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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz koordinasyonundaki Borsa 

Heyeti, bir dizi ziyaretlerde bulunmak 

üzere iki günlük bir Ankara programı 

yaptı. Heyet, ilk gün CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Sema Ramazanoğlu ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret 

etti. Çarşamba günü gerçekleşen ikinci 

gün programında ise Orman ve Su İşleri 

Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm 

Bakanı Mahir Ünal ziyaret edildi. 

İzmir Ticaret Borsası Heyeti; Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis 

Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz, 

Yalçın Yılmaz, Sayman Üye Bülent Arman, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfur Akın, Şeref 

İyiuyarlar, Bülent Uçak ve Genel Sekreter 

Erçin Güdücü’den oluştu. Bakanlık 

ziyaretleri programı boyunca heyete Ak 

Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla 

Kaya ve Necip Kalkan da eşlik etti. 

İlk gün ziyaretleri kapsamında Borsa 

Heyetinin ilk durağı Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 

oldu. Bakanlık binasında gerçekleştirilen 

görüşme esnasında Binali Yıldırım, 

“Kentin kalkınması ve daha da ileriye 

İzmir Ticaret Borsası Yönetiminden 

Ankara çıkarması
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gidebilmesi için Sivil Toplum Örgütleri 

ve tüm paydaşlarla ortak hareket ederek 

elbirliği ile çalışacağız. Bu bağlamda İzmir 

Ticaret Borsası’nın ziyareti oldukça değerli” 

ifadelerini kullandı. İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 

ise İzmir’in, İstanbul’un dışında ülkenin 

gelişimi için ilk cazibe merkezi olduğu algı 

ve inancının yerleştirilmesi gerektiğinden 

bahsederek, İzmir’in Akdeniz çanağının 

yeni Barselona’sı olabileceği fikrini 

aşılamak gerektiği ve bu konuda Bakanlık 

desteğinin oldukça önemli olduğunu 

vurguladı. Kestelli, Yıldırım’dan her zaman 

olduğu gibi bu konuda da sürükleyici 

liderlik beklediklerini dile getirdi.

Heyetin ikinci ziyaret durağı 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkçi’nin makamı oldu. Ziyarette İTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“9 milyar lirayı aşkın tescil hacmimizle 

ülkenin en aktif ikinci ticaret borsasıyız. 

Aralarında Türkiye’nin ilk Vadeli İşlem 

ve Opsiyon Borsası VOB’un kuruculuğu 

da olmak üzere pek çok ilkte Borsamızın 

imzası mevcut. Bu ilklerden biri de 

pamukta ilk lisanslı depoculuk şirketi olan 

ELİDAŞ. ELİDAŞ bugün tam kapasite 

çalışmaya doğru ilerliyor” dedi. Kestelli 

ayrıca, lisanslı depoculuk sisteminin 

daha aktif hale gelmesi başta olmak üzere 

birkaç önemli konuda Bakanlıktan destek 

talebinde bulundu. Bakan Tüfenkçi ise 

“Bizler her zaman sizlere destek olmak 

için buradayız. Ticaret Borsaları tarımsal 

ürünlerin pazarlanmasında önemli bir rol 

oynuyor. Lisanslı depoculuk çalışmalarını 

oldukça önemsiyoruz ve gelişmesi için her 

zaman desteğe hazırız” dedi. 

Borsa Heyeti, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın ardından Aile ve Sosyal 
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Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nu 

ziyaret etti. Ziyarette İzmir Ticaret 

Borsası’nın yürüttüğü sosyal sorumluluk 

projeleri hakkında  görüş alışverişinde 

bulunuldu.

Borsa Heyeti ziyaret programı 

kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’na da TBMM Ofisi’nde 

nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre 

sohbet etti. 

İlk gün ziyaretleri kapsamında 

Borsa heyetinin son durağı Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 

makamı oldu. Faruk Çelik’e başarılar 

dileyen Kestelli, “Bizler tarımın Türkiye 

ekonomisi için çok stratejik bir sektör 

olduğuna yürekten inanıyoruz. Ülkemizde 

işsizlikten enflasyona kadar pek çok önemli 

göstergede tarımın kritik rolü var. İzmir ve 

Borsamız, bu sektörün Türkiye’nin itici 

güçlerinden biri olması için yapılması 

gerekenler konusunda işbirliğine sonuna 

kadar açık. Bu konuda üzerimize düşenleri 

yapmaya hazırız” dedi. Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz ise Bakanlıktan pamuk 

destekleme  primlerinin artırılması ve 

sistemin yeniden düzenlenmesi konusunda 

destek verilmesi talebinde bulundu. Bakan 

Faruk Çelik ise “Lisanslı depoculuk 

faaliyetleri ve ürün borsacılığı sisteminin 

faaliyet alanının geliştirilerek uluslararası 

boyut kazandırılmasını hedefliyor ve bu 

konuda yapılacak çalışmaları oldukça 

önemsiyoruz” diye konuştu.

Borsa Yönetimi ikinci gün ziyaretleri 

kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanı 

Veysel Eroğlu ve Kültür ve Turizm 

Bakanı Mahir Ünal’ı ziyaret ederek Borsa 

faaliyetleri ve güncel konularda görüş 

alışverişinde bulundu.
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Bayırbucak Türkmen Bölgesi’nde 

savaş nedeniyle yaşanan insanlık dramı 

için Türk Kızılayı ve İzmir Ticaret Borsası 

el ele verdi. Türk Kızılayı himayelerinde 

gerçekleştirilen yardım kampanyası 

kapsamında Ticaret Borsası işbirliğiyle 

her türlü gıda maddesi, çocuk bezi, çocuk 

maması başta olmak üzere maddi yardım 

toplanarak Bayırbucak’taki sığınmacılara 

ulaştırıldı.

 İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Bayırbucak 

Türkmen Bölgesi’nde yaşanan sorunlar 

ve insanlık dramının dünyanın gözü 

önünde gerçekleştiğine değinerek, 

“Hükümetimizin Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi Başkanlığı nezdinde 

Bayırbucak Türkmenleri’ne yapılan 

saldırıların önlenmesi ile ilgili temaslarının 

devam ettiği bilgimiz dahilinde ancak, 

bu diplomatik temaslar devam ederken, 

diğer yandan bölgede yaşanan sorunlara 

destek olmak hepimizin vicdani 

yükümlülüğüdür” dedi. 

Türk Kızılayı ve İzmir Ticaret Borsası 

tarafından yürütülen yardım kampanyası 

süresince toplanan temel gıda ve insani 

yardım malzemeleri, Bayırbucak’taki 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 25 

Aralık 2015 Cuma günü yola çıkan yardım 

malzemelerinin toplandığı Türk Kızılayı 

Yardım Tırı’nın 28 Aralık 2015 Pazartesi 

günü bölgeye ulaşımı sağlandı.

 Yardım Tırı İzmir’den, İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz, Yalçın 

Yılmaz, Sayman Üye Bülent Arman, 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Borsa 

Üyesi Özkan Başpınar, Genel Sekreter 

Erçin Güdücü, Başkanlık Danışmanı 

Dilara Sürgü ve Türk Kızılayı Ege Bölge 

Afet Yönetim Merkezi Müdürü Halil Aksüt 

tarafından uğurlandı. 

  Işınsu Kestelli, Bayırbucak 

Türkmen Bölgesi’nde yaşanan sorunlar ve 

insanlık dramına kayıtsız kalamadıklarını 

ve kampanyayı başarıyla tamamlayarak 

Türk Kızılayı himayelerinde Bölgeye 

sevkiyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, 

“Kampanyamızı destekleyen ve bağış 

yapan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi 

sunuyoruz” dedi.

İTB ve Türk Kızılayı işbirliğiyle 

toplanan yardımlar Bayırbucak 

Türkmenleri’ne ulaştırıldı

SOSYAL SORUMLULUKSOSYAL SORUMLULUK
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Koordinatörlüğünü İzmir Ticaret 

Borsası’nın yaptığı TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu, Demet Sabancı 

Çetindoğan’ı İzmirli kadın girişimcilerle 

buluşturdu. Sabancı Holding ve Akbank 

Hissedarı, ONKİM ve MEDİASA 

Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 

World Travel Channel’ın kurucusu Demet 

Sabancı Çetindoğan, 16 Aralık 2015 

Çarşamba günü İzmir Ticaret Borsası’nda 

düzenlenen söyleşide, İzmirli girişimci 

kadınlarla iş deneyimini ve sosyal 

projelerini paylaştı. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Daha 

önce Ege’nin Öncü Kadınları belgeseli 

vesilesiyle, ülkemizin pek çok avangart 

kadınına birlikte selam verdik. Bugün, 

yaşadığımız dünyaya anlam katan 

kadınlardan birini, Demet Sabancı 

Çetindoğan’ı konuk ediyoruz. Kendisine 

değerli katılımlarından dolayı teşekkür 

ediyoruz. Biliyorum ki ülke olarak daha 

zengin olmak, daha huzurlu yaşamak, daha 

mutlu yarınları solumak istiyoruz. Eğer 

gerçekten refah devleti olmak istiyorsak 

kadınımızı girişim dünyasına, siyasete, 

yönetim kademelerine, kısaca hayatın tam 

içine, hak ettiği ölçüde sokmak zorundayız. 

Bunun için gerekli iklimi sağlamak, bizden 

sonraki nesillere borcumuz. Bugün burada, 

nesli tükenmekte olan kelaynaklardan 

daha az sayıda kadın girişimciyiz. Fakat 

kelaynakların aksine, bizim sayımızın 

giderek artacağına, ülkemizin zenginlik 

yolculuğuna büyük katkı yapacağımıza 

dair umudumuz yüksek. Umarım, 

hepbirlikte kadınlarımızın başarı 

hikayelerini çoğaltarak geleceğe daha 

güvenle bakabiliriz” dedi.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe Öztezel 

ise Avrupa’daki kadın girişimci sayısı ve 

Türkiye’deki kadın girişimci sayısının 

halen beklenenden az olduğuna değinerek, 

rakamların mutlaka iyileşmesi gerektiğini 

söyledi ve “Ülkemizde akıl ve yürek gücü 

yüksek oldukça fazla kadınımız var. Bizler, 

onlar ekonomi hayatta var olsun diye 

çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. 

Dileğimiz İzmir’de ve ülkemizde 

kendilerine güveni olan, ekonomik 

özgürlüğe sahip kadınlarımızın sayılarının 

artması” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 

geçilen söyleşi bölümünde Sabancı 

Holding ve Akbank Hissedarı, ONKİM 

ve MEDİASA Yayıncılık A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı, World Travel Channel’ın 

kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan 

kadın girişimcilere iş deneyimlerini 

anlattı. Girişimcileri “taklitten” uzak 

kalmaları konusunda uyaran Çetindoğan, 

“Türkiye’de ‘yan taraftakiler bu işe girmiş, 

biz neden girmeyelim’ anlayışı var. Trene 

son vagondan binmeye çalışmak doğru 

Demet Sabancı Çetindoğan Kadın 

Girişimcilerin söyleşi konuğu oldu
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değil. Örneğin, son zamanlarda restoran 

işinde önemli yönelimler oldu.  Bu 

alanda başarılı olanların mutlaka sağlam 

bir sebebi var. Bunu göz ardı edip o alan 

popüler oldu diye herkes bir şekilde birkaç 

kişi başarılı oldu diye hemen yeme içme 

sektörüne girme çabasında olursa başarıya 

ulaşması oldukça güç olacaktır. Girişim 

yapılacak alan için girişimci tarafından çok 

ciddi ekip araştırması yapılmalı, olumlu 

ve olumsuz tüm etkenler göz önünde 

tutulmalı” dedi. 

Türkiye’de kadın girişimcilerin 

artması için tüm kaynakların seferber 

edilmesi gerektiğine vurgu yapan ve 

ülkedeki kadın girişimci sayısının 

artması için uluslararası platformlarda 

çalışmalar yaptıklarını söyleyen Demet 

Sabancı Çetindoğan, “Yurtdışında kadın 

girişimlerimizi hayranlıkla izlediklerini 

söylüyorlar. Ancak bizler bu çıtayı her 

zaman daha yükseklere taşımalıyız 

ve kadın girişimciliğini üniversiteler 

düzeyinde geliştirmeliyiz. Bu sistemin 

öncelikle tabana yayılması lazım” diye 

konuştu.

Demet Sabancı Çetindoğan 

konuşmasının ardından toplantıya 

katılım gösteren kadın girişimci adayları, 

iş dünyası ve basın temsilcilerinden 

gelen soruları yanıtladı. Soru – cevap 

bölümünün ardından Işınsu Kestelli ve 

Aysel Öztezel toplantıya değerli katkısı 

dolayısıyla Çetindoğan’a anı plaketi sundu. 

Plaket sunumunun ardından Çetindoğan 

ve katılımcılar anı fotoğrafında biraraya 

geldi.

Demet Sabancı Çetindoğan 

kimdir?

Demet Sabancı Çetindoğan, 

Uluslararası Kadın Forumu (IWF) 

tarafından verilen, dünyanın en 

prestijli strateji ve performans yönetimi 

ödüllerinden biri olan 2015 Hall of Fame 

Ödülü’nün sahibi oldu. IWF tarafından 

toplumun ilerlemesine katkıda bulunan, 

yaratıcı fikirler sunan, öncü değişimler 

yaratan ve kadınların iş hayatında ilerlemesi 

için rol model olan liderleri onurlandırmak 

için verilen Hall of Fame Ödülü’ne bu yıl 

tüm dünyadan üç kadın layık görüldü.

Sabancı Holding’in kurucusu Sabancı 

ailesinin üçüncü kuşak fertlerinden 

olan Demet Sabancı Çetindoğan, sosyal 

sorumluluk çalışmaları sonucunda 2014 

yılında Monte-Carlo Yılın Kadını ödülünü 

almıştır. Demet Sabancı Çetindoğan’a, 

katkılarından dolayı Mimar Sinan 

Üniversitesi, Başbakanlık Çocuk Esirgeme 

Kurumu, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, 

TOÇEV gibi pek çok kurum ve kuruluş 

tarafından teşekkür ve şükran plaketleri 

sunulmuş, kendisi farklı vakıflar tarafından 

birçok kez yılın iş kadını seçilmiştir. İşadamı 

Cengiz Çetindoğan ile evli olan Demet 

Sabancı Çetindoğan üç çocuk annesidir. 

Sayın Çetindoğan, şu anda TİKAD 

(Türkiye İş Kadınları Derneği) Yüksek 

İstişare Konseyi Başkanı, YÇD (Yaratıcı 

Çocuklar Derneği) Yürütme Kurulu 

Başkanı, WAAS (Dünya Sanat ve Bilim 

Akademisi) üyesi, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi, Chaîne 

des Rôtisseurs Association Mondiale de la 

Gastronomie (Chaîne des Rôtisseurs Dünya 

Gastronomi Birliği) üyesi, Swiss Red Cross 

Ball Onursal Başkanı, Venetian Heritage 

Foundation üyesi, Türkiye’nin kültürel 

değerlerini koruma ve dünyaya tanıtma 

amacını güden Turkey One Association’ın 

Kurucu Başkanı, Georgetown Üniversitesi 

Yönetim Bölümü Anlaşmazlık Çözüm 

Programı Danışma Kurulu Üyesi ve Kadın 

Ekonomik Forumu 2016 İdari Komitesi 

Üyesidir. Demet Sabancı Çetindoğan kısa 

süre önce Macaristan Fahri Konsolosu 

olarak atanmıştır. Demet Sabancı 

Çetindoğan halen Sabancı Holding ve 

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından 

biri olan Akbank’ın hissedarıdır. Ülkesinin 

ve toplumun yararına olacak yenilikçi 

yatırımlarını sürdürmeyi amaçlamaktadır.
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İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde 

19 ortak tarafından kurulan ve 23 

Mart 2013 tarihinde açılışı yapılan Ege 

Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ), tarım 

ürünleri için oluşturulan elektronik 

ürün senetlerinin işlem gördüğü ve 

tarım ürünlerinin pazarlanmasında 

yeni bir dönem başlatan İZBEP ile 

lisanslı depoculuktaki son gelişmeler 25 

Ocak 2016 Pazartesi günü, ELİDAŞ’ın 

Selçuk Belevi’nde bulunan tesislerinde 

düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna 

aktarıldı. 

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim 

Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz, Yalçın 

Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 

Uçak, ELİDAŞ yöneticileri ve İzmirli 

ekonomi muhabirleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşması 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı ve ELİDAŞ Yönetim 

Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, “Lisanslı 

depoculuk ülkemizde stoklanabilir ve 

standardize edilebilir tarım ürünleri için 

yeni bir dönem ve ELİDAŞ bu dönemin 

temel taşlarından birisi. İzmir ticaret 

borsası olarak 19 ortağımız ile 2011 

yılında kuruluşunu yaptığımız depoya 

2013 yılında ürün kabul etmeye başladık. 

Gururla belirtmek isterim ki bu tesis sadece 

Türkiye’nin değil dünyanın da en modern 

pamuk depolarından birisidir. ELİDAŞ, 

bir taraftan pamuk depolamasındaki yeni 

anlayış ile sektöre önemli hizmet sağlarken, 

diğer taraftan yenilikçi yaklaşımları ile 

ülkemizde lisanslı depoculuk sisteminin 

altyapısının oluşturulmasına büyük katkı 

vermektedir” dedi. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank 

gibi finansal sistemin temel aktörlerinin 

ilk kez ELİDAŞ ile tarım piyasalarına 

adım attığına değinen Barış Kocagöz, 

“Ülkemizde lisanslı depolara kabul edilen 

ürünler için hazırlanan 

ürün senetleri ilk kez 

ELİDAŞ tarafından 

elektronik olarak 

oluşturulmuştur. Böylece, 

ürün senetlerinin finansal 

piyasalara entegrasyonu 

ELİDAŞ ile başlamıştır. 

Dünyanın önemli pamuk 

üretici ülkelerinde çok 

uzun yıllardır uygulanan 

ancak ülkemizde bir türlü 

hayata geçirilemeyen, her 

pamuk balyasının ayrı 

ayrı analiz edilerek sınıflandırılması ve 

pazarlanması anlamına gelen “tek balya 

sistemi” ülkemizde gerçek anlamda ilk kez 

ELİDAŞ ile uygulanmaya başlamıştır” diye 

konuştu.

Kamunun bazı özel uygulamaları 

hariç olmak üzere depolanan tarımsal 

ürünlerin ipotek edilerek kredi 

kullandırılmasının da ilk kez ELİDAŞ 

ile başladığını dile getiren Kocagöz, 

“Çok genel bir hesaplama ile ELİDAŞ’a 

ürün getiren pamuk sahiplerinin 

sadece bu sezon yaklaşık 45 milyon lira 

ilave finansman imkanı sağladıklarını 

söyleyebiliriz. Üstelik bu finansman, 

alternatif kredilere göre çok daha uygun 

maliyetlidir. ELİDAŞ yukarıda genel olarak 

anlatmaya çalıştığım ilklerin yanısıra, 

faaliyete geçtiği 2013 yılından itibaren 

depoladığı pamuk miktarını arttırarak ta 

önemli bir başarıya imza atmıştır. Bugün 

itibari ile elidaşta 2015/16 sezonu ürünü 

52 bin 72 balya pamuk depolanmaktadır. 

Bu miktar pamuk karşılığı olarakta 11 

milyon 313 bin 181 adet elektronik ürün 

senedi oluşturulmuştur. Ayrıca 52 bin 72 

ELİDAŞ depolarında doluluk oranı 

yüzde 81’e ulaştı
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adet balya nın tüm kalite özellikleri tek tek 

istatistiki anlamda raporlanmıştır. Bu da 

bir bölge için yapılan istatistik çalışması 

anlamında bir rekordur. Geçen sezona göre 

depolama miktarımızdaki artışı yüzde 61 

düzeyindedir. ELİDAŞ, büyük bir başarı 

ile faaliyete geçmesinin üçüncü yılında 

nihayet yüzde 81 doluluk kapasitesine 

ulaşmıştır. Bu da kurulan bu sistemin 

başarıya ulaşmış olduğunun işaretidir. 

