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.2017 yılının ilk üç ayını geride bırakırken içeriğini ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz 98.sayımızla karşınızdayız. 

Her yıl iş ve siyaset dünyasından temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Borsa Söyleşilerinin sekizincisi Swiss Otel Büyük 
Efes İzmir Smyrna Salonu’nda gerçekleştirildi. Söyleşinin onur konuğu ve konuk konuşmacısı T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek oldu.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) TOBB tarafından gerçekleştirilen akreditasyon denetimlerinden başarıyla geçerek, oda ve borsalar 
arasındaki sıralamada en yüksek puanı aldı ve akreditasyon serti�kasını yeniledi. İlk kez akreditasyon alan ya da yenileyen oda ve 
borsalara belgeleri, Ankara’da TOBB Genel Merkezi’nde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin teşri�eriyle 
düzenlenen Akreditasyon Serti�ka Töreni’nde takdim edildi.

İzmir Ticaret Borsası olarak Türkiye tarım sektörünün birçok temel sorununa teknoloji kullanımı ile çözümler sunmayı 
hede�eyen ve tarım sektörünü, sahada etkin kullanılan bilişim ve iletişim teknolojileri ile buluşturan “Türk Tarımının Global 
Entegrasyonu ve Tarım 4.0” projesi ile ilgili ön hazırlıklarının tamamlanmasının ardından T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin teşri�eriyle ve proje ortağı Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile birlikte işbirliği protokolü imza 
töreni gerçekleştirildi. 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, ülkemizin ihracat �nansmanının motor gücü olan Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş.’nin (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu üyesi oldu. 

Her ay birbirinden değerli konukları ağırlayan Borsa Meclis Toplantılarımıza sırasıyla Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü Selahattin 
Varan konuk oldu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli Türkiye Varlık Fonu’nun 
tanıtımına yönelik “Nasdaq’da Gong Türkiye Varlık Fonu için çalıyor” temasıyla New York’ta gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. 
Törene ilişkin fotoğra�arı ve bilgileri dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Tarihi Meclis Salonu’nda 
düzenlenen “Akıllı Tarım ve Elektronik Ticaret Uygulamaları ile Tarımda Bilgi Toplumuna Geçiş Vizyonu ve Çalışmaları” konulu 
toplantıya katıldı.

Madde bağımlılığı hakkında ebeveynlerin farkındalıklarını artırmak, kamuoyu oluşturmak ve madde bağımlığı konusunda 
gençlere, ebeveynlere ve öğretmen/eğitim yöneticilerine yönelik çevrimiçi eğitici etkileşimli içerikler sağlamak amacıyla çalışmaları 
devam eden kampanyaya dikkat çekmek amacıyla Göztepe Spor Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti 13 Şubat 2017 Pazartesi günü 
Doğanlar Stadı’nda oynanan Balıkesir Spor maçına kampanyanın sloganı “Emin olmak için farkında ol” yazılı pankart ve 
T-Shirt’lerle çıktı. Maç öncesi statta kampanyanın radyo ve televizyon kamu spotlarının da yayını gerçekleştirilerek kampanyaya 
ilişkin mesajlar izleyicilerle paylaşıldı. 

İŞKUR ile İzmir Ticaret Borsası arasında etkin bir işbirliği tesis ederek ilimiz istihdamını artırmak amacıyla  düzenlenen 
işbirliği protokolü imza töreniyle gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası, Emtia Alım - Satım Platformu E-Commodity Bazaar’ın hizmet ağını geliştirmek için çalışmalarına hızla 
devam ediyor. Bu kapsamda Borsa üyelerine yönelik eğitimler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.

Ar-Ge Müdürlüğü Uzmanı Kenan Keskinkılıç “Küçükbaş hayvan ve et piyasasında yaşanan gelişmeler”, Bilge Keykubat ise 
“Dünya ticaretinin alışıldık güzergahları ve durakları hızla değişiyor” başlıklı araştırma yazılarını okuyucularımız için hazırladı.

TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu’nun İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun ziyareti, Girişimcilikte Kadın Gücünün Çekici Etkisi – Farkını Yarat konulu panel ve Kadın Girişimciler Kurulu Genel 
Kurul Toplantısı’na ilişkin haberlerimiz de dergimiz sayfalarında yer aldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin dergimiz için ülkemiz gündemi ve ekonomik büyüme alanında 
dünya trendleri konusunda kaleme aldığı yazısı dergimiz sayfalarında yer alıyor.

Borsa yöneticilerinin katıldığı seminer, etkinlik, konferans ve törenler ile Borsamıza yapılan ziyaretlere ait haberler de 
sayfalarımızda yerini aldı.

İyi okumalar dileriz...
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BAŞKANDANBAŞKANDAN

Bu dergiyi elinize aldığınızda Türkiye 
muhtemelen, yönetim sistemi değişikliğini 
oylayıp kararını vermiş olacak. Ülkemiz, 
büyük hede�eri ve hayalleri olan bir ülke. 
Bu nedenle, referandum sonucundan 
bağımsız olarak, 17 Nisan sabahından 
başlayarak yeni bir reform iradesini 
heyecanla ortaya koymaya ve uygulamaya 
hızlıca başlamak durumundayız.

Biz, küresel krizden sonra yavaşlasa da 
ve hatta son bir yılda geriye gitse de bu 
ülkenin hâlâ satın alınacak bir hikayesi 
olduğuna inanıyoruz.

İçe kapanmanın ve korumacılığın 
yükseldiği, yabancı düşmanlığının arttığı, 
medeniyetler çatışmasının körüklendiği 
distopik bir iklime rağmen parlak bir 
gelecek umudunu canlı tutuyoruz.

Çünkü biz Türkiye’ye 2000’li yıllarda 

seviye atlatan reform yapma iradesinin 
yeniden hakim olacağına dair inancımızı 
muhafaza etmek istiyoruz. Türkiye’nin 
demokratik resesyona girdiğine, hukuk 
devletinden uzaklaştığına dair dışarıda 
yükselen algıyı haklı çıkartacak adımlardan 
kaçınılacağına inanıyoruz.

Çünkü dünya, bizim algıladığımızdan 
hızlı değişiyor. Bugüne kadar ıskaladığımız 
ya da geç yakaladığımız sanayi devrimleri, 
Endüstri 4.0’la yeni bir meydan okumada 
bulunuyor. Dijitalleşme, bizim sektörümüz 
olan tarım ve hayvancılıkta “akıllı üretime 
geçişi” zorunlu kılıyor. Çünkü bu sektörde 
uzun süredir devam eden ve ne yazık ki göz 
ardı edilen bir düşük büyüme sorunuyla 
yüz yüzeyiz. Büyük bir potansiyelimiz var 
ama sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağla-
yacak, tarladan dış ticarete, teknoloji kulla-

nımından finansal enstrümanlara kadar 
tüm evreleri kapsayan, iyi dizayn edilmiş 
bir reform demetinden yoksunuz. Biliyoruz 
ki daha müre�eh bir ülke olabilmemiz için 
eğitimden üretime, her alanda daha 
rekabetçi bir ülke haline gelmemiz şart.

Evet, İbn-i Haldun’un dediği gibi 
“coğrafya kaderdir”.

Ama içinde bulunduğumuz coğrafyanın 
kaosunda boğulmak kader değildir. Türki-
ye gibi büyük idealleri olan bir ülkenin bu 
bilinçle hareket etmesi şart. Bu nedenle 
duygudaşlığı yeniden tesis etmeli ve karşı 
karşıya olduğumuz meydan okumalara 
cevap verebilmek için, savaştığımız tehdit-
leri toplumsal motivasyona dönüştürebil-
meliyiz.

Görev hepimizin ortak görevi, kader 
hepimizin ortak kaderi.
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Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Her yıl iş ve siyaset dünyasından 
temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen 
Borsa Söyleşilerinin sekizincisi 26 Mart 
2017 Pazar günü Swiss Otel Büyük Efes 
İzmir Smyrna Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Söyleşinin onur konuğu ve konuk 
konuşmacısı T.C. Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek oldu.

Söyleşiye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 
Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, 
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Ercan Korkmaz, Bülent 
Arman, Meclis Başkan Yardımcıları Moiz 
Hemsi ve Ömer Gökhan Tuncer, Meclis 
Katip Üyesi Salih Nejat İblar, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfur Akın ve 

Şeref İyiuyarlar, İzmir ili ve çevresi Oda/
Borsa başkanları, iş ve siyaset dünyasından 
çok sayıda temsilci katıldı.

Toplantının onur konuğu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 
geçen yıl küresel krizin ardından yaşanan 
artçı şokların yanı sıra içerden ve dışardan 
birçok sorunla karşı karşıya kaldığına 
işaret ederek, Türkiye’nin bu şoklara karşı 
büyük bir direnç gösterdiğini, bu direncin 
önceki 10 yılın başında yapılan reformlarla 
sağlandığını vurguladı. 

Küresel kriz ve Avrupa borç krizinin 
Türkiye’nin pazarını ciddi bir şekilde 
hırpaladığını, 2007’de Avrupa Birliği’ne 
yüzde 57 oranında olan ihracatın, 2012’de 
yüzde 38’e kadar düştüğünü hatırlatan 
Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşin özü şu: Türkiye için en kötüsü 
geride kaldı. Bu coğrafyada büyük 
öngörülerde bulunmak kolay değil ama 
muhtemelen. Darbe girişiminin bertaraf 
edilmesi, ondan sonrasına ilişkin devlete 
çöreklenmiş yapının önemli ölçüde 
ayıklanmış olması önemli. Suriye’deki, 

Irak’taki boşluktan yararlanan bölücü 
terör örgütüne yönelik olarak güvenlik 
güçlerimizin olağanüstü çabasıyla 
tehdidin bertaraf edildiğini düşünüyorum. 
O strateji o hendeklere gömüldü. Bu 
önemli çünkü Suriye’deki bir takım 
çabaları herhalde Türkiye’de sahnelemek 
istiyorlardı. Güvenlik güçleri vatandaşa 
zarar vermeden o tehdidi bertaraf etti.”

Şimşek, “Altını çiziyorum Türkiye’yle 
ilgili kötümser olmayın, evet zor 
dönem ama büyük oranda geride kaldı. 
Evet, dünyada sıkıntılar var ama biz 
dünyanın karşı karşıya kaldığı tuzaklara 
düşmek istemiyoruz, içimize kapanmak 
istemiyoruz, dışa açık, karşılıklı menfaat 
üzerinde, rekabetçi şekilde yolumuza 
devam etmek istiyoruz, kendimize 
güveniyoruz.” şeklinde konuştu. 

Avrupa’nın da bir seçim döneminden 

Borsa Söyleşilerinin konuğu 
T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek oldu

BORSA SÖYLEŞİLERİBORSA SÖYLEŞİLERİ
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geçtiğine işaret eden Şimşek, “Avrupa’daki 
söylemlere, görüntülere baktığınız zaman 
acaba 1. Dünya Savaşı öncesine mi 
döndük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı… 
Hatta İslamofobi konusunda Ortaçağlara 
mı gidiyoruz diye sorduğumuz oluyor” 
dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Türkiye 
çok zor bir dönemden geçti, geçiyor. 
Yaşadıklarımız sanki bir alacakaranlık 
kuşağı ve bir türlü bitmek bilmiyor. Son bir 
yılda başımıza gelenlerin yarısını başka bir 
ülke yaşasaydı, sanırım bu kadar badirenin 
altından kalkması mümkün olmazdı. İş 
dünyası olarak iş yapmanın zorlaştığı, 
belirsizliklerin arttığı, geleceğin flulaştığı 
bir ortamda çalışmaya gayret ettik. 
Şükürler olsun ki ayaktayız ve ülkemiz için 
üretmeye devam ediyoruz. Bu da bizim 
krizlere karşı güçlü direncimizin önemli 
bir göstergesi” dedi. 

İzmirlilerin ileri görüşlü, öngörülü 
insanlar olduğunu söyleyen Işınsu Kestelli, 
“Biz, küresel krizden sonra yavaşlasa da 
ve hatta son bir yılda geriye gitse de bu 
ülkenin hâlâ satın alınacak bir hikayesi 
olduğuna inanıyoruz. İçe kapanmanın 
ve korumacılığın yükseldiği, yabancı 
düşmanlığının arttığı, medeniyetler 
çatışmasının körüklendiği distopik 
bir iklime rağmen parlak bir gelecek 
umudunu canlı tutuyoruz. Çünkü biz 
Türkiye’ye 2000’li yıllarda seviye atlatan 
reform yapma iradesinin yeniden hakim 
olacağına dair inancımızı muhafaza 
etmek istiyoruz. Türkiye’nin demokratik 
resesyona girdiğine, hukuk devletinden 
uzaklaştığına dair dışarıda yükselen algıyı 
haklı çıkartacak adımlardan kaçınılacağına 
inanıyoruz. Ülkemiz 16 Nisan’da hükümet 

etme sistemi değişikliğini halkoyuna 
sunacak. Sonuç ne olursa olsun, 17 Nisan 
sabahı yeni bir reform iradesini heyecanla 
ortaya koymaya ve uygulamaya hızlıca 
başlamak durumundayız. Çünkü dünya, 
bizim algıladığımızdan hızlı değişiyor. 
Bugüne kadar ıskaladığımız ya da geç 
yakaladığımız sanayi devrimleri, Endüstri 
4.0’la yeni bir meydan okumada bulunuyor. 
Dijitalleşme, bizim sektörümüz olan tarım 
ve hayvancılıkta “akıllı üretime geçişi” 
zorunlu kılıyor. Çünkü bu sektörde uzun 
süredir devam eden ve ne yazık ki göz ardı 
edilen bir düşük büyüme sorunuyla yüz 
yüzeyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin kur artışı öncesi 62 
milyar doları bulan tarımsal hasılası 
ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın 
dokuzuncu tarımsal ekonomisi olduğuna 
dikkat çeken Kestelli, “Dünyadaki tarımsal 
dış ticaret sıralamasında yerimiz 27’ncilik. 
Tarım sektörü son 30 yıldır ekonominin 
genel performansının yarısı kadar bile 
büyümüyor. 1980 ile 2014 yılları arasında 
Türkiye ekonomisi yılda ortalama yüzde 
4.2 büyürken, tarım sektörünün büyümesi 

yüzde 1.6’da kaldı. Tüm ekonomide olduğu 
gibi bizim tarımda da temel sorunumuz, 
katma değer yaratamama sıkıntısı. Büyük 
bir potansiyelimiz var ama sürdürülebilir 
yüksek büyümeyi sağlayacak, tarladan dış 
ticarete, teknoloji kullanımından finansal 
enstrümanlara kadar tüm evreleri kapsayan, 
iyi dizayn edilmiş bir reform demetinden 
yoksunuz.  Biliyoruz ki daha müreffeh bir 
ülke olabilmemiz için eğitimden üretime, 
her alanda daha rekabetçi bir ülke haline 
gelmemiz şart. Dünya nüfusu, orta sınıfın 
lokomotifliğinde hızla artıyor. Y ve Z kuşağı 
gibi, bizim mevcut alışkanlıklarımızdan 
çok farklı davranış kalıplarına sahip 
kuşaklar üretim ve tüketim dünyasını 
domine etmeye başlıyor. Bugünün 
çocuklarının yüzde 65’inin, bugün mevcut 
olmayan işleri yapacağı bir geleceğe 
doğru gidiyoruz. Üretim süreçlerinin 
tamamında paradigmaların hızla değiştiği 
bir ekosisteme doğru hızla ilerliyoruz. 
Bütün bu şartlar altında, orta ve ileri 
teknolojide Afro-Avrasya’nın üretim üssü 
olma iddiamızın altını hızla doldurmamız 
lazım” dedi.

Konuşmasının son bölümünde İbn-i 
Haldun’un “coğrafya kaderdir” sözüne atıfta 
bulunan Kestelli, “İçinde bulunduğumuz 
coğrafyanın kaosunda boğulmak kader 
değildir. Türkiye gibi büyük idealleri 
olan bir ülkenin bu bilinçle hareket 
etmesi şart. Bu nedenle, duygudaşlığı 
tesis etmeli ve karşı karşıya olduğumuz 
meydan okumalara cevap verebilmek 
için, savaştığımız tehditleri toplumsal 
motivasyona dönüştürebilmeliyiz” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış 
Kocagöz ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli tarafından T.C. Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek’e anı takdimi 
yapıldı.
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İzmir Ticaret Borsası (İTB), TOBB 
tarafından gerçekleştirilen akreditasyon 
denetimlerinden başarıyla geçerek, 
denetim sürecinde oda ve borsalar 
arasındaki sıralamada en yüksek puanı 
aldı ve akreditasyon sertifikasını yeniledi. 
İlk kez akreditasyon alan ya da belgelerini 
yenileyen oda ve borsalara belgeleri, 
Ankara’da TOBB Genel Merkezi’nde 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi’nin teşrifleriyle düzenlenen 
Akreditasyon Sertifika Töreni’nde takdim 
edildi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkçi ve TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edilen 
sertifikayı İzmir Ticaret Borsası adına 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent 
Arman, Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfur 
Akın, Bülent Uçak, Meclis Katip Üyesi 
Salih Nejat İblar, Genel Sekreter Dr. Erçin 
Güdücü, Genel Sekreter Yardımcısı ve 
Akreditasyon Sorumlusu Dr. Pınar Nacak 
ile Genel Sekreter Yardımcısı Sinem 
Çelikten aldı.

Törende konuşma gerçekleştiren T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 
“Reel sektörün gerçek temsilcileri burada. 
Sizler tüm üyeleriniz adına çalışıyor ve 
hizmetlerinizi geliştiriyorsunuz. Bu alanda 
ortaya koyduğunuz fedakarlıkların tamamı 
Türkiye’nin iç ve dış ticaretini, istihdamını 
ve birlik ve beraberliğini arttırmak adına 
oldukça değerli. Oda ve borsalarımızın 

hizmet kalitelerini geliştirilmesi ve 
yükseltilmesi için oluşturulan akreditasyon 
sistemini oldukça önemsiyor ve sertifika 
almaya hak kazanan oda/borsalarımızı 
başarılı çalışmalarından dolayı tebrik 
ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
İTB’nin akreditasyon sertifikasını 
verirken, “İzmir Ticaret Borsası, kendi 
sınıfında en yüksek puanı alarak akredite 
oldu. Borsamızın beş yıldızlı bir borsa 
olduğu tescillendi. İzmir’in başarısının 
devamını diliyorum” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
“Akreditasyon Sistemi denetimlerini 
başarıyla geçerek beş yıldızlı sertifikayı 
almaya hak kazanan toplam 254 oda/
borsamız, hizmet kalitesi olarak Londra, 

İTB, en yüksek puanla 
akreditasyonunu yenileyen Borsa 
oldu

AKREDİTASYON ÖDÜL TÖRENİAKREDİTASYON ÖDÜL TÖRENİ

İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak, Meclis Katip Üyesi Nejat İblar, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, İTB Genel 
Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfur Akın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak
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Berlin, Paris gibi dünya genelindeki oda 
ve borsalar üyelerine hangi standartta 
hizmet veriyorsa aynı kalitede hizmet 
veriyor. Akreditasyon Sistemi oda/
borsa camiasının kalite ve kapasitesini 
yükseltti. Akreditasyon sayesinde proje 
hazırlayabilme kabiliyeti arttı. Akredite oda 
ve borsalar bugün dünyada 28 ülkenin oda 
ve borsalarıyla birlikte proje üretiyor. Tüm 
oda ve borsalarımızla iftihar ediyorum. 
Bu zorlu süreci başarıyla tamamladılar. 
Önümüzdeki süreç çok daha önemli. 
Başarı arttıkça rekabet de ön plana çıkıyor. 
Bu noktada, hizmet kalitesini arttırmak 
için her daim aktif çalışan kurumlar 
olmamız gerekiyor. Bu milli bir görevdir” 
diye konuştu. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise 125 
yıllık geçmişiyle birçok başarılı çalışmaya 
imza atan İzmir Ticaret Borsası’nın hizmet 
kalitesini her geçen gün iyileştirdiğini 
ifade ederek, ‘’Borsamız yönetimi olarak 
üyelerimize en iyi hizmeti sunmak temel 
prensibimiz. Bu konudaki çalışmalarımızın 
karşılığını görmek ve hizmet kalitemizin 
en yüksek derece olan A Sınıfı sertifikayla 
tescillenmesi bizleri oldukça mutlu etti’’ 
dedi.

