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Aydın Ticaret Borsası Dergisi
Aydın Ticaret Borsası'nın ücretsiz yayınıdır. Dört(4) ayda bir
yayınlanır. Dergideki yazı ve fotoğraﬂar kaynak gösterilerek
kullanılabilir. Reklam içeriklerinden reklam verenler sorumludur.

• Şirketimiz, gıda kontrol analizleri, anahtar teslim laboratuar kurulumu ve
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri
vermektedir.
• Laboratuvarımız KOSGEB veri tabanında olup laboratuvar analizleri
konusunda %50 destek sağlamaktadır.
• Su ve Atık Su Laboratuvarımız Çevre ve Orman Bakanlığının feferans
laboratuvarıdır.
• Tüm gıda ve çevre analiz laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından akredite
edilmiştir.
• AYTB Aydın Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı
IOC-INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL tarafından yetkilendirilmiş
konsey laboratuvarıdır.

- Pestisit sebzenizden, meyvenizden ve bedeninizden uzak dursun.
- Gıda kaynaklı mikrobiyolojik zehirlenmelere maruz kalmayın ve gıdaların mikrobiyolojik
yüklerini bilerek piyasaya arz edin.
- Kullandığınız su arıtmanız doğru, güvenilir ve çevreyle dost olarak çalışsın
- Zeytinyağlarınızı kalitesinden emin olarak ve doğru tedarik edin
- Aﬂatoksinsiz olduğundan emin olarak ürünlerinizi satın alın
- Gıdalarınızın etiket bilgilerinden, mineral içeriklerinden veya ağır metal
değerlerinden emin olun.
- Girdiğiniz havuz sularının güvenirliğinden emin olun.
Doğru enerji değeri mi yazılmış? Protein, karbonhidrat, yağ değerleri gerçek mi?
Gerçekten katkısız mı yada trans yağ yok mu?

Sorularıyla kafanız karışmasın diye,

AYTB Aydın Laboratuvarları A.Ş.
Ata Mah. Denizli Bulvarı No:18 Kat:3 A/Blok Efeler/AYDIN
T: 0256 211 61 43 / 126 F: 0256 211 01 88
info@aytblab.com

BAŞKAN’DAN

KUTSAL KİTAPLARIN
MEYVESİ İNCİR
ncir, ilk kültüre alınan
meyvelerden birisi olarak,
anavatanı Anadolu'dan, önce
Suriye ve Filistin'e sonrasında da
buradan Çin ve Hindistan'a
yayılmıştır.

İ

Ilıman iklim kuşağında doğada çok
yaygın olarak bulunan incir, bakım
istekleri yönünden kanaatkâr, buna
karşılık enerji ve sağlık açısından
üstün nitelikleri nedeni ile
yüzyıllardan beri kutsal meyve
olarak kabul edilmektedir.
Sağlıklı beslenmedeki yeri ve doğal
gıdaların her geçen gün önem
kazandığı günümüzde, inciri tüketme
bilincinin yerleştirilmesi, beslenme
değerlerinin yeterince tanınması ile
mümkün olabilecektir.
Besin değeri yüksek bir ürün olan
Kuru İncir, kolay sindirilebilen doğal
früktoz ve glikoz içerir. Protein
miktarı birçok kuru meyvenin iki
katından daha fazladır.
Diğer meyvelerle karşılaştırıldığı
zaman kalsiyum, bakır, magnezyum,
potasyum ve kükürt bakımından
birinci sıradadır. Süte oranla daha
fazla kalsiyum içermektedir.
Dünya kuru incir üretimi az sayıdaki
ülkede ve sınırlı miktarda
gerçekleşmektedir. Dünya incir
üretim miktarı yıllara göre
değişmekle birlikte FAO'nun son
verileri olan, 2016 yılına ait dünya
incir üretim miktarlarını
incelediğimizde Türkiye'nin ilk
sırada yer aldığı görülmektedir.
2016 rakamları itibariyle, ülkemizi
sırasıyla Mısır, Cezayir ve İran takip
etmektedir. Ülkemiz 2016 yılında
305 bin tonluk üretimiyle Dünya taze
incir üretiminin %29'luk kısmını
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karşılamaktadır.
Türkiye'deki toplam incir ağacının
%60'ndan fazlası Aydın'dadır. Sahip
olduğu ağaç varlığı ile toplam incir
üretiminin yarısından fazlası
Aydın'dadır. İlimizde 2017 yılında
185.412 ton taze incir üretilmiş ve bu
miktarla Türkiye İncir üretiminin
%60,6'sını karşılamaktadır. İlimizde
üretilen incirin yaklaşık %5 'i taze
olarak pazarlanmakta, geri kalan
kısmı ise, kuru incir olarak
değerlendirilmektedir.
Ülkemiz için incir stratejik bir ürün
olup, taze ve kuru incir sektörünün
ve incir üreticisinin geleceği
açısından sektörde yaşanan sıkıntılar
konusunda çözüm önerilerinin bir an
önce ilgili makamlar nezdinde
değerlendirilmesi gerekmektedir.
İncir de üretim ve işleme aşamasında
mevsimlik işçi ve kaliﬁye eleman
yetersizliği yaşanmaktadır. Prim
desteği sağlanmamaktadır.
İncir yükleme tarihinin Eylül Ayının
2. haftasını geçmeyecek şekilde
düzenlenerek, belirlenen tarihin
sürekliliğini koruması gerekmektedir.
Ülkemiz kuru incir üretiminin
kalitesini ve rekabet gücünü artırmak
adına, ürünün tarımsal ürünlerde
uygulanan ihracat iadesi
yardımlarından yararlanan ürünler
kapsamına dâhil edilmesi, sektöre
kazanım sağlayacaktır.
AB Ülkeleri 2017 yılı itibariyle
Okratoksin değerlerini talep
etmektedir. Kimyasal Analiz yöntemi
ile tespit edilen Okratoksinin daha
kolay tespit edilmesiyle ilgili
çalışmaların hızlandırılması
gerekmektedir.
Kuru İncir'de Aﬂatoksin ayıklama ve

Bahri ERDEL
Meclis Başkanı
kontrolü el emeği ile tek tek
yapılmaktadır. Bu durum işletmelerin
maliyetini yükseltmektedir. İthal
edilen Aﬂatoksin ayıklama, kontrol
makine ve ekipmanlarının,
ülkemizde üretimi sağlanarak,
maliyet kaleminin düşürülmesi
gerekmektedir.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı kanalıyla kalitesiz incir
satın alınarak, özel girişimciler
tarafından pekmez, sirke, alkol gibi
değişik ürünlerin imal edilmesinde
kullanılmasının sağlanması
gerekmektedir. Böylece piyasada
kalitesiz ürün kalmadığı zaman
merdiven altı sağlıksız
uygulamalarda ortadan kalmış
olacaktır.
Türkiye kuru incir ihracatının büyük
bir bölümünü Avrupa Birliği
ülkelerine gerçekleştirmektedir. Bu
kapsamda ihracat yapılan pazarların
devamlılığı ve korunması yeni
pazarlar kazanılması, dış pazarlarda
artan standartlara cevap verebilecek
ürünlerin sağlanması ve ürünün
tanıtılmasını sağlayacak çalışmaların
artırılması gerekmektedir.
İlgili Bakanlıklar nezdinde incir
işleme ve adet miktar standartlarının
güncellenmesi gerekmektedir.
Saygılarımla.

BAŞKAN’DAN

SAĞLIK ve LEZZET KAYNAĞI ZEYTİNYAĞI
nsanlar sosyal gruplar
oluşturdukları dönemlerden
başlayarak, yaşadıkları coğraﬁ
alanların imkanlarına göre kendilerine
hayvansal ve bitkisel yağ kaynakları
bulmuşlar ve kullanmışlardır. Her
türlü coğraﬁ bölgenin, bölge insanına
sağladığı yenebilir yağ kaynağı
olmasına rağmen zeytin ve
zeytinyağının tercih edilmesi, diğer
yağlardan daha lezzetli ve daha
sağlıklı olmasına ve yazılı tarih kadar
eski olmasına dayanmaktadır.
Günümüzde, özellikle endüstriyel
üretimin yoğun olduğu toplumlarda
beslenme programlarına fonsiyonel
gıdalar eklenmiştir. Fonksiyonel
gıdalar diğer besleyici etkileri yanında
bileşiminde spesiﬁk tıbbi veya
ﬁzyolojik faydalar sağlayan
bileşenlere sahip olan gıdalar veya
gıda bileşenleri olarak tanımlanabilir.
Fonksiyonel gıda tanımlarında ortak
nokta, fonksiyonel gıdalardan
beklenenin, insan sağlığı ile ilgili
olarak bir artı sağlaması veya
hastalanma riskini azaltması ile
birlikte bir ya da daha fazla sayıda
vücut fonksiyonunu hedeﬂeyerek
yararlı şekilde etkilemesidir. Bu
gıdalar doğaldır, sağlığa olumlu bir
etkide bulunan bir bileşen ilavesiyle
ya da zararlı bir bileşenin
uzaklaştırılması ile elde edilebilir ve
doğasında mevcut bir ya da daha fazla
sayıda bileşeni değiştirilmiş bir gıda
olabilir. Eklenen ilave bileşenlerin
bazıları ise yağ asitleri, antioksidan
özelliklerinden dolayı fenolik
bileşenler örnek olarak verilebilir.
Zeytinyağı, doğru elde dildiği taktirde
hiçbir işleme tabi tutulmadan ya da
ekstra bir bileşen katılmadan
fonksiyonel gıda olarak
kullanılabilmektdir. Son yıllarda
beslenme ile ilgili yapılan
araştırmalarda işleme tabi tutulmadan
fonksiyonel gıdalar arasında, kalp ve
kan damar hastalıkları, iltihaplanma,
kanser, osteoporoz, yaşlanma ve yaşla
ilgili bunama gibi rahatsızlıkları
önlemede yararlı olan maddeleri
içeren besin maddeleri sıralamasında
zeytinyağı ön sıralarda yer almaktadır.
Zeytinyağı bir meyve suyu gibi
tamamen ﬁziksel işlemlere tabi
tutularak üretilmektedir. Bu nedenle

İ

zeytinyağı iz (minör) bileşenler
dediğimiz yararlı bileşenleri
içermektedir. Zeytinyağının yöresel ve
lezzet özelliklerini belirleyen
maddeler, uçucular dahil olmak üzere
bu grupta yer almaktadır. Bu minör
maddelerin nitelik ve nicelikleri
zeytinin cinsine, üretildiği bölgenin
ekosistemine, yağın çıkarılış
teknolojisine, depolama ve şişeleme
faktörlerine bağlıdır. Zeytin meyvesi
uygun şartlar 27-300 de, oksijen ve
ışık kaynağından uzak bir şekilde
sıkıldığı taktirde, elde edilen
zeytinyağı yukarıda bahsedilen bütün
minör bileşenleri zeytinin çeşidine ve
coğraﬁ şartlarına göre uygun oranlarda
içerecektir. Bir zeytinyağının bu
bileşenleri içerip içermediğini çok
karmaşık yöntemlerle tespit
edebildiğimiz gibi, kabaca içerdiğini
anlayabildiğimiz basit bir yöntem
tadımdır. Koklama ve tat duyusuna
bağlı olan bu değerlendirme yağın
önce koklanması ve daha sonra
tadılması esasına dayanır. Bu
yöntemde yağ koklandığında duyusal
olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir
meyve kokluyormuş (örneğin zeytin)
hissi uyandırmalı, tadıldığında ise
rahatsız etmeyecek tiksindirmeyecek
şekilde ağızda bir burukluk (Acılık) ve
boğaz kenarlarında ise bir yakıcılık
bırakmalıdır. Ülkemizde zeytinyağı
sektörünün en büyük sorunlarından
biri zeytinyağında hile yapılmasıdır.
Zeytinyağında tağşişi en yalın haliyle
sahtekarlık olarak tanımlayabiliriz.
Zeytinyağının tağşiş ile bozulması
hem üretici hem de tüketici için en
önemli sorunlardan biridir.
Tüketicilerin markalı, özellikle
denetimleri yapılmış ve piyasadaki
ﬁyata uygun olan ürünleri tercih
etmeleri gerekmektedir. Aynı zaman
da tüketicilere sosyal sorumluluk
projeleri ile zeytinyağının değeri daha
çok anlatılarak, tahşişe karşı uyanık ve
duyarlı olmalarını sağlamamız
gerekmektedir. O zaman hem tüketim
arttırılabilir hem de tadım ile
zeytinyağının değerlendirmesini yapan
tüketiciler yukarıda açıklaması yapılan
yağları tercih etmeyecekleri için
tağşişe yönelim azalacaktır.
Aydın Ticaret Borsası olarak Zeytin ve
Zeytinyağına verdiğimiz önem

Fevzi ÇONDUR
Yönetim Kurulu Başkanı
neticesinde, Borsamız tarafından
başvurusu yapılan, İstanbul Ticaret
Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı
ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve
Zeytinyağı Konseyi ve AYTB
Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.
ortaklığındaki, KOSGEB
Başkanlığının desteklemeye uygun
gördüğü “Zeytinyağı Pazar Payının
Arttırılması” Tematik projemiz
kapsamında etkinliklerimiz 24 aylık
süreç içerisinde 20 ilde başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmiştir.
Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli
zeytinyağı konusunda ki
hassasiyetimiz ve bir önceki
projemizden aldığımız olumlu tepkiler
sebebiyle 2018 yılı Temmuz ayı sonu
itibariyle tadım ve tanıtım yapılmayan
İstanbul (Anadolu), Eşkişehir,
Kastamonu, Kayseri, Adana,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya,
İstabul (Avrupa) ve Rize olmak üzere
10 ilimizde daha tadım ve tanıtım
yapılması planlanmıştır.
Gerçekleştirilecek tadım ve tanıtım
etkinliklerinde tadım uzmanlarımız
vasıtası ile tüketicilerimize “doğru
zeytinyağı nasıl olmalıdır” tadım
yaptırılarak anlatılacaktır. Tanıtım
faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli
zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri,
kaliteli zeytinyağında olması ve
olmaması gereken özellikler hakkında
bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve
kimyasal özelliklerine gore üstün
kalitede olan zeytinyağının
tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya
ve kişi başı düşen iç tüketim
miktarının artmasına katkıda
bulunulacaktır.
Saygılarımla
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AYDIN'DA TARIM ZİRVESİ

“Kırsal kalkınma sağlanmalı çiftçi yerinde tutulmalı”
Aydın'da Hürriyet ve Denizbank işbirliği ile gerçekleştirilen 'Tarım
Zirvesi'nde Türkiye tarımının sorunları masaya yatırıldı. Denizbank Batı
Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, Büyük işletmelerin dışında küçük
işletmelerin de köyünde kalmasını sağlayacak, rekabet güçlerini arttıracak
çalışmaların ön plana çıktığını söyledi. Orhan, “Kırsal kalkınma sağlanarak
çiftçinin yerinde tutulması gerekiyor” dedi.