Gelişmeler ve sektörden aldığımız tepkiler 

sonucunda gelecek sezonlarda depolama 

kapasitemizin yeterli olmayacağını tahmin 

ediyoruz” dedi.

Lisanslı depolar için ürünlerin 

kalite kriterlerini belirleyen kurumun 

yetkili sınıflandırıcı olduğunu söyleyen 

Kocagöz,  “ELİDAŞ’a yetkili sınıflandırıcı 

hizmetini 2013 yılında borsamız 

tarafından kurulan ülkemizin pamukta 

tek yetkili sınıflandırıcı lisansına sahip 

İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Ar-

Ge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. yani 

İZLADAŞ vermektedir. 2015/16 sezonunda 

laboratuvarda yapılan toplam analiz 

sayısı 66 binin üzerindedir. Son teknoloji 

sistemle çalışan İZLADAŞ Uluslararası 

Pamuk Birliği’nin Bremen Cotton Round 

Test Kontrol Sistemi’ne katılan ülkemizden 

tek laboratuvardır.  Dünyanın çeşitli 

ülkelerinden yaklaşık 140 laboratuvarın 

katıldığı bu test ile kendimizi kontrol 

ediyor ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz. 

İZLADAŞ, lisanslı depo dışında kalan 

pamuk sektörüne hatta tarım bakanlığına 

bağlı yeni tohum çeşitlerinin onay verildiği 

tohumluk tescil ve sertifikasyon merkez 

müdürlüğüne de hizmet verir duruma 

gelmiştir. Elektronik ürün senetlerinin 

işlem gördüğü yani piyasanın oluştuğu 

platformlar lisanslı depoculuk sisteminin 

olmazsa olmaz unsurudur. ELİDAŞ 

tarafından depoya giren ürünler için 

hazırlanan elektronik ürün senetleri yine 

borsamız tarafından oluşturulan İZBEP 

olarak adlandırdığımız İzmir Ticaret 

Borsası Elektronik Platformu’nda işlem 

görmektedir. İZBEP, Türk tarımında 

uzaktan erişimli olarak alım satım 

işleminin yapıldığı ve ürün ile mal 

bedelinin sistem üzerinden el değiştirdiği 

ilk platformdur. Pamuk alıcı ve satıcısının 

yanısıra ELİDAŞ, banka ve aracı kurumlar, 

borsamız ajanları, merkezi kayıt kuruluşu 

ve Takasbank elektronik platformun 

kurgulanması için İZBEP sisteminde bir 

araya getirilmiş unsurlardır. Böyle bir 

sistemi Türk tarımına kazandırdığımız için 

gerçekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Bir pamuk alıcısının dünyanın 

neresinde olursa olsun İZBEP sisteminden 

pamuğu temsil eden elektronik ürün 

senedini alabileceğine değinen Kocagöz, 

“Satın alınan ELÜS aynı gün alıcının 

banka hesabına, ürün bedeli de eş anlı 

olarak satıcının banka hesabına aktarılır. 

Kısacası, İZBEP ile pamuk ticaretinde 

sınırlar ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Üstelik sadece pamuk ve tekstil sektörü 

temsilcileri değil pamuğa yatırım yapmak 

isteyen tüm yatırımcılar bu hizmetten 

faydalanabilir.  İçerisinde bulunduğumuz 

2015/16 sezonunun ilk dört ayında 

İZBEP’de 244 bin 531 elüs el değiştirdi. 

İşlem hacminde geçen sezonun tamamına 

göre artış oranı yüzde 279.  Sezonun 

tamamlanmasına sekiz ay olduğu ve 

ELİDAŞ’ın yüzde 81’i dolu olduğu dikkate 

alınırsa, İZBEP’deki işlem miktarının 

çok daha artacağını söylemek mümkün. 

Bu arada, İzmir Ticaret Borsası olarak 

işlem hacminin artması amacıyla sistem 

iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. 

Önümüzdeki dönemde İzmir dışı önemli 

tekstil merkezi illerde İZBEP, ELİDAŞ ve 

İZLADAŞ tanıtım faaliyetlerine ağırlık 

vereceğiz” diye konuştu. 

Kocagöz konuşmasının son 

bölümünde ELİDAŞ ve İZBEP’le ilgili 

olarak toplantı boyunca ifade edilen 

başarılara ulaşılmasında devletin depolama 

ücretlerine sağladığı destek ve vergisel 

destekler ile ihtiyaç duyulan mevzuat 

altyapısının hazırlanmasının oldukça 

önemli bir rol oynadığını ifade ederek, “Bu 

konuda tüm yetkili kurumlara ve sisteme 

inanarak pamuklarını ELİDAŞ’a getiren 

pamuk sektörünün temsilcilerine  çok 

teşekkür ediyoruz.  Ayrıca, başta böyle bir 

vizyonu ortaya koyarak ELİDAŞ projesini 

başlatan, Meclis Başkanı olmaktan gurur 

duyduğum ilklerin borsası İzmir Ticaret 

Borsası’na, Yönetim Kurulu Başkanımız 

Işınsu Kestelli nezdinde Borsa Yönetim 

Kurulumuza ve Meclisimize ve ELİDAŞ’a 

ortaklığı ile güç katan 18 ortağımıza 

teşekkürlerimizi sunuyor, ELİDAŞ ile 

“Türk tarımında büyük adım” atılmıştır 

diyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Barış Kocagöz 

ekonomi muhabirlerinden gelen soruları 

yanıtladı. Soru – cevap bölümünün 

ardından ekonomi muhabirleri İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Ercan Korkmaz, Yalçın 

Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 

Uçak ve ELİDAŞ yöneticileri eşliğinde tesis 

gezisi yaparak incelemelerde bulundu.
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Yazar Ayçe Dikmen tarafından 

yayına hazırlanan ve İzmir Ticaret Borsası 

(İTB) sponsorluğunda hayata geçirilen 

“Ege’nin Öncü Kadınları” adlı belgeselin 

ilk gösterimi İzmir Ticaret Borsası Yeni 

Meclis Salonu’nda 02 Aralık 2016 tarihinde 

düzenlenen etkinlikte yapıldı. Belgeselde 

Türkiye’nin ilk kadın emniyet müdürü, ilk 

paraşütçüsü, ilk muhtarı, ilk ortodontisti, 

ilk Danıştay başkanı, ilk baro başkanı ve 

ilk borsa başkanı olmak gibi pek çok ilkin 

Egeli kadınlar tarafından gerçekleştirildiği 

ortaya kondu.

Türkiye’de kadına seçme ve seçilme 

hakkının verilmesinin yıl dönümüne çok 

az bir süre kala gerçekleştirilen belgesel 

gösterimi Ege’de iş ve siyaset dünyasının 

öncü kadınları tarafından büyük ilgi gördü. 

Gösterim öncesi konuşma 

gerçekleştiren Türkiye’nin ilk kadın 

borsa başkanı,  İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

“İzmir denilince kimsenin aklına kötü 

bir şey gelmez. Hoşgörünün şehridir. 

Gülümsemenin, sohbetin şehridir. 

Türkiye’de en çok yaşanmak istenen 

kenttir. Denizdir, körfezdir, kahkahadır 

İzmir. Hasan Tahsin’in şehridir aynı 

zamanda; başkaldırmanın, teslim 

olmamanın şehridir. İyi yaşam kentidir. 

Girişimciliğin merkezidir. İzmir Ticaret 

Borsası, 122 yıllık tarihiyle bu ülkenin 

ilk ticaret borsasıdır mesela. İzmir, 

ilericiliğin yeşerdiği yerdir. İzmir dillerin, 

dinlerin, renklerin dans ettiği büyülü bir 

şehirdir. Genç nüfusu, uluslararası bin 

500 şirketi, 4 binden fazla ihracatçısı, 13 

organize sanayi bölgesi ve 2 serbest ticaret 

bölgesiyle İzmir Türkiye’nin en dinamik 

şehirlerinden biridir.  Türkiye’nin ikinci 

büyük tarım kentidir aynı zamanda. İzmir 

sadece güneşin, sağlığın, hoşgörünün, 

tarımın, turizmin ve ticaretin şehri değil 

kuşkusuz. İzmir aynı zamanda bir sanat 

kentidir. Huzur verir, geceleri de en az 

gündüzleri kadar sakin ve güvenlidir. Bir 

gurme kentidir. Zeytinyağından otlara bir 

sağlıklı mutfak merkezidir. Asklepion’un 

kapısında “Hades’in giremediği yer” yazar; 

İzmir hayattır” dedi.

Sözlerinin tamamının İzmir’i 

anlattığını, ancak eksik kaldığını ifade 

eden Işınsu Kestelli “İzmir’in 

alamet-i farikası kadındır esasen. 

Sevgili Ayçe’nin büyük bir emekle 

bir belgesel haline getirdiği 

Ege’nin Öncü Kadınları, bunu 

çok güzel anlatıyor. Evet, İzmir’in 

öncü kadınları, genç Türkiye 

Cumhuriyeti’nin fark yaratanları 

olarak tarihteki yerlerini çoktan 

aldılar. Ancak bizim bu başarı 

hikayelerini yükselterek geleceğe 

taşıma sorumluluğumuz var. 

Ege’nin kadınları bu ülkenin ilk 

doktoru, ilk valisi, ilk muhtarı, ilk 

hakemi, ilk Borsa Başkanı, ilk Baro Başkanı 

olmuş olabilirler. Ama yarınlara daha 

büyük bir miras bırakmak durumundayız. 

Bizim çocuklarımız, dünyanın ilkleri 

arasında yerini almalı. İlk Nobel 

ödülünü Egeli bir bilim kadını aldığında, 

sporda bir Egeli kızımız Dünya Rekoru 

kırdığında, Egeli bir kadın sanatçımızın 

eseri küresel müzayede salonlarında satış 

rekoruna ulaştığında, kızlarımız dünyada, 

Ege’nin öncü kadınları 

gururlandırdı

BELGESELBELGESEL
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isimlerini verdikleri bilimsel buluşlara imza 

attıklarında, kendimizi gerçek anlamda 

başarmış hissedebiliriz” diye konuştu.

Günümüzde Türkiye’de milyonlarca 

kız çocuğunun var olabilmek için ne yazık 

ki kardelenler gibi efor sarf etmek zorunda 

bırakıldığına dikkat çeken Kestelli, “Eğer 

Türkiye Ege’den başlayarak kızlarımızın 

üstündeki kristal tavanı kırmayı başarırsa, 

gerçek anlamda yeni bir devrimin 

kapılarını ardına kadar açmış oluruz. Bunu 

başarabilen siyasetçiler de, ortaya çıkacak 

özgür ve yaratıcı nesille birlikte tarihe 

geçer. Bize bu konuları konuşma fırsatı 

verdiği için sevgili Ayçe’ye tekrar teşekkür 

ediyorum” dedi.

Ayçe Dikmen ise Türkiye’nin ilk 

kadın emniyet müdürü, ilk paraşütçüsü, 

ilk muhtarı, ilk ortodontisti, ilk Danıştay 

başkanı, ilk baro başkanı ve ilk borsa başkanı 

olmak gibi pek çok ilkin Egeli kadınlar 

tarafından gerçekleştirildiğini, ancak 

bunların yeterince bilinmediğini kaydetti. 

Dikmen, “Amacım bu öncü kadınların 

bizlere, arkalarından gelen kadınlara cesaret 

ve ilham kaynağı olmalarını sağlamaktı. 

Öncü kadınlarımıza hem öncü oldukları 

hem de bilgi ve deneyimlerini cömertçe 

paylaştıkları için teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 

belgeselin gösterimi gerçekleştirildi. 

Gösterimin ardından konuklar anı 

fotoğrafında biraraya geldi

Belgeselde kimler yer aldı?

Işınsu Kestelli (Türkiye’nin ilk kadın 

Borsa Başkanı), Ayşe Mayda (Türkiye’nin 

ilk kadın ortodontisti), Benal Nevzad 

Arıman (TBMM’ye giren ilk İzmirli kadın 

vekil), Dilhan Eryurt (NASA’da görev alan 

ilk Türk Bilim Kadını), Feriha Sanerk 

(Türkiye’nin İlk Kadın Emniyet Müdürü), 

Filiz Eczacıbaşı Sarper (Avrupa Festivaller 

Birliği’nin İlk Türk Yönetim Kurulu 

Üyesi, Dünya Koreoloji Kütüphanesi’ne 

ilk Türk eserini kaydettiren Koreolojist), 

Firuzan İkincioğulları (Türkiye’nin ilk 

kadın Danıştay Başkanı), Gül Esin Hanım 

Türkiye’nin ilk kadın muhtarı), Işılay Saygın 

(Türkiye’nin ilk Çevre ve Turizm Bakanı), 

Lale Aytaman (Türkiye’nin ilk kadın valisi), 

Mazlume Yüce (Türkiye’nin ilk kadın 

noteri), Sakine Öz (Manisa’nın ilk kadın 

milletvekili), Sema Pekdaş (İlk kadın baro 

başkanı), Yıldız Eruçman (Türkiye’nin ilk 

kadın paraşütçüsü) ve Zuhal Yorgancıoğlu 

(Türkiye’nin ilk kadın modacısı)
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Hakkari Şemdinli ve Yüksekovalı 

9-10-11 ve 12. sınıflardan oluşan 20 kişilik 

lise öğrenci grubu ve iki rehber öğretmen 

İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde 

yarı yıl tatillerini geçirmek üzere İzmir’e 

geldi.  Yüksekova Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın talebiyle, zorlu koşullar altında 

öğrenimlerine devam eden Yüksekovalı 

gençlerin tatilde moral depolamaları adına 

düzenlenen organizasyon kapsamında 

öğrenciler bir hafta boyunca İzmir’de 

ağırlandı.

Ziyaret programının son gününde 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz, 

Yalçın Yılmaz, Genel Sekreter Erçin 

Güdücü ve Başkanlık Danışmanı Dilara 

Sürgü, Hakkarili öğrenciler ile birlikte 

İzmir Valisi Mustafa Toprak’ı makamında 

ziyaret etti. İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Borsa olarak 

özellikle çocuklar ve gençler ile ilgili sosyal 

sorumluluk projelerinde yer almaktan 

memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 

öğrencilerin güzel vakit geçirebilecekleri 

bir ortam yaratabilmenin kendilerini 

oldukça mutlu ettiğini ifade etti. 

İzmir Valisi Mustafa Toprak ise 

“Böyle güzel bir organizasyona imza 

attıkları için Borsamızı tebrik eder, 

kendilerine teşekkür ederiz. Sosyal 

sorumluluk projelerine her zaman katkı 

sağlıyorlar. Böyle köklü kurumlarımızdan 

sosyal sorumluluk içeren projelerde 

her zaman öncülük bekliyoruz” dedi. 

Öğrencilerden gezi programında gidilen 

yerler hakkında bilgi alan Toprak, “Yapılan 

program İzmir’i tanımak için oldukça güzel 

olmuş. Hepinize sıkıntısız, güzel bir ortam 

içerisinde başarılı bir eğitim hayatınızın 

olmasını dilerim” diye konuştu. 

Ziyaret esnasında Vali Toprak, 

Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenek’i 

arayarak telekonferans ile görüşme yaptı. 

Çenek görüşme esnasında, Borsaya 

teşekkür ederek, “Gezi programı sayesinde 

gençlerimizin ufku açıldı, gençlerin 

geleceklerini tayin ederken onlara iyi 

örnek teşkil edebilmek oldukça önemli. 

Onlar memleketleri için oldukça güzel 

işlere imza atacaklar, bundan eminiz” diye 

konuştu. Ziyaret programının sonunda 

Vali Toprak, İTB heyeti ve öğrenciler anı 

fotoğrafında bir araya geldiler.

Borsa’dan öğrencilere bir haftalık 

şehir turu

İzmir Ticaret Borsası 

organizasyonunda İzmir’e gelen öğrenciler 

ziyaretin ilk gününde İzmir Ticaret 

Hakkarili öğrencilerin sömestr 

tatiline İzmir Ticaret Borsası ev 

sahipliği yaptı

SOSYAL SORUMLULUKSOSYAL SORUMLULUK
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Borsası’na gelerek 

Borsa işleyişi ve salon 

seansları hakkında bilgi 

aldı. Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan 

Korkmaz tarafından 

karşılanan öğrenci 

grubuna Borsa’nın 

faaliyet alanlarına ilişkin 

sunum gerçekleştirildi. 

Sunumun ardından 

öğrenciler İTB Üzüm 

Salonu ve Pamuk 

Korbeyini ziyaret 

ederek seanslara katıldı. 

Öğrenciler Borsa’nın 

ardından Uzay Kampı ve 

Göztepe Spor Kulübü’nü 

ziyaret etti.

Z i y a r e t 

programının ikinci 

günü kapsamında Sasalı 

Doğal Yaşam Parkı, 

Ege Üniversitesi ve 

TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu 

İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel’e ziyaret 

gerçekleştirildi. Ziyaretin ilk durağında 

Doğal Yaşam Parkı’nda keşif gezisi yapan 

öğrenciler, ardından Ege Üniversitesi’nde 

fakülteler, üniversite ve kampus yaşamı 

hakkında bilgilendirildi. Üniversitenin 

ardından Aysel Öztezel tarafından 

ağırlanan öğrencilere Kadın Girişimciler 

Kurulu faaliyetleri tanıtılarak, kadın 

girişimciliğinin, kadının ekonomiye katkısı 

adına taşıdığı öneme ilişkin bilgi aktarıldı. 

Ziyaretin son durağında öğrenciler sinema 

aktivitesine katıldı.

Üçüncü günde Efes, Selçuk, 

Meryemana, Şirince turu yapılarak rehber 

eşliğinde öğrencilere İzmir’in tarihi 

güzellikleri tanıtıldı. Dördüncü gün ise 

MÜZİKSEV, Kordon Turu ve öğrencilerin 

ulaşım sponsoru Sunexpress’in 

Gaziemir’deki Ofisi ziyaret edildi. Ziyaretin 

son durağı ise Folkart binası ve Folkart 

Sanat Merkezi oldu.

Programın dördüncü ve beşinci 

günü kapsamında Çeşme, Urla, Seferihisar, 

Karşıyaka, Kemeraltı Çarşısı ve Agora 

Kazı Alanı ziyaret edildi. Programın son 

gününde Valilik ziyaretinin ardından 

öğrenciler İnciraltı turu yaptı. Akşam 

ise İzmir Ticaret Borsası yöneticilerinin 

katılımlarıyla veda yemeği düzenlendi. 
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Uluslararası Pamuk Danışmanları 

Komitesi (ICAC-International Cotton 

Advisory Committee) 74. Genel Kurul 

Toplantısı, 6-11 Aralık 2015 tarihleri 

arasında Hindistan’ın Bombay kentinde, 

41 ülke ve 9 uluslararası kuruluş 

temsilcilerinden oluşan 398 kişilik bir 

katılımla yapıldı.

Türkiye’nin Ekonomi Bakanlığı 

Müsteşarlığı düzeyinde temsil edildiği 

toplantıya,  İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi 

(UPK) Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar, Ulusal 

Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Prof.Dr. 

Ünal Evcim katıldı.   

ICAC 74.Genel Kurul Toplantısı’nı 

değerlendiren İTB Meclis Başkanı ve UPK 

Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, 

toplantıda, dünya pamuk sektörünün 

mevcut durumu, genel eğilimleri ve 

geleceğine ilişkin üst seviyede bilgi alış 

verişi yapıldığını ve hararetli tartışmalar 

yaşandığını söyledi. 