Akreditasyon Sistemi, oda ve 
borsalarda sunulan hizmet türlerinin 

genişletilmesi, hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesi ve Avrupa sistemine 
uyumunun sağlanması amacıyla 2001 
yılından beri TOBB öncülüğünde 
sürdürülüyor. Sistemin kriterlerini 
karşılayıp ilk olarak 30 Haziran 2010 
tarihinde “Akredite Borsa” unvanına sahip 

olan İzmir Ticaret Borsası, 2017 yılında 
yapılan akreditasyon belge yenileme 
denetiminden de üstün performansla 
geçerek TOBB Akreditasyon Kurulu 
tarafından, aldığı en yüksek puanla 
akreditasyon standardı kriterlerini yerine 
getiren borsa olarak belgelendirildi.
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İzmir Ticaret Borsası tarafından 
hazırlanan Türkiye tarım sektörünün 
birçok temel sorununa teknoloji kullanımı 
ile çözümler sunmayı hedefleyen ve tarım 
sektörünü, sahada etkin kullanılan bilişim 
ve iletişim teknolojileri ile buluşturan 
“Türk Tarımının Global Entegrasyonu 
ve Tarım 4.0”  projesi ile ilgili çalışmalar 
tamamlandı. Proje ortağı Ege Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile 
birlikte düzenlenen işbirliği protokolü imza 
töreni 03 Şubat 2017 Cuma günü İzmir 
Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda 
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının 
güncellenmesi gerektiğini ve bununla ilgili 
çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bundan 
2 bin yıl önce atalarımızın gördüğü tüm 
tarım tekniklerini, 30 yaş altındaki gençler 

hariç herkesin gördüğü söyleyen Bakan 
Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben tarım alanında çalışan bir 
amelenin çocuğu olarak tütün tarlasında 
bunu yaşayarak gördüm. Genç kuşak 
için neden şanslı nesil diyorum, çünkü 
yeni nesil bunları görmedi. Tarımın eski 
usullerini görmedi, sadece teknolojik 
tarımın bir kısmını şanslıysa görebildi. 
Benimkiler köye gidip geldikleri için 
şanslılar ve görüyorlar. 2050 yılında 9.6 
milyar insan yer yüzünde olacak. Bu 
insanların tamamı tarım ürünü tüketmek 
ve doymak zorunda. Üniversitedeyken o 
dönemdeki hocalarımızın gelecekle ilgili 
sektör seçerken ilk söylediği, ‘Boğaza 
hitap etmek zorundasınız, çocuğa ya da 
kadına hitap etmek zorundasınız’ demişti. 
‘Erkeklerle pek uğraşmayın’ demişlerdi. 
Tarım 4.0 denilince, ‘Hadi canım tarımda da 
4.0 olur mu?’ Olur. Önceden İzmir Ticaret 
Borsası buralardaki tarım ürünleriyle 
kendi yönünü belirlerken, şimdi üyeleri 
ve alanı tüm Akdeniz havzasını dikkate 
almaya başladı. Teknolojik gelişmelerle 
dünya farklı yerlere gidiyor. Çok fazla 
dünya standardında üretmeliyiz ve bunları 
da en kısa sürede piyasaya sürmeliyiz.”

Gelecekte hiç kimsenin “Biz bu 
sene tarlamızda şunu ekelim” diye bir 
söylemde bulunamayacağına, Türkiye’de 
bilimin yoğun olarak kullanılmaya 
başlamasıyla buna bilim insanlarının 
karar vereceğine dikkat çeken Bakan 
Zeybekci, “Söke Ovası’nda ne ekilmesi 
gerektiğine bilim insanları karar verecek. 
Yağmur tahminlerine göre kullanılacak 
ilaçlara bilim insanları karar verecek. 

Bunu, Tarım 4.0 dediğimiz teknoloji, 
sulama, işleme, havadaki drone’larla 
bilgi alınması, ilaçlanma gibi sistemlerin 
devreye girmesiyle göreceğiz. Bir 
amelenin çocuğu olarak demir sabanları 
görmüşken, ilerde üzerinde insan olmayan 
traktörleri göreceğiz. İnsanlar da bunların 
hizmetlerini üretecek” dedi.

Türk tarımının çok farklı noktalara 
geldiğini, tarım ihracatında Türkiye’nin 
Avrupa’da 1’inci sırada olduğunu kaydeden 
Zeybekci, Gümrük Birliği anlaşmasının 
güncelleneceğinden bahsederek “21 yıldan 
beri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği 
diye bir anlaşmayla muhatabız. Egemen 
bir ülkenin imzalamaması gereken bir 
anlaşma diye bugün görüyoruz. Ama 
ona o günün şartlarıyla bakmak lazım. 
1995 yılında imzalanıp 1996 yılında 
devreye girdi. ‘Türkiye nasıl olsa 2000 
yılına kadar tam üye olacağından geçiş 
sürecinde Gümrük Birliğiyle sizi Avrupa’ya 
bağlayalım’ dediler. Onun için karar alma 

“Türk Tarımının Global 
Entegrasyonu ve Tarım 4.0” projesi 
işbirliği protokolü imzalandı

TARIM 4.0 PROJESİTARIM 4.0 PROJESİ



MART 2017 -9

mekanizmalarında yer almadığımız bir 
anlaşmaya evet dedik. Avrupa Birliği 
Meksika ile serbest ticaret anlaşması 
imzalıyor, Meksika, Türkiye üzerinde 
her türlü hakkı elde ederken biz hak 
elde edemiyoruz. Ama bununla beraber 
Avrupa Birliği ile ihracatımızın yüzde 
49.9’unu yapıyoruz. Yüzde 42 ithalatımızı 
Avrupa Birliği ile yapıyoruz. 175 milyarlık 
doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 
75’ini Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Avrupa 
Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının 
sürdürülebilir olmasını ve bunu devam 
ettiremeyiz diye bu işte yokuz noktasına 
gelecek yaklaşımlarda bulunduk. Onun 
üzerine süreç başladı ve 2015 Mayıs ayında 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine 
yönelik görüş birliği açıkladık. Bu anlaşma 
güncellenecek. Gümrük Birliği’nin 
kapsamı sadece sanayi ürünleriyle tarım ve 
gıdayı kapsayacak şekilde genişletilmesi, 
yani bunun sonucu olarak Türkiye’nin 
siyasi anlamda Avrupa Birliği’ne girmeden 
ekonomik entegrasyona girmesi anlamına 
geliyordu ve bununla mutabakata vardık. 
2016 Aralık ayında, Avrupa Birliği 
Komiserler Heyeti Avrupa Birliği’nden 
yetki istedi” diye konuştu.

Bakan Zeybekci, tarımın 
korunmasıyla ilgili yeni düzenlemeler 
yapılacağını, bunun tartışmalara yol 
açabileceğini belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Zeytin ve zeytinyağı Türkiye 
sınırları içine giremez, biz sağ oldukça. 
Biz Anadolu’da sığır eti tüketen bir millet 
değildik. Daha çok koyun ve keçi eti 
tüketirdik şimdi sığır eti tüketir hale 
geldik. Yeni dönemde şu olacak; Tarımı 
yine korumaya devam edeceğiz. Stratejik 
anlamdaki tüm ürünleri yöntemimizi 
değiştirerek koruyacağız. Biz bu güne 
kadar gümrük duvarlarıyla kapatarak 
içerideki fiyatları yukarıda tutup tüketiciye 
ödetiyorduk. Şimdi değişecek Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesiyle Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerde tarım serbest 
şekilde rekabet edebilecek hale gelecek. 
Tüketim anlamında baktığınızda bu 
son derece olumlu yansımaları olacak. 
Ama tarımı, et üretimini ve bizim bütün 
tarımsal üretimimizi tüketiciye yüksek 
fiyatlar ödeterek korumayacağız. Onun 
için bu Tarım 4.0 veya bilimle tarımın 
buluşmasını artık gerçekleştirmek 

zorundayız. Geçmişte bizim için rekabeti 
en zor alanlarda biz bu maçı galip 
bitirdik. Yani sanayi sektöründe Avrupa 
Birliği’nin Gümrük Birliği sürecinde maçı 
galip bitirdik. Gümrük Birliği sürecinde 
Avrupa Birliği de biz de kazançlı çıktık. 
Bu coğrafyanın en iyi bildiği tarım ve 
rekabet sektörü en yüksek olan bu işte biz 
galip çıkacağız. Avrupa Birliği ile tarımda 
çekincelerimiz olmayacak. Bazı alanlarda 
daha çok destekleyeceğiz ama bazı 
alanlarda tartışmasız üstünlüğümüz var. 
Hiçbir coğrafyada bizim topraklarımızda 
üretilen sebze ve meyve üretilmez. Onun 
için önümüzdeki dönemde bunları 
tartıştığımız bir dönem olacak. O nedenle 
bu güzel ve önemli bir başlangıç. 2017 
yılının en önemli başlıklarından biri 
olacak. Şu anda bunun bize ne şekilde 
getiri ve götürüleri olacak bunu çalışmaya 
başladık.”  

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ise “Dünyanın 
en eski uğraşılarından birisi olan tarım, 
şüphesiz ki geleceğin de en stratejik 
sektörlerinden birisi olacak. Avrupa’nın 
toplamından daha fazla, yaklaşık 3000 
civarında endemik bitki türüne ev sahipliği 
yapan ülkemiz bu alanda önemli bir 
avantaja sahip. Ülkemizin bugün ulaştığı 
ekonomik büyüklüğün temel kaynağı olan 
tarım, doğru adımlar atıldığı takdirde 
gelecekte de küresel piyasalardaki en 
rekabetçi sektörlerimizden birisi olacaktır. 
Bugün için Avrupa’nın en büyük, dünyanın 
ise dokuzuncu büyük tarımsal üretim 
hacmine sahibiz. Ancak, potansiyelimizin 
daha yüksek olduğunu, daha fazlasını 
üretebileceğimizi, daha katma değerlisini 
satabileceğimizi de biliyoruz. Sektörün 
üretimden pazarlamaya çözüm bekleyen 
önemli sorunları var. Ancak, bugün 
bu sorunları aklımızdan çıkarmadan 
neler yapabilirizi konuşmak gerektiğini 
düşünüyorum” dedi.

Borsa adına konuyla ilgili görüşlerini 
özet olarak 5 maddede sıralayan Işınsu 
Kestelli, “Tarımsal üretimde verimliliği 
yükseltmeliyiz, ürünlerimizin tamamını 
dünyaca kabul edilen sağlık standartlarında 
üretmeliyiz, ürünlerimizi hammadde 
niteliğinden çıkarıp katma değerli mamul 
ürüne dönüştürmeliyiz, gerek yurtiçi 
piyasalarda gerekse dış ticarette etkin 
işleyen bir pazarlama mekanızmasını 

oluşturmalıyız ve bu süreçlerin tamamında 
toplumsal, çevresel ve ekonomik 
sürdürülebilirliği gözetmeliyiz. Ancak, 
bütün bunları yaparken tarımın sosyal 
boyutunu da hiçbir zaman unutmamalıyız” 
diye konuştu. 

Dünyada çok hızlı bir şekilde bilişim 
teknolojileri dönüşümü yaşandığını ifade 
eden Kestelli, “Akıllı robotlar, nesnelerin 
interneti, sensör ağları, 3 boyutlu baskı, 
bulut teknolojileri, büyük veri gibi 
gelişmeler bu dönüşümü tetikliyor. Bu 
teknolojilerin sanayi sektörüne entegre 
edilmesi “sanayi 4.0” olarak adlandırılıyor. 
Dünyada yaşanan bu akım, tarımsal alana 
bilişim ve iletişim teknolojilerinin birçok 
noktadan hızlı bir şekilde girmesiyle 
tarım 4.0 olarak karşımıza çıkıyor. 
Bilgi teknolojilerinin tarım sektörüne 
yansıması olarak tanımlayabileceğimiz 

tarım 4.0, önümüzdeki günlerde çokça 
karşılaşacağımız akıllı tarım ve hassas tarım 
gibi teknolojik gelişmeleri beraberinde 
getiriyor. Tarım sektörümüzün geleceği 
ve uluslararası alanda daha rekabetçi 
olabilmek için bilişim teknolojilerindeki 
bu gelişmeleri, vurgulayarak tekrar 
söylemek istiyorum ki; tarımın sosyal 
boyutunu ihmal etmeden sektöre entegre 
etmeliyiz. Özetle, başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın İzmir’de Milli Tarım 
Projesi’ni açıklarken dediği gibi, “akıllı 
tarıma geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

İzmir Ticaret Borsası olarak 126 
yıldır tarım sektörüne hizmet etmeye 
çalıştıklarını söyleyen Kestelli, “Bugüne 
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kadar gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile 
ülkemizde ilkleri yapmaya çalıştık. Bugün 
de bir ilki gerçekleştirmek üzere ege 
üniversitemiz ile işbirliği protokolümüzü 
huzurlarınızda imzalayacağız.  Bu protokol, 
borsamız ile ege üniversitesi iktisadi ve 
idari bilimler fakültesi arasında ortak 
projelerin belirlenmesi, koordinasyonu 
ve yürütülmesi, akademik araştırmalar 
yapılmasını kapsayan genel bir protokol. 
Protokol kapsamındaki ilk projemiz ise 
ülkemiz tarım sektörünün birçok temel 
sorununa teknoloji kullanımı ile çözümler 
sunmayı hedefleyen ve tarım sektörünü, 
sahada etkin kullanılan bilişim ve iletişim 
teknolojileri ile buluşturan “Türk Tarımının 
Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” projesi 
olacak. Projemizin amacı Türk tarımının 
geleceğinin nasıl şekillendirileceğinin 
tasarlanması, yapısal sorunlara teknoloji 
odaklı yenilikçi çözümler geliştirilmesi, 
global entegrasyona teknolojik yaklaşımlar 
ile destek olunması ve nihai olarak Türk 
tarımının dış ticarette rekabet gücünü 
artıracak yöntemlerin ve adımların 
önerilmesidir. Burada bir konuyu 
değinmeden geçmek istemiyorum. 
Borsamız ve ege üniversitesi ziraat fakültesi 
işbirliğinde uydu görüntüleri ile pamuk 
ekili alanlarının ve ürün rekoltesinin 
tespit edilmesi çalışması ülkemizde 

bilgi teknolojilerinin tarım sektöründe 
kullanılmasının ilk ve en başarılı 
örneklerinden birisidir. 2000 yılında 
başlanan ve 16 yıldır aralıksız devam 
eden bu projeye İzmir Ticaret Odası, 
Ege İhracatçı Birlikleri ve Söke Ticaret 
Borsası da her zaman değerli katkılarını 
sunmuştur. Keza VOB, ELİDAŞ, İZBEP ve 
E-Commoditybazaar.com gibi girişimler 
de borsamızın, tarımsal ürün ticaretinde 
çağın ötesine geçme çabalarının birer 
örneğidir” dedi.

İmzalanacak işbirliği protokolü 
ile başlayacak “Türk Tarımının Global 
Entegrasyonu ve Tarım 4.0” projesinin 
ülkemiz tarım sektörü için önemli 
çıktılarının olacağına inandıklarını 
ifade eden Kestelli, “Türk tarım ve 
hayvancılığında bilişim uygulamalarının 
henüz çok başlangıç düzeyinde de olsa 
iştahla kullanılmaya başlandığını biliyoruz. 
Söke Ovası’ndan Bursa’daki süt çiftliğine, 
Mersin’deki seralardan Antalya’daki 
tarlalara kadar pek çok yerde akıllı tarım 
ve hayvancılık uygulamaları, verimliliği 
artırarak hayatımıza girmeye başladı. Ama 
NASA’nın uzayda tarım çalışmalarını yıllar 
önce yoğunlaştırdığı ve önceki yıl boşlukta 
marul ürettiği gerçeğini de gözden 
kaçırmamamız lazım” diye konuştu.

Kestelli konuşmasının sonunda 

toplantıya katılım sağlayan Bakan 
Zeybekci, proje ile ilgili işbirliğinin 
sağlanmasına imkan sağlayan Ege 
Üniversitesi Rektörlüğü, Ege Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Engin Berber’e konuyla ilgili 
çalışmaları yürüten Prof. Dr. Ayşen Kaya 
ve Prof. Dr. Fatih Saygılı ile teknik ekipte 
yer alan akademisyenlere teşekkürlerini 
sunarak Üniversite ve Borsa arasında 
kurulan işbirliğinin çıktılarının, Türk 
tarım ve hayvancılığının parlak geleceğine 
ışık tutması konusundaki temennisini 
iletti.

Kestelli’nin konuşmasının ardından 
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Berber 
toplantı katılımcılarına yönelik olarak 
gerçekleştirdiği sunumda “Türk Tarımının 
Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” projesi 
ile ilgili teknik bilgiler aktardı.

Konuşmaların ardından İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli toplantıya değerli katkısı 
dolayısıyla T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’ye anı plaketi takdiminde 
bulundu. Takdimin ardından Ege 
Üniversitesi ve İzmir Ticaret Borsası 
arasında işbirliği protokolü imzalandı.
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T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 17 Şubat 
2017 Cuma günü İzmir Ticaret Borsası’nı 
ziyaret ederek Tarihi Meclis Salonu’nda 
düzenlenen “Akıllı Tarım ve Elektronik 
Ticaret Uygulamaları ile Tarımda Bilgi 
Toplumuna Geçiş Vizyonu ve Çalışmaları” 
konulu toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Bülent Arman, “İzmir, her ne kadar 
ticaret ve turizm sektörleri ile ön plana 
çıksa da tarım sektörü ve tarıma dayalı 
sanayi İzmir ekonomisi için büyük önem 
taşımaktadır. Hinterlant ve liman özelliği 
İzmir’i bölgenin ticaret merkezi haline 

getirmiştir. Bölgede üretilen ve ihracata 
konu olan tüm emtiaların yolu İzmir’den 
geçmektedir. Küçük Menderes, Bakırçay ve 
Gediz havzalarını kapsayan 327 bin hektar 
tarım alanıyla adeta bir tarım cennetidir 
İzmir. İzmir’in 2,5 milyar dolarlık tarım ve 
gıda ürünleri ihracat değeri oransal olarak 
ülke bazında yüzde 14’tür. İzmir ayrıca 
süs bitkileri üretimi açısından 1. Sırada, 
denizlerde kültür balıkçılığı üretiminde ise 
2. sırada yer almaktadır” dedi.

İzmir Ticaret Borsası kotasyonunda 
bulunan 103 tarımsal ürünün alım – satımı 
ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil 
ve ilânının  temel faaliyetleri olduğunu 
belirten Bülent Arman, “Ülkemizde 
borsacılık kültürünün gelişmesinde, 

Ulaştırma Bakanı Arslan, İTB’nin 
ULAK’ı kullanma talebini kabul etti

ZİYARETZİYARET
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gerçek borsa kurallarının uygulanmasında, 
özellikle stratejik tarımsal ürünlerin piyasa 
mekanizmasının oluşturulmasında İzmir 
Ticaret Borsası önemli roller üstlenmiştir 
ve üstlenmeye devam etmektedir. Örneğin; 
pamuk ve kuru üzüm salon işlemlerimiz 
ülkemizin en eski ve en iyi işleyen 
spot piyasalarındandır. Bu piyasalarda 
açıklanan pamuk fiyatları ülkemiz için, 
kuru üzüm fiyatları ise dünya için referans 
fiyat özelliği taşımaktadır. Pamuk ve kuru 
üzüm piyasası işlem salonlarında, alıcı 

– satıcı olan ajan ve simsar üyelerimiz 
karşılıklı olarak yüksek sesle fiyat teklifleri 
vermekte ve ticari anlaşmalar pazarlık 
usulüne göre gerçekleşmektedir. Fiyat 
ve piyasa mekanizmasının oluşması 
dışında; fiziksel ve mikrobiyolojik analiz 
laboratuvarımız ve ülkemizde pamuk 
konusunda tek yetkili sınıflandırıcı olan 
İZLADAŞ laboratuvarımız ile üyelerimize 
ve sektöre laboratuvar hizmeti veriyoruz. 
Ticari anlaşmazlıkların çözümünde etkin 
işleyen bir tahkim hizmetimiz söz konusu. 
Oluşturduğumuz tarımsal veri tabanı ile 
kamu kurumları, üniversiteler ve özel 
sektöre enformasyon hizmeti sunuyoruz” 
diye konuştu.

Temel hizmetlerinin yanı sıra 
Borsa olarak İzmir İlinin ve Türk tarım 
sektörünün gelişmesi içinde önemli 
projeler gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Arman, “Borsamızın ülkemiz 
ekonomisine en büyük katkılarımızdan 
birisi Türkiye’nin ilk türev borsasının 
kuruluşuna öncülük etmiş olmasıdır. 2005 
yılında faaliyete başlamasının ardından 
çok başarılı bir gelişme gösteren VOB, 
yani Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, 2013 
yılında alınan bir kararla borsa İstanbul 

bünyesine dahil olmuştur. 2011 yılında 
Borsamız önderliğinde kurulan Ege 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
(ELİDAŞ) ülkemizde lisanslı depoya giren 
ürünler için ilk elektronik ürün senedini 
üreten lisanslı depo olmuştur. ELİDAŞ 
tarafından oluşturulan elektronik ürün 
senetlerinin alınıp satıldığı İzmir Ticaret 
Borsası Elektronik Platformu (İZBEP) 
2013 yılında Borsamız tarafından faaliyete 
geçirilmiştir. Borsamız, kısaca ifade ettiğim 
bu büyük projelerinin yanı sıra, tarımsal 
üretimin ve ticaretin geliştirilmesi, 
üyelerimizin iş kapasitelerinin arttırılması 
ve ürünlerimizin markalaşması amacıyla 
birçok farklı projede geliştirmektedir” 
dedi.

Konuşmasının son bölümünde 
dünyada çok hızlı bir şekilde bilişim 
teknolojileri dönüşümü yaşandığına 
değinen Arman, “Ülkemizin bilgi 
toplumuna dönüşümü konusunda 
devletimizin önemli çalışmaları olduğunu 
biliyoruz. 

İzmir Ticaret Borsası olarak, 
tarım sektörünün her alanında bilgi 
teknolojilerinin kullanılması gerektiğine 
inanıyor, bu nedenle uzun vadeli 
tarım politikalarımızın da buna göre 
şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” 
diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından İzmir 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin 

Güdücü, İzmir Ticaret Borsası’nın Uzaktan 
Algılama Yöntemi ile Pamuk ekim alanları 
ve rekolte tespiti çalışmaları,  Elektronik 
Emtia Portalı E-Commodity Bazaar ve 
Tarım 4.0 projeleri hakkında sunum 
gerçekleştirdi.