H

ürriyet ve Denizbank
işbirliğiyle gerçekleşen
'Tarım Zirve'lerinin ilki
Aydın'da gerçekleştirildi. 10 Ocak
Çarşamba günü Aydın Ticaret Borsası
Konferans Salonu'nda düzenlenen
zirvede, Aydın ve Ege Bölgesi
özelinde tarım yatırımları
değerlendirildi, sorunlar ve çözüm
önerileri görüşüldü. Tarım özelinde
geliştirilmesi gereken konuların
masaya yatırıldığı toplantıya Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem
Çerçioğlu ve Denizbank Tarım
Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü
Canan Aytekin de katıldı. Hürriyet
ekonomi yazarı Noyan Doğan'ın
moderatörlüğünde gerçekleşen
panelde konuşmacılar arasında
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Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer
Levent, Denizbank Bölge Müdürü
Hasan Özer Orhan, Hürriyet ekonomi
yazarı Vahap Munyar, Aydın Ziraat
Odası Başkanı Rıza Posacı ve Aydın
Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur
ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan
Özertan yer aldı.
Dünyada tarımın gayri saﬁ milli
hasılasının 3 trilyon dolar
seviyelerinde olduğunu dile getiren
Hasan Özer Orhan, “Tarımın dünya
ekonomisi içindeki payı yüzde 1.7
seviyelerinde. Türkiye'de istihdam
içindeki payda düşüş yaşansa da hala
her 4 kişiden 1'i yine bu sektörde
çalışıyor. Tarım ülkemiz için çok
önemli. Büyük işletmelerin dışında

küçük işletmelerin de köyünde
kalmasını sağlayacak, ekonomik
ölçekte üretim yapmalarına olanak
tanıyacak, rekabet güçlerini arttıracak
çalışmalar yapmalıyız. Bu noktada
toplu hareket edip, birlik olunmalı ve
bu yönde adımlar atılmalı. Örneğin 5
ineği olanın inek sayısı 25 başa
çıkarılmalı. Kırsal kalkınma
sağlanmalı. Çiftçi yerinde tutulmalı.
Verimsiz ölçekler ekonomik ölçeklere
çıkarılmalı. İstihdam belki düşecektir
ancak bu şekilde çiftçinin verimli
olması sağlanacaktır. Böylece
çiftçinin daha fazla gelir elde
etmesinin yolu açılacaktır. Finans
tarafında bize ne görev düşüyorsa
yapıyoruz, yapacağız. 15 yıldır
üreticimizin yanındayız ve yanında
durmaya devam edeceğiz” dedi.
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ÜRETİCİYİ DESTEKLİYORUZ
Küçük üreticiyi destekleyen bir banka
olduklarının altını çizen Orhan,
“Küçük çiftçinin sorunları ile
ilgilenmek kolay değil. Tarım
bankacılığını 2003'te kurduk. Çiftçiye
özel, üretimi destekleyen, üretici
kartımızı çıkardık. Bu kart sayesinde
üreticilerimiz tarımsal ihtiyaçlarını 6
aya varan faizsiz dönem avantajıyla
temin edebiliyor. Girdi maliyetlerinin
düşürülmesi çiftçiler için çok önemli.
Çiftçinin maliyetlerini düşürüp,
verimi arttırmalarına yardımcı
oluyoruz. Arazi alımından ekipman
tedarikine kadar ürünlerimizle
çiftçinin yanında yer alıyoruz.
Çiftçimize daha yakın olabilmek
adına şubeler açıyoruz.
Kooperatiﬂerin her türlü ihtiyacını
karşılamak gibi bir görevimiz var.
Ürünün değer kazanması sadece
kooperatiﬂer aracılığıyla olabilir. Bu
konuda banka olarak elimizden geleni
yapıyoruz” diye konuştu.
1 GÜNDE KARAR VERİLDİ
Denizbank ve Hürriyet işbirliği ile
gerçekleştirilen 'Tarım Zirve'lerinin
ilkini Aydın'da gerçekleştirilmesinin
çok önemli olduğuna dikkat çeken
Hasan Özer Orhan, Denizbank'ın
tarımla buluşma öyküsünün de
Aydın'da başladığını söyledi.
Aydın'da 1913 yılında kurulan Milli
Aydın Bankası'nın yani TARİŞ
Bank'ın Denizbank tarafından satın
alınmasıyla, Denizbank'ın tarım
bankacılığına başladığını anlatan
Organ, “Banka 90'lı yıllara kadar
çiftçiyi desteklemek adına bölgede
faaliyet gösteriyordu. Ardından bölge
ve tarım dışı faaliyetlere yöneldi.
2000'li yıllardaki krizin etkisiyle
TMSF'ye devredildi. 1.5 yıl fonda
kaldı. Tasﬁye edileceğini
düşünüyorduk ki ortaya Denizbank
çıktı. Denizbank Genel Müdürü
Hakan Ateş TARİŞ Bank'ın nasıl
satın alındığını da şöyle anlatır. Bir
pazar günü TMSF'den gelen bir
telefonda 'böyle bir banka var alır
mısınız' deniyor. O da bilançoları
gönderin diyor. Karşı taraf, 'O kadar
zaman yok. Pazartesi günü aldınız
aldınız, yoksa Salı ya da Çarşamba

günü banka tasﬁye edilecek.' diyor. 1
günde satın alma kararı veriliyor.' O
dönemde bankanın ana hissedarı da
Zorlu Grubu. Denizbank'ın o
dönemde 80-100 şubesi var. Şubeleri
de genel de büyükşehirlerde. Çoğu
ilde bile şube yok. Tarım bankacılığı
yapmak ve üreticiyi desteklemek
adına satın alınmış bir banka. Satın
alındıktan sonra Hakan Bey şunu
söyledi. Arkadaşlar bilmeden çok
önemli bir kıymeti satın almışız dedi.
Bu bankanın kültürünü ve misyonunu
devam ettirmeliyiz dedi” ifadelerini
kullandı.
ÇİFTÇİ EN ÇOK
JEOTERMALLERDEN ŞİKÂYETÇİ
Aydın'da gerçekleştirilen panele
çiftçiler ve üreticiler de yoğun ilgi
gösterdi. Panelin ardından düzenlenen
soru-cevap kısmında çiftçilerin
sorduğu soruların çoğunluğu
Aydın'daki jeotermal yatırımları ile
ilgiliydi. Jeotermal yatırımlarının
Aydın gibi bir tarım kentine zarar
verdiğini ifade eden çiftçiler,
“Aydın'da incir araştırma merkezi
kurdular. Hemen dibine ise jeotermal
tesis açıldı. Jeotermal bir sorun
halinde. Pencerelerimizi, kapılarımızı
açamıyoruz. İncir ve zeytinimizin
kalitesi düştü” dedi. Aydın Büyükşehir
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
da, “Aydın'da sağlık konusunda
yurttaşlardan ciddi sıkıntılar geliyor.
Aydın'da kanser vakalarının sayısını

resmi makamlardan istedik ancak
elimize ulaşmadı. Elimde resmi bir
veri yok. Ayrıca bu yatırımları
incelemek, denetlemek belediyenin de
yetkisinde değil. Yetkimizde olsa
denetleriz” dedi.
'TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE TARIM
İHMAL EDİLİYOR'
Tarım konusunda sıkıntıların
giderilmesi için ciddi bir tarım
politikasına ihtiyaç duyulduğuna
dikkat çeken Hürriyet Ekonomi
Müdürü Sefer Levent, Türkiye'nin
ihmal ettiği iki alan olduğuna dikkat
çekti Levent, ”Bunlardan biri eğitim
diğeri ise tarım. Çiftçiyi dünya ile
rekabet edecek şekilde geliştirmeliyiz.
Eskiden kendi kendimize yeten bir
ülkeydik. Ancak nüfus artıyor toprak
değişmiyor. Bunun için verimin
arttırılması gerekiyor. Burada ﬁnans
sektörüne de büyük görev düşüyor”
diye konuştu.
Türkiye'nin Avrupa'nın birçok
ülkesinden daha fazla tarımsal
işletmeye sahip olduğunu vurgulayan
Sefer Levent sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fransa'da 527 bin, Türkiye'de ise 3.5
milyon civarında tarım işletmesi var.
Fransa'da bir işletmenin ortalama
büyüklüğü 52 hektarken, Türkiye'de
sadece 6.1 hektar. 5-6 hektar yerde
yapılan tarımla 100 hektar üzerinde
yapılan arasında çok büyük fark
oluyor. Büyük alanda verimi
arttırmak, maliyeti düşürmek daha
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kolay. Burada arazilerin
toplulaştırılması konusu ön plana
çıkıyor. Arazilerin toplulaştırması
sadece devlet eliyle yapılmamalı.
Toplulaştırma bir kereye mahsus da
olmamalı. Miras hukukunda, tarım
arazilerinin bölünmemesi için bir
takım kararların geliştirerek alınması
gerekiyor.”
Türkiye'de çiftçilerin malzeme,
ekipman için aldıkları kredileri
ödemeye çalıştığını, Avrupalının ise
daha modernize olmak için kredi
aldığını söyleyen Levent, “Bankacılık
ve kredi desteği tarımda olmazsa
olmazlar
arasında.
Özellikle
Türkiye
gibi
ülkelerde
zaten
çiftçilerin
kazandıkl
arı bir
sonraki
seneye
hazırlık
ve
geçinmek
için
yeterli
oluyor.
Kenara,
köşeye
bir para
koyamıy
or” dedi.
'TEKNOLOJİ OLMADAN
REKABETÇİ OLAMAYIZ'
Türkiye'de tarımda teknoloji
kullanımının yüzde 1 civarında
olduğunu söyleyen Boğaziçi
Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden
Prof. Dr. Gökhan Özertan,
“Türkiye'de ortalama çiftçi yaşı 55.
Ortalama eğitim düzeyi de ilkokul.
Dünyada teknoloji gelişiyor.
Çiftçilere uzaktan algılama, büyük
veri analizi gibi konuları anlatmak
gerekiyor. Ancak eğitim seviyesi
arzulanan düzeyde değil. Ayrıca
yaşlanmakta olan bir çiftçi nüfusu
var. Teknolojinin yoğun kullanıldığı
bir gerçek varken, biz teknoloji
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olmadan rekabetçiliği nasıl
sağlayacağız. Ucuz, verimli, çevre
dostu üretimi nasıl yapacağız. Bunu
yapan ülkelerle nasıl rekabet edeceğiz.
Bunlara yapabilmek için çiftçilerimize
çok yoğun eğitim desteği vermeliyiz.
En kuvvetli ve hızlı müdahale
edilecek alanlardan biri burası”
ifadelerini kullandı.
ÖNCELİKLER NE
Teknolojinin herkes için bir nimet
olduğuna vurgu yapan Özertan,
“Birçok ülke teknolojinin

faydalarından yararlanıyor. Sadece
teknolojiyi ithal etmek değil, verimli
hale getirmek kritik önem taşıyor. Biz
ne yazık ki çok fazla zirai mücadele
veriyoruz. Gübreyi belki dünya kadar
çok fazla kullanamıyoruz ancak
önceliklerimiz arasında sürdürülebilir
ve çevre dostu bir üretim de yok.
Aslında teknoloji bütün bu eksikleri
giderebilecek bir araç”diye konuştu.
Türkiye tarımının sorunlarının 50
yıldır aynı olduğunu söyleyen
Özertan, “ 50 yıl önce Türkiye tarımı
verimsiz, kırdan kente göç var ve
çiftçiler yeteri kadar para
kazanamıyor' deniyordu. Sorunlar
hala aynı. Ciddi şekilde vizyon
tarafında da eksiklik var” dedi.

İNCİR ÜRETİMİNDE DÜNYADA
RAKİBİMİZ YOK
Tarımdaki yapısal sorunların dışında
Aydın'ın iyi olduğu noktaların da var
olduğunu kaydeden Aydın Ticaret
Borsası Başkanı Fevzi Çondur,
“Dünyada hiçbir ülkenin bizimle
rekabet edemeyeceği bir ürünümüz
var. O da incir. Dünya üretiminin
yüzde 30'unu, Türkiye'nin ise yüzde
60'ını incirde biz yapıyoruz. 600
milyon dolar ihracat gelirimiz var.
Dünyada tekeliz diyebiliriz. Aydın
toplam ekonomi olarak cari açığa artı
sağlayan
bir il
konumunda.
İncir
özelinde
çalışacak
işçi bulma
konusunda
zorluk
yaşıyoruz.
Bir sonraki
nesle
aktarımda
da zorluk
yaşanacak.
Emek
yoğun bir
üretim var.
İncir
toplaması
büyük bir
sorun. İşçi
bulmak
gelecekte
daha da zorlaşacak. Üretimimizi daha
fazla geliştirirsek pazarlayacak
potansiyele de sahibiz. 6 ihracatçı
vardı şimdi 110'a çıktı. Birbirlerinin
pazarlarını bölmeden yeni pazarlar
buluyorlar. Bu yıl incirde rekoltede
bir düşüş bekleniyordu. Bu yüzden
ﬁyatlar yükseldi. Bu çiftçiye yaradı.
İncirle geçinen çiftçilerimiz bu sene
ﬁnansmanda çok zorluk çekmiyor”
ifadelerini kullandı.
ZEYTİNYAĞINDA BİRİNCİYİZ
İncir dışında Aydın'ın zeytin ve
zeytinyağında iyi durumda olduğunu
anlatan Çondur sözlerini şöyle
sürdürdü: “Zeytinyağında birinciyiz.
Sofralık zeytinde Manisa'nın ardına
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gerileyerek ikinci sıraya düştük.
Körfezde küçük kasabalar bizden
daha iyi biliniyor. Bizden popülerler.
Bu da Ayvalık. Bizim 10'da birimiz
üretim yapıyor. Ancak bizden daha
çok biliniyorlar. Ben tadım
yaptığımda bize öğretilen en iyi olan
Toskana yağlarına en yakın olarak
Aydın'da üretilen zeytinyağını
görüyorum. Ayvalık bizden küçük
ama bizden iyi pazarlıyorlar.
Zeytinyağında markalaşma ciddi
sorun. Markalaşmayı aştıktan sonra
pazar daha da gelişecektir. Burada da
büyük potansiyel olduğunu
düşünüyorum. Zeytinyağında bir
sorun daha var. Zeytinyağını AB'ye
ihraç etmek istediğimiz zaman
Türkiye'ye fon uygulanıyor. Bir türlü
bu aşılamıyor. Bunun yanında karışım
yağlar var. Devletin ciddi önlemler
alması gerekiyor. Gerçek zeytinyağını
korumak için yaptırımlar gerekiyor.”
BİRLİK OLMAZSA VERİM DE
OLMUYOR ?
Paneldeki konuşmacılar arasında yer
alan Hürriyet ekonomi yazarı Vahap
Munyar da tarımda Türkiye'nin
geldiği noktayı geçmişte yaşadıkları
örneklerle
anlattı.
Geçmişte
tarım
sektörüne
giren büyük
kuruluşların
kredi almakta
zorlandığını
anlatan
Munyar,
“Acıpayam'da
büyük bir
çiftlik
kurarken
kredi
arıyorlar.
Ziraat
Bankası'na
gidiyorlar.
Ancak o
dönemde
Ziraat
Bankası'nda
büyük

üreticiye kredi modeli yok. Sonunda
Denizbank'a gidiyorlar. Hakan Ateş
biz veririz' diyor. Ondan sonra tabi
Ziraat Bankası da büyüklere kredi
vermeye başlıyor” dedi. 1970'lerin
sonlarında Bülent Ecevit'in toprak
reformunu desteklediğini anlatan
Munyar, “Toprak halkın olmalı
diyordu. Bize çok mantıklı geliyordu.
Ancak yanlışlığı zamanla işin içine
girince anladık. Çok bölünce, birlikte
hareket edemiyorsunuz. Birlik
olmayınca verim elde etmeniz de
mümkün olmuyor” diye konuştu.
2009 yılında yaşadığı bir olayı anlatan
Munyar şunları söyledi: “Anadolu
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Özilhan ile ABD'de görüştük.
Brezilyalı Cutrale'yle ortak olup tarım
işine girmişlerdi. Uçakla portakal
bahçelerinin üzerinde yarım saat
boyunca uçtuk. Çok büyük alanlarda
tarım yapılıyordu. Türkiye'de 500
milyon lira yatırım yaptılar. 10 milyon
ağaç dikeceğiz dediler. Ancak
Türkiye'de büyük arazi bulmakta
zorlandılar. Türkiye'nin farklı
bölgelerinde parça parça araziler
kiraladılar. 4 milyon ağaç varlığına da
ulaştılar. 10 milyona ulaşmak için

sözleşmeli tarım modeli ile tarım
yapacaklarını söylediler. Şimdi 150
bin civarında aile ile çalışıyorlar. 3
bine yakın köyden ürün alıyorlar.
Keşke Türkiye'de kooperatifçilik
gelişse de verimler arttırılsa ve
maliyet düşürülse” dedi.
GENÇ NÜFUS TARIMA İLGİ
GÖSTERMİYOR
Aydın'ın bir tarım bir kenti oluğunu
dile getiren Aydın Ziraat Odası
Başkanı Rıza Posacı, “Aydın'da
geçmişte nüfusun yüzde 55'i tarımla
uğraşıyordu. Şu anda yüzde 35'lere
düştük. Ancak Aydın'daki her ailenin
bir tarım geliri vardır. Ben de tarımla
uğraşan bir aileden geliyorum.
Gelinen süreçte benden sonra tarım
yapacak bir aile ferdi yok gibi
gözüküyor. Tarıma rağbet eden genç
nüfus çok az. Tarım yıllarca popülist
şekilde idare edildi. '5 lira daha fazla
verelim bize oy ver' dediler. Böyle
olunca da yapısal problemler
çözülemedi. Türkiye Cumhuriyeti
kurulduğundan bu yana, herkes
çiftçiyi oy potansiyeli olarak gördü.
Pansuman tedbirlerle sorunlara
çözüm arandı” dedi.
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DOĞA TAHRİP EDİLMEMELİ
Tarımda yüksek maliyetlerle üretim
yapıldığını anlatan Rıza Posacı
sözlerini şöyle sürdürdü: “Pahalı
mazot, gübre, yem kullanıyoruz.
Destekler tabi veriliyor, yeterliliği
tartışılır. Tarım kanunu der ki tarıma
ayrılan bütçe gayri saﬁ milli hasılanın
yüzde 1'inin altına inemez. Ancak biz
daha bunu yakalayamadık. Aydın'da
jeotermal sıkıntımız da var. Burada
önemli nokta Elektrik açığını
kapatmaya çalışırken de doğayı tahrip
etmemek. Çevre bizim geleceğimiz.
Belediyelerimizin sanayilerin burada
büyük suçları var. Yeteri kadar özen
göstermiyorlar. Arıtmalar hala
yetersiz. Seul kentinde çıkan arıtma
suyu, şebekeye içme suyu olarak
verilebiliyor. Türkiye neden
yapmasın bunu. Bu güzelim
coğrafyayı hoyratça tüketiyoruz.
Jeotermale karşı değiliz ancak
jeotermalin de kesin kuralları olması
gerekiyor.”
Eylül 2017'de Denizbank olarak
'Deniz'den Toprağa' mobil tarım
uygulamasını hizmete sunduklarını
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ifade eden Denizbank Tarım
Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü
Canan Aytekin, “Bu uygulama 5
fonksiyondan oluşuyor. Üreticilerimiz
bu uygulama ile uzmanlara sorularını
iletip cevap alabiliyor, tarlada
yapılması gerekenler hakkında
bilgilere ulaşabiliyor. Hatta
kullanmadıkları dönemde traktörlerini
bile kiralayabiliyor” dedi.
ÇİFTÇİYE 'UYGULAMALI'
DESTEK
Tarımın ﬁnansmanı alanında hizmet
veren bir kurum oldukları kadar
üreticilere işlerinin her aşamasında
yardım eden bir kurum olmayı da hep
önemsediklerinin altını çizen
Denizbank Tarım Bankacılığı
Pazarlama Grup Müdürü Canan
Aytekin, “Burada bu işi üreticilerden
iyi biliyoruz gibi bir anlam çıkmasın,
amacımız üreticimizin sıkıştığı,
bilgiye ihtiyaç duyduğu, yardıma
ihtiyaç duyduğu yerde bilgi
birikimimiz doğrultusunda sorunları
çözmeye çalışmak” dedi.