Barış Kocagöz, “Dünya pamuk 

üretiminin neredeyse yüzde 80’i GDO’lu 

tohum ile gerçekleştiriliyor. Bu bölgelerde 

İTB Meclis Başkanı ve UPK Başkanı Barış Kocagöz:

Türk çiftçisini tekrar pamuğa 

yönlendirmek için acil önlem paketi şart

ICAC

Soldan sağa; Leon Piçon (IPUD Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Hasdemir (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), Çiğdem Önsal (EİB Genel Sekreter Yrd.), Süleyman Kocasert (DENİB Bşk.), 

Barış Kocagöz (İTB Meclis Başkanı), Tarık Sönmez (Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yrd.), Sabri Ünlütürk (EİB Koordinatör Bşk.), Yasemin Özak Coşkun (Ekonomi Bakanlığı Uzmanı), Ali Berk (Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) ve Ezgi Yılmaz Arz (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
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halen ilaç kullanımının yaygın ve geni 

ile oynanmış çeşitlere karşı zararlıların 

neredeyse her yıl adaptasyon sağladığını 

gözlemledik. Bu da GDO’suz üretim 

yapan ülkemizi bir kere daha rahatlatmalı. 

Üstelik verim sıralamasında halen 2’nci 

sırada olduğumuzu da hatırlamalıyız. 

Ayrıca Amerika ve Avustralya dışındaki 

diğer ülkelere göre ülkemizin pamuk 

üretiminde ve hasadında makinalaşma 

ve modern tarım tekniklerinde önde 

olduğunu gözlemledik” dedi.

Türkiye’de bu sezon pamuk 

ekim alanlarında,  geçen yıla oranla 

%22 oranında bir daralma olduğunu 

belirten Kocagöz, “Sezon başında iklim 

koşullarının iyi seyretmesi alandaki bu 

daralmanın yüksek verimle bir ölçüde 

giderileceği ümidini doğurmuştu. Ne 

yazık ki, çiçeklenme evresindeki aşırı 

sıcaklardan kaynaklandığı tahmin edilen 

döllenme yetersizliği nedeniyle bu beklenti 

gerçekleşmedi ve tarla verimlerinde geçen 

yıla oranla %20 dolayında bir azalma; bu 

duruma bağlı olarak da rekoltede düşme 

tahmin ediliyor. Fiyatların yeterince güçlü 

seyretmemesi, durumu daha da kritik hale 

getiriyor” diye konuştu.  

Bu koşullarda Türk çiftçisini  tekrar 

pamuk ekmeye yönlendirmek için acil 

önlemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan 

Kocagöz, İTB ve UPK olarak yeni Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 

nezdinde girişimlerde bulunacaklarını 

söyledi. Kocagöz, pamuk sektörünün 

genel ve güncel sorunlarının çözümü için 

hazırladıkları öneri paketinde yer alan 

maddeler hakkında şu bilgileri verdi: 

 “Pamuk desteklerinin 500 kg/ da  

verimle sınırlandırılarak suistimallerin 

engellenmesi ve hak edenlerin en 

az 85 Krş gibi daha yüksek primle 

desteklenebilmesi imkanının elde edilmesi 

ve böylece desteklemeyle öngörülen 

üretim ve kalitenin geliştirilmesi amacının 

gerçekleştirilmesi. Desteklerin en az 5 yıllık 

bir dönem için önceden ilan edilmesi ve 

dönem boyunca kararlılıkla uygulanması; 

ödemelerin en geç Mart ayı içinde 

yapılması. Mazot, gübre, ilaç, makina gibi 

Üretim girdilerinde KDV’nin kaldırılması 

veya %1’e düşürülmesi.  Yerli pamuk 

kullanan sanayicilerin desteklenmesi. 

Pamuk istatistiklerinin daha doğru, 

gerçekçi kılınması.” 

6-11 Aralık 2015 tarihleri arasında 

Hindistan’ın Bombay kentinde yapılan 

Uluslararası Pamuk Danışmanları 

Komitesi (ICAC-International Cotton 

Advisory Committee) 74. Genel Kurul 

Toplantısı’nda öne çıkan konular:

sezondur süregelen “arz fazlalı” dönemden 

sonra ilk kez bu sezon (2015/16) tüketimin 

gerisinde kalacağı sekretarya tarafından 

rapor edildi. Buna karşın, dünya 

stoklarının yüksek seviyelerde kalması ve 

uluslararası pamuk fiyatlarının zayıflığını 

sürdürmesinin beklendiği belirtildi.  

Benzer şekilde dünya ekonomisindeki 

düşük büyüme oranları ve polyester başta 

olmak üzere sentetik elyaflarla rekabetin 

zorlaşması nedenlerinden ötürü pamuk 

talebindeki düşük oranlı artışın süreceği 

görüşü benimsendi.  

desteklerinin 2014/15 sezonunda, verilerin 

toplanmaya başladığı 1997/98 sezonundan 

bu yana en yüksek  değer olan 10.4 Milyar 

dolar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. 

Bu bağlamda 2011/12 - 2014/15 arasındaki 

devlet müdahalelerinin sonucunda oluşan 

büyük stokların pamuk pazarına yön 

verecek temel göstergelerin, öngörülebilir 

bir gelecek için belirlenmesinde anahtar 

rol oynamayı sürdüreceği düşünülüyor.

yönlü yaklaşımı gerektiriyor. Uluslararası 

ticareti kolaylaştırmak için önlemlere 

ihtiyaç duyuluyor. Komite Özel Sektör 

Danışma Paneli’nin (PSAP) bitki sağlığı 

sertifikalarının standardize edilmesi 

ihtiyacıyla ilgili, Sekreterliğin üye ülkelerle 

birlikte konunun WTO nezdindeki 

farkındalığın geliştirilmesine yönelik 

çalışması önerisini benimsemiş bulunuyor. 

PSAP ayrıca pamuk fümigasyon 

gereksinimlerinin ülkeler arasında büyük 

değişiklikler gösterdiğine dikkat çekmekte 

ve sekreterliği bu farklılıkların azaltılması 

olanaklarını araştırması için bilgilendirmiş 

bulunmaktadır. 

sürdürülebilirliğin tutundurulabilmesi için 

tahkim tazminat icrasının geliştirilmesi 

zorunlu görülüyor.   Pamuk üretiminin 

sürdürülebilirliği  perakendeciler ve 

tüketiciler nezdindeki önemini arttırıyor. 

tümüyle elimine edilip edilemeyeceği 

tartışılıyor.

üretimini olumsuz etkilediği konuşuluyor.

mekanizasyonu için yeni araştırmalara 

ihtiyaç duyuluyor.

(politik) kararlar için hayati önem arz 

ediyor.
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Hazırlayan

Serap Dikmen AHMETOĞLU
İzmir Ticaret Borsası

Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

Şefi

Türkiye, Baharat  ve Aromatik Bitkilerde 

marka olmak için potansiyelini  ortaya 

çıkarmak zorunda

6 Sorun

6 Çözüm 

1. Ruhsatsız ilaç kullanımı ve zirai ilaç kalıntısı

2. Doğadan toplanan ürünlerde yapılan zamansız ve yanlış 

toplama

3. Üreticiye verilecek tohum, yumru, fide, çelik gibi 

genetik materyal yok

4. Türkiye baharat ve aromatik bitkilerdeki potansiyelini 

kullanamıyor

5. Tarımı yapılan kekik, kimyon, anason gibi ürünlerde 

tarımsal destekleme yok. 

6. DİR Genelgesi kapsamında ürünlerin dahilde işleme 

süresinin 8 ay ile sınırlanması yetersiz kalıyor. 

1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca bazı ilaçların 

ruhsatlandırılması ve yasaklı ilaçların kulllanılmasını 

engellemesi gerekiyor

2. Doğadan ürün toplayan üreticiler için eğitim ve 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, üretim de ve hasat 

çok sıkı bir kontol altına alınmalı

3. Üreticiye ıslah edilmiş, kültüre alınmış, daha yüksek 

yağlı çeşitler sunulmalı.

4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve üniversite 

üçgeni ortak çalışmalar ve projeler üretmeli.

5. Tarımı yapılan ürünlerde tarımsal destekleme 

yapılmalı, doğadan toplanan ürünlerde Ormaniye 

kaldırılmalı ve o miktar kadar da orman köylüsüne destek 

sağlanmalı

6. Firmaların planlı çalışabilmeleri adına dahilde işleme 

süresi 10 ay’a çıkarılmalıdır ve ürünlerin karakteristik, 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinin Gıda Kodeksi Baharat 

Tebliği’nde yer alması gerekir
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Meslek Komiteleri Köşesinin bu 

sayımızdaki konuğu Baharat ve Aromatik 

Bitkilerin Toptan Ticareti Komitesi oldu. 

İTB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar 

Nacak moderatörlüğünde bir araya gelen 

Komite Başkanı Celil Önder Türer, Başkan 

Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, üyeler 

Dr. Tayfur Akın, Mustafa Şamasas ve Yusuf 

Kurtuluş oluşturdukları beyin fırtınasıyla 

sektörlerine ait avantajları, sorunları ve 

çözüm önerilerini ortaya koydular. 

Komite üyeleri dünyada önemli bir 

oyuncu oldukları sektörde, ülkemizin 

sahip olduğu büyük potansiyele değindiler 

ve yaşadıkları sorunlar çözümlendiği 

takdirde bu ürünlerin ticareti ve ihracatının 

çok daha büyük rakamlara ulaşacağının 

altını çizdiler. Başta kekik olmak üzere 

denetimlerin sıklaştırılarak özellikle zirai 

ilaç kullanımına bir standart getirilmesi 

gerektiğini savunan komite üyeleri, bu 

ürünlerde sürekliliğin sağlanmasının da 

önemini vurguladılar.

Toplantı sırasında çok verimli 

geçen beyin fırtınasına ait notları ilgiyle 

okuyacağınızı umuyoruz. 

Dr. Pınar Nacak: Dünya pazarlarında 

tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her 

geçen gün giderek artmaktadır. Baharat 

ve aromatik bitkiler pazarında Türkiye’nin 

konumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Dr. Tayfur Akın: Baharatlar 

dünya genelinde spice ve herb olarak 

adlandırılıyor. Spice olarak tanımlananlar 

kimyon, karabiber, kişniş gibi tohumlar, 

herb dediklerimiz ise kekik adaçayı 

biberiye mercanköşk gibi yaprağından 

faydalandığımız yapraklı bitkiler. Türkiye, 

dünyada herb pazarında çok önemli 

bir oyuncu. Ülkemiz, bilhassa kekik, 

adaçayı, defnede dünyanın en büyük, en 

önemli üreticisi. İnsanların refah seviyesi 

yükseldikçe, doğal olarak  bu ürünlere 

talepleri de artıyor. Böylece pazarda tedrici 

olarak büyüyor. 

Celil Önder Türer: Ülkemizde 

yetişen ürünlerin yaklaşık yüzde 95 

oranındaki ihracata gidiyor. Gerek 

kültür gerekse doğada toplanan ürünler, 

bu ürünler Yurt içinde bunların pek 

tüketimi yok. Yurtdışı bizden spect talep 

etmekte. Biz bu spectlere muhakkak 

uyum sağlamak zorundayız. Bunun için 

bu ürünlerin üretim esnasında kuralına 

uygun bir şekilde yetiştirilmesi ve uygun 

koşullarda hasat edilmesi gerekiyor. Bir 

ürün ne kadar iyi yetiştirilirse, işletmeler 

de o kadar kaliteli ürün yapmakta. Bazı 

fiziksel analizleri, elemeleri tesislerimiz 

yapabiliyor, ancak kimyasal analizlerde 

örneğin pestisitten dolayı herhangi bir 

sorun olduğunda tesislerimiz yeterli 

olmuyor. Bu nedenle Türk kekiğine rağbet 

azalabiliyor. Şu anda kekikte Avrupa’da 

en büyük sorunumuz pestisitten dolayı 

spectleri tutturamamamız. Dünya 

pazarında bu ürünlerde Türkiye kekikte ve 

defnede lider konumunda. Kekik üretimi 

bir konvansiyonel şekilde yapılmakta yani 

Moderatör

Dr. İ. Pınar NACAK

İzmir Ticaret Borsası

Genel Sekreter Yardımcısı
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kültür, bir de doğadan yani dağlardan 

toplanan kekik var. Bu kekikler üretim 

esnasında ilaç verilirse, verilen ilaç kontrol 

edilmezse, zamanında hasat edilmezse veya 

zamanında gübresi verilmezse istenilen 

spectlere haiz olmamakta. Hatalı üretilen 

bir kekiği daha sonra tesislerde düzeltme 

imkanı yok. Örneğin ruhsatsız bir ilaç 

verilmiş bir kekik bizim tesislerimizde 

pestisitten ari olamamakta.  Çünkü bu 

gözle gözüken bir şey değil ancak analiz 

gibi yöntemlerle ortaya çıkıyor. İlk etapta 

takip edilmeden yapıldıysa sonradan 

bunun bir çaresi yok. 

Nurettin Tarakçıoğlu: Tespitiniz 

gayret doğrudur dünyadaki talep 

artar iken, maalesef ülkemiz bu talebi 

karşılamak üzere gereken hiçbir faaliyette 

bulunmuyor. Bırakın yeni ürünlerin 

piyasalara sunulması mevcut ürünlerin 

miktarını ve kalitesini artırmak üzere 

dahi hiçbir girişimde bulunulmuyor. 

Anadolu’da var olduğu söylenen yüzlerce 

endemik bitkiye ulaşmak için gerekli yasal 

düzenlemeler olmadığı için doğal gelir 

kaynağı olan bu ürünler kendi doğası 

içinde değersiz bir şekilde yok olup gidiyor.

Dr. Pınar Nacak: Üretimde kalite 

sorunları mevcut mu? Doğadan toplanan 

ürünlerle, kültür üretimi yapılan ürünlerde 

benzer kalite sorunları mevcut mudur? 

Zirai ilaç kalıntısı sektör için sorun teşkil 

ediyor mu?

Dr. Tayfur Akın: Spice ve herb 

olarak yapılan genel adlandırmanın 

yanında Türkiye özelinde tarımı yapılan 

bitkiler, doğadan toplanan bitkiler olarak 

da bir ayrıma gidebiliriz. Adaçayı, kekik, 

defne, biberiye doğadan toplanıyor. Tarımı 

yapılan bitkiler ise, son yıllarda giderek 

arttı. Kekiğin yüzde 10-15’i doğadan 

toplanıyor, yüzde 80-85’inin artık tarımı 

yapılıyor.  Adaçayının çok az tarımı 

yapılıyor ama, tohumlardan kimyon, 

anason, rezene, yapraklı bitkilerden de 

yukarıda bahsettiğim gibi kekik en çok 

tarımı yapılan bitkiler. Bir kısım doğadan 

toplanan bitkilerin tarımı yapılmaya 

başlanınca ürün devamlılığı avantajının 

yanında sorunlar da başladı. Tarımı yapılan 

ürünlerde, kısa sürede zirai ilaç problemi de 

başladı. İşin kötüsü bu bitkilerin hiçbiri için 

Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlanmış 

ilaç yok. Mesela Kimyon ve Anason için 

ruhsatlı ilaç var. Fakat bilhassa kekikte, 

hiçbir ilaç kekiğe ruhsatlı değil. Üretici 

kurallara, yönetmeliklere uyduğu takdirde 

kekik için hiçbir ilaç kullanmaması gerek. 

Ama maalesef kullanıyor. Tarımı yapılan 

kekikte en temel sorun zirai ilaç kalıntısı. 

Bunun için sektör olarak mücadele 

ediyoruz ama bunun çözümü için Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gerekli 

çalışmaları yapması, ihtiyaç varsa bazı 

ilaçları kekik için ruhsatlandırması ve 

yasaklı ilaçların kullanılmasını engellemesi 

gerekiyor. 

Celil Önder Türer: Üretimde kalite 

sorunu çok büyük ve ciddi. Üretimi,  

ürünün yetiştirilmesi ve tesislerimizde 

üretim olarak ayırabiliriz. Yapmış 

olduğumuz çalışmaların tamamı ihracat 

olduğu için yurtdışından gerekli spectleri 

tamamıyla yerine getirmez ise kesinlikle  

bu ürünlere ilgi bulamıyoruz, almıyorlar.

Nurettin Tarakçıoğlu: Üretimi 

yapılmaya başlanan ürünlerin kalite 

sorunları tarımın genelinden biraz daha 

farklı olarak karşımıza çıkmakta. Hasat 

öncesi ve sonrası olarak belirtebileceğimiz 

bu sorunlar üretim alanlarının gerekli ön 

hazırlıklar sonrası ekim yapılmasından, 

otla mücadele, toprak kalitesi gibi önemli 

detaylar ve hasat sonrası ürünlerin 

kurutulması, gereksiz olan kısımların 

üründen ayrıştırılması ve sonuçta 

depolanması gibi birçok detayın birlikte 

takibini gerektirmekte. Doğadan toplanan 

ürünler de kültürü yapılan ürünlerle aynı 

sorunları kısmen olsa da yansıtmakta. 

Bilinçsizce kullanılan zirai ilaç kalıntısı her 

gün daha büyük bir sorun olarak karşımıza 

çıkmakta.

Dr. Pınar Nacak: Baharat ve 

aromatik bitkilerin bir çoğunda kültür 

üretimi olduğunu biliyoruz. Daha farklı 

hangi ürünlerde, kültür üretimine ihtiyaç 

vardır?

Dr. Tayfur Akın: Kekik daha önce 

doğadan toplanıyordu son 15 yıldır tarımı 

yapılıyor. Denizli’nin Pamukkale ilçesinin 

köylerine çok iyi uyum sağlamış durumda. 

Kekiğin tarımına başlanması çok faydalı 

oldu. Hem ormandaki kekiğin nefes 

almasını sağladı hem de ihracatçıya daha 

homojen ve sürekliliği olan hammadde 

sağlandı. Tarımı yapılan ürünlerdeki 

sorun zirai ilaç kalıntısı demiştik. Doğadan 

toplananlarda ise önemli sorunlar zamansız 

toplama, yanlış hasat, yanlış toplama.  

Vatandaş komşusundan önce dağa çıkıp, 

önce ben toplayayım düşüncesiyle, bitki 

yeterince olgunlaşmadan,  uçucu yağı 

yapraklarda oluşmadan toplamaya erken 

gidiyor, bu sefer hem kaliteyi düşürüyor, 

hem o güzelim ürün ihracatlık  vasfını 

kaybediyor. Ya da gidiyor bitkiyi köküyle 
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söküyor. Ertesi seneye artık o bitkiden 

eser kalmıyor. Halbuki bitki uygun şekilde 

kesilse, ertesi sene tekrar ürün verecek. 

Veya Salepte olduğu gibi, gidiyor oradaki 

bütün yumruları alıyor, halbuki bir yumru 

bırakmak durumunda ki, ertesi sene o 

yumru bir daha salep üretebilsin. 

Bazı bitkilerde kültür üretimine gerek 

var. Kekikte yapıldı. Adaçayında da olabilir. 

Defnede olmayabilir, defne ormanlarımız 

çok, onda ihtiyaç görünmüyor. Tarımı 

yapılması gereken daha farklı ürünler 

de çıkabilir. Melisa, papatya, marjoram 

(mercanköşk) olabilir. 

Celil Önder Türer: Arasında bir 

fark yok. Üretim esnasında gübre ilaç ve 

benzeri maddeleri verirlerken ruhsatlı 

olanları kullanırlarsa pek fark etmez, 

ruhsatsız ilaç kullanmaları durumunda 

çok ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Nurettin Tarakçıoğlu: Aslında 

mümkün olan her ürünün muhakkak 

kültürünün yapılması gerekmekte. Bu 

ürünlerin kültürünün verimli bir şekilde 

yapılmasının sağlanması ve gerçekten 

üretim miktarlarının yüksek olması 

dünyada önemli bir oyuncu olmak istiyor 

isek gereken en önemli şartlardan biridir.

Dr. Pınar Nacak: Tıbbi ve 

aromatik bitkilerle ilgili çeşit geliştirme 

çalışmalarına ihtiyaç var mı? Talep artıkça, 

pazarlar genişledikçe, standartlara uygun, 

nitelikli, daha homojen ürünlere olan 

ihtiyaç artacak sanırım, bu nedenle de çeşit 

geliştirme sektörün öncelikli konusu mu?

Dr. Tayfur Akın: Kültüre alınan 

kekik, adaçayı, kimyon gibi ürünlerde 

üretici,  tohumu bir yıl öncekinden alarak 

devam ettiriyor. Bakanlığın, bu ürünleri 

yetiştirmek için üreticiye vereceği tohum, 

yumru, fide, çelik gibi genetik materyal 

yok. Bu konuda da Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nın çalışma yapması 

gerekir. Üreticiye, ıslah edilmiş, kültüre 

alınmış, daha verimli, yüksek yağlı çeşitler 

sunulmalı. 

Celil Önder Türer: Çeşit geliştirmeye 

çok ciddi bir ihtiyaç var. Adı kekik olan 

ürünlerin hepsinin ihracatını yapıyoruz. 

Kiminin rengi sarı, kimininki yeşil,  

hepsinin adı kekik. Yurtdışı hepsini ayrı 

ayrı istiyor. Köylü çuvala hepsini karıştırıp 

getiriyor, ayıklamakta zorlanıyoruz . 

Bilhassa kekikte  sanayi yani parfümeri, 

gıda ve kozmetikte kullanım için yağının 

alınması ve  baharatlık tüketimi olarak iki 

çeşit geliştirilirse çok daha iyi olur. 

Nurettin Tarakçıoğlu: Röportaj 

esnasında daha önce belirtmeye 

çalıştığım konulardan en önemlisi budur. 

Çeşidi arttırmak ve en önemlisi bu 

çeşidi sürdürebilir ve uluslararası kalite 

standartlarına uygun bir şekilde piyasalara 

verebilmek çok önemlidir. Sonuçta bu 

ürünler sanayilere ara mamül olarak 

ulaştırılmaya çalışılmakta ve  bitmiş 

ürünler elde edilmektedir. Uzun süreli 

araştırmalar sonucu ortaya çıkan ve 

tüketiciye ulaşan ürünlerde süreklilik çok 

önemlidir.

Dr. Pınar Nacak: Baharat ve 

aromatik ürünlerde  Türkiye bir  marka 

haline gelebildi mi? 

Dr. Tayfur Akın: Türk kekiği, Türk 

defnesi, Türk adaçayı bir markadır. Diğer 

ürünler, başka ülkeler de var ama bu üç 

üründe Türkiye dünyada lider konumunda. 

Celil Önder Türer: Türkiye bir 

marka halinde ama unutmamamız gereken 

bir şey daha var. 10 yıl önce dünya kekik 

tüketiminin yüzde 80-85’ini Türkiye 

karşılıyordu. Bu oran şu an yüzde 70’lerde. 

Türkiye’de üretim arttı, ancak yurtdışında 

tüketim de çok arttı. Ama oransal olarak 

baktığımız zaman yeni rakiplerimiz 

çıktı. Peru, Şili, Meksika, Makedonya, 

Arnavutluk gibi ülkeler bize rakip çıktı, 

bizi çok  zorluyorlar. 

Nurettin Tarakçıoğlu: Üretim 

miktarlarımız ve çeşidimiz o kadar yetersiz 

ki yakın ve orta vade de Türkiye’nin 

marka olma ihtimali yok. Ancak kekik, 

defne yaprağı, adaçayı gibi birkaç üründe 

yurtdışı piyasalarda adımız geçerken yeni 

ürünler ilave ederek yerimizi ve marka 

olma yolunda ilerlemeliyiz. Uzun vadeli 

planların yapılması ve uygulanması gerek, 

ama o da bizim kültürümüzde ve yönetim 

biçimlerimizde maalesef yok.

Dr. Pınar Nacak: Sektörün en kısa 

vadede çözülmesi gereken, en önemli 

sorunu nedir?

Dr. Tayfur Akın: Kekikte Denizli’de 

lokalize olan üretimde kalite çok düştü. 

Kalitenin bir an evvel düzelmesi ve zirai 

ilaç kullanımının kontrol altına alınması 

lazım. 

Celil Önder Türer: Hayati önem 

taşıyan bir sorunumuz var:pestisit. 

Üretimde ve hasat döneminde çok sıkı 

bir kontrol altında olmalı. Bölge kontrol 

altında olmazsa ihracatımızı olumsuz 

etkiliyor. 

Nurettin Tarakçıoğlu: Lider 

olduğumuz ürünlerin üretim miktar 

ve kalitelerini arttırmak ve dünya 
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piyasalarından gelen talebin piyasalarda 

tahşiş olarak algılanmasının önüne geçmek 

gerekiyor.

Dr. Pınar Nacak: Baharat ve 

aromatik bitkilerde fiyat istikrarı var 

mıdır? Piyasa ve fiyat oluşumunda sıkıntı 

yaşanıyor mu?

Dr. Tayfur Akın: Geçmiş yıllarda 

hammadde fiyatları ve buna bağlı olarak 

ihracat fiyatları dengesizdi. Son üç, dört 

yıldır fiyat oluşumu geçmiş yıllara göre 

daha istikrarlı diyebiliriz.

Celil Önder Türer: Fiyat istikrarı, 

arz talebe göre değişiyor. Kimse bundan 

pek mağduriyet yaşamıyor.

Nurettin Tarakçıoğlu: Fiyat istikrarı 

var diyebiliriz, ama üretim miktarları ve 

talepler çok düşük olduğu için en ufak 

bir hareket piyasayı olumlu veya olumsuz 

etkileyebilmekte.

Dr. Pınar Nacak: Endemik bitki 

çeşitliliği fazla bir ülkeyiz. Ülkemiz, sahip 

olduğu coğrafi konum, toprak yapısı 

ve ekolojik koşulları nedeni ile baharat 

ve aromatik bitkilerde  oldukça büyük 

potansiyele sahip, bu potansiyelden  

yeterince yararlanabiliyor muyuz? Kalite 

ve kantite anlamında üretimde gelişme 

sağlanabilmesi  için neler yapılmalı?

Celil Önder Türer: Bizim için 

en önemli şey, yurtdışında ekonomik 

değeri olan ürünler, biz bunların 

peşindeyiz. Coğrafi konum olarak bunları 

yetiştirebilecek  floraya sahibiz. 

Dr. Tayfur Akın: Bahsettiğim 

birkaç üründe Türkiye önemli bir oyuncu. 

Kekikte, defnede bir numara, adaçayında 

önemli bir yere sahip. Ama daha birçok 

ürün ticari olarak üretilebilir, tarımı 

yapılabilir. Tıbbi ve aromatik bitkilere talep 

gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde de birçok 

endemik bitki var. Bunları özel sektör 

kendi programına göre üretiyor. Ama 

benim önerim; özel sektör, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı ve üniversite 

üçgeni olarak ortak çalışmalar ve projeler 

üretilmeli.  Ülkemize has bitkilerin ticari 

önemde olanlarını öne çıkarmalıyız. 

Nurettin Tarakçıoğlu: Hayır 

kesinlikle yararlanamıyoruz. Acilen 

ürün envanterinin ortaya konması ve 

uluslararası piyasalarda talebi olan 

ürünlerin önce toplanması sonra da 

üretiminin teşviği şart, ancak bunu verimli 

ve kalitesini bozmadan yapmak gerekiyor.

Dr. Pınar Nacak: Bir de ürün işleme 

sırasında kalite sorunları nelerdir? İşleme 

sürecinde  sorun yaşanıyor mu, kurutma 

yöntemleri uygun mu, kalite kaybı ya da 

ürün kaybı yaşanıyor mu?Sektörde tağşiş 

var mı, en çok hangi ürünlerde var?

Celil Önder Türer: Ürün işleme 

esnasında kalitede ciddi bir sorun yaşıyor. 

Almış olduğumuz ürünün yüzde 50’si sap, 

çöp ve yabancı madde. Bunu ayıklama, 

kırma, eleme işlemleri sırasında gerçek 

mala da zarar veriyoruz, onu da kaliteliyken 

kalitesiz hale sokuyoruz. 

Nurettin Tarakçıoğlu: Ürün işleme 

tesisleri yeterli donanıma sahiptir, ancak 

hasat sonrası tesislerimize gelecek olan 

hammaddenin işlenmesi ve depolanması 

gerektiği gibi yapılamamaktadır. Bundan 

dolayı, maliyetler yükselmekte ve kalite 

sorunları yaşanabilmektedir. Tağşiş 

konusu bundan bağımsız bir konudur. 

Sektörümüzde tağşişle ilgili maalesef 

bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış 

bir algı var. Özellikle, yurtdışından gelen 

taleplerin, birebir müşteri bilgisi dahilinde 

yapılan uygulamalar tağşiş olarak 

nitelendirilerek sanki Türk ihracatçısı 

yurtdışındaki müşterilerine uygunsuz 

ürün ihraç ediyor gibi duyurulması gerçeği 

var. Bu konuda yurtiçinde ve yurtdışında 

gerekli diyaloglar yapılmakta ve kısa 

sürede bu algıya son verecek uygulamalar 

ortaya çıkarmakta fayda vardır.

Dr. Tayfur Akın: Ürün işleme 

tesislerimiz gayet modern makinelerle 

donatılmıştır. Ancak çiftçiden aldığımız 

hammadde de kalite maalesef her yıl 

düşmektedir. Bu durum da müşteri 

tarafından talep edilen kaliteye ulaşmak 

için ürünleri işlemeyi zora sokmakta, 

maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır.

Tağşiş konusuna gelince; her 

üründe olduğu gibi kekik, adaçayı, 

defnenin de karakteristik, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri vardır. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı bu özellikleri, 

Gıda Kodeksi Baharat Tebliği’ne koyduğu 

ve ihracatıda bu özellikler ışığında kontrol 

ettiği takdirde, şayet tağşiş varsa, bu durum 

saptanmış olacaktır. 

Dr. Pınar Nacak: Tıbbı ve aromatik 

bitkilere dayalı sanayi sektörü kapasitesinde 

teknolojisinde gelişmeler var mı?

Nurettin Tarakçıoğlu: Tabi ki artan 

taleple birlikte sanayide gelişim göstermekte 

ve piyasaya yeni ürünler sunmak yolunda 

faaliyetlerini arttırmaktadır.

Celil Önder Türer: Tesisler gelişti, 

kapasite arttı son yıllarda. Türkiye çok 

ciddi tesislere sahip şu anda.

Dr. Tayfur Akın: Her sektörde 
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olduğu gibi bizim iş kolunda da tesislerimiz 

gelişiyor. Daha modern makineler 

kullanıyoruz. Bu konudaki yenilikler 

bizim mühendislerimiz ile makine 

üreticisi firmaların mühendislerinin ortak 

geliştirdikleri projeler ile oluyor.

Dr. Pınar Nacak: Baharat sektörünün 

gelişimi ve rekabet gücünü artırmak için 

neler önerirsiniz?

Celil Önder Türer: Sektörün 

gelişmesi için yapılması gereken en önemli 

şey üretim bölgeleri Tarım İl Müdürlükleri 

tarafından sıkı kontrol edilmeli. İlaç 

zamanında atılmalı, doğru ilaç atılmalı, 

doğru hasat yapılmalı. Bu sıra kontrol 

edilirse, sektörün yararına olur. 

Nurettin Tarakçıoğlu: Aslında 

yukarıdakilerin tekrarı olacak ama 

üretim miktarların ve çeşidin arttırmak. 

Bu ürünlerin dünya piyasalarına belli 

standartlarda ve sürdürülebilir ve 

izlenebilir bir zincirle sunmak şarttır.

Dr. Tayfur Akın: Bu yıl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Denizli’de kekik 

üretiminde “İyi Tarım Uygulamalarını” 

başlattı. İyi tarım uygulamalarını 

yapan üreticilerimize 100TL/dekar 

destek verecek. Üreticilerimiz adına 

Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Ancak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığımızdan, Ekonomi ve Orman 

Bakanlıklarımızdan başka taleplerimiz 

de var. Bilindiği üzere Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı,  üreticilere prim 

( fark ödemeleri ) desteği veriyor. Yağlık 

ayçiçeğine 30krş/kg, kütlü pamuğa 65 krş/

kg, aspire 45 krş/kg, kanolaya 40 krş/kg 

gibi. Bu destek,  tarımı yapılan kimyon ve 

anasona, hem orman altlarından toplanan, 

hem de tarımı yapılan kekik ve adaçayına, 

sadece ormandan toplanan defne ve 

biberiyeye, ıhlamura, ihracatı yapılan diğer 

baharat ve aromatik bitkilere verilebilir. 

Bunun yanısıra, Orman Bakanlığı, 

toplayıcıdan kestiği Rusumu (Ormaniye) 

sadece toplanan ürünü kayda almak için 

1-2 kuruş seviyesine indirilebilir. Bu 

durum kaçak, zamansız, hatalı toplamaları 

önleyecektir. Hatta Orman İdaresi hiç 

Ormaniye almaz. Tersine orman köylüsüne 

destek olarak her yıl kg başına belirleyeceği 

miktarda bir destekleme primi verirse, 

hem ülkemizin en yoksul kesimine maddi 

destek sağlamış olacak hem de üretimi 

tamamen kayıt altına almış olacaktır. 

Devlet, ayrıca baharat ve aromatik 

bitkileri işleyip ihraç eden ihracatçıya 

ihracat iadesi verebilir. 94/6401 sayılı 

ihracata yönelik devlet yardımları bazı 

ihraç tarım ürünlerine veriliyor. Hiçbir 

tarım arazisini işgal etmeyen, sadece 

ormanlarımızdan toplanıp ekonomiye 

kazandırılan veya başka tarım ürünlerinin 

yetiştirilemeyeceği kıraç, verimsiz 

topraklarda tarımı yapılan ve sanayici 

tarafından işlenip, ihraç edilerek ülkemize 

döviz kazandıran bu ürünler için de 

ihracatçıya ihracat iadesi verilmelidir. 

Diğer tarım ürünlerinde olduğu 

gibi baharat ve aromatik bitkilerde de 

DİR çerçevesinde yurtdışından teşvik 

kapsamında bazı baharat hammaddeleri 

getirilmekte, işlenmekte ve ihraç 

edilmektedir. Dahilde İşleme Rejimi 

Genelge’sinde belirtildiği üzere 09 ve 12 

G.T.İ.P. ile başlayan ürünlerde Dahilde 

İşleme İzin Belge süreleri 8 ay olarak 

belirlenmiştir. Bilindiği gibi tarım ürünleri 

sezonluk olduğundan, belirli bir zaman 

aralığında ithalatları yapılmak zorunda. 

Yurtdışı alıcılar ise ürünlerin 12 hatta 

14,16 aya yayılmış olarak yüklenmesini 

istiyorlar. Alıcıların, bir sene içerisinde 

istediği ürünler 8 ay içinde ithal edildiğinde 

ihtiyaçtan fazla ürün gelmiş oluyor ve süresi 

içinde ürünler gönderilemiyor. Dolayısı ile 

dahilde işleme izin belgesi de kapatılamıyor. 

Firmaların planlı çalışabilmesi için 8 ay 

süre yetmemektedir. 09 ve 12 G.T.G.P’te 

bulunan diğer mamullerden ayrı olarak 

mamul bazından belirtilmek üzere sürenin 

10 aya çıkartılmasına ihtiyaç vardır, bu 

düzenlemenin yapılması sektör için faydalı 

olacaktır. 

Celil Önder Türer: Bu, tarım 

ürünlerinde yüzde 25 kar marjı anlamına 

geliyor. Bu kar marjı ile bu ürünler 

satılamaz, kolay değil. Dahilde İşleme 

Rejimi bizim önümüzü açacaksa bu süre 

sorunu aşılmalı ve kar marjını aşağıya 

çekmeli. 

Dr. Tayfur Akın: Yüzde 25 çok büyük 

bir rakam. Tekrar altını çizmek gerekirse 

yukarıda bahsettiğim gibi en önemli 

sorun zirai ilaç kalıntısı ve başta kekik 

olmak üzere tüm ürünlerde ihracatçının 

işlemek için aldığı hammadde de kalitenin 

aşağılara inmesi. Üreticinin kekik yerine 

çöplü kekik satması. 

Son olarak şunu söyleyebilirim; 

ülkemiz bu bitkilerin yetiştirilmesi için son 

derece uygun bir ekolojiye sahip. Yukarıda 

bahsettiğim gibi, Bakanlık, Üniversite 

ve Özel Sektörün hazırlayacağı ortak 

projelerle sahip olduğumuz bu potansiyel 

çok daha iyi değerlendirilebilir. 
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Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 

(ZAE) tarafından yürütülen Uluslararası 

Zeytin Konseyi (IOC) tarafından 

desteklenen İzmir Ticaret Borsası’nın 

organizasyon komitesinde yer aldığı 

“Türkiye Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı 

Sektörünün Problemleri, Çözüm 

Önerileri ve 2020 İçin Yeni Stratejiler 

Toplantıları” isimli proje kapsamında, 

4 Aralık 2015 Cuma günü 11:00-14:00 

saatleri arasında İzmir Ticaret Borsası Yeni 

Meclis Salonunda, Zeytin ve Zeytinyağı 

konulu yabancı konuşmacıların da yer 

aldığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantı 

öncesinde 02 Aralık 2015 tarihinde heyet tarafından İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Yönetim 

Kurulu Üyelerine ziyaret gerçekleştirilerek 

karşılıklı görüş alışverişi ve olası işbirlikleri 

görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Genel 

Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, katılımcılara 

“Türkiye’de Sofralık Zeytin Sektörünün 

Mevcut Durumu ve Beklentiler” konulu 

sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin dünya 

ağaç varlığında yaklaşık yüzde 12’lik pay 

ile ikinci, toplam zeytin üretiminde yüzde 

9’luk pay ile en büyük dördüncü üretici 

durumunda olduğunu belirten Güdücü, 

“Sofralık zeytinde son 5 yıl ortalaması 

olarak dünya üretiminden yüzde 15 pay 

alırken, ihracattan aldığımız pay yüzde 10. 

İhracatımızın yaklaşık yarısını Almanya ve 

Irak’a gerçekleştiriyoruz. Ortalama ihraç 

fiyatımız ise 2013 yılında 1664 dolar/ton 

olarak gerçekleşti ve dünya ortalamasının 

yüzde 24 gerisindeyiz” dedi. 

Bu veriler ışığında Türkiye’nin 

dünyanın önemli zeytin üreticisi 

ülkelerinden birisi olmasına rağmen 

üretim açısından da ihracat açısından da 

potansiyelinin çok gerisinde olduğunu dile 

getiren Erçin Güdücü, “Zeytincilikle ilgili 

yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz 

var. Temel makroekonomik gelişmeler 

diğer bütün ekonomik faaliyetleri olduğu 

gibi sofralık zeytin sektörünü de dönemsel 

olarak olumlu ya da olumsuz etkiliyor. 

Türkiye Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı 

Sektörünün Problemleri, Çözüm 

Önerileri ve 2020 İçin Yeni Stratejiler 

Toplantısı İTB’de gerçekleştirildi

TOPLANTITOPLANTI
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Ancak, sektörümüzün kendi özelinde ürün 

arzı, kalite, maliyet ve ticaret konusunda 

yaşadığı birçok sorunu bulunmaktadır. 

Sofralık zeytin ve zeytinyağı sektörü 

birbirinin ikiz kardeşleri gibidir. Birindeki 

gelişmeler bir şekilde diğerini de 

etkiliyor. Ülkemiz özelinde çok genel bir 

hesaplamayla 1 milyar dolar değerinde 

bir zeytinyağı piyasası, 1.5 milyar doların 

biraz üzerinde ise sofralık zeytin piyasası 

mevcut. Sofralık zeytin sektörü çok daha 

büyük bir piyasa değerine sahip olmasına 

rağmen çoğu zaman değerlendirmeler 

zeytinyağı özelinde yapılıyor. Umarım 

sofralık zeytin sektörü de bundan sonra 

değerine eş bir ilgiye ve hak ettiği öneme 

sahip olacaktır” diye konuştu.

Ürün arzındaki düzensizliğin 

sektörün önemli sorunlarının başında 

geldiğine dikkat çeken Güdücü, “Ağaç 

varlığında yaşanan anlamlı artışa 

paralel olarak üretimde kısmi bir 

yükseliş olsa da sezonlara göre önemli 

dalgalanmalar gösterebiliyor. Özellikle 

eski plantasyonlarda kültürel işlemlerin 

yetersizliği potansiyel üretim miktarının 

düşmesine neden olmaktadır. Bunun 

sonucu olarak ağaç sayısı bakımından 

dünyada ikinci sırada yer almamıza 

rağmen toplam zeytin üretiminde 

dördüncü sırada yer alıyoruz.  Bu 

durum bir taraftan üretici gelirlerinin 

diğer taraftan sektördeki firmaların iş 

planlarının olumsuz etkilenmesine neden 

oluyor. Ancak, kabul etmeliyiz ki bizden 

iki-üç misli ağaç verimi ile üretim yapan 

rakiplerimiz ile rekabet etme şansımız 

yok. Verim miktarını doğrudan etkilemesi 

nedeniyle sulama imkanlarının artmasını 

sağlayacak yatırımların yapılması 

gerekmektedir. Çeşit seçimi zeytin gibi 

çok yıllık bitkilerde en önemli konuların 

başında gelmektedir. Maalesef ülkemizde 

çeşit seçimi yurtiçi ve yurtdışı piyasaların 

talebine göre değil, fidan arzı ve fiyatına 

göre belirleniyor. Fidancılık piyasası 

düzenlenemediği sürece sektörde uzun 

vadeli başarı şansı yoktur. Piyasa bu 

nedenle talebe göre değil, ürün arzına 

göre şekillendirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu durum yurtiçi piyasalarda bir şekilde 

tolere edilebilirken, yurtdışı piyasalar için 

özellikle pazar çeşitlendirmesinde önemli 

bir sorun haline dönüşmekte ve ihracatı 

olumsuz etkilemektedir” dedi.

Destekleme priminin üretim 

maliyetinin düşürülmesi amacıyla sofralık 

zeytin üreticisine de verilmesi gerektiğini, 

prim ile desteklenen üreticilerin kültürel 

işlemler ve hasat konusunda çok daha 

duyarlı olacağını söyleyen Güdücü, bunun 

üretim miktarının yanı sıra, ürün kalitesini 

de olumlu etkileyeceğini belirterek, 

“Sofralık zeytin için danenin büyüklüğü, 

şekli ve zararlı etkisi gibi fiziksel 

görünüşler büyük önem taşımaktadır. Bu 

nedenle, üreticiler zararlı mücadelesi ve 

hasat konusunda bilgilendirmeye devam 

edilmelidir. Son açıklanan verilere göre 

ülkemizde sofralık zeytin işleyen kayıtlı 

firma sayısı yaklaşık 400 civarında. Ancak, 

resmi kayıtlara girmeyen 8.000 civarında 

işletmeden bahsediliyor. 80 değil, 800 değil 

8000 işletme. Vergi ödemiyor. Zorunlu 

personel çalıştırmıyor. Üretim izin belgesi, 

İSO, HACCP vb. hiçbir belge masrafı 

yok. Bu işletmeler nerede? Hammaddeyi 

nasıl alıyor? Nasıl taşıyor ve kime satıyor? 

Firmalara eşit şartlarda rekabet etme 

şansı sağlamak için öncelikle bu sorunun 

çözülmesi gerekmektedir. Üreticiler doğal 

olarak daha fazla gelir elde etmek için 

işletmeci gibi davranıyor. Herkeste kuyu 

ve tank var. Açıkçası böyle bir piyasa yapısı 
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içerisinde iyi işleyen bir tedarik zinciri 

kurmak ve kalite standardizasyonunu 

sağlamak çok mümkün görünmemektedir. 

Kayıt dışı yani merdiven altı üretim sektörde 

sadece rekabeti bozmuyor. Aynı zamanda 

tüketicilerin sağlığını da tehdit ediyor. 

Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 

sorunlarından birisi de yetişmiş eleman 

eksikliği. Bütün sektörlerde olduğu gibi 

zeytin işletmeleri içinde hammadde ve 

nihai ürün kalitesi arasında yakın bir ilişki 

bulunuyor. İşletmelerin kaliteli hammadde 

temin ettiği varsayılsa dahi işleme kabiliyeti 

nihai ürünün kalitesini belirlemektedir. 

Bu nedenle, zeytin işletmeleri için teknik 

eleman yetiştirilmesi üzerinde önemle 

durulması gereken konulardan birisidir” 

diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde, ürün 

çeşitlendirme ve Ar-Ge çalışmalarının 

sektörde yetersiz olmasının da bir diğer 

sorun olduğuna dikkat çeken Erçin 

Güdücü, “Bu alanda, TÜBİTAK, KOSGEB, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından sağlanan birçok destek 

bulunmaktadır. Sektörün bu desteklere 

erişiminin kolaylaştırılması yenilikçilik 

kapasitesinin artmasına neden olarak 

katma değeri yüksek ürünler ile kalitenin 

gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Sahip olduğumuz üretim potansiyelinin 

miktar ve kalite açısından desteklenmesi, 

yurtiçinde sofralık zeytin işletmelerinin eşit 

şartlarda çalışmalarına olanak sağlanması 

ve küresel piyasalarda pazar payımızı 

arttırıcı çalışmalara desteklerin arttırılması 

sektörün geleceği açısından hayati önem 

taşımaktadır. Umarım, önümüzdeki 

süreçte bu beklentilerimizin karşılandığı 

uygulamalar hayata geçirilebilir” dedi.

Toplantıda ayrıca, Marmarabirlik 

Temsilcisi Emrah Aksarı “Türkiye Sofralık 

Zeytin Sektöründe Kooperatifçilik ve 

Lisanslı Depoculuk Örneği Olarak 

Marmarabirlik” konulu sunum 

gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri 

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Topçu 

“Türkiye’de Zeytinyağı Sektörünün 

Mevcut Durumu ve Beklentiler” ve Celal 

Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

Bölümü’nden Doç. Dr. Özlem Tokuşoğlu 

da “Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Swot 

Analizi Zirvesi Bildirgesi” hakkında 

katılımcılara bilgi aktardı.

Toplantının ikinci bölümünde ise 

Henrique Herculano “Portekiz Zeytincilik 

Sektörünün Profili, Organizasyonlar 

ve CEPAAL Kooperatifi”, İzmir Ticaret 

Borsası Ar-Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu 

“İzmir Ticaret Borsası Tadım Paneli 

Projesi” ve Francisco Pavao da “Portekiz’de 

Zeytinyağı Tadım Panelleri ve Tek 

Çeşitli Zeytinyağı Üretimi” konusunda 

katılımcılara bilgi aktardı. Konuşmaların 

ardından soru-cevap bölümüne geçilerek 

katılımcı görüşlerine yer verildi. 

Toplantının sonunda tüm katılımcılar anı 

fotoğrafında bir araya geldi.



ŞUBAT 2016 -27

Tarım ve gıda ürünleri ticaretinin 

geliştirilmesi amacıyla İzmir Ticaret 

Borsası tarafından oluşturulan elektronik 

pazaryeri E-Commodity Bazaar’da,  iş 

insanları arasında alışveriş olanaklarını 

geliştirmek amacıyla  Rize Ticaret Borsası 

ile bir işbirliği protokolü imzalandı.

9. Turizm Fuar ve Kongresine 

katılmak için İzmir’e gelen Rize Ticaret 

Borsası heyeti İzmir Ticaret Borsası 

yönetimini ziyaret etti. Rize Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, 

Meclis Başkanı Resul Okumuş, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Uzun, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Turna, 

Muhammet Karaoğlu, Avni Pınarbaş, 

Meclis Üyeleri Hasan Mercan, Ferhat 

Akgenç, Abdurrahman İsmailoğlu, Sedat 

Abanoz, Ramazan Öztürk, Muhammet 

Nalkıran, Genel Sekreter İsmail Kocaman, 

Genel Kooordinatör Hasan Önder’den 

oluşan heyet, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Ercan Korkmaz, Yalçın Yılmaz, Yönetim 

Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Genel Sekreter 

Erçin Güdücü, Genel Sekreter Yardımcıları 

Pınar Nacak ve Sinem Çelikten tarafından 

karşılandı. 

Ziyaret programı kapsamında 

heyete Pamuk Korbey’i ve Üzüm Salonu 

gezdirilerek seanslar, alım – satım 

işlemleri ve Borsa faaliyetleri hakkında 

bilgi aktarıldı. İzmir Ticaret Borsası 

çalışmaları hakkında bilgi alan ve işlem 

salonlarını yerinde inceleyen heyet adına 

konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Erdoğan, Çay Borsası kurmak için 

çalışmalar yürüttüklerini ve bu konuda 

İzmir Ticaret Borsası’nın deneyimlerinden 

yararlanmaktan mutluluk duyacaklarını 

belirtti. 

Salon ve seans işlemleri hakkında 

bilgi alan heyete, İzmir Ticaret Borsası 

tarafından hayata geçirilen E-Commodity 

Bazaar hakkında sunum gerçekleştirildi. 

Sunumun ardından yapılan soru – cevap 

bölümüyle sistemin işleyişi hakkında 

heyete ayrıntılı bilgi aktarıldı. Soru 

– cevap bölümünün ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Rize Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Erdoğan, E-Commodity Bazaar işbirliği 

protokolünü imzaladılar.  

İmza töreninin ardından İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz, Rize Ticaret 

Borsası’nın standlı katılım sağladığı Travel 

Turkey 2015 İzmir Fuarı’nı Rize Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Erdoğan ile birlikte ziyaret etti.

İzmir ve Rize ticaret borsaları, E-Commodity 

Bazaar işbirliği protokolü imzaladı
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TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu, İzmir Ticaret Borsası ve 

Amway Türkiye işbirliğinde düzenlenen 

“Girişimcilikte Kadın Gücünün Çekici 

Etkisi – 1 Adım Öne Çık” konulu panel, 20 

Ocak 2016 Çarşamba günü İzmir Mimarlar 

Odası’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmalarını, İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli, TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel ve Amway Avrupa Dış 

İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü Candan 

Çorbacıoğlu yaptı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, “Bir kadın 

girişimci ve Borsa Başkanı olarak 

yıllardır Türk kadınının iş hayatının ve 

ülkenin tüm yönetim alanlarının içine 

hak ettiği ölçüde dahil olması için sarf 

edilen çabaların içinde yer almaya gayret 

ediyorum, çünkü Türkiye’nin söyleyecek 

en çok sözünün, yapacak en çok işinin 

olduğu alanların başında, hiç şüphesiz 

cinsiyet eşitliği geliyor. Kadının ekonomiye 

katılımından fırsat eşitliğine, eşit iş ve eşit 

ücretten yönetimde eşit temsile, okur-

yazarlıktan girişimciliğe kadar neredeyse 

bütün parametrelerde OECD ülkelerinin 

en altında yer alıyoruz. En değerli insan 

potansiyelimiz olan kadın konusunda 

bu kadar dezavantajlı bir ülke olmak, 

ülkemizin temel büyüme kısıtlarının 

başında geliyor” dedi.

Türkiye’nin kadın istihdamında 

Birleşmiş Milletler ortalaması olan yüzde 

50’yi, kadın girişimciliğinde ise gelişmiş 

ülkeler ortalaması olan yüzde 25’i yakaladığı 

anda bambaşka bir ülke olacağına değinen 

Işınsu Kestelli, “Gerçekten, çok geride 

kaldığımız, bir an önce somut ve hızlı 

adımlar atmamız gereken bir konudan 

bahsediyoruz. Biz kadınımızı ekonomik 

hayatın içine nasıl sokacağımızı tartışırken 

Davos’ta dördüncü endüstri devrimi 

olarak tanımlanan Sanayi 4.0 konuşuluyor. 

Dünyanın fikir önderleri, dördüncü 

sanayi devriminde birbirleriyle haberleşen 

siber-fiziksel sistemleri, akıllı robot ve 

makineleri, big data ile entegrasyonu, 

makinelerin, iş bileşenlerinin, sistemlerin 

ve insanların birbirine bağlanabilirliğini 

ve süreçlerin realize olmadan sanal 

simülasyonla doğrulandığı dijital 

sanayiciliği ve daha fazlasını göreceğimizi 

düşünüyor” diye konuştu.

Yeni dönemin bütün dünya 

için üç önemli zorluk getireceğinin 

öngörüldüğünden bahseden Kestelli, 

“Sanayi 4.0 büyük yatırım gerektiriyor ve 

bu yatırımın geri dönüşü konusu büyük 

bir soru işareti. Bilişim güvenliği, istikrarlı 

üretim için hayati öneme sahip hale geliyor 

ve bu konuda küresel tereddütler var ve 

belki de en önemlisi, bugün bizim de 

konumuz olan bir zorluk. Yeni dönemde 

bugünkü düzeyinden çok daha nitelikli 

çalışma arkadaşlarına ihtiyaç var ve bu 

mesele herkesi çok düşündürüyor. Bu yeni 

döneme ne kadar hazır olduğumuzu hep 

birlikte düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda 

insan kaynağının hayati öneminin herkes 

tarafından bilindiğini söyleyen Işınsu 

Kestelli, “Bizim ne petrolümüz ne de 

bizi kısa yoldan zengin edecek başka bir 

doğal kaynağımız var. Gelişme yolunda 

kendi insanımızı donanımlı, üretken 

ve rekabetçi kılmaktan başka yolumuz 

yok, çünkü ancak güçlü bireyler, güçlü 

toplumları doğurur. Oysa, geldiğimiz 

noktada gençlerimizi yeteri kadar eğitip 

 “Girişimcilikte Kadın Gücünün Etkisi 

1 Adım Öne Çık” konulu panel düzenlendi
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donatabildiğimiz ve onlara kendilerini 

gösterme fırsatı verebildiğimiz konusunda 

ciddi soru işaretleri var. Gençlerimizi, 

“hayaller Steve Jobs, gerçekler devlet 

memurluğu” sarmalından kurtarmalıyız. 

Bunun için, ortak ülkü ve idealleri olan, 

birlikte kazanıp birlikte harcayan, neşe ve 

ümit dolu insanların yaşadığı bir ülke inşa 

etmemiz şart. Birleşmiş Milletler İnsani 

Gelişmişlik Raporu’nda vurgulandığı gibi, 

“Vatandaşları daha az kırılgan olacakları 

bir geleceğe hazırlamak ancak toplumların 

ve ülkelerin iç dayanıklılıklarını 

güçlendirmekle mümkün olur. Bir 

konsensüs ikliminde var edilmiş yaratıcı 

ve nitelikli eğitim, gelişme yolunda 

toplumların farklılaşmasını sağlayan 

önemli bir çıpadır” diye konuştu.

Kestelli konuşmasının son 

bölümünde, “Türkiye’nin bugün, taşıyıcı 

kolonlarından biri kadın olan yeni bir 

başarı hikayesine ihtiyacı var. Bunu 

başaramadığımız takdirde gelişmiş 

ülkelerle aramızdaki farkı kapatıp öne 

geçmemiz maalesef hayal olmaktan öte 

gitmez. Evet, kadınsız toplum yarınsız 

toplumdur. Yarınlarımız için hayatın her 

alanında kadınımızı yüreklendirmeli 

ve teşvik etmeliyiz. Bugün açıklanan 

Amway raporunda Türkiye’de girişimcilik 

iştahının, bütün iyi niyetli çabalara 

karşın 2014 yılına göre gerilediğini görüp 

üzüldüm. Oysa biliyorum ki gençlerimiz 

girişimcilik konusunda çok hırslı ve 

istekli. Lütfen, bu büyük gücü boşa akıp 

giden sular gibi izlemeyelim” diyerek 

organizasyonun gerçekleşmesinde emeği 

geçen TOBB Kadın Girişimciler İcra 

Kurulu’na, Amway’e ve toplantıda panelist 

olarak yer alan konuşmacılara teşekkür 

etti.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayşe 

Öztezel, “Bizler kadın girişimcilerin 

hayallerini hayata geçirebilmelerinde yol 

olmak istiyoruz. Ülkemizin kadınlara 

ihtiyacı var. Kadınlarımız mutlaka bir adım 

öne çıkmalı. Kadınlarımız öne çıkarsa 

ülkemizin gelişmişlik seviyesi artacak, 

dünyanın en önemli 15 ülkesinin içinde yer 

alacak. Kadınlarımız bir adım öne çıktıkça 

ülkemiz toplumsal cinsiyet eşitliğinde 

20 adım ileri gidecek. Kadınlarımız bir 

adım öne çıkarsa topyekün kalkınma 

sağlanacak” şeklinde konuştu.

Dünyada 100’ü aşkın ülkede 

faaliyet gösteren Amway’in Avrupa 

Dış İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü 

Çorbacıoğlu, firma olarak Türkiye’deki 

kadın girişimcilerin desteklenmesini 

önemsediklerini söyleyerek, “Amway’in 

dünyadaki çalışanlarının yarıdan fazlasını 

kadınlar oluşturuyor. Biz bu açıdan 

kadın girişimcileri, kadınların istihdam 

oranını çok önemsiyoruz. Girişimcilik 

ruhu arttıkça bireyi güçlendiren şeyler 

toplumların gelişmesinde önemli 

lokomotif olurlar. Amway olarak 

fikirlerinden yılmadan peşinden gidenleri  

sonuna kadar destekliyoruz” dedi.   

Konuşmaların ardından 100’den fazla 

ülkede, 3 milyon girişimcisiyle faaliyet 

gösteren doğrudan satış şirketi Amway 

tarafından Münih Teknik Üniversitesi 

ve uluslararası pazar araştırma şirketi 

GfK ile işbirliğinde hazırlanan Global 

Girişimcilik 2015 Raporu’nun, GfK 

Genel Müdürü Fulya Durmuş tarafından 

sunumu gerçekleştirildi. Sunumun 

ardından açıklanan Amway Global 

Girişimcilik Raporu’na göre dünyada 

50 bin kişi, Türkiye’de ise 1235 kişi ile 

yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildiği 

belirtildi. Yapılan görüşmeler sonunda 

deneklerin yüzde 41’ i iflas etmekten 

korktuğunu söylerken, yüzde 43’ünün 

kendisinin patronu olmak istediğini 

belirtildi. Girişimciliğin lise ve üniversitede 

başlanması gerekliliği vurgulandığı 

raporda, Girişimci dostu kriterinde dünya 

ortalamasının yüzde 50 olduğu Türkiye’nin 

ise yüzde 53’lük ortalamayla girişimci 

dostu bir ülke olduğu kaydedildi.

Global Girişimcilik 2015 Raporu’nun 

açıklanmasının ardından, gerçekleştirilen 

panelde, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Ayşegül 

Toker, Amway Avrupa Dış İlişkiler Kıdemli 

Bölge Müdürü Candan Çorbacıoğlu, 

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna 

Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Panelde 

ayrıca, Tarımsal Pazarlama Platformu 

Kurucusu Tülin Akın ve Slimfood Kurucu 

Ortağı Cem Büyükoral da girişimcilik 

alanındaki deneyimleri ve başarı öykülerini 

katılımcılara aktardı.

Toplantının sonunda İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ve TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 

Aysel Öztezel panel katılımcılarına günün 

anısına plaket takdiminde bulunarak 

katılımcılarla birlikte anı fotoğrafı çektirdi.
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Türkiye’nin en büyük tarım ve 

hayvancılık fuarı 11’inci Uluslararası 

Tarım ve Hayvancılık Fuarı AgroExpo 

Eurasia’nın açılış töreni 11 Şubat 2016 

tarihinde Gaziemir’de bulunan Fuar 

İzmir’de gerçekleştirildi.  Fuarın açılış 

törenine T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Faruk Çelik, İzmir Valisi Mustafa 

Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan 

Korkmaz ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren T.C. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Fuarlar 

tarımsal tüm gelişmeleri üreticiyle 

tüketiciyle buluşturan mekanlardır. Bu 

yönüyle bu anlamlı fuarı gerçekleştiren 

geçmişte buna öncülük eden ve emeği 

olan herkesi valiliğimizi, belediyemizi 

bakanlığın çalışanlarını, birlikleri 

emeği geçenleri kutluyorum. Günümüz 

dünyasında 77 trilyon dolar olan küresel 

hasılanın yüzde 5’ini tarım oluşturuyor. 

Dünya nüfusunun yüzde 40’ı geçimini 

tarımdan sağlıyor. Bu iki rakam bile 

tarımın ne kadar stratejik öneme sahip 

bir sektör olduğunu anlamamız açısından 

yeterlidir. Bugün dünyada 5 milyar hektar 

tarıma elverişli arazi var. Ancak yüzde 

28’i, 1.3 milyar hektarı kullanılabiliyor. 

Dünyada bugün 1 milyar insan aç, 1 

milyar insan yoksul. 7 milyar insanlığın 2 

milyarı açlık ve yoksullukla karşı karşıya. 

Tarım ve hayvancılığın öneminin her 

geçen gün arttığını ve artacağını görmekte 

zorlanmayız. Gıda ihtiyacı dünyanın çeşitli 

yerlerinde sosyal patlamalara neden oluyor. 

İnsanlar yokluk bölgelerinden varlık 

bölgelerine canları pahasına göçüyor. 

Teknolojiden uzak bir yaşam düşünebiliriz 

ama yeterli besin alamıyorsanız yani 

telefonunuz varsa ekmeğiniz yoksa yaşama 

şansınız yok. Geçen yüzyıl petrol savaşları 

yüzyılı olarak geride kaldı. Bugün karın 

tokluğu pahasına gıdaya erişim savaşlar 

yılı olarak karşı karşıya olduğumuz 

tehlikeler var. Önümüzdeki savaşlar tarım 

ve gıdayla ilgili olacaktır diyorlar. Gerek 

ülkemiz gerek dünya betonlaşmaya devam 

ediyor. Tarım alanlarının sağlıklı bir 

şekilde kullanılması konusunda bir irade 

ortaya konamıyor. Her yıl elimizden tarım 

arazileri çıkıyor. Dünyada bir yıl içinde 12 

milyon arazi tarım alanı olmaktan çıkıyor. 

Artık ekilemiyor, biçilemiyor. Böyle bir 

dünya 2 milyar yoksul ve aç insan varken 

12 milyon arazi tarım dışına çıkıyorsa 

varın geleceği sizler tahmin edin” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından Bakan 

Faruk Çelik ve heyeti Fuar alanını gezerek 

incelemelerde bulundu. 

11 – 14 Şubat 2016 tarihleri 

arasında ziyaretçilerini ağırlayan, 

tarım ve hayvancılık alanındaki en son 

gelişmeleri ve yenilikleri ziyaretçilere 

sunma fırsatı sağlayan fuar alanında İzmir 

Ticaret Borsası da stantlı katılım sağladı. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve 

Meclis Başkan Yardımcısı Moiz Hemsi 

tarafından ziyaret edilen stantta fuar 

süresince katılımcılara Borsa faaliyetleri 

ve E-Commodity Bazaar, İZBEP,  ELİDAŞ 

gibi projelerin tanıtımları gerçekleştirildi.

AgroExpo Eurasia Fuarı’nda 

E-Commodity Bazaar tanıtımı

AgroExpo Eurasia Fuar alanındaki 

seminer salonunda 13 Şubat 2016 tarihinde 

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Dr. Erçin Güdücü tarafından ‘İTB ve 

Tarım Ürünleri Elektronik Ticareti” 

konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda 

katılımcılara İzmir Ticaret Borsası faaliyet 

alanları, projeleri ve tarım ürünleri 

elektronik ticareti hakkında ayrıntılı bilgi 

aktarıldı.

İzmir Ticaret Borsası AgroExpo 

Eurasia Fuarı’na katıldı

FUARFUAR
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Türkiye,  gelişme  yolunda  hızlı  ve  
emin  adımlar  atma  gayesiyle  büyümekte  
olan  bir ekonomiye sahiptir. Şüphesiz, 
ülkelerin kalkınma yolunda tarım ve 
hayvancılığın ayrı bir önemi vardır. Arazi 
ve su varlığı, toprak yapısı ve işgücü, ilkim 
ve bitki çeşitliliği gibi temel faktörler 
dikkate alındığında, ülkemizin tarım ve 
hayvancılıkta da stratejik bir öneme sahip 
olduğu görülebilmektedir. Bunun yanında 
deneyim ve özsermaye bakımından 
da yeterli düzeyde olan ülkemizde, 
devlet destekleri de tamamlayıcı nitelik 
taşımaktadır.

Ege Bölgesi, katma değeri ve ihracat 
kapasitesi yüksek birçok tarım ürününün 
üretim ve pazarlama merkezidir. Pamuk, 
kuru üzüm ve kuru incir bu ürünlerin 
başında gelmektedir. Bunun yanında geniş 
ürün yelpazesi ve lojistik merkezi statüsü 
nedeniyle bölgede çok sayıda orta ve büyük 
ölçekli tarıma dayalı sanayi işletmeleri 
mevcuttur.

Çalışmanın Konusu ve Önemi:
Tarım ürünleri piyasası tam rekabet 

piyasasının en ideal örneğidir. Ancak 
tarımsal üretim ve tarım ürünleri ticareti, 
sektörün yapısı gereği risk ve belirsizliklerin 
en yoğun yaşandığı sektördür. Bu nedenle 
tarımsal ürünlerinin sürdürülebilir arzı 
büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın 
ana konularından biri üretim dönemine 
katılan girdi maliyetleridir. Üretime katılan 
girdilerin fiyatlarında yaşanan değişimler 
pazarlama kanalında aksamalara sebep 
olmakta ve tarım ürünleri fiyatlarını 
her kademede dorudan etkilemektedir. 
Üretim maliyeti, bu çalışmanın ana 
konusunu oluşturmaktadır. Çalışma 
ile tarımsal üretimin her aşamasında 

karşılaşılan masraflar ortaya konularak 
sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın 
önemi tartışılmaktadır.

 
Yöntem:
Üretim maliyeti hesabında kullanılan 

veriler, üretim bölgesini temsil edebilecek 
düzeyde olan üreticilerle yapılan yüz 
yüze anket yöntemiyle toplanmıştır.  
Çalışma İzmir, Aydın ve Manisa illerini 
kapsamaktadır.

Elde edilen verilerin analiz sürecinde 
pamuk için tek yıllık, kuru üzüm ve 
kuru incir için ise çok yıllık bitkilerden 
elde edilen tarım ürünlerinin üretim 
maliyetleri hesaplamalarında kullanılan 
bilimsel yöntemlerden faydalanılmıştır.

Maliyetler kısaca; Değişken ve 
Sabit Masraflar olarak iki ana kalemde 
incelenmiştir.

Değişken masraflar: Üretim hacmine 
bağlı olarak azalan veya artan masraflardır. 
Bitkisel üretimde değişken masraflar: 

Tohum, fidan, gübre, ilaç, yakıt, işçilik 
masrafları, ürün satış ve taşıma masrafı, 
ürün sigortası vb.’dir.

Sabit masraflar: Üretim hacmine 
bağlı olmayan, mutlaka yapılması gereken 
masraflardır. Bunlar: Arazi kirası, sigorta, 
yıpranma payı, sermaye faizi (makine, bina 
vb.), vergi vb. kalemlerdir. Sabit masraflar 
maliyet hesaplamalarında genelde göz 
önünde bulundurulmamakta  ve  dikkate  
alınmamaktadır.  Ancak  toplam  giderlere  
ilave  edilmesi maliyet muhasebesi 
açısından zorunludur.

Çeşitli Giderler: Beklenmeyen 
masraflara karşılık eklenen bu maliyet 
unsuru, masraflar toplamının %5’i olarak 
esas alınmıştır.

Arazi Kirası: Kayıt tutan çiftçinin 
yetiştiricilik yaptığı arazi kendisinin ise 
söz konusu köyde geçerli olan arazi kirası 
değeri kuru veya sulu olması dikkate 
alınarak anket yoluyla belirlenmiştir.

Sermaye Faizi: Masraflar Toplamı, 

Kütlü pamuk, kuru üzüm ve kuru incir

2015 yılı üretim dönemi maliyeti;

Ege Bölgesi araştırması

Kenan KESKİNKILIÇ
İzmir Ticaret Borsası

Ar-Ge Uzmanı
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Çeşitli Giderler ve Arazi Kirası toplamının 
%8’i (Ziraat

Bankası yıllık faiz oranı) hesaplamada 
dikkate alınmıştır.

Yönetim  Giderleri:  Masraflar  
Toplamı,  Çeşitli  Giderler  ve  Arazi  kirası  
toplamının  %3’ü olarak esas alınmıştır.

Anket yoluyla elde edilen veriler 
bilgisayar ortamında derlenerek her 
bir gider kalemi için yapılan tüm anket 
sonuçlarının ortalaması alınmıştır. 
Ortalama verilerin toplamı ana gideri 
oluşturmuştur.

1 Kg üretim maliyeti hesabında 
kullanılan verim miktarı, her bir köyde veya 
bölgede yapılan üretici görüşmelerinde 
saptanan verim miktarlarının 
ortalamasıdır.

1 Kg ürün için üreticinin ödediği 
bedel; 1 dekar alanda yapılan toplam 
masrafın, aynı alandan elde edilen üretim 
miktarına bölünmesi ile tespit edilmiştir.

 
Pamuk Üretim Maliyeti
Dünya pamuk talebi, artan dünya 

nüfusuna paralel olarak artmaktadır. 
Dünyada az sayıda ülkenin ekolojisi pamuk 
tarımına elverişli olması nedeniyle, dünya 
üretiminin % 80’ine yakını Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu “Pamuk Kuşağı”nda 
(Cotton Belt) yer alan az sayıda ülke 
tarafından üretilmektedir.

Ülkemizde cari fazla veren birkaç 
sektörden biri olan tekstil sektörümüzün 
pamuk tüketimi yaklaşık 1,5 milyon 
tondur. Ancak, özellikle son yirmi yılda 
yaşanan birtakım ekonomik olumsuzluklar 
nedeniyle üretim, talebi karşılayamaz 
hale gelmiş olup bugünkü yerli üretim 
ancak talebin yarısından azını karşılar 
hale gelmiştir. Pamuk üretiminde kendine 
yeter bir ülke olamamamızın ana sebebi 
üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi 
olmuştur. Bunun nedeni ise üreticinin 
pamuk tarımından kar edememesi, çoğu 
küçük aile işletmelerinin masraflarını dahi 
karşılayamadığı dönemler yaşamasıdır.

Bu sorun pamuk üretim maliyetinin 
yüksek olduğuna işaret etmektedir. 
Maalesef tarımsal üretim aşamasında 
kullanılan girdilerin büyük çoğunluğunun 
tedariğinde dışa bağımlılık söz konusudur.  
İthal  edilen  girdilerin  fiyatlarına  
müdahale  edilememesi  maliyetlerin 
yükselmesine, pamukta uluslararası 
anlaşmalar gereği yurtiçi fiyatların dünya 
fiyatlarına paralel seyretmek zorunda 
olması ise üreticilerin kar edememesine 
sebep olmaktadır. Çizelge

1’de 2015 yılı ürünü pamuk üretim 
maliyeti verilmiştir.

Yapılan araştırma sonucuna göre 
2015 yılında pamuk üreticisinin 1 dekar 
alanda pamuk yetiştirmek  için  ödediği  
ortalama  bedel  902,90  TL’dir.  Bunun  
615,59  TL’si  değişken masraflar olup 
287,31 TL’si tarla kirasının da içinde 
barındıran sabit masraflardan ibaret 
olduğu hesaplanmıştır.

Anket çalışma bölgesinde tespit 
edilen ortalama verim 460,92 Kg/dekar’dır. 
Sonuç olarak dekara  toplam  masrafın  
ortalama  verime  bölünmesiyle  elde  
edilen  1  Kg  pamuk  üretim maliyeti 
2015 yılı için 1,96 TL olduğu saptanmıştır. 
Ancak bu maliyet hesabına örtük (sabit) 
masrafların dahil edilmemesi durumunda 

hesaplanan Kg maliyeti 1,24 TL’dir.
 
Kuru Üzüm Üretim Maliyeti:
Kuru  üzüm  Ege  Bölgesinin  en  

önemli  ihraç  ürünlerinden  birisidir.  
2014/15  sezonunda sırasıyla İngiltere, 
Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve 
Belçika kuru üzüm ihraç edilen ülkelerin 
başında gelmektedir. 2014/15 sezonunda 

çekirdeksiz kuru üzümün ülkemize 
döviz getirisi 466 milyon dolar olarak 
kaydedilmiştir.

Dış ticarete konu olan tarımsal 
ürünlerde maliyetler daha hassas bir 
konudur. Çünkü uluslararası piyasada 
ürün fiyatının diğer ülkelerle rekabette 
ayrı bir önemi vardır. Özellikle kuru 
üzüm gibi ihraç ürünlerinde fiyat satışları 
doğrudan etkilemektedir. Ülkemiz 
uzun yıllardır kuru üzüm üretiminde ve 
ihracatında lider konumdaydı. Ancak 
son yıllarda dış pazarımızı tehdit eden,  
başta İran kuru üzüm üretiminde önemli 
ilerleme kaydetmiştir. Bu durum küresel 
piyasalarda fiyat rekabetinin artmasına 
neden olmuştur.

Bu nedenle maliyet konusu her yeni 

dönemde daha hassas bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çizelge 2’de 2015 
yılı ürünü için hesaplanan üretim maliyeti 
yer almaktadır.

Yapılan araştırma sonucuna göre 
2015 yılında kuru üzüm üreticisinin 1 
dekar alanda üretim yapabilmek için 
ödediği ortalama bedel 1.602,55 TL’dir. 
Bunun 867,34 TL’si değişken masraflar 

Çizelge 1: 
 

 ORTALAMA 
A  222,80 

Tohum Bedeli 26,53 
Gübre Bedeli 86,92 

 65,46 
Su Bedeli 43,88 

B  242,81 
 21,00 

 21,00 
 28,33 

 22,67 
Ekim ve Tohum Kapatma 12,75 

 20,33 
 34,47 

-Seyreltme 58,82 
 10,26 

C HASAT VE  104,38 
Hasat ve Harman 98,92 

 10,14 
D  MASRAFLAR TOPLAMI 569,99 
 MASRAFLAR  1,24 

 45,60 
E TOPLA  615,59 

Gene  18,47 
 268,85 

F TOPL  287,31 
   902,90 
   460,92 
  MASRAFLAR  1,96 
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olup 735,21 TL’si sabit masraflardan ibarettir.
Anket çalışma bölgesinde tespit edilen ortalama verim 607,25 Kg/

dekar’dır. Sonuç olarak dekara toplam masrafın 
ortalama verime bölünmesiyle elde edilen 1 
Kg kuru üzüm üretim maliyetinin 2015 yılı 
için 2,64 TL olduğu saptanmıştır. Ancak bu 
maliyet hesabına örtük (sabit) masrafların dahil 
edilmemesi durumunda hesaplanan Kg maliyeti 
1,43 TL’dir.

 
Kuru üzüm maliyetleri detaylı incelendiğinde 

sabit masrafların çok yüksek olduğunu 
görmekteyiz. Üretim miktarına bağlı olmaksızın 
görünmeyen giderler olarak adlandırabileceğimiz 
giderler toplamı 819 TL’dir. Burada en yüksek 
rakamın arazi kirası olduğunu görmekteyiz. Tam 
da bu noktada önemli bir hususu vurgulamak 
gerekmektedir.

Bölgede arazilerin kıymeti yüksek 
olduğundan özellikle üzerinde bağ tesisi olan 
arazi kirası da oldukça yüksektir. Yapılan 
çalışma neticesinde kuru üzüm yetiştiriciliğinin 
kira yoluyla yapılmasının ekonomik açıdan 
karlı olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 
Ege Bölgesi’nde kuru üzüm yetiştiriciliği, arazi 
sahiplerinin kendi aile işgücü üretime katarak 
gerçekleşmekte olduğunu gözlenmektedir.

Kuru İncir Üretim Maliyeti:
Kuru incir, kuru üzüm gibi Bölgenin ve 

ülkenin önemli ihraç ürünlerinden birisidir. Bugün 
dünyada az sayıda ülke kuru incir yetiştirmektedir. 
Türkiye, dünya kuru incir üretiminin

%50’ini karşılamaktadır. Ülkemizi %20’lik 
pay ile İran ve %9’luk pay ile ABD izlemektedir.

İncir  ülkemizin  hemen  hemen  her  
bölgesinde  yetişebilmektedir.  Ancak  Ege  Bölgesi 
kurutmalık incirin yetiştirildiği en yoğun Bölgedir. 
Bunda Bölgenin ideal ilkim koşullarının etkisi 
büyüktür.

Türkiye, dünya kuru incir ihracatında lider 
ülkedir. Ege İhracatçı Birliği kayıtlarına göre

2014/15  sezonunda  56  bin  ton  kuru  incir  
ihracatı  karşılığında  243  milyon  dolar  döviz 
kazanımı sağlanmıştır.

 Yapılan araştırma sonucuna göre 2015 
yılında kuru incir üreticisinin 1 dekar alanda 
üretim yapabilmek  için  ödediği  ortalama  bedel  
767,13  TL’dir.  Bunun  476,97  TL’si  değişken 
masraflar olup 290,16 TL’si sabit masraflardan 
ibarettir.

Anket çalışma bölgesinde tespit edilen 
ortalama verim 285,56 Kg/dekar’dır. Sonuç 
olarak dekara toplam masrafın ortalama verime 
bölünmesiyle elde edilen 1 Kg kuru incir 
üretim maliyetinin 2015 yılı için 2,69 TL olduğu 
saptanmıştır. Ancak bu maliyet hesabına örtük 
(sabit) masrafların dahil edilmemesi durumunda 
hesaplanan Kg maliyeti 1,67 TL’dir.

Çizelge 2: 
  

 ORTALAMA 
A BAKIM 650,64 
   75,36 
  Budama 81,11 
   3,57 
   36,87 
   36,12 
  Yaprak Budama 47,25 
   126,00 
   167,23 
  Sulama 74,26 
B HASAT ve KURUTMA 216,70 
  Sergi  10,60 
   83,44 
   21,37 
   32,03 
  Sergici 26,04 
  Toplama-  38,75 
  Savurma-  15,00 
  Nakliye- -  7,50 
C  867,34 
   1,43 

   
   43,37 
  Sermaye Faizi 72,86 
   27,32 
   516,07 
   75,60 
D   735,21 
E  1.602,55 
F  607,25 
  1 KG  2,64 

 

Çizelge 3: 
 

 
ORTALAMA 
(TL/Dekar) 

A  292,80 
   67,78 
   44,26 
  Budama 62,87 
   24,94 
   27,89 
   54,22 
  Sulama --- 
   --- 
B HASAT ve KURUTMA 184,17 
   

184,17 

  Hasat (Toplama) 
   
  Kurutma 
  Nakliye 
   
C  476,97 
 MASRAFLAR  1,67 

   
   23,85 
  Sermaye Faizi 40,07 
   15,02 
   142,78 
   68,44 
D  290,16 
E  767,13 
F  285,56 
  MASRAFLAR  2,69 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

bağlı İzmir’deki oda ve borsaların 

katılımlarıyla yapılan Yönetim Kurulları 

Ortak Toplantısı 21 Ocak 2016 tarihinde 

Tire Ticaret Odası ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 

Demirtaş,  İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı 

Yusuf Öztürk ve EBSO Başkan Yardımcısı 

İbrahim Gökçüoğlu ile İzmir’in çevre 

ilçelerinden oda/borsa başkanları katıldı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 

“Ekonomi için kayıp bir yılı geride bıraktık. 

Son açıklanan verilere göre 2015 yılı 

büyümesi orta vadeli program hedefi olan 

yüzde 3’ün üzerinde olacak. Yurtiçinde 

yaşadıklarımız, çevre ülkelerdeki 

istikrarsızlıklar ve küresel ekonomik 

gelişmeler dikkate alındığında bu büyüme 

oranını küçümseyemeyiz. Ancak, bu hızda 

bir büyümenin ülkemizin gelecek hedefleri 

ile uyumlu olmadığı da bir gerçek. 2015 

yılı büyümesinde başta kamu harcamaları 

olmak üzere iç talep etkili olurken, sektörel 

olarak da yüzde 9 ile tarım sektörü 

büyümenin lokomotifi oldu” dedi.

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin 

Türkiye için çok önemli olduğunu her 

zaman dile getirdiklerini söyleyen Ercan 

Korkmaz, “Bu alanda hem üretim hem 

ihracat potansiyelimiz çok yüksek. 

İzmir olarak bu açıdan da çok şanslıyız. 

İzmir’den gelirken içerisinden geçtiğimiz 

küçük menderes ovası dünyanın en 

verimli tarım havzalarından birisi. Küçük 

Menderes geçmişte ağırlıklı olarak tütün, 

pamuk ve ovada yapılan incir üretimi ile 

tarımsal üretime katkı sağlıyordu. Bugün 

ise örnek işletmeleri ile hayvancılık 

sektörüne öncülük ediyor. Ülkemizin en 

önemli süt üretim merkezi durumundayız. 

Başta Ödemiş ve Bayındır olmak üzere 

Küçük Menderes aynı zamanda ülkemizde 

süs bitkileri üretiminin de adeta merkezi 

durumunda. İç mekan ve dış mekan 

süs bitkileri ile kesme çiçek üretiminin 

üçte biri ilimizde gerçekleştiriliyor. 

YKOT Tire Ticaret Odası 

evsahipliğinde gerçekleştirildi

YKOTYKOT
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İzmir’imizin bu alanda marka şehir olması 

mümkün. Bunun için üretim planlaması 

yapılmalı, etkin bir pazarlama sistemi 

kurulmalı ve yoğun bir tanıtım çalışması 

gerçekleştirmelidir” diye konuştu.

Bu konularda sağlanacak başarının 

bir taraftan üreticinin daha yüksek gelir 

elde etmesine imkan sağlarken, diğer 

taraftan da Türkiye’nin dış ticaretine 

pozitif katkı sağlayacağına inandıklarını 

belirten Korkmaz, “İzmir tarımsal alanda 

bu kadar önemli bir konumdayken en 

önemli tarımsal destek programı olan 

IPARD’da yıllarca yer alamadı. İzmir 

Ticaret Borsası olarak mümkün olan 

her ortamda bu haksızlığı dile getirmeye 

çalıştık. Nihayet yapılan açıklamalardan 

kısa zamanda IPARD benzeri bir destek 

programının İzmir’de dahil olacak 

şekilde başlatılacağını öğrendik. İlimizin 

tarım ve tarımsal sanayi üretimine ve 

bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına önemli 

katkısı olacağına inandığımız bu programı 

merakla bekliyoruz” dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş, “Ege’nin, 

özellikle ülkedeki büyük pazarlara 

yoğunlaşması gerekli. Teknolojik 

ürünlerde ve Ar-Ge faaliyetlerinde daha 

fazla yer almamız lazım. İzmir bugün 

potansiyelini tam kullanamasa da ülkenin 

oldukça önemli bir şehri” dedi.

İzmir’de bu yıl limanlar konusunda 

önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden 

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı 

Yusuf Öztürk ise “İzmir’i İzmir yapan 

Alsancak Limanı’nın özelleştirmesinin 

ve Türkiye’nin en büyük aktarma limanı 

olarak planlanan Kuzey Ege Çandarlı 

Limanı’nın ihalesinin bu yıl gerçekleşmesi 

çok önemli. Özelleştirme sonucu Alsancak 

Limanı’nın büyümesi, İzmir’in kalkınması 

için kaldıraç olacaktır” diye konuştu. 

ESBO Başkan Yardımcısı İbrahim 

Gökçüoğlu ise Ankara’da önemli 

görüşmeler yaptıklarını belirterek  “Çevre 

ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret, Orman 

ve Su İşleri ile Kalkınma Bakanlarımıza 

konularımızı iletme imkanı bulduk. 

Burada özellikle Hükümetimizin 

teröre olan hassasiyetlerini ve artık 

ülkemizde ekonominin gündem maddesi 

olması gerektiği yönünde aynı görüşte 

olduğumuzu gördük. Bununla birlikte, 

Bakanlarımızın İzmir’e, Bölgemize, 

Odamıza olan ilgileri bizleri çok mutlu 

etti” dedi.

Kürsüden Tire’nin sorunlarını 

aktaran Tire Ticaret Odası Başkanı Hüseyin 

Çapkınoğlu, ilçenin özellikle ulaşım ve 

su sorunlarıyla mücadele etmek zorunda 

olduğunu dile getirdi. Çapkınoğlu,” Tire’nin 

iyi bir yola ihtiyacı var. Tire – Torbalı ve 

Tire – Selçuk karayollarının genişletilerek 

daha ulaşılabilir bir yer olması gerekiyor” 

dedi.

Öte yandan toplantı esnasında 

Güneydoğu’da her gün artan tansiyon ve 

IŞİD terörünün ülkenin çeşitli yerlerinde 

etkili olmasından dolayı endişelerini dile 

getiren başkanlar, toplantı sonrasında 

teröre karşı birlik mesajı yayınlama kararı 

aldı.





HAYATIN HER ANINDA
AYRICALIKLARIN KEYFiNi ÇIKARIN.

milesandsmiles.com   |   (0212) 444 0 849

OTEL & ARAÇ KiRALAMA & AKARYAKIT & ALIŞVERiŞ & EĞLENCE
SAĞLIK & SiGORTA & TURiZM & SHOP&MILES

ayricaliklarikesfet.com
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İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, 

Arge ve Danışmanlık Hizmetleri 

A.Ş. (İZLADAŞ) Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın izni ile 11.09.2013  tarihinde 

İzmir Ticaret Sicil Memurluğunda tescil 

edilerek faaliyete başlamıştır. İzmir Ticaret 

Borsası’nın  %100 sermayesi ile kurulmuş 

olan şirketimiz kuruluş işlemlerinin 

ardından gerekli donanım yatırımlarıyla 

çalışmalara başlamış ve ilk olarak pamuk lif 

analiz laboratuvarı ile 25.02.2014 tarihinde 

faaliyete geçmiştir. Laboratuvarımızda iki 

adet Uster HVI M1000 lif analiz cihazı ve 

bir adet Uster Nep Tester MN100 cihazı 

bulunmaktadır. 

Pamukta lisans alan tek yetkili 

sınıflandırıcı laboratuvarı

Pamuk lif analiz laboratuvarı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

verilen izin ile 31.12.2014 tarihinde 

pamukta yetkili sınıflandırıcı olarak 

lisans alan tek laboratuvardır. İzmir-

Belevi‘inde faaliyet gösteren Elidaş pamuk 

lisanslı deposuna ürün teslim etmek 

isteyen mudilerin tek balya analizleri 

laboratuvarımızda yapılmaktadır. Analiz 

sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen 

kalite gruplarına göre sınıflandırılmakta 

ve lisanslı depoya girecek ürüne 

ilişkin Analiz ve Sınıflandırma Belgesi 

düzenlenmektedir. 2014 ürününe ait 

31.844 adet, 2015 ürününe ait 53.502 

adet olmak üzere toplamda 85.346 adet 

balya analizi yapılarak analiz belgeleri 

düzenlenmiştir..  

Laboratuvar faaliyetleri Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli olarak 

denetlenmektedir. Laboratuvarın bağlı 

olduğu referans laboratuvar tarafından,  

lif analiz cihazlarının ölçüm yeterliliği 

periyodik olarak kontrol edilmektedir. 

Ayrıca cihazların her gün ölçüm 

öncesi kalibrasyon kontrolleri referans 

malzemeler ile yapılmakta ve kayıt altına 

alınmaktadır.

  

Bremen Round Test 

Laboratuvarımız ICA Bremen 

Cotton Round Test Kontrol sistemine 

dahil dir. Her yıl düzenli olarak 3 farklı 

zamanda gelen pamuk numunelerinin 

analizleri laboratuvarımızda bulunan 

cihazlar ile yapılarak sonuçlar Bremen’e 

gönderilmektedir. Böylece farklı 

ülkelerde, aynı alanda faaliyet gösteren 

125 farklı laboratuvardaki cihazlar ile 

laboratuvarımızda faaliyet gösteren 

lif analiz cihazları ölçüm yeterliliği 

bakımından karşılaştırılmaktadır. Bu 

testlere ülkemizden katılan tek özel 

laboratuvar İzladaş pamuk lif analiz 

laboratuvarıdır.

Pamuk lif veritabanı 

Pamuk lif analiz laboratuvarı faliyete 

geçtiği 2014 yılından bu yana Türkiyenin 

farklı bölgelerinden gelen analiz 

taleplerine cevap vermektedir Laboratuvar 

başta İzmir Ticaret Borsası üyeleri olmak 

üzere Elidaş Lisanslı Depoculuk A.Ş, Ege 

Bölgesinde faaliyet gösteren diğer borsalar, 

üniversite ve araştırma kurumları, 

tekstil ve çırçır fabrikaları, özel tohum 

firmaları vb. pek çok kurum ve kuruluşa 

hizmet vermektedir. Ayrıca Tarım 

Bakanlığı Tohum Tescil Sertifikasyon 

İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar 

ARGE ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Dr. Müge EKİZOĞLU 
İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar 

ARGE ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş

Yetkili Sınıflandırıcı Yöneticisi
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Müdürlüğünün her yıl tescil edilecek 

yeni pamuk çeşitlerine ait analizleri de 

laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Pamuk lif analiz laboratuvarı sadece 

2015 yılında 53502 adet lisanslı depo 

giriş tek balya analizi gerçekleştirmiştir. 

Bu sayıya ilaveten Türkiye’nin farklı 

bölgelerinden gelen pamuk numunelerinde 

7138 adet monte pamuk  analizi, 11358 

adet tek balya analizi yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonuçları yıllar 

itibariyle lokasyon ve işletme şekli baz 

alınarak bir veri tabanında toplanmaktadır. 

Bu veritabanı Türkiyede üretilen 

pamukların fiziksel özelliklerini ortaya 

koyan çok önemli bir kaynaktır. Mevcut 

verilerin her yıl tüm özellikler bazında 

dağılımları istatiki olarak incelenerek 

rapor halinde değerlendirilmektedir.

Laboratuvarlar arası karşılaştırma 

çalışması 

İzmir Ticaret Borsası pamuk üyeleri 

tarafından; İzmir Ticaret Borsası pamuk 

salonununda işlem yapan firmalara 

ait laboratuvarlar ile İzladaş pamuk lif 

analiz  laboratuvarı arasında belirli bir 

standardizasyonun sağlanması amacıyla 

standart pamuk numuneleri üzerinden 

bir laboratuvarlar arası karşılaştırma 

çalışmasının  yapılması istenmiştir. 

İZLADAŞ ve çalışmaya dahil olan 

9 laboratuvar ile, ölçüm sisteminin 

etkinliğinin değerlendirilmesi ve 

laboratuvar performanslarını geliştirmeye 

katkı sağlamak amacıyla söz konusu 

çalışma 2015 yılında gerçekleştirilmiştir.

Analiz numunesi olarak Amerika 

Tarım Bakanlığından (USDA) temin 

edilen 4,27 Microner, 33,8 gr/tex 

mukavemet, 31,04 mm uzunluk ve 84,7 

uniformite değerinde olan kalibrasyon 

pamukları kullanılmıştır. Kalibrasyon 

pamuğundan yaklaşık 125 gr, 11 adet 

numune hazırlanarak çalışmaya katılan 

laboratuvarlara gönderilmiştir. Çalışmada 

6 adet Uster HVI M1000, 3 adet Uster 

Spectrum, 1 adet Uster 900A  ve 1 

adet Premier Art-2 lif analiz cihazının 

sonuçları değerlendirilmiştir. Pamuk lif 

analiz cihazları tarafından belirlenen 

pamuk fiziksel özelliklerinde, laboratuvar 

ortalama sonuçları üzerinden elde 

edilen z skorlarına ilişkin değerlendirme 

tablosu sonuç raporunda oluşturularak 

katılımcılara bilgi gizliliği sağlanarak 

gönderilmiştir. 

Laboratuvarlar z-skoru olarak 

yüksek oranlarda IzI≤ 2 altında ölçüm 

sonuçları üretmişlerdir. Mukavemet ve 

kısa elyaf içeriğinde bir laboratuvara 

ait analiz sonuçları değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. Analizlerde mikroner, 

mukavemet, uniformite ve uzunluk 

değerleri belli olan kalibrasyon pamukları 

kullanılması nedeniyle laboratuvarlar bu 

özelliklerde performanslarını ; referans 

değer üzerinden elde edilen z-skoru 

ve  kalibrasyon pamuğunun cihaz içi 

(Precision) ve cihazlar arası tolerans 

(Accuracy) değerleri üzerinden de 

değerlendirmişlerdir.

Uster HVI M 1000 lif analiz cihazı 

ile ölçülen fiziksel özellikler 

(SCI- Spinning Consistency Index)

Analiz metotlarımız 

Analizlerimiz sistem yada modül 

bazlı olarak yapılmaktadır. Sistem 

testlerinde yukarıda verilen tüm özellikler 

bir seferde ölçülebilmektedir. Ayrıca 

sadece mikroner, renk yada uzunluk /

mukavemet ölçümü talep edilmesi 

durumunda modül bazında da ölçümler 

yapılabilmektedir. Analizler tek balya ya 

da partiyi temsilen alınan monte numune 

üzerinden yapılabilmektedir.

Tek Balya Analizi:

Analizler her balyadan alınan 200 gr. 

numunede yapılmaktadır. 

Bu analizde her balya 

numunesi   için 1 mikroner, 

1 renk-yabancı madde ve 1 

lif uzunluğu-mukavemet 

ölçümü yapılmaktadır. 

Monte Pamuk 

Analizi:

Pamuk partisini 

temsilen alınan pamuk 

numunesi üzerinden 3 

tekerrürlü HVI analizi 

yapılmaktadır. Her 

tekerrürde; 1 mikroner,  2  

renk- yabancı madde , 2 

lif uzunluğu-mukavemet 

ölçümü yapılarak aşağıdaki 

rapor formunda analiz 

sonuçları verilmektedir.
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Günümüz araştırmacıları 2050 ve 

ileriki yıllarında dünya nüfusunun çok 

artması buna karşın tarım arazilerinin 

azalması, ekolojik değişiklikler gibi 

önemli nedenlerden dolayı yeni trendlerin 

doğacağı ve yeni besin kaynaklarına gerek 

duyulacağı tezini savunmaktadırlar. 

Mevcut ekosistemlerde artan 

gıda ve yem ihtiyacını ile artan protein 

ihtiyacını karşılamanın her geçen gün 

daha da zorlaşacağı kaçınılmazdır. Bunun 

nedenleri arasında da tarım arazisi, su, 

orman, hayvancılık, kümes hayvanları, 

balık ve biyolojik çeşitlilik kaynaklarının 

yanı sıra besin ve enerji kıtlığının artması 

ön plandadır.

Geleceğe dair bu tahminler 

insanoğlunu farklı yollara itmeye neden 

olmuştur.

Gelişmiş ülkeler tüm dünyadaki 

insanların beslenme alışkanlıkları üzerine 

bir çok araştırmalar yapmışlar, özellikle 

uzak doğu ve az bilinen yerli kabilelerin 

beslenme alışkanlıklarını incelemişler 

ve hayvanların beslenmesi üzerine 

araştırmalar yapmışlardır.

Son dönemlerde ise araştırma 

kurumları ve özellikle 2003 yılından 

beri FAO yenilebilir böcekler ile ilgili 

konularda çalışmakta, ayrıntılı raporlar 

hazırlamakta ve yine Avrupa Komisyonu 

böceklerden elde edilen protein kaynakları 

üzerine bir fizibilite araştırması yapmak 

için bir araştırma projesini de finanse 

etmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca 

gıda ve yem olarak böceklerin potansiyel 

kullanımını yansıtmak için yeni gıdalar ve 

hayvan yemi alanlarında politika geliştirme 

çalışmaları da yapmaktadır.

Bütün araştırmalarda; yenilebilir 

böceklerin yüksek kaliteli protein, vitamin 

ve insanlar için amino asitler içerdiği 

yönünde kesin sonuçlara ulaşmıştır.

Dünya üzerinde özellikle gelişmekte 

olan ülkeler başta olarak bilinen 1.000.000 

böcek türünden yaklaşık 1.900 ü 

yenilmektedir!

AB’de gıda ve / veya yem olarak 

kullanılmak için büyük potansiyele sahip 

olduğu bildirilen böcek türleri: houseflies, 

mealworms, cırcır ve ipek böcekleridir.

Böcekcil beslenme ile ilgili önemli 

satır başlarını şöyle sıralayabiliriz:

oranına sahiptir. Örneğin; cırcır 

böceğinden elde edilen aynı miktar 

proteini üretmek için domuz ve tavukların 

yem ihtiyaçlarının iki dört kat azı, koyun 

ve sığırın yem ihtiyacının altı kat daha azı 

yeme ihtiyacımız vardır. 

sera gazı yaymakta ve konvansiyonel 

hayvancılığa göre daha az amonyak sorunu 

bulunmaktadır. 

kontrol altında tutulabilmekte ve tam 

kontrollü ortamlarda üretilebilmektedir. 

Bu da çevresel, ekonomik ve gıda güvenliği 

faydalarını ön plana çıkarmaktadır.

yetiştirilebilir. Bu nedenle, böcekler ya 

Alternatif besin, yem ve protein 

kaynağı olarak “BÖCEKLER”

        houseflies        mealworms                         cırcır                ipek

Bilge KEYKUBAT
İzmir Ticaret Borsası

Ar-Ge Uzmanı
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doğrudan insan tüketimine veya dolaylı 

olarak (böceklerden çıkarılan protein 

ile) recomposed gıdalardan proteinin 

geleneksel üretimi (mini hayvancılık) için 

potansiyel bir kaynaktır.

görülen bazı hastalık ve zararlıların artması 

da bu çalışmalarda etken rol oynamıştır.

yetiştiriciliğinin aşırı otlatma ile gelen 

toprak ve su kirliliği dolayısı ile iklim 

değişikliği ve ormanların bozulmasında 

da etken olduğu bir etken olarak ortaya 

çıkmaktadır.

olarak da küresel öneme sahiptirler.

miktardadır.

için mücadele yöntemleri arasına girmeye 

aday durumdadır.

Her öğünde bir solucan, çekirge veya 

cicada yeme fikri garip görünse de, FAO 

araştırmaları sağlığa da birçok faydalarının 

olduğunu gösteriyor.

Böceklerin protein, yağ ve mineral 

içerikleri yüksektir. Bir toz ya da macun 

halinde bütün veya zemini yemiş ve diğer 

gıdalara dahil edilebilir.

“Böcekleri yemek bilinen aksine 

ZARARLI DEĞİLDİR!

Dünya çapında her gün 870 milyon 

kişinin aç olduğunu unutmamalıyız!

Böcekler Batı mutfağının çok tutulanı 

olmasa da (isim ve görünüşlerinden 

dolayı) şu an için dünya üzerinde 2 milyar 

insanın sofrasında yer bulmakta özellikle 

de Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki 

insanların sofralarının bir önemli bir 

aktörü durumundadır. 

En çok tüketilen böceklerin arasında; 

tırtılları, arılar, eşekarısı, karıncalar, 

çekirgeler, çekirge ve cırcır böceği 

bulunmaktadır.

Gıda talebi her geçen gün 

artmaktadır.

Son zamanlarda; Batılı ülkelerde, 

özellikle Avrupa’da, kendi mutfağı içine 

böcekleri dahil ede kişi sayısının artmaya 

başladığı da söylenmektedir. 

Avrupa kentleri arasında birkaç 

restoran da menülerinde böceklere yer 

vermeye başlamış durumda.

Hatta yemek kitapları bile raflarda 

yerlerini almış durumdadır. 

Sürdürülebilir gıda kaynağı olarak 

böcekler için, “Arnold van Huis, Henk van 

Gurp ve Marcel Dicke” nin kaleme aldıkları 

“The İnsect Cookbook” 

(Böcek yemek tarifleri) 

Avrupa kitapçılarında 

rafları süslemekte.

Bir Örnek; Çikolata 

kaplı çekirge 

Ayrıca, “Dr. 

Alan Louey Yen” nin 

editörlüğünü yaptığı 

“Journal of Insects as Food 

and Feed” Gıda ve Yem 

olarak Böceklerin Dergisi 

özellikle Avustralyalı 

Aborjinlerin böcek gıdaları 

üzerinde çalışmaya başladı. 

Hatta derginin ilk cildi 

2015 yılında FAO / WUR 

konferans makalelerinden 

“Böcekler dünyayı 

beslemek için” makalesini 

de içermektedir. 

20 yıl önce Avrupa’da hiç kimsenin çiğ 

balık yemeyi düşünmediğini unutmayalım. 

Ama şimdi herkes “suşi” seviyor! Bu 

da ilerleyen günlerde kültürlerin ve 

alışkanlıkların daha da değişebileceğini 

ve yeni tatlara herkesin alışabileceğinin en 

güzel ispatları arasındadır.

Sonuçta herkes için bir tat gelişebilir 

ve böcekler yemek için kullanılabilir.

Dünya böcek ticaretinin en önemli 

şehirleri Bangkok ve Kinshasa olarak 

görülmektedir. Özellikle bu şehirlerdeki 

beslenme alışkanlıklarından dolayı 

tüketicilerin yüksek talepleri mevcuttur. 

Bu gibi yerlerde, böcekler genellikle 

kişilerin kırsala olan nostalji duygularını 

uyandırmak ve çerez olarak görülmektedir.

Ancak ne olursa olsun hala 

böceklerin sofralara etkin bir şekilde dahil 

edilebilmesi için uzun bir yol olduğu da 

aşikardır.

Böcekçil beslenmede mikrobiyel 

güvenlik, kimyasal kirleticiler nedeni ile 

toksisite ve alerjen durumlar göz ardı 

edilmemesi gerekli konu başlıklarıdır.

Ayrıca mevzuat ve yönetmeliklerde 

de gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir.

Gıda olarak böceklerin potansiyelini 

arttırmak için; endüstri profesyonelleri ve 

şefler de dahil olmak üzere, gıda sanayi ve 

aynı zamanda tüketiciler arasında kabul 

düzeyini artırma çalışmalarına gerek 

vardır.

YA SİZ;

 BÖCEK YER MİSİNİZ?

 

Kaynaklar 

http://www.efsa.europa.eu/

http://apelasyon.com/

http://www.ipiff.org/

http://www.ecologicalland.coop/

http://www.farminguk.com/

http://www.insectsarefood.com/

http://www.ccri.ac.uk/

http://www.un.org/

http://www.foodinsectsnewsletter.org/



42- ŞUBAT 2016

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret 

Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun İcra 

Komitesi Başkanı Aysel Öztezel ve İcra 

Komite Üyeleri Tire Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Hüseyin Çapkınoğlu’na 

makam ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret 

kapsamında Tire’de İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu Üyelerinin şirketlerine 

de gezi gerçekleştirilerek faaliyetler 

konusunda bilgi alındı.

Karşılıklı bilgi alışverişi sağlanması 

ve olası işbirlikleri geliştirmek amacıyla 

yapılan ziyaretler gün boyu devam etti. 

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 

yönetimini ağırlayan Tire Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Çapkınoğlu, Aysel Öztezel’i kurulun 

başarılı çalışmaları ve kadın girişimciliğine 

olan katkıları nedeniyle tebrik ederek, bu 

konuda ortak çalışmalara imza atmaktan 

memnuniyet duyacaklarını belirtti. 

Ziyaretin ardından Tire Ticaret 

Odası’nda organize edilen KOSGEB 

Girişimcilik Eğitimi Programı kapsamında 

İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra 

Komitesi üyeleri girişimci adayları ile 

buluştu. Kadın Girişimciler, girişimci 

adayları ile deneyimlerini paylaştı. İcra 

Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, eğitimin 

sonunda girişimci adaylarına seslenerek, 

‘Türkiye’de kadın girişimci sayısının 

arttırılması ve kadın işgücünün ve 

yaygınlaştırılması çok önemli, ülkemize 

girişimci kazandıran  eğitim programlarını 

düzenlemek adeta ülke ekonomisine katkı 

sağlamak demek. Bu anlamda, Tire Ticaret 

Odası’na ve KOSGEB’e bu konudaki değerli 

katkıları nedeniyle teşekkür ederiz’ dedi.

Program kapsamında ayrıca, TOBB 

İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun 

Tire Ticaret Odası temsilcisi Esra 

Boyacıoğlu ve Saadet Şentürk’ün firmaları 

kurul tarafından ziyaret edildi. 

İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 

yönetiminden Tire’de Oda ve firma ziyaretleri

3.TOBB KGK Ege Bölgesi toplantısı 

Uşak KGK evsahipliğinde gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge 

Toplantılarının 3.üncüsü, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda(UTSO), Uşak İl Kadın 

Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde 08 Ocak 2016 tarihinde  gerçekleştirildi.

UTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Özgül Şeker Çiftçi’nin başkanlığındaki 

toplantıya Uşak İli Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Kuvvet, TOBB Üst Kurul Üyesi VE 

İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra 

Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, TOBB KGK 

Ege Bölge Temsilcisi Esen Türker ve Ege 

Bölgesi illerindeki  kadın girişimciler kurul 

başkan ve üyeleri katıldı. İki oturumda 

düzenlenen toplantılarda, kadın girişimciler 

kurullarının 2015 yılı değerlendirmesi 

yapılarak, çalışan kadın sorunları ve çözüm 

önerileri konuşuldu.
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KISA HABERLERKISA HABERLER

Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli 11 

Aralık 2015’te “Borsa İstanbul’un Global 

Yolculuğu” etkinliği kapsamında yapılan 

Borsa İstanbul – Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası (EBRD) Ortaklık Anlaşması 

ve Teknoloji ile Dönüşüm Programı 

(BISTECH) gong törenine katıldı.

İTB Aralık ayı Meclis Toplantısı’na 

Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri 

eşleriyle birlikte katıldı

İzmir Ticaret Borsası’nın 2015 yılı 

son Meclis Toplantısı Yönetim Kurulu ve 

Meclis Üyelerinin yanı sıra eşlerinin de 

katılımlarıyla 29 Aralık 2015 Salı günü 

Yeni Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Işınsu Kestelli, “Bugün, sayıları 

365’i bulan oda ve borsalarımız için tarihi 

bir ilki yaşıyoruz. Yılın bu son Meclisini, 

Arslan Aynazarov’u ziyaret etti. Ziyaret 

kapsamında Türkmenistan Borsası 

Araştırma ve Analiz Müdürü Serdar 

Berdiev ile de görüşme gerçekleştirildi. 

Ziyaret programının ikinci gününde 

ise 5.Uluslararası Türkmenistan Pamuk 

Ürünleri Fuarı’na İTB adına katılım 

sağlandı.

İTB’den ekonomi muhabirleri ile 

sohbet toplantısı

İzmir Ticaret Borsası tarafından her 

yıl geleneksel olarak düzenlenen ekonomi 

muhabirleri ile sohbet toplantısı bu yıl 

09 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Genel 

Sekreter Erçin Güdücü, Genel Sekreter 

Yardımcıları Sinem Çelikten ve Pınar 

Nacak, Basın Danışmanı Kadir Kılıçparlar, 

Ar-Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu, 

Kurumsal İletişim Müdürü Rana Çalık, 

Kurumsal İletişim Şefi Serap Dikmen 

Ahmetoğlu, Uzman Çiğdem Arman ve 

Uzman Yardımcısı Semih Çatak’ın yer 

aldığı toplantıya yerel basında görev alan 

çok sayıda ekonomi muhabiri katılım 

gösterdi.

Işınsu Kestelli BİST – EBRD 

ortaklık anlaşması imza törenine katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Borsa İstanbul 

İTB Heyeti Fransız 

Konsolosluğu’nda düzenlenen davete 

katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan 

Korkmaz, Yalçın Yılmaz, Meclis Başkan 

Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Şeref İyiuyarlar, Bülent 

Uçak, Genel Sekreter Erçin Güdücü, Genel 

Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten ve 

Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü Türk – 

Fransız Ticaret Derneği tarafından Fransa 

Büyükelçisi Ekselansları Charles Fries’in 

himayelerinde ve Fransız Konsolosluğu 

evsahipliğinde 20 Kasım 2015 tarihinde 

gerçekleştirilen davete kurumu temsilen 

katıldı.

İTB Genel Sekreteri Erçin 

Güdücü’den Türkmenistan ziyareti

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel 

Sekreteri Erçin Güdücü Türkmenistan 

Devlet Emtia ve Hammadde Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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üyelerimizin sevgili eşlerinin katılımıyla 

hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben, 

Yönetim Kurulu Üyemiz Derya Pala ile 

birlikte Borsa Meclisindeki iki kadın üye 

olarak bugün bir denge sağlamış olmaktan 

fevkalade mutluyuz” dedi. Meclis Başkanı 

Barış Kocagöz ise “Türk milleti, çağının 

ötesinde çağdaş ve ileri görüşlü bir lider 

olan Mustafa Kemal Atatürk’e sahip olan 

şanslı bir millet. Ulu Önder Atatürk 

dünyaya örnek olarak, birçok ülkeden 

önce kadına seçme ve seçilme hakkını 5 

Aralık 1934’te verdi. Bu anlamlı ayda bizler 

için bir ilk olarak Meclis toplantımıza 

katıldıkları için üyelerimizin saygıdeğer 

eşlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası personeline 

yönelik iletişim toplantısı ve yılbaşı 

etkinliği düzenlendi

İzmir Ticaret personeline yönelik 

olarak üç ayda bir düzenlenen iletişim 

toplantısı 30 Aralık 2015 tarihinde 

Tarihi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıda güncel konular, İzmir Ticaret 

Borsası mobil sitesi kullanımı ve 125.

yıl kapsamında gerçekleştirilecek 

organizasyonlar hakkında bilgi 

paylaşımında bulunuldu. Toplantının 

ardından Genel Sekreter Erçin Güdücü, 

Genel Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten, 

Başkanlık Danışmanı Dilara Sürgü ve 

Borsa personeli Pasaport Pier Otel’de 

gerçekleştirilen yılbaşı kokteylinde bir 

araya geldi.

İTB’den “Fırıncılar Sektörü 

Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu 

çalıştaya katılım

“Fırıncılar Sektörü Sorunları ve 

Çözüm Önerileri” konulu çalıştay 15 

Ocak 2016 tarihinde T.C. Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü 

toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Çalıştaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, 

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Meclis 

Üyesi Nihat Sağır ve Genel Sekreter Erçin 

Güdücü, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi 

Sanayi Odası, İzmir Fırıncılar Odası, 

İzmir Ticaret Odası ve İlçe Müdürlükleri 

temsilcilerinin yanı sıra sektör temsilcileri 

katıldı. Toplantıda İzmir İli ekmek 

sorunları tartışıldı.

İzmir Ticaret Borsası pamuk 

ajanlarına yönelik ELİDAŞ gezisi

İzmir Ticaret Borsası’nda faaliyet 

gösteren pamuk ajanlarına yönelik Ege 

Pamuk Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin 

(ELİDAŞ) Selçuk Belevi’nde bulunan 

tesislerine 22 Ocak 2016 tarihinde gezi 

düzenlendi. Ziyaret programına İTB 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Genel 

Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak ve AR-GE 

Müdürlüğü katıldı. Program kapsamında 

heyete ELİDAŞ Genel Müdürü Ahmet Özlü 

tarafından tesis faaliyetlerine ilişkin sunum 

gerçekleştirildi. Sunumun ardından heyet 

birlikte tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetimi T.C. 

Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci’nin 

teşrifleriyle sohbet toplantısı düzenledi

İzmir Ticaret Borsası Yönetimi T.C. 

Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci ve 

Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım’ın 

teşrifleriyle sohbet toplantısı düzenledi. 

Davete Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 

Kestelli, Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Yalçın Yılmaz, Ercan Korkmaz, Yönetim 

Kurulu Üyeleri İlhan Zincircioğlu, Tayfur 

Akın, Bülent Uçak ve iş dünyasından 

çok sayıda temsilci katıldı. Karşılıklı 

görüş alışverişinin yapıldığı toplantının 

bir bölümüne İzmir Ticaret Borsası 

organizasyonunda İzmir’de sömestre 

tatillerini geçiren Hakkarili lise öğrenci 

grubu da katıldı. Zeybekci ve öğrenciler bir 

süre sohbet etti. Sohbetin ardından Nihat 

Zeybekci ve Işınsu Kestelli öğrencilerle 

birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

BATÜDER Yönetiminden İTB’ye 

ziyaret

Türkiye ile Balkan ülkeleri ve Türk 

Dünyası arasındaki kültürel ortakların 

tespiti için çalışmalar yaparak, tespit 

edilen alanlarda kültürlerarası benzerlik, 

etkileşim ve kaynaşmanın sağlanması 

amacıyla faaliyetlerini yürüten ve üyeleri 

arasındaki ortak iş yapma kültürünü 

geliştirerek, ticari birlikleri arttırmayı 

amaçlayan Uluslararası Balkan ve Türk İş 

Dünyası Derneği (BATÜDER) Yönetim 
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Kurulu Başkanı Akın Kazançoğlu ve 

aralarında İzmir Ticaret Borsası Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz’ın da yer aldığı 

derneğin yönetim kurulu üyeleri 08 Şubat 

2016 tarihinde İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’yi 

ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin 

yapıldığı ziyaret kapsamında heyet Borsa 

pamuk ve üzüm işlem salonlarını da ziyaret 

ederek seanslar hakkında bilgi edindi.

Borsa çalışanlarına yönelik Kalite 

Yönetim Sistemi Eğitimi

İzmir Ticaret Borsası Genel 

Sekreterliği ve Akreditasyon Çalışma 

Grubu Üyelerine yönelik olarak 11 Şubat 

2016 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) Uzmanı Tuğba Atak tarafından             

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi Eğitimi İzmir Ticaret Borsası 

Tarihi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

KOSGEB Güney Hizmet 

Müdürlüğü’nden İTB’ye ziyaret

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) Güney Hizmet Müdürü Recep 

Özçevik 12 Şubat 2016 tarihinde İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini ziyaret 

etti. Ziyarette iki kurum arasındaki olası 

işbirlikleri ve KOSGEB bünyesindeki eğitim 

programları konusunda bilgi alışverişinde 

bulunuldu.

İZSEV’den İTB’ye teşekkür belgesi

İzmir’i Sevenler Platformu’nun 

(İZSEV) Türkiye İktisat Kongresi’nin 93. 

yıldönümü dolayısıyla İzmir Ticaret Borsası 

evsahipliğinde 17 – 18 Şubat 2016 tarihleri 

arasında düzenlediği etkinliğe katkılarından 

ötürü İzmir Ticaret Borsası adına teşekkür 

belgesi ve madalyası Dernek Başkanı Sancar 

Maruflu tarafından Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ercan Korkmaz’a takdim edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nden 

İTB’ye plaket

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen Eşya-Milli Piyango Çekilişine 

katkı veren kuruluşlar için İzmir Valisi 

Mustafa Toprak’ın da katılımlarıyla 19 Şubat 

2016 tarihinde düzenlenen Plaket Sunumu 

Töreni’nde İzmir Ticaret Borsası’na da 

organizasyona katkılarından dolayı plaket 

sunumu yapıldı. Borsa adına sunulan 

plaketi Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü 

teslim aldı. Plaket töreninin ardından İzmir 

Valisi Mustafa Toprak, İl Emniyet Müdürü 

Celal Uzunkaya ve plaket alan kuruluş 

temsilcileri birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

Zeytinyağı Tadım Grubu’ndan 
Selçuk’ta tesis gezisi

Ülkemiz dünyada önemli bir 
zeytinyağı üreticisi olmasına rağmen 
kişi başına düşen zeytinyağı tüketimi 
dünya ortalamasının çok altındadır. 
Rekabeti ve talebi çok olan bitkisel katı 
ve sıvı yağlar pazarında zeytinyağının 
durumunun sağlamlaştırılması çok önem 
arz etmektedir. Bu aşamada da kalite ve 
sağlıklı ürün yanında lezzet ve nefaset de 
öne çıkmaktadır. 

Uluslararası piyasalardaki gelişmelere 
paralel olarak zeytinyağının kalite 
kriterlerinden birisi olan duyusal analizler 
yapılması zorunluluğu ülkemizde 2010 
yılında yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 
Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde de 
yer almıştır. Bu kapsamda ülkemizde ilgili 
kurumlarca belgelendirilmiş yetişmiş 
zeytinyağı tadımcılarına ve zeytinyağı 
tadım panellerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak 
İzmir Ticaret Borsası bünyesinde “İTB 
Zeytinyağı Tadım Paneli”  oluşturulması 
projesine 2015 yılında başlanmıştır. Proje 
kapsamında; 2015 yılı içinde toplam 5 
temel düzey bilgi eğitimi ve 22 uygulama 
eğitimi olmak üzere toplam 27 adet eğitim 
gerçekleştirilmiştir. Her eğitime de ortalama 
17 panelist adayı katılmıştır. 

İTB Zeytinyağı Tadım Paneli üyeleri 
tadım eğitimlerine ilave olarak zeytinyağı 
üretim aşamalarını yerinde incelemek 
amacıyla 9 Ocak 2016 Cumartesi günü 
İzmir Ticaret Borsası Sıvı ve Katı Yağların 
Toptan Ticareti Meslek Komitesi üyesi 
Atınç Turizm Tarım Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin Selçuk ilçesinde bulunan 
işletmesini ziyaret etmiştir. 

Zeytinyağının kalitesini; zeytinin 
çeşidi, hasat sırasındaki olgunluğu, yetişme 
koşulları, hasadı, meyvelerin ağaçtan 
fabrikaya ulaştırılma süreci ve şeklinin 
yanında fabrikadaki işleme süreçleri de 
önemli derecede etkilemektedir. İTB 
Zeytinyağı Tadım Paneli adayları inceleme 
gezisinde zeytinin işletmeye ilk gelişinden 
yağ elde edilinceye kadar olan aşamaları 
detaylı olarak incelemiş ve çalışma sistemi 
hakkında işletme yetkililerinden detaylı 
bilgi almıştır. 