Güdücü sunumun ardından, 
Bakandan, Tarım 4.0 projesinin uygulama 
safhasında nesnelerin interneti ve iletişim 
altyapısı konularında yapılacak çalışmalar 
için uzman ve GSM operatörleri ile iletişim 
desteği, tarımsal envanter tespiti, analizi ve 
rekolte çalışmalarında kullanılmak üzere 
yüksek çözünürlüklü, düşük maliyetli 
uygu imajlarının sağlanması için uydu 
hizmetleri kapsamında destek sağlanması 
ve akıllı tarım alanında kullanılan bilişim 
ve iletişim teknolojilerinin donanım ve 
yazılımlarının milli üretimine yönelik Ar-
Ge’nin tesis edilmesi konusunda sektörel 
destek talebinde bulundu.
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Bakandan taleplere olumlu yanıt: 
ULAK isteğiniz başım üstüne

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan,  İzmir’in çeşitli 
ekonomik dinamiklerinin bulunduğunu 
vurguladı.  İzmir’in hiçbir zaman tek yönlü 
bir şehir olmadığını belirten Bakan Arslan, 
Türkiye’nin Batı’ya açılan, deniz aşırı 
ülkelere açılan bir kapısı olduğunu söyledi. 
Tarım faaliyetlerinin doğru adımlarla 
yönlendirilmesiyle küresel piyasalarda 

hak ettiği yeri alacağına inandığını 
belirten  Bakan Ahmet Arslan, İzmir’in 
tarım  potansiyeli aslında şu ankinden çok 
daha yüksek olduğunu kaydetti. Arslan,  
“Bunun için de günümüz teknolojisini 
de tarımda kullanmak çok önemli. Artık 
akıllı robotlar, nesnelerin interneti, bulut 
teknolojileri gibi alanların tarıma da 
entegre edilmesi gerek. Üretimimizi  gerçek 
potansiyeline ulaştırmak için bu şart. Bu 
akıllı tarım ve hassas tarım gibi teknolojik 

gelişmeleri beraberinde getirecek. 
Türk tarımının global entegrasyonuna 
önemli katkı sağlayacak, rekabet gücünü 
artıracak. Sektörde İTB, bunun farkında ve 
teknolojiyi bir çok noktada kullanıp Tarım 
4.0’a kısa sürede geçecektir” dedi.

Bakan Arslan, şunları söyledi:
“Türk tarımının dış ticarette atılıma 

geçirecek teknolojik yatırımlara her zaman 
gereken desteği vermeye hazırız. Çünkü 
günümüz e-ticaret devri. Yerli ve milli 
baz istasyonu ULAK’ı tarım sektöründe 
kullanmak istediğinizi söylediniz. 
Elbette, başımız üstüne; çok memnun 
kalırız. ULAK Baz istasyonları ile 4.5 G 
hızında iletişim hızı sağlayacağız. Ayrıca 
Bakanlığımızdan istediğiniz işbirliğini 
de yapacağız. Haberleşme şapkamızda 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Konuşmaların ardından İTB 
Yönetimi Bakan Arslan’a toplantıya 
değerli katkısı dolayısıyla anı takdiminde 
bulundu. Anı takdiminin ardından Bakan 
Arslan ve beraberindeki Heyet Borsa İşlem 
Salonlarını gezerek seanslar hakkında bilgi 
aldı.
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İzmir Ticaret Borsası Ocak Ayı 
Olağan Meclis Toplantısı, 31 Ocak 2017 
Salı günü gerçekleştirildi. Türk Eximbank 
Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın konuk 
olduğu toplantıda İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İzmir ili 
ve çevresi Oda/Borsa başkanları ile Borsa 
Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri yer aldı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım, “Ülkemizde özellikle 2016’nın son 
dönemlerinde yaşanan olumsuzlukların 
içerisinde üretimi ve sanayiyi teşvik etmek, 
ülke istihdamını arttırmak amacıyla 
Hükümetimiz tarafından birçok önemli 
çalışmaya imza atıldı. İhracat ve yatırımın 
desteklenmesi ve arttırılması konusunda 
birçok proje başladı ve bu projelerin 2017’de 
ekonomimize olumlu geri dönüşleri 
olacağını düşünüyorum” dedi.

Eximbank’ın Türkiye’nin ihracat 
yapanları, ülkemize proje yapan veya 
yaptıran yerli ve yabancılara destek 
sağlayan oldukça büyük bir oluşum 
olduğunu ifade eden Yıldırım, “Türk 
Eximbank üretimin başlangıcından satışın 
sonuna kadar her süreçte kısa, orta ve 
uzun vadeli destek sağlamaktadır. Daha 
önce çok sınırlı kullanılan Kredi Garanti 
Fonu’nu Ekonomi Bakanımızın desteğiyle 

arttırarak tüketicilerimiz için kullanıma 
sunduk ve yeni uygulamamızı İzmir’den 
başlattık. Hizmet kapsamı giderek büyüyen 
Bankamızın Ege Bölge Müdürlüğü 2017 
yılı başından itibaren birçok işlemi 
gerçekleştirecek büyük bir yapıya ulaştı” 
diye konuştu.

Yıldırım konuşmasının ardından 
Borsa üyeleri ve toplantı katılımcılarına 
yönelik Türk Eximbank çalışmaları 
hakkında bilgilendirici sunum 
gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz, “Bir önceki Meclisimizden 
bu yana döviz kurlarında büyük bir 
yukarı yönlü hareket yaşadık. Merkez 
Bankası’nın uygulamalarının bu yükselişi 
durdurur nitelikte hızlı bir etki yapmaması 
uygulamalarını tartışmalı hale getirdi. 
Ancak, yakından bu fiyat hareketlerini 
izleyebildiğimizde “doğal ekonomik 
gereklilik”ten kaynaklı hareketlerin 
yanında, ciddi anlamda beklenti ve 
söylemlere dayalı spekülatif hareketler de 
olduğunu gözlemliyoruz. Bir günde % 4-5 
artış veya % 4-5 azalış gibi hareketler döviz 
kurlarında hiç olağan değil. Ekonomimiz ve 
cari dengelerimiz açısından bu hareketlerin 
seyri oldukça önemli. Hatırlarsanız bu 

fiyatlamaların tarım ürünleri, sanayisi ve 
ihracatı anlamında da çok önemli olduğunu 
vurgulamıştık. Ancak, ürün fiyatlarına 
etkisinin önce, ürün maliyetlerine etkisinin 
ise sonradan geleceği ve nihayetinde de 
önce ülkemiz enflasyonuna, sonra da kredi 
maliyetlerine olumsuz etkileri olacağı 
unutulmamalı. Nitekim, bugün enflasyon 
hedeflerinde beklentilerde kısa vadede 
yüksek fiyat revizesi ilan edilmesi günün 
önemli verilerindendi” dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
değerlendirmeleri sırasında içlerinden 
bazılarının sanki Türkiye ekonomisini bir 
an evvel kaosa sürüklemeye meraklıymış 
gibi hareket ettiklerini ifade eden Barış 
Kocagöz, “Biz iş dünyasının da gelişmeleri 
daha dikkatli izlememiz ve sakin bir 
karar mekanizmasıyla kararlarımızı 
vermemiz gerektiğini doğrular nitelikteydi. 
Özellikle, S&P’nin hiçbir programında 
yokken koşarcasına Fitch ile ayni gün 
hatta ondan önce not indirmesi gerçekten 
manidardı. Böyle büyük oynaklıkların 
diğer ve hatta en büyük zararı ülkede 
yatırımların durmasıdır. Çünkü yatırım 
imkanı olduğu halde önünü göremeyen 
iş dünyası ya da bireysel yatırımcı önünü 
görebilmek için beklemeye çekilir ve 

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım, Ocak ayı Meclisi’nin konuğu oldu
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yatırımlar neredeyse tamamen durur. 
İşte böyle günlerde iş dünyası ve bireysel 
yatırımcıyı yatırıma sevk edebilirsek bu 
döviz krizinin üstesinden zarar görmeden 
ve hızla gelebiliriz. Böyle zamanlarda 
sadece Merkez Bankası uygulamaları 
ile değil, devletin tüm imkanlarıyla özel 
kampanyalar uygulanmalıdır. Örneğin; 
belli bir süre içinde yatırım yapanlar 
için özel uygulamalar yapılabilir. Güncel 
örnekle eximbank belli bir dönem sınırında 
yatırım yapan ihracatçıya ya da tarımsal 
sanayiye dayalı yatırım yapanlara daha 
cazip miktarda limit tanımlayabilir. Bu 
örnekleri çoğaltmak mümkün. Önemli 
olan ülkeye bu moralin ve güvenin 
aşılanmasıdır. Çünkü böyle durumlarda 
ekstra önlemler ile güveni yeniden tesis 
etmeli ve birikimleri tekrar yatırımlara 
yöneltebilmeliyiz. Bu amaçla, her bakanlık 
bu uğurda hızlı ve pratik ama kısa vadeli 
uygulamalar yapmalıdır” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli “Bu yılın 
beklediğimizden daha çetin geçeceği, 
kendisini şimdiden belli etti. Sınır ötesi 
harekattan reyting şirketlerinin not 
operasyonlarına, dövizdeki dalgalanmadan 
artan işsizliğe, ABD’nin yeni Başkanı 
Trump’ın zorlayıcı uygulamalarından 
referanduma kadar, baş etmemiz gereken 
pek çok meydan okuma var. Karamsarlığa 
kapılma lüksümüz yok. Ben, 2017 yılının, 
zorlukların giderek azalacağı ve nihayet 
yılın ikinci yarısından itibaren dengelerin 
yerine oturacağı bir yıl olacağına 
inanıyorum. Evet pek çok küresel zorlukla 
karşı karşıyayız. Son beş yıldır yüzde 3 
civarında büyüyen dünya ekonomisinde 
düşük büyüme tuzağı riski devam ediyor. 
Küresel ticaret yavaşlamayı sürdürüyor. 
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.5 
büyüyen ABD ekonomisi ivmelenirken, 
Avrupa Birliği ve Japonya’da aynı dönem 
büyümesi sadece yüzde 0.3 oldu. FED’in 
saldırgan faiz politikasına karşı Avrupa 
Merkez Bankası, sıfır düzeyinde tuttuğu 

politika faizini değiştirmemekte kararlı 
görünüyor. Trump sonrası sermaye 
çıkışlarıyla ilginç bir döneme giren 
Çin’de yüzde 6-7 bandındaki büyüme 
oranı “yeni normal” olarak algılanmaya 
başlandı. Hindistan, kamu çalışanlarına 
yapılan zammın ve vergi reformunun 
tetiklemesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 7.3 
büyüdü. 2017 yılında küresel ekonominin 
önündeki en önemli risk faktörlerinİ yeni 
ABD Başkanı Donald Trump’ın taahhüt 
ettiği korumacı ticaret politikalarının seyri, 
Çin ekonomisindeki yavaşlama, Avrupa 
Birliği’nin geleceğine ilişkin belirsizlikler, 
petrol ve emtia fiyatlarındaki oynaklık 
olarak sıralamak mümkün. Böyle bir 
konjonktürde Türkiye’nin şapkadan tavşan 
çıkarmasını beklemek, çok akıllı bir öngörü 
olmaz. Makul olan, 2017 yılının risklerini 
çok dikkatli adımlarla yönetip, reformlara 
ve fırsatlara odaklanmaktır” dedi. 

Halkın sağlığını yakından 
ilgilendiren “gıda etiketlerinde yeni dönem”  
uygulamasına değinen Işınsu Kestelli, 
“Etiketler üzerindeki bilgilendirmelerde; 
doğru, açık ve kolay anlaşılabilir ifadelerin 
olması sanırım hepimiz için önemli. Bu 
kapsamda son tüketicilerin ürünle ilgili en 
önemli bilgi kaynağı olan gıda etiketleri 
ile ilgili yönetmelik “gıda etiketleme ve 
tüketicileri bilgilendirme yönetmeliği” ve 
“beslenme ve sağlık beyanları yönetmeliği” 
olarak iki ayrı şekilde düzenlendi. Söz 
konusu yönetmelikler ile gıda zinciri 
içindeki her noktanın sorumlulukları 
belirlenmiş oldu. Bu yönetmelikler son 
tüketici olarak hepimizi ilgilendiriyor. 
Ancak, birçok gıda ürününün üreticisi 
olmamız nedeniyle borsamız üyeleri için 
aynı zamanda önemli sorumlulukları da 
beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Geride bırakılan 2016 yılı içerisindeki 
İzmir Ticaret Borsası işlem hacmi 
sonuçlarına değinen Kestelli, “İşlem 
hacmimiz 2015 yılına göre yüzde 2.2 
oranında artarak 9 milyar 562 milyon 
liraya yükseldi. İşlem hacminde ilk beş 
sırayı bitkisel yağlar, çeşitli gıda maddeleri, 
pamuk, et ve yağlı tohumlar grupları aldı. 
Bu beş grubun toplam işlem hacmindeki 
pay yüzde 56 oldu. İşlem hacmindeki en 
yüksek artış ise yüzde 136 ile deniz ürünleri 
grubunda gerçekleşti. Tescil adedi açısından 
değerlendirildiğinde ise artış binde 3 oldu 
ve toplam tescil sayısı 58 bin 118’i buldu. 
Tescil adedinde ilk beş sırayı etler, çeşitli 
gıda maddeleri, bitkisel yağlar, peynir ve 
hububat tescilleri aldı. Beş grubun toplam 

tescil adedi içerisindeki payı ise yüzde 
55 oldu. 2016 yılı içerisinde ilimizin ve 
bölgemizin önemli ürünlerinden 38 bin ton 
zeytinyağı, 21 bin ton kuru incir, 80 bin ton 
kuru üzüm, 127 bin tonu çiğitli olmak üzere 
toplam 261 bin ton pamuk borsamızda 
tescile konu oldu. 2016 tarım sektörü 
açısından çok zor bir yıl oldu. Bildiğiniz gibi 
2016 yılı geneli büyüme rakamları yüzde 
2’nin biraz üzerinde bekleniyor. Tarım 
sektörünün yılın ilk dokuz ayında yüzde 
7 oranında küçüldüğü bir ortamda işlem 
hacmimizde artış gerçekleşmesini borsamız 
açısından başarı olarak değerlendiriyoruz. 
Başta Tescil Müdürlüğümüz olmak 
üzere Genel Sekreterliğimiz ve tüm 
çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum”  dedi.

Borsa olarak özellikle çocuklar ve 
tarımsal üretimin kaynağı toprağın ülke 
geleceğinde büyük öneme sahip olduğuna 
inandıklarını belirten Işınsu Kestelli, “Artan 
şehirleşme ve hızlı dijital dönüşüm maalesef 
çocuklarımızın tarımı ve dolayısıyla toprağı 
bilmeden yetişmelerine neden oluyor. 
Buradan hareketle 126 yıldır ülkemiz tarım 
sektörüne hizmet eden bir kurum olarak 
çok önem verdiğimiz bu iki konuyu tek 
bir programda birleştirmeye karar verdik. 
Bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz 
ve “gelecek toprakta, toprağımız emin 
ellerde” sloganı ile adını “toprak ve çocuk” 
olarak belirlediğimiz programımızın 
çalışmalarına hızla devam ediyoruz” dedi 
ve projeye ilişkin detayları yakın zamanda 
kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Toplantının sonunda İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve Meclis Başkanı Barış Kocagöz 
tarafından Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım’a teşekkür plaketi takdim 
edildi.
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İzmir Ticaret Borsası Şubat Ayı 
Olağan Meclis Toplantısı, 28 Şubat 
2017 Salı günü Yeni Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantının konukları 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İsmail Yücel, İç Ticaret Genel 
Müdürü Adnan Yankın ve Daire Başkanı 
Hakan Çalış, Ticaret İl Müdürü Şahin Ersu, 
Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü 
Ahmet Güldal oldu. 

Toplantıda konuşma gerçekleştiren 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İsmail Yücel İzmir Ticaret 
Borsası’nın Türkiye’nin ilk borsası ve emtia 
borsacılığının önderi misyonuna uygun 
başarılara imza attığını belirterek “ İzmir 
Ticaret Borsası kendine yakışan başat 
rolle ortaklarıyla birlikte ELİDAŞ’ı kurdu, 
böylelikle pamuk ürününde ilk lisanslı 
depo İzmir’de kurulmuş oldu. Elektronik 
Ürün Senedi Platformu ilk kez İzmir’de 

açıldı” dedi.
Türkiye’de bugün itibariyle 18 

tane faaliyet izni almış lisanslı deponun 
faaliyete geçtiğini, 42 tanesine de kuruluş 
izni verildiğini belirten İsmail Yücel, 
son bir yılda lisanslı depo kapasitesinde 
ve elektronik ürün senedi hacminde 
iyileşmeler olduğunu, hububat başta olmak 
üzere pamuk, fındık, kuru üzümde lisanslı 
depoculuk faaliyetlerinin başlayacağını 
söyledi.  Lisanslı depoculuğu geliştirmek 
için birçok teşvik sağlandığını vurgulayan 
Yücel, yeni teşviklerin Bakanlar Kurulu’nun 
imzasında olduğu müjdesini verdi. Yücel, 
şunları söyledi:

“Lisanslı depoculukta yeni teşvikler 
sağlamak üzereyiz. Dün Bakanlar 
Kurulu’na Lisanslı Depoculuk ve Ürün 
İhtisas Borsacılığının Yaygınlaştırılmasına 
yönelik sunduğumuz tedbir paketi 
kabul gördü. Şu anda imzada. Şirketin 

kurulmasının ardından teşvikler 
sağlanacak. Ürününü lisanslı depolara 
getirenlere nakliye ücretlerinde ton 
başına 25 TL teşvik ödeyeceğiz. Üreticinin 
analiz ücretinin tamamını, depo kirasının 
tamamını biz ödeyeceğiz.  ELÜS 
kredilerinin faizinin belirli bir oranını, 
yüzde 50’ye yakınını biz ödeyeceğiz. 
Lisanslı depo yatırımları öncelikli yatırım 
kapsamında değerlendirilip yatırımda 
5. bölge desteğinden yararlanacak. 
Lisanslı depodaki mahlıç pamuğa teşvik 
ödeyeceğiz.  Her iki sistem de hedefine 
ulaştığında ülkemiz tarım ürünleri rekabet 
edebilir hale gelecek. Ürün İhtisas Borsası 
Şirketi’nin kuruluş kararnamesi dün 
Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı, bir 
süre sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak 
ve daha sonra Sayın Bakanımız’dan 
faaliyet izni alacak., İzmir Ticaret Borsası 
da Türkiye Ürün Borsası A.Ş.’ye kurucu 

İTB Şubat Meclisi’nin konuğu 
İsmail Yücel oldu
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ortak olarak katıldı.  Lisanslı depoculuk ve 
ürün ihtisas borsacılığı sistemi hedeflerine 
ulaştığında ülkemiz tarım ürünleri rekabet 
edebilir hale gelecek, kayıtlı olacak, 
üreticinin alın teri daha kıymetli olacak.” 

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz, “Tarımda üretmek ve çok 
üretmek önemli ama artık sadece üretmek 
yetmiyor. Ürettiğini değerlendirmek, 
katma değer yaratarak pazarlayabilmek 
artık çok daha önemli. Bu nedenle 
çağdaş pazarlama projelerine çok önem 
vermeliyiz. Bu amaçla başlatılan lisanslı 
depoculuk sistemi yeni gelişmekle birlikte 
geleceğimizde çok önemli bir yer tutacak. 
İzmir Ticaret Borsası olarak bu güzel 
sisteme önderlik ettiğimiz için açıkçası 
gurur duyuyoruz ve gelişimine umutla 
bakıyoruz. Son zamanlarda pamuktan 
sonra kuru üzümde de mevzuatı şekillenen 
ve zeytinyağında da ışık görülen lisanslı 
depoculuğun, elektronik pazarlama 
platformları da devreye girdiğinde önemi 
daha da çok ortaya çıkacak” dedi. 

Tarım ürünlerini hammadde 
olarak değil, işlenmiş ürün olarak ihraç 
edebildikleri gün ülke olarak kalkınmış 
olunacağına duyduğu inancı ifade eden 
Barış Kocagöz, “Yoksa her zaman bizler 
hamal, onları işleyip ürün yaptıktan 
sonra satanlar ise patron olarak kalacak 
ve pazarı onlar kontrol edecek. Bu amaçla 
tarımsal sanayinin geliştirilmesinin çok 
önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak 
isterim. Pamuktan tekstil ürünleri yaparak 
ulaştığımız ihracat rakamları ortadadır. 
Aynı başarının diğer gıdaya dayalı tarım 
ürünlerinde de sağlanması hedefimiz 
olmalıdır. Yaşanan yurtiçi ve yurtdışı 
gelişmeler ekonomide uzun bir süredir 
durgunluk yaşanmasına neden oldu. Bu 
durgunluk doğal olarak işsizlik, dış ticaret 
ve yatırım gibi makro büyüklükleri de 
olumsuz etkiledi ve sonuç olarak ekonomik 
büyüme yavaşlayarak, 2016 yılının 
üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8’e geriledi. 
Ekonomideki durgunluktan kurtulmak, 
yeni bir büyüme hamlesi başlatmak 
amacıyla devletimiz tarafından birçok 
yatırım ve teşvik mekanizması hayata 

geçirildi. Yatırım desteklerinin yanında 
istihdam için sağlanan destekler de 
ekonomide yeniden bir hızlanma sürecini 
amaçlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği önderliğinde, oda ve borsalarımız 
da kendi kaynaklarından finansman 
yaratarak üye firmalarına borsamız gibi 
uygun şartlarda kredi imkânı sağlamaya 
çalışıyor. Bugün için piyasadaki en 
önemli sorunlardan birisi nakit akışında 
yaşanan sorunlardır. Yüksek finansman 
maliyetleri, firmalar için önemli bir risk 
oluşturmaktadır. Eğer devlet kurumlarının 
sağlamış olduğu herhangi bir destek 
kapsamında değilse, ya da nefes kredisi gibi 
bir uygulama kapsamında değilse, ticari 
kredilerin yıllık maliyetleri şu an yüzde 16-
17 seviyelerinde. Yüzde 9,5 seviyesindeki 
bir enflasyona rağmen faiz oranlarının bu 
kadar yüksek olması reel sektör açısından 
kabul edilebilir seviyede değildir. Finans 
sektörünün karlarından bir miktar 
vazgeçme ve ekonomide iyileşmeye katkı 
verme zamanı artık bu kritik günlerde 
biz iş dünyası tarafından haklı olarak 
beklenmektedir. En azından uzun yıllar 
yapılan yüksek karların hatırına bankacılık 
sektörü faiz oranlarında tatmin edici bir 
gerilemeyi gerçekleştirmek zorundadır” 
diye konuştu.

Yeni yılla birlikte tarımda yeni sezon 
çalışmalarının da başladığına dikkat çeken 
Kocagöz, “Özellikle meyve üreticilerimizin 
kış budaması yaptığı dönemdeyiz. 
Önümüzdeki birkaç ay aynı zamanda dolu 
ve don gibi doğal afet risklerinin olduğu 
dönemler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımız Sayın Faruk Çelik, 2017 
yılının tarım sigortaları açısından bir 
seferberlik yılı olduğunu ilan etti. Devlet 
tarafından meyvelerde don teminatında 
yüzde 67, kuraklıkta yüzde 60 ve diğer 
tüm teminatlarda ise yüzde 50 prim 
desteği sağlanıyor. Tüm üreticilerimizi 
bu olanaklardan yararlanmaya ve gerekli 
müracaatları bu paralelde yapmaya 
çağırıyoruz. Çünkü geçen yıllarda olduğu 
gibi, özellikle üzüm ve kayısı gibi ürünlerde 
şahit olduğumuz bir gecede yaşanan 
don olayı bütün bir yılın umutlarını 

götürebiliyor. Bu nedenle tarım sigortaları 
konusunda üreticilerimizin duyarlı 
olması ve ürünlerini sigorta ettirmeleri 
gerekmektedir” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ise “Yılın ilk iki ayını 
geride bıraktık. İşsizlik ve enflasyonda 
yaşadığımız negatif gelişmelerin ardından 
ekonomide ihracatın hareketlendiği, kurun 
dengelendiği ve güven endekslerinin 
yükselişe geçtiği bir döneme girmiş 
görünüyoruz. Bu gelişmelerde elbette 
hükümetin attığı piyasa canlandırıcı 
adımların etkisi var. 2016’da yaşadığımız 
düşük büyüme probleminin ardından 
2017 yılını da potansiyelimizin çok 
altında kapatma lüksümüz yok; bu 
nedenle ekonomi yönetiminin aldığı 
telafi tedbirlerinin önemli bir rolü var. Bu 
noktada tarımsal borçların ertelenmesi 
ve taksitlendirilmesi kararının da yerinde 
olduğunu düşünüyoruz. Ancak ekonomide 
desteklerin “süreli” olmaktan kurtulup 
“sürekli” hale gelmesi lazım; aksi takdirde 
önlemler de yarattığı sonuçlar da geçici 
oluyor. Bizi güçlü kılacak temel davranış 
biçiminin yapısal reformlar olduğunu 
akıldan çıkarmamamız lazım” dedi.

Tarım sektörünün stratejik bir 
önemi olduğunu hemen her platformda 
ifade ettiklerini söyleyen Işınsu Kestelli, 
“Bir taraftan gıda güvencesi, diğer 
taraftan gıda güvenliği gibi kavramlar 
tarımın diğer bütün sektörlerden ayrı 
olarak ele alınmasına neden oluyor. Bu 
nedenle, hemen hemen bütün ülkeler 
tarım sektöründe korumacı politikalar 
uyguluyor. Koruma önlemleri genel olarak 
vergi uygulamaları ile yapılırken bazen 
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de kotalar, gönüllü ihracat kısıtlamaları, 
anti damping ve çeşitli yöntemlerle 
ithalatın zorlaştırılması ile yapılıyor. 
Korumacı politikalar ile temelde ithalata 
engel olunarak yurtiçi tarımsal üretimin 
devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Ancak, 
bu önlemlerle eş zamanlı olarak yurtiçi 
üretimde maliyetler düşürülemez ve 
verimlilik arttırılamaz ise ürün fiyatlarında 
yurtdışı ile önemli bir ayrışma yaşanıyor. 
Nitekim; bu durumu hububat ürünlerinde 
ve hayvansal ürünlerde oluşan yurtiçi ve 
yurtdışı fiyatlarda rahatça görebiliyoruz” 
diye konuştu.

Tarımsal ürün fiyatları ile ilgili üç 
önemli husus olduğunu belirten Kestelli, 
“Üretici için birim maliyetlerin üzerinde 
ve kaliteli yaşama imkân sağlayacak 
seviyede olması, bütün tüketici gruplarının 
gıdaya ulaşmalarına imkân sağlayacak bir 
seviyede olması ve ihracatın artması için 
gıda sanayimizin küresel piyasalardaki 
rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek 
bir seviyede olması gerekiyor. Herkesi 
memnun edecek bir tarımsal fiyat 
seviyesini yakalamak gerçekten çok zor. Bu 
nedenle, bütün ülkeler imkânları dâhilinde 
tarım sektörünü destekliyor ya da koruyor. 

Ekonomi bakanımız sayın Nihat Zeybekci 
geçtiğimiz günlerde borsamıza yaptığı 
ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. 
Özellikle, gümrük birliği anlaşmasının 
yenilenmesi ve tarım sektörünün de 
anlaşma kapsamına alınması konusundaki 
açıklamaları üretici, tüketici ve sanayici 
herkesi çok yakından ilgilendiriyor. 
Sektörün gümrük birliği kapsamına 
alınmasının gerçekten çok önemli 
sonuçları olacak. Farklı ürün grupları 
bundan farklı şekilde etkilenecektir” dedi.

Genel olarak ilk bakışta özellikle 
meyve sebze sektörünün bu durumdan 
olumlu etkileneceğini, hayvancılığın 
ise olumsuz etkileneceğini söylemenin 
mümkün olduğunu dile getiren Kestelli, 
“Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’nın 
bir parçası olmadan tarım sektörünün 
gümrük birliğine dâhil edilmesi önemli bir 
bütçe yükü getirecektir. Sayın bakanımızın 
sektörün ihtiyacı olacak desteklemelerin 
gerektiği şekilde yapılacağını söylemesi 
gerçekten çok önemli. Tarım sektörünün 
gümrük birliği ile muhtemel bir 
entegrasyonunun sonuçları sanayi 
sektöründe yaşananlar ile açıklanmaya 
çalışılıyor ve böyle bir entegrasyonun uzun 

dönemde sektörün rekabet gücüne olumlu 
katkısı olacağı ifade ediliyor. Genel olarak 
bu görüşe katılmakla birlikte tarımın 
kendi doğası gereği hiçbir zaman sanayi 
sektörü gibi değerlendirilemeyeceğini, 
kendi özel şartlarının unutulmaması 
gerektiğini belirtmek isterim. İşsizlik 
oranlarındaki artış son dönemlerde 
hepimizi endişelendiren boyutlara ulaştı. 
Bu kapsamda başlatılan Türkiye’nin 
geleceğine sen de en az 1 istihdam sağla 
çağrısına durumu uygun olan üyelerimizin 
destek vermesi temennimiz. Bildiğiniz 
gibi 31 Aralık 2017 tarihine kadar 
sürecek program kapsamında, istihdam 
sağlayacağınız personelin sadece maaşını 
ödeyerek sigorta primleri ve vergide devlet 
desteği alabileceksiniz. Üyelerimizin 
çağrıya destek hususunda maksimum 
hassasiyeti göstereceğine yürekten 
inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Meclis 
Üyelerinin sektörlerine ilişkin güncel 
durumları paylaştıkları bölüme geçildi. 
Görüş paylaşımlarının ardından Işınsu 
Kestelli ve Barış Kocagöz toplantıya 
değerli katkısı dolayısıyla İsmail Yücel’e anı 
takdiminde bulundu.
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İzmir Ticaret Borsası Mart Ayı 
Olağan Meclis Toplantısı, 28 Mart 2017 
Salı günü gerçekleştirildi.  Çevre  ve 
Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan  
konuk olarak katıldığı Meclis Toplantısı 
öncesinde, 6 ayda bir düzenlenen  Ortak 
Meslek Komiteleri Toplantısı da yapıldı.

Meclis üyelerine hitap eden Selahattin 
Varan,  Karabağlar ilçesindeki kentsel 
dönüşüm alanı projesinin,  Başbakan 
Binali Yıldırım ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla, 
5 Nisan 2017 Çarşamba günü temel 
atma töreniyle birlikte hayata geçeceğini 
söyledi  Varan, Karabağlar’da 101 hektar 
alanda kentsel dönüşüm uygulanacağını 
yaklaşık 300 bin konut yapılacağını, 
270 bin metrekare civarında bir alanın 
park olarak değerlendirileceğini söyledi. 
Karabağlar kentsel dönüşüm alanının 
İzmir için vizyon ve rehber olacağını 
sözlerine ekleyen Varan ayrıca   ALO  181 
Çevre ve şehircilik hattı ile  vatandaşların 
şikayet, soru ya da görüşlerini yetkililere 
direkt olarak aktarabildiklerini belirterek, 
acil müdahale edilmesi gereken durumlar 
olduğu takdirde de günün 24 saati işlem 
gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Meclis açılış konuşmasını yapan 

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün,  çevrenin korunması, 
çevre kirliliğinin önlenmesi ve bununla 
ilgili gerekli tedbirlerin alınması 
konusunda da sorumlu bir kurum olduğu 
belirterek, “Bunun için birkaç eksende 
tarım sektörü ile de doğrudan bağlantılı 
bir kurum. Ülkemizde, çevre kirliliğinin, 
özellikle endüstriyel çevre kirliliğinin 
zaman zaman tarıma verdiği zararlar ve bu 
zararların yarattığı uzun vadeli kayıplar da 
söz konusu olabiliyor. Türkiye’nin toprak 
varlıkları, dünyanın diğer bölgelerinde 
olduğu gibi farklı çevre sorunlarının baskısı 
altında kalabiliyor. Verimli toprak alanları 
her geçen gün şehirleşme, sanayileşme 
ve ulaşım faaliyetleri sonucu azalmakta. 
Ancak bunu önlemek adına ülkemizin 
değerli ovalarının SİT kapsamına 
alındığını da memnuniyetle görüyoruz” 
diye konuştu. 

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Barış Kocagöz, “Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü,  çevrenin korunması, çevre 
kirliliğinin önlenmesi ve bununla ilgili 
gerekli tedbirlerin alınması konusunda 
da sorumlu bir kurum olduğu için birkaç 
eksende tarım sektörü ile de doğrudan 

bağlantılı bir kurum. Ülkemizde, çevre 
kirliliğinin, özellikle endüstriyel çevre 
kirliliğinin zaman zaman tarıma verdiği 
zararlar ve bu zararların yarattığı uzun 
vadeli kayıplar da söz konusu olabiliyor. 
Türkiye’nin toprak varlıkları, dünyanın 
diğer bölgelerinde olduğu gibi farklı çevre 
sorunlarının baskısı altında kalabiliyor. 
Verimli toprak alanları her geçen gün 
şehirleşme, sanayileşme ve ulaşım 
faaliyetleri sonucu azalmakta. Ancak 
bunu önlemek adına ülkemizin değerli 
ovalarının sit kapsamına alındığını da 
memnuniyetle görüyoruz” dedi.

 Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisine 
göre tarımsal ihracat hedefi olan 150 milyar 
dolara ulaşmayı ve dünyanın en güçlü tarım 
ülkelerinden biri olmayı istiyorsa, sadece 
üretim ve verim artışına odaklanılmasının 
yetersiz olacağını vurgulayan Barış 
Kocagöz, “Bir yandan toprak, su, bitki ve 
hayvan varlığımızda ortaya çıkan kayıp ve 
zararlar ile bunların etkilerine de eğilmek 
gerekir. Bu konuda ciddi araştırmalar 
yapıp bu etkileri iyi ölçüp biçmeli ve önlem 
metotları geliştirerek gelecek nesiller 
için sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir 
çevre ile çocuklarımıza temiz hava, temiz 
gıda, temiz su bırakmak için hep birlikte 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan, 
Mart ayı Meclisi’nin konuğu oldu
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çabalamalıyız. Bu konuların birçoğunda, 
çevre bakanlığı yanında, gıda tarım ve 
hayvancılık bakanlığı, orman ve su işleri 
bakanlığı ve tabi sektörün STK’ları olarak 
bizlerin de koordineli çalışması çok büyük 
önem taşıyor. Bu nedenle, bu konularda 
Borsamızın üstüne düşen her türlü yardıma 
hazır olduğunu ve birlikte yapılabilecek 
ortak projelere de aday olduğumuzu 
belirtmek isterim” diye konuştu.

Dünyada güçlü bir ülke olmak, 
insanların refah içerisinde yaşamasını 
temin etmek için referandum sonrasında, 
gündemin birinci maddesinin toplumsal 
barışın tam olarak sağlandığı bir ortamda; 
tekrar reformlar, ihracat, yatırım ve 
ekonomik büyüme olmalı diyen Kocagöz,  
“Biliyorsunuz 2013 yılında ilk sezonunu 
yaşayan ELİDAŞ adlı pamukta lisanslı 
depoculuk kuruluşunun kurucu liderliğini 
İzmir Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdik. 
Halen sistemin tam olarak oturtulmasıyla 
ilgili mevzuat ve piyasa kurallarının 
düzenlendiği bu projemizin, önümüzdeki 
yıllarda ülke tarımı için bir devrim 
niteliğinde olduğu yeni düzenlemeler 
ile ortaya çıkacak. Sanayici, üretici ve 
tüccarlarımıza sunduğu hizmetler her 
yıl daha iyi anlaşılan ve yararlarının 
piyasa tarafından her geçen gün daha 
iyi görüldüğü bu sistem için Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığımız sizin de bildiğiniz 
gibi yeni destekler getirecek. Bu destekler 
gerçekleştiğinde; artık mevzuatı ve işleyişi 
tamamen oturmuş, tarım ürünlerinin 
yatırım aracı olarak şeffaf piyasalarda 
işlem gördüğü, yeni, çok işlevli ve çağdaş 
olan bu pazarlama, Türk tarımında adeta 
bir devrim niteliği taşıyacaktır.  Daha önce 
de çok üstünde durduğumuz üzere tarımda 
üretim artışı tabii ki önemli. Ancak bu 
artışın yeni ve çağdaş pazarlama teknikleri 

ile desteklenmesi, üretilen ürünlerin 
katma değerli olarak pazarlanması artık 
gelişen dünya pazarında çok daha önemli 
bir yer tutuyor. Bu nedenle tarımda hiç 
usanmadan yeni ve yaratıcılığın önde 
olduğu projeleri başlatmak ve bir an 
evvel onları hayata geçirmeyi hedeflemek 
zorundayız. Örneğin e-ticaret bir başka 
önemli olgu; 2016 yılında dünyada e-ticaret 
hacmi 2,7 trilyon dolara ulaştı. Dünyada 
toplam ticarette %7’lere ulaşan ülkemizde 
de ticaret hacminin %2’leri geçtiği ve 32,5 
milyar TL’ye ulaşan e-ticaretin önümüzdeki 
yıllarda daha çok yükseleceği aşikâr. Bu 
anlamda e-ticaret odaklı pazarlamaya çok 
önem vermeliyiz. Bu nedenle, borsamızın 
başlatmış olduğu yeni e-ticaret projesi de 
çok önemlidir” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise, 
“Dünyaya küreselleşmeyi empoze eden 
Amerika, anlamakta güçlük çektiğimiz 
bir içe kapanma dönemine giriyor. 
Medeniyetler kaynaşmasının fikir merkezi 
olan Avrupa’da, ikinci dünya savaşı 
öncesini hatırlatan bir ırkçı yükseliş 
baş göstermiş vaziyette. Rusya, İran, 
İsrail ve Çin gibi gizli ajandaları olan 
ülkeler, bölgesel istikrarsızlığı körükleyen 
görünmez adımlar atıyorlar. Bütün bu kaos 
içinde milyonlarca göçmen, yeryüzüne 
serseri mayınlar gibi dağılmaya devam 
ediyor. İnsanlığın büyük bedeller ödeyerek 
elde ettiği kazanımlar, uzun uğraşılarla 
kurulmuş kurumlar ve en önemlisi de 
küresel barış ve birlikte yaşama iradesi 
ciddi şekilde sarsılıyor. Kötü liderlik, 
dünyayı giderek daha zor yaşanır bir 
iklime sürüklüyor. Ülke olarak biz, büyük 
ideallerimizle birlikte bu cangılın ne yazık 
ki tam göbeğindeyiz ve her vesileyle fatura 
bize çıkıyor. Coğrafyamızdaki kaosun 
kaderimiz olmaması için kararlı ve sıra dışı 
adımlar atmamız şart görünüyor” dedi.

Türkiye’nin hala bir hikâyesi 
olduğuna yürekten inandığını ifade 
eden Işınsu Kestelli, “Yapacak çok işimiz 
olmasına, aşmamız gereken pek çok 
sorun bulunmasına rağmen, yarınlara 
bir iz bırakma idealinin güçlü bir şekilde 
devam ettiğini düşünüyorum. Türkiye, 
bu coğrafyanın geleceğine maya koyacak 
en önemli güç. Ve bu gücün en önemli 
kaynaklarından biri insan kaynağı ve 
üretim gücümüz. Kur, faiz, enflasyon 
ve işsizlik gibi temel göstergelerde 
yaşadığımız bozulmaya karşılık ekonomide 
son dönemde bir canlanma emaresi 

yaşadığımız ortada.  Sanayi üretimindeki 
canlanma, ihracattaki tırmanış, güven 
endekslerindeki artış, ticari kredilerde 
yüzde 20’ye varan yükseliş ve ekonomi 
yönetiminin aldığı önlemlerin de etkisiyle 
kurda yaşanan gerileme, ilerisi için umut 
veren gelişmeler.

Bütün bunların yanında, 2010 
yılından bu yana ilk kez hem gelişmiş 
hem gelişmekte olan ülkelerde aynı anda 
beklenen büyüme,  kara bulutları nispeten 
dağıtıyor. Görünen o ki dünyanın, 
ekonomiden daha büyük dertleri var. 
Ülke olarak biz de 16 Nisan’da hükümet 
etme sistemini oylayacağız. Sonuç ne 
olursa olsun, 17 Nisan sabahından itibaren 
daha büyük bir şevkle reform gündemine 
sarılmamız gerektiğine inanıyoruz” diye 
konuştu.

Üreticilerin tarlalarına hangi ürünleri 
ekeceklerine karar verecekleri dönemde 
Başbakan Binali Yıldırım’ın “Milli Tarım 
Politikası” kapsamında prim miktarlarının 
3 yıllık olarak ilan edileceğini açıkladığını, 
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tarımsal destekleme için yeni bir dönem 
olacak bu uygulama üretim planlaması 
ve arz miktarının doğru öngörülebilmesi 
açısından oldukça önemli olduğunu ifade 
eden Kestelli, “Bu nedenle ekim zamanının 
yaklaştığı bu dönemde prim miktarlarının 
bir an önce açıklanması gerektiğini 
düşünüyoruz. Ülkemizde tarımla uğraşan 
nüfusun ortalama yaşının yüksek olması 
sektörün en önemli sorunlarından birisi. 
Gençlerimiz çeşitli nedenlerle maalesef 
köyde yaşamak istemiyor. Ancak, tarım 
artık geleneksel bir uğraş olmaktan çıktı. 
Teknolojinin ve “dijital tarım, akıllı tarım, 
hassas tarım” gibi yeni uygulamaların 
tarım sektörümüze entegrasyonu için daha 
aktif ve daha girişimci genç üreticilere 
ihtiyacımız var. Bu nedenle İzmir Ticaret 
Borsası olarak geçtiğimiz yıl 125. Kuruluş 
yılı etkinliklerimiz kapsamında üniversite, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 
yönelik olarak “tarım gençlerle yükseliyor” 
proje yarışmasını gerçekleştirmiştik. 
Gençlerimizin tarıma olan ilgisini 
arttırılması gerektiğine olan inancımız 
nedeniyle bu yarışmanın 2017 yılında da 
devam etmesine karar verdik. Kısa bir 
sürede duyuruya çıkacağımız bu yılki 
yarışmaya gençlerimizin geçen yıldan daha 
yoğun bir ilgi göstereceğine inanıyoruz” 
dedi.

Konuşmaların ardından İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli ve Barış Kocagöz Çevre  
ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Selahattin 
Varan’a toplantıya değerli katkısı 
dolayısıyla plaket sundu.

Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı’nda Borsa çalışmaları 

üyelerle paylaşıldı
Altı ayda bir gerçekleştirilen Meslek 

Komiteleri Ortak Toplantısının açılış 
konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, “Bu toplantılarımız son 6 ayda 
yapılan borsamız çalışmalarının sizlerle 
paylaşılması açısından çok önemli. 
Bu toplantılarımızı tüm üyelerimizin 
sektörleriyle ilgili sorunlarını dile 
getirmeleri ve birlikte çözüm yolunda 
adımlar atmak için önemli bir fırsat olarak 
görüyoruz. Yönetim Kurulu olarak bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da, bize 
ilettiğiniz sorunlara çözüm bulunması 
konusunda var gücümüzle çalışmaya 
gayret edeceğiz” dedi.

Tarım sektörünün en önemli 

sorunlarından birisinin küresel ticarette 
hak ettiği ağırlığa sahip olmaması 
olduğunu birçok kez dile getirdiklerinden 
bahseden Işınsu Kestelli, “Özellikle 
yüksek miktarda döviz geliri elde 
ettiğimiz fındık, tütün, domates, un, 
yumurta gibi ürünlerde ihracatımız 
birkaç ülkeye yoğunlaşmış durumda. 
Dünyada yaşanan korumacı politikalar, 
komşularımızın malum sorunlar ve dış 
politikada kısmen konjonktürel olduğunu 
düşündüğümüz gergin süreç nedeniyle 
bu ürünlerdeki ihracatımız önemli riskler 
taşıyor. Örneğin Rusya’nın Türkiye’den 
domates ithalatına uyguladığı yasak, 
bu riskin gerçeğe dönüşmüş hali olarak 
karşımızda. 2015 yılında 541 milyon 
dolarlık domates ihracatının yüzde 62’si 
bu ülkeye gerçekleştirilmiş. 2016 yılından 
itibaren ise yasak nedeniyle bu ülkeye 
ihracat yapamıyoruz. Domates sadece 
bir örnek. Farklı ürünlerde de benzer 
riskler bulunuyor. Bu nedenle ihracat 
pazarlarımızın çeşitlendirilmesi büyük 
önem taşıyor. Geçmişten günümüze 
tarımsal ihracatın lokomotif illerinden olan 
ilimizin de bu özelliğini devam ettirebilmesi 
ve tarım sektörümüzün ihracat gelirlerini 
arttırabilmesi için borsamız üyelerine 
önemli görevler düşüyor. Devletimiz 
tarafından ihracatın arttırılması amacıyla 
sağlanan önemli teşvikler var. Borsa 
olarak, ihracat yapmaya başlamak isteyen 
ya da mevcut ihracatını arttırmak isteyen 
üyelerimize yönelik olarak Ekonomi 
Bakanlığı’na kısaca Ur-Ge olarak 
adlandırılan proje başvurusunda bulunma 
kararı aldık. Üyelerimize yaptığımız bu 
proje çağrısından maalesef beklediğimiz 
sonucu aldığımızı söyleyemem. Projenin 
detayları ile ilgili olarak bilgi talep edilmesi 
durumunda arkadaşlarımız her zaman 

göreve hazır. Özellikle ihracat yapmak 
isteyen üyelerimizden bu projeye ilgi 
göstermelerini beklediğimi ifade etmek 
istiyorum” diye konuştu.

İzmir ekonomisinin ve ticaretinin 
zaman içinde büyüdüğünü, Ancak, 
kendilerinden daha hızlı büyüyen, açıkçası 
bizden daha girişimci olan rakipleri 
olduğunu dile getiren Kestelli, “Nitekim, 
İzmir olarak 1990 yılında yüzde 7.5 
olan milli gelirden aldığımız pay, 2000 
yılında yüzde 7’ye, 2014 yılında ise 6.2’ye 
gerilemiş. İzmir ekonomisinin en önemli 
sorunlarından birisinin bu olduğuna 
inanıyorum. Ülke ekonomisinden 
aldığımız payın gerilemesi doğal olarak 
ticaret payımızın da gerilemesi anlamına 
geliyor” dedi. 

Ticaretin tarihte olduğu 
gibi gelecekte de şehrin en önemli 
özelliklerinden birisi olacağını söyleyen 
Kestelli İzmir Ticaret Borsası olarak ticaret 
kapasitesinin arttırılması ve sistemin 
işlerlik kazanması adına birçok projede 
yer aldıklarını, özellikle E-Commodity 
Bazaar projelerini bu alanda oldukça 
önemsediklerini ve projenin uluslararası 
alanda ağını genişletmek için çalışmalarını 
sürdürdüklerini ifade etti.

Işınsu Kestelli’nin ardından İzmir 
Ticaret Borsası Hukuk Danışmanı 
Avukat Mustafa Çetin Borsa Meclis ve 
Meslek Komite Üyelerine Arabuluculuk 
Kanunu hakkında bilgilendirici sunum 
gerçekleştirdi. 

Çetin’in ardından ise İzmir Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü 
son dönemde sanal ortamda sıklıkla 
yaşanan güvenlik sorunları ve alınacak 
tedbirler hakkında bilgi içeren  “Kişisel 
siber güvenlik için tavsiyeler” konulu 
sunum gerçekleştirdi.



22- MART 2017

İŞKUR ile İzmir Ticaret Borsası 
arasında etkin bir işbirliği tesis ederek 
ilimiz istihdamını artırmak amacıyla  
düzenlenen işbirliği protokolüne ilişkin 
tören 7 Mart 2017 Salı günü Borsa Tarihi 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene 
İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, 
İzmir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl 
Müdür Vekili Zafer Şener, İzmir Çalışma ve 
İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Yardımcısı 
Nesrin Makbule Dank, KOSGEB Güney 
Hizmet Müdürü Recep Özçevik, İzmir 
Ticaret Borsası (İTB)  Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve 
Sayman Üyesi Bülent Uçak katıldı.

 İŞKUR İl Müdür Vekili Zafer Şener 
ve İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ercan Korkmaz’ın protokolü imzaladığı 
törende konuşan İzmir Vali Yardımcısı 
Ahmet Ali Barış, “Protokolün İzmir’imize, 
bölgemize, çalışanlarımıza, ekonomimize 
katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu katkı 
ve büyüme bütün ülkeye yayılacaktır” dedi.

 İŞKUR İl Müdür Vekili Zafer 
Şener, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile TOBB arasında sağlanan 

mutabakat çerçevesinde oda ve borsalarda 
hizmet noktaları kurulduğunu belirtti. 
Bu noktalarda İŞKUR hizmetlerinin 
tamamına erişebileceğini vurgulayan 
Şener, “Vatandaşlar, iş başvurusunda 
bulunabilecek, kurslara başvurabilecek, 
işverenler talep açabilecek. Kamu 
kurum ve kuruluşları, kaymakamlıklar 
üniversiteler, meslek odaları gibi bir 
çok yerde bugüne kadar 49 hizmet 
noktası açıldı. Vatandaşlarımız İŞKUR’a 
gelmeden İŞKUR’un hizmetlerinden 
yararlanabilecek” diye konuştu.

Borsa ve İŞKUR arasında “İŞKUR 
Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin” 
protokol imza töreni düzenlendi

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜİŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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 İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
“İşsizlik, tüm dünyada toplumsal 
hoşnutsuzluğu ve göç isteğini artıran 
bir insanlık sorunu olarak büyüyor. 
Uluslararası Çalışma Örgütü İLO’ya 
göre 2017 yılında işsizlik yüzde 5.7’ten 
yüzde 5.8’e çıkacak. Bu da dünyada işsiz 
sayısının 3.4 milyon artışla 201 milyona 
yükseleceği anlamına geliyor. Türkiye, çift 
haneye ulaşan işsizlik oranıyla bu konuda 
en dertli ülkeler arasında yer alıyor. En 
büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin 
büyüme sorunu, komşu ülkelerde yaşanan 
büyük güvenlik problemleri ve içimizde 
yaşadığımız hain darbe girişimi ve terör gibi 
meseleler, bu konuda potansiyelimizden 
daha düşük bir performans göstermemize 
neden oluyor. Bu sorunun hafifletilmesi 
ve hatta mümkünse ortadan kaldırılması 
hepimizin ortak gayesi. Çünkü işsizlik; 
ekonomik ve toplumsal yönüyle birçok 
sorunun kaynağı ve destekleyicisi olma 
riskini taşımaktadır” dedi.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış 

olduğu ve tüm iş dünyasını tetikleyen 
çalışma hayatında istihdam seferberliğini 
gönülden desteklediklerini belirten 
Ercan Korkmaz, “Sosyal devlet olma 
misyonuyla vatandaşlarımızı çalışma 
hakkına kavuşturacak olan, hayatlarını 
idame ettirebilmelerine olanak tanıyan bu 
seferberliğin içerisinde olmak muhakkak 
ki bizleri de fazlasıyla heyecanlandırıyor. 
Bireyleri yetenekleri ve arzuları 
doğrultusunda istihdam edebilmek ve 
toplumsal hayata kazandırmak, bir refah 
ülkesi yaratmanın aslında ilk adımıdır.  
Ancak bu şekilde kendini sosyoekonomik 
anlamda güvende hisseden, gelecekten 
korkmayan, mutlu bir toplum yaratabiliriz. 
İşsizlikle mücadele için hükümetimiz 
son dönemde pek çok destek ve teşviği 
yürürlüğe soktu. Özellikle gençler 
arasındaki işsizlikle bilhassa mücadele 
edilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. 
Çünkü iş hayatının içindeki y kuşağı ve 
yakın gelecekte çalışmaya hazırlanan z 
kuşağının mevcut çalışma şartları ve iş 
metodlarıyla ciddi dertleri olacak. Bu 
nedenle, bir yandan üretim ve yatırımı 

artırıp işsizliği azaltmaya çalışırken, 
eşzamanlı olarak dijital ekonomi çağında 
insan kaynağımızın yeteneklerini 
yeni bir anlayışla üst seviyeye taşımak 
durumundayız” diye konuştu. 

İşsizliğin çözümünde kamusal 
teşviklerin çok büyük önem taşıdığını 
söyleyen Korkmaz, “Ancak ben yeni 
ekonomi düzeninde işsizliğin anahtar 
çözümünün girişimci sınıfın oluşması 
ve girişimci kültürünün yerleşmesi 
olduğuna %100 inanıyorum.  Netice 
itibariyle ülkemiz ekonomisine istihdam 
sağlayacak olan değerli üyelerimiz, yani 
girişimcilerdir. Bu bağlamda 70 yıllık 
bir tecrübeyle çalışan işkur ile borsamız 
arasında etkin bir işbirliği tesis ederek 
başta ilimiz istihdamını artırmak amacıyla 
imzaladığımız bu protokolün önemine 
inanıyor ve amacına mümkün olduğunca 
çabuk ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Borsa ve İŞKUR arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. İmzanın ardından 
Borsa yöneticileri ve toplantı katılımcıları 
anı fotoğrafında biraraya geldi.
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Protokol imza töreninin ardından 
İzmir Ticaret Borsası üyelerine yönelik 
olarak İŞKUR Hizmetleri Bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. İTB Genel 
Sekreteri Dr. Erçin Güdücü gerçekleştirdiği 
açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu 
“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” 
kampanyası kapsamında yeni açıklanan ve 
daha önceden uygulamada olan istihdam 
teşviklerinin bilinmesinin önemine 
değindi.

Açılış konuşmasının ardından 
İŞKUR Konak Hizmet Merkezi yetkilileri 
tarafından Normal/Engelli İstihdamları, 
İşsizlik Maaşı Genel Şartları, İşbaşı Eğitim 
Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve 
Mesleki Kurslar gibi konularda ayrıntılı bir 
bilgilendirme yapıldı.

Üyelere yönelik olarak 
gerçekleştirilen ilk sunumda İŞKUR Konak 
Hizmet Merkezi Müdürü Vekili Ferruh 
Aydınlıoğlu tarafından işsizlik ödeneği 
konusuna ilişkin detaylar açıklandı. 
Aydınlıoğlu, işsizlik ödeneği başvuru 
sahibinin son 3 ayda prim ödemesi 

kesintisi olmaması şartıyla ve 6, 8 ve 10 ay 
bazında prim ödenme gününe göre işsizlik 
ödeneği sağlandığı bilgisini vermiştir. 
Ayrıca konuşmasında ücret garanti fonu, 
analık ödeneği konularında bilgi verildi.

İŞKUR Konak Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü Çalışma İlişkileri / Destek 
Hizmetleri Şefi Cengiz Özer ise işveren ve 
çalışan açısından teşviklerden yararlanma 
şartlarını aktardığı sunumunda işbaşı 
eğitim programı kapsamında en az 2 
sigortalı çalıştıran işverenin teşvikten 
faydalanabileceği personel sayısında 

İŞKUR hizmetleri bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi

1/10’un katları hesabı baz alınarak, 
en fazla 48 aya kadar teşviklerden 
faydalanabileceğine ilişkin bilgileri 
katılımcılarla paylaştı. Özer ayrıca, 
istihdam seferberliği kapsamında 
getirilen yeni teşvikleri tanıtımı ve engelli 
istihdamında yararlanılabilecek avantajlara 
da değindi.

Son olarak İŞKUR İzmir İl 
Müdürlüğü yetkilisi Anıl Tamburacı 
tarafından teşvikler ve maliyet konuları 
üyelerle paylaşıldı. Tamburacı sunumunda, 
İşbaşı Eğitim Programları, program 
bitiminde istihdam halinde yararlanılacak 
teşvikler ve 9 Şubat 2017 günü Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile getirilen yeni teşvik uygulamalarını 
tanıttı. Tamburacı, yeni uygulama ile 
işverenin 2017 Aralık ayına kadar işe 
alacağı her kişi için 773,34 TL’lik teşvikten 
yararlanabileceğini belirtti.

Bilgilendirme toplantısının sunum 
bölümlerinin ardından geçilen soru – 
cevap bölümünde Borsa üyeleri tarafından 
iletilen sorular İŞKUR Yetkilileri 
tarafından cevaplandı.
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İzmir Ticaret Borsası, Yaşar 
Üniversitesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü 
tarafından, İzmir İl Uyuşturucu 
Koordinasyon Kurulu’nun onayı ile 2015 
yılında başlatılan Madde Bağımlılığı ile 
Mücadele İletişim Kampanyası’na Göztepe 
Spor Kulübü’nden destek geldi.

Madde bağımlılığı hakkında 
ebeveynlerin farkındalıklarını artırmak, 
kamuoyu oluşturmak ve madde bağımlığı 
konusunda gençlere, ebeveynlere ve 
öğretmen/eğitim yöneticilerine yönelik 
çevrimiçi eğitici etkileşimli içerikler 
sağlamak amacıyla çalışmaları devam 
eden kampanyaya dikkat çekmek amacıyla 
Göztepe Spor Kulübü futbolcuları ve 
teknik heyeti 13 Şubat 2017 Pazartesi günü 
Doğanlar Stadı’nda oynanan Balıkesir 
Spor maçına kampanyanın sloganı “Emin 
olmak için farkında ol” yazılı pankart 
ve T-Shirt’lerle çıktı. Maç öncesi statta 

kampanyanın radyo ve televizyon kamu 
spotlarının da yayını gerçekleştirilerek 
kampanyaya ilişkin mesajlar izleyicilerle 
paylaşıldı.

Maçta Vali Yardımcısı Cemil Özgür 
Öneği, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Cemali Dinçer, İzmir Emniyet 
Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Belediye 
Başkanı Olgun Atilla, İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet 
Sepil, İzmir Ticaret Borsası ve Göztepe 
Spor Kulübü Yönetimi yer aldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 
“Emniyet Müdürlüğümüzün ve Yaşar 
Üniversitesi’nin çok değerli çalışmaları 
ile kampanyada hazır hale geldik. İzmir 
Ticaret Borsası olarak bu farkındalık 
kampanyasını çok önemsiyoruz. Bildiğim 
kadarıyla ilk kez bir meslek örgütü bu 
tür bir kampanyaya omuz veriyor. Bu 
bizim için bir övünç kaynağı. Ülkemizin 
geleceğe dair büyük hayalleri var. Bu 
büyük hayalleri gerçekleştirebilmek için iyi 
yetişmiş, çalışkan ve hepsinden önemlisi 
sağlıklı nesillere ihtiyaç bulunuyor. 
İşte biz de daha sağlıklı, daha mutlu ve 
daha müreffeh yarınlar için İzmir’imizi 
ve ülkemizi madde bağımlığına karşı 
bilinçlendirme misyonuna yürekten destek 
veriyoruz” dedi.

İzmir’in köklü kulüplerinden 
Göztepe’nin kampanyaya desteğinin 

kendileri için oldukça değerli olduğunu 
ifade eden Işınsu Kestelli “Sporun 
gençlerimiz üzerinde sağlıklı bir yaşam 
ve çevre oluşturmada oldukça önemli bir 
unsur olduğuna inanıyor, kampanyamızın 
duyurulması ve özellikle gençlere 
ulaşmasında bizlere destek veren Göztepe 
Spor Kulübü Yöneticileri ve teknik heyetine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı 
Mehmet Sepil ise “Bu projeye dahil 
olduğumuz için çok mutluyuz. Projenin 
destekçisi olarak ilerleyen günlerde 
yapılacak yeni organizasyonların da içinde 
yer alacağız ve bu farkındalığı arttırmak 
için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. 
İzmir Ticaret Borsası, İzmir Emniyet 
Müdürlüğü ve Yaşar Üniversitesi’ne böyle 
bir kampanyaya ön ayak oldukları için 
teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Sosyal Sorumluluk 
Projesi’ne Göztepe Spor Kulübü’nden destek

SOSYAL SORUMLULUKSOSYAL SORUMLULUK
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İzmir Ticaret Borsası Başkanı 
Işınsu Kestelli, ülkemizin ihracat 
finansmanının motor gücü olan 
Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş.’nin (Türk Eximbank) Yönetim 
Kurulu üyesi oldu. Türk Eximbank’ın 
12 Ocak’ta Ankara’da yapılan Genel 
Kurulu’nda yönetime giren Kestelli, 
“ İzmir, Ege ve tüm Türkiye’nin 
ihracatının 2023 hedefleri 
doğrultusunda ivmelenmesi 
için çalışan bir anlayışın parçası 
olmaktan dolayı mutluyum” dedi. 
Bu önemli görevi  takdir ettikleri için 
Sayın Ekonomi Bakanımıza ve Sayın 
Başbakanımıza teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Genel Müdür Sayın Adnan 
Yıldırım’la birlikte başarılı çalışmalar 
yapacağımıza inanıyorum.

 Dünya ekonomisinin düşük 
büyüme sarmalından çıkamadığını, 
FED’in faiz artırım trendiyle 

Borsa İstanbul (BİST), Türkiye 
Varlık Fonu’nun tanıtımına yönelik 
“Nasdaq’da Gong Türkiye Varlık Fonu için 
çalıyor” temasıyla 24 Ocak 2017 tarihinde 
Newyork’ta açılış töreni gerçekleştirdi. 
Törene BİST Yönetim Kurulu Başkanı 
Himmet Karadağ, İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı ve BİST Yönetim Kurulu Üyesi 
Işınsu Kestelli ile BİST Yönetim Kurulu 
Üyeleri katıldı. Tören New York Times 
Square Meydanı’ndan naklen yayınlandı. 
Gong töreninin Ağustos 2016’da kurulan, 
sermaye piyasalarına ürün çeşitliliği 
sağlayacak ve piyasaların derinleşmesini 
olumlu yönde etkileyecek Türkiye Varlık 
Fonu’nun dünyaya tanıtılmasına katkı 
sağlanması amaçlanıyor.

birlikte gelişmekte olan ülkelerin 
finansman maliyetinin arttığını, 
finansal piyasalarda oynaklığın 
riskli boyutlara yükseldiğini 
söyleyen Kestelli, böyle bir 
ortamda ihracata finansman ve 
sigorta sağlayan Türk Eximbank’ın 
misyonunun çok daha hayati 
boyuta geldiğini ifade etti.

 İzmir Ticaret Borsası 
olarak Türkiye’nin tarımsal ürün 
ticaretinde dünyadaki payının 
artırılması konusunda bugüne 
kadar çok çaba sarf ettiklerini 
belirten Kestelli, “Türk Eximbank 
ihracat sektörüne nakdi kredi 
ve kredi sigortası olmak üzere 
ülke ihracatına yaklaşık yüzde 
23 oranında destek sağlıyor. 
Bu noktada Türk Eximbank’ın 
kurumsal desteğini ve işbirliğini 
çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Işınsu Kestelli Türk Eximbank Yönetimine seçildi 

BİST’ten “Nasdaq’da Gong Türkiye Varlık Fonu 
için çalıyor” temalı açılış töreni

HABERLERHABERLER
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Türkiye genelinde çiftçilerimizi 
güçlendirmek amacıyla yola çıkan 
“Bilgim Bereketim” projesinin ilk halkası 
İzmir’den start aldı. Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Kapsayıcı 
Büyüme Derneği ve İzmir Ticaret Borsası 
işbirliğiyle başlatılan eğitimler Tarım, 
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl 
Müdürlüğü’nün destekleriyle 8 Şubat 
Çarşamba günü Swissotel Efes İzmir’de 
düzenlenen törenin ardından gerçekleşti. 
Proje kapsamında İzmir ili genelindeki  
yaklaşık 300 kadar üretici bir gün süren 
ücretsiz eğitimlere katıldı.

Programın açılışına katılan İzmir 
Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 
İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi (BÜYEM) Direktörü Dr. Tamer 
Atabarut ve Kapsayıcı Büyüme Derneği 
Başkanı Kadir Kılıçparlar’ın, konuşma 
ve bilgilendirmelerinin ardından Bilgim 
Bereketim eğitimleri başladı.

Üreticilerimiz için daha güçlü bir 
gelecek

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi’nin eğitim programını 
oluşturduğu projede İzmirli tütün 
üreticileri eğitimlerden ücretsiz olarak 
faydalandı. Üreticilerimiz için daha güçlü 
bir gelecek hedefiyle ilk olarak Ahmet 
Serhat Can eğitmenliğinde finansal 
okuryazarlık, finansal piyasalar ve 
bankacılık tarım etkileşimi konularında 
bilgi alan üreticiler; programın ikinci 
yarısında Prof. Dr. Gökhan Özertan 
eğitmenliğinde dünyada tarımın durumu, 
sürdürülebilir tarım uygulamaları, iklim 
değişikliği ve etkileri, akıllı (dijital) tarım 
uygulamalarının yanı sıra dünyada tütün 
tarımı, Türkiye’de tarım ve mevcut durum, 
yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve 
hedefler üzerine konuşuldu.

Proje paydaşlarından İzmir Ticaret 
Borsası Başkanı Işınsu Kestelli açılış 
konuşmasında, dünyanın daha yaşanabilir 
bir yer olmasının ancak adaletli bir gelir 

dağılımının sağlanması 
ile mümkün olacağını ve 
tarım sektörünün bu açıdan 
büyük önem taşıdığını 
belirterek, şunları söyledi: 
“Ülkemizin tarımda sahip 
olduğu potansiyeli daha 
yüksek katma değere 
dönüştürmesi toplam 
refahımızın artması 
açısından büyük önem 
taşıyor. Bilgi bu anlamda 
hayati önemde. Ülke 
olarak bu dönemde temiz 

üretimde güçlü bir şekilde kalmamızın bizi 
gelecekte avantajlı kılacağına inanıyorum. 
Çiftçilerimiz, destekleme primlerinden 
alternatif finans kaynaklarına, bütçe 
yönetiminden farklı pazarlama kanallarına 
kadar, kendilerini güçlendirecek her 
konuda bilgi ve fikir sahibi olmalı. Bu 
proje, bu anlayışla atılmış mütevazı bir 
adım olarak görülmeli.”

Asuman Dabak’tan Çiftçilere 
Motivasyon

Bilgim Bereketim projesi eğitimleri 
arasında ünlü tiyatro sanatçısı Asuman 
Dabak tarafından üreticilere özel tek 
kişilik gösteri sahnelendi. İzmir ili 
genelindeki tütün çiftçilerine verilen 
eğitimlerin ardından, Bilgim Bereketim 
Projesi, Ege’den Türkiye geneline yayılarak 
eğitimleriyle üreticileri desteklemeye 
devam edecek.

                diyen çiftçiler,
Akıllı tarım ve finansal okuryazarlık 
eğitiminde buluştu

EĞİTİMEĞİTİM
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TOBB İstanbul Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hatice 
Dinçbal Kal ve İcra Kurulu Üyelerinden 
oluşan Heyet 31 Ocak 2017 Salı günü 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve koordinatörlüğü 
İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen 
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi’ni ziyaret etti. 

Ziyarette, TOBB İstanbul Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun yürüttüğü Mobil 
Çözümlerin Adresi: Kadın projesine 
ilişkin bir sunum gerçekleştirildi ve İzmir 
ile İstanbul Kadın Girişimciler Kurulları 
karşılıklı projeler ve olası işbirlikleri 
hakkında fikir alışverişi yaptı.

Toplantının ev sahipliğini 
yapan İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “TOBB 
İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu, 
bugün, son derece iyi dizayn edilmiş ve 
güçlü paydaşlarla yola çıkılmış Mobil 
Çözümlerin Adresi: Kadın projesiyle 
aramızda. Proje bir yandan kadınlarımızı 
iş hayatına katmayı hedeflerken, diğer 
yandan çağımızın gerektirdiği bilgi ve 
yeteneklerle donatmayı amaçlıyor” dedi.

Zaman ve hızla değişen teknolojik 

gelişmelerin işletmeleri 
ve iş insanlarını değişime 
zorladığını belirten Işınsu 
Kestelli, “Bugün dünyada 
adına Sanayi 4.0 denilen 
büyük bir üretim devriminin 
başlangıç evresindeyiz ve 
bu süreç hızla ilerliyor. 
2020’de aranacak ilk üç 
beceri şunlar olacak: sorun 
çözme, eleştirel düşünce 
ve yaratıcılık. Bu nedenle 
hızlı dönüşen dünyada, biz 
de bir an önce stratejimizi 
belirleyerek, bu dönüşümün 
öncüleri arasındaki yerimizi 
almalıyız. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye, 
21 milyon kadınını evde oturtarak 
hedeflerine ulaşamaz. Bu nedenle bu 
tür projelerin bir seferberlik halinde 
artması ve destek görmesi şart. Biz, Mobil 
Çözümlerin Adresi: Kadın projesini 
İzmir’de gerçekleştirme konusunda son 
derece hevesliyiz” diye konuştu.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel 
Öztezel ise kadınların iş gücüne katılım 
oranının arttırılması konusunda Kurul 

olarak birçok proje ve 
çalışmaya imza attıklarını, en 
önemli hedeflerinin kadınların 
ekonomik ve sosyal hayatta 
değerini daha da yükselterek 
bu amaç doğrultusunda 
kadın girişimci sayısını 
artırmak için mücadele etmek 
olduğunu belirtti. Öztezel, “Bu 
mücadelemiz sonucu, sevinerek 
görüyoruz ki, işletme sayısı 
artıyor. Ancak, diğer taraftan, 
kurulan bu işletmelerin 
s ü r d ü r ü l e b i l i r l i ğ i n i n 
sağlanması ve başarılarının 
artmasının önemi daha da 

büyük. Değişen teknolojik koşullarla 
birlikte işletmelerin sürdürülebilirliklerinin 
sağlanması adına Mobil Çözümlerin 
Adresi: Kadın projesine Kurulumuz adına 
katkı sağlamak bizler için büyük mutluluk 
olacaktır” diye konuştu.

İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Başkanı Hatice Dinçbal Kal 
ise “Çalışmalarını ilgiyle takip ettiğimiz 
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu ile 
bir arada olmaktan son derece mutluyuz. 
Ortak amaç doğrultusunda kadınlarımızın 
iş gücüne katılımlarını teşvik etmek ve 
kadın istihdamını arttırmak amacıyla ortak 
çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet 
duyacağız” dedi. 

Hatice Dinçbay Kal konuşmasının 
ardından, İstanbul Ticaret Odası 
liderliğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
ortaklığında ve TOBB İstanbul 
Kadın Girişimciler Kurulu desteği ile 
yürütülmekte olan Mobil Çözümlerin 
Adresi: Kadın Projesi’ne ilişkin sunum 
gerçekleştirdi.

Sunumun ardından İstanbul ve İzmir 
Kadın Girişimciler Kurulu temsilcileri anı 
fotoğrafında bir araya geldi.

İzmir ve İstanbul Kadın Girişimciler 
Kurulları arasında güçbirliği

KADIN GİRİŞİMCİLERKADIN GİRİŞİMCİLER
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İzmir Ticaret Borsası(İTB) 
koordinatörlüğünde çalışmalarını 
yürüten TOBB İzmir Kadın Girişimciler 
Kurulu Olağan Genel Kurulu İTB Yeni 
Meclis Salonu’nda yapıldı. 

İcra Kurulu’nun 2016 yılı faaliyet 
raporunun sunulduğu Genel Kurul’da, 
Mansfield Madencilik Sanayi ve İnşaat 
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal 
Mansfield, Alsancak Dostlar Boyoz 
Fırını Sahibi Berrin Akar Rasuli konuk 
konuşmacı olarak yer alırken Ege 
Üniversitesi Business Plan Yarışması 
Ödül Töreni de gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2016 yılı faaliyet 
raporunu sunan İTB Genel Sekreter 
Yardımcısı ve TOBB İzmir Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Doğal 
Üyesi Dr. Pınar Nacak, “Borsa olarak 2 
dönemdir kurulun koordinasyonunu 
yürütüyoruz. Bu bize keyif veriyor, ayrıca 
değer katıyor. İcra Kurulumuz bu yoğun 
faaliyetleri sizlerin desteği ile yürütüyor. 
Katkı, performans ve destekleriniz için 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.  

TOBB İzmir Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel 
Öztezel, kadın girişimciliği ve liderliğini 

geliştirmek, kadınlara kişisel gelişim 
yollarını öğreterek kariyer geliştirme 
fırsatları yaratmak amacıyla faaliyetlerini 
sürdürdüklerini belirterek, “Son 
dönemlerde, kadının girişimcilik gücünü 
artırmaya odaklı birçok etkinlik ve faaliyete 
imza atıldı.  Son 5 yıla bakıldığında, kadın 
girişimcilerin sayısının % 42 artması da 
tüm bu çabaların boşa gitmediğini, hedefe 
yaklaşıldığını  gösteriyor” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun misyonunun, ülkedeki 
kadın girişimci potansiyelinin nicelik 
ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve 

TOBB İzmir Kadın Girişimciler 
Kurulu Olağan Genel Kurulu, 
İTB’de gerçekleştirildi
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daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla 
politika belirlemek ve girişimcilik 
kültürünün kadınlar arasında gelişmesine 
öncülük etmek olduğunu vurgulayan 
Öztezel, şunları söyledi: 

“Bu misyon çerçevesinde bu güne 
kadar birlikte yürüdük, bu gün Genel 
Kurulumuz ile birlikte bu yürüyüşümüzü  
daha da güçlü ve anlamlı kılmak için bir 
sinerji yaratmak için buradayız. Bizler, 
burada el ele vermiş kadın girişimciler, 
toplumun  itici güçleriyiz. Bir işletme 
kurmuş, yürütmüş, istihdam yaratmış, 
sermaye oluşumu sağlamış, sosyal 
sorumluluklarını yerine  getirmiş, 

lider, güçlü ve cesur kadınlarız. Elbette, 
iş güç mücadelesi,  aile hayatımızın 
getirdiği sorumluluklar ile birlikte etkin 
paylaşımlar yaratmak çok kolay olmuyor. 
Kadınlar yaşadıkları toplumun ve ülkenin 
ekonomik statüsünü değiştirebilecek güce 
ve azme sahipler. Ne olursa olsun, kadının 
iş hayatının içindeki varlığını gelişmiş 
ülkeler seviyesine çıkarmak için mücadele 
etmemiz şart. Kadın dayanışmasının 
kritik önemi büyük. Bizi en iyi biz 
anlıyoruz. Kadının, kadına desteği, pozitif 
ayrım yapması inanın  işlerin biraz daha 
kolay yürümesini sağlayacak.”

Toplantıya konuk olarak katılan 
Mansfield Madencilik Sanayi ve İnşaat 
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Zuhal Mansfield de İzmirli kadın 
girişimcilerle deneyimlerini paylaştı. 
Mansfield, “Bulunduğumuz çağı çok 
iyi anlamamız gerekiyor. Dünya, bilgi, 
eğlence ve iletişimin bir arada olduğu 
şeyi tüketiyor. İşlerimize bunların 
hepsini entegre etmeliyiz. Hayatımız üç 
ekranın başında geçiyor. Bu üç ekranın 
birinde bulunmuyorsak ve eğlenceli 
değilsek acilen değişmemiz gerekiyor. 
Proaktif, takım çalışmasına uygun ve bilgi 
teknolojilerine hakim olan altın yakalılar 
önem kazanıyor. Ya altın yakalı olacağız 
ya da altın yakalılarla çalışacağız” diye 
konuştu. 

Alsancak Dostlar Boyoz Fırını 
Sahibi Berrin Akar Rasuli de, fırının 

öyküsünü anlatarak, “Ben ve ekibim 
önemli bir kültürel mirası taşıdığımızın 
farkındayız. Geleneğin özünden 
vazgeçmeden inovasyonla eski ve yeniyi 
harmanladık” dedi. 

9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Öğretim Üyesi Meltem Kolday ise, 
TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 
işbirliğinde, 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerine 
yönelik düzenledikleri derslerle 300 
öğrenciyi 70’in üzerinde konukla 
buluşturarak, kadın girişimcilerin 
deneyimlerini öğrencilere aktardığını 
ve bu işbirliğinin çok önemli olduğunu 
vurguladı.  
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TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu, İzmir Ticaret Borsası, Dokuz 
Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi ve 
Amway Türkiye işbirliğinde düzenlenen 
Girişimcilikte Kadın Gücünün Çekici Etkisi 
– Farkını Yarat konulu panel, 23 Mart 2017 
Perşembe günü Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 75.Yıl 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmalarını TOBB 
İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı Aysel Öztezel,  Amway 
Avrupa Dış İlişkiler Kıdemli Bölge 
Müdürü Candan Çorbacıoğlu ve Dokuz 

Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan 
Vekili Yasemin Arbak yaptı.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel 
Öztezel, “Geçen yıl, “Girişimcilikte Kadın 
Gücünün Çekici Etkisi” Panelimizi “Bir 
Adım Öne Çık” adı ile düzenlemiştik, bu 
yıl “Farkını Yarat” başlığı ile düzenliyoruz. 
Bu başlıklar bizim özlemimizi, 
hedeflerimizi ve iddialarımızı yansıtıyor 
aslında. TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulları, kadınların girişimci fikirlerini 
hayata geçirmeleri konusunda yol 
göstermeyi ve girişimci kadınlarımızı 
daha güçlü kılmayı hedefleyen kurullar. 

Ülkemizin, ülke ekonomisinin fark yaratan 
kadınlara ihtiyacı var. Toplumun yarısını 
oluşturan, toplumun tamamını yetiştiren 
kadınlarımız fark yarattıkça, inanın bu 
farkı fark edeceğiz” dedi.

18 Mart 2017 tarihli gazetelerde 
kadınlara yönelik olarak 34 ilde yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarının  paylaşıldığına 
dikkat çeken Aysel Öztezel şunları söyledi:

“Bu araştırmaya göre, Türkiye’de 
kadınların, en büyük hayalinin çocuklarına 
iyi bir gelecek sağlamak ve kendi işini 
kurmak olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, 
kadınlar, ilave gelirleri olduğu zaman 
bunun yüzde 41’ini ailesine, yüzde 30’unu 

Girişimcilikte Kadın Gücünün 
Çekici Etkisi – Farkını Yarat konulu 
panel gerçekleştirildi

PANELPANEL
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kendisine harcayacağını söyledi. Kadınlar, 
eline para geçince, evine ve çocuklarının 
eğitimine harcıyor. Diğer bir ifade ile, 
kazanan kadınlar, kazanan nesiller ve 
kazanan bir ülke demek. Coco Chanel, 
fark yarattı, şapkadan bir marka yarattı, 
dünyanın en çok bilinen markalarından 
birine sahip oldu, kadınlara sadece 
kıyafet satmadı onlara yeni bir yaşam 
tarzı sundu. Stephanie Kwole fark yarattı,  
kurşungeçirmez yeleklerin yapımında 
kullanılan materyali keşfetti, canlar 
kurtuldu. Ümmiye Koçak fark yarattı, 
köyünde Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu 
kurdu,  Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın 
Sanatçı ödülünü aldı. Son günlerde 
reklamlarda da görüyoruz, Ronaldo ile 
hem oynadığı hem de yönettiği reklam 
filminde yer aldı. “Nar Anne”,  Nardane 
Kuşçu, fark yarattı,  Narköy organik 
tarım çiftliğini kurdu, toprağımıza, 
tohumunuza sahip çıktı,  çocuklarımız için 
sağlıklı gıdalar üretmeye devam ediyor. 
Geleneksel rollerle sınırlı kalmayan, 
hayalleri ve hedefleri olan, yeteneklerini 
ortaya çıkaran ve onun hakkını veren 
kadınlar fark yaratmaya devam ediyor. 
Ben yaptıysam, siz de yaparsınız diyerek 
cesaret aşılıyor, diğer kadınlara istihdam 
yaratıyor. Öncelikle, girişimcilik 
kültürünün gelişmesine, özellikle kadın 

girişimciliğinin öne çıkmasına vesile 
olanlara, bu etkinliğin gerçekleştirmesinde 
emeği geçenlere ve destek veren kurumlara 
ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi 
sunuyor, İzmir’imizin ve Ülkemizin yürekli 
kadınlarının, daha güzel yarınlar için, 
fark yaratarak bir adım öne çıkmalarını 
bekliyorum.

Amway Avrupa Dış İlişkiler Kıdemli 
Bölge Müdürü Candan Çorbacıoğlu 
“Kadın – erkek istihdamı ile ilgili 
araştırmalara baktığımızda aradaki farkın 
giderek açıldığını görüyoruz. Yapılan 
araştırmalar aynı hızla devam ederken 
kadınlar ve erkekler arasındaki farkında 
ancak önümüzdeki 170 yıl içerisinde 
kapanabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla, 
kadınların istihdamda daha fazla yer 
alabilmesi için adımların hızla atılması 
gerekiyor. Bizler Amway olarak kadınların 
iş hayatındaki güçlerini arttırmalarının 
ekonomiye sağlayacağı katkının yanı sıra, 
sosyal hayata da artı değer getireceğini 
düşünüyoruz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Dekan Vekili Yasemin Arbak 
ise “Fark yaratan bir etkinlikte birlikteyiz. 
Kadınlarımızın iş hayatında başarıya 
ulaştıkları süreçlere tanık olduğumuz 
bu tarz etkinlikler gelecekle ilgili daha 
umutlu olmamızı sağlıyor. Toplumu 

ileriye taşıyacak her türlü çalışmayı 
desteklemekten büyük mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından GFK 
Genel Müdürü Fulya Durmuş tarafından 
Amway Global Girişimcilik 2016 Raporu 
sonuçları açıklandı.

Rapor sunumunun ardından geçilen 
panel bölümünde Hürriyet Ege Yazarı 
Ayçe Bükülmeyen moderatörlüğünde 
iş hayatında başarıya ulaşmış kadın 
girişimciler hikayelerini katılımcılarla 
paylaştı. Simurg Tasarım Ltd. kurucusu 
Mukadder Özden, Miralem Firması 
sahibi Canan Urhan, Dokuz Eylül İşletme 
Fakültesi Öğrencisi Melek Nur Oktay, 
Amway Serbest Girişimcisi Berrak Erdem, 
Emniyet Boz Rulman Sanayi ve Ticaret Ltd. 
sahibi Canan Boz’un konuk konuşmacı 
olarak yer aldığı panelde katılımcılarla 
girişimcilik hikayelerinin yanı sıra iş 
hayatında başarıya ulaşmanın ipuçları 
paylaşıldı.

Panel bölümünün sonunda 
katılımcılara TOBB İzmir İl Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 
Aysel Öztezel ve Amway Avrupa Dış 
İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü Candan 
Çorbacıoğlu tarafından teşekkür plaketi 
takdim edildi.
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İzmir Ticaret Borsası tarafından üye 
firmaların iç ve dış ticaret kapasitelerinin 
arttırılması amacıyla oluşturulan E - 
Commodity Bazaar Emtia Alım Satım 
Portalı’nın çalışma sisteminin aktarıldığı 
bilgilendirme toplantısı, Tarihi Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin iç ve dış ticaretine katkı 
sağlamak amacını da taşıyan E-Commodity 
Bazaar elektronik pazaryerinin tanıtıldığı 
toplantıya, ürünlerini internet ortamında 
alıp satmak isteyen ve gıda, tarım ve 
hayvancılık alanında  faaliyet gösteren 
girişimciler katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak, rekabet 
şartlarının ağırlaştığı küresel ticarette 
tanıtım faaliyetlerinin öneminin giderek 
arttığı bir süreçte olduğumuzu belirterek, 
“Düşük maliyetli tanıtım ve pazarlamanın 
yollarından biri de internet ortamında, 
mümkün olduğunca fazla sayıda ve 
güvenilir ortamlarda yer almaktır. Ticarette 
teknoloji kullanımının arttığı bu dönemde 

elektronik ticarette 
güven duygusunu 
oluşturabilmek çok 
önemli” dedi. 

Pınar Nacak, İzmir 
Ticaret Borsası’nın 
E-Commodity Bazaar 
tanıtımına hız verdiğini 
belirterek, şunları söyledi: 

“Yerli ve yabancı 
çeşitli kurumlarla işbirliği 
anlaşmaları yapıyoruz. 
Şu ana kadar, yurt 
dışından Hungarian 
National Trading House 
(Macaristan Ulusal 
Ticaret Evi), Italian Online 
Commodities Exchange 
(İtalyan Online Ticaret 
Borsası) ve yurt içinden 
Rize, Erzurum, Çanakkale, Kütahya ve 
Karaman Ticaret Borsaları ve ile işbirliği 
anlaşmalarımız mevcut. Bu anlaşmalarla 
tanıtım ve ticaret alanı yaratmaya 
çalışıyoruz. Projemiz henüz emekleme 

aşamasında. Portalımızı, firmalarınız için, 
ücretsiz tanıtım, pazarlama alanı olarak 
da değerlendirebilirsiniz. Amacımız,  125 
yıldır tarım ürünleri ticareti alanında 
edinmiş olduğumuz tecrübe ile üyelerimiz 
için çağdaş ticaret kanalları ve teknolojileri 
sağlamak ve üyelerimizin iç ve dış ticaret 
kapasitelerini arttırmaktır. İzmir Ticaret 
Borsası tarafından oluşturulan elektronik 
pazar yerimize tarım ve gıda ürünleri 
ticareti yapmak isteyen ya da yeni pazarlar 
arayan tüm firmalar ücretsiz olarak üye 
olabilirler.”

Nacak’ın açılış konuşmasının 
ardından katılımcılara proje hakkında 
kapsamlı bilgi aktarıldı. Ar-Ge Müdürlüğü 
uzmanları, www.ecommoditybazaar.com 
adresli portalı uygulamalı olarak anlattı ve 
katılımcıların sorularını cevaplandırdı. 

İzmir Ticaret Borsası girişimcilere 
E-Commodity Bazaar’ı tanıttı

E-COMMODITY BAZAARE-COMMODITY BAZAAR
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Tarih boyunca beslenme 
ihtiyacımızın giderilmesinde hayvansal 
kaynaklı besinler önemli bir yer tutmuştur. 
Göçebe hayatın terki ve yerleşik hayata 
geçişle birlikte toprağın işlenmeye 
başlanması, hayvancılığın gelişmesine 
pozitif etki etmiştir. Bununla beraber ticari 
hayatın başlamasıyla beraber hayvancılık 
daha da önem kazanarak nüfusun 
önemli bir kısmının geçim kaynağını 
oluşturmuştur.

Diğer bir açıdan yeterli, dengeli 
ve sağlıklı beslenmede et ve et 
ürünlerinin önemi büyüktür. Özellikle 
çocukların gelişim sürecinde ihtiyaç 
duydukları hayvansal protein kaynağının 
sağlanmasında, et birincil gıda ürünüdür.

Bugün, dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de hayvansal ürünlere olan 
talep nüfus artışına paralel bir şekilde 
artmaktadır. Et, süt ve yumurta, toplumun 
yeterli ve dengeli beslenmesinde 
vazgeçilmez besin kaynakları olmakla 
beraber, hayvansal üretimden elde edilen 

deri, yün, bağırsak vb. sayısız yan ürünler, 
gıda sanayi, tekstil, tıp ve kozmetik 
sektörleri gibi birçok ana ve yan dalın 
alternatifsiz hammadde kaynağı olmuştur.

Son yıllarda özellikle et fiyatlarında 
yaşanan artışlar, et tüketimin azalmasına 
ve hatta insanlarımızın et yerine ikame 
gördükleri diğer gıda ürünlerine 
yönelmelerine sebep olduğu görülmektedir.

Bir başka açıdan gelişmiş ülkelerin 
gelişme süreçlerinin ilk aşamaları 
incelendiğinde; bu ülkelerin kalkınma 
yolunda ki birincil sektörünün sanayi ve 

hizmetler sektörü değil tarım ve hayvancılık 
sektörü olduğu gözlenmektedir. Bunun 
temel nedeni yüksek katma değerli mal 
üretiminin ihtiyacı olan hammadde 
kaynağının yine tarım ve hayvancılık 
sektöründen elde ediliyor olmasıdır.

 
Mevcut Durum
Cumhuriyetten buyana hayvancılık 

sektöründe önemli değişimler yaşanmıştır. 
Gelişmekte olan bir ekonomi yapısı 
sergileyen ülkemiz 1980 yılına kadar 
gerek hayvan sayısı gerekse işletme sayısı 
bakımından önemli artışlar göstermiştir. 
Ancak 1980 sonrası özellikle hayvan 
sayısında önemli düşüşler yaşanmıştır. 
Örneğin 1960 yılında 59 milyon adet 
olan toplam küçükbaş hayvan varlığımız 
son yıllarda 30 milyon seviyelerine 
gerilemiştir. Küçükbaş hayvan varlığımıza 
ilişkin istatistikler aşağıdaki tablolarda 
sunulmuştur.

Ülkemizde son yıllarda küçükbaş 
hayvan sayısındaki artış, büyükbaş hayvan 
sayısındaki artışa oranla daha fazladır. 2009 
yılında yaklaşık 27 milyon olan küçükbaş 
hayvan varlığı bugün 14,4 milyon baş 

Küçükbaş hayvan ve et piyasasında 
yaşanan gelişmeler

ARAŞTIRMAARAŞTIRMA

Kenan KESKİNKILIÇ
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Uzmanı
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artarak 41,4 milyon başa ulaşmıştır. Tablo 
1’den görüleceği üzere en çok koyun varlığı 
yerli cinsi olup 2016 yılında 28,8 milyon 
baştır.

Yine İzmir ilindeki küçükbaş 
hayvan varlığında ki artış ülke artışına 
paralel seyretmiştir. Tablo 2’teki veriler 
incelendiğinde İzmir’de hayvancılık 
sektöründe keçiciliğin önemli bir yeri 
olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber 
tiftik keçisi sayısında önemli bir düşüş 
olduğu ve 2015 yılı itibariyle kaydının 
tutulmadığı anlaşılmaktadır.

 Keçi varlığımızda ki düşüşün uzun 
yıllardır devam etmektedir. 1960 yılında 
25 milyon adet olan keçi varlığımız bugün 
10 milyon seviyelerine gerilemiştir. Keçi 
gezerek beslenmeyi seven hayvanlardandır. 
Özellikle doğada kendiliğinden yetişen 
bitkileri tüketmeyi severler. Ancak mera ve 
dağlık arazilerde azalan ekolojik zenginlik 
keçi beslemeyi olumsuz etkilemiştir. 

Oransal olarak 1960’tan bugüne 
yüzde 35 olan hayvan sayısındaki azalma 
karşısında ülke nüfusu 1960’tan bugüne 
tam aksine yüzde 34 oranında artış 
göstermiştir. 1960 yılında 27 milyon olan 
nüfusumuz bugün 80 milyona ulaşmıştır. 
Hayvan sayısında ki bu dengesizlik 
sürdürülebilir küçükbaş hayvan eti arzını 
da olumsuz etkilemiştir. Öyle ki nüfusun 
et ihtiyacını karşılamak için zaman zaman 
ithalata yönelmek zorunda kalınmaktadır.

Hayvancılığın karşı karşıya kaldığı bu 
olumsuz tablo karşısında atılan en önemli 
adımlardan biri Milli Tarım Projesi ve bu 
projeyle gelen “Hayvancılıkta Yerli Üretimi 
Destekleme Modeli”dir. Bu kapsamda 
ülkemiz meraları yeniden ele alınacaktır.

Mera Durumu:
Hayvancılığı güç kılan en 

önemli etkenlerin başında yem 
maliyetleri gelmektedir. Öyle ki hayvan 
yetiştiriciliğinde kullanılan girdilerin 
neredeyse yüzde 80’ini yem grubu 
oluşturmaktadır. 

Maliyetlerin et fiyatlarını doğrudan 
etkilemesi biz tüketicilerin daha yüksek 
fiyata daha az et tüketmemize sebep 
olmaktadır. Bu maliyetleri düşürmenin 
en kolay yolu mera besiciliğini yeniden 
canlandırmaktan geçmektedir. 

1970 yılında Köy Hizmetleri 
verilerine göre 21,6 milyon hektar olan 
ülkemiz toplam mera alanı bugün 10 
milyon hektara düşmüştür. Benzer 
şekilde Ege Bölgesi’nde 70’lerde 1 milyon 
hektardan fazla olan mera alanı bugün 388 
bin hektara gerilemiştir. 

Ülkemizde yem maliyetlerinin 
özellikle son yıllarda artmış olması 
meraların yeniden gündeme gelmesine 
sebep olmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı 2016 yılında çerçevesini 
oluşturduğu “Milli Tarım Projesi”nde 
mera konusuna özel ilgi göstermiş ve 
mevcut meralarımızın rehabilitasyonu için 
harekete geçmiştir. Bakanlık uygun mera 
kriterleri taşıyan 30 ili mera bölgesi olarak 
belirlemiştir. 

Harita 1: Türkiye Mera Hayvancılığı 
Yetiştirici Bölgeleri

Milli Tarım Projesi kapsamında 
yukarıda yeşil renklerle gösterilen 
meralarımız, hayvancılık yapmak ve ıslah 
etmek şartıyla uzun süreli kiraya verileceği 
bildirilmiştir. Bu teşvikle beraber mera 
besiciliğinde önemli adımlar atılması 
beklenmektedir.

Koyun Eti Fiyatlarındaki 
Gelişmeler:

Ülkemizde et fiyatları son yıllarda 
maalesef önemli artışlar göstermiştir. 
Bugün asgari ücretin yüzde 3,5-4’ü 
arasında değişen oranlara tekabül eden 
1 kilogram et fiyatları özellikle düşük 
gelirli vatandaşların et tüketimini olumsuz 
etkilemektedir. 

Borsamızda son iki yılda oluşan 
tesciller incelendiğinde, dana büyükbaş 
karkas et fiyat artışı yüzde 25 iken küçükbaş 
karkas et fiyatlarında fiyat artışı yüzde 55’e 
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ulaştığı görülmektedir. Tescile yansıyan 
bu piyasa fiyatları koyun eti arzının talebi 
karşılayamadığının bir göstergesidir. 

Öte yandan aşağıdaki grafikte 

sunulan süt kuzu canlı hayvan fiyatları 
seyrinde ki artış et fiyatlarında ki artışa 
paraleldir. 

2009 yılında İzmir Ticaret Borsası 
tescillerine yansıyan canlı kuzu fiyatı 177 
TL iken 2016 yılına gelindiğinde 310 TL 
bandına ulaşarak oransal olarak yüzde 75 
fiyat artışı gerçekleşmiştir. Çalışanların 
ücret artışları ise hesaplanan enflasyon 
oranı kadar artış gösterdiği için en temel 
besin maddelerinden biri olan et alım gücü 
gitgide düşmektedir. 

Sonuç
Ülkemizde ve ilimiz İzmir’de 

küçükbaş hayvancılık sektörünün sosyo-
ekonomik önemi büyüktür. İlin gıda 
gereksiniminin karşılanması açısından 
da vazgeçilemez bir sektördür. Sektör, 
yarattığı katma değer ile Ülke, Bölge ve İl 
ekonomisine önemli katkılar sağlarken il 

Grafik-1: Süt Kuzu Canlı Fiyatındaki Gelişmeler (TL/Adet)

 Kaynak: İzmir Ticaret Borsası tescil verileri.

nüfusunun dengeli ve yeterli beslenmesine 
de önemli bir rol oynamaktadır.

Nitekim tarım sektöründe olduğu 
gibi hayvancılık hem üretim hem de 

pazarlama safhalarında önemli problemler 
ile karşılaşılmaktadır. Bu problemlerden 
en önemlilerini şu şekilde özetlemek 
mümkündür. 

- Çoğu tarımsal üretim dalında 
olduğu gibi hayvancılıkta da girdi 

maliyetleri oldukça yüksektir ve günden 
güne de artmaktadır. 

- Yüksek girdi maliyeti yüksek et 
fiyatlarını doğurmaktadır.

- Hayvan sağlığı, hayvan 
hareketlerinin kontrolü, hijyen ve 
kaliteye ilişkin sorunların önüne 
geçilmek için yapılan çalışmaların, 
oluşturulan mevzuatın ötesine geçemediği 
anlaşılmaktadır.

- Türkiye’de hayvancılık 
sektörünün temel ve en önemli 
sorunlarından biride kuşkusuz genetik 
materyal ve damızlık üretimi ile hayvan 
başına verim düzeylerinin artırılmasına 
yönelik ıslah faaliyetlerinin yetersiz 
olmasıdır. Ülkemizde gerek et gerekse süt 
verimi birçok ülkeye kıyasla düşüktür. 

- Yine birçok alanda olduğu gibi 
örgütlenme, koordinasyon yetersizliği 
ve yönetsel sorunlar sektörün gelişimini 
tıkayan problemlerden biridir.

Ülkemizin doğal zenginlikleri iyi ve 
güçlü bir hayvancılık sektörü için yeterli 
olmakla beraber doğru tarım politikalarıyla 
daha etkin ve yüksek verimli üretim 
sağlanacağı bilinmektedir. Bu vizyonda 
Milli Tarım Projesi ve beraberinde gelen 
Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme 
Modeli sektörün içinde bulunduğu yapısal 
problemleri hızla çözebilecek niteliktedir. 
Meralarımızın yeniden canlandırılmasıyla 
özellikle kaybolmaya yüz tutmuş keçi 
besiciliği yeniden popüler hale gelebilir ve 
koyun arzı da girdi maliyetlerinin makul 
seviyelere inmesiyle sürdürülebilir hale 
gelebilir. 
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İzmir Ticaret Borsası tarafından oluşturulan 
“E-Commodity Bazaar” elektronik alım-satım portali, 
Borsamızın 126 yıldır tarım ürünleri borsacılığı alanında 
edinmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi, teknoloji ile 
birleştirmiştir. 

Üyesi olan firmaların ticaret kapasitelerinin artırılması 
amacıyla kurulan portal, www.ecommoditybazaar.com alan 
adı ile hizmet vermektedir. E-Commodity Bazaar, portale 
üye firmalara, toptan satışını yapmak istedikleri ürünlerini 
sergileyebilmelerine, alım ve satım yapmak istedikleri ürünler 
için açık arttırma ve açık eksiltme şeklinde ihale açmalarına 
imkan sağlamaktadır. 

Üyeliğin onaya bağlı olduğu portal, tarım ve gıda 
ürünleri ticareti yapmak isteyen ya da yeni pazarlar arayan 
firmalar için önemli bir buluşma noktasıdır. 

Üyeler tarafından yapılacak alım-satımlarda hiçbir 
garantörlüğü bulunmayan E-Commodity Bazaar’ın misyonu; 
tarım ve gıda ürünlerinin ticaretini uluslararası boyutta 
arttırarak üyelerini bir araya getirmektir. 

İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan portal, 
temelde İngilizce olarak hizmet verecek şekilde 
tasarlanmıştır. Sitenin etkinliğinin artması ile birlikte 
farklı dil fonksiyonu da eklenebilecektir. Ayrıca, talep 
doğrultusunda ürün kategorisine, sektörle bağlantılı yeni 
ürünler eklenebilmektedir.  

E-Commodity Bazaar, üyelerine, firmaların ticari 
risklerini sorgulayan ticari alacak sigortasından avantajlı 
fiyatlarla faydalanma imkânı sağlamaktadır. 

Dünyanın her bölgesinden firmalarla ticaret imkanı 
sunan portal, “Piyasa Verileri” sayfaları ile üyelerini çeşitli 
emtiaların dünya borsalarındaki fiyat hareketlerinden de 
haberdar etmektedir. 

Portale üye olmak, ürün sergilemek, alım ve satım 
ihalesi açmak için ücret ödemeye gerek yoktur. 

Tarımsal ürün ve gıda maddesi üreten ve bu ürünlerin 
alım ve satımı konularında faaliyet gösteren İzmir Ticaret 
Borsası üyesi olan firmalar ve İzmir Ticaret Borsası ile 
işbirliği yapan oda, borsa ve meslek kuruluşlarına üye olan 
firmalar sisteme üye olabilir. 

Yukarıdaki koşulları sağlamayan firmalar da üyelik 
başvurusunda bulunabilir. Ancak, bu firmaların üyeliğine site 
yöneticisi karar verir.

Üye firmalar, portal hizmetlerine IOS ve Android 
uygulamaları ile mobil cihazlardan da giriş yapabilmektedir. 

Portalin açıldığı günden bugüne, İzmir Ticaret Borsası 
ile E-Commodity Bazaar İşbirliği Protokolü Yapan Kurumlar 
ise; yurtiçinden Rize, Çanakkale, Kütahya, Erzurum ve 
Karaman Ticaret Borsaları ile yurtdışından Macaristan 
Ulusal Ticaret Merkezi ve İtalyan Online Ticaret Borsası’dır. 

E-COMMODITY BAZAAR
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Günümüzde dünyanın içinde 
bulunduğu süreç, ticaretin dengelerini 
çok farklı şekillerde değiştirebilecek bir 
durumda. Yeni akımlar, yeni ilişkiler ve 
yeni ihtiyaçlar günümüz çağına uygun 
bir şekilde oluşuveriyor. Artık gelişmeleri 
takip etmek çok zorlaştı. Günlük yaşanan 
gelişmeler baş döndürücü bir hal aldı. 

Batılı ülkelerde yaşanan;
•	 Anayasa	 referandumunda	 büyük	

bir hezimete uğrayan İtalya Başbakanı 
Matteo Renzi’nin istifasını açıklaması (Bu 
İtalyanların da İngilizler gibi AB yanlısı 
politikaları reddettiğinin bir göstergesi),

•	 İngilizler’in	 Avrupa	 Birliği’nden	
ayrılması anlamına gelen Brexit kararının 
alınması,

•	 Son	 seçimlerde	 Avusturya	
halkının, sol eğilimli bir Cumhurbaşkanını 
tercih etmesi,

•	 Bulgaristan’da	 da	 son	 seçimde	
Rusya’ya yakınlığıyla tanınan sosyalist bir 
liderin Cumhurbaşkanı seçilmesi,

•	 Rus	 Bankalarının	 Fransa’daki	
aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri 
Marine Le Pen’e 27 milyon Euro verdiği 

söylentileri, yakın gelecekte Fransa’da 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacak 
olması ve Le Pen in seçilme olasılığı.

•	 ABD’de	 yeni	 başkan	 seçilen	
Donald Trump’ın etkisi ve felsefesi.

•	 Avrupa	 Parlamentosu	 eski	
başkanı Martin Schuldz’un Alman Sosyal 
Demokrat Partisi’nin başbakan adayı 
olması. Önümüzdeki ilk seçimlerde  
Başbakan Angela Merkel’ e karşı rakip 
olması, Eylül Ekim aylarında yeni vaatlerin 
ve söylemlerin çokça olacağı hararetli 
bir seçim dönemi geçeceğinin göstergesi 
olması.

•	 Şu	 anki	 iktidara	 verdiği	 şansı	
nerdeyse bitirmek üzere olan İran Halkının 
önümüzdeki aylar içerisinde yapılacak olan 
başkanlık seçimindeki etkisinin belirmeye 
başlaması.

•	 Yeni	 yapılan	 Hollanda	
seçimlerinde; anketleri yanıltan seçim 
sonuçları

•	 Ve	 tabi	 ki	 ABD	Merkez	 Bankası	
(FED)’nın özellikle faiz hamleleri.

Bu gelişmeler, uluslararası uzmanlar 
tarafından AB’yi hem birlik anlamında 

hem de ekonomik anlamda sıkıntılı 
günlerin beklediğinin bir işareti olarak 
gösterilmektedir.

Son dönemlerdeki gelişmelerin 
ışığı altında gözlemlenen İran ve Rusya 
yakınlaşması, olayı farklı boyutlara 
ulaştırıyor. Rusya’nın İran hava 
alanlarından kalkan uçaklarının Suriye 
sınırları içindeki noktaları bombalaması 
bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca uzun süre ABD ve AB ülkelerinin 
İran’a karşı tutumları ile İran’da Batıdan 
uzaklaşmıştır. Gelişmelerin sonucu olarak 
da enerji ve gıda sektörleri, önemini daha 
da arttırarak Rusya ve İran için önemli 
kaygılar arasına girmiş durumdadır.

Gelişmelere bağlı olarak Rusya, 
İran ve Çin’in, dünya enerji piyasasında 
aralarına Brezilya’yı da alarak dünya 
gıda piyasasında daha etkin rol almaya 
çalışmaları beklenen bir ortak paydadır.

Son dönemlerde popülaritesi artan 
Orta Asya’yı; kendi tarafına çekmeye 
çalışan Çin ve Rusya’nın karşı karşıya 
kalma olasılığına, bir de Orta Asya’da ki 
Türki Cumhuriyetler ile kültürel geçmiş 

Dünya ticaretinin alışıldık güzergahları ve durakları hızla değişiyor

Türkiye, yönünü bir an önce seçmeli

ARAŞTIRMAARAŞTIRMA

Bilge KEYKUBAT
İzmir Ticaret Borsası
Ar-Ge Uzmanı
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ve kan bağı dikkate alındığında 
Türkiye’nin de dahil olması, özellikle dünya 
enerji ve gıda piyasalarına farklı yönlerin 
çizilmesini kaçınılmaz hale sokmaktadır.

Günümüz tüm dünya için yeni 
gelişmelere gebe durumda. Her an bir 
dünya devi ülke çöküşe geçebilir veya 
orta düzey bir ülke de dünyanın önemli 
oyuncusu haline gelebilir. İklimsel koşullar, 
su kaynakları, gıda kaynakları, toprak her 
an önemini daha da arttırmakta. Artık 
ülkelerin yoksulluk veya güçlülük sınırını; 
su ve gıda kaynakları ve bunların ticareti 
belirler pozisyondadır.

Son FAO raporlarına göre gıda 
yardımına ihtiyaç duyan ülkelerin sayısı 
iyice artmış durumdadır. İç savaşlar, 
mülteci sorunları ve iklimsel etmenler 
gıda bulma ve gıda güvenliği konularında 
etkili baskılar oluşturmaktadır. İnsanların 
ve ülkelerin gelirlerinin azalması, tarım 
ürünlerinin fiyatlarının artması ve gıda 
dağıtım ağlarındaki yetersizlik ve daha da 
kötüye gidiş ve değişimler oluşan baskıyı 
daha da pekiştirmektedir.

Özellikle tarımsal 
ürünlere dayalı geliri 
olan ülkelerin girdi 
kullanımında ithalata 
bağımlı olmaları da, 
gelişen ülkeler açısından 
önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, 
Meksika, Pakistan ve Endonezya dünyanın 
en kalabalık insan nüfusunun ve en ucuz 
insan gücünün bulunduğu ülkeler. İşsizlik 
ve yoksulluk bu ülkelerde halkı ülkeleri 
iktidarına ve sistemlerine karşı direnç 
değiştirme noktasına kadar getirmiş 
durumdadır.

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan 
ve Tacikistan yakın geçmişte hem siyasi 
hem ekonomik bir değişime uğramış, geniş 
alanları ve farklı özellikleri ile yeni yeni 
kendilerini ispat etmeye hazır duruma 
gelmeye başlamışlardır.

Güneydoğu Asya ülkeleri de kendi 
aralarındaki eski oluşumları canlandırmaya 
başlamış, hatta yeni oluşumlar içine bile 
girmiş durumdalar.

Belirttiğimiz ülkeler yakın geçmiş 
tarihe kadar Batılı gelişmiş ülkeler 
tarafından küçük görülmüş ve hafife 
alınmışlardır.

Bu ülkelerin son dönemlerde bir 
araya gelişlerindeki neden; 

•	 Ezilmişlik,	 yoksulluk	 gibi	

görünmesine karşın ana etmen 
beslenmedir; 

•	 Suyun,	 tarımın,	 gıdanın	 ve	
toprağın kıymetini daha fazla anlamaya 
başlamalarıdır; 

•	 Bu	bir	satıra	sığabilen	kelimelerin	
dünya devlerini diz çöktürecek duruma 
getirebileceğinin farkına varmalarıdır.

Artık günümüzde gıda ürünleri, 
dünya ticaretini rahatlıkla değiştirebilecek 
güçtedir.

Son dönemlerde basında sıkça 
duyduğumuz ve bundan sonra daha da çok 
duyacağımız; 

•	 Şangay	 İşbirliği	 (ŞİA)	 (Çin,	
Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan 
ve Özbekistan’a 2017 yılında Hindistan ve 
Pakistan’ın üye olacak olması ile dünyanın 
en büyük örgütü, en büyük ekonomisi, 
en büyük silahlı gücü durumuna gelecek, 
ayrıca bu birlikteliğin altında da Rusya’nın 
en azından bir tarafını güven altına almak 
istemesinin de yattığı söylenmektedir)

•	 BRICS	 (Brezilya,	 Rusya,	
Hindistan, Çin, Güney Afrika), 

•	 Güneydoğu	 Asya	 Ülkeleri	
İşbirliği ASEAN (Filipinler, Malezya, 
Tayland, Endonezya, Singapur, Kamboçya, 
Laos, Burma ve Vietnam)

•	 Asya	 Pasifik	 Ekonomik	 İşbirliği	
APEC (bu birlik ABD nin de dahil olması 
yüzünden diğer oluşumlardan biraz 
farklıdır. Bu birliktelik de ABD nin olması 
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BRICS ve ŞİA ülkelerine yakın pozisyonda 
kalmak istemesi yatmaktadır)

•	 Euro	 Asya	 Ekonomi	 Birliği’nin	
(Ermenistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan 
ve Rusya Federasyonu) Vietnam ile 
imzaladığı serbest ticaret anlaşması 5 Ekim 
2016 tarihinde yürürlüğe girdi, 

•	 Son	 olarak,	 Ekonomist	 Jim	
O’Neill tarafından dillendirilen; MINT 
ülkeleri (Meksika, Endonezya, Nijerya ve 
Türkiye). (http://www.bbc.com/)

Bu ülkeler aralarında enerji, sanayi ve 
tarım alanlarında önemli atılımlara önemli 
anlaşmalara imza atmışlar ve atmaya da 
devam etmektedirler.

Çin ve Rusya kalabalık nüfusları 
ile tarım ticaretinin gözbebeği 
durumdadırlar. Diğer ülkeleri  zengin veya 
fakir duruma düşürebilecek güçlerinin 
farkında olarak hareket etmektedirler. 
Rusya ile ülkemiz arasında son dönemde 
yaşanan gelişmelerden özellikle bölgemiz 
üreticisinin önemli bir şekilde etkilenmesi 
de örnek bir sonuçtur.

Diğer yandan Rusya ve Çin 
hayvancılık alanında da geniş yaylaları ile 
dünya hayvancılık sektörünü derinden 
etkileyebilecek güçtedir.

Ülkelerin ticaretini ve ekonomisini 
ayakta tutan önemli ticaret güzergahları 

ve durakları da son dönemlerdeki 
gelişmelerle değişmeye ve yeni şekiller 
almaya başlamışlardır. 

Tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile 
ülkemiz genç nüfus gücünü de dikkate 
alıp yukarıdaki  gelişmeleri yakından 
takip ederek stratejik hamlelerini ona göre 
belirlemesi gerekmektedir. 

Son dönemlerde meydana gelen bu 
birlikteliklerden ve etki alanlarından uzak 
kalmak bizim gibi gelişmekte olan ülkeler 
için kayıp yaratabilecektir. 

Özellikle AB ülkelerinin, Türkiye 
tarım sektörü üstündeki etkileri ve 

baskıları düşünüldüğünde, gelişme ve 
büyüme adımları atan bu ülkeler ve 
kurdukları örgütler ülkemiz için farklı bir 
çıkış kapısı halini almış durumdadır. 

AB ülkeleri ve ABD’nin 2000 yılından 
sonra dünya tarım ürünleri ihracatındaki 
payının gerilemesine karşılık, BRICS 
ülkelerinin ihracat payındaki artış (bu 
ülkelerin tarım ürünleri ihracatındaki payı 
2000=100 kabul edilmiştir) grafikte açıkça 
görülmektedir. 

AB’ye olan tarım ürünleri ticaretimizi 
olumsuz etkilemeyecek şekilde yeni ülkeler 
ve ülke gruplarından oluşan alternatif 
pazarlar göz ardı edilmemelidir. Bu 
kapsamda yapılacak çalışmalar ülkemizin 
tarımsal üretim potansiyeli ile eşdeğer 
bir gelişme gösteremeyen tarım ürünleri 
ihracatımızın artması için de bir çıkış yolu 
olarak görünmektedir. 

Dünya ticaretinin akışında 
gözlemlenen bu değişikliklerden 
etkilenmemek elde değildir. Tarım ve 
gıda ürünlerinin siyasi ve ekonomik güç 
olarak kullanıldığı günümüz dünyasında, 
Türkiye’nin dünya ticaretinin yeni oluşacak 
güzergâhlarının önemli bir kavşak noktası 
olmak için pozisyon alması gerekmektedir. 

Dünya ticaretinde akış değişmeye 
devam ederken, bu değişimden en güçlü 
ve en karlı şekilde çıkabilmemiz tamamen 
bize bağlıdır.  
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Konsolosu Zeliha Toprak 20 Ocak 2017 
tarihinde İTB›yi ziyaret etti. Ziyaret 
kapsamında gerçekleştirilen teknik 
toplantıda İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin 
Güdücü ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Dr. Pınar Nacak tarafından Borsa’nın 
çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi 
paylaşımı yapıldı. Toplantının ardından 
Heyete Borsa işlem salonları gezdirildi ve 
İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent 
Uçak tarafından salon işleyişi ve seanslar 
hakkında bilgi aktarıldı.

İTB Yönetiminden Menemen 
Ticaret Odası’na ziyaret

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar 24 Ocak 
2017 tarihinde Menemen Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral’ı 
ziyaret etti.

Bayındır Belediye Başkanı’ndan 
İTB ziyareti

Bayındır Belediye Başkanı Dr. 
Ufuk Sesli ve beraberindeki heyet 26 
Ocak 2017 tarihinde İTB›yi ziyaret 
ederek E-Commodity Bazaar platformu 
hakkında bilgi aldı. Ziyaret programında 
İTB’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak ve Ar-Ge 
Müdürü Mustafa Yağcıoğlu yer aldı.

İhracatçılar Birliği (EİB) işbirliğinde 11 
Ocak 2017 tarihinde düzenlenen “Hedef 
Pazar: Polonya” seminerine Borsayı 
temsilen katıldı.

İzmir Ticaret Borsası’ndan 
12.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı’na katılım

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar 19 Ocak 2017 
tarihinde düzenlenen 12.Uluslararası Tarım 
ve Hayvancılık Fuarı’nın  T.C. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş’in teşrifleriyle gerçekleştirilen açılış 
törenine katıldı. Açılış sonrasında Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş, İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal 
ile beraberindeki heyet Fuar kapsamında 
kurulan İzmir Ticaret Borsası standını 
ziyaret etti.

Fransa Büyükelçiliği’nden İTB 
ziyareti

Fransa Büyükelçiliği Tarım Müşaviri 
Pierre Autissier ve Fransa İzmir Fahri 

İTB Yönetiminden İzmir Emlak 
Komisyoncuları Odası’na ziyaret

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü 03 Ocak 2016 
tarihinde İzmir Emlak Komisyoncuları 
Odası Başkanı Mesut Güleroğlu’nu ziyaret 
etti.

EGİKAD üyelerinden İTB ziyareti
EGİKAD üyelerinden oluşan heyet 

04 Ocak 2017 tarihinde İTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Işınsu Kestelli’yi 
ziyaret etti.

Anadolu Otizm Vakfı’ndan İTB 
ziyareti

Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Sn. 
Nüvit Uyar ve Yönetim Kurulu Üyeleri 04 
Ocak 2017 tarihinde İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini 
ziyaret etti.

Barış Kocagöz “Hedef Pazar: 
Polonya” seminerine katıldı

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege 
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İTB personeline motivasyon 
semineri

İzmir Ticaret Borsası personeline 
yönelik olarak belirli dönemlerde 
gerçekleştirilen iş motivasyonunu arttırıcı 
toplantı ve seminerler kapsamında 27 Ocak 
2017 tarihinde Yeni Meclis Salonu’nda 
“Best Of You- motivasyon, başarı, sağlık 
ve mutluluğun sırrı” konulu seminer 
düzenlendi.

İTB’den üyelere E-Commodity 
Bazaar bilgilendirme toplantısı

Firmaların dış ticaret kapasitelerini 
arttırmak amacıyla çalışmalar yürüten 
İzmir Ticaret Borsası tarafından 27 
Ocak 2017 tarihinde üyelerine yönelik 
Elektronik Emtia Alım – Satım Platformu 
E-Commodity Bazaar hakkında 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplamtıda Ar-Ge Müdürü Mustafa 
Yağcıoğlu katılımcılara platformun 
işleyişi hakkında bilgilendirici sunum 
gerçekleştirdi.

TOBB Akademik Danışman 
Tanışma Toplantısı gerçekleştirildi

Ege Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 
Prof. Dr. Refik Fatih Saygılı 30 Ocak 2017 
tarihinde TOBB Akademik Danışman 
Tanışma Toplantısı kapsamında İzmir İli 
Oda/Borsa temsilcileriyle bir araya geldi. 
Toplantıda İzmir Ticaret Borsası adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 

Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
Sayman Üye Bülent Uçak, Genel Sekreter 
Dr. Erçin Güdücü, Başkanlık Danışmanı 
Dilara Sürgü veAr-Ge Müdürü Mustafa 
Yağcıoğlu ile İzmir ili çevresi Oda/Borsa 
Başkanları yer aldı.

İTB’den üyelerine “Gıda 
Ürünlerinde Helal Belgelendirme” 
semineri

İzmir Ticaret Borsası Üyelerine 
yönelik olarak 02 Şubat 2017 tarihinde 
“Gıda Ürünlerinde Helal Belgelendirme” 
konulu seminer düzenlendi. Toplantının 
açılış konuşmasını Borsa Genel Sekreteri 
Dr. Erçin Güdücü gerçekleştirdi.

Kestelli ve Kocagöz EİB Ödül 
Töreni’ne katıldı

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından T.C. 
Ekonomi Bakanı Sn Nihat Zeybekci’nin 
teşrifleriyle 03 Şubat 2017 tarihinde 
düzenlemen ‘İhracatın Yükselen Yıldızları’ 
Ödül Töreni’ne katıldı. 

İTB Yönetiminden Torbalı 
Belediyesi’ne ziyaret

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz ve Genel 
Sekreter Dr. Erçin Güdücü 07 Şubat 2017 
tarihinde Torbalı Belediye Başkan Vekili 
Özgür Erman Çağlar’ı ziyaret etti.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müdürlüğünde  İTB ziyareti

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü ve Şube 
Müdürü Ahmet Açıkgöz 09 Şubat 2017 
tarihinde İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin 
Güdücü’yü ziyaret etti. Heyet ziyaret 
kapsamında Borsa salon işlemleri ve 
çalışmaları hakkında Güdücü’den bilgi 
aldı.

Ziraat Bankası Bölge 
Yöneticileri’nden İTB ziyareti

Ziraat Bankası 1.Bölge Yöneticisi 
Sn Süleyman Yalçın, 2.Bölge Yöneticisi 
Sn Hüseyin Tamer Karaman ve 3.Bölge 
Yöneticisi Mehmet Şükrü Taşçı 10 Şubat 
2017 tarihinde İTB Genel Sekreteri Dr. 
Erçin Güdücü’yü ziyaret ederek Borsa 
işlemleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konak Rotary Kulübü’nden İTB 
ziyareti

Konak Rotary Kulübü 13 Şubat 
2017 tarihinde İTB’yi ziyaret ederek Borsa 
çalışmaları ve salon işlemleri hakkında Ar-
Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu’ndan bilgi 
aldı.

İTB Yönetiminden 5. Tarım, Gıda 
ve Hayvancılık Fuarı açılış törenine 
katılım

İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bülent Uçak 17 Şubat 2017 tarihinde 
Aydın’da düzenlenen 5. Tarım, Gıda ve 
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Hayvancılık Fuarı açılış törenine Borsa’yı 
temsilen katıldı.

İTB Yönetiminden EGEV 25. Yıl 
organizasyonuna katılım

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfur 
Akın EGEV’in 25. yıl özel organizasyonu 
kapsamında 20 Şubat 2017 tarihinde T.C. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
teşrifleriyle düzenlenen yemeğe Borsamızı 
temsilen katıldı.

İTB üyelerine yönelik ISO 
9001:2015 KYS eğitimi düzenlendi

İTB üyelerine yönelik ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi 21 
Şubat 2017 tarihinde İTB Yeni Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının 
açılış konuşmasını İTB Genel Sekreteri Dr. 
Erçin Güdücü gerçekleştirdi.

Anayasa Değişikliği Bilgilendirme 
Toplantısı gerçekleştirildi

İTB, İZTO, EBSO ve EİB ortak 

organizasyonunda 22 Şubat 2017 tarihinde 
Anayasa Değişikliği Bilgilendirme 
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 
İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 
ve Meclis Katip Üyesi Salih Nejat İblar 
katıldı.

Kestelli Rajastsan Eyalet Bakanı ile 
biraraya geldi

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli 23 Şubat 2017 tarihinde 
Hindistan’da Rajasthan Eyalet Bakanı 
Vasundhara Raje ile biraraya geldi.

Kredi Garanti Fonu İzmir 
Şubesi’nden İTB ziyareti

Kredi Garanti Fonu İzmir Şubesi 
Müdürü Sn. Ersen Damçayırı 28 Şubat 2017 
tarihinde İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli’yi ziyaret etti. Ziyaret 
programı kapsamında İTB çalışmaları ve 
projeleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

İTB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
yetkilileri arasında gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Borsası Yönetimi 

ve Genel Sekretaryası 28 Şubat 2017 
tarihinde Borsa evsahipliğinde Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıya Borsa’yı 
temsilen Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 
Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü, Genel 
Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten, Ar-
Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu ve İzmir 
Ticaret Borsası Laboratuvar Ar-Ge ve 
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yetkili 
Sınıflandırıcı Yöneticisi Müge Ekizoğlu 
katıldı. Toplantıda Borsa çalışmaları ve 
projeleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

EMD İzmir Yönetiminden İTB 
ziyareti

Ekonomi Muhabirleri Derneği 
(EMD) İzmir Şubesi Yeni Yönetimi 28 
Şubat 2017 tarihinde İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Işınsu Kestelli›yi ziyaret etti.

CHP İzmir Milletvekillerinden 
İTB’ye ziyaret

CHP İzmir Milletvekilleri Musa 
Çam, Tacettin Bayır, Aytun Çıray, Zekeriya 
Temizel ve Atilla Sertel’den oluşan heyet 01 
Mart 2017 tarihinde İTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini 
ziyaret etti.

Hüseyin Mutlu Akpınar’dan İTB 
ziyareti

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin 
Mutlu Akpınar 01 Mart 2017 tarihinde İTB 
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Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 
İTB Yönetimini ziyaret etti.

İTB Yönetimi’nden Kılıçdaroğlu 
programına katılım

İTB Yönetimi CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun teşrifiyle 04 
Mart 2017 tarihinde İzmir’de gerçekleşen 
toplantıya katıldı.

Işınsu Kestelli Dünya Kadınlar 
Günü Buluşması’na katıldı

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve İTB Heyeti, T.C. Başbakanı 
Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle 8 Mart 2017 
tarihinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar 
Günü Buluşması’na katıldı.

Göztepe Spor Kulübü ve İTB 
yetkilileri sosyal sorumluluk projeleri 
hakkında biraraya geldi

Göztepe Spor Kulübü Yetkilileri 
ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Borsa 
Yöneticilerinin katılımlarıyla 08 ve 
14 Mart 2017 tarihlerinde iki kurum 

arasında yıl içerisinde yapılması planlanan 
sosyal sorumluluk projeleri hakkında 
değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

KGK Üyeleri’nden 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü temalı fuara katılım

Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra 
Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, İcra Komite 
Üyeleri ve İTB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Pınar Nacak’tan oluşan heyet 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 
fuarda Kurul Üyelerinin “Ben Yaptım” 
projesi kapsamında el emeği ürünlerini 
sergiledikleri stantlarını ziyaret etti.

İTB’den İzmir’deki cezaevlerinin 
saymanlık ve satın alma yetkililerine 
yönelik eğitim

İzmir’deki cezaevlerinin saymanlık 
ve satın alma yetkililerine yönelik olarak 
tescil ve Borsa işlemleri konulu eğitim 
13 Mart 2017 tarihinde düzenlendi. 
İzmir Ticaret Borsası evsahipliğinde 
gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını 
Dr. Erçin Güdücü gerçekleştirdi. Açılış 
konuşmasının ardından Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Pınar Nacak Borsa 
faaliyetlerini tanıtıcı sunum gerçekleştirdi. 
Sunumun ardından İTB Tescil Müdürü 
Mustafa Serin katılımcılara Borsa tescil 
işlemleri ve kotasyonda yer alan ürünler 
hakkında bilgi aktardı. 

Barış Kocagöz 3. Bakırçay Tarım ve 
Hayvancılık Zirvesi’ne katıldı

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz 

13 Mart 2017 tarihinde düzenlenen 3. 
Bakırçay Tarım ve Hayvancılık Zirvesi’nde 
sunum gerçekleştirdi. Kocagöz sunumunda 
Türkiye ve dünyadaki güncel pamuk 
durumu, İzmir Ticaret Borsası çalışmaları 
ve projeleri hakkında bilgi aktardı.

İTB Yönetiminden Yeni Asır 
Gazetesi’ne ziyaret

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve İTB Yönetimi 15 Mart 2017 
tarihinde Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ercan Demir’i ziyaret etti.

İTB Yönetiminden Yunanistan – 
İzmir Konsolosluğu’na ziyaret

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, Başkan Yardımcıları Bülent 
Arman ve Ercan Korkmaz’dan oluşan heyet 
15 Mart 2017 tarihinde Yunanistan - İzmir 
Konsolosu Argyro Papoulia’yı ziyaret etti.

TÜGİAD Ege Şubesi’nden İTB 
ziyareti

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Canpolat ve Yönetim 
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Kurulu Üyeleri 15 Mart 2017 tarihinde İTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 
İTB Yönetimini ziyaret etti.

Vedat Mirmahmutoğulları’ndan 
İTB ziyareti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
İl Müdürü Ahmet Güldal ve E. Müsteşar 
Vedat Mirmahmutoğulları 15 Mart 2017 
tarihinde İTB Yönetimini ziyaret etti.

İTB Yönetiminden Çanakkale 
Şehitlerini Anma Günü etkinliğine 
katılım

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz 18 Mart 
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 
etkinliğine Borsa’yı temsilen katıldı.

Işınsu Kestelli ve Dr. Didem 
Ayyıldız biraraya geldi

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi 
Dr. Didem Ayyıldız 20 Mart 2017 tarihinde 
kentle ilgili sosyal sorumluluk projeleri 
için bir araya geldi.

Anadolu Ajansı İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nden İTB ziyareti

Anadolu Ajansı Bölge Müdürü 

Ahmet Caner Baysal 20 Mart 2017 
tarihinde İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli ve İTB Yönetimini ziyaret 
etti.

Ercan Korkmaz İşadamları ve 
Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na 
katıldı

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sn. Ercan Korkmaz, Menemen 
Ticaret Odası tarafından Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün teşrifiyle 
23 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
İşadamları ve Sanayicilerle İstişare 
Toplantısı’na Borsa’yı temsilen katıldı.

İTB Heyeti İzmir İş Dünyası 
Buluşma Toplantısı’na katıldı

İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli ve İTB Yönetim Kurulu 
29 Mart 2017 tarihinde T.C. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin teşrifiyle 
gerçekleştirilen İzmir İş Dünyası Buluşması 
organizasyonuna katıldı. Organizasyon 
kapsamında Kredi Garanti Fonu ve Türk 
Eximbank arasında işbirliği protokolü de 
imzalandı.

Üniversite öğrencilerine yönelik 
İZLADAŞ semineri düzenlendi

İZLADAŞ A.Ş Laboratuvar Yöneticisi 
Dr. Müge Ekizoğlu tarafından 29 Mart 2017 

tarihinde Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 2. 
ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik pamuk 
lisanslı depoculuk sistemi, pamuk yetkili 
sınıflandırıcı laboratuvarlarının çalışma 
prensipleri ve Ege Bölgesi pamuklarının 
fiziksel özelleri konularını içeren seminer 
verildi.

İTB Yönetiminden 1.Yerel Tohum 
Buluşması’na katılım

İTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sn. Ercan Korkmaz 31 Mart 
2017 tarihinde T.C. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Sn. Faruk Çelik ve T.C. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle 
Kemalpaşa’da gerçekleştirilen 1.Yerel 
Tohum Buluşması’na Borsa’yı temsilen 
katıldı.

İTB’den III. Kuru Meyve 
Çalıştayı’na katılım

Ege İhracatçılar Birliği (EİB) 
tarafından 31 Mart 2017 tarihinde 
düzenlenen III. Kuru Meyve Çalıştayı›na, 
İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 
Zincircioğlu ve Ar-Ge Müdürü Mustafa 
Yağcıoğlu Borsa’yı temsilen katıldı.
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