100 BİN TAKİPÇİ
Tarım sektöründe doğru ve güncel
bilgiye erişimin çiftçiler için büyük
bir ihtiyaç oluğuna vurgu yapan
Aytekin, “Ayrıca her konuda soru
sorup en kısa sürede cevap
alabilecekleri, alanında uzman kişiler
ile bir çabaya gerek duymadan
iletişim kurabilmeleri üretimin
verimli hale getirilmesi için büyük bir
gereklilik. 2015 yılında bir saha
araştırması yaptık, bu araştırmanın
sonuçlarına göre üreticilerimizin
internet kullanım oranı
azımsanmayacak kadar yüksekti.
Internet erişimi olan bu kitle içinde
haftada bir Facebook kullananların
oranı yüzde 90, her gün Facebook
kullananların oranı yüzde 75
seviyesindeydi. Bu vesileyle; 2016
yılı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler
Gününde 'Deniz'den Toprağa'
Facebook sayfasını hizmete sunduk.
Bu sayfanın temel amacı tarıma dair
ne varsa; bir an önce, en doğru
şekilde üreticilerimize ulaştırmak,
onlardan her bir içeriğe yönelik gelen
soruları hızlıca cevaplayarak
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kafalarında bir soru işareti
bırakmadan bilgi akışı sağlamaktı.
Yani bu sayfayı bir nevi haber portalı
gibi kurguladık. Şu anda 100 bin
takipçiyi geçmiş durumdayız. Sadece
içerik paylaşmıyor gelen binlerce
soruyu sayfa üzerinden en kısa sürede
cevaplamaya çalışıyoruz” diye
konuştu.
UZMAN EKİP HAZIRLADI
Facebook sayfalarının yakaladığı bu
ivmenin kendilerini daha
kişiselleştirilmiş, bölge ve ürün
bazında farklılaştırılmış bir
danışmanlık hizmeti vermeye
yönelttiğine değinen Aytekin, “Bu
amaçla 20 Eylül 2017 tarihinde yine
aynı isimle 'Deniz'den Toprağa' mobil
tarım uygulamasını hizmete sunduk.
3.5 ay gibi bir sürede 25 bin üzerinde
indirme adedine ulaştık. Mobil
uygulamamamız piyasaya
sürülmesinin birinci ayında
Barcelona'da ﬁnans kurumlarının
inovatif ürünlerinin yarıştığı bir
oylamada 6 farklı uluslararası
rakibini geride bırakarak 'Yılın En İyi
Yeni Ürünü' ödülünü kazandı. Mobil
uygulamamız 5 ana fonksiyondan
oluşuyor. Tarlalarım menüsü altında
Tarla Ekle butonu ile yetiştirdiğiniz
ürüne dair lokasyon, ürün ve ürün
çeşidi, toprak ve sulama özellikleri,
ekim-hasat tarihleri gibi temel
bilgileri yaklaşık yarım dakikada
kaydederek tarlanızın sanal bir
benzerini oluşturuyorsunuz.
Uygulamamız; bu tarlada yer alan
bitkinin büyüme sürecini taklit ederek
her bir evre için gereken gübreleme,
sulama, ilaçlama önerilerini
kullanıcının cep telefonuna iletiyor.
Bu altyapı ve önerilerin tamamı
uzman yazılımcılar ve ziraat
mühendislerinden oluşan ekibimiz
tarafından oluşturuldu.
İlerleyen zamanlarda uydu takip
sistemleri ve sensörlerle bu yapıyı
entegre ederek bitkinin gelişimini
daha sağlıklı takip etmeyi ve o
bitkiye özel daha nitelikli öneriler
iletmeyi planlıyoruz” ifadelerini
kullandı.

2 SAATTE CEVAP
Bir diğer önemli fonksiyonlarının da
'Mühendise Sor' fonksiyonu olduğunu
söyleyen Canan Aytekin, “Üreticiler
ziraat mühendislerine video, fotoğraf,
ses kaydı ya da sadece metin yazarak
sorularını sorabiliyor. Sektör
açısından ziraat mühendislerinden
destek alabilmek önemli bir ihtiyaç.
Üreticimizin tarlasına dair bir sorunu
varsa, ürününe dair bir sorusu varsa,
herhangi bir duyuruya dair detaylı
bilgi almak istiyorsa tarlanızdan,
köyünden ayrılmasına gerek
kalmadan anında talebini ziraat
mühendislerine iletebiliyor. Bu sorular
konularında uzman ziraat
mühendislerinden oluşan ekibimizin
önüne düşüyor, en geç 2 saat
içerisinde mobil uygulama üzerinden
yazılı olarak ya da soru sahibi
uygulamayı indirdiği telefon
numarasından direkt aranarak cevabı
alıyor. Bu fonksiyon altında bir soru
sınırı ya da bir ücret yok; üreticimiz
istediği kadar soruyu ücretsiz olarak
sorabiliyor, cevabını en kısa sürede
alıp işlerini daha verimli hale
getiriyor, tarlasındaki
zararlılardan/hastalıklardan daha
kolay korunuyor” dedi.
“ÇİFTÇİYE 'KİRALIK TRAKTÖR”
Tüm bunlar dışında 'Hal / Borsa
Fiyatları' ile tarımsal ürünlerin farklı
hallerdeki ve borsalardaki ﬁyatları
anlık olarak üreticilere sunduklarını
anlatan Canan Aytekin, “Haberler
menüsünde tarım sektörüne dair tüm
gelişmeleri anlık olarak
üreticilerimizle buluşturuyoruz.
'Kiralık Traktör' menüsü altında ise
üreticilerimiz traktörlerini,
kullanmadıkları dönemlerde diğer
üreticilere kiraya verebiliyor ya da
talep ettikleri kriterlere göre kiralık
traktör arayabiliyorlar. Türkiye'de
toplam traktör adedi iyi
diyebileceğimiz bir sayıda ama bu
kaynağın orantılı bir şekilde
dağıldığını maalesef söyleyemeyiz.
Bu kaynağın imece kültürü ile etkin
bir şekilde kullanımı için, yılın sadece
belli dönemlerinde etkin şekilde
kullanılan traktörlerin diğer
dönemlerde çiftçilerimize gelir

getirmesi için böyle bir fonksiyon
tasarladık. Yakın zamanda buraya
kiralık arazi, kiralık ekipman gibi
tarım sektörü açısından gerekli diğer
bazı menüleri de ekleyeceğiz. İkinci
el satılık menüsü ile aynı zamanda
satılık ilanları da çiftçilerimizin
inceleyebilmesini sağlayacağız.
Müşterimiz olsun olmasın tüm
üreticilere hizmet veren bu yapının
kurulması ve yönetilmesi
konusundaki tüm giderler DenizBank
tarafından karşılanıyor ve ücretsiz
olarak sunuluyor” ifadelerini kullandı.
“ÜRETİCİ KART” 550 BİN
KİŞİYE ULAŞTI
550 bin kişinin kullandığı 'Üretici
Kart' hakkında da bilgi veren Canan
Aytekin “Hasat vadesinde
üreticimizin borcunu ödeyebilmesine
olanak sağlayan bu yapı ile
üreticilerin ﬁnansman ihtiyaçlarını,
ürünlerinin kazancını elde edene
kadar ertelemesinin; gübre, ilaç,
mazot gibi tarımsal girdi temin eden
ﬁrmaların sattığı ürünlerin bedelini
daha çabuk almasının yolunu açtık.
Ayrıca Petrol Oﬁsi, OPET, Lukoil,
Aytemiz gibi akaryakıt ﬁrmaları,
Toros Tarım, İGSAŞ, Gemlik Gübre
gibi gübre ﬁrmaları, Gediz Elektrik,
AYDEM gibi tarımsal elektrik satan
ﬁrmalar başta olmak üzere üretimin
devamı için elzem olan temel girdileri
satan büyük ﬁrmalarla yapılan ticari
anlaşmalar üreticilerimizin hem
ürünleri daha ucuza temin etmesinin
yolunu açtı hem de 5-6 ay vadede faiz
yüküne katlanmadan üreticilerin
kartla alışveriş yapabilmesini sağladı”
dedi.
%41: Denizbank'ın özel bankalar
arasında tarımdaki pazar payı
%13: Kamu bankaları dâhil
edildiğinde Denizbank'ın pazar payı
%14: Türkiye'de tarım bankacılığı
alanında hizmet veren banka sayısı
80 milyar TL: Türkiye'deki tarım
kredileri miktarı
1 milyon TL: Türkiye genelinde
Denizbank'ın müşteri sayısı
11 milyar TL: Denizbank'ın
üreticilere sağladığı ﬁnansmanın
büyüklüğü
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AYSER YATIRIMCILARA TANITILDI

Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından hayata geçirilen Aydın Serbest
Bölgesi (AYSER) projesi düzenlenen toplantı ile yatırımcılara tanıtıldı.

A

YSER Projesi için Ekonomi
Bakanlığı Serbest Bölgeler,
Yurtdışı Yatırım ve
Hizmetler Genel Müdürlüğü, Aydın
Sanayi Odası (AYSO), Aydın Ticaret
Odası (AYTO) ve Aydın Ticaret
Borsası (ATB) işbirliğinde AYSER
tanıtım ve bilgilendirme toplantısı
gerçekleşti.
“AYSER Projesi Aydın'a büyük katkı
sağlayacak”
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi
Çondur, AYSER projesinin Aydın
ekonomisine büyük katkı
sağlayacağını belirterek, “Aydın'ın
rekabet gücü açısından AYSER
önemli bir rol oynayacak. Aydın'ın
yüzde 6,5 olan işsizlik rakamının
daha aşağılara ineceğine inanıyoruz.
650 milyon dolar olan ihracatımızın
2023 hedeﬂeri doğrultusunda 2
milyar dolara çıkartacağız. İhracat
sıçramasını AYSER ile yapabiliriz
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”diye konuştu.
Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet
Yunus Şahin ise yaptığı konuşmada,
AYSER projesinin hayata geçirilmesi
için yaptıkları çalışmaları anlattı.
“Serbest bölge Aydın için olmazsa
olmazlarımız içinde yer alıyor”
AYTO Başkanı Hakan Ülken,
kurulacak olan serbest bölgenin Aydın
için olmzsa olmazları içinde yer
aldığını ifade ederek, “Aydın için
olmazsa olmazlarımızı 15 kalemde
sıraladık. Bunlar arasında Serbest
Bölge, havaalanı, fuar alanı, yüksek
hızlı tren, teknokent var. Aydın'ın

fertleri yumruğunu bir masaya
vurmazsa 15 yıl daha aynı konuları
konuşuruz. Ekip ruhuyla AYSER
projesini bu noktalara getirdik.
Denizli ve Doğu bölgelerindeki bazı
serbest bölgelerde kamulaştırma
maliyetlerinde devletin desteği oldu.
AYSER projesi için de Kalkınma
Bakanlığımızdan can suyu
bekliyoruz” dedi.
“Projede Oda başkanlarımızın katkısı
büyük”
Aydın Serbest Bölge Projesinde Oda
başkanlarının katkısının büyük
olduğunu dile getiren AK Parti Aydın
Milletvekili Mustafa Savaş,
“İnanıyorum ki sahiplenme ile projeyi
gerçekleştirip Aydın'ı hak ettiği yere
getireceğiz. Gerçekten de 650 milyon
dolar ihracat kentimize yakışmıyor.
Yanı başımızdaki Denizli 2,5 milyar
dolar ihracat gerçekleştiriyor. Aydın'ın
ufkunu açacak bu tür projelerle
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ihracatımızı 4 kat artacak. Aydın için 3 milyar dolar ihracat
asla hayal değil. AYSER projesiyle birlikte iş yapabilme
pratiğini de hayata geçirmemizi sağladı” diye konuştu.
Vali Köşger, “Proje için bürokrasiyi en aza indireceğiz”
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise AYSER projesinde
sürecin bürokratik engellerle uzamaması için gerekli
kolaylığın gösterileceğini belirterek, “ Aydın Serbest
Bölgesi, ihracat ve sanayide katma değer sağlanması için
önemli. Bu işin Ankara'daki boyutu belli bir merhaleye
geldi. Bundan sonra ilimizdeki bürokratik aşamalarda
Valilik olarak üzerimize düşeni yapacağız. Aydın'da taş
üstüne taş koyan herkesin yanındayız” diye konuştu.
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Uğur
Öztürk, Türkiye'de 1985 yılından bu yana faaliyet gösteren
serbest bölgelerin 18 ilde kurulduğunu ve iki ilde
kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Öztürk,
serbest bölgelerin sağladığı avantajlar konusunda bilgiler
verdi.
Aydın Ticaret Borsası salonundaki toplantıya Aydın Valisi
Yavuz Selim Köşger, AK Parti MKYK üyesi ve Aydın
Milletvekili
Mustafa Savaş,
Ekonomi
Bakanlığı Serbest
Bölgeler, Yurtdışı
Yatırım ve
Hizmetler Genel
Müdürü Uğur
Öztürk, AYSO
Başkanı Mehmet
Yunus Şahin, ATB
Başkanı Fevzi
Çondur, AYTO
Başkanı Hakan
Ülken, , daire
müdürleri,
bakanlık
yetkilileri ve
yatırımcılar
katıldı.
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ATB BİLİM SANAT MERKEZİ MÜDÜRÜ'NDEN ÇONDUR'A ZİYARET
Aydın Ticaret Borsası
Bilim Sanat Merkezi
Müdürü Serkan Sezik,
Aydın Ticaret Borsası
Başkanı Fevzi Çondur'a
bilgilendirme ziyaretinde
bulundu.
ATB BİLSEM Müdürü Serkan
Sezik'i Yön.Krl. Bşk.Yrd. Cengiz
Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup Er, Abdülkadir Yıldız,
Mustafa Akdam ve Genel Sekreter
Neslihan Koç karşıladı.
ATB Bilim ve Sanat merkezi
Müdürü Sezik; Fevzi Çondur'a
Başkanlık döneminin hayırlı olması
temennisinde bulunarak, Bilim ve
Sanat Merkezi hakkında güncel bilgi
paylaşımında bulundu. 2018 yılı
Ocak ayı itibariyle, Aydın ilindeki
ilk ve tek Bilim ve Sanat Merkezi
olarak hizmet vermeye devam eden
okulumuzda 12 öğretmen ve 372
öğrencisi bulunmaktadır.
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Bilindiği üzere Bilim ve Sanat
Merkezi ilköğretim ve ortaöğretim
çağındaki üstün yetenekli
öğrencilerin, geliştirerek bilimsel
düşünme ve üstün veya özel
yeteneklerini davranışlarla estetik
değerleri birleştiren, üretken,
problem çözen bireyler haline
gelmelerini sağlayan, özel eğitim
kurumudur, ifadelerine yer verdi.

ÜSTÜN ZEKÂLI
ÇOCUKLARIMIZA
KATKI SAĞLAMANIN
ONURUNU YAŞIYORUZ
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur, bilim ve sanata yatkın, çok
yönlü çocuklarımızın geleceğin ilim,
bilim ve sanatçıları olarak
yetiştirilmelerine katkı sağlamanın
onurunu yaşadıklarını ifade ederek,
üstün zekâlı çocuklarımızın
yeteneklerinin en iyi şekilde
geliştirilmesi ve ülkemize faydalı
bireyler olmalarının önünü açmak
için Bilim ve Sanat Merkezleri
önemli birer araçtır.

İçerisinde bulunduğumuz bilgi
toplumunda en büyük zenginlik
donanımlı insan gücü olduğunu
belirterek, geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın büyük başarılara
ulaşmasına katkı sağlayacak Bilim
ve Sanat Merkezimiz, değerli
üyelerimizin katkılarıyla yapılmıştır,
tekrar tüm üyelerimize sahsım ve
Aydın Ticaret Borsası adına
teşekkürlerimi sunuyorum
ifadelerine yer verdi.

2012 yılında protokolü imzalanan
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve
Sanat Merkezi'nin 2013 yılında,
dönem Valisi Kerem Al ile temel
atma töreni gerçekleştirilerek, 1 yıl
gibi kısa bir zaman diliminde Aydın
Valiliği ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde yatırım
tamamlanarak, TOBB Başkanı Sayın
M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun
teşriﬂeriyle 2014/Ekim ayında açılışı
gerçekleşmişti.
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İzgören'den, 'Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?' Semineri

A

YDIN Ticaret Borsası (ATB)
ve İŞKUR işbirliğinde
düzenlenen, Ahmet Şerif
İzgören'in 'Sizin Dükkân Torunlara
Kalır mı' adlı seminer, yoğun ilgi
gördü. İzgören, ülkede televizyon
izleyenin çok, kitap okuyanın çok az
olduğuna vurgu yaparak, eğitim
sisteminde değişiklik yapılması
gerektiğini söyledi.
İletişim uzmanı Ahmet Şerif
İzgören'in 'Sizin Dükkân Torunlara
Kalır mı' adlı seminer, ATB
Konferans Salonu'nda yapıldı. ATB
Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret
Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken,
Germencik Belediye Başkanı MHP'li
Ümmet Akın, Kuyucak Belediye
Başkanı AK Partili Metin Ertürk'ün
yanı sıra çok sayıda öğrenci ve aile,

seminere katıldı.
Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan
İzgören, "Global ekonomiye entegre
olma konusuna baktığımızda Türkiye,
140 ülke arasında 59'uncu sırada. Bu
ülke dünyanın en büyük 17'inci
ekonomisi arasında yer alırken, insanı
kalkınma sıralamasında ise 187 ülke
arasında 69. sırada. 1940'lı yılardan
bu yana Türkiye'nin milli geliri, her
10 yılda bir yüzde 45 artmıştır.
Ülkemizde çok sayıda küçüklü,
büyüklü şirket var. Türkiye'de
sigortasız çalışan işçi sayısı 10 milyon
500 bindir. İşçinin alnının teri
kurumadan, emeğinin verileceği bir
hadisin olduğu bir inancın altında
yapıyoruz. Sigortasız çalışan işçi
sayısı dolaysıyla da inanılmaz bir
vergi açığı ortaya çıkıyor. Eğer

vergiye sıkı bir denetim getirirsek,
ülkede vergi düzeni inanın
değişecektir" dedi.

'EVLERDEN İZDİVAÇ
PROGRAMI SESİ GELİYOR'
Konuşmasına devam eden İzgören,
"Türkiye'de 30 milyon kadından, 20
milyonu çalışmıyor ve evde oturuyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 20 yıl
önce sokakta yürüdüğünüzde her
evden dokuma
sesi geliyordu.
Ama şimdi
yürüdüğünüzde
evlerden
izdivaç
programı sesi
geliyor. Bunları
izleyen
kadınların çoğu
da evli. Hem
evlisin hem
izdivaç
programı

izliyorsun, bundan boş başka bir iş
olabilir mi. Bütün ülke oturmuş,
televizyon izliyor, böyle bir şey
olamaz. Kişi başına televizyona
ayırdığımız zaman, günlük 5.4 saattir.
Kitap okumada ise yıllık 6 saat
zaman ayırabiliyoruz. Bu veriler çok
önemlidir. Bu ülkede kitapların
kapağını açın başaracaklarınıza
inanamayacaksınız. Bizim eğitim
sistemimizi tamamen tekrar
kurmamız gerekiyor" dedi.
'ŞİRKETLER 7 YILDA BATIYOR'
Aile şirketlerinin ön planda olduğu
Japonya'yı örnek gösteren İzgören,
"Dünyadaki şirketlerin yüzde 75'i aile
şirketi. 100 yıllık şirket sayısı
Türkiye'de yaklaşık 50'dir.
Japonya'da ise 100 yılı aşkın 20 bin
şirket bulunuyor. Japonya'da bir otel,
1312 yıldır işliyor. 'İşyeri kurdum şu
kadar işçi çalıştırıyorum' diye
övünmeyin. Sen, senden sonra
işleyecek bir sistem bırakabiliyor
musun onu söyle. Türkiye'deki
şirketlerin yüzde 97'si ise 7 yılda
batmıştır" dedi. (DHA)
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AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN
NAZİLLİ TİCARET ODASI'NA İADE-İ ZİYARET
Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve
beraberindeki heyet geçtiğimiz
günlerde, yeni görevinden dolayı
ziyarette bulunan Nazilli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri
Aslan'ı makamında ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un
beraberinde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir
Yıldız ve Meclis Üyesi Ali Çevik, Rıza Uyar,
Ahmet Şenel, Mehmet Ali Avcu ile Genel Sekreter
Neslihan Koç yer aldı. Aydın Ticaret Borsası
Heyetini, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal
Yüzügüler ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali
Büyükkarıncalı ve Recep An karşıladı.
Yapılan görüşmede, Aydın ili ürünlere ilişkin
değerlendirmeler ve kurumlar tarafından
gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ﬁkir
alışverişlerinde bulunularak, Aydın, Nazilli ve
çevresinin kalkınması adına bölgedeki tüm Oda /
Borsaların birlikte hareket etmesi gerektiği
hususunda görüş birliğine varıldı.

AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN
KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ'NE İADE-İ ZİYARET
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Aydın Yönetim Kurulu
Başkanı Fevzi Çondur,
Meclis Başkan Yrd. Cihan
Can,Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Cengiz
Ülgen, Yönetim Kurulu
Üyesi Abdulkadir Yıldız ve
Meclis Üyesi Rıza Uyar,
Ahmet Şenel, Mehmet Ali
Avcu ile Genel Sekreter
Neslihan Koç, Aydın
Kırmızı Et Üreticileri
Birliği Başkanı Altan
Bilgen'e iade-i ziyarette
bulundu.
Aydın Ticaret Borsası
Heyetini karşılayan
Kırmızı Et Üreticileri
Birliği Başkanı Altan
Bilgen, Aydın Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Fevzi Çondur ve
beraberindeki heyete
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
sektör hakkında karşılıklı
ﬁkir alışverişinde
bulundular.
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
KARACAN'DAN BORSAYA ZİYARET

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve
Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, Ak Parti İl
Başkanı Ahmet Ertürk, Efeler İlçe Başkanı Çağatay
Gülaştı ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret
Borsası'nı ziyarette bulundu.
Karacan'ı Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu
Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Cengiz
Ülgen ve Genel Sekreter Neslihan Koç karşıladı. Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler

Başkanı Harun Karacan, Ekim Ayından bu yana Yönetim
Kurulu Başkanlığını yürüten Fevzi Çondur'a, “görevinin
hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; ziyaret için
teşekkürlerini sunarak, şahsını ağırlamaktan son derece
memnun olduklarını ifade etti.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla
İlişkiler Başkanı Harun Karacan Aydın Ticaret Borsası
tarafından; Aydın Kestanesinden imal edilmiş Kestane Şekeri,
Aydın İnciri, hediyeleri takdim edildi.
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AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN
AYDIN SANAYİ ODASI'NA İADE-İ ZİYARET
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı
A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu
Başkanı Fevzi Çondur ve
beraberindeki heyet geçtiğimiz
günlerde Çondur'a yeni görevinden
dolayı ziyarette bulunan Aydın Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Yunus Şahin'i makamında
ziyaret etti.

Erdel ve Çondur'un beraberinde,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup Er, Mustafa Akdam Meclis
Üyesi Adnan Bosnalı, Rıza Uyar ve
Erkan Aslan ile Genel Sekreter
Neslihan Koç yer aldı. Aydın Ticaret
Borsası Heyetini, Aydın Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet

Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Salih Fahlioğulları ve
Merve Alpargun Altıntaş, Yönetim
Kurulu Üyesi Sinan Yılmaz karşıladı.
Yapılan görüşmede, kurumlar
tarafından gerçekleştirilen çalışmalara
ilişkin değerlendirmeler yapılarak,
karşılıklı ﬁkir alışverişinde
bulunuldu.

ATB'DEN AYDIN PAMUK TARIM
SATIŞ KOOPERATİFİNE ZİYARET
S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış
Koopertaﬁ Yönetimine Aydın Ticaret Borsası tarafından
ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyarete Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur, Meclis Başkan Yrd. Cihan Can, Yönetim Kurulu
Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi
Abdülkadir Yıldız, Mustafa Akdam, Meclis Üyesi Ali Çevik,
Rıza Uyar, Ahmet Şenel, Erkan Aslan ile Genel Sekreter
Neslihan Koç katılım sağladı. Aydın Ticaret Borsası heyetini;
S.S. Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiﬁ
Yönetim Başkanı Doğan Altan, Başkan Vekili Ali Kılıçaslan
ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Önal karşıladı.
Yapılan ziyarette kurumlar tarafından gerçekleştirilen
çalışmalar hakkında bilgi vererek, sektörel sorunlar ve çözüm
önerileri hakkında karşılıklı ﬁkir alış verişinde bulunuldu.
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PAMUK İÇİN ORTAK TALEP
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur ve S.S. Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatiﬁ Yönetim Başkanı Doğan Altan
17.09.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile
“2017 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve
çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka
arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde
belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz”. maddesinin
revize edilmesi gerektiğini ifade ederek, pamuk çiftçisinin
zarar göreceğini vurguladı.

HABER

GTİ AŞ GENEL KURULU
HİSARCIKLIOĞLU'NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gümrük ve Turizm
İşletmeleri (GTİ) AŞ
Genel Kurulu, TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun
katılımıyla Ankara'da
gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Genel
Kurul'da yaptığı
konuşmada GTİ'nin
gerçekleştirdiği başarılı
çalışmalarda emeği
geçenlere teşekkür etti.

dolayı bütün Türkiye çekiyordu. O
dönemde hükümetimize dedik ki,
'verin biz yapalım'. Onlar da bu
camiaya güvenip verdiler. Biz bu işi
hayal edip yola çıktığımızda 137 Oda
ve Borsamız bizi anladı, bu işe emek
ve gönül verdi. Yine kültürümüzde
bir söz var: 'Birlikte rahmet ve
bereket, ayrılıkta azap vardır' Bu
birlik-beraberlik olunca bereket de
geldi” dedi.
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir
proje olmadığına dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Çok açık
söylüyorum GTİ A.Ş bugün
Türkiye'nin en önemli değerlerinden,
en çarpıcı başarı hikâyelerinden
biridir. Her şeyden önce bu başarı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
camiasının vizyonunun ve birlikten
doğan gücümüzün eseridir. Sizin
eseriniz. Bir araya geldiğimizde neler
kazanabileceğimizin, ülkemize neleri
kazandırabileceğimizin en somut
göstergesidir” şeklinde konuştu.

“Niyet hayırsa, akıbet hayır olur”
diyen Hisarcıklıoğlu, 2005 yılında bu
işe hayırlı niyetle başladıklarını
vurgulayarak, Türkiye'nin dış
ticaretinin yarısının kara gümrük
kapılarından yapıldığını ama yıllarca
Gümrük kapılarına yatırım
yapılmadığı için, kötü koşullardan
dolayı bir sürü problem çıktığını ve
ek maliyetlere neden olduğunu
söyledi.

GTİ AŞ.'nin bugün kamu-özel sektör
işbirliğinin en başarılı örneği haline
geldiğini belirten TOBB Başkanı,
sadece Türkiye'de değil, dünyada
örnek proje haline geldiğini söyledi.

Bu sıkıntıyı üyelerini çektiğini ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Sınır
kapılarındaki güvenlik sorunlarından

Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Milletler'in
de bu projeyi bütün dünyaya
gösterdiğini, 'Gümrüklerinizi güvenli

ve hızlı hale getireceksiniz Türkiye
gibi yapın, TOBB gibi yapın'
dediklerini aktardı.
Bu kapsamda bölge ülkeleri ile
çalışmaya başladıklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, “İşte Türkiye'nin
edindiği bu tecrübe ve oluşturduğu
örnek modeli, İpek yolu üzerindeki
ülkelere uygulayabilirsek, o zaman
kazanan biz olacağız, coğrafyamız
olacak.
Şimdi bu amaçla bölge ülkelerinin
gümrük kapılarının modernizasyonu
noktasında da önemli bir noktaya
geldik. İran ve Orta Asya ülkelerinde
bu konuda çalışmaya başladık.
İnşallah hep birlikte bunu da
başaracağız” dedi.
Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ)
AŞ Genel Kuruluna Borsamızı
Temsilen Yönetim Kurulu Başkan
Yrd. Cengiz Ülgen katılım sağladı.
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MAKALE
Yazar Hakkında: 1967'de Eskişehir'de doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi
Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında yüksek lisans ve 2013
yılında da Tarım Politikası ve Yayım dalında doktora eğitimini tamamladı. 2001
yılından bu yana Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı personeli olarak çalışmaktadır.
Halen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Tarım
Ekonomisi Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Gözden Kaçan Konu: Çiftçi Hakkı
Yerel çeşitler ve bunlara ait
geleneksel bilgiler kuşaktan kuşağa
aktarılarak yaşamaktadır. Hem
tohumlar hem de onlara ait bilgiler,
giderek azalsa da yaşam devam ettiği
için sürekli evrim geçirmektedir. Bu
tohumlara ait yaratıcılık ve bilgiler,
on binlerce yıldır devam eden
kolektif bir çabanın sonucunda
oluşmuştur. En güzel, sağlıklı ve
uygun tohumu ayırarak, koruyarak ve
birbiriyle takas ederek bugünlere
ulaştıranlar öncelikle çiftçilerdir.
Tohumun kendisindeki genetik
bilginin mülkiyetine sahip olmayı hiç
aklına getirmeyen çiftçiler, bugünkü
çeşitliliği oluşturmuş ve bu önemli
zenginliği yaratmışlardır. Tohumların
genetik bilgisinin mülkiyetine sahip
olmaya olanak tanıyan ve özelleştiren
“sınai-ﬁkri mülkiyet yasaları” ise
genetik çeşitlilikte daralmaya neden
olmuştur.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde
de “çeşit” tanımı yasa ile
belirlenmiştir. Tanıma uyduğu için
ticari tohumlara yasal geçerlilik
kazandırılmış, “yerel çeşitler” ise
hukuki açıdan tanımsız
kalmıştır. Oysaki ticari
çeşitlerin tümü yerel
çeşitlerden ve yabani
akrabalarından
geliştirilmiştir.
Yerel çeşitler, “genetik
kaynak” olarak
tanımlanmaktadır. Genetik
kaynaklar ıslahçılar ve
bilim insanlarının yeni
çeşitleri geliştirmek için
ihtiyaç duyduğu genlerin
elde edildiği materyaller
olarak tanımlanmaktadır.
Bu kaynakları
kullananların özel şirket ya
da son yıllarda giderek
azaldığı gibi kamudan
olmasının; yerli veya
yabancı kişi ve
kurumlardan olmasının bir
ayrımı yoktur. Böyle
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devam ederse belki de yakın bir
gelecekte gen kaynaklarının
tamamıyla özelin kullanımına ve
hizmetine açılması tehlikesi ile karşı
karşıya kalacağız.
Bugün birçok ülkede tarımsal üretim
tehdit ve tehlike altındadır. Yerel
çeşitlere sadece ıslah malzemesi
olarak bakmak, tarımsal biyoçeşitlilik
kaybı açısından büyük tehlikeler
yaratmaktadır. Ayrıca bunları
kullanan, muhafaza eden başta
kadınlar olmak üzere küçük
çiftçilerin tarımdaki devamlılığı
bakımından da riskli bir durum
bulunmaktadır.
Yerel çeşitleri muhafaza edip
bugünlere aktaran çiftçilerin
birtakım hakları bulunmaktadır!
Bu haklar günümüzde bazı
uluslararası anlaşmalarla kabul
edilmiş olsa da görmezden
gelinmektedir. Bu anlaşmaların en
önemlilerinden biri BM Biyoçeşitlilik
Sözleşmesi'dir ve genetik kaynakların
kullanımından ortaya çıkan faydaların
adil ve eşit paylaşımına uluslararası

Dr. Zerrin ÇELİK
Ziraat Y. Mühendisi
bir çerçeve sağlamak amacıyla
imzalanmıştır. Sözleşme, ülkelere
kendi sınırları içerisinde biyolojik
çeşitlilik değerlerini ve doğal
kaynaklarını belirleme, koruma ve
sürdürülebilir bir şekilde kullanma
yükümlülüğü vermektedir. Bununla
beraber “yerel çeşitlerin” hukuki
statüden yoksun olmasına yönelik
iyileştirici bir yaptırım
bulunmamaktadır ve bu konu
devletlerin kendi sorumluluğuna
bırakılmıştır [1].
Diğer bir önemli antlaşma da 2002
yılında imzalanan Gıda ve Tarım için
Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası
Antlaşması'dır. Bu antlaşmanın bazı
maddeleri “Çiftçi Hakları” ile
ilgilidir.

MAKALE
Maddeler;
Ÿ Sözleşme taraﬂarı özellikle
menşei merkez ile ürün çeşitlilik
merkezindeki yerel topluluklar ile
dünyanın bütün bölgelerindeki
çiftçilerin önemli ölçüde katkı
sağladığını ve bütün dünyada gıda
ve tarımsal üretimin temelini
oluşturan bitki genetik
kaynaklarının korunması ve
geliştirilmesi için bu katkının
devam edeceğini kabul
etmektedir.
Ÿ Sözleşme taraﬂarı, gıda ve tarım
için bitki genetik kaynakları ile
olan ilişkisinden dolayı, Çiftçi

Haklarının hayata geçirilmesi
sorumluluğunun ulusal
hükümetlerde olduğu hususunda
mutabıktırlar. Gereksinim ve
önceliklerine uygun olarak,
Sözleşmeye imza koyan her bir
Taraf ulusal mevzuatlarına tabi
olarak ve uygun görüldüğü
ölçüde, aşağıdakiler de dahil
olmak üzere, Çiftçi Haklarını
koruma altına almak ve teşvik
etmek için önlemler alacaklardır:
Bu önlemler;
Ÿ Gıda ve tarım için bitki genetik
kaynakları konusunda geleneksel
bilgilerin korunması;
Ÿ Gıda ve tarım için bitki genetik
kaynaklarının kullanılmasından

doğan yararların eşit olarak
paylaşılması hakkı ve gıda ve
tarım için bitki genetik
kaynaklarının korunması ve
sürdürülebilir kullanımı ile ilgili
konularda ulusal düzeyde karar
alma sürecine katılım hakkı.
Ÿ Bu maddede yer alan hiç bir
hüküm ulusal kanunlara tabi
olarak ve uygun görüldüğü
ölçüde, çiftçi tarafından ayrılmış
tohum üretim materyalinin
saklanması, kullanımı, değişimi,
ticareti ve satışı ile ilgili olarak
çiftçilerin sahip olduğu hakların
kısıtlanması şeklinde

yorumlanmayacaktır [2].
Kısacası;
Gıda ve tarım bitkileri genetik
kaynaklarının yani yerel çeşitlerin
adil ve eşit bir biçimde kullanılması
ve bu konuda karar alma sürecine
katılım ile çiftlik şartlarında
muhafaza edilen tohum ile diğer
üretim materyallerinin muhafazası,
kullanımı, ticareti ve satışı için bu
Antlaşmada tanınmış olan haklar ile
Çiftçi Haklarının, ulusal ve
uluslararası düzeyde
gerçekleştirilmesi bakımından önemli
olduğu kabul edilmektedir (3).
Yerel çeşitler ve onların tohumları
çok eskilerden kalma önemli bir

mirastır. İçinde yaşamı barındıran
ortak mal varlığımız ve
zenginliğimizdir. Tohumların genetik
bilgisinin mülkiyetini sahiplenmek,
yaşamın ele geçirilmesi çabaları
olarak nitelendirilebilir. Bununla
beraber sınai-ﬁkri mülkiyet haklarına
yönelik gelişmeler, ancak yerel
çeşitlerin gerçek geliştiricisi ve
yaşatıcısı olan çiftçilerin ve çiftçi
gruplarının haklarına koruma
getirecekse kabul edilebilir. Yürütülen
tüm çalışmaların ve düzenlemelerin
çiftçi haklarını kapsayıcı şekilde
yapılması, yerel çeşitlerin topluluk
temelinde korunması ve geliştirilmesi,

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
yeniden üretilebilen tohumlar
üzerinde yoğunlaşması
gerekmektedir. İşte ancak o zaman
gerçek anlamda adil ve eşit
kullanımdan söz edebiliriz.
Kaynaklar:
1. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1996, BM Biyoçeşitlilik
Sözleşmesi Biyogüvenlik Cartagena Protokolü, Anıl
Matbaa ve Ciltevi, Ankara.
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2005, Gıda ve
Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun,
https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5414.html (Erişim
tarihi: 23 Nisan 2016).
3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), 2010,
Gıda ve Tarım Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası
Antlaşması, 2004, www. tagem.gov.tr/mevzuat (Erişim
tarihi: 18 Temmuz 2010).
4. Apelasyon 2018-Nisan / Sayı 53
Görseller:
1.Arşiv
2.Dünya Gazetesi
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AYDIN TİCARET BORSASI ÖNCÜLÜĞÜNDE,
KAMU KURUM VE MESLEK KURULUŞLARININ
KATKISI İLE DÜZENLENEN 6. AYDIN
ULUSLARARASI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI
KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI

A

ydın Pamuk Teşhir
Salonunda gerçekleşen 6.
Tarım Fuarının açılışını
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger,
Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın
Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu
Başkan Yrd. Cengiz Ülgen ile
birlikte yaptı.
312 ﬁrmanın katılım sağladığı fuarın
açılışının ardından Vali Köşger ve
beraberindeki heyet, fuardaki
stantları gezerek ürünler hakkında
ﬁrma yetkililerinden bilgi aldı. 18
Şubat 2018 Pazar gününe kadar açık
olacak fuara ilginin büyük olması
bekleniyor.
Aydın'ın tarım alanında Türkiye'nin
önemli üretim merkezlerinden birisi
olduğunu belirten Aydın Valisi
Yavuz Selim Köşger, “Türkiye'de
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birçok ürünün en çok üretildiği il
Aydın'dır. İncir ve Zeytin'de Türkiye
birincisidir. Bu tür tarım fuarları
çiftçilerimizin teknolojiyle tanışması
ve teknolojinin bilimin tarımın
emrinde kullanması açısından
önemli işlevler görüyor. Bu tür
fuarların artması lazım. Biz de bu
fuarı genişleterek daha da iyi hale
getirmemiz lazım. Fuarımızın yeri
yok mesela, yer temin edilmesi ve

fuarların getirilmesi gerekli. O
anlamda inşallah bundan sonra
çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
Özlem Çerçioğlu'da, bu fuarların
bundan sonra dünya çapında
olacağını belirterek, “Büyükşehir
Belediyesi olarak tüm desteği
vermeye hazırız. Aydın Tekstil
alanının içinde eski fabrika alanı var.

HABER
Bütün projeleri onaylandı. Bu alanı
en kısa süre içinde tamamlayarak
tarım fuarlarını ve diğer fuarları da
Aydın Tekstilin içinde yapacağız”
dedi. Aydın Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Bahri Erdel ise tarım
fuarının açılışını gerçekleştirdiklerini
ifade ederek, “Tarım fuarı Aydın için

çok önemlidir. Çünkü Aydın halkının
büyük bir kesimi geçimini tarımdan
sağlamaktadır. Aydın Ticaret Borsası
olarak bu fuarı çok önemsiyoruz.
Fuarımızda satıcı ile alıcıyı
buluşturuyoruz. Burada ﬁrmalar
ürünlerini sergiliyor. Üreticilerde
beğendikleri ürünlerden satın alma

imkânına sahip oluyorlar. Bu yıl
gerçekleştirdiğimiz uluslararası
fuara 312 ﬁrma katıldı ve satışların
da geçen yıllara nazaran daha
yüksek olacağına inanıyoruz” diye
konuştu.
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Aydın Ticaret Borsası
“Zeytin Dalı Harekatı”
Basın Açıklamasında Yerini Aldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve ona
bağlı 365 oda ve borsa,
ortak bir açıklama ile Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin
Dalı Harekatı'na tam destek verdi.
TOBB'da gerçekleştirilen,
açıklamanın yapıldığı toplantıya
Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur
katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve ona bağlı 365 oda ve
borsa, ortak bir açıklama ile Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü
Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek
verdi.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde bir
araya gelen oda ve borsaların

Harekata ilişkin açıklamada,
“Türkiye'de iş alemini temsil eden
Oda ve Borsa camiası olarak bu
ortak açıklamayı yapıyoruz. Bizler
ulusal güvenliğimizi korumak
amacıyla devletimizin başlattığı
Zeytin Dalı harekâtının, haklı ve
meşru olduğuna inanıyor ve
destekliyoruz. Bu harekâtın,
ülkemizin sınır güvenliğini
sağlamak, hem kendisi, hem de
bölge ülkeleri için tehdit oluşturan
terör koridorunu ortadan kaldırmak
için olduğunu görüyoruz. Masum
insanları katleden ve ülkemizin
güvenliğine de açık tehdit oluşturan
terör gruplarına sessiz kalmamızı
kimse beklemesin. Bölge, terör
örgütlerinden temizlenerek, huzur,
güven ve barış ortamı yeniden tesis
edilmelidir. Fırat Kalkanı ile
başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla
devam eden operasyonlarıyla
Türkiye, terör örgütlerine ve
destekçilerine gereken cevabı en
güçlü şekilde vermektedir.
Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm
küresel iş örgütlerini de, teröre karşı
ortak duruş sergileme yönünde
niyetlerini açık bir şekilde
göstererek, ülkemize destek

vermeye davet ediyoruz.

TOBB ve 365 Oda-Borsa
olarak milletimizin,
devletimizin yanındayız.
Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü,
huzurunu bozma niyetinde olanların
da karşısındayız. Bizler ülkemiz ve
milletimiz için daha büyük bir
azimle çalışacak ve Türkiye'yi
büyük hedeﬂerine taşıyacağız.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin
kıymetini aklımızdan çıkarmayarak
omuz omuza verelim. Yeter ki
birbirimizi sevelim, birbirimize
inanıp, güvenelim. Türkiye iş
dünyası olarak dualarımızla ve
bütün gönlümüzle devletimizin ve
kahraman askerlerimizin
yanındayız.
Hayatını kaybeden bütün
şehitlerimize Allah'tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Allah, Mehmetçiğimizi korusun,
Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve
yardımcımız olsun.” İfadelerine yer
verdi.
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ATB'DEN GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI
ÜMMET AKIN'A İADE-İ ZİYARET

A

ydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur ve beraberindeki
heyet geçtiğimiz günlerde, yeni
görevinden dolayı ziyarette bulunan
Germencik Belediye Başkanı Ümmet
Akın'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete Aydın Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur, Meclis Başkan Yrd. Cihan

Can, Yönetim Kurulu
Başkan Yrd. Cengiz Ülgen,
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdülkadir Yıldız, Mustafa
Akdam, Meclis Üyesi Ali
Çevik, Rıza Uyar, Ahmet
Şenel, Erkan Aslan, Mehmet Ali Avcu
ve Genel Sekreter Neslihan Koç katılım
sağladı. Germencik Belediye Başkanı
Ümmet Akın Aydın Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur ve beraberindeki heyeti
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
teşekkürlerini ifade etti.

SAKARYA TİCARET BORSASI'NDANAYDIN TİCARET BORSASI'NA ZİYARET

S

akarya Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Recep Pulat, Meclis
Üyesi Kenan Akcan, Yönetim
Kurulu Üyesi Levent Ali Kopal, 6.
Komite Başkanı Fikret Aydın, 1.
Meslek Komitesi Başkan V. Zübeyir
Bozkır, 6. Meslek Kom. Üyesi Osman
Yavuz, Bilal Çavdar, Borsa Tescil
Müdürü Murat Erkul ve Memur Zafer
Kaçar Aydın Ticaret Borsasını
ziyarette bulundu. Sakarya TB
heyetini Aydın Ticaret Borsası Meclis
Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim
Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen,
Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir
Yıldız, Mustafa Akdam, Meclis
Üyeleri Rıza Uyar, Ahmet Şenel ve
Erkan Aslan karşıladı. Gerçekleşen
ziyarette; Aydın Ticaret Borsası
Laboratuvartları A.Ş. tarafından 2006
yılında verilen danışmanlık ile kurulan
Sakarya Mitoksin Laboratuvarı

hakkında karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunarak, Aydın
Ticaret Borsası Laboratuvar
birimleri hakkında Sakarya TB
heyetine bilgiler aktarıldı.
6. Uluslararası Aydın Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Fuarını
Ziyaret Ettiler
Aydın Ticaret Borsası ve
Laboratuvar ziyareti sonrasında,
Sakarya TB heyetine bu yıl 6.sı
gerçekleşen Uluslararası Gıda,
Tarım ve Hayvancılık fuarı ziyaret
edilerek, fuar hakkında bilgi
aktarımı sağlandı.
Aydın Ticaret Borsası Meclis
Başkanı A. Bahri Erdel, Sakarya
Ticaret Borsası'na ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, kurumlar arasında
işbirliğinin önemini vurguladı.

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Recep Pulat; Aydın Ticaret Borsası Meclis
Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Üyeleri ve
Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini
iletti.

AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN İŞKUR MÜDÜRÜ TERZİ'YE ZİYARET

A

Terzi'ye, İŞKUR tarafından sağlanan
destekler hakkında bilgi almak ve
istişarelerde bulunmak amacıyla
ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Rahmi

Çalışma ve İş Kurumu Aydın Müdürü
Rahmi Terzi; Aydın Ticaret Borsası
Meclis Başkanı A.Bahri Erdel,
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur ve heyeti ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
kurumları tarafından sağlanan

ydın Ticaret Borsası Meclis
Başkanı A.Bahri Erdel,
Yönetim Kurulu Başkanı
Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu
Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Meclis
Üyesi Ahmet Şenel ve Genel Sekreter
Neslihan Koç Çalışma ve İş Kurumu
Aydın Müdürü Rahmi Terzi'yi
makamında ziyaret etti.
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TUNAY ÇOBAN, KAMU-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ)
KAPSAMINDA AYDIN TİCARET BORSASINI ZİYARET ETTİ

A

ydın Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Tunay
Çoban Kamu Sanayi
İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Aydın
Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.
Tunay Çoban'ı Aydın Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur, Yönetim Kurulu Başkan
Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Akdam ve Genel
Sekreter Neslihan Koç karşıladı.
Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Tunay Çoban, Kamu Sanayi
İşbirliği (KÜSİ) kapsamında

gerçekleştirilen faaliyetler
hakkında bilgilendirmede
bulundu.
Aydın Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
Fevzi Çondur, yapılan
ziyaret ve
bilgilendirmeden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Aydın Ticaret Borsası
olarak ilimiz ürünleri konusunda
yapılacak her türlü çalışma da
destek olacaklarını belirterek,
sektörel olarak karşılaşılan

sorunların, sektörle bir araya
gelerek tespit edilmesi ve çözüm
yollarının aranmasının, bu bağlamda
kurumlar arası işbirliğinin önemini
vurguladı.

ERDEL 6.ULUSLARARASI AYDIN TARIM, GIDA
VE HAYVANCILIK FUARINI DEĞERLENDİRDİ
“HEDEFLEDİĞİMİZ BAŞARIYA ULAŞTIK”

1

5-18 Şubat 2018 tarihleri
arasında Aydın Pamuk Tariş
depolarında 6.sı gerçekleşen
Uluslararası Gıda, Tarım ve
Hayvancılık fuarı; 62'si uluslararası
olmak üzere 318 ﬁrma ve 484 marka
ile 193.000 ziyaretçiyi ağırladı.
Hedeﬂediğimiz Başarıya Ulaştık
Aydın Ticaret Borsası Meclis
Başkanı A.Bahri Erdel.6.
Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve
Hayvancılık Fuarı hakkında
değerlendirmede bulundu. Erdel, “6.
Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve
Hayvancılık Fuarı için
hedeﬂediğimiz başarıya ulaştık.
62'si uluslararası olmak üzere, 318
ﬁrmanın 484 marka ile stant açtığı
fuarda, ﬁrmalar ile çiftçilerimizi bir
araya getirdik. Fuara Antalya,
Manisa, Muğla, Uşak, Isparta,
Burdur, Balıkesir, Çanakkale, İzmir,
Denizli, Kütahya gibi illerden de pek
çok ziyaretçi katıldığını ifade etti.
Fuarımızı 55 Milyon TL'nin
Üzerinde Sıcak Satışla Bitirdik
Erdel; Aydın İlimizin tarım
potansiyelini göz önüne aldığımızda,
düzenlenen Tarım, Gıda ve

Hayvancılık fuarı ilimiz için büyük
önem taşımaktadır. Bu yıl fuarımızı
yaklaşık 193.000 ziyaretçi ve 55
milyon TL.'nin üzerinde sıcak
satışla bitirdik. İlimiz; bu
potansiyeli ile modern bir fuar
alanına sahip olursa Tarım, Gıda ve
Hayvancılık Fuarı ve ilimize

kazandırılacak birçok yeni fuar ile
ilimizin birçok özelliğinin yanında,
fuar kenti olarak da bilinirliğinin
artacağını vurguladı.
Destek Sağlayan Kurumlarımıza ve
Fuarımıza Sahip Çıkan Aydınlılara
Teşekkür ederiz
Erdel sözlerinin devamında; “Aydın
Ticaret Borsası başvurusu ve Kobi
Fuarcılık Ltd.Şti. işbirliği ile
gerçekleşen fuarın her geçen yıl,
artarak büyüme trendi içerisinde
olması bizlere gurur yaşatmaktadır.
Kobi Fuarcılık ﬁrmasına ve Fuarı
destekleyen, T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Aydın
Valiliği, TOBB, KOSGEB, T.C.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, T.C.
Efeler Belediyesi, Adnan Menderes
Üniversitesi, Aydın Sanayi Odası,
Efeler Ziraat Odası, Aydın Makine
Mühendisleri Odası, Aydın
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği,
TÜMSİAD, Ziraat Mühendisleri
Odası ve S.S. 46 Nolu Aydın
PTSK'ya ve Fuarımıza sahip çıkan
Aydınlılara Aydın Ticaret Borsası
adına teşekkürlerimizi sunuyorum.”
ifadelerine yer verdi.
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TARİŞ İNCİR BİRLİĞİ'NDEN
AYDIN TİCARET BORSASI'NA
ZİYARET
S.S. Tariş
İncir Satış
Kooperatiﬂeri
Birliği
Başkanı
Mustafa
Bircan ve S.S.
6 Nolu Germencik İncir Tarım Satış Kooperatiﬁ
Başkanı Ersin Gacar, Aydın Ticaret Borsası'na
ziyarette bulundu.
Tariş İncir Satış Kooperatiﬂeri Birliği Başkanı
Mustafa Bircan ve beraberindeki Germencik İncir
Tarım Satış Kooperatiﬁ Başkanı Ersin Gacar'ı, Aydın
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel,
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim
Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi
Adnan Bosnalı, Ahmet Şenel ve Mehmet Ali Avcu ile
Genel Sekreter Neslihan Koç karşıladı.
Yapılan görüşmede, Aydın ili ürünlerine ilişkin
değerlendirmeler ve kurumlar tarafından
gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ﬁkir
alışverişlerinde bulunuldu.

AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN
VALİ KÖŞGER'E ZİYARET
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel,
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis
Başkan Yrd. Kazım Günaydın Yönetim Kurulu Başkan
Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir
Yıldız ve Mustafa Akdam Meclis Üyesi Ali Çevik,
Ahmet Şenel Vali Yavuz Selim Köşger'e ziyarette
bulundu. Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; 6. Aydın Uluslararası
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına verdikleri
destekleri için teşekkürlerini iletti. Yapılan ziyaret
sonrasında Aydın Ticaret Borsası heyeti, Vali Yavuz
Selim Köşger'e Aydın İncir'i ikram ettiler.

GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI

BUZAĞILARI YAŞATALIM PANELİ

TOBB Oda / Borsa Genel Sekreterleri Bilgilendirme
Semineri, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.
2 gün süren seminerin kapanış oturumunda Genel
Sekreterlere hitap eden TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa camiası
olarak tek bir aile olduklarını vurgulayarak, “Türkiye'nin
her kesiminden, her sektöründen şirketleri, girişimcileri
temsil eden, tek meslek örgütüyüz. Gücümüz de,
birliğimizden, birbirimize sımsıkı kenetlenmiş olmamızdan
geliyor. Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bu camianın
farkıdır. Başka kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne
çıkartan en büyük özellik budur” dedi.
Hisarcıklıoğlu, camia olarak büyük işler ve hizmetler
yaptıklarını, tüm bunların arkasındaki asıl kişilerin Genel
Sekreterler olduğunu belirterek, “Sizler başarılı işler
yaptığınızda, biz de başarılı oluyoruz. Böylece hepimizin
gücü ve itibarı da artıyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu TOBB olarak kendilerine düşen görevin,
Genel Sekreterleri en iyi şekilde hazırlamak ve bilgi ile
donatmak olduğunu ifade etti.
TOBB ve Oda/Borsaların verdiği hizmetler ve yaptığı
faaliyetler ile Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da
örnek alınır hale geldiğini, tüm bu çevre coğrafyanın rol
modeli ve ilham kaynağı olduğunu anlatarak, Genel
Sekreterlerle gurur duyduğunu, başarılı çalışmalarının
devamını dilediğini söyledi.
TOBB'da gerçekleştirilen Genel Sekreterler Bilgilendirme
toplantısına Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Neslihan
Koç katıldı.

T.C. Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ev
sahipliğinde
gerçekleşen
Buzağılarımızı
Yaşatalım
Konulu Panele
Meclis Başkanı
A.Bahri Erdel
ve Meclis
Başkan Yrd.
Cihan Can
katılım sağladı.
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AYDINLI KADIN GİRİŞİMCİLER
ÜRÜNLERİNİ SERGİLİYOR

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Aydın
Girişimciler Kurulu ve
Aydın Kadın Girişimciler Derneği iş
birliği ile düzenlenen el işi
sergisinin açılışı yapıldı.
Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilen ve
Aydınlı kadın girişimcilerin ürünlerini
tanıtma imkânı bulduğu serginin
açılışını Aydın Valisi Yavuz Selim
Köşger yaptı. Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger sergiyi çok beğendiğini
ve alışveriş yapma imkânı da
bulduğunu kaydederek, "Bu işe emeği
geçen bütün hanımefendilere teşekkür
anlamında da beklediğimiz bir şey.
Bunda emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum" dedi.
Bu tür organizasyonları
desteklediklerini belirten Aydın
Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur
"Aydın Ticaret Borsası himayesinde
bulunan TOBB Aydın Kadın
Girişimciler Kurulunun
organizasyonu ile yapılan "El ele,
ediyorum. Kadın girişimciler grubu
başta olmak üzere burada el emeği
göz nuru ürünlere gönül veren
hanımefendilere teşekkür ediyorum.
Kadının girişimci olarak iş hayatının
içinde yer almasına, Aydın'a gelen
turistlere yerel ve yöresel el emeği
göz nuru ürünlere ihtiyacımız var.
Yani dışarıdan gelen çakma ürünlere
ihtiyacımız yok. Burada insanın
kendisinin üretmesi ve satması her
şeyden önemlidir. Turistler, özgün, el
emeği, dünyada kıymeti karşılığı olan
ürünleri bekliyor. Her yerde aynı olan
fabrikasyon ürünleri kimse almak
istemiyor. O yöreye özgü orijinalitesi
ve kıymeti olan emek katılmış olan
ürünler almak istiyor. Dolayısıyla
turizm ve kadın girişimciler

elden ele" satış sergisinin açılışında
bir aradayız. Kadınlarımızın bu tip
organizasyonları hem kendi iş
birlikleri için hem de mikro anlamda
kendilerine katma değer sağlamak
için önemli organizasyonlar. Biz bu

tip organizasyonları destekliyoruz.
Kadın girişimciler kurulunun daha
güzel projeleri var. Bu tip güzel
projelerin devam etmesini temenni
ediyoruz" diye konuştu.
Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi-Ege Bölge Başkanı Esen
Türker ise "200 kadın girişimci
arasından 15 tasarımcı ekip seçtik. Şu
an onlar ürettikleri ürünleri halkla
buluşturuyorlar.
Bu tasarımcı
ekip Aydın'a
özgü ürünleri
üretip, bundan
sonra
ilçelerimiz ve
Valiliğimiz
Aydın'a özgü
ürünleri diğer
illere ve
ilçelere hediye
olarak
gönderecektir"
dedi.
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AYDIN VERGİ DAİRESİ’NDEN AYDIN TİCARET BORSASI'NA ZİYARET
Aydın Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil
Müsevitoğlu Aydın Ticaret Borsası'na
ziyarette bulundu. Gerçekleşen
ziyarete Grup Müdürü Yusuf İpekçi,
Grup Müdür V. Mustafa Çelik,
Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü
Mustafa Atalay, Efeler Vergi Dairesi
Müdürü Alper Çetin ve Denetim
Koordinasyon Müdürü Ali Çakır
katıldılar.
Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil
Müsevitoğlu ve beraberindeki heyeti;
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı
A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu
Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim
Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ve
Mustafa Akdam, Meclis Üyesi Rıza
Uyar ile Genel Sekreter Neslihan Koç
karşıladı.
Aydın Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil

Müsevitoğlu;
“Çalışmalarımızda,
mükelleﬂerin
sorumluluk ve
hakları konusunda
bilinçlendirilmesi
konularına önem
veriyoruz. Klasik
yönetim anlayışının dışına çıkarak,
ortaklarını dinleyerek, çözüm
arayan bir kurum olduklarını”
belirterek, Aydın Ticaret Borsası
dinamik ve enerjisi yüksek bir
kurum, yaptıkları çalışmalar ile
ilimizde önemli bir yere sahiptir.
Yönetim Kurulu Başkanlığınızın
hayırlı olmasını diliyorum.”
İfadelerine yer verdi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur;

“Verginin,
ekonominin
büyümesi ve
toplumun
kalkınmasın
daki rolünün
önemli
olduğuna
değinerek,
gerçekleştiril
en ziyaretten dolayı Vergi Dairesi
Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve
heyete teşekkürlerini ifade etti.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu
Başkan Yrd. Cengiz Ülgen Borsa Çalışanlarının "8 Mart Dünya Kadınlar Gününü" Kutladılar.
Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen,
Genel Sekreter Neslihan Koç Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü'nün düzenlediği yürüyüşe katıldı.

TAIEX ÇALIŞTAYI
Coğraﬁ İşaretlerde Üretici Örgütlerinin Rolü Üzerine TAIEX Çalıştayı'na AR-Ge ve Kalite Sorumlusu Cansu
Karabulut katılım sağladı.
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DALAMA TANDIRI DENETİMDEN TAM NOT ALDI
AYDIN'ın Efeler Belediyesi
tarafından tescillenen
'Dalama Tandırı' için
coğrafi işaret denetimi
yapılırken; tam not aldığı
belirtildi.
Aydın inciri ve kestanesinin ardından
Efeler Belediyesi, bir süre önce
Dalama Tandırı'nı tescilleterek
Aydın'da tescilli coğraﬁ işaret alan
ürün sayısını 3'e çıkardı.
Efeler Belediye Başkanı Mesut
Özakcan, Dalama Tandırı'nın tescil
belgesini, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı
bir programda aldı.
Dalama Tandırı, tescillenmesinin
ardından ilk denetiminden başarı ile
geçti.
Efeler Belediyesi, Aydın Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adnan
Menderes Üniversitesi, Aydın Ticaret
Borsası ve Aydın Ticaret Odası'ndan
yetkililerin oluşan denetim
komisyonu Dalama Tandırı'na tam
not verdi.
"DALAMA TANDIRI FARKLIDIR"
Dalama tandırının çok farklı
olduğuna vurgu yapan Belediye
Başkanı Özakcan, "Süt kuzu ve oğlak
etinden Efeler ilçemizin Dalama
Mahallesi'nde yapılan bu tandır
yüzlerce yıllık bir geçmişi olan
gelenek.
Bugün de yıllar öncesi gibi pişirilen,
ocağının taşlarının bile özel nitelik
taşıdığı bir tandır türü.
Birçok ilimizde, bölgemizde tandır
vardır ama Dalamamızda ki bu
tandırın lezzet yönüyle farklılığı var.
Yerel değer taşıyan ürünlerimizin bu
coğraﬁ belgelerle ülkemizin hem
geçmişini geleceğe taşımak, hem de
sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda
gelişmesine çok ciddi önemli katkılar
sağlayacağına inanıyorum" dedi.
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KURU MEYVE ÇALIŞTAYI
Ege İhraçatçı Birlikleri Ev sahipliğinde gerçekleşen 2018
Kuru Meyve Çalıştayına Borsamızı temsilen Meclis Başkan
Yrd. Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Ahmet Şenel ve M. Ali
Avcu iştirak etti.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SEMPOZYUMU
Uluslararası Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes
Sempozyumuna Genel Sekreter Neslihan Koç katıldı.
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GEKA 11. KALKINMA PLANI
EGE BÖLGE TOPLANTISI
Kalkınma Bakanı Sayın Lütﬁ Elvan başkanlığında 11.
Kalkınma Planı Ege Bölgesel İstişare Toplantısı Denizli
Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya 7 İl Valileri,
Belediye Başkanları, Rektörler ve Oda Başkanları katıldı.
Toplantıya katılanlar 11. Kalkınma Planı ile ilgili tek tek
görüşlerini bildirdiler. Aydın'dan Sayın Valimiz Yavuz Selim
Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Sayın Cavit
Bircan, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Yunus Şahin ve Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Cengiz
Ülgen toplantıya katılarak görüş ve önerilerini Sayın
Bakan'a ilettiler.

BUZAĞILARIMIZI YAŞATALIM PANELİ
T.C. Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müsahipliğinde
gerçekleşen Buzağılarımızı Yaşatalım Konulu Panele Meclis
Başkanı A.Bahri Erdel ve Meclis Başkan Yrd. Cihan Can
katılım sağladı.

HABER
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU AYDIN TİCARET BORSASINI ZİYARET ETTİ
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın programı kapsamında Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu ziyarette, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis üyeleri ve Kadın
Girişimciler ile sohbet etti. Ziyarete çevre il ve ilçelerin oda/borsa başkanları da iştirak etti.
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TOBB YOİKK TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Yatırım olmadan zenginlik,
istihdam, iş ve aş olmaz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, "Dünya ülkeleri 'bir
tane yatırım ortamı reformunu nasıl
yapacağız' diye düşünürken,
hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz
100 reformu birden hayata
geçiriyoruz" dedi.
Hisarcıklıoğlu, Beştepe Millet Kültür
ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirilen Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu
(YOİKK) tanıtım toplantısındaki
konuşmasında, Zeytin Dalı
Harekâtı'nda şehit olanlara Allah'tan
rahmet, gazilere acil şifalar diledi.
Yatırım olmadan zenginlik, istihdam,
iş ve aş olmayacağını dile getiren
Hisarcıklıoğlu, "Hepimiz Türkiye'nin
hedeﬂerine ulaşmasını, daha fazla
yatırım çekmesini, daha zengin
olmasını istiyoruz. Biz birlikte daha
güçlü olduğumuzu, Türkiye'yi daha
ileriye taşıyabileceğimizi çok iyi
biliyoruz" diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamının
iyileştirilmesine ilişkin reform
çalışmaları için tüm bakanların çok
büyük gayret sarf ettiğini ifade
ederek, "Türk özel sektörü olarak
hepinizle gurur duyuyoruz.
Şirketlerimizin, KOBİ'lerimizin
ayağına pranga olan birçok konuyu bu
reformlarla çözüme

kavuşturuyorsunuz. Dünya ülkeleri
'bir tane yatırım ortamı reformunu
nasıl yapacağız' diye düşünürken,
hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz
100 reformu birden hayata
geçiriyoruz" değerlendirmesinde
bulundu.
AK Parti hükümetleri döneminde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın liderliğinde, Türk özel
sektörünün şahlanışına şahit
olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu,
Binali Yıldırım'ın da hem bakanlığı
hem de başbakanlığı döneminde özel
sektörün çalışmalarına destek
verdiğini kaydetti.

- "Türkiye dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasına girecektir"
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın
desteği ve gerçekleştirdiği reformlar
ile iş dünyasının kendisine daha fazla
güvendiğinin altını çizerek, "Şunu çok
iyi biliyoruz. El ele verdiğimizde
ülkemiz, her sorunu aşacak, hak ettiği
yere gelecektir, yani dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasına
girecektir." ifadesini kullandı.
Yabancı yatırımcılara da yatırımlarını
Türkiye'de hayata geçirmeleri
çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu,
Başbakan Binali Yıldırım ile
çalışmanın Türk iş dünyası için çok
önemli bir şans olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Başbakan Yardımcımız Sayın Recep
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Akdağ sağ olsun kendisini bu reform
paketine adadı. Ekonomi
Bakanlığımızın ve Müsteşarının
sekretaryasında çok önemli bir reform
hayata geçti ama sadece YOİKK'te
değil, ekonomimize ilişkin birçok
alanda çok önemli adımlar atılıyor.
Ben bu kapsamda sadece YOİKK
platformunda değil, KDV, taşınır

rehni, Ar-Ge ve patent gibi birçok
alanda ardı ardına reformları hayata
geçiren başta Sayın
Cumhurbaşkanımız olmak üzere,
Sayın Başbakanımıza ve
hükümetimize Türk özel sektörü
adına şükranlarımı sunuyorum."
"İnsanların en hayırlısı insanlara
faydalı olandır" düsturunu
benimsediklerini anlatan
Hisarcıklıoğlu, bundan sonra da
devletin kendilerine verdiği her
görevde Türk özel sektörü adına
çalışmaya devam edeceklerini
sözlerine ekledi.

HABER
geldiğinizde bir ayda şirket
kuruyorduk, Ankara'ya da özel adam
gönderiyorduk ama şimdi bir saati
geçmiyor.' dedi. Aslında daha da
kısalabilir ama bir günde şirketinizi
kuruyorsunuz, 'Bismillah' deyip işe
başlıyorsunuz, fatura
kesebiliyorsunuz, bu ciddi bir
ilerlemedir" diye konuştu.

-Başbakan Yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım da bu
yılsonuna kadar vatandaş-devlet
arasındaki her türlü işin e-devlet
üzerinden yapılacağını belirterek,
"Bürokrasiyle, bürokratla karşı
karşıya gelmeden her işinizi
yapabilirsiniz. Yani bürokrasi 'tuş'
oluyor, tuşa basacaksınız işinizi
yapacaksınız" dedi.
Yıldırım, yatırımla ilgili alınan
kararların ve tedbirlerin tanıtımının
yapılacağını söyledi.
Yatırım Koordinasyon Kurulu'nun
2017-2018 yıllarını kapsayan
reformlarının hayırlı olmasını dileyen

Yıldırım, paketin hazırlanmasında ve
hayata geçirilmesinde sekretarya
görevini yürüten Ekonomi
Bakanlığına ve Başbakan Yardımcısı
Recep Akdağ'a, özel sektör
temsilcilerine, TOBB'a,
sivil toplum kuruluşlarına
ve tüm katkısı bulunan
kurumlara teşekkürlerini
iletti.
Yıldırım, girişimcilere,
şirketlere ve yatırımcılara
her türlü kolaylığın
sağlanmasının lütuf değil
görev olduğunu vurguladı.

- "2 bin 250 lira veriyordunuz,
şimdi 650 lira vereceksiniz"
Şirket kurmayla ilgili bir örnek veren
Yıldırım, "Bunu burada söylememde

bir beis yok. TOBB Başkanı Rifat
Bey'e biz ilk defa iktidara
geldiğimizde, 'Şirket kurulumu
nasıldı?' dedim. 'Siz iktidara

Yıldırım, artık şirket kurmak için il ve
ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine
başvurulacağını bildirerek, "Daha
önce noterlere de gidiliyordu. Şimdi
artık ticaret sicil müdürlerinde bu iş
yapılacak. Bunun ne faydası var? 2
bin 250 lira veriyordunuz, şimdi 650
lira vereceksiniz, en büyük faydası
bu. Maliyeti 3'te birinin altına düştü.
Bu önemli bir unsur, biraz

noterlerimiz üzüldü ama onlara
yapacak iş her zaman var." dedi.
Beştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezi'nde gerçekleştirilen
Yatırım Ortamını İyileştirme
Koordinasyon Kurulu
(YOİKK) tanıtım
toplantısına, Meclis Başkanı
A. Bahri Erdel, Meclis
Başkan Yrd. Kazım
Günaydın, Yönetim Kurulu
Başkan Yrd. Cengiz Ülgen
ve Meclis Üyesi Rıza Uyar
katılım sağladı.
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th ar of oliv
Firma 2002 yılında da Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd.Şti
'olarak kurularak, yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
Aydın Umurlu Organize Sanayi Bölgesinde 9600 ton/yıl kapasiteli,
13.000 m² açık, 5000 m² kapalı alandan oluşan günümüzün son
teknolojisini kullanan ve yüksek kalite standartlarında üretim
yapmaktadır. 2004 yılında Uluslararası geçerliliği olan ISO9001:2000
KYS 2007 yılında ISO 22000 gıda güvenliği belgelerine sahip firma
kaliteli ürünler sunmayı kendisine ilke edinmiştir.
İnsan ve çevre faktörlerine saygılı, sektörde aranılan ve güvenilen bir
marka olmayı amaçlayan firma, her yıl ürün çeşitliliğini artırarak,
tüketicinin damak zevkine uygun ürün geliştirmekte.

Kalite Politikası

Zeyti

İnsana ve çevreye saygılı, sektörde
aranılan, ürünlerine güvenilen bir
kuruluş ve marka olmayı amaç
edinerek, Kalite politikalarfını sürekli
iyileştirerek hedeﬂerimize
ulaşacağımızı taahhüt ederiz.
Satış Ağı
Yurtiçi özellikle Doğu,Güney Doğu
ve Akdeniz Bölgelerinde yaygın bir
satış ağı mevcut.
Ÿ Bu bölgelerdeki yerel tüm
zincirlerle çalışmaktalar.
Ÿ Yurtdışında başta Irak,
Türkmenistan,Rusya,Ukrayna,İran,
Amerika,Kanada,İsveç,Almanya
gibi birçok ülkeye ihracatı mevcut.
Ÿ

Kurumsal Değerleri
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Misyonu
Kaliteli ve uygun ﬁyata Tüketicilere çok kolay ulaşabileceği Yurt içinde ve
Dünya çapında güvenilir bir marka yaratmak.
Ÿ Kutsal Meyve olan zeytini en doğal haliyle sofralara sunmak.
Ÿ Sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ile kazanmayı hedeﬂemek.
Ÿ Tüm bunları hedeﬂerken sadece Tüketicileri değil aynı zamanda
çalışanlarımızı ve Çevreyi saygılı davranmak ve korumak misyonlarının en
başında yer almaktadır.

Ÿ

Vizyonu
Tüketicilerimizi,müşterilerimizi ve
çalışanlarımızı memnuniyetini en önde
tutan ve mutlu eden Türkiye'de ve
Dünya'da markasıyla güven veren
Sofralık zeytin üreticisi olmak
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Sunduğu tüm hizmetlerde müşteri takdiri kazanmak
Güvenilir olmak
Günümüz koşullarının gerektirdiği ölçülerde hizmetlerini durmadan
iyileştirmek
Çevreye duyarlı olmak
Müşterilerine ve tüm çalışanlarının haklarına saygılı olmaktır

B A Ş A R I H İ K AY E S İ

Bunları Biliyor Muydunuz?
Zeytin Kutsal Kitapların Ağacıdır
Dünyanın en büyük Tek Tanrılı dinlerin Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığın çıktığı ve kesiştiği Yakındoğu, zeytinin
nimetlerini ilk keşfeden bölgedir. Zeytin her üç din için de kutsal bir anlam taşır.

BEREKET, BARIŞ, AKIL, DAYANIKLILIK, UZUN ÖMÜR VE OLGUNLUK
Tevrat “Çünkü Allahın Rab seni iyi diyara, akar vadiler, derelerde ve tepelerde çıkan pınarlar ve kaynaklar diyarına;
buğday ve arpa ve asma ve incir ve nar diyarına, zeytinyağına ve bal diyarına götürüyor., öyle bir diyar ki,orada
yoksullukla ekmek yemeyeceksin (I,Tesniye) der.
Kudüs'deki Zeytindağı'nda sekiz koca ağacın İsa Peygamber'in çarmıha gerilişine tanık olduğuna inanılır. İncil'de
İsa'nın buradan gökyüzüne çıktığı yazar. İsa, Christos 'tur, khrisma yani kutsal zeytinyağı ile yağlanmıştır. Saf
Zeytinyağıi yeni doğanların vaftiz edildiği, tarih boyunca rahiplerin, kralların kahramanların kutsandığı yağdır.
Kuran'da zeytinden söz edilir: “ Allah su ile, size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları üzümler ve çeşitli meyveler
yetiştirir.” ( Nahl Suresi 16/11) “ Sina dağında yiyenlere yağ ve katık olan zeytin ağacını var ettik” ( Mü'minun
Suresi 23/20)
Zeytin, emek ve sabrın ürünüdür.
O bir nimettir ama aynı zamanda bir
yaşam biçimi, dünyaya bakış, başlı
başına bir kültür,kısacası Akdeniz
kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.
Zeytin Akdeniz iklimin doğal
bitkisidir. Türkiye anayurdu sayılan
bu meyve birçok kültüre ev sahipliği
yapmıştır.
Yakındoğu'nun Batıya uzantısı
Küçükasya'nın zeytinle tanışması
çok eski çağlara gider.
Nuh Peygambere “Tufan sona
erdi,sular çekildi” müjdesini veren
güvercin gagasında zeytin dalıyla
gemiye dönüşü, kutsal kitaplara da
giren bir efsanedir. Bilim adamları
M.Ö 7500'lere tarihlenen Tufan'ın
Ağrı dağına
sürüklendiği Nuh'un
Gemisi'nden uçup
etrafı kolaçan etmeye
gönderilen güvercin
kanatlarının eriştiği
yerler Anadolu
toprakları değil
miydi?
Zeytinlikler
Marmara'da
Tekirdağ'dan
Gemlik'e,
Karadeniz'de
Sinop'tan Trabzon'a,
içeride Artvin'e,
Ege'de Çanakkale'den

Aydın'a, Akdeniz'de Muğla'dan
Hatay'a, İçeride Kilis'e Maraş'a
Türkiye'nin birçok yerinde
yerleşmiştir. Bundan yarım yüzyıl
öncesi yaklaşık 50 milyon yabani
Zeytin ağacına sahip olduğu
biliniyor Anadolu'nun.
M.Ö 12 bin ila 37 bin arası
tarihlendirildiği fosilleşmiş yabani
zeytin yaprakları, dalları ve zeytin
daneleri bulundu. Zeytin, Akdeniz
havzasının her yerinde rastlandığı da
artık bilimsel bir gerçek. Nitekim
Cezair'in orta Sahara'daki Tassili ve
El Hoggar yakınlarında gün ışığına
çıkartılan ve M.Ö 5000 ve 2000
yıllarına ait sanılan mağara
resimlerinde zeytin dalından taçlar

giyen insan tasvirleri de rastlanması
o dönem bile zeytin varlığını
ıspatlar.
Zeytin Konseyi (IOOC)'nin yayını
zeytin yetiştiriciliği 6000 yıl önce
başlamıştır diyor. Zeytin bir kültür
bitkisine dönüşmesi M.Ö 4000'lerde
gerçekleşti. Ancak
Meyvesinin sıkılıp
yağının çıkarılması ve
aranan bir ürüne
dönüşmesi için yaklaşık
1500-2000 yıl daha
gerekecekti.
Doğu Akdeniz'den
batıya ve güneye yelken
açan Giritli ve Fenikeli
tacirler gibi, daha sonra
da Ege kıyılarını
mesken edinen
Foçalılar, zeytin ﬁdeleri
ve zeytinyağını yakın ve
uzak komşulara
taşıdılar.
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ZEYTİN KULLANIMI
Zeytinin yaprağında tanen, uçucu
yağlar, organik asitler ve rezin
bulunur. Yapraklar ve gövde kabuğu
% 5 çay (infüzyon) halinde iştah
açıcı, idrar söktürücü ve ateş
düşürücü olarak kullanılır. Şeker
hastalığında kullanım alanı olduğu
gibi, tansiyon düzenleyici olarak da
bilinir. Dermokozmetik amaçlı
kullanılmaktadır. Zeytinyağlı
şampuanlar saç dökülmesini
engeller, saçın çabuk uzamasını
sağlar, lezyonlu saçlı deriyi
onarmaya yardımcı olur ve kepek
oluşumunu engeller.
Zeytinyağlı sıvı sabun, duş
jelleri, katı sabun, bebek
şampuanları cildi olumsuz
dış etkenlere karşı korurlar.
Cildi güzelleştirip
yaşlanmasını geçiktirerek
ciltteki kırışıklık
oluşumunu engeller. Zeytin
dayanıklılığın sembolüdür.
Doğal zeytinyağlı
dermokozmetik ürünler
cilldimizde kimyasal
kalıntılar bırakmadığından
dünyada kullanımları
giderek artmaktadır.
Yüzyıllardır Akdenizlilerin sağlık ve
güzellik kaynağı olmuştur. Kutsal
metinlerde de şifa kaynağı olduğu
belirtilmiştir.

DÜNYA SOFRALIK
ZEYTİN TİCARETİ
Uluslararası Zeytin Konseyi' nin
(International Olive Council) 2014
yılının Haziran ayında Madrid' de
gerçekleştirlen Ekonomi Komitesi
toplantısı sırasında dağıtılan
sunumlarında temin edilen verilerin
yer aldığı tabloda başlıca
üretici ülkelerin son beş
sezonda gerçekleştirdikleri
ve içinde bulunduğumuz
sezon için öngörülen sofralık
zeytin üretimi ve ihraç
rakamlarıdır.
İspanya' dünyada en çok
sofralık zeytin üretiminin
gerçekleştirildiği ülkedir.
İspanya sofralık zeytin
ihracatında da ilk sıradadır.
UZK' nın verilerine göre
ülkemizin dünya sofralık
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zeytin üretiminde 3., ihracatında 4.
sırada kendine yer edindiği
anlaşılmaktadır.
Dünyada 37 ülkede ekonomik
anlamda zeytin üretimi
yapılmaktadır. 9,8 milyon hektar
dünya zeytin üretim alanlarının
%95'i kuzeyde Akdeniz bölgesinde
yer aldığı görülmektedir. Yaklaşık 13
milyon ton olan dünya dane zeytin
üretiminin %86'sı, altı tipik Akdeniz
ülkesinde yoğunlaşmıştır.
Sırasıyla, üretiminin %26'sı İspanya,

%23'ü İtalya, %15'i Yunanistan,
%9'u Türkiye, %8'i Tunus ve %5'i
Fas tarafından sağlanmaktadır.
Görüldüğü gibi Türkiye, ortalama 1
milyon tonu aşan dane zeytin
üretimi ile dünyada üretici ülkeler
arasında 4.sırada yer almaktadır.

ZEYTİNİN TÜRKİYEDE'Kİ
ÜRETİMİ
2013/2014 sezonunda Türkiye
genelinde toplam 76.200 ton sofralık
zeytin ihraç edilerek yaklaşık 127
milyon Amerikan Doları döviz geliri

elde edilmiştir.
Sofralık zeytin ihracat miktarının
15.127 tonu yeşil, 61.275 tonu siyah
zeytin olarak gerçekleşmiştir. Bir
önceki sezon olan 2012/13
sezonunda ise, Türkiye
geneli 72.261 ton sofralık
zeytin ihraç edilerek
yaklaşık 126 milyon
Amerikan Doları döviz
girdisi sağlanmıştır.
Marmara Bölgesi'nin ağaç
varlığı açısından Türkiye
içindeki payı da % 10 olarak
belirlenir. Ayvalık, Mudanya,
Edremit Körfezi, Orhangazi,
İznik, Gemlik ve Yalova gibi
yerlerde yoğun olarak
bulunur. Ege Bölgesi`nde
Manisa ilinin Akhisar
ilçesinde 12 milyon adet
zeytin ağacı bulunur.
Zeytin; ayrıca fabrikalarda işlenerek
zeytinyağına da dönüştürülür.
Anadolu'da zeytinciliğin geçmişi ne
denli köklüyse, sahip olduğu büyük
potansiyel nedeniyle geleceği de o
denli parlak olmaya adaydır.
Halen,900 bin hektar zeytinlik alanı
ve yaklaşık 9 milyon henüz meyve
vermeyen, toplam 95 milyon zeytin
ağacı ile dünyadaki zeytin ekili
alanların ve ağaç sayısının kabaca
yüzde 10%'unu barındıran bu
ülkede, zeytinlik alanları her
geçen gün genişlemektedir.
Türkiye'de yıllık ortalama
zeytin rekoltesi yaklaşık 1
milyon 200 bin tondur. Bunun
büyük bir bölümü %70-75,
Ege bölgesinde üretilir.
Akdeniz ve Marmara bölgesi
yaklaşık %10'arlık bir paya
sahiptir. Güneydoğunun zeytin
üretimi yaklaşık %5 dolayında,
Karadeniz'de çıkan zeytinin
payı %1 altındadır.

HABER

ATB'DE FEVZİ ÇONDUR
YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyeliği seçimlerinde 599 geçerli oy ile mevcut ekibi ile Fevzi Çondur tekrar
başkanlığa seçildi. Borsa binasında yapılan ve 600 üyenin oy kullandığı seçimde bir oy geçersiz sayıldı.
Aydın Ticaret Borsası seçimlerinde tekrar başkanlığa seçilen Başkan Fevzi Çondur, “ Bugün borsamızın seçimli genel
kurulunu gerçekleştirdik. Üyelerimizin yoğun katılımıyla seçimimizi sonuçlandırdık. Hayırlısıyla bundan sonra dört sene
boyunca üyelerimize Aydın'a hizmet etmek için 14 arkadaşımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Tüm üyelerimize
katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Allah utandırmasın” dedi.
Yeniden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı seçilen Bahri Erdel ise, “Daha önce verilen tarihin ertelenmesinden dolayı
bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Aydın Ticaret Borsası'nın seçimlerini bitirmiş bulunmaktayız. Biz 14 meclis üyesi daha
önce yaptığımız gibi Aydın'ın birlik beraberliği için Aydın'ın kalkınması için Aydın Ticaret Borsası olarak ne yapılması
gerekiyorsa bütün arkadaşlarımızla beraber aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.
Aydın Ticaret Borsası Meclis üyeleri, Fevzi Çondur, Bahri Erdel, Cengiz Ülgen, Ali Çevik, Mustafa Akdam, Ahmet Şenel,
M.Ali Avcu, Rıza Uyar, Abdulkadir Yıldız, Erkan Aslan, Adem Türkmen, Yakup Er, Kazım Günaydın, Cihan Can isimlerinden
oluştu.
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AYDIN TİCARET BORSASI ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ

TOBB öncülüğünde, Oda ve
Borsaların katkılarıyla
gerçekleştirilecek yeni Nefes
Kredisi için imzalar Başbakan
Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla
31 Mart Cumartesi günü İzmir'de
atıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nin (TOBB) Ziraat Bankası,
Denizbank, Halkbank, Vakıfbank,
Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ile
imzaladığı Nefes Kredisi protokolü
kapsamında Aydın Ticaret Borsası
üyeleri 6 ay geri ödemesiz, takip
eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere
düşük faizli kredi kullanabilecek.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,
Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı
açıklamada, ülke ekonomisinde çok
büyük paylara sahip olan, istihdam
sağlayan, ihracat ve ithalat
rakamlarının önemli bir bölümünü
oluşturan KOBİ'lere nefes aldırmak
adına, yeniden hazırlanan “Nefes
Kredisi” protokolü 31.03.2018
tarihinde imzalandı. Bu protokol
kapsamında Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar
toplamda 500 milyon TL'lik
mevduatı 6 bankaya aktarmış,
bankalar da bu miktarın 15 katı yani
7,5 milyar TL'yi kredi imkânı
sağlayacaktır. Borsamız üyesi
KOBİ'ler yıllık %11.88 (aylık
%0,99) faiz oranı ile Nefes
Kredisinden yararlanabilecekler.
Kredinin en yüksek limiti 200 bin
TL tutarında olup, KGF (Kredi
Garanti Fonu) kredi tutarının
%85'ine hazine destekli kefalet
verecektir. Kredi kullanmak isteyen
üyelerimiz Borsamızdan alacakları,
“Nefes Kredisi Başvurusu” ibaresini
içeren faaliyet belgesiyle Ziraat
Bankası, Denizbank, Halkbank,
Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf
Katılım Şubelerine
başvurabileceklerdir.

birlikte krediye uygunluğunu
değerlendirerek, değerlendirme
sonucu olumlu çıktığı takdirde
Bankalar, KOBİ'ye TOBB Nefes
kredisini kullandıracaktır.

Bankalar, KOBİ'nin TOBB Nefes
kredisi başvurusunu alarak, KGF ile

Dolasıyla bankalar 51 TL'nin
üzerinde masraf almayacak. Üyeler
düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin
yanı sıra düşük masraftan da
yararlanacaktır.

Nefes Kredisi KGF'nin vereceği
kefalet ile kullandırılacağı için
bankaların risk primleri de
sıfırlanmış oluyor. KGF de Portföy
Garanti Sistemi ile kendisine yapılan
başvuruları aynı gün içerisinde
sonlandıracak.
Böylelikle işletmeler günler
içerisinde kredilerini kullanmış
olacaktır. Protokol gereği
bankaların TOBB Nefes Kredisi için
alacağı masraf kefalet oranının
%0,03'ü (onbinde üç) ile sınırlı
olacak.

Üyelerimiz 02.04.2018 tarihinden
itibaren Nefes kredisi
kullanılabileceklerdir. Hayırlı olması
diliyorum ifadelerine yer verdi.
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AYDIN TİCARET BORSASI'NDA
GÖREV DAĞILIMLARI
GERÇEKLEŞTİ
01 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleşen
Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyeliği
seçimlerinin kesinleşmesinin ardından
05.04.2018 tarihinde yapılan organ
seçimlerde Aydın Ticaret Borsası
Meclisinde görev dağılımı gerçekleşti.

A

ydın Ticaret Borsası
Meclisi en yaşlı üyesi
olan Ali Çevik
Başkanlığında toplanarak;
Meclis Başkanı, Meclis Başkan
Yardımcıları, Yönetim Kurulu
Başkanı, Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Disiplin Kurulu Üyeleri ve
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Genel Kurulu
delegelerini belirledi. Seçim saat
16.00 da Aydın Ticaret Borsası
Hizmet Binasında gerçekleşti.
Yapılan seçimler neticesinde

Meclis Başkanı A. Bahri Erdel
yaptığı açıklama da;
“üyelerimizin sorunlarını her
platformda dile getirerek,
çözüme kavuşturmak adına bu
görevleri üstlendik. Seçilmenin
vermiş olduğu rehavete
kapılmayarak, üyelerimiz ile
iletişim içerisinde, üye odaklı
çalışmalarımız devam edecektir.
Bizlerden desteklerini
esirgemeyen tüm üyelerimize
tekrar teşekkür ediyorum. Tüm
meclisimize görevlerinin hayırlı
olmasını diliyorum.” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur
açıklamasında; Üyelerimizin
bizlere verdiği sorumluluğun
bilincinde, üyelerimiz ve ilimizin
menfaatleri doğrultusunda
gerçekleştireceğimiz
projelerimizle Aydın Ticaret
Borsası'nı daha da yukarıya
taşımanın arzusu ile
çalışmalarımızı yürüteceğiz.
Hayırlı olmasını diliyorum
ifadelerine yer verdi.

Aydın Ticaret Borsası Meclisinde görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti.
Meclis Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Meclis Başkan Yrd.
Meclis Başkan Yrd.
Yönetim Kurulu Bşk Yrd.
Yönetim Krl. Üyesi /SaymanÜye
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
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A.Bahri Erdel
Fevzi Çondur
Ahmet Şenel
Rıza Uyar
Cengiz Ülgen
Yakup Er
Abdülkadir Yıldız
Kazım Günaydın
Ali Çevik
Cihan Can
Mustafa Akdam
Erkan Aslan
Mehmet Ali Avcu
Adem Türkmen

Disiplin Kurulu Üyeleri
Be-Se Ltd.Şti.
Öz-Kul Ltd. Şti.
S.S. 133 Nolu Koçarlı Zeytinyağı TSK
Şenol Karabudak
Ferruh Adalıoğlu Zeytinyağı Ltd. Şti.
Hakan Çakaloğlu
TOBB Genel Kurul Delegeleri
A.Bahri Erdel
Ali Çevik
Cengiz Ülgen
Rıza Uyar
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AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN
HİSARCIKLIOĞLU'NA ZİYARET

Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,
beraberindeki heyet ile birlikte
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nu makamında
ziyaret etti.
Kabulde TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, yeni dönem
çalışmaları için başarılar diledi ve
hayırlı olsun dileklerini iletti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu
ziyarete geldiklerini belirten
Çondur, “Başkanımıza destek
vermek için buradayız. Allah nasip
ederse bu dönemde tekrar
Başkanımızı TOBB Başkanı olarak
görmek istiyoruz. Nasip olursa tüm
desteğimizle Aydın olarak
Başkanımızın arkasındayız”
ifadelerine yer verdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur;
ziyaret sonrası yaptığı açıklamada,
seçimleri tamamladıklarını
belirterek, “Organ seçimlerini
yaptık. Hayırlısıyla bir 4 yıl daha
üyelerimize hizmet için, Aydın'ın
kalkınması için elimizden geleni
yapacağız” dedi.

Aydınla alakalı sorunları
Hisarcıklıoğlu'na ilettiklerini
söyleyen Fevzi Çondur, “Sağolsun
başkanımız bugüne kadar bizi hiç
kırmadı. Her sorunumuza da çare
buldu. Aynı şekilde bundan sonra da
Başkanımızla birlikte Türkiye'nin
de kendi vilayetimizin de daha iyi
gelişmesi için projelere imza
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atacağız. Allah utandırmasın”
ifadelerine yer verdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
ziyaretine Yönetim Kurulu Başkanı
Fevzi Çondur ile birlikte, Meclis
Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis
Başkan Yrd. Ahmet Şenel, Meclis
Başkan Yrd. Rıza Uyar, Yönetim
Kurulu Bşk Yrd.Cengiz Ülgen,
Yönetim Krl. Üyesi /SaymanÜye
Yakup Er, Yönetim Kurulu Üyesi
Abdülkadir Yıldız, Yönetim Kurulu
Üyesi Kazım Günaydın, Meclis
Üyesi Ali Çevik, Meclis Üyesi
Cihan Can, Meclis Üyesi Mustafa
Akdam, Meclis Üyesi Erkan Aslan,
Meclis Üyesi Mehmet Ali Avcu,
Meclis Üyesi Adem Türkmen ve
Genel Sekreter Neslihan Koç katılım
sağladı.
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AYDIN TİCARET BORSASI YENİ MECLİSİNDEN
VALİ KÖŞGER'E ZİYARET
Aydın Ticaret Borsası Meclis
Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim
Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve
beraberindeki heyet Vali Yavuz
Selim Köşger'e ziyarette bulundu.
Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası
Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi
Çondur; Aydın Ticaret Borsası'nın
devam etmekte olan projelerin
mevcut durumları ve yeni dönemde
gerçekleştirecekleri projeleri
hakkında bilgiler verdi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger,
Aydın Ticaret Borsası'nın yeni
döneminin hayırlı olması
temennilerini iletti.
Vali Yavuz Selim Köşger'e yapılan
ziyarette Meclis Başkanı A. Bahri
Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı
Fevzi Çondur'a Meclis Başkan Yrd.

Ahmet Şenel, Yönetim
Kurulu Bşk. Yrd. Cengiz
Ülgen, Yönetim Kurulu
Üyesi Yakup Er,
Abülkadir Yıldız ve
Kazım Günaydın, Meclis
Üyesi Cihan Can,
Mustafa Akdam, Erkan
Aslan ve Adem Türkmen
ile Genel Sekreter
Neslihan Koç eşlik etti.

Milli İstihdam Seferberliği Lansman Toplantısı
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, İŞKUR İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü’nce Valilik makamında
düzenlenen "Milli İstihdam Seferberliği Lansman" toplantısına katıldı.
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Aydın Ticaret Borsası
Proje Bazlı Teşvik Sistemi
Tanıtım Toplantısı'na Katıldı

Aydın Ticaret Borsası Heyeti; Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali
Yıldırım'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve
Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Bazlı
Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, teşvik belgelerinin hayırlı
olmasını diledi.
Firma sahiplerine ve yöneticilere Türkiye'nin
büyümesine, hedeﬂerine doğru ilerlemesine
sağladıkları katkıları için şükranlarını sunan
Erdoğan, "Belki biraz tekrar oluyor ama
büyüklerimizin geçmişte sözleri var; '180 kere de
tekrar etseniz bu kıymetlidir.' Bu konuyu böyle 23
proje 19 ﬁrma teşvik belgesi diye ifade edince
sıradan bir hadiseymiş gibi görünür. Hâlbuki işin
aslına baktığımızda bu 23 projenin 135 milyar lira
yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar
sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı
istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar
ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı
sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon
dolar azalmasını temin edecek. Böylece
geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan cari
açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme
sağlamış olacağız" diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım da Avrupa'nın ve
dünyanın büyüme eğilimini uzun süredir
korumayı başaran sayılı ülkelerden birinin
Türkiye olduğunu söyledi.
2001 yılına kadar Türkiye'nin doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarında 15,1 milyar doları ancak
çekebildiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen 16 yıl
içinde doğrudan sermaye yatırımlarında ülkemiz,
191 milyar doların üzerine çıktı. Yani 80 yılda
yapılanın 12 katını 16 yıl gibi kısa bir sürede
başarmıştır ülkemiz. Bu gerçeği herkesin
görmesini istiyorum" diye konuştu.
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde
düzenlenen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım
Toplantısı'na Meclis Başkanı A.Bahri Erdel,
Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis
Başkan Yrd. Ahmet Şenel, Meclis Başkan Yrd.
Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Bşk Yrd.Cengiz
Ülgen, Yönetim Krl. Üyesi /SaymanÜye Yakup
Er, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız,
Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Meclis
Üyesi Ali Çevik, Meclis Üyesi Cihan Can, Meclis
Üyesi Mustafa Akdam, Meclis Üyesi Erkan
Aslan, Meclis Üyesi
M e h m e t A l i Av c u ,
Meclis Üyesi Adem Türkmen ve Genel Sekreter
Neslihan Koç katılım sağladı.
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BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA
KURU İNCİR SEKTÖR TOPLANTISI YAPILDI
Bilim Sanayi ve Teknoloji Aydın İl
Müdürlüğü tarafından 'KamuÜniversite-Sanayi İşbirliği'
programı kapsamında kuru incir
sektör toplantısı yapıldı. Aydın
Ticaret Borsası toplantı salonunda
gerçekleştirilen toplantıda incir
sektörünün sorunları görüşülerek
çözüm önerileri görüşüldü.
Toplantı Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürü Tunay Çoban'ı
sunumuyla başladı. Çoban
sunumunda Türkiye'nin incir
ithalat ve ihracat rakamları, yıllara
göre incir üretim miktarları
konuları hakkında toplantıya
katılanları bilgilendirdi. İncirde
aﬂatoksin sorununa da değinen
Çoban, “Aﬂatoksin makinesi
dünyada sadece tek bir ülkede
üretiliyor. Sanayicilerinde bu
makineye ihtiyacı var. Bu
makinenin Aydın'da üretilebilmesi
için bir proje başlattık. Adnan
Menderes Üniversitesi ile Aydınlı
bir sanayicimiz bu konu hakkında
çalışma yürütüyorlar. İnşallah bu
aﬂatoksini incirden seçen ikinci bir
işleme gerek kalmadan bu işlemi
sağlayacak bir makineyi Aydın'da
üretmek noktasında bir proje
çalışmamız devam ediyor” diye
konuştu.
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Tunay Çoban'ın
sunumunun ardından, Aydın
Ticaret Borsası'nın sunumuna
geçildi. Aydın Ticaret Borsası
görevlisi Duygu Ödenir Tükel
tarafından gerçekleştirilