolara çıkarmak. Bu pastadan 

İzmir de payını almalı. Girişimcilerimize 

bu konuda gerekli desteği sağlayabiliriz. 

Ayrıca İzmir bir turizm kenti fakat sadece 

deniz turizmi var. Bu yeterli değil. Bunu 

12 aya yaymamız lazım. Bunun için 

projelerimiz hazır. Tabiat, yayla, termal, 

sağlık turizmini geliştireceğiz. Dünyada 

fidan ve süs bitkilerinde büyük bir pazar 

oluştu.  Bu pazarda dünya lideri Hollanda. 

Bu ülke zaten çok küçük fakat iyi bir 

planlama ile bu pazarda lider. Bizde iyi bir 

planlamayla Türkiye’yi fidan ve süs bitkileri 

konusunda bir üs haline getirtebiliriz. 

Bu hususta girişimcilere desteğe hazırız. 

Böylece İzmir’de yeni sektörler oluşturarak 

istihdama da katkı verebiliriz. Tekliflere 

her zaman açık açığız. Biz 3 T prensibiyle 

çalışıyoruz. Bunlar tenkit, teklif ve tavsiye. 

Bizimle çalışanlar bunu bilir. Biz bunlara 

açığız. Bu çalışma prensibini İzmir’de de 

uygulamalıyız. İzmir’de serbest ticaret 

bölgesi kurmak için çalışma başlattık. Her 

şey hazır ancak bu bölgenin kurulacağı yer 

çok önemli. Şu an 4 adet yer tespit ettik ve 

bunlardan birisine karar vereceğiz. Bunu 

çok iyi planlamalıyız. Bu yer konusunda 

sizlerin de görüşlerine başvuracağız.

Işınsu Kestelli

İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı
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CHP Genel Başkanı ve İzmir 

milletvekili adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 

İzmir Ticaret Borsası’nın 28 Mayıs 2015, 

Perşembe günü Kaya Termal Otel’de 

düzenlediği Borsa Söyleşilerinin konuğu 

oldu.  Etkinliğe,  İzmir protokolünün önde 

gelen isimlerinin yanı sıra CHP İzmir 

milletvekilleri, vekil adayları ve 650’ye 

yakın davetli katıldı. 

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu 

Kestelli,   Türkiye’nin ilk borsası sıfatıyla 

siyasi partiler ile Borsa üyelerini seçimler 

öncesinde bir araya getirdiklerini belirtti.

Genel seçim sonucunda sandıktan 

kim çıkarsa çıksın kazananın Türkiye 

olmasını dilediklerini vurgulayan Işınsu 

Kestelli, “Biliyoruz ki demokrasilerde 

bunu gerçekleştirecek olanlar, seçimlerde 

milletin vekâletini alıp iktidar olacak 

partilerdir. Bugün, iktidarı hedefleyen 

partilerden biri olan Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir Türkiye hayal 

ettiğini, neler yapmak istediğini ilk ağızdan 

dinleme fırsatımız olacak” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı 

“Merkez Türkiye Projesi”ne değinen 

Kestelli, kentte uzun zamandır, “İzmir 

neyin merkezi” sorusunun tartışıldığını 

anımsatarak, “Ankara Başkent ve idarenin 

merkezi, İstanbul finansın merkezi, 

Antalya turizmin merkezi, peki onca 

potansiyele sahip İzmir neyin merkezi? “ 

diye sordu.

Kestelli şunları söyledi:

“İzmir’in ihtisas serbest bölgeleri 

şehri olması ile ilgili olarak farklı 

platformlarda görüşlerimizi paylaşıyoruz 

ve ilk olarak kentin bir sağlık serbest bölgesi 

projesi ile adım atılmasını, limanı olan 

bir serbest bölge çerçevesinde ekonomik 

olarak dönüşmesini, bir çekim merkezi 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 

Borsa söyleşilerine konuk oldu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel başkanı
Işınsu Kestelli

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı



HAZİRAN 2015 -7

haline gelmesini savunuyor ve istiyoruz. 

Sayın Genel Başkan’ın açıkladığı ve çok 

önemsediğim; “Yüzyılın Projesi” olarak 

adlandırılan bu yeni hamlede İzmir’in 

payına düşen nedir?  Bu projede yer 

alan unsurlar İzmir’in hangi hedefleriyle 

uyumlu?  İzmir neyin merkezi olmalı ?”

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin, 

2001 krizinden sonra ülkede yaşanan 

ekonomik büyümeye ayak uyduramadığını 

vurgulayan Kestelli, sözlerini şöyle 

sürdürdü:

“2002 yılında yüzde 10.3 olan tarımın 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla payı, 2014 yılı 

sonunda yüzde 7.1’e indi.Bu gerileme için 

kentleşme, tarım arazilerinin daralması, 

küresel rekabet gibi pek çok gerekçe 

sıralanabilir. Ama bu gerekçelerin hiçbiri 

tarım ve hayvancılıkta düşük verimi, düşük 

standardı, çağdaş pazarlama kanallarının 

eksikliğini, markalaşma noksanlığını, 

ülkede pek çok ürün dünyadan 

pahalıyken üreticinin yaşam standardının 

düşüklüğünü izah etmeye yetmez. Evet, 

Türkiye 57 milyar dolarlık hasılasıyla 

dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden 

biri. Ama bu sektörde potansiyelimizin 

altında bir yerde olduğumuz çok 

açık. CHP’nin bu konulardaki çözüm 

önerilerini, tarımın Gümrük Birliği 

anlaşmasına dâhil edilmesiyle yaşanacak 

yeni sorunlara dair fikirlerini de öğrenmek 

bizler açısından çok önemli. Sizlerin de iyi 

bildiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

bu seçimlerde kullandığı sloganlarının 

başında “Yaşanacak Bir Türkiye” yer alıyor. 

CHP, sadece ekonomide değil insani 

gelişmişlikte de Türkiye’yi dünyanın ilk 20 

ülkesi arasına sokmayı vaat ediyor. Bu çok 

önemli ve Türkiye açısından da çok ama 

çok gerekli bir hedef.”

Kestelli’nin ardından kürsüye 

çıkarak, konuklara  seslenen Kılıçdaroğlu, 

İzmir’in entellektüel bir kent olmak ve 

katma değer yaratmak zorunda olduğunu 

kaydetti. Kılıçdaroğlu kentin ağır sanayiden 

uzaklaşması gerektiğini anlatarak, “İzmir 

ağır sanayinin değil, hafif sanayinin 

merkezi olmalı. Yani, cep telefonu, turizm, 

fuarlar merkezi, sağlık merkezi olabilir. 

İzmir’de bir cazibe merkezi yaratıp o 

cazibeyi dünyaya tanıtmalıyız” dedi. 

İzmir’de bir Sağlık Serbest Bölgesi’nin 

kurulabileceğini de sözlerine ekleyen 

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Örneğin yaşlanan Avrupa için İzmir 

bulunmaz bir cennet. Burada kurulacak 

özel bakım evleri ile Avrupa’nın yaşlanan 

nüfusunu çekebiliriz. Bunun yanında 

CHP’nin İzmir için oturup ayrı bir proje 

üretebilmesi de mümkün. Çünkü İzmir’in 

geniş bir hinterlantı var. Deniz sayesinde 

İzmir ayakta duruyor. Bu olmasa Denizli 

de, Afyon da ayakta duramaz. Burada bir 

sinema sanayi niye kurulmasın.” 

İzmir’in entellektüel bir yapısı 

olduğunu da vurgulayan Kılıçdaroğlu, 

“Bu entellektüel birikim ağır sanayi ile 

harcanmamalı. İzmir’in sahip olduğu 

liman gibi, coğrafi konum, entellektüel 

ve nitelikli işgücü gibi kendine özgü 

avantajları iyi kullanmalı. Merkez Türkiye 

projesiyle Anadolu ayağa kalkacağı için 

İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere 

göç de önlenecek. Çünkü bizim projemizde 

2 milyon 200 bin kişiye iş yaratılacak” diye 

konuştu. 

Konuşmaların ardından İTB Başkanı 

Işınsu Kestelli ve İTB Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz CHP Genel Başkanı 

Kılıçdaroğlu’na minyatür zeytin ağacı 

hediye etti. Kılıçdaroğlu ve Borsa yönetimi 

anı fotoğrafı çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Ticaret Borsası Yönetimi

Barış Kocagöz ve Işınsu Kestelli Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür plaketi sundu
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Ulaştırma, Haberleşme ve 
Denizcilik E. Bakanı ve  Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Binali Yıldırım, İzmir 
Ticaret Borsası’nca Mowenpick Otel’de 
3 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen 
yemekte Borsa üyeleriyle bir araya geldi. 

Organizasyonunun açılış 
konuşmasını yapan İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
seçimler için geri sayıma başlandığını 
belirterek sonuçların İzmir ve Türkiye için 
hayırlı olmasını diledi. Binali Yıldırım’ın 
2011 seçimlerinde İzmir’den vekil 
seçildiğini anımsatan Kestelli, “Görev 
süresi boyunca bizimle daima çok yakın 
çalışan değerli Bakanımız malumunuz 

olduğu üzere Ak Parti’deki üç dönem 
kuralı yüzünden bu dönem aday olmadı. 
Ancak İzmir için adaymış gibi çalışmaya 
devam ettiğini bizzat görüp yaşadık” dedi. 

Türkiye’nin kadını iş hayatına 
yeterince dahil edemediği için potansiyel 
büyümenin altında kaldığını vurgulayan 
Kestelli, İzmir gibi kentlerin akıllı büyüme 
yoluna sokulamadığı için tek kanatla 
uçmaya çalışan kuşlar gibi dengemizin 
bozulduğunu söyledi. Sadece İstanbul’u 
büyüterek kişi başına 25.000 dolar milli 
gelire ulaşılmasının imkansız olduğunu 
belirten Kestelli, şunları söyledi: 

“Yeni çekim merkezleri yaratmamız 
lazım. Bu anlamda İzmir, öne çıkan ilk 
ve en önemli aday kent. Yakın gelecekte 
İstanbul ve İzmir, batıda Çanakkale 
Köprüsü, doğuda İzmit Körfez Geçişi 
ile birbirine bağlanacak. Bu iki yolun 
kapsama alanında kalan ve adına golden 
ring denilen bölge, Türkiye’nin yeni cazibe 
merkezi olacak. Ancak bu yatırımların 
bölgeyi gerçekten gelişmiş bir bölge 
yapabilmesi için, bütüncül bir yaklaşımla 
akıllı bir planlama şart görünüyor. Değerli 
bakanımız İzmir’den aday olduğunda 
“35 plakalı İzmir’e 35 proje” iddiasıyla 
önemli bir rüzgar yaratmıştı. Bugün de 
bizimle paylaşacağı Türkiye ve İzmir’de 
seçim ve sonrasına ilişkin ufuk açıcı 
değerlendirmelerini dinleyeceğiz.”

Genel seçime sayılı gün kaldığını 
anımsatan Binali Yıldırım, “3 gün sonra 
milletimiz tekrar sandığa gidecek ve 4 yıl 
için Türkiye’yi yönetecek kadroları seçecek. 
Milletimizin vereceği karar ülkemiz için 
en doğru karar olacaktır. Seçimlerin 
İzmir ve Türkiye için hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. Ak Parti’nin kuruluşunda 
yer aldığını, partinin girdiği ilk seçimde 
milletvekili olduğunu ve Ulaştırma Bakanı 
olarak 12 yıl görev yaptığını belirten Binali 
Yıldırım, şunları söyledi: 

“Benden önceki bakanların ortalama 
görev süreleri 8.5 ay. Bir görevi uzun 
süre yapmak önemli değil. Önemli olan 

o süreyi nasıl geçirdiğiniz. Biz güzel 
projeler yapmaya gayret ettik. Dünya kriz 
ile boğuşurken, biz herkes tarafından 
gıptayla bakılan projeler gerçekleştirdik. 
Marmaray, Avrasya Tüneyi, Yavuz sultan 
Selim Köprüsü bu projelere en güzel 
örnek. Dünyanın en büyük havaalanını 
İstanbul’da yapıyoruz. Türkiye’nin merkez 
ülke olması için planlanan bir projedir. 
Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika 
ve Türkiye’nin buluşma noktası olacak. 
Türkiye’nin bir transfer merkezi olması, 
ekonomisinin büyümesini ve çevresinde 
önemli bir aktör olmasını sağlayacak. “ 
dedi. 

Yıldırım, kendisini İzmirli olarak 
gördüğünü ve önümüzdeki dönemde de 
İzmir’in sesi olmaya devam edeceğini 
sözlerine ekledi. 

Yıldırım aynı gün, İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve Yönetim Kurulu’nu da ziyaret 
etti ve İzmir Ticaret Borsası Pamuk 
Korbeyi ve Üzüm Salonu’nda seanslara 
katılarak incelemelerde bulundu. Ziyaret 
programının sonunda Işınsu Kestelli, 
Binali Yıldırım’a günün anısına teşekkür 
plaketi takdim etti.

Binali Yıldırım, İTB üyeleriyle buluştu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi 

Politikasından Sorumlu İzmir Milletvekili Adayı 

Selin Sayek Böke, İzmir İl Başkanı Bedri Serter,  İzmir 

Milletvekili Adayları Kamil Okyay Sındır, Nurgül Uçar 

ve Turgay Bozoğlu 26 Mayıs 2015 Çarşamba günü Yeni 

Meclis Salonu’nda düzenlenen İzmir Ticaret Borsası 

Meclis Toplantısı’nın konuğu oldu.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu 

ve Meclis Üyelerinin geniş katılımlarıyla gerçekleştirilen 

toplantıda Kestelli ve Kocagöz adaylara başarı dileğinde 

bulundu. 

Toplantının sonunda Kestelli ve Kocagöz CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Ekonomi Politikasından Sorumlu 

İzmir Milletvekili Adayı Selin Sayek Böke ve İzmir İl 

Başkanı Bedri Serter’e günün anısına plaket takdim etti.

MHP Grup Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili 

Oktay Vural, İzmir İl Başkanı Necati Karataş, Genel 

Başkan Yardımcısı A.Kenan Tanrıkulu ve İzmir 

Milletvekili adayları 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü 

İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda düzenlenen 

Özel Meclis toplantısının konuğu oldu. Toplantıya İzmir 

Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantı esnasında gerçekleştirilen konuşmaların 

ardından Barış Kocagöz ve Işınsu Kestelli adaylara 

toplantıya katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu. 

Kestelli ve Kocagöz günün anısına Oktay Vural 

ve A.Kenan Tanrıkulu’na günün anısına plaket takdim 

ederek, başarı dileğinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili adayları 

İTB Meclisi’nin konuğu oldu

MHP İzmir Milletvekili adayları 

İTB Özel Meclisi’nin konuğu oldu
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Eski Başkanı Aydın 

Kesen,  11 Haziran 2015 Perşembe günü vefat etti.  Kesen’in cenazesi, 

12 Haziran 2015 Cuma günü Alsancak Hocazade Camii’nde kılınan 

öğle namazını takiben Çeşme Mamurbaba Çakabey Mezarlığı’nda 

toprağa verildi.

1949 yılında İzmir’de doğan Aydın Kesen, İzmir Ticaret 

Borsası’nda 1967-1971 yılları arasında simsar, 1971 yılından bu yana 

Borsa Ajanı olarak faaliyet gösterdi. Aydın Kesen, 1984-2009 yılları 

arasında borsamızda Meslek Komitesi Başkanlığı ve Üyeliği, 1992-2009 

yılları arasında Meclis Üyeliği, 1999 yılının Kasım ayında seçildiği 

Yönetim Kurulu Üyeliğinden sonra, 2001-2007 yılları arasında 

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 2007-2009 yılları arasında da 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Aydın Kesen, 1967-2015 yılları arasında yaklaşık 50 yıl gibi 

bir zaman süresince Borsamız çatısı altında Pamuk Ajanlığı yaptı.  

Kendisi 28.02.2002 tarihinde Borsamız Onur Üyesi unvanı aldı.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı 

dileriz. 

ACI KAYBIMIZ

AYDIN KESEN
1949 - 2015
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meslek 

Komiteleri Ortak Toplantısı, Mart Ayı 

Olağan Meclis Toplantısı ve E-Commodity 

Bazaar Emtia Alım-Satım Platformu açılışı 

27 Mart 2015 Cuma günü Swiss Otel’de 

gerçekleştirildi.

Meslek Komiteleri Ortak 

Toplantısı’na İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri 

katılırken, Emtia Alım-Satım Platformu 

açılışının da gerçekleştirildiği Mart Ayı 

Meclis Toplantısı’na T.C. Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Adnan Yıldırım, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Tarım 

Müdürü Ahmet Güldal, EBSO Meclis 

Başkanı Salih Esen, Ege İhracatçılar Birliği 

Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 

İzmir Ticaret Borsası Üyeleri, Çevre Oda/

Borsa Başkan ve temsilcileri ile çok sayıda 

davetli katıldı.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, “Çoğu kez Borsamızın; 

köklü ve onurlu bir geçmişe sahip olduğunu 

dile getirdik. Tam 124 yıl ayakta ve lider, 

örnek olan Borsamız meclis ve yönetim 

kurulu üyelerinin azmi ve özverisi ile 

bugünlere gelebildi. İşte bu onurlu geçmişe 

sahip olabilmekteki en büyük neden, İzmir 

Ticaret Borsası’nın ilklere imza atmasıdır. 

Bugüne değin Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Borsası, tarımda ve pamukta ilk lisanslı 

depoculuk gibi projelerin ülkemizdeki ilk 

uygulamalarının yanında; geleneksel salon 

işlemleri ile fiziki borsacılık ile tarımsal 

ürün piyasalarının lider belirleyicisi 

olmaya devam etmesi, Borsamızın 

Türkiye’nin ilk borsası olmasının yanı sıra 

lider olmasını da sağlamıştır. İşte bugün 

liderliğin ve önderliğin gereği bir girişimi, 

yeni bir projeyi sizlerle bu meclisimizde 

paylaşacak ve birlikte başlatacağız.  Bu 

anlamlı günde bu kez şeref konuğumuz 

bizden ve içimizden saydığımız değerli 

Bakan Yardımcımız Sayın Adnan Yıldırım. 

Kendisi sadece bugün değil her zaman 

her yerde bizlerin ve Borsamızın yanında. 

Candan ve samimi bir şekilde ne koşulda 

olursa olsun yardımlarını eksik etmeyen 

bakan yardımcımıza gönülden teşekkürü 

tüm meclis üyelerimiz adına iletmek 

isterim”  dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu’nun girişimiyle Borsa’nın ilkleri 

arasına katılan yeni projesi “E-Commodity 

Bazaar”ile birlikte başlangıçta Borsa 

üyelerinin olmak üzere firmaların iç ve dış 

ticaret kapasitelerinin arttırılması amacıyla 

gerçekleştirilecek işlemler ile bir emtia 

e-pazaryeri yani portalı yaratılmasının 

hedeflendiğine dikkat çeken Barış 

Kocagöz, “Bu yeni elektronik ortam 

sayesinde;  ürün sergileme, ihale açma 

ve diğer yan hizmetler açısından kapalı 

bir sistemde olacak ve sadece üyelerine 

İzmir Ticaret Borsası Elektronik 

Emtia Platformu hizmete açıldı

PORTALPORTAL

Adnan Yıldırım

T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı

Işınsu Kestelli

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Işınsu Kestelli ve Barış Kocagöz Adnan Yıldırım’a teşekkür 

plaketi takdim etti
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hizmet verecektir, ancak sergilenen 

ürünler ve açılan ihaleler herkes tarafından 

izlenebilecektir” diye konuştu.

Türkiye’nin önemli bir dönemden 

geçtiğine değinen Kocagöz, “Güçlenen 

Doların Euro karşısında güçlü konumunu 

devam ettirmesi, Euro Dolar paritesini 

1,04’lere dek taşıdı. Bu durum bir yandan 

ekonomimizde çoğunluğu Euro bölgesine 

ihracat yapan ihracatçımızı zorda bıraktı 

ve dengelerimizi negatif yönde etkiledi bir 

yandan da petrol gibi dolar bazlı hammadde 

fiyatlarında doğal olarak yaşanan 

indirimle olumlu katkıda bulundu. Ancak 

bu sürecin; ülkemizde Dolar kurunun 

artmasıyla Avrupa ekonomisine çok 

bağımlı olan, enerjide dışa bağımlı ülkemiz 

için uzun vadede olumsuz etkisi olacağı 

kesin gibi. Bu nedenle dünyadaki yeni 

ekonomik dengeleri kara dönüştürecek 

şekilde politikalar geliştirmeliyiz. Bunun 

yanında yaklaşan genel seçimlerin 

ülkemizde ekonomik istikrarı bozmasına 

izin vermeyerek bu seçimleri ülkece; 

demokratik, duyarlı ve anlayışlı bir süreç 

olarak yönetmeliyiz” dedi. 

Türkiye’de pamuk üretiminin, verilen 

ürün desteklemelerine rağmen bir türlü 

arttırılamadığına dikkat çeken Kocagöz, 

“Ülke rekoltemiz ne yazık ki dalgalı bir 

seyir izleyerek 500 bin ton ile 800 bin ton 

arasında gidip geliyor. Ancak sizlerle bir 

analizi paylaşmak istiyorum. Ülkemiz 

pamuk üretimindeki en büyük engel 

maliyet unsurudur. Dünyada verimde 

2’nci sırada olan Türk üreticisinin diğer 

rakip ülke üreticilerine göre maliyetleri 

çok yukarıdadır. Mazot, vergiler ve gübre 

maliyetleri başta gelmek üzere pamuk 

üretim maliyetleri sürekli artmaktadır. 

Gübre fabrikaları özelleştirildiğinden 

bugüne, dengeler üretici aleyhine 

bozulmuştur. Bakın sizlere pamuk fiyatları 

ile gübre fiyatları arasındaki dengeyi 

ortaya koyan bir analiz sunacağım. 3 

ana gübre için 5 yılda bir fiyat analizini 

yaptığımızda karşımıza çıkan tablo şöyle: 

Bir kilogram kütlü pamuk satarak % 33’ 

lük amonyum nitrat gübresini 1995 yılında 

3,6 kg satın alabilen bir üretici, bugün 

2015 yılında yalnızca 1,5 kg alabiliyor. Bir 

kilogram kütlü pamuk satarak %46’lık üre 

gübresini 1995 yılında 3,1 kg satın alabilen 

bir üretici bugün 2015 yılında yalnızca 

1,2 kg alabiliyor. Yine bir kilogram kütlü 

pamuk satarak 3.15 kompoze gübresini 

1995 yılında 3,9 kg satın alabilen bir 

üretici bugün 2015 yılında yalnızca 1,2 kg 

alabiliyor. Yani sırasıyla gübre için alım 

gücünde % 59, % 61 ve %71 kayba uğradığı 

açıkça görülüyor. Bunun üstüne bir de bu 

girdiler için KDV alınması ne denli adil 

olur siz düşünün. Bu durumda, piyasası da 

kötü giden pamuk üretimimizin gelecek 

yıl yine 500 bin tonlara düşmemesi için 

hükümetimize rapor sunduk ve destekleme 

priminin arttırılmasını rica ettik. Bu 

önerimiz doğru yankı buldu ve Ekonomi 

Bakanlığımızın da büyük desteği ile Tarım 

Bakanlığında tekrar bir çalışma yapıldı. 

Çok yakında müjdeli haberi alacağımıza 

inanıyorum” diye konuştu.

T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Adnan Yıldırım, “Açılışı yapılan proje 

Ekonomi Bakanlığı olarak birçok ülkede, 

işadamlarının karşılıklı bir araya geldiği 

ortamın elektronik ortamındaki şekli 

olacak. Geleceğe yönelik bir proje olması 

nedeniyle oldukça önemli olduğunu 

görüyoruz. İTB Lisanslı Depoculuk ve 

Elektronik Emtia Portalı ile dünyaya 

açılıyor. Biz de gittiğimiz ülkelerde İTB 

ile birlikte bu portalın tanıtımını yaparak, 

diğer ülkelerle işbirlikleri kurulmasına 

destek vereceğiz. Bu projenin dünya 

markası olarak yer bulacağını ve pek çok 

ülkede anlamlı olacağını düşünüyorum” 

dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Tarihi 

ilklerle dolu olan Borsamız, bugün yine 

bir ilke imza atarak bir elektronik emtia 

portalını hizmete sokuyor. Bu yeniliğin, 

Borsamızın geleneğin üzerine geleceği 

kurma misyonunu bir adım daha ileri 

taşıyacağına inanıyorum” dedi.

2014 yılının olumsuz iklim koşulları 

nedeniyle tarım için kayıp bir yıl olduğuna 

dikkat çeken Işınsu Kestelli,  “Bu yıl 

sektör için daha pozitif iklim şartları var. 

Ancak yılın ilk çeyreğindeki göstergeler, 

2015’in ekonomi için kayıp bir yıl olma 

riskine dikkat çekiyor. Sanayi üretiminden 

yatırımlara, ihracattan enflasyona, tüketici 

güveninden işsizliğe kadar bir dizi önemli 

göstergede belirgin aşınmalar var. Avrupa 

Birliği’nde yaşanan büyüme sorununun 

devamı, çevremizdeki ülkelerde politik 

ve ekonomik çalkantıların sürmesi, 

Türkiye’nin büyüme kapasitesini sınırlıyor. 

Petrol fiyatlarında cari açığa pozitif 

etki yapacak büyük gerilemenin keyfini 

bile, dolardaki büyük artış nedeniyle 

yeterince süremedik. Haziran ayındaki 

seçimler nedeniyle Parlamento’nun 

çalışma sürekliliğinin de düşeceğini göz 

Erçin Güdücü

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri
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önüne alırsak, 2015 yılının zor geçeceğini 

söylemek daha kolay hale geliyor” diye 

konuştu.

Bu zor dengede, tarım ve 

hayvancılığın oldukça fazla stratejik öneme 

sahip olduğunu vurgulayan Kestelli, “Evet, 

sektörümüzün milli gelirdeki payı yüzde 

7.7 gibi bir oranda, ancak sosyal katkısının 

bu orandan çok daha yüksek olduğunu 

biliyoruz. Tarımda çalışanların oranı 

hala yüzde 20’lerde. Gıda fiyatları hala 

enflasyonda çok belirleyici. Dolayısıyla, 

bu sektörün sorunlarının daha bir dikkatle 

dinlenmesinde, bu sektörün daha bir 

şefkatle desteklenmesinde yarar var. 

Umarım yeni dönemde çok daha fazlasını 

görebiliriz” dedi.

Konuşmasının son bölümünde 

İzmir Ticaret Borsası’nın işletmeciliğinde 

www.ecommoditybazaar.com alan adı 

ile oluşturulan web sitesine ilişkin bilgi 

veren Kestelli, “Bu web sitesi, portala 

üye firmaların toptan satışını yapmak 

istedikleri ürünlerini sergilemelerine, 

toptan alım ve satım yapmak istedikleri 

ürünler ile ilgili açık arttırma ve açık 

eksiltme şeklinde ihale açmalarına imkan 

sağlayacak. Yakın bir gelecekte, sadece 

portal üyelerine hizmet vermesi amacıyla 

uluslararası emtia fiyatları konusunda 

bilgilendirici bir bilgi sayfasının da 

portala eklenmesini hedefliyoruz.  Portal 

İngilizce ve Türkçe hazırlandı ama diğer 

ülkelere de yaygınlaşması için İngilizce 

hizmet verecek şekilde tasarlandı.  Portal, 

ürün sergileme, ihale açma ve diğer yan 

hizmetler açısından kapalı bir sistemde 

olacak ve sadece üyelerine hizmet verecek. 

Ancak, sergilenen ürünler, açılan ihaleler 

herkes tarafından izlenebilecek.  Bu 

sayede portaldaki işlemler, referans olma 

niteliği taşıyacak. Ürün sergileme ve alım-

satım ihalelerinde, ürünün türü, cinsi 

gibi özellikleri portalda yer alan sabit 

veritabanından seçilebilecek, satış ya da 

ihale fiyatı, miktarı, ödeme şekli, teslim 

yeri, varsa ürün sertifikaları gibi ayırt 

edici özellikler, üyelerin kendisi tarafından 

girilebilecek. Portal üyeliği, İzmir Ticaret 

Borsası üyesi firmalara ve İzmir Ticaret 

Borsası ile işbirliği yapan yabancı oda/borsa 

üyesi firmalara açık olacak. Üyelik için bir 

onay mekanizması olacak ve başvurular 

Borsamızın onayından sonra geçerli hale 

gelecek. Kurduğumuz bu sisteme başka 

ülkelerden kurumların katılımı için bir 

dizi tanıtım çalışması yapılacak. Sistemin 

Borsamıza, İzmir’e ve Türkiye ekonomisine 

hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kestelli’nin ardından İzmir Ticaret 

Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü 

katılımcılara E-Commodity Bazaar 

portalıyla ilgili olarak sistemin işleyişi ve 

mekanizmaları hakkında ayrıntılı sunum 

gerçekleştirdi. Sunum esnasında emtia 

alım – satımı konusunda örnek uygulama 

da yapıldı.

Sunumun ardından Adnan Yıldırım, 

Işınsu Kestelli, Barış Kocagöz, Sabri 

Ünlütürk, Ahmet Güldal, Salih Esen ve 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Üyeleri tarafından çalınan gong ile emtia 

alım-satım platformunun açılış töreni 

gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından İzmir 

Ticaret Borsası’na üyelik süreleri 

toplamının 50 yılı aşması dolayısıyla 

Alaettin Sunucu ve Sunucu Sabun ve 

Kimyevi Madd. San. ve Tic. A.Ş. ile Ali Alp 

ve Alper Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti., Meclis 

üyeliği ve temsil ettiği firmanın üyeliği 

toplam süresinin 40 yılı aşması dolayısıyla 

da İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, Meclis 

Katip Üyesi Salih Nejat İblar, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Bülent Arman, 

Meclis Üyeleri Emin Özüşanlı, İmdat 

Çavuş, Koran Girgin, Mehmet Fatih Sözen, 

Uğur Berköz, Tayfur Gürcan ve Borsa 

Ajanı Öznur Ercem hak kazandıkları onur 

üyesi belgelerini T.C. Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Adnan Yıldırım’ın elinden aldı.

İzmir Ticaret Borsası Üyeleri

 Onur üyeliği belgelerini aldılar
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Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Meclis Başkanı Barış Kocagöz ile 

Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden 

oluşan İzmir Ticaret Borsası heyeti 23-26 

Nisan 2015 tarihleri arasında Hollanda’da 

iş ve inceleme gezisi düzenlendi. 

Flora Holland Çiçek Borsası, Lahey 

Büyülkelçiliği ve Amsterdam Ticaret Odası 

görüşme ve ziyaretlerinin gerçekleştirildiği 

programa T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Tarım İzmir İl Müdürü Ahmet 

Güldal da katıldı.

İzmir Ticaret Borsası tarafından 

üye firmaların dış ticaret kapasitelerinin 

arttırılması amacıyla oluşturulan 

“E-Commodity Bazaar” adlı emtia 

elektronik pazaryeri portalının (B2B) 

ilk yurtdışı tanıtımı da heyetin iş ve 

inceleme gezisi esnasında gerçekleştirildi. 

Platform ile ilgili olarak iki ülke arasında 

yapılabilecek olası işbirlikleri konusunda 

görüş alışverişi yapıldı.

Programın ilk gününde Flora 

Holland Çiçek Borsası’nda ziyaret 

gerçekleştirilerek incelemelerde bulunuldu. 

Bitki ve çiçek satışlarında dünyanın 

sayılı kuruluşlarından biri olan, üretici 

ve müşterilerine ulusal ve uluslararası 6 

farklı mezat biriminde hizmet veren ve 

müşterilerine günde 120.000 farklı çeşit ile 

çok geniş bir ürün yelpazesi sunan mezatta 

incelemelerde bulunan heyet, borsa alım – 

satım işlemlerini izledi.

Ziyaretlerin ikinci bölümü 

kapsamında, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Meclis 

Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz, Sayman Üye Bülent Arman, 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Genel 

Sekreter Erçin Güdücü ve Başkanlık 

Danışmanı Dilara Sürgü’den oluşan heyet 

Amsterdam Ticaret Odası Ticaret Odası 

Kamer Van Koophandel’i ziyaret etti.

Amsterdam Ticaret Odası Türkiye 

Masası Koordinatörü Cor Backer ve  

Lahey Ticaret Müşaviri M.Tayfun Erkan 

tarafından karşılanan İzmir Ticaret 

Borsası heyeti, karşılıklı fikir alışverişi 

gerçekleştirerek iki ülke arasında 

yapılabilecek olası işbirlikleri konusunda 

görüşme gerçekleştirdi. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Türkiye ve 

Hollanda güçlü ekonomik, siyasi ve sosyal 

ilişkileri bulunan Avrupa’nın önemli iki 

ülkesi. Yaklaşık 375 bin Türk vatandaşı 

Hollanda’da yaşamakta ve iki ülke arasında 

İzmir Ticaret Borsası heyeti 

Hollanda’da

Flora Holland Çiçek Borsası ziyareti
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önemli bir köprü oluşturmakta, yaklaşık 

1 milyon 250 bin Hollandalı turist her yıl 

Türkiye’yi ziyaret etmektedir. 2014 yılında 

iki ülke arasında toplam 7 milyar dolarlık 

dış ticaret hacmi bulunurken, Türkiye’de 

faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin sayısı 

2.428’e ulaştı” dedi. 

Türkiye’nin 62 milyar dolarlık 

hasılası ile dünyanın 9. büyük, Avrupa’nın 

ise en büyük tarımsal ekonomisi olduğunu 

dile getiren Işınsu Kestelli, “Dünyanın 

17. büyük ekonomisi olan Türkiye, 2023 

yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden 

biri olmayı hedef seçmiştir. Bu hedefe 

uygun olarak Türkiye, ekonomide çok 

dinamik bir dönem geçiriyor. Dünya 

ekonomisinde bütün istatistikler, 

aktivitenin ve zenginliğin hızla doğuya 

kaydığını gösteriyor. Bu önemli trendte, 

Türkiye önemli bir çekim merkezi haline 

geldi. Biz de Türk tarımının önemli 

kurumlarından biri olarak, Türkiye ile 

Hollanda arasında karşılıklı işbirliği 

alanlarını keşfetmek ve özellikle tarım 

sektörü ile ilgili görüşmelerde bulunmak 

için buradayız” diye konuştu.

Kestelli, konuşmasının son 

bölümünde Türkiye’nin ilk ticaret borsası 

olarak 1891 yılında kurulan İzmir Ticaret 

Borsası’nın geçmişten günümüze imza 

attığı proje ve çalışmalar hakkında bilgi 

aktardı.

Kestelli’nin ardından İzmir Ticaret 

Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü 

İzmir Ticaret Borsası Elektronik Pazar 

Yeri Platformu (E-Commodity Bazaar) ile 

ilgili olarak katılımcılara sistemin işleyişi, 

alım-satım işlemleri ve sistemin ticarete 

kazandırdığı yararları içeren sunum 

gerçekleştirdi.

Amsterdam Ticaret Odası Türkiye 

Masası Koordinatörü Cor Backer ise 

tarım alanında önemli çalışmalara imza 

atmış köklü bir kurum olan İzmir Ticaret 

Borsası’nı ağırlamaktan duydukları 

memnuniyeti ifade ederek, özellikle 

E-Commodity Bazaar platformu ile iki 

ülke arasında geliştirilecek iş ilişkisi 

sayesinde ticari alış-verişin önemli ölçüde 

artacağına inandığını belirtti.

Sunumun ardından İzmir Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ile 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

Hollanda Ticaret Odası ve İzmir Ticaret 

Borsası arasında önemli bir işbirliği 

potansiyeli olduğuna inandıklarını 

belirterek, görüşmenin ve gelecekte 

kurulabilecek işbirliği için ilk adımı 

olmasını dilediklerini belirttiler.

Konuşmaların ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli Amsterdam Ticaret Odası 

Türkiye Masası Koordinatörü Cor Backer’e 

günün anısına İzmir Ticaret Borsası 

Tarihçe kitabı ve yöresel ürünler takdim 

etti.

Ziyaretlerin üçüncü bölümü 

kapsamında Türkiye Lahey Büyükelçiliği’ne 

gidildi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 

Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, 



16- HAZİRAN 2015

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz, Sayman Üye Bülent Arman, 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Meclis 

Üyesi Güngör Şarman, T.C. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İzmir 

İl Müdürü Ahmet Güldal, Fransa İzmir 

Konsolosu ve Ege Bölgesi Ticaret Ateşesi 

Zeliha Toprak, Genel Sekreter Dr.Erçin 

Güdücü, Genel Sekreter Yardımcıları 

Dr.Pınar Nacak, Sinem Çelikten ve 

Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü’den 

oluşan heyet Türkiye Lahey Büyükelçisi 

Sadık Arslan ile görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmede Lahey Ticaret Müşaviri 

M.Tayfun Erkan da yer aldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir 

Ticaret Borsası’nın kuruluşundan bu yana 

tarım sektörünün gelişmesi için çalıştığını 

ve Türkiye’deki birçok ticaret borsasına 

öncülük ettiğini belirterek, “İzmir Ticaret 

Borsası olarak düzenlediğimiz meclis 

gezisi kapsamında, Çiçek Borsası’nda 

(Flora Holland) ve Amsterdam Ticaret 

Odası’nda yaptığımız görüşmeler, yeni 

kurduğumuz ve tarımsal ürünlerin alıcı 

ve satıcılarını elektronik platformda bir 

araya getiren “E-Commodity Bazaar” 

çalışmamız açısından çok önemlidir. 

Yeni işbirliği alanlarının yaratılabilmesi 

açısında bu görüşmelerin çok önemli 

olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kestelli, konuşmasının son 

bölümünde Hollanda ile kurulabilecek 

kurumsal işbirlikleri sayesinde zamanla 

İzmir Ticaret Borsası üyelerinin de dahil 

edilebileceği oluşumlar ile uzun dönemde 

tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın da 

artışına olanak sağlamanın mümkün 

olacağını belirtti.

Kestelli’nin ardından İzmir Ticaret 

Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü 

E-Commodity Bazaar platformuyla ilgili 

bilgi paylaşımında bulundu.

Lahey Türkiye Büyükelçisi Sadık 

Arslan ise İzmir Ticaret Borsası heyetinin 

ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, iki ülke arasında ticari ilişkilerin 

gelişmesi açısından E-Commodity Bazaar 

platformunun oldukça önemli bir çalışma 

olduğuna değinerek, konuyla ilgili olarak 

desteğe hazır olduklarını belirtti.

Ziyaret programının ardından 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve 

Meclis Üyeleri Borsa organizasyonunda 

düzenlenen akşam yemeğinde biraraya 

geldi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) işbirliğiyle 
düzenlenen “Dünya ve Türkiye’de Coğrafi 
İşaretlerde Son Gelişmeler” konulu 
seminer, İzmir Valiliği, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Patent 
Enstitüsü(TPE),  oda ve borsa temsilcileri, 
akademisyenler ve iş dünyasından 
temsilcilerin katılımıyla 18 Mayıs 2015 
Pazartesi günü Balçova Kaya Termal 
Otel’de gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Karakuş, TPE Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve Yöresel Ürünler 
Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı (YÜCİTA) 
Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun 
açılış konuşmalarını yaptığı seminerde, 
ilk oturumda Türk Patent Enstitüsü, 
YÜCİTA ve Metro Market yetkilileri 
Coğrafi İşaretlerle ilgili yürüttükleri 
çalışmalara dair sunumlar yaparken ikinci 

oturumda  Fransa Ulusal Köken ve Kalite 
Enstitüsü (INOA) ve Uluslararası Coğrafi 
İşaret Ağları Organizasyonu (OriGIn), 
kendi organizasyonlarını tanıtarak, 
Dünya ve Türkiye’de coğrafi işaretlerle 
ilgili yaşanan gelişmeler hakkında bilgi 
verdi. Son oturumda ise oda ve borsalar 
coğrafi işaretlere başvuru aşamasında ve 
daha sonrasında konu ile ilgili yaşadıkları 
tecrübeleri paylaştı ve konu ile ilgili 
gelişmeler masaya yatırıldı. İzmir Ticaret 
Borsası çalışmalarını ise Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr.Pınar Nacak aktardı. Bunun 
yanı sıra OriGIn tarafından üye kurumlara 
üyelik sertifikası  takdimi yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, coğrafi işaret konusunun Türkiye 
için milli bir mesele olduğunun altını 
çizerek fırsatların yanında pek çok tehditle 
karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Türkiye 
gibi çok güçlü yerel ögeleri olan ülkelerin, 
sürdürülebilir üretim için temel haklarını 
küresel  boyutta korumaları çok önemli 
olduğunu vurgulayan Kestelli, “Çünkü 
coğrafi işaretler, tek bir üreticiyi değil, 
belirli şartlar altında 
üretim yapan kişilerin 
tümünü koruma altına 
alır. Coğrafi işaret 
alansal, yöresel, bölgesel, 
ülkesel genelliğe, bir 
anlamda anonimliğe 
sahiptir ve sağladığı hak 
belli bir kişiye veya bazı 
kişilere bağlanamaz. Bu 
nedenle coğrafi işaret 
konusu Türkiye için milli 
bir konudur” dedi.

Kestelli, Nisan 
ayının ortasına Avrupa 

Parlamentosu’nun Fransız Üyesi Philippe 
de Villiers’in , baklava adının hangi ülke 
adına tescil edildiğini sorup “Türkiye” 
cevabını alınca, “Yunanistan’ın baklava 
ismini her kullanışında Türkiye’ye pay 
vermesi adil değil” dediğini anımsatarak, 
“Türkiye’nin coğrafi işaretler konusunda 
attığı adımlar, bu alanda dünyanın 
en duyarlı coğrafyası olan Avrupa 
Birliği’nde bir kez daha tartışma yarattı. 
Bir coğrafyada asırlarca süzülüp gelen bir 
gelenekle yaratılmış değerlerin bir çırpıda 
işgal edilebildiği yeni dünya düzeninde 
yaşıyoruz.

Coğrafi işaretli ürünler pazarının 
tüm dünyada 200 milyar doları aşkın bir 
pazar oluşturduğunu belirten Kestelli, bu 
pazarın büyüklüğünün Avrupa Birliği’nde 
55 milyar Euro’yu aştığının tahmin 
edildiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin, 
coğrafi işaretler konusunda en hassas 
ülkeler topluluğunu oluşturduğunu 
kaydeden Kestelli, “Fransa, İtalya ve 
İspanya bu konuda başı çeken ilk üç ülke. 
İtalya, sadece Parmesan peynirinden 1.5 
milyar Euro ciro elde ediyor” diye konuştu. 

Coğrafi  işarette yol haritası çizildi 

sıra eylemde

Işınsu Kestelli

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin coğrafi işaretler 
konusunda cennet olma potansiyeli 
taşıdığını belirten Kestelli, şunları söyledi: 

“Türk Patent Enstitüsü’nün yaptığı 
bir araştırmaya göre ülkemizde coğrafi 
işaret alabilecek 2 bin 500’e yakın gıda 
ve gıda dışı ürün bulunuyor. Ülkemizde 
tescil edilmiş coğrafi işaret sayısı, Maraş 
Burma Bileziği ile birlikte şu ana 180’i 
buldu ve bunların yüzde 70’ini tarım ve 
gıda ürünleri oluşturuyor. Toplam 210 adet 
coğrafi işaret başvurusunun işlemleri ise 
devam ediyor. Tescil bekleyen başvurular 
arasında İzmir’in boyozu, gevreği, 
kumru ekmeği, lokması, tulum peyniri 
ve şambalisi de var. Yakın bir döneme 
kadar coğrafi işarette yasal düzenlemenin 

dayanağını 1995 tarihinde yürürlüğe 
giren 555 sayılı “Coğrafi İşaretlerin 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve uygulama yönetmeliğinden 
oluşturuyordu. Son dönemde ülkemizde 
kalite ve köken işaretlerinin tescilini 
kolaylaştırmak için Türk Patent 
Enstitüsü’nün fikri katkısıyla atılan kanuni 
düzenleme adımları, bu alanda hızımızı 

artıracak görünüyor. Ancak kanuni 
düzenleme, bu konuda hızlı gelişme için 
gerekli adımlardan sadece biri. Gıda 
güvenliğinde eş zamanlı olarak yapılması 
gereken çok şey var. Kültürel mirasımızı 
temsil eden ürünlerimizin korunmasında, 
kayıt altına alınmaları, envanterlerinin 
çıkarılması ve tescillenmesi kadar, risk 
değerlendirmelerinin yapılması, mevzuata 
esas oluşturacak kriterlerinin belirlenmesi, 
hijyenik ve modern üretimlerinin 
sağlanması da çok önemli. Çünkü bu 
ürünleri dünya piyasalarına sunmanın yolu 
gıda güvenliğinden geçiyor. Geleneksel 
gıda ürünlerimizden, coğrafi işaret  
alabileceklerin ve işarete sahip olanların 
ayırt edici özelliklerinin belirlenmesi, 
bu ürünlerin kendine has yapılarının 
korunarak modern işletmelerde üretiminin 
sağlanmasının ve böylece ihracatının 
arttırılmasının da önemine işaret etmek 
istiyorum. Dolayısıyla Türkiye’nin coğrafi 
işaretli ürünlerde büyümesi için üç temel 
ihtiyaç; güçlü yasal altyapı, gıda güvenliği 
ve modern üretim olarak sıralanabilir.”

Avrupa Birliği Komisyonu’nda 1.5 yıl 
önce korunmakta olan coğrafi işaret olarak 
tescil edilen Antep Baklavası’nın yanında 
Aydın İnciri, Afyon Sucuğu ve Afyon 
Pastırması’nın değerlendirme sürecinin 
devam ettiğini belirten Kestelli, coğrafi 
işaretlerin; ayırt edicilik, kaynak belirtme, 
kalite ve garanti belirtme ve tanıtıma katkı 
gibi temel işlevlerinin yanında, geleneksel 
bilgi ve kültürel işlevleri koruma, yerel 
kalkınmayı sağlama ve göçü önleme gibi 
önemli tali işlevlerinin de bulunduğunun 
altını çizdi. Her türlü taklit, kötü kullanım 
ve çağrıştırmaya karşı koruma sağlayan 
coğrafi işaretlerin, Türkiye’nin önemli 
bir kesimini küresel rekabetin yıkıcı 
etkilerinden koruma potansiyeli olduğuna 
dikkat çeken Kestelli, şunları söyledi:

“1999 yılında, aktivist çiftçi Jose Bove 
önderliğindeki peynir üreticileri Fransa’da 
açılan McDonald’s aleyhine büyük bir 
protesto gösterisi yaptılar. Gerekçe, ABD 
hükümetinin Avrupa ülkelerinden ithal 
edilen belirli lüks mallara %100 oranında 
vergi koyması idi. Bu karar Fransa’nın 
coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan 
Rokfor Peyniri’nin fiyatını ABD’de iki 
katına çıkarmış ve satışlar %26 düşmüştü. 
Bove ve arkadaşlarının başlattığı bu 
hareket dürüst ticaret, iyi gıda hakkı ve 
yerele vurgu yaparak anti-globalleşme 
hareketinin sembolü haline gelmiş ve 
büyük yankı uyandırmıştı. Yani coğrafi 
işaretli bir ürün ülkeler arasında iktisadi 

İda Puzone

Uluslararası Coğrafi İşaret Ağları – OriGIn

Pınar Nacak

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yrd.

Prof.Dr. Habip Asan 

Türk Patent Enstitüsü Başkanı

Pierre Autissier 

Fransa Tarım Ateşesi

Florence Gravier 

Ulusal Köken ve Kalite Enstitüsü – INAO

Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 

YÜCİTA Başkanı

Bülent Karakuş

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

Muğla TSO Yönetim Kurulu Başkanı
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kavramlar üzerinden gelişen bir savaşa ve 
gerginliğe neden olmuştu. Coğrafi işaretle 
tescillenmiş, gıda güvenliğine uygun, 
modern şekilde üretimi yapılan geleneksel 
ürünler, küresel rekabette gerçekten çok 
önemli bir güç. Coğrafi işaretli ürünler 
bugün dünyada benzerlerine göre en az 
ortalama yüzde 10 daha pahalı satılıyor. 

Fransa’nın coğrafi işaretli şaraplarından 
elde ettiği gelir, neredeyse ülkemizin 
tarımsal ihracatına denk geliyor. Biz İzmir 
Ticaret Borsası olarak bu fırsat ve tehdidin 
farkındayız. Bu nedenle, 2000’li yıllarda Ege 
Sultani Üzüm, Ege Pamuğu ve Ege İnciri 
için coğrafi işaret tescillerini yaptırdık. 
Borsamız, bu konudaki çalışmaları ve 
yarattığı farkındalık nedeniyle Türk Patent 
Enstitüsü tarafından ödüle layık görüldü. 
Bugün bu işaretlerin Avrupa Birliği başta 
olmak üzere, tüm önemli pazarlarımızda 
tanınması için derinleştirici çalışmalar 
içindeyiz. Bu vesileyle, yeni başlattığımız 
emtia pazar yeri portalından da birkaç 
cümleyle bahsetmek isterim. Geçen ay, 
ecommoditybazaar.com alan adıyla bir 

web sitesi açtık. Bu site, başlangıçta Borsa 
üyeleri olmak üzere şirketlerimizin iç ve 
dış ticaret kapasitelerinin artırılmasını 
amaçlayan bir pazar yeri. Hazırlanan 
web sitesi, portala üye firmaların toptan 
satışını yapmak istedikleri ürünlerini 
sergilemelerine, toptan alım ve satım 
yapmak istedikleri ürünler için ihale 
açmalarına imkan sağlıyor. Bu portalın 
çok önemli bir işlev göreceğine inanıyoruz 
ve özellikle dışa açılma ihtiyacı duyan 
işletmelerimizi bu çağdaş pazar yerine 
davet ediyoruz.”

Seminerin açılışında konuşan 
TOBB Yönetim Kurulu üyesi Bülent 
Karakuş, TOBB’a düşen önemli görev 
ve sorumluluklara değinerek, “Bundan 
sonra TOBB olarak coğrafi işaret tescil 
sürecini daha iyi yönetmeleri için oda 
ve borsalarımıza yol gösterici olacağız. 
Bu konularda da TOBB çatısı altındaki 
Oda ve Borsalarımıza danışmanlık ve 
teknik hizmet sağlayacağız. Sistemin 
temel taşlarını oluşturan denetim 
mekanizmalarının, özellikle dış denetimin 
hayata geçirilebilmesi için kamu nezdinde 
çaba göstereceğiz. Bu amaçla TOBB çatısı 
altındaki pilot Oda ve Borsalarımızla 
mevzuatın imkân verdiği ölçüde çalışmalar 
başlatacağız. Coğrafi işarete konu ürünlerin 
bilimsel çalışmalarının yürütülmesi 
amacıyla 81 ilde görevlendirdiğimiz 
akademik danışmanlarımızla seferberlik 
başlatacağız.1999 yılından bugüne 
bekleyen ve yasalaşamamış olan Coğrafi 
İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı 
Korunmasına Dair Kanun Tasarısı’nın, 
Avrupa Birliği tüzüğüne göre revize edilip 
bir an önce yasalaşmasının sağlanması için 
de çaba harcayacağız” dedi.

TPE Başkanı Habip Asan, toplantıda 
Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi’nin 
yürürlüğe gireceğinin müjdesini verdi. 
Kalkınma Bakanlığı’nca kabul edilen 
belgenin Yüksek Planlama Kurumu’nda 

imzalanmayı beklediğini belirten 
Asan, belgeyle sektörün yol haritasının 
hazırlandığını kaydetti. Asan, belge ile 
sektörün katma değerinin arttırılması ve 
ihracata yönlenmesinin hedeflendiğini 
belirterek “2014’te konunun tüm paydaşları 
bir araya geldi. Strateji belgesi hazırlandı. 
Bu belge yasal mevzuattan daha önemli. 
Bize bir yol haritası oluşturacak. Hem de 
tescil ve denetim sağlayacak. Yürürlüğe 
girdikten sonra medya ile paylaşılacak. 
Belgeyle 5 stratejik hedef ve 27 eylem 
planı hazırlandı. Strateji hedefler arasında 
yasal mevzuatı yemden düzenleme, 
TPE ve paydaşlarının kapasitesini 
güçlendirme ve ilgili koordinasyonu 
sağlama, farkındalık yaratmak için 
gerekli tedbirleri alma, sistemin en çok 
aksayan tarafı olan denetimde iyi sistem 
kurma, bu işten para kazanmak ve 
ticarileştirerek zenginleşmenin sağlanması 
var. Temmuz başından itibaren coğrafi 
işaret başvurularını online olarak almaya 
başlayacağız” dedi. 

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, yasası olmadığı 
için Türkiye’nin coğrafi işarette 20 yıl 
kaybettiğini söyledi. Bir an önce yasanın 
hazırlanması gerektiğini vurgulayan 
Tekelioğlu, ülkemiz coğrafî işaret 
konusunda bir gelişmenin olduğunu ve 
9 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
sahip çıkıldığına dikkat çekti. Kanun 
hükmünde kararnameler ile yönetilen 
bu alanda bir yasal düzenleme yapılması 
gerektiğine işaret eden Tekelioğlu, “Sistem 
uygulamasında bazı eksiklikler mevcut. 
Ürünlerin üzerinde logoların kullanılması 
uygulamasına geçilmeli. Kararnamede bu 
işaretin kullanılması zorunlu değil. Patent 
Enstitüsü bu konuya uygun kadroları yok. 
Ürün bazında yönetişim gerekli” dedi.

Barış Kocagöz ve Işınsu Kestelli

İTB adına OriGIn sertifikasını aldı
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İzmir Kalkınma Ajansı’nın ev 

sahipliği ve Ekonomi Bakanlığı’nın 

iş birliğinde 70 ülkenin büyükelçi ve 

diplomatik temsilcisinin katılımıyla 08 

Mayıs 2015 Cuma günü SwissOtel Grand 

Efes’te düzenlenen “Büyükelçilerin İzmir 

Buluşması” etkinliğine dünyanın 70 

ülkesinden diplomatik temsilcileri katıldı.  

Organizasyon kapsamında iş dünyasının 

önde gelen isimleri, İzmir’in tarihi ve doğal 

güzellikleri ile yatırım olanaklarını anlattı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 

İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Toprak, İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ekonomi 

Bakan Yardımcısı Adnan 

Yıldırım, AK Parti İzmir 

Milletvekili İlknur Denizli, AK 

Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı 

Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret 

Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı 

Ender Yorgancılar, ile çok sayıda 

iş adamı ve oda temsilcileri 

katıldı.

Toplantıda Işınsu 

Kestelli’nin yanı sıra Borsa’yı 

temsilen Meclis Başkanı Barış 

Kocagöz, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Genel 

Sekreter Erçin Güdücü ve Başkanlık 

Danışmanı Dilara Sürgü de yer aldı.

Büyükelçiler konferansının açılış 

töreninde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci  “Hükümetimizin tüm kurgusu 

İzmir üzerine ve bizim bütün yollarımız 

İzmir’e çıkıyor. Bu yolda İzmir istemese de 

Anadolu’nun başkenti olma yolunda hızla 

ilerliyor” dedi.

Nihat Zeybekci dünyanın yeni 

kurgusu içinde İzmir’in yerinin son 

derece önemli olduğunu belirterek  

“İzmir Osmanlı’nın sonunda ve  

cumhuriyetimizin ilk döneminde 

bir başkent konumundaydı. 

Ancak Cumhuriyetimizin 

ikinci periyodunda İzmir biraz 

yorgun düştü. Bunca yıllık 

koşmadan olabilir bu yorgunluk. 

İzmir yeniden  ayağa kalkıyor. 

Yeniden zenginliklerinin farkına 

varıyor ve yeniden Anadolu’nun 

başkenti olma yolunda ilerliyor” 

dedi.

Hükümetin tüm 

kurgusunun İzmir üzerine 

olduğunu vurgulayan Zeybekci 

“Hükümetimizin bütün kurgusu İzmir 

üzerine ve bizim bütün yollarımız İzmir’e 

çıkıyor. Bu nedenle dost ülkelerimizin, 

büyükelçiliklerimizin hızla İzmir’de 

yerlerini almaları gerekiyor. Zaten İzmir’in 

sanayi, ticaret temsilcileri de gelecekle ilgili 

duydukları bu heyecanla her geldiğimizde 

farklı bir şeyler konuşuyorlar.  Dünya 

yerinden yapılanıyor. Yeniden temelleri 

atılıyor. Bu yeniden yapılanma ekonomik ve 

ticaret temelleri üzerinde kurgulanacaksa 

İzmir önemli bir tercihtir” dedi.

İzmir Valisi ve İZKA Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Toprak  da 

İzmir’in çok yönlü bir şehir olduğunu 

vurgulayarak “ İzmir Türk turizmi 

açısından ayrıcalıklı yere sahip. Türkiye’de 

turizm faaliyetlerinin ilk başladığı yer 

denince akla İzmir gelmektedir. Tüm bu 

özelliklerini dikkate aldığımızda İzmir’in 

geleceğine yönelik vizyon çalışmalarında 

birçok alana odaklanmak gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. İzmir’in önümüzdeki 10 

yıllık kalkınma stratejisini bütüncül olarak 

ortaya koyan 2014-2023 İzmir Bölge 

Büyükelçiler İzmir’de buluştu

TOPLANTITOPLANTI

Nihat Zeybekci

T.C. Ekonomi Bakanı

Mustafa Toprak

İzmir Valisi

Işınsu Kestelli

İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Plan’ının temel vizyonu ‘’Bilgi, tasarım ve 

yenilik üreten Akdeniz’in çekim merkezi 

İzmir’dir’’ dedi.

Kestelli panelde konuştu

“Büyükelçilerin İzmir Buluşması” 

etkinliğinin açılış töreninin ardından 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan 

Yıldırım’ın moderatörlüğünde “İzmir’in 

Kültürel Zenginliği ve Ekonomisine Bakış” 

paneli düzenlendi. 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan 

Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği 

oturuma Arkas Yönetim Kurulu Başkanı 

Lucien Arkas, Eldor Yönetim Kurulu 

Başkanı Pasquale Forte ve İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli konuşmacı olarak katıldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kentin 

tarihsel ve kültürel zenginliğinden gelen 

kazanımlardan bahsederek, “Önce yakın 

tarihten bir dörtlükle bakalım İzmir’e. 

Ünlü Fransız yazar ve şair Victor Hugo’nun 

dizeleriyle, onun gözünden görelim 

İzmir’i. Victor Hugo aynen şöyle diyor: 

“İzmir bir prensestir çok güzel küçük 

şapkasıyla. Mutlu ilkbaharlar durmaksızın 

onun çağrısına yanıt verir. Nasıl vazo 

içindeki çiçekler gülümserse,  o da 

denizler arasından ışıldar. Hatta Arşipel’in 

yaratılışından çok daha tutkulu. Gerçekten 

de, 8 bin 500 yıllık köklü tarihiyle her daim 

ışıldıyor İzmir. Sadece merkezi değişiyor 

o ışıkların. Bir zamanlar kuzeydeki ilçesi 

Bergama’ydı bu büyüleyici ışığın kaynağı, 

bir başka dönemde de güneyindeki Selçuk 

İlçesi’nin sınırları içinde yer alan ve yarın 

sizlerin de ziyaret edeceği Efes’ti. Tam da 

burada yine bir Fransız bilim adamından 

alıntı yapacağım: Ünlü kimyacı Antoine-

Laurent de Lavoisier der ki; “Hiçbir şey 

yoktan var olmaz ve var olan hiçbir şey 

vardan yok olmaz” Günümüze şöyle de 

uyarlayabiliriz bu cümleyi: “Her nesne 

enerjidir ve enerji yok olmayıp dönüşür.” 

Bergama’nın, Efes’in enerjisi de yok 

olmadı, sadece dönüştü” dedi.

Bergama ile Efes’in tam ortasında yer 

alan İzmir’in bereketli Ege topraklarının 

8 bin 500 yıllık köklü tarihinden süzülüp 

gelen birikimin yeni merkezi olduğuna 

değinen Işınsu Kestelli, “Günümüz 

İzmir’ine yine döneceğim. Ama öncesine 

sizleri bir kez daha Efes’e götürmek 

istiyorum. Şayet zamanda yolculuk yapmak 

mümkün olsaydı eğer, bu yolculuğun 

en ideal adresi Efes Antik Kenti olurdu 

muhtemelen. Düşünün; Milattan Önce 

6.000’li yılların ortalarına uzanan bir 

geçmiş söz konusu. Cilalı Taş Devri’ne 

inen bir kökten bahsediyorum. Kadın 

savaşçılardan oluşan Amazonlar’dan, 

Anadolu’nun en önemli uygarlıklarından 

biri olan Hititler’den, Dor istilasından 

kaçan İyonyalılar’dan, Büyük İskender’in 

generallerinden Lysimakhos’tan, 

Roma İmparatorluğu’ndan, Bizans 

İmparatorluğu’ndan ve Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan söz ediyorum. 

Doğu’dan Batı’ya gitmek isteyen her 

uygarlığın; Batı’dan Doğu’ya yol alan her 

milletin göz bebeği olmuş Efes. Hayatının 

son yıllarını Saint Jean ile birlikte Bülbül 

Dağı’nda geçirdiğine inanılan Hazreti 

İsa’nın annesi Meryem’in evi de burada 

yer alıyor. Dünyanın 7 Harikası’ndan biri 

olan Artemis Tapınağı da bu alan içinde 

bulunuyor. Efes, Kuran-ı Kerim’de de söz 

edilen ve Hıristiyan dünyası için ayrı bir 

öneme sahip “Yedi Uyurlar Efsanesi”nin 

geçtiği mağaraya da ev sahipliği yapıyor. 

Hiç şüphe yok ki hep görkemli günler 

görmedi Efes. Sayısız yıkım, sayısız savaş 

yaşadı. Karanlık dönemlerden de geçti. 

Ama asla bir kültür diğerini tam olarak 

yok etmedi; birlikte yaşamayı sürdürdü 

bu topraklar üzerinde. İşte bu nedenle, 

Anadolu’nun en eski figürlerinden Ana 

Tanrıça Kybele, Efes’te hep önemini 

korudu. Kentin son sakinlerinden 

Aydınoğulları tarafından inşa edilen İsa 

Bey Camii’nin antik dönemden kalan 

Artemis Tapınağı ile Hıristiyan dönemi 

eseri Saint Jean Kilisesi arasında yer alması 

da adeta bu geleneğin bir sembolü oldu” 

diye konuştu.

Efes’in tarihteki ihtişamlı günlerini 

anlatmak amacıyla örnek veren Kestelli, 

“Büyüleyici yapılar tamamen ayaktayken 

Efes kentinin nüfusu 200 binin 

üzerindeydi. Bugün, Efes harabelerini de 

içine alan İzmir’in Selçuk İlçesi’nin nüfusu 

ise sadece 35 bin. Peki ne oldu da Efes’te 

hayat bitti; yaşam tükendi? Bunun nedeni 

ne korkunç bir savaş, ne de amansız bir 

salgın hastalık. Efes’i cazibe merkezi yapan 

liman, Küçük Menderes Nehri’nin taşıdığı 

alüvyonlar yüzünden zaman içinde önce 

bataklığa, sonra bir toprak parçasına 

dönüştü. Denizden uzaklaşan Efes’in 

evlerinde yanan ışıklar da tek tek söndü 

ama bu manzara hiçbirimizi yanılgıya 

düşürmesin. Lavoisier’nin teoreminde 

olduğu gibi sadece dönüştü; Efes İzmir 

oldu” dedi.

İzmir’in tarihine ilişkin önemli 
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dönüm noktalarının ardından 2015 yılına 

ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla 

paylaşan Kestelli, “Doğu’nun en batısı, 

Batı’nın en doğusu olarak bilinen 

kentteyiz. Sadece ve sadece üç saatlik 

uçuş mesafesinde, gelir düzeyi dünya 

ortalamasının çok çok üzerinde 1,3 

milyar insana erişimi olan, 8 bin 500 

yıllık geçmişinde pek çok medeniyete 

ev sahipliği yapmış, sayısız kültürü 

harmanlamış güzel İzmir’deyiz. Hepimizin 

çok iyi hatırlayacağı gibi, İzmir iki kez 

“Dünya Fuarı” ya da “Dünya sergisi” 

olarak da bilinen EXPO’ya talip oldu... 

Kentimizin teması “Daha İyi Bir Dünya 

İçin Yeni Yollar ve Herkes İçin Sağlık’tı. Bu 

temeli olan bir temaydı, çünkü Bergama, 

Eski Yunan ve Roma’da Tıp Tanrısı 

Asklepios adına yapılan en büyük tedavi 

merkezlerinden biriydi. Eczacılığın babası 

olarak bilinen Galenos da Bergamalı’ydı. 

Kısacası, İzmir geçmişten bu yana, iklimi, 

doğal kaynakları, beslenme alışkanlıkları 

ile bir sağlıklı yaşam merkezi. Bu nedenle, 

Türkiye’nin ilk sağlık serbest bölgesinin 

İzmir’de kurulması için yoğun bir çaba 

sarf ediyoruz. Bu konuda hükümetimizin 

de ciddi bir iyi niyeti söz konusu. Yakın 

bir gelecekte, tüm bölgenin sağlık 

merkezi olarak karşınıza çıkacak İzmir; 

bundan emin olabilirsiniz. Ayrıca İzmir 

iş dünyasının temsilcileri olarak bir şey 

daha istiyoruz, her ortamda söylüyoruz 

ve yoğun destek buluyoruz. Ayrıca İzmir 

iş dünyasının temsilcileri olarak bir şey 

daha istiyoruz, her ortamda söylüyoruz 

ve yoğun destek buluyoruz. Efes’i var eden 

de yok eden de limanıydı. İzmir’in limanı 

olan bir serbest bölgeye kavuşması için 

çalışmalar aralıksız sürüyor. Sizlerden de, 

ülkelerinizdeki firmaları İzmir’in bu yeni 

vizyonu konusunda bilgilendirmenizi 

rica ediyorum. Sağlık, ticaret tamam. Ne 

eksik? Tabii ki eğitim ve kültür. İşte bu 

iki unsur hiç eksik olmadı bu bölgede. 

Bugün İzmir’de 4’ü devlet, 6’sı özel olmak 

üzere tam 10 üniversite bulunuyor. 

Sadece Türkiye’den değil dünyanın dört 

bir yanından gelen 170 bini aşkın öğrenci 

burada öğrenim hayatını sürdürüyor. 

İzmir; caz, klasik müzik, tiyatro, kukla 

festivalleri ile her yıl dünyanın en önemli 

sanatçılarını konuk ediyor. Tüm bunları 8 

bin 500 yıllık geçmişinden gelen bir asalet, 

vakur duruş ve hoşgörü eşliğinde yapıyor. 

İzmir hayatı yaşıyor, gelenlere İzmirli 

olmanın, İzmir’i hissetmenin ayrıcalığını 

yaşatıyor” diye konuştu.

Panele katılan büyükelçilerden tek 

beklentisinin ülkelerine gittiklerinde 

İzmir’e dair kendilerinin anlattıklarını 

değil, dışarıdan bir gözle gördüklerini 

aktarmaları olduğunu dile getiren Kestelli, 

“Onların İzmir’i görmesini sağlayın. 

İzmir’i yaşamaları için çaba sarf edin. 

İnanın hiç pişman olmayacak, hiç mahcup 

olmayacaksınız” dedi.

Kestelli konuşmasını Türk şiirinin 

büyük ismi Cemal Süreya’nın dizelerinden 

alıntı yaparak sonlandırdı: “Cemal Süreyya, 

Büyükelçilerimizin ülkelerini temsil ettiği 

başkentimize şöyle seslenir bir eserinde: 

“Ankara, Ankara... Ey iyi kalpli üvey ana!” 

Bu seslenişten yola çıkarak kalem oynatan 

genç kuşağın temsilcilerinden Mehmet 

Emin Arı ise Türkiye’nin 3 büyük kentine 

şöyle uyarlar bu satırları: “Hayat Ankara’da 

beklenir, İstanbul’da kovalanır, İzmir’de ise 

yaşanır...” Ben de herkesi İzmir’i yaşamaya 

davet ediyorum” dedi.

Lucien Arkas, toplantıdaki 

konuşmasında İzmir’in farklı bir 

atmosfere, iklime sahip olduğunu, Selçuk-

Efes gibi tarihi cazibe merkezlerine ev 

sahipliği yaptığını kaydetti. İzmir’de 

turizm olanaklarının çok geniş olduğunu 

vurgulayan Arkas, kentin yaşam 

standartlarının da oldukça yüksek 

olduğunu aktardı. 

Kentin en önemli ihtiyacının 

uluslararası bağlantılar olduğunu 

vurgulayan Arkas, “Biz 300 senedir bu 

şehirde ticaret yapıyoruz. Uluslararası 

bağlantıların artmasıyla kentin çok önemli 

bir merkez haline geleceğine inanıyoruz” 

dedi. 

Pasquale Forte ise İzmir’de ekonomik 

açıdan başarılı olduklarını, kentin kültürel 

yapısının bu başarıda etkili olduğunu 

söyledi. Türkiye ve İzmir’e olan sevgisinin 

herkes tarafından iyi bilindiğini anlatan 

Forte, “Bu hisler yıllar öncesinden geliyor. 

Buradaki insanların cana yakınlığı, İzmir’in 

güzelliğinden kaynaklanıyor. Buraya gelen 

misafirlere ev sahipliği yapmaktan da 

gurur duyuyorum. Diğer girişimciler gibi 

buraya bağlılığımı sürdüreceğim” diye 

konuştu.

Panelin sonunda İzmir Valisi Mustafa 

Toprak ve İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu panel moderatörü 

Adnan Yıldırım ve katılımcılara günün 

anısına plaket takdim etti.

Gündüz gerçekleştirilen panel 

programının ardından aynı günün 

akşamında Bayraklı Arena’da Büyükelçiler 

Buluşma Yemeği gerçekleştirildi. Yemeğe 

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar, 

Genel Sekreter Erçin Güdücü ve Başkanlık 

Danışmanı Dilara Sürgü katıldı.
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TOBB’un 71’inci Mali Genel 

Kurulu Başbakan Davutoğlu, CHP 

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel 

Başkan Yardımcısı Oktay Vural ve TOBB 

delegelerinin katılımıyla 02 Mayıs 2015 

Cumartesi günü TOBB ETÜ Binası’nda 

gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen TOBB Delegeleri 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 

Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, 

Meclis Katip Üyesi Salih Nejat İblar, 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent 

Arman, Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfur 

Akın, İlhan Zincircioğlu, Meclis Üyeleri 

Sebahettin Dumlu, Şaban Can, Ümit 

Akkuş, Fatih Sözen, Uğur Berköz, İbrahim 

Çaçan, Ali Özkanlı, Hüseyin Acırgan 

ve Nihat Sağır katıldı. Toplantıda ayrıca 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Ercan Korkmaz, Yalçın Yılmaz, Yönetim 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Şeref İyiuyarlar, 

Genel Sekreter Erçin Güdücü ve Başkanlık 

Danışmanı Dilara Sürgü de İTB’yi temsilen 

yer aldı.

TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yeni bir 

büyüme hikayesi yazmak istediğini bunun 

için de siyasilerden yeni 

yapısal reformların 

elbirliğiyle ve hızla 

hayata geçirilmesini 

istediklerini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, 

“2015 seçimleri 

Türkiye’nin yeniden 

ayağa kalkması 

için milat olmalı. 

Haziran’dan sonra 

önümüzde seçimsiz 

bir 4 yıl var. Bu 

fırsatı mutlaka 

değerlendirmeliyiz. 

Bu dönem sert tartışmaların geride 

kaldığı, güçlü reformların dönemi olmalı. 

Daha özgür ve daha zengin Türkiye için 

adımlarımızı hızlandırmalıyız” dedi.

İTB Meclis Katip Üyesi Salih Nejat 

İblar’a Hizmet Şeref Plaketi

TOBB Genel Kurulu öncesinde 01 

Mayıs 2015 Cuma günü İkiz Kuleler’de 

10,20, 30 ve 40 yılını dolduran delegeler için 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

evsahipliğinde gerçekleştirilen törene 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

da katıldı. Törende Cumhurbaşkanı 

tarafından ödül almaya hak kazanan 

delegelere Hizmet Şeref Plaketi takdim 

edildi.

Gerçekleştirilen törende İzmir 

Ticaret Borsası Meclis Katip Üyesi 

Salih Nejat İblar, TOBB Genel Kurul 

Delegeliğinde 10. yılını doldurması 

sebebiyle Hizmet Şeref Plaketi aldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

burada yaptığı konuşmada, Hizmet Şeref 

Belgesi’ne layık görülen üyelere ilişkin, 

“Kazanırken kazandırmanın, insanlara iş 

ve aş sağlamanın değerini öğrettiler, dürüst 

tüccarın ne olduğunu gösterdiler” dedi.

Hizmet Şeref Belgesi alanların 

Türkiye’de üretimin ve ticaretin adı 

yokken üretim ve ticaret yaptıklarının 

altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Kazanırken 

kazandırmanın, insanlara iş ve aş 

sağlamanın değerini öğrettiler, dürüst 

tüccarın ne olduğunu gösterdiler” 

ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Heyeti TOBB’un 

71.Genel Kurul’una katıldı

GENEL KURULGENEL KURUL
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Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonu 

ile bu yıl üçüncü kez düzenlenen “Gıda 

Ar-Ge Proje Pazarı” 21 – 22 Nisan 

2015 tarihleri arasında Swissotel’de 

gerçekleştirildi. Etkinliğin T.C. Ekonomi 

Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım’ın 

teşrifleriyle gerçekleştirilen açılış toplantısı 

kapsamında 21 Nisan 2015 Salı günü 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu 

Kestelli moderatörlüğünde FAO Türkiye 

Temsilcisi Melek Çakmak ve Anadolu 

Etap Taze Meyve Operasyonları Direktörü 

Tolga Mengi’nin katılımıyla “Tarımda 

Sürdürülebilirlik” paneli gerçekleştirildi. 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan 

Yıldırım etkinliğin açılış konuşmasında 

18 trilyon dolarlık dünya ihracatının 

yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık kısmının 

tarım sektörüne ait olduğunu, her 100 

dolarlık ihracatın 8 dolardan fazlasının 

tarım sektörü tarafından yapıldığını 

vurgulayarak, Türkiye’nin 2023 yılı tarım 

vizyonunun tarımsal ekonomik büyüklük 

açısından dünyanın ilk 5 ülkesi içerisinde 

yer almak ve 150 milyar dolar tarımsal 

hasıla ile 40 milyar dolar tarım ihracatına 

ulaşmak olduğunu hatırlattı. 

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği Başkanı ve Gıda Ar-

Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı 

Birol Celep de “Gıda, tüm canlıların 

yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan 

en temel ve vazgeçilmez besindir. Böylesi 

yaşamsal önemi olan gıdada öne çıkan 

en öncelikli konu da doğal olarak, üretim 

ve aslında sürdürülebilir üretimdir. Bu 

nedenle etkinliklerimizi “Sürdürülebilirlik 

ve Rekabetçilik için İnovasyon” teması ile 

yürütüyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 

gerçekleştiren panelde söz alan İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, “Günümüzün üretim ve 

tüketim alışkanlıklarıyla devam ettiğimiz 

takdirde 2050 yılında bugünkü refahı 

yakalamamız için bize 2.5 dünya lazım 

geldiği hesaplanıyor. Henüz uzayda 

koloniler kuramadığımıza göre bu meseleyi 

dünyada çözmek durumundayız. Evet, 

konumuz tarımda sürdürülebilirlik. Dünya 

uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusunda 

kafa yoruyor. Tarımın sürdürülebilirliği 

sorunu, bugün insanlığın maruz kaldığı 

en yakıcı tehditlerden biri. Hızla büyüyen 

Tarımda sürdürülebilirlik paneli 

gerçekleştirildi

PANELPANEL
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dünya nüfusu, her geçen gün daha çok 

besine ihtiyaç duyuyor. Buna karşılık, 

ekilebilir alanların genişleme olanakları 

çok kısıtlı ve ancak doğal alanlar ile yabani 

hayat ortamlarının yok edilmesiyle elde 

edilebiliyor” dedi.

1980’den 2011’e kadar dünya 

nüfusunun yüzde 55, ekilebilir tarım 

arazilerindeki artışın ise sadece yüzde 5 

olduğunu dile getiren Işınsu Kestelli, “TÜİK 

verilerine göre son 10 yılda Türkiye, tarım 

arazilerinin yüzde 10.4’ünü kaybetti. Bu 

veriler ışığında artık biliyoruz ki tarımsal 

üretimi artırmanın tek yolu birim alandan 

daha çok ürün alınması, yani verimin 

artırılması. Ancak bu yönde yapılan 

çalışmalar ve uygulanan yöntemler bazı 

olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. 

Sık işleme nedeniyle toprağın verimliliği 

azalmakta, gübreleme ve bitki koruma 

amacıyla kullanılan kimyasallar, ürünü ve 

doğayı olumsuz yönde etkileyebilmekte. 

Görünen o ki, 21. yüzyılda, tarımda en 

büyük başarı; olumsuz çevre koşullarını 

azaltarak, istenilen üretim artışını 

gerçekleştirmek olacak. Bu da ancak, 

tarımda sürdürülebilir yöntemlerin 

ve kalıcı çözümlerin uygulanması ile 

mümkün” diye konuştu.

Türkiye’de ekonominin geçen yıl 

yüzde 2.9 büyürken, tarım sektörünün 

2014 yılını yükselen kurun da etkisiyle, 5 

milyar dolarlık bir daralmayla 57 milyar 

dolar hacmine düşerek tamamladığına 

dikkat çeken Kestelli, “Bugün Türkiye’de 

yüksek enflasyonun da, yüksek işsizliğin 

de temel gerekçeleri arasında, tarımdaki 

bu gerileme gösteriliyor. Türkiye, bu 

yapısal sorunlarının da etkisiyle, tarımda 

sürdürülebilirliğe hassasiyeti en yüksek 

olması gereken ülkelerden biri. İyi tarım 

yapan işletmelerin sayısını artırmak bu 

anlamda çok önemli” dedi.

Işınsu Kestelli’nin ardından FAO 

Türkiye Temsilcisi Melek Çakmak 

“Sürdürülebilir Tarımda İnovasyon ve 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Rolü: FAO 

Perspektifi” konulu sunum gerçekleştirdi. 

Çakmak’ın ardından Anadolu Etap 

Taze Meyve Operasyonları Direktörü 

Tolga Mengi de tarım sektöründeki son 

gelişmeler ve Türkiye’nin güncel durumuna 

ilişkin sunum yaptı.

Panelin ardından Işınsu Kestelli 

ve panel katılımcılarına Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Adnan Yıldırım tarafından 

plaket takdim edildi.
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İzmir Ticaret Borsası Meclis 

Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Çanakkale Zaferi’nin 100. 

Yıldönümü münasebetiyle, Mayıs ayının 

ikinci haftasına denk gelen Yönetim Kurulu 

Toplantısı’nı Çanakkale’de gerçekleştirdi.

14 Mayıs 2015 günü Çanakkale’ye 

giden İTB heyeti, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, Meclis 

Katip Üyesi Salih Nejat İblar, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Bülent Arman, 

Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Zincircioğlu, 

Tayfur Akın, Özhan Şen, Şeref İyiuyarlar 

ve Genel Sekreter Yardımcısı Sinem 

Çelikten’den oluştu.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda temaslarda bulunan heyeti 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Sadık Aydoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Emin Aydoğan ağırladı. Yönetim Kurulu 

Toplantısı’nı burada gerçekleştiren İTB 

heyeti daha sonra Çanakkale Ticaret 

Borsası’nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu 

Başkanı Sefer Kaya Üzen, heyete ilin 

tarımsal durumu ve Borsa çalışmaları 

hakkında bilgi aktardı. 

İTB üyeleri 15 Mayıs’ta ise Gelibolu 

Yarımadası’na geçerek Güney Cephesi, 

Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu ve Tabyası, 

Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Kuzey 

Cephesi, Anzak Koyu, Mehmetçik’e 

Saygı Anıtı, Anzak ve Türk siperlerinin 

bulunduğu Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği 

ve Conk Bayırı’nı ziyaret etti. 

İTB Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, büyük zaferin 

100’ncü yılında Çanakkale’de olmaktan 

büyük bir gurur ve heyecan duyduklarını 

vurgulayarak “Başta ulu önder Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve 

şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle 

anıyoruz” dedi.

Organizasyon kapsamında 

gerçekleştirilen oda/borsa temaslarının 

da oldukça verimli geçtiğini ve işbirliği 

konusunda mutabık kalındığını söyleyen 

Korkmaz, “Canlarını feda ederek bizlere ve 

çocuklarımıza bir gelecek armağan eden 

atalarımızın yattığı bu topraklarda olmak 

insana bu ülke için daha bir şevkle çalışma 

hırsı ve azmi kazandırıyor” dedi.

İTB, zaferin 100. yılında 

Çanakkale’de
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

ile Zeytinyağı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü arasında 20 Mart 2015 Cuma 

günü İzmir Ticaret Borsası Tarihi Meclis 

Salonu’nda ‘Zeytinyağı Tadım Paneli 

Oluşturma Projesi’ kapsamında işbirliği 

protokolü imzaladı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, “Üyelerimize 

ve sektöre hizmet amacıyla zeytinyağı 

duyusal analizlerini gerçekleştirmek 

amacıyla borsamız bünyesinde tadım 

paneli oluşturmak için yola çıktık. Bugün,  

tadım paneli projemizin, proje ortağı olan 

zeytincilik araştırma istasyonu ile sizlerin 

tanıklığında bir protokol imzalayacağız. 

Zeytinyağı öyle bir ürün ki,  sadece; 

bir tarım ürünü, bir besin, sadece; bir 

hammadde, önemli bir ekonomik faaliyet 

alanı değil, zeytinyağı; bu topraklar 

için bir kültür, bir yaşam biçimi, bir 

gastronomi fenomeni, zeytinyağı bir ilaç 

aynı zamanda, güzellik iksiri, zeytinin dalı, 

yaprağı, çekirdeği, meyvesi her parçası 

değer katıyor insanların hayatına… 

tarımın gelecek vizyonunun, en önemli 

eksenlerinden biri  sağlıklı beslenme 

bildiğiniz gibi, dünyada sağlıklı beslenme 

trendi artarken, zeytinyağı da yükselen 

yıldız durumunda” dedi.

Türkiye’nin bu üründe 

sahip olduğu yaklaşık 160 

milyon ağaç varlığı ile oldukça 

şanslı bir ülke olduğunu belirten 

Işınsu Kestelli, “Bunun değerini 

bilmek, korumak, geliştirmek 

hepimizin görevi. Zeytinyağı 

borsamız için de önemli bir ürün. 

Zeytinyağı üretim ve ticareti 

konusunda faaliyet gösteren 

işletmelerin dahil olduğu 2 

meslek komitesinde toplam 

175 üye firmamız yer alıyor. 

Zeytinyağı işlem hacmi açısından 

ticaret borsaları arasında 

borsamız ilk sırada yer alıyor. Ülkemizin 

zeytinyağı ihracatının yarısından fazlası 

ilimizden, muhtemelen de borsamız üyesi 

firmalar tarafından yapılıyor. Bu durumda 

üyelerimizin ve sektörün gelişmesine katkı 

sağlayacak çalışmaları gerçekleştirmek 

bizim için çok önemli” diye konuştu.

Zeytinyağının ağırlıklı olarak, 

Akdeniz ülkelerinde tüketiliyor olsa da 

özellikle satın alma gücü yüksek Amerika 

kıtası ve Uzakdoğu ülkelerinde de 

tüketiminin hızla arttığına dikkat çeken 

Kestelli, “Uluslararası ticaret geliştikçe 

zeytinyağının ulusal ve uluslararası kalite 

standartlarında ve bu standartların tespit 

yöntemlerinde de değişimler ortaya 

çıkıyor. Bu noktada, fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin yanı sıra zeytinyağının 

duyusal özelliklerinin de tespit edilmesi de 

büyük önem taşımaya başlıyor. Bu nedenle, 

Borsamız bünyesinde üye firmalara ve 

sektöre hizmet vermesi amacıyla zeytinyağı 

duyusal analizlerini gerçekleştirebilecek bir 

tadım panelinin oluşturulması için bir proje 

gerçekleştirmeye karar verdik. İlk aşamada 

yaklaşık bir yıllık teorik ve pratik eğitim 

sürecinin sonunda panelimizin oluşmasını 

planlıyoruz. Eğer bu süre sonunda 

geldiğimiz noktayı yeterli bulursak ikinci 

aşamada panel grubumuzun ulusal ve 

uluslararası otoriteler tarafından tanınması 

için çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

Tadım paneli çalışmalarında her 

zaman destek aldıkları Bornova Zeytincilik 

Araştırma İstasyonu ile işbirliği yaptıklarını 

söyleyen Kestelli, “Değerli uzmanlar 

panelimizde de yer alacaklar, aynı zamanda 

borsamız personeli ve borsamız üyeleri de 

bu panelimizde yer alıyor.  Gerçekleştirdiği 

projeler ile sektöre önemli katkılar 

sağlayan araştırma istasyonumuzun 

duyusal analizler konusundaki teknik 

bilgi ve tecrübeleri de bizim için çok 

önemli.  Başta değerli müdürümüz Ünal 

Kaya olmak üzere, bizlere destek olan tüm 

araştırmacı uzmanlarımıza huzurlarınızda 

teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı İzmir Zeytinyağı Araştırma 

Enstitüsü Müdürü Ünal Kaya ise 

zeytinyağı tadım panellerinin, zeytin 

üreten ülkeler açısından prestij kaynağı 

olduğunu söyledi. Kaya, “Daha fazla 

tadımcıya ihtiyacımız var” diyerek, 

“Türkiye’nin 1999 yılına kadar uluslararası 

düzeyde zeytinyağı tadımcılarının mevcut 

olması, ancak Uluslararası zeytinyağı 

konseyinden çıkıldığından itibaren yeni 

tadımcıların yetişmemesi nedeniyle kısır 

döngüye girildi. 2010 yılından itibaren 

yeniden konseye üye olduk. Enstitümüzde 

zeytinyağı tadım laboratuvarı kuruldu. 

İspanya’da eğitimler gören 14 arkadaşımız 

oldu. Artık birikime ulaştık. Bu birikimi de 

İTB ile paylaşmaktan ve böyle bir protokolü 

imzalamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu 

Kestelli ve Zeytincilik Araştırma İstasyonu 

Müdürü Ünal Kaya, zeytinyağı tadım 

uzmanı yetiştirilmesi amacıyla protokol 

imzaladı.

Zeytinyağı için İTB’den işbirliği protokolü

PROTOKOLPROTOKOL
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Hazırlayan

Serap Dikmen AHMETOĞLU
İzmir Ticaret Borsası

Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

Basın Danışmanı

Kuru meyvelerde 

iç tüketim artmalı

6 Sorun

6 Çözüm 
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Meslek Komiteleri Köşesinin 

bu sayımızdaki konuğu Kurutulmuş 

Meyvelerin İmalatı Meslek Komitesi 

oldu. İTB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 

Pınar Nacak moderatörlüğünde bir araya 

gelen Komite Başkanı Ahmet Erçetin, 

Başkan Yardımcısı Ahmet Tarhan, 

üyeler Tayfur Gürcan ve Hüseyin Avni 

İlter oluşturdukları beyin fırtınasıyla 

sektörlerine ait avantajları, sorunları ve 

çözüm önerilerini ortaya koydular. 

Genel olarak kuru meyvelerde, arz 

ve talep dengesinde problem yaşandığını 

belirten komite üyeleri, iç talebin 

artmadığı üzümde fiyat dengesinin 

kurulması için üretim kotası konulmasını 

ve plansız biçimde büyüyen bağ sahalarına 

sınırlama getirilmesini istiyor. Kuru 

üzümün kalitesinin korunması için lisanlı 

depo kurulmasını talep eden üyeler 

üzümde kullanılan bitki geliştirici ilaçların 

da kaliteyi olumsuz etkilediğinin altını 

çiziyor. İran üzümünün, sahte etiketlerle 

satışa sunularak Türk üzümünün imajına 

gölge düşürdüğünden de yakınan sektör 

temsilcileri İran üzümünün Türkiye’ye 

girişiyle ilgili denetim yapılmasını 

öneriyor. 

Kuru meyvelerde üretim ve kalitenin 

değişen iklim koşullarına doğrudan bağlı 

olduğunu  vurgulayan üyeler, 24 Nisan’da 

özellikle üzüm üretimini olumsuz etkileyen 

don olayına dikkat çekerek, don/dolu gibi 

iklim koşullarının olumsuz etkilerine karşı 

devletin koruyucu önlem geliştirmesini ve 

desteklemesini talep ediyor.  

Kuru üzümün yurt dışında özellikle 

Avrupa ülkelerinde tüketiciler tarafından 

bilinçli ve düzenli bir şekilde tüketildiğini 

belirten komite üyeleri, Türk halkının 

da kuru üzüm tüketmeye özendirilmesi 

gerektiğini söylüyorlar ve üzümün 

yararları konusunda tanıtım ve reklam 

çalışması yapılmasını öneriyorlar. 

Toplantıya ait notları ilgiyle 

okuyacağınızı umuyoruz. 

Dünyada ticari 

anlamda yetiştirilen meyvelerin yüzde 

60’ından fazlasının yetiştiği ülkemiz için 

Kuru Meyveler sektörü katma değer 

yaratma potansiyeli yüksek bir sektör. 

Üretimden, tüketime, pazarlamadan, 

ihracata  kadar yaşanılan süreci  hep 

birlikte irdelersek, en önemli sorununuzu 

ifade eder misiniz?

En büyük sıkıntımız, 

küresel ısınma. İklim koşullarının 

değişmesiyle birlikte tarım gittikçe zor hale 

geldi, yapılamaz hale geldi.  Çok güncel 

olduğu için, son don olayından bahsetmek 

istiyorum. 14 nisandan sonra soğuk vursa 

dahi çok ciddi olmaz, bağların alt kollarını 

vurur, üst kollarını vurmaz derlerdi.  24 

nisanda öyle bir soğuk oldu ki Manisa ve 

Denizli yöresinde çok ciddi zarar yaşandı. 

Eğer 24 nisanda bu kadar soğuk ve don 

olayı gerçekleşiyorsa Tarım Bakanlığı 

acilen bir komisyon toplayıp, tarımın 

medotlarını, ürün desenini ve üretim 

şekillerini değerlendirmek zorundadır. 6 

yıl önce çiftçi dona karşı bağlarını örtmeli 

şeklinde bir basın açıklaması yapmıştık. 

Ne yazık ki yetkililer dikkate almıyorlar.  

Bir sene önce yine dile getirdik. Adana’ya 

yaptığımız bir seyahatte tarlalardaki 

pervaneleri görmüştüm, 40 dönüm arazide 

esinti yaratıyor, ürünü dondan koruyor. 

Toskana ve  Almanya’da dona ve doluya 

karşı örtü koyuyorlar. Bu tip çalışmalar var. 

Bu tür uygulamaların hava koşullarından  

en çok etkilene  meyve sektörü için de 

araştırmak zorundayız. Devletten böyle 

bir yönlendirme ve destek gelmediği için 

ben de kendi çabamla, 7 dönüm bağımın 

üzerine örtü teşkilatı yaptırmaya karar 

verdim. Dönüme 150 lira civarında bir 

maliyet getiriyor. 500 bin dönüm araziyi 

örtsen en az 150 bin ton üzüm kurtarılır.  

300 milyon dolarlık üzümü kurtarırsın. Bu 

örtüler 7-8 sene de kullanılabiliyor.  

Üretimdeki 

sorunlarla başladık. Güncel olan don 

olayında bire bir yaşandığı gibi, sektörünüz 

tarımda  risklere karşı çok açık olan 

bir sektör. Hasat ve sonrasında en fazla  

kaybın olduğu sektörlerden biri. Üretim 

alanlarında teknik tedbir ve  korumanın 

Moderatör

Dr. İ. Pınar NACAK

İzmir Ticaret Borsası

Genel Sekreter Yardımcısı
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olmaması, üretici bilgi ve bilinç eksikliği 

maddi kayıplara artırıyor. Üretimde 

yaşanan sorunlardan devam edelim, kalite 

ve çeşitle ilgili sorunlar var mı?

Sektörün birçok 

problemi var, bunlara  çözüm üretilmeli. 

Kalitenin korunması için lisanslı depoculuk 

kurulmalı. Üreticinin korunması için bir 

an önce lisanslı depoculuğa geçilmeli. 

Arz fazla olduğu zaman, üzüm fiyatları 

düşüyor. Menemen’de pamuk üretimi bitti. 

Burada bağ dikiliyor ve fiyatlar düşüyor. 

Devlet lisanslı depoculuğu ele almalı. Bu 

şekilde, mal piyasaya bir anda girmesi 

önlenebilir, ihtiyaca göre girer ve üretici 

zarar görmez. Pamuk da yapılan üzümde 

de olsun. Depoda, üzümün kalitesi 

korunur.

Üzümde 

kullanılan bitki geliştiricileri kaliteyi 

olumsuz etkiliyor. Üreticiler bitki 

geliştiricileri normalin üzerinde 

kullanıyor. Üzümde boyutlara göre kalite 

değişikliği oluyor. Ancak geliştiricilerin 

kullanımı ürün numarasını büyütse de, 

kalite düşüyor. Önceden bir salkım üzüm 

600-700 gram olurken, şimdi 4 kilo geliyor. 

Üreticiler bu açıdan devlet tarafından 

bilgilendirilmeli. Çünkü kalite düştükçe 

Türk üzümünün imajı zedeleniyor.

Rekoltenin düşük 

olduğu ya da ihracatçının sıkıştığı anda 

İran’dan gelen üzüm de sektörümüzün bir 

başka sıkıntısı.  Onlar da değişik yollar 

altından geliyor. Antalya’da geçtiğimiz 

günlerde kuru yemişlerle ilgili fuarında 

İranlıların yoğun biçimde yer aldığını 

gördük.  İran üzümü sahte etiketlemelerle 

Türk üzümü diye satılıyor. Bunlar 

için tedbir alınması lazım. Hem Türk 

üzümünün kalitesi gidiyor, prestijimiz 

sarsılıyor. 

Kuru Meyvelerde, 

girdi kullanımdaki sorunlar, geleneksel 

üretim yöntemleri ile üretilen ürünlerdeki 

lezzetin ve kalitenin değişimine neden 

oluyor mu? Organik üretim yeterli ilgili 

görüyor mu?

Türk üzümünün 

orijini birim alandan daha fazla ürün almak 

için kullanılan ilaçlarla bozuldu. Organik 

üzümün yüzde 95’i ihracata gidiyor. Doğal 

şartlarda ürettiğimiz üzümü Türk halkına 

anlatamadık,  tanıtamadık. Bağ sahaları 

aşırı büyüdü, yoğunlaştı ve gelişti. Bir 

kısmında geleneksel yöntemlerle organik 

tarım yaparak yurt dışına pazarlayabiliriz. 

Bunu 

gerçekleştirirsek, üzümün ederinin de 

farklı olması lazım. 

 Bitki geliştirici 

konulan üzümler çabuk  bozuluyor ve tadı 

değişik oluyor.

Üretim maliyetleri 

konusunda, ürün girdi pariteleri 

konusunda ne söylemek istersiniz?

Bizim 

maliyetlerimiz  oldukça yüksek, özellikle 

ilaç, gübre, mazot maliyetleri yüksek, tabi 

kar marjımız düşüyor.

Maliyetler zaten 

yüksek, diğer taraftan, üzüm 3-5 sene 

düşük fiyattan gitti,  üzüm bağları 

köklenmeye başladı. Fiyat yükselince yine 

bağ dikimi hızlandı. Soğuk vurduğu için 

yine yükseldi. Yine karşılığını alamazsa 

bağlar yine köklenir. 

Bağ sahaları 

genişledi ancak iklimlerden gördük ki hava 

koşulları büyük rekolte almamıza müsaade 

etmeyebilir. Geçen sene aşırı yağışlar 

vurdu. Ben, 7 defa gözyaşı atmak zorunda 

kaldım, organik ürünümü tehlikeye attım. 

Her sene değişik bir şekilde geliyor. Bir 

sene öncesine göre pozisyon alıyorsun, ama 

tutmuyor. Geçen yıl bu zamanlar her gün 

yağış vardı ilaç attık, bu sene don vurdu. 

Her sene bir şekilde zarar görüyoruz. 

 Üzümde fiyat 

istikrarının olmadığını görüyoruz. Piyasa 

oluşumunda sıkıntı yaşanıyor mu?

 Borsaya çok az mal 

geliyor.  İhracatçının rekoltenin yüzde 

90’ınını işleyen firmalar buraya gelmiyor, 

Borsa hem alıcı hem satıcı için çok önemli, 

sağlıklı fiyat oluşumu için gelmeleri 

gerekiyor. Fiyat istikrarı da sağlanır o 

zaman. Sığ alışverişlerden de kurtulup 

piyasa derinliği oluşturabiliriz. 

İzmir Ticaret 

Borsa’sının üzüm salonu 90 yıldır ticaretin 

hizmetinde. Salonlarda, alım-satımlar 

gerçekleşiyor ve şeffaf piyasa koşullarında 

fiyat oluşuyor. Bu salonun piyasadaki rolü 

hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir Ticaret 

Borsası, köylü için çok faydalı bir kuruluş. 

Malı tanıtıyor, piyasa buluyor, fiyatları 

oluşturuyor. Dünya fiyatlarını takip ediyor. 

İTB’de alım satım eskisi kadar olmuyor. 

Çünkü, üretim fazla. Tüccar köylüden 

ürününü alabiliyor. Fiyat dengesinin 

kurulması için üretime kota konulmalı. 

Geçtiğimiz yıllarda üzüm fiyatı yüksek 

seviyede gerçekleştiği için arsalar üzüm 

bağına dönüştü. 2013’te 240 bin ton rekolte 

varken bu üretim 350 bin tona ulaştı. 

Stokta mal kalıyor, diğer yıla devrediyor ve 

fiyat düşüyor. Köylü elinden malı çıkarıyor 

ve bir nevi kendi ayağına kurşun sıkıyor.  

Üzüm üretiminde arz ve talep dengesi 

kurulmalı.

Borsa üretici ve 

ihracatçı için çok önemli. Her iki taraf da 

bu konuda hem fikir ama önemli dedikleri 

kuruma gerekli önemi vermiyorlar. 

Borsa’ya hiç gelmeyen dahi Borsa’nın 

fiyatını baz alıyor. 

Ahmet Tahan

Kurutulmuş Meyvelerin İmalatı Meslek Komitesi 

Başkan Yrd.

Hüseyin Avni İlter

Kurutulmuş Meyvelerin İmalatı Meslek Komite Üyesi

Tayfur Gürcan

Kurutulmuş Meyvelerin İmalatı Meslek Komite Üyesi
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Borsaya bağlı olan 

mallarda pazar bulabiliyorsun. Mesela 

Menderes’te salatalık seraları var, pazar 

bulamıyor. Hallere gönderildiğinde mal 

fazla olduğu zaman fiyat yapmıyor. Ama 

Borsa’da saklayabiliyorsun. Köylü malını 

kaç para satacağını biliyor. 

Köylü bir ürün ekip 

dikeceği zaman ben bunu pazarlayabilir 

miyim korkusu var, ama üzümde o korku 

yok, çünkü borsası var.

Kuru üzümde arz 

fazlası olduğunu düşünüyor musunuz? Bağ 

sahalarının sınırlanması konusunda neler 

düşünüyorsunuz?  İç tüketimin artırılması 

ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi 

mümkün değil mi?

Küresel bir dünyada 

yaşıyoruz, artık sınırlar kalktı. Bağ 

sahalarını planlamak, sınırlandırmak 

lazım. Küreselleşme tamamlanınca 

dünyadaki bağ sahaları da tek merkezden 

yönetilmeli bence. Bu olmadan bağ 

sahalarını sınırlasak da diğer ülkeler 

de bağcı olursa sorunu çözemeyiz. Çok 

düştüğü seneler üretici bol ürün aldığı için 

ucuz satıp rakiplerimizi ekarte edeceğiz. 

Fiyat düşmesi piyasayı dengeleyecek. Hep 

yüksekte tutarsak her taraf pahalı olur. Bu 

da bir planlama metodu. 

Ben çocukluğumda Borsa’ya 

gelirdim. Babamlar konuşurlardı, üzüm 

rekoltesi 100 bin tona çıkarsa bu iş çöker, 

100 oldu çökmedi, 150 olursa biter, 150 

oldu bitmedi, 200 olursa bütün bağlar 

köklenir, 350 lere geldik, bak işte üzüm 

aranıyor, millet malını çıkarmıyor. Şöyle 

bir nokta var. İkinci Dünya Savaşı’nda 

Almanlar İngilizlere nasıl zarar veririz diye 

düşünüyor, üzüm gemilerini batıralım, 

üzüm yemesinler diye karar veriyorlar. 

Avrupa’da üzüm bir kültür. Biz üzümün 

kıymetini bilmiyoruz.  İngiltere’de her 

gün 50 gr üzüm alır yerler, bilinçli 

beslenirler. Dünyada siz üzümü sundukça 

tüketebilecek bir nüfus var. 100 bin 

tonlardan 350 bin tonlara geldik yine de 

satılıyor üzüm, buradan da belli. Çok da 

karamsar olmamak lazım. 

2023 hedefine 

bakınca, kuru meyve mamulleri 

ihracatında yüzde 25 artışı 3 milyar dolarlık  

bir hedef var. Dış pazarda bir genişleme 

hedeflenirken, iç tüketim yeterli mi?

Hayır ,yetersiz. İç 

tüketim mutlaka artmalı. Gelişmiş batı 

ülkelerinde kuru meyveler çok yoğun 

şekilde tüketiliyor. Özellikle gelişme 

çağındaki çocuklarda tüketim bilinci 

aşılanmalı

Mevcut sahalarda 

bile verim başta olmak üzere bir çok sorun 

var. Önemli olan üretim potansiyelini 

doğru kullanmak. Üretim planlamaları ve 

tanıtım faaliyetleri ile  tüketim artışla ile arz 

fazlası oluşmayacak şekilde bağ sahalarının 

dengelenmesi yoluna gidilebilir. 

: İç pazarda, üzümün 

tanıtımını reklamını yapıp, tüketimi 

artırmak lazım. Bilim adamlarının da 

desteğiyle üzümün faydalarını anlatmak 

lazım.

Bu yıl yeni bir 

uygulama ile okullarda kuru üzüm 

dağıtımı gerçekleşti.  Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz?

Çok güzel bir 

uygulama. 10 bin ton civarında bir 

dağıtım yapıldı. Uygulama artırılarak 

devam etmeli. Çocuklarda bir alışkanlık 

kazandırılmalı, aynı şekilde büyükler de 

özendirilmeli. Kuru meyveler adeta ilaç 

gibi bir gıda maddesi. Her derde deva 

diyebiliriz.

Kuru meyveler, 

vitamin ve mineral açısından çok zengin bir 

gıda. Üzüm, gibi diğer kuru meyvelerinde 

okullarda dağıtımı planlanabilir. Dağıtım 

dışında, okul kantinlerinde de bu tür 

gıdaların satımı teşvik edilmeli.  

Kuru meyvelerin desteklenmesi 

konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bugün mısıra, 

buğdaya, ayçiçeğine her şeye destek 

var, üzüme hiç destek yok. Üzümcü 

desteklenmiyor. 

Kuru meyve  

üretimi sürecinde sorun yaşanıyor mu, 

kurutma yöntemleri uygun mu, kalite 

kaybı ya da ürün kaybı yaşanıyor mu?

Üzüm sergiye girdiği 

anda yağış varsa kalite bozuluyor. Şu anda 

çula seriliyor. Beton daha güzel ama betonu 

başka şeyde kullanamazsın. Maliyet ve 

betonun alan kaplaması nedeniyle çul 

tercih ediliyor. Çulda toplaması kolay 

oluyor. Çul kullanmakta hiçbir sıkıntı da 

yok. Çulda yağmur olduğunda çürüme 

ve mantar yapabiliyor ama o betonda da 

yaşanıyor. Asıl sorun yağmur.  

Kuru meyveler 

sektörünün gelişimi için neler önerirsiniz?

Üretimi küresel 

talebi göz önüne alarak planlamak, 

geleneksel kuru meyveler dışında ürün 

çeşitliliğine gitmek, işleme ve paketleme 

tekniklerini geliştirerek ürünlerde katma 

değeri artırmak gerektiğini düşünüyorum.

Ahmet Erçetin

Kurutulmuş Meyvelerin İmalatı Meslek Komitesi 

Başkanı

Pınar Nacak

İzmir Ticaret Borsası 

Genel Sekreter Yrd.
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Aşkım Kapışmak Akademi İş 

Dünyası Buluşmaları Lansmanı,  T.C. 

Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı 

Adnan Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Emniyet 

Müdürü Celal Uzunkaya, İzmir Kalkınma 

Kurulu (İZKA) Başkanı Kemal Çolakoğlu 

ile sivil toplum örgütleri ve iş dünyasından 

pek çok temsilcinin katılımıyla 20 Mart 

2015 Cuma günü İzmir Ticaret Borsası 

Yeni Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 

İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen “Aşkım Kapışmak İş 

Dünyası Buluşmaları” İstanbul, 

Ankara ve İzmir üçlemesinin ikinci 

lansmanı kapsamında, Davranış 

Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, 

“Beynimiz ve Ayna Nöronlar”, 

Protokol ve Nezaket Kuralları 

Uzmanı İhsan Ataöv ise “Protokol, 

Kurumsal ve Nezaket Kuralları” 

adlı sunum gerçekleştirdi. 

Toplantının açılış 

konuşmasını gerçekleştiren İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Davranış 

Bilimleri Uzmanı ve 

genç kuşağın önemli 

yazarlarından Aşkım 

Kapışmak ve Protokol 

ve Nezaket Kuralları 

Uzmanı İhsan Ataöv ile bir 

arada olmaktan duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek, 

“Bugün gerçekleştiren etkinlikle 

birlikte sivil toplum örgütleri ve iş 

dünyasının değerli temsilcileriyle 

birlikte yarınlara daha fazla umutla 

ve daha donanımlı olarak bakmayı 

sağlayacak bilgiler edineceğiz. 

Beynimizin davranışlarımız 

üzerindeki etkilerini tüm 

yönleriyle keşfetmek ile başlayan 

yolculuğumuzun ardından 

protokol ve nezaket kurallarına 

ilişkin oldukça önemli bilgiler 

edineceğiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım 

Kapışmak, insanoğlunun karar verme 

mekanizması olan beynimizin sağ ve sol 

kısmının kullanımına ilişkin örneklerden 

bahsettiği sunumunda; beynin sağ kısmıyla 

hareket ederek karar veren insanoğlunun 

ani karar mekanizmasına sahip 

olduğunu; beynin sol yanıyla düşünen 

insanlarda ise sabrın ve sağduyunun 

hakim olduğunu belirtti. “Toplum olarak 

en çok nelerden etkileniyoruz, neleri 

umursuyoruz” sorusunun toplumsal 

İzmir Ticaret Borsası’nda “beyni 

doğru kullanma”, “protokol ve 

nezaket kuralları” konferansı

KONFERANSKONFERANS
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bilinçaltının şekillenmesinde oldukça 

önemli olduğuna değinen Kapışmak, 

“Her birimiz insani yanımızı ön planda 

tutma çabasıyla hayatlarımızı devam 

ettiriyoruz. Bu bağlamda çevremize karşı 

davranışlarımızda daha dikkatli ve nazik 

olma çabasındayız. Bunun yanı sıra, 

insanoğlunun doğası gereği topluluğun 

içerisinde yer almadığı zamanlarda 

ortaya çıkan gölge kişiliklerimiz de var. 

Gölge kişiliklerimiz, özellikle toplumda 

kargaşa ve korku ortamı arttıkça bizleri 

ele geçiren, mantık ve sağduyumuzu 

kullanamadığımız yanımız. Dolayısıyla 

hiçbirimiz dört dörtlük değiliz, ancak her 

birey toplumda iyi olma çabası içerisinde 

ve bunu yapabilmek için beynimizi doğru 

iletişim kurmaya yönlendirme gayreti 

içerisindeyiz” dedi. 

İnsanların içsel süreçlerini düzgün 

yaşayabilmelerinin sonucunda birbirlerini 

sevebilecekleri ve değer verebilecekleri 

seviyeye ulaşabileceklerinden bahseden 

Aşkım Kapışmak, “İnsanlar; sevgilerini 

sadece kendi ailesi ve işiyle sınırlayan 

“sıradan sevenler”, yaşadığı dünyayı ve 

canlıları önemseyen “üstün sevenler” 

ve içinde yaşadığımız dünya ile ilahi 

dünyayı tüm samimiyetiyle sevip, olduğu 

gibi kabul eden “bilgece sevenler” olarak 

üçe ayrılırlar. Günümüzün en çarpıcı 

yanılgılardan biri ise toplum içerisinde 

üçüncü gruptaymış gibi davranan, fakat 

birinci gruptaymış gibi görünen insanların 

oldukça fazla sayıda olması” diye konuştu.

Aşkım Kapışmak sunumunun 

sonunda, İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı nezdinde Borsa 

yönetimine toplantılarına yaptıkları ev 

sahipliği dolayısıyla teşekkürlerini sunarak, 

iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından 

gelen temsilcilerle bir arada olmaktan 

duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toplantının ikinci sunumunu 

gerçekleştiren Protokol ve Nezaket Kuralları 

Uzmanı İhsan Ataöv ise protokolün dünya 

genelindeki ortak tanımından bahsederek, 

“Protokol resmi bir davet ya da törende 

temsil kabiliyeti yüksek olan ile düşük 

olan arasındaki iletişim, saygı ve kuralları 

bir araya getiren sistemlerin bütünüdür. 

Hal, hareket, kıyafet ve davranışlarımız 

bu sistem içerisinde bizlere belirli 

davranış kalıplarını gerektirir” dedi. 

Unvan ve temsil kabiliyetinin protokol 

kuralları ve işleyişi içerisinde oldukça 

önemli bir yere sahip olduğuna değinen 

Ataöv, “Temsil kabiliyeti, yetenek ve 

bilgilerimiz sonucunda ortaya çıkan ve 

protokolde stratejik öneme sahip olan 

özelliklerimizdendir. Hem iş ortamımızda 

hem de ev ortamımızda zarif insan olabilme 

statüsüne erişebilmeyi amaçlarız. Saygı, 

nezaket ve zerafet özellikle iş çevremiz 

başta olmak üzere girdiğimiz her ortamda 

bizler için oldukça önemli.  A’dan Z’ye 

her adımımızda kurumsallığı düşünerek 

hareket etmeliyiz. Giydiğimiz kıyafetin 

renginden, bulunduğumuz toplantının 

içeriğine uygun olarak şekillenen hal ve 

tavırlarımıza kadar her şey kendimizi 

karşımızdakilere doğru yansıtabilmemiz 

adına oldukça önem taşımaktadır” diye 

konuştu.

Sunumunun son bölümünde, 

protokol içerisinde sofra düzeni ve 

misafir ağırlama tekniklerinden 

bahseden Ataöv, davetlilere uygulamalı 

örneklerle gerçekleştirdiği sunumunun 

ardından geçilen soru-cevap bölümünde 

katılımcılardan gelen protokol düzeninde 

sergilenmesi gereken davranış biçimlerine 

ilişkin soruları yanıtladı.

Aşkım Kapışmak ve İhsan Ataöv’ün 

gerçekleştirdiği sunumların ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, Ataöv ve Kapışmak’a günün 

anısına plaket takdiminde bulunarak, 

toplantıya sağlamış oldukları katkı 

dolayısıyla teşekkür etti.
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

bakliyat tüketiminin Ramazan ayı ile 

birlikte artış göstereceği ve bu durumun 

Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren 

fiyatlara yansıyacağı yönündeki söylemlere 

son noktayı koydu. Korkmaz,  bu yıl 

Ramazan öncesinde bakliyat fiyatlarında 

herhangi bir artış yaşanmadığını, hasat 

döneminin de başlayacak olması nedeniyle 

de Ramazan ayı boyunca bir artış 

yaşanmasının beklenmediğini söyledi.

Ercan Korkmaz, Türkiye’de bu 

yıl, olumlu iklim koşullarının etkisi ile 

bakliyat üretiminde geçen yıla göre artış 

beklendiğini söyleyerek, kırmızı mercimek 

ile bulgur ve makarnanın hammaddesi 

olan buğdayın hasadının başladığını ve 

önemli miktarda rekolte artışı olacağını 

belirtti.

Korkmaz, “Pirinç, nohut ve fasulye 

hasadı da bir, bir buçuk ay sonra başlayacak. 

Ayrıca, üreticimizin elinde önceki yıldan 

bir miktar stok da bulunuyor. Yılbaşından 

bu yana piyasalara durgunluk hakim. Bu 

nedenle fasulye, nohut, yeşil mercimek ve 

pirinç gibi ürünlerin fiyatlarında son altı 

ayda artış olmadığı gibi düşüş de yaşandı. 

Bütün bu nedenlerden dolayı önümüzdeki 

hafta başlayacak Ramazan ayında bakliyat 

fiyatlarında artış olmayacağını rahatlıkla 

söyleyebiliriz” dedi. 

Ramazan ayının özellikle sıcak 

aylara denk gelmesi ve oruç tutan 

vatandaşların bu dönemde sağlıklı 

beslenmeleri için bakliyat tüketiminin 

büyük önem taşıdığına dikkati çeken 

Ercan Korkmaz, “Sadece Ramazan ayında 

değil 12 ay bakliyat tüketim alışkanlığı 

devam ettirilmeli. Özellikle çocuklarımıza, 

obeziteye ve sağlıksız beslenmeye neden 

olan fast-food kültürünün yerine, yeterli 

ve dengeli beslenmeleri, kalp sağlığı, beyin 

hücrelerinin gelişimi ve hafızalarının 

güçlenmesi için enerji, vitamin ve protein 

kaynağı olan bakliyat tüketim alışkanlığını 

kazandırmalıyız. Bu nedenle, bakliyatın 

öneminin anlatılması ve tüketiminin 

özendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2016 

yılını ‘Uluslararası Bakliyat Yılı’ olarak ilan 

etmesini çok önemsiyor, sektöre önemli 

katkısının olacağına inanıyorum” diye 

konuştu. 

Bütün gıda maddelerinde olduğu 

gibi bakliyat alırken de ilgili Bakanlıklar 

tarafından gıda güvenliği açısından 

kontrol edilmiş markalı ürünlerin 

tercih edilmesi gerektiğini dile getiren 

Korkmaz, “Vatandaşlarımız bakliyat 

ürünlerini sıkça denetlenen mahalle 

ve semtlerdeki bakkal esnaflarından ve 

gıda çarşısındaki toptan ve perakende 

satış yapan bakliyat tezgâhlarından çok 

uygun fiyatla alabilirler. Uzun dönemli 

değerlendirildiğinde ülkemiz bakliyat 

sektöründeki gelişmeler olumlu değil. 

Bakliyatın anavatanı olan ülkemizde ekim 

alanları geriliyor, ithalat yükseliyor. Üretici 

özellikle maliyetlerin yüksek olması, ürün 

fiyatlarının beklentileri karşılamaması, 

desteklerin yetersiz olması nedenleriyle ya 

alternatif ürünlere geçiyor ya da üretimi 

bırakıyor. 2015 yılı ürünü için kuru 

fasulye, nohut ve mercimek üretiminde 

verilen prim desteğinin 10 kuruştan 20 

kuruşa yükseltilmesi olumlu bir gelişme 

olsa da yeterli değil. Bunun sonucu olarak 

2000 yılında 1,2 milyon ton olan toplam 

bakliyat üretimi 2014 yılında 1.03 milyon 

tona geriledi. Aynı dönemde ihracatımız 

162 bin tondan 211 bin tona yükselirken, 

ithalatımız 168 bin tondan 400 bin tona 

yükseldi. Kısacası bakliyat sektöründe 

dış ticaret açığımız katlanarak büyümeye 

devam ediyor” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz:

Ramazan’da bakliyat fiyatlarında artış 
beklenmiyor

AÇIKLAMAAÇIKLAMA
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Ekoloji İzmir – 6. İzmir Organik 

Ürünler Fuarı ile Olivtech – 5. Zeytin, 

Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı, 16 

– 19 Nisan 2015 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi. Fuarın açılış törenine 

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak katıldı. 

Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri 

Fuar alanında kurulan ve İzmir Valisi 

Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal 

tarafından ziyaret edilen İzmir Ticaret 

Borsası standı katılımcılardan büyük ilgi 

gördü. 

Sektöre yönelik profesyonel ve son 

tüketiciye açık olarak düzenlenen fuarları, 

28 ülke ve 48 ilden 12 bin 400 kişi ziyaret 

ederken; İZFAŞ tarafından 11 ülkeden 

konuk ağırlandı. Uzak doğudan gelen alım 

heyetleri dikkat çekerken, Çin ve Güney 

Kore’nin ilgisi sevindirdi. 

Sektörün yurtiçi ve yurtdışında 

gelişmesine destek olmak amacıyla Türk 

organik sektörünün başkenti İzmir’de 

düzenlenen Ekoloji İzmir, katılımcılarına 

önemli iş bağlantıları yapma ve yeni 

pazarlara ulaşma fırsatı sundu. 

15 ilden 81 firmanın katıldığı ve 11 

bin 500 metrekarelik alanda düzenlenen 

fuarda sadece organik sertifikalı ürünler 

yer aldı. Organik gıda, organik kozmetik 

ve organik tekstil ürünleri fuarda büyük 

ilgi gördü. 

Ekoloji İzmir 2015’e paralel olarak 

düzenlenen uluslararası sempozyumda 

ise yurt dışı ve yurt içinden uzmanlar, 

üreticiler, akademisyenler ve sektörün 

diğer temsilcileri bir araya gelerek 

sorunları ele aldı ve çözüm önerilerini 

masaya yatırdı. Uluslararası sempozyum 

ile organik ürünlerin önemi vurgulandı.

Olivtech ve Ekoloji İzmir Fuarı 

Nisan ayında yapıldı

FUARFUAR

Barış Kocagöz

İzmir Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı 

Borsa stand ziyareti

Erçin Güdücü

İzmir Ticaret Borsası 

Genel Sekreteri 

Borsa stand ziyareti

İzmir Valisi 

Mustafa Toprak 

Borsa stand 

ziyareti

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tarım İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, İzmir 

Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak, Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak / Borsa stand ziyareti

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tarım İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, İzmir  

Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak, İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak / Borsa stand ziyareti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

bağlı olarak İzmir’de faaliyet gösteren 

oda ve borsaların ortak yönetim kurulu 

toplantısı, Ödemiş Ticaret Odası’nın 

evsahipliğinde 8 Mayıs 2015 Cuma günü 

gerçekleştirildi. 

Toplantıya Ödemiş Belediye Başkanı 

Mahmut Badem,  İzmir Ticaret Borsası 

(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, İzmir Ticaret Odası Başkanı 

(İTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege 

Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı 

Ender Yorgancılar, Deniz Ticaret Odası 

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz ve Genel Sekreter Erçin Güdücü 

ile çevre ilçelerden çok sayıda oda ve borsa 

temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, “Ülkemiz 78 milyonluk dinamik 

nüfusuyla, 780 bin kilometrekarelik 

yüzölçümüyle, her türlü bitkinin 

yetişmesine imkân veren iklim çeşitliliğiyle 

dünya üzerinde tarım potansiyeli en 

yüksek ülkelerden biri. Bu açıdan çok ama 

çok şanslıyız. Ancak bu şansı ve potansiyeli 

ne oranda verimli kullanabildiğimiz 

tartışılır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 

2014 yılı verilerine göre, Türkiye’nin tarım 

ürünleri ihracatı 18 milyar 759 milyon 

dolar, ithalatı ise 18 milyar 58 milyon 

dolar olarak gerçekleşti. Yani neredeyse 

gelirimizle giderimiz birbirine denk” dedi.  

Ülke potansiyelinin yeterince 

değerlendirilemediğinin en somut 

kanıtının Hollanda’ya ait tarımsal veriler 

olduğuna dikkat çeken Işınsu Kestelli, 

“17 milyon nüfusa, 41 bin kilometrekare 

yüzölçümüne sahip olan bu küçük Avrupa 

ülkesi, geçen yıl 102 milyar Euro tutarında 

tarım ve gıda ihracatına imza attı. Yaklaşık 

35 milyar Euro ticaret fazlası verdi.  

Yüzölçümü ve nüfus bakımından bize 

daha yakın olan Fransa’nın tarım ve gıda 

alanındaki ticaret fazlası 11 Milyar Euro, 

İspanya’nınki de 8 milyar Euro. Ülkemizin 

tarımda ticaret fazlası vermesi bir hayal 

değil. Yapılması gereken şey eğitime hız 

vermek, AR-GE faaliyetlerine yatırım 

yapmak, sanayiyle tarım entegrasyonunu 

sağlamak. Bunları yaptığımız anda, 

Hollanda kadar olmasa bile Fransa 

ve İspanya’nın üzerinde ticaret fazlası 

vermemiz işten bile değil. Hiç şüphesiz, bu 

başarıyı yakalamanın diğer olumlu etkileri 

YKOT Ödemiş Ticaret Odası 

evsahipliğinde gerçekleştirildi

YKOTYKOT
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de köyden kente göçü önlemek ve işsizliği 

düşürmek olacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin geneline ilişkin tespitlerin 

ardından İzmir’in güncel durumuna 

değinen Kestelli, “İçinde bulunduğumuz 

Küçük Menderes Havzası Kiraz ve 

Beydağ’dan başlayıp Selçuk ve Menderes’e 

kadar uzanan ve 8 ilçeyi içerisine alan 

bir bölge. Burası sadece Türkiye’nin değil 

dünyanın en verimli tarım alanlarından 

birisi. Bu aralar fiyatı dövizle yarışan 

patates üretiminin yüzde 10’u, Türkiye 

aşılı meyve fidanının yarısı, Türkiye 

büyükbaş hayvan varlığının yüzde 4’ü, 

Türkiye süt üretiminin yüzde 10’u Küçük 

Menderes Havzası’nda gerçekleşiyor. Süs 

bitkilerinde de ülkemiz üretim alanlarının 

yüzde 22’si bu havzada. Geçtiğimiz ay, 

İzmir Ticaret Borsası olarak, biraz önce 

sizlere tarımdaki büyük başarısından söz 

ettiğim Hollanda’daydık. Sıradan çiçek 

tohumlarının bile nasıl kapış kapış satılan 

turistik birer eşyaya, sevimli bir hatıraya ve 

güzel bir hediyeye dönüştürüldüğüne; nasıl 

büyük bir ekonomi yaratıldığına bizzat 

tanık olduk. Hollanda kadar olmasa bile 

benzer bir potansiyeli Küçük Menderes 

Havzası’nda yaratma şansına sahibiz. Yalnız 

bir şeyleri var etmeye çalışırken, mevcudu 

korumamız gerektiğini de hiç aklımızdan 

çıkartmamalıyız. Mesela bundan sadece 

10 yıl öncesine kadar, Küçük Menderes 

Havzası dünyanın en kaliteli orta elyaf 

pamuk yetiştirilen bölgelerinden birisiydi. 

Üreticilerimiz maliyet faktörleri öncelikli 

olmak üzere çeşitli nedenlerle pamuk 

üretiminden vazgeçti. Pamuk neredeyse 

unutulup gitti. Onun yerini beyaz altın 

olarak adlandırabileceğimiz başka bir 

ürün aldı. Günümüzde süt üretimi havza 

ekonomisine yön veriyor” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Brüksel’de 

gerçekleştirilen Türkiye-AB Karma İstişare 

Komitesi’nin (KİK) 34’üncü toplantısına 

katılımından bahseden Kestelli, “Sizlerin de 

iyi bildiği gibi Karma İstişare Komitesi, AB 

ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını, 

işveren ve çalışanları, örgüt ve sendikaları 

bir araya getiren ve Türkiye’nin AB 

üyelik müzakerelerini yakından takip 

ederek görüş bildiren önemli bir komite. 

Türkiye sekretaryası Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), AB sekreteryası 

ise Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite 

(EESC) tarafından yürütülüyor. 34’üncü 

toplantının sonuç bildirgesinde, Gümrük 

Birliği Anlaşması’nın yeni sektörleri 

içerecek ve Türkiye’nin üçüncü ülkeler 

ile geliştirdiği ticari ilişkileri dikkate 

alacak şekilde modernize edilmesi ve 

vize serbestisi yol haritasının etkin 

bir şekilde uygulanması da yer aldı. 

Bunlar, en ufağından en büyüğüne kadar 

Türk iş dünyasının tüm temsilcileri 

açısından hayati konular ama ülkemiz 

açısından başka hayati konular da yer 

aldı bildirgede: Yargı ve Temel Haklar ile 

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarının 

açılması için Türkiye’nin ifade özgürlüğü, 

basın özgürlüğü, örgütlenme ve toplanma 

özgürlüğü, kadın hakları, sendikal haklar, 

azınlık hakları ve tüketici haklarının tam 

anlamıyla tesis etmesi; zorla evlendirmeler 

ve namus cinayetlerinin önlenmesi için 

AB ve Türkiye’nin işbirliği yapması; 

Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarının 

çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri için 

yasal bir çerçeve oluşturması. Evet, Türkiye 

olarak, Türk insanı olarak Gümrük 

Birliği’nden, vize uygulamasından 

kaynaklanan haksızlıkları dile getirmek, 

bunların düzeltilmesini sağlamak için 

aralıksız çalışmalıyız ama bunu yaparken 

aksayan yönlerimizi düzelmek için de 

gayret sarf etmeliyiz” dedi.

Karma İstişare Kurulu toplantısında 

konuşma gerçekleştiren Avrupa Birliği 

Bakanı Volkan Bozkır’ın bütçe açığı ve 

kamu borç yükü verilerinde Türkiye’nin 

22 AB üyesinden daha iyi durumda 

olduğunu vurguladığına değinen Kestelli, 

“Bozkır, önümüze çıkartılan siyasi 

engellerin kalkması halinde, müzakerelere 

konu toplam 34 fasıldan 28’ini açmaya, 

14’ünü kapatmaya hazırlıklı olduklarını 

ve iki yılda tüm fasıllarda müzakereleri 

tamamlayabileceklerini de söyledi. 

Türkiye ekonomik olarak yakaladığı 

başarıyı demokrasi ve insan hakları 

alanındaki adımlarla taçlandırdığı an, 

Avrupa Birliği’ne tam üye olmamızın 

önündeki inadı kıracağımıza, ülke olarak 

yeni bir kalkınma ve gelişmişlik hamlesi 

başlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” 

diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, yapılan çalışma kapsamında 

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi’nin 185 

bin metrekarelik bölümünün satışının 

gerçekleştiğini belirterek,  “Diğer 

bölümünde satılmasının ardından 

bölgeye önemli bir gelir kapısı olacağını 

düşünüyorum” diye konuştu. 

Deniz Ticaret  Odası İzmir Şube 

Başkanı Yusuf Öztürk ise ihracat rakamların 

düşmesinden endişe ettiklerini belirterek, 

“Ekonomiyi büyütmek istiyorsak üretip 

satmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde 

bu rakamların olumlu olarak artacağını 

umuyorum.  Öte yandan tekne parklar ve 

Aliağa’daki limanın yol sorununun bir an 

önce çözülmesini istiyoruz çünkü İzmir 

ekonomisinin yüzde 46’sı burada dönüyor” 

dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı 

Ekrem Demirtaş da Türkiye’de yapılacak 

genel seçimler öncesinde yeni seçilecek 

siyasilere yol göstermesi amacıyla İzmir’in 

sorunlarını detaylarıyla ortaya koyan bir 

rapor hazırlamayı önererek, “İlçe oda 

başkanları bir hazırlık yaparsa bizler de 

onları toparlar, ‘İzmir’in Ekonomik  Profili 

Raporu’ olarak hazırlarız” dedi. 
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Menemen Ziraat Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Metin Karagöl, Meclis 

Başkanı Veli Kan,  Menemen Sol Sahil 

Sulama Birliği Başkanı Recai Önal ve 

Ziraat Odası üyelerinden oluşan bir heyet, 

pamuk salon işlemleri konusunda bilgi 

almak için 08 Nisan 2015 Çarşamba günü 

İzmir Ticaret Borsası Pamuk Korbeyi’ni 

ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şeref 

İyiuyarlar, İzmir Ticaret Borsası Tarihi 

Meclis Salonu’nda heyete pamuktaki 

güncel gelişmeler ve Borsa faaliyetleri 

hakkında bilgi aktardı. İyiuyarlar, Ege 

Bölgesi pamuğunun dünya sıralamasında 

renk kalitesiyle oldukça önemli bir yere 

sahip olduğuna dikkat çekerek, “Ancak, 

pamuğun erken hasat edilmesi, ürünlerin 

tarlalarda henüz yaşken toplanması, 

kalitede problemlere sebep oluyor. Bu 

Farklı kültürleri ve üretim tekniklerini tanıtmak amacıyla 

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan ‘İzmir’den Diyarbakır’a Gönül Köprüsü’ projesi 

kapsamında, Diyarbakırlı 20 üretici kadın İzmir’e geldi. 3 gün 

boyunca İzmir’de çeşitli temas ve gezilerde bulunan heyet için 

Mowenpick Oteli’nde düzenlenen gala yemeğine İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Dr.Pınar Nacak ve 

Sinem Çelikten katıldı.

 Proje hakkında bilgi veren İzmir Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, “İzmir’den 20, 

Diyarbakır’dan 20 olmak üzere 40 üretici kadınımızı bir araya 

getirdik. Farklı kültür ve üretim tekniklerini tanıtmanın 

yanında birlik ve beraberlik duygularını da geliştirecek 

bu proje kapsamında ilk olarak İzmir’den Diyarbakır’a 20 

kadınımız gitti. Diyarbakırlı kadınların ev sahipliğinde İzmirli 

kadınlar yörenin kültürünü tanıma imkanı buldu. Bölgedeki 

üretim koşulları hakkında bilgi aldı. 3 gün boyunca Şimdi 

onları ağırlama sırası bizde” dedi. 

İl Müdürlüğü olarak böyle bir projeye ev sahipliği 

yapmaktan heyecan duyduklarını söyleyen Güldal, projeyi 

hazırlarken üreten kadınların tarıma yönelik deneyimlerini 

paylaşmalarını amaçladıklarını anlattı. 

gibi sebeplerle oluşan ürün kalitesindeki 

farklılıklar da fiyatlarda düşüşe yol açıyor” 

dedi. Kaliteli pamuk üretimi için anahtar 

rolün üreticilerde olduğunu belirten 

İyiuyarlar, gece toplaması ve defoliant ilaç 

uygulanması sonrasında erken hasattan 

mutlaka kaçınılması gerektiğini ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak ise Menemen 

Ziraat Odası heyetini Korbey’de misafir 

etmekten dolayı duydukları memnuniyeti 

dile getirerek, Korbey seans işlemleri, 

Borsa’nın pamuk kalite ve fiyatlandırma 

sistemi hakkında bilgi aktardı.

İzmir Ticaret Borsası Aracılar 

Meslek Komitesi Başkanı ve Pamuk Ajanı 

Rıfat Kınay da heyete Borsa faaliyetleri ve 

pamuk alım-satım işlemleri hakkında bilgi 

sundu.

Menemen Ziraat Odası Başkanı 

Metin Karagöl, Menemen’de pamukta 

son dönemde kalite artışı yaşandığını 

belirterek, iyi pamuğun, kontaminasyonsuz 

pamuğun fiyat farkıyla ödüllendirilmesi 

gerektiğini ifade ederek, iyi renk ve kaliteli 

elyaflı pamuk üretimi için üreticilerin 

yönlendirilmesinin önemine değindi.

Salon işlemleri hakkında ayrıntılı 

bilgi alan ve incelemelerde bulunan heyet 

daha sonra üyeler, alıcı ve tüccarların 

katılımıyla gerçekleşen pamuk alım 

seansına katıldı. 

Menemen Ziraat Odası’ndan  Pamuk Korbeyi’ne ziyaret

Diyarbakır’ın Üreten Kadınları İzmir’de

HABERLERHABERLER

Projeye katılan kadınların kalıcı gönül bağları kurduğunu dile 

getiren Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem İzmir’i tanıtmak 

hem de yöre halkının misafirperverliğini onlara göstermek istedik. 

Bu sayede kendi yetiştirdiklerinden farklı tarımsal ürünlerin 

üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi oldular. Ayrıca, Diyarbakırlı 

misafirlerimize üretim tesislerinin ve tarımsal işletmelerin yanında 

düzenlediğimiz gezilerle İzmir’in kültürel ve doğal güzelliklerini 

gösterdik. Bu proje sayesinde kadın çiftçilerimiz gündelik işlerinden 

kısa süre içinde olsa sıyrılıp, nefes alma imkanı buldu. Belki de hayat 

boyu hiç yaşamadıkları kültürel bir deneyimi yaşama şansı sunduk”
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İZBEP’te en yüksek hacimli işlem gerçekleşti

BALSPOR ChokOliva’dan İTB’ye ziyaret

İzmir Ticaret Borsası Elektronik 

Ürün Senedi Platformu’nda (İZBEP) 

açılışından bu yana en yüksek hacimli 

işlem 22 Nisan 2015, Çarşamba günü 

yapıldı. ELİDAŞ’ta (Ege Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk A.Ş.) oluşturulan 

elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) işlem 

gördüğü platformda, Birpaş Birlik Pamuk 

Sanayi A.Ş.’e ait 293 adet ELÜS (293 balya 

ve 64,5 ton) Uz Pamuk Ticaret Ve Tekstil 

Sanayi A.Ş. tarafından satın alınarak el 

değiştirdi. İlgili alım satıma aracılık işlemi 

ise Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve Pamuk Ajanı Bülent Uçak tarafından 

gerçekleştirildi. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İZBEP’in 22 

Mart 2013 tarihinde ELİDAŞ ile eş zamanlı 

olarak açıldığını anımsatarak, ELİDAŞ 

depolarının doluluk oranının yüzde 

50’ye ulaşmasının sevindirici bir gelişme 

olduğunu kaydetti. Kestelli, “İZBEP’te 

kuruluşundan bu yana en yüksek hacimli 

işlemi gerçekleştirmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz.  İşlemlerin bu yıl ve gelecek yıl 

giderek artmasını diliyoruz” diye konuştu.

Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde gösterdiği üstün başarı sonrası adını 1. Lig’e 

yazdıran BALSPOR ChokOliva, İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) konuğu oldu. Büyük 

başarıya imza atan BALSPOR ChokOliva Başkanı Ersan Odaman, Kulüp Asbaşkanı 

Burak Günday, kulübün sponsoru ChokOliva UGS Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı 

zamanda İTB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt’u, İTB Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Bülent Uçak ve İlhan Zincircioğlu ile Başkanlık Danışmanı Dilara 

Sürgü ve Genel Sekreter Erçin Güdücü karşıladı. 

BALSPOR ChokOliva’nın İzmir’in Arkas Spor’dan sonra Erkekler Voleybol 1. 

Ligi’nde 2. takımı olmasının Türk voleybolu ve İzmir açısından büyük önem taşıdığını 

belirten Kestelli, “Büyük başarınızın artarak büyümesini temenni ediyorum. Sizleri 

Avrupa Kupaları’nda mücadele ederken görmek bizleri çok mutlu eder” dedi. Odaman 

ise, “Amacımız önce ligde kalıcı olmak, daha sonra ise daha büyük hedeflere koşmak 

istiyoruz. Bunun için desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

Sinem Çelikten (İTB Genel Sekreter Yrd.), Mustafa Yağcıoğlu (İTB Ar-Ge Müdürü), Hasan Özer Orhan (Denizbank Batı 

Anadolu Bölge Müdürü), Rabia Tüjümet Ceryan (Deniz Yatırım Bölge Müdürü), Asuman Köseoğlu (Denizbank Tarım Bankacılığı 

Satış Müdürü), Bülent Uçak (İTB Yönetim Kurulu Üyesi), Barış Kocagöz (İTB Meclis Başkanı), Dr. Erçin Güdücü (İTB Genel 

Sekreteri), Dr. Pınar Nacak (İTB Genel Sekreter Yrd.)

İzmir Ticaret Borsası(İTB) Meclis 

Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim Kurulu 

Başkanı Barış Kocagöz, İZBEP’in , İzmir 

Ticaret Borsası ve ELİDAŞ ortaklarının 

Türk tarımına yaptığı büyük katkı 

olduğunu vurgulayarak, “İZBEP, tekstil 

sanayi için önemli bir platform. Platform 

ile ilgili düzenleme ve geliştirme 

çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 

Bu çalışmalar sonucunda işlem hacmi, 

giderek yükselecek” dedi.
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İzmir Ticaret Borsası(İTB) 
koordinatörlüğünde çalışmalarını 
sürdüren TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde 
düzenlenen söyleşiye, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti(İGC) Başkanı Misket Dikmen 
konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan İTB 
Yönetim Kurulu ve TOBB İzmir İl Kadın 
Girişimciler İcra Kurulu üyesi Bülent Uçak, 
kadının çalışma hayatında yer almasının 
önemli ve gerekli olduğunu, kadın eli 
değen sektörlerde farklı bir bakış açısı 
ve katma değer ortaya çıktığını söyledi. 
Kadınların yeterli eğitim düzeyine sahip 
olmama ve geleneksek işbölümü nedeniyle 
yüklendikleri sorumluluklar gereği işgücü 
piyasasında yeterince yer alamadıklarını 
vurgulayan Uçak, şunları söyledi: 

“Bu gün Amerika Birleşik Devletleri,  
Japonya gibi önde gelen gelişmiş ülkelerde, 
kadın istihdamı oranı %60’lar seviyesinde  
gerçekleşmektedir. Ülkemizde, bildiğiniz 
üzere bu oran %30’lar seviyesinde. 
Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için, 
her alanda kadın istihdamının artması 
şart. Medya sektöründe de erkek egemen 
yapının yavaş yavaş değişmesi çok 
önemli. Bir taraftan da, özellikle internet 
alanında değişimi gözlüyoruz. Özellikle, 
kitle iletişim araçları ve yeni iletişim 
teknolojileri içinde kadınların karar alma 
sürecine katılımlarının artması çok önemli, 
böylece bu sektörün kadın temsiline ve 
kadın sorunlarının dile getirilmesine 
duyacağı ilgi de daha büyük olacaktır. 
Sayın Misket Dikmen’in İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı olarak aramızda olması 
bu söyleşiyi gerçekleştirmesi bu bağlamda 
oldukça önemli.”

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel 

de son dönemlerde 
girişimcilik  kültürünün 
y a y g ı n l a ş m a s ı ,  
girişimcilik konusunda 
farkındalığın artması ve  
kadın girişimciliğin daha 
çok teşvik edilmesinin  
umut vaat eden bir süreç 
olduğunu ancak yeterli 
olmadığını belirtti. 
Öztezel şunları söyledi: 

“Geçen yıl yapılan bir çalışmada, 
çarpıcı sonuçlar ortaya sunulmuş. Gazete 
künyelerinin sadece  yüzde 19’unun  
kadınlardan oluştuğu, gazetelerde yönetim/
karar alma pozisyonlarında ise  kadının 
yüzde 16,5 oranında yer aldığı görülmüştür. 
İnternet  gazeteciliğinde durum biraz 
daha iç açıcı. Gazetelerin web sitelerinin 
künyelerinin yüzde 36,5’i kadın, yüzde 
63,5’i erkeklerden oluşuyor. İnternet haber 
sitelerinin künyelerinin ise yüzde 40,9’unu 
kadın, yüzde 59,1’i erkeklerden oluşuyor. 
Medya  ya da inşaat sektörü olsun, hiç 
fark etmez, Türkiye’yi   dünyanın gelişmiş 
ülkeleri ligine taşıyacak temel adımlardan 
biri, tüm sektörlerde kadın istihdamının ve 
kadın girişimciliğin yükselmesi. Kadının 
karar alama mekanizmalarında daha 
fazla yer alması. Hepimiz , bunun için bu 
serüvende yer alıyoruz ve üstümüze düşeni 
yapmaya hazırız. Ancak, bizim başarı 
öykülerine, iyi uygulamalara, önderlere 
ihtiyacımız var. Motivasyon, teşvik ve 
farkındalık yaratmak son derece önemli.”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Misket Dikmen, medya da kadın 
istihdamının yeterli oranda olmadığına 
dikkat çekerek, “Türk basınında 
yöneticilerin yüzde 15’i, köşe yazarlarının 
ise yüzde 11’i kadınlardan oluşuyor. Buna 
karşılık gazetelerin arka sayfalarının 

tamamında kadınlar kullanılıyor. 
Medya da kadının adı yeterince yok 
ama kadınlarımızın boy boy fotoğrafları 
var” dedi. Dikmen, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti’nin 69 yıllık tarihinde ilk kadın 
başkan olmaktan onur duyduğunu söyledi. 

Medyada kadının yeterince yer 
almadığına vurgu yapan İGC Başkanı 
Dikmen, şöyle dedi:

“Medyada yöneticilerin yüzde 15’i, 
köşe yazarlarının yüzde 11’i kadınlardan 
oluşuyor. Kadın muhabir oranı da erkeklere 
göre çok daha az. Televizyonlardaki tartışma 
programlarına aktif olarak katılan kadın 
gazeteci sayısı da oldukça az. Buna karşılık 
gazetelerin arka sayfalarının tamamında 
kadınların boy boy fotoğrafları var. Keza 
basın meslek örgütlerinin başkanlık ve 
yönetimlerinde de erkek egemen bir 
yapı var. Temennimiz bu yapının hızlıca 
değişmesi, kadının her alanda aktif olarak 
yer alması. Gazetecilerin sorunları ortak 
ama kadın gazetecilerin ayrıca kadın 
olmanın getirdiği sorunları da var. Kadının 
mesaisi sadece dışarı ile sınırlı değil. Evine 
geldikten sonra da mesaisi devam ediyor.”

Özellikle kadınlarla ilgili şiddet 
haberlerinde kullanılan haber dilini de 
eleştiren Dikmen, gazetecilerin kadınlarla 
ilgili haberlerde rencide edici bir dil 
kullanmaktan kaçınması gerektiğini 
vurguladı.

Dikmen, kadın girişimcilere 

konuk oldu
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Yunan İş Kadınları Derneği (SEGE) 

üyeleri, koordinatörlüğünü İzmir Ticaret 

Borsası’nın yaptığı TOBB İzmir Kadın 

Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu’nu 

ziyaret etti. İzmirli İş Kadınları Derneği 

(İZİKAD)’nin organizasyonunda İzmir’e 

gelen SEGE üyeleri, İzmir’de kadın 

girişimciler için iş olanakları konusunda 

incelemede bulundu. 

İZİKAD Başkanı Candan 

Çilingiroğlu, kadın kuruluşlarının 

işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla 

SEGE üyelerini  İzmir’de ağırladıklarını 

belirterek “ TOBB İzmir KGK başta olmak 

üzere kentimizde kadın girişimcilerin 

kurduğu tüm oluşumlarla işbirliği içinde 

hareket edip projeler geliştirmeye hazırız” 

diye konuştu. 

SEGE Başkan Yardımcısı Apostolina 

Tsaltampasi de, İzmirli kadın girişimcilerle 

ortak projeler hazırlayıp hayata geçirmek 

istediklerini belirterek, “Benzer kültür 

yapılarımız bize yeni işbirlikleri 

oluşturmakta da yardımcı olacaktır” dedi.

TOBB İzmir KGK İcra Kurulu Başkanı 

Aysel Öztezel, ziyarette yaptığı konuşmada, 

“Biz, iki komşu, iki dost, iki benzer ülkeyiz. 

Bu iki ülke halklarının kadın girişimcileri 

olarak kuşkusuz tecrübelerimiz, 

sorunlarımız, çözümlerimiz de benzer. Bu 

nedenle, kadın girişimciliğini geliştirme, 

çeşitlendirme yönünde birlikte verimli 

projeler, etkinlikler yürütmeye hazır 

olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Öztezel şunları söyledi: 

“SEGE’nin iş hayatında kadının 

etkinliğini,  gücünü artırmaya yönelik 

Avrupa genelinde ve Yunanistan’da 

yaptığı çalışmalar ve işbirlikleri, Dünya 

Ticaret Örgütü üyeliği, Akdeniz İş 

Kadınları Organizasyonları Derneği 

üyeliği gibi uluslararası bağlantılarının 

getirdiği tecrübelerinden faydalanmak 

için, İzmir Kadın Girişimciler olarak, 

bizler de çalışmalarımızı paylaşmak 

isteriz. Sorunumuz net, kadın ne yazık 

ki iş yaşamında yeterince yer almıyor 

ve kadın girişimci sayısı yetersiz. Ancak 

küçücük destekler, umut verici teşviklerin 

etkisi kadınların üzerinde daha hızlı etki 

gösteriyor. Kadın girişimciler, daha fazla 

risk üstlenmeye eğilimli, çok daha kararlı 

ve dayanıklı olup, kendi kaderlerini kontrol 

etmede daha fazla istekli olan kadınlardır. 

Tabi ki, bilginin ve tecrübenin işletmelerin 

hayatlarında çok önemli dönüm noktaları 

olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden,  

kadınlar arası dayanışma, kadın örgütleri  

arasında dayanışma çok daha fazla  önem 

arz ediyor.”

Yunan ve Türk kadın girişimciler güçlerini birleştiriyor 

Yunan iş kadınları, TOBB İzmir 

KGK İcra Kurulu’nu ziyaret etti 
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Koordinatörlüğünü İzmir Ticaret 

Borsası’nın (İTB) yaptığı Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu, Çalışma ve İş Kurumu 

(İŞKUR) ve PERYÖN Ege Şubesi işbirliği 

ile kadın engellilerin iş sahibi olması için 

düzenlenen bilgilendirme toplantısı, 24 

Mart 2015 Salı günü İTB Yeni Meclis 

Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Aysel Öztezel, Başkan Yardımcısı 

Gonca Harman, İcra Kurulu Üyeleri, 

İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak 

ve PERYÖN Ege Şubesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Serdar Kalaycıoğlu sunum 

gerçekleştirdi. Toplantıya İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 

ve TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak katıldı.

TOBB İzmir İl Girişimciler Kurulu 

Başkanı Aysel Öztezel, engelli kadın 

girişimcilerin iş sahibi olması konusunda 

İzmir iş dünyasının birlikte hareket 

etmesi gerektiğini söyledi. Engelli kadın 

girişimcilerin, iş hayatına atılmasının 

önemini vurgulayan Öztezel, “Ticarette 

bereket kadınla başlar” dedi. 

Engelli kadın girişimcilerin iş sahibi 

olması konusunda İzmir iş dünyasının 

birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen 

Öztezel, engelli kadın girişimcilerin, 

iş hayatına atılmasının önemini 

vurgulayarak, “TOBB İzmir İcra Kurulu 

olarak yapılacak birçok işimiz var. Biz 

bu önemli işin ucundan tutalım istedik. 

Engelli kardeşlerimizle yakınlaşalım, 

onlara dokunalım istedik. Amacımız 

onların iş sahibi olmasıdır. Öncelikle 

5 engelli kadın iş sahibi yapılacak. 

Destekçilerimizle birlikte bugün burada 

adım atıyoruz. İŞKUR bize bu konuda 

büyük destek veriyor. Hep birlikte yeni 

bir projeye, yeni bir bakış açısıyla, yeni bir 

görüşle merhaba diyoruz. Ticarete bereket 

kadınla gelir” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak da, 

“İŞKUR 3 yılda çok önemli işlere imza attı. 

Bu süreçte onlarca projeye paydaşlarımızla 

katılım gösterdik. Sizler olmasanız, bu denli 

başarıya ulaşmamız oldukça güç olurdu. 

Kadın istihdamı çok önemli. Kadınların 

sadece ticaret hayatına değil, her noktaya 

bereket getirdiğini görüyoruz. Önceliğimiz 

kadınlarımızdır. İşgücü piyasasında daha 

ilerde olmalılar. İzmir her konuda olduğu 

gibi kadın istihdamı konusunda da öncü 

şehirdir. Türkiye kadın iş gücünü 2013 

yılında yüzde 30 sağlamışken, İzmir’de 

bu rakam yüzde 38,5 oldu.2018 yılının 

kadının iş gücüne katkı oranı yüzde 34 

hedeflenirken, İzmir bu rakama ulaşmış 

durumda. STK ve odaların katkılarıyla 

2014 yılında 48 bin kişiye İŞKUR kanalı ile 

istihdam sağladık” diye konuştu.

Kadri Kabak’ın ardından PERYÖN 

Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Serdar Kalaycıoğlu sunum gerçekleştirerek 

katılımcılara projenin işleyişi ve getirileri 

hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Konuşmaların ardından soru 

cevap bölümüne geçilerek, konuşmacılar 

katılımcıların sorularını yanıtladı. 

Etkinliğin sonunda Aysel Öztezel toplantıya 

vermiş oldukları katkı dolayısıyla Kadri 

Kabak ve Serdar Kalaycıoğlu’na plaket 

takdim etti.

Toplantıda girişimci olmak isteyen 

engelli iş kadınlarının yapması gerekenler 

anlatılırken, İŞKUR’a yapılacak olan 

başvuruların 28 Haziranda sona ereceği 

açıklandı. Proje kapsamında engelli 

girişimci kadınlara 36 bin TL hibe kredi 

verilecek.

Engelli kadınların iş sahibi olabilmesi 

için girişimcilik ve kredi bilgilendirme 

toplantısı İTB’de gerçekleştirildi
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3D Secure, elektronik ticaret 

işlemlerinin güvenliğinin artırılması 

amacıyla Visa ve MasterCard tarafından 

geliştirilmiş sistemdir. 

Verified by Visa® ve MasterCard® 

SecureCode logoları* bulunan sanal 

iş yerlerinden yapılan alışverişler Visa 

veya MasterCard güvencesi altındadır. 

Bu sayede hem kart sahipleri hem de 

üye iş yerleri olası sahtekârlıklara karşı 

güvence altına alınır.

3D Secure Sistemine kayıt olarak, 

internet üzerindeki tüm güvenli alışveriş 

sitelerinde alışveriş yapabilirsiniz. 

Alışveriş yapacağınız web sitesi Verified 

by Visa® veya MasterCard® SecureCode 

hizmetlerine dâhil olsun veya olmasın, 

kart kullanımınız kısıtlanmaz. 

Bununla birlikte Verified by Visa® veya 

MasterCard® SecureCode hizmetlerine 

dâhil olan web sitelerinden yapacağınız 

alışverişler ekstra güvenli olur.

Bankanız bu hizmetlere dahil 

ise bankanızın internet sitesinden 

kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Bankanızın internet sitesinden bu 

hizmetlere dahil olup olmadığına dair 

bilgi alabilirsiniz. Bankanız bu hizmet 

için kendi markasını da yaratmış olabilir. 

Bankanızla irtibata geçerek konu ile ilgili 

bilgi alabilirsiniz.

“Verified by Visa® veya MasterCard® 

SecureCode” isimli “güvenli internet 

alışveriş” çözümleri sayesinde 

dolandırıcılık işlemlerinde azalma 

meydana gelirken daha güvenli ödeme 

yapılır. 

Visa Avrupa tarafından Almanya, 

İspanya ve İngiltere’de yapılan bir 

araştırmaya göre Verified by Visa® 

tarafından sağlanan güvenli İnternet 

üzerinden alışveriş yapmayan kişilerin 

%84’ü alışveriş yapmaya; İnternet 

üzerinden sık alışveriş yapmayan 

kişilerin ise %71’i de daha fazla alışveriş 

yapmaya başlamıştır.

Kart sahibi kayıtlı olmadığı halde 

bu hizmetler bankası tarafından veriliyor 

ise “Alışveriş Esnasında Aktivasyon” 

prosedürü ile kart sahibinin kaydolması 

talep edilir.

Eğer kart sahibi bu hizmetlere 

kayıtlı değil ise işlem 3D Secure kontrolü 

yapılmadan alışveriş tamamlanır.

3D secure desteği sunan bankalar;

Akbank, Bank Asya,Denizba

nk,Finansbank,Garanti Bankası,Halk 

Bankası,HSBC,

ING,İş Bankası,TEB,Yapı 

Kredi,Vakıfbank,Ziraat Bankası

Keyifli alışverişler dileğiyle.

*Visa tarafından verilen hizmetler “Verified by 

Visa®”; MasterCard® tarafından verilen hizmetler ise 

“MasterCard® SecureCode” olarak adlandırılmaktadır.

Güvenli İnternet Alışverişi 

(3D Secure)

MAKALEMAKALE

İbrahim SARI
Müdür

Sanal Yazılım Ltd. Şti.

ibrahim.sari@sanal.mobi
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü (OECD) ile Gıda ve Tarım 

Örgütü’nün (FAO) ortaklaşa hazırladıkları 

2014-2023 Tarım Görünümü (The 

Agricultural Outlook, 2014-2023 )isimli 

raporunda ülkelerin tarım ticaretine, tarım 

politikalarına ve ülke deneyimlerine yer 

verilmektedir.

Rapora göre; Tarım ürünleri 

talebi, son on yıla kıyasla daha düşük 

oranlarda artış göstermesine rağmen 

araştırmacılar bu talebin ilerleyen yıllarda 

önemli bir değişim yaşamayacağını 

tahmin etmektedir. Tahıllar hala insan 

beslenmesinde temel gıda maddelerini 

oluştursa da, artan gelirler, şehirleşme ve 

beslenme alışkanlıklarındaki değişimler 

protein, yağ ve şeker oranı daha yüksek 

gıdalara yönelinmesine sebep oluyor.

 Önümüzdeki on yıl içinde, 

hayvancılığın ve biyoyakıt üretiminin, 

bitkisel üretimden daha yüksek oranda 

büyüyeceği öngörülüyor. Küresel tarımsal 

üretiminin bu değişen yapısı; gıda, 

yem ve biyoyakıt taleplerini karşılamak 

için buğday ve pirinç gibi temel gıda 

ürünlerinden iri taneli hububat ve yağlı 

tohumlara doğru yönelinmesine sebep 

olacaktır. 

 Önümüzdeki yıllarda et, süt ve balık 

fiyatlarının yükseleceği düşünülüyor. 

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin fiyatlarının 

ise orta vadede düşeceği tahmin ediliyor. 

Artan talep ve yüksek maliyetler balık 

fiyatlarını geçmiş yılların ortalamasının 

üzerinde tutacak ve önümüzdeki on yıl 

içinde tüketimde büyümeyi engelleyecek.

Üretim artışı, başlıca Asya ve Latin 

Amerika’daki gelişmekte olan ülkelerden 

sağlanacak. Önceki on yıla kıyasla daha 

yavaş bir hızda olsa da ticaret, büyümeye 

devam edecek. Afrika ve Asya’da büyüyen 

talebi karşılamak için net ithalatı artıracak 

iken; Amerika değer ve hacim açısından 

baskın ihracat bölgesi olarak konumunu 

güçlendirecek.

Küresel Ticarette Öne Çıkan 2023 

Notları 

Tahıllar: Dünya ticaretinin 

genişlemesiyle fiyatlar önümüzdeki 

yıllarda hafif bir düşüş gösterecek piyasa 

rahatlama yaşayacaktır. Asya’da pirinç 

stokları artacak.

Yağlı Tohumlar: Yağlı tohum ekim 

alanları artmaya devam edecek.

Şeker: 2013 yılı sonlarındaki 

zayıflamadan sonra, artan küresel talep 

ile uluslararası şeker fiyatları yeniden 

canlanacak.

Et: Asya’nın sabit ithalat talebi et 

fiyatlarını rekor seviyelere taşıyacak.  

2014-2023 periyodunda en çok tüketilen 

et ürünü olan domuz eti yerini kümes 

hayvanlarına bırakacak.

Süt Ürünleri: Büyük üretici 

ülkelerin sürdürülebilir verimlilik artışı 

kazanmasıyla ve Çin’in artan üretiminden 

dolayı, fiyatlar mevcut seviyelerinden azar 

azar düşmeye devam ediyor. Hindistan 

dünyanın en büyük süt üretici ülkesi 

sıfatına bürünerek Avrupa Birliği’ni geride 

bırakıyor.

Su Ürünleri: Su ürünleri yetiştiriciliği 

Asya’da yoğunlaşacak. 

Pamuk: Birikmiş küresel stokların 

piyasaya sürülmesiyle düşük fiyatlı pamuk 

tüketimi artacak.

Bazı Makroekonomik Varsayımlar:

OECD ülkelerinin GSYH’sinin yılda 

ortalama %2,2 oranında artacağı tahmin 

edilmektedir. Gelişmekte olan ekonomiler 

dirençli bir seyir izlemektedir. Afrika 

ekonomilerinin birçoğu güçlü ilerlemeler 

kaydediyor. ABD dolarının daha 

güçlenmesi çok sayıda ülkenin rekabet 

gücünü olumsuz etkileyecek. Ham petrol 

fiyatının 2023 yılında varil başına 147 

dolara ulaşması bekleniyor.

Dünya Tarımının 2023 Görünümü

DÜNYADAN TARIMDÜNYADAN TARIM

Kenan KESKİNKILIÇ
Uzman

AR-GE Müdürlüğü
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Vural Seven’den İTB’ye ziyaret

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 

Eski Başkanı EBSO Mehmet Tiryaki ve 

AK Parti Milletvekili Adayı Vural Seven 

20 Mart 2015 Cuma günü İzmir Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’yi 

ziyaret etti.

Menemen Ticaret Odası’ndan 

İTB’ye ziyaret

Menemen Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Yılmaz Güral 24 Mart 

2015 Salı günü İzmir Ticaret Borsası’nı 

ziyaret etti. Güral, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz tarafından karşılandı. 

Fuar İzmir açıldı

Fuar İzmir açılışı 25 Mart 2015 

Çarşamba günü gerçekleştirildi. Açılış 

törenine İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen 

Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 

katıldı.

Işınsu Kestelli EGİAD toplantısına 

katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 27 Mart 

2015 Cuma günü T.C. Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Adnan Yıldırım’ın katılımıyla 

EGİAD’da gerçekleştirilen toplantıya 

katıldı.

İzmir Ticaret Borsası 

çalışanlarından Dünya Otizm Günü 

mesajı

İzmir Ticaret Borsası yönetici ve 

personeli 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 

Günü kapsamında mavi kıyafet giyerek 

konuya ilişkin farkındalıklarını gösterdi. 

Topluluk, “Otizmi ve tüm farklılıkları 

sevgiyle kucaklıyoruz” pankartıyla 

otizmin yanında ve farkında olduklarına 

dair mesajı verdi.

İzmir Ticaret Borsası “City of 

İzmir” projesine sponsor oldu

İzmir Ticaret Borsası’nın 

sponsporları arasında yer aldığı EGİAD 

tarafından düzenlenen “City of İzmir” adlı 

İnstagram fotoğraf yarışması projesinin 

tanıtımı 3 Nisan 2015 Cuma günü EGİAD 

binasında düzenlenen basın toplantısıyla 

gerçekleştirildi. Basın toplantısına İzmir 

Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 

katıldı.

KISA HABERLERKISA HABERLER
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TOBB İzmir KGK üyelerinden fuar 

standı

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun E-Ticaret 

çalışmaları kapsamında oluşturulan ve 

kadınların el emeği ürünlerini sergileyip 

internet üzerinden satış yapmalarına 

olanak sağlayan “Ben yaptım” adlı 

projeleriyle İzmir Ticaret Odası İş 

Kadınları Konseyi 5. İş Platformu’nda 

stant açtı. 

İzmir Ticaret Borsası heyeti Sanayi 

Şura’sına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Binası’nda 8 Nisan 2015 

Çarşamba günü düzenlenen 8.Ticaret ve 

Sanayi Şurası’na İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve 

Genel Sekreter Erçin Güdücü katıldı.

Işınsu Kestelli TC-AB Karma 

İstişare Kurulu Toplantısı’na katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı ve TC-AB Karma İstişare 

Kurul Üyesi Işınsu Kestelli, Türkiye – AB 

Bakanı Volkan Bozkır’ın iştirakiyle 8-9 

Nisan 2015 tarihleri arasında Brüksel’de 

gerçekleştirilen Türkiye - AB Karma 

İstişare Kurul Toplantısı’na katıldı.

İzmirli Oda/Borsa temsilcilerinden 

Ankara ziyaretleri

İzmir Ticaret Odası 

organizasyonunda 16 Nisan 2015 

Perşembe günü İzmirli Oda/Borsa 

başkan ve yöneticileri T.C. Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’yi 

makamında ziyaret etti. Ziyarete İzmir 

Ticaret Borsası’nı temsilen Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yalçın Yılmaz 

katıldı. İTB heyeti aynı gün T.C. Ekonomi 

Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım’a da 

ziyaret gerçekleştirdi.

İTB Üye ve Personeli düzenlenen 

eğitimde biraraya geldi

İzmir Ticaret Borsası Üye ve 

çalışanlarına Psikolog Kutay Ürkmen 

tarafından takım çalışmasında başarıya 

ulaşmanın yollarına ilişkin 28 Nisan 2015 

Salı günü İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis 

Salonu’nda “Gülümsemenin Büyüsü” adlı 

eğitim verildi.

İktisat öğrencilerinden İTB’ye 

teşekkür sertifikası

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’nce düzenlenen 

18.Uluslararası İktisat Öğrencileri 

Kongresi 28-30 Nisan 2015 tarihleri 

arasında düzenlendi.  Yeşil Ekonomi, 

Yeşil Enerji, Yeşil Üretim ana temasıyla 

düzenlenen kongreye katkılarından 

dolayı İzmir Ticaret Borsası’na teşekkür 

sertifikası takdim edildi. 29 Nisan’da 

düzenlenen ödül gecesinde, sertifika İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz’a takdim 

edildi.
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Işınsu Kestelli, İZTO Toplantısı’na 

katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 30 Nisan 

2015 Perşembe günü T.C. Orman ve Su 

İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla 

İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen 

toplantıya İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen katıldı.

Celal Bayar Üniversitesi’nden 

İTB’ye ziyaret

Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası 

Ticaret Bölümü öğrencileri 05 Mayıs 2015 

Salı günü İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret 

etti. Ziyarette Tarihi Meclis Salonu’nda 

Genel Sekreter Erçin Güdücü ve Ar-Ge 

Müdürü Mustafa Yağcıoğlu tarafından 

İzmir Ticaret Borsası’nın işleyişi ve faaliyet 

alanları kapsamında bilgi alan öğrenciler, 

İTB Pamuk Korbey’i ve Üzüm Salonu’nu 

da gezerek seansları yerinde inceledi.

Yunan öğrencilerden İTB’ye ziyaret

Yunanistan Sakız Adası Ege 

Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek 

Lisans öğrencileri 8 Mayıs 2015 Cuma 

günü İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. 

Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu 

ve Genel Sekreter Yardımcısı Pınar 

Nacak ve Ar-Ge Uzmanı Ezgi Korkmaz 

tarafından gerçekleştirilen sunumlarla 

İzmir Ticaret Borsası tarihi, işleyişi, salon 

işlemleri ve faaliyet alanları hakkında bilgi 

verildi. Sunumların ardından öğrenci 

heyetine İzmir Ticaret Borsası Pamuk 

Korbey’i ve Üzüm Salonu gezdirilerek 

seanslar hakkında bilgi aktarıldı.

İzmir Ticaret Borsası’ndan 

Engelsİzmir projesine destek

Engelsİzmir Wheelchair Dance 

Project Üyelerine destek amacıyla 11 Mayıs 

2015 Pazartesi günü İzmir Ticaret Borsası 

evsahipliğinde yemek organizasyonu 

düzenlendi. Organizasyona İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz, 

Yalçın Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi 

Bülent Uçak ve Genel Sekreter Erçin 

Güdücü katıldı.

Kosova Başkonsolosluğu’ndan 

İTB’ye ziyaret

Kosova Başkonsolosu Sn Rrahim 

Morina ve Kosova – Türkiye Fahri 

Konsolosu Muharrem Toprak 21 Mayıs 

2015 Perşembe günü İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret 

kapsamında iki ülke arasındaki tarımsal 

faaliyetler, ticari olanaklar ve yapılabilecek 

ortak tarımsal projeler konusunda fikir 

alış-verişi yapıldı.

İbrahim Turhan ve iş dünyası 

temsilcileri sohbet toplantısında buluştu

İzmir Ticaret Borsası 

organizasyonunda AK Parti İzmir 

Milletvekili adayı İbrahim Turhan’ın 

katılımıyla çevre oda başkanları ve iş 

dünyasından temsilcilerin katılımlarıyla 

22 Mayıs 2015 Cuma günü sohbet 

toplantısı gerçekleştirildi. 

Ekonomi Bakanlığı İzmir’de 

çalıştay düzenledi

İTB Genel Sekreteri Erçin Güdücü 

T.C. Ekonomi Bakanlığı organizasyonunda 

23-24 Mayıs tarihlerinde İzmir Kaya 

Termal Otel’de düzenlediği “Hizmet 

ihracatı stratejisi” konulu çalıştaya Borsa’yı 

temsilen katıldı. Çalıştaya T.C. Ekonomi 

Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım da 

katıldı.
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Işınsu Kestelli İZTO sohbet 

toplantısına katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 25 Mayıs 

2015 Pazartesi günü İzmir Ticaret Odası 

evsahipliğinde İzmir Milletvekili Adayı 

İbrahim Turhan ve iş dünyasından 

temsilcilerin katılımlarıyla düzenlenen 

sohbet toplantısına İzmir Ticaret 

Borsası’nı temsilen katıldı.

İzmir Ticaret Borsası’ndan sohbet 

toplantısı

İzmir Ticaret Borsası evsahipliğinde 

Ak Parti İzmir Milletvekili Adayı Hüseyin 

Kocabıyık’ın katılımıyla 25 Mayıs 

2015 Pazartesi günü iş dünyasından 

temsilcilerin yer aldığı sohbet toplantısı 

gerçekleştirildi.

İTB heyeti Denizli’de düzenlenen 

ekonomi platformuna katıldı

TC Ekonomi Bakanlığı tarafından 

Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım ve 

çevre oda temsilcileri ile iş dünyasından 

temsilcilerin katılımlarıyla 27 Mayıs 2015 

Çarşamba günü düzenlenen “Türkiye 

ekonomisi ve Denizli plarformu” 

toplantısına İzmir Ticaret Borsası’nı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak katıldı.

Işınsu Kestelli İZTO Meclisi’ne 

katıldı

T.C. Başbakan Yardımcısı Ali 

Babacan’ın teşrifiyle 27 Mayıs 2015 

Çarşamba günü gerçekleştirilen İzmir 

Ticaret Odası Meclis toplantısına İzmir 

Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli katıldı.

Ozan Ceyhun İTB’yi ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili adayı 

Ozan Ceyhun 28 Mayıs 2015 Perşembe 

günü İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB 

yönetimini 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.

HDP İzmir Milletvekili Adayı 

Ferhan Ademhan’dan İTB’ye ziyaret

HDP İzmir 1.Bölge milletvekili adayı 

Ferhan Ademhan ve heyeti 03 Haziran 

2015 Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

ve İTB Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz, 

Yalçın Yılmaz, Sayman Üye Bülent Arman, 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Genel 

Sekreter Erçin Güdücü ve Başkanlık 

Danışmanı Dilara Sürgü de yer aldı.

Nükhet Hotar iş kadınları ile bir 

araya geldi

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 03 Haziran 

2015 Çarşamba günü Ak Parti İzmir 

Milletvekili Adayı Nükhet Hotar’ın 

teşrifleri ile gerçekleştirilen iş dünyasının 

kadın temsilcileri ile sohbet toplantısına 

katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nden 

Işınsu Kestelli’ye ziyaret

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez 

ve Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal 05 

Haziran 2015 Cuma günü İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli’yi ziyaret etti.
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UPK Kahramanmaraş’ta toplandı
Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu 

Toplantısı 3 Haziran 2015 Çarşamba günü 
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal 
Pamuk Konseyi (UPK) Yönetim Kurulu Başkanı 
Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımlarıyla Kahraman Maraş Ticaret Borsası 
evsahipliğinde gerçekleştirildi 

Borsa Okulu’ndan İTB’ye plaket
İzmir Bayraklı Ticaret Borsası Ortaokulu 

ve TÜBİTAK İşbirliği ile düzenlenen TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarı 05 Haziran 2015 Cuma günü 
yapıldı. İzmir Ticaret Borsası’nın katkılarından 
dolayı okul yönetimi tarafından İzmir Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü’ye 
teşekkür plaketi takdim edildi.

Bunun yanısıra Bayraklı Ticaret Borsası 
Ortaokulu,  Bayraklı Kaymakamlığı’nın 
düzenlediği Okul Eğitim Kalitesinin Artırılması 
Projesi(OKAP)’nde, yaptığı çalışmalarla 3.oldu

İTB’den okul kütüphanesine destek
İzmir Ticaret Borsası’nın katkılarıyla 

oluşturulan Halilbeyli Hatice Ali Katrancı 
Ortaokulu Kütüphanesi 09 Haziran 2015 Salı 
günü açıldı. Açılışa İzmir Ticaret Borsası 
adına Genel Sekreter Yardımcısı Sinem 
Çelikten ve İnsan Kaynakları Müdürü Zeki 
Erez katıldı. Açılış töreni kapsamında genç 
ressamların resimlerinin sergilendiği bir sergi 
de düzenlendi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’ye,  U.R. 

2440 Rotaract Bölge Temsilciliği’nce 

düzenlenen Rotawards 2015 Meslek 

Hizmetleri Ödül Gecesi’nde, mesleğine ve 

topluma katkılarından ötürü ödül takdim 

edildi. 

Meslek Hizmetleri Ödül Gecesi (Rotawards) Meslek Hizmetleri Ödül Gecesi 

17 Nisan 2015 tarihinde Ege Palas Oteli’nde gerçekleştirildi. Agora Rotaract 

Külübü’nün ev sahipliğinde organize edilen ödül gecesinde Işınsu Kestelli’nin yanı 

sıra, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başaknı Filiz Eczacıbaşı 

Sarper, Altınordu A.Ş., Tepecik Filarmoni Orkestrası, Dr.Hatice Şahin, Grup DİR, 

DOÇEV, Ayşe Devrim Gürbulak, Av.Özer Kırca, Aycan Kurtcan ödül alan isimler 

oldu. Geceye davetlilerin yanısıra, Bölge Rotaract Temsilcisi Can Sezici, Rotary ve 

Rotaract başkanları ve üyeleri katıldı. 

İzmir ve Torbalı Kadın Girişimciler 

Kurulları arasında güç birliği

Koordinatörlüğü İzmir 

Ticaret Borsası tarafından 

yürütülen TOBB İzmir İl 

Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Aysel Öztezel, Başkan 

Yardımcısı Gonca Harman ve 

İcra Komite Üyeleri 28 Nisan 

2015 Salı günü Torbalı Kadın 

Girişimciler Kurul Üyeleri ile 

bir araya geldi. 

Torbalı Ticaret Odası 

ev sahipliğinde İzmir İl 

Kadın Girişimciler Kurulu 

Üyesi Burçin Öncü’nün 

organizasyonunda gerçekleşen 

toplantıda, koordinatör Borsa olarak İzmir Ticaret Borsası’nın ve İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nin, Torbalı Kadın Girişimciler Kurulu 

çalışmalarına hem mevzuat anlamında hem de düzenleyecekleri projelerde destek 

verici paylaşımlarda bulunuldu.

TOBB İzmir İl KGK İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, “Torbalı Kadın 

Girişimciler Kurul Üyeleri ile yaptığımız görüşme neticesinde çalışmalarımız 

konusunda bilgi paylaşımında bulunduk. Bu gibi paylaşımlar kurul üyelerimizin 

kaynaşması ve birlikte proje üretmesi açısından oldukça önemli. Bu kapsamda çevre 

ilçelerimize ziyaretlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Bu toplantı vesilesiyle yapılan eğitim etkinliğinde Peryön Türkiye İnsan Yönetim 

Derneği Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kalaycıoğlu tarafından kurul 

üyelerine ve ilçede yaşamını sürdüren kadın girişimcilere, “Kadının İş Dünyasındaki 

Yeri, Yasa Değişiklikleri ve son Gelişmeler” adlı bir konferans verildi.

Kestelli’ye 

Meslek Hizmet 

Ödülü
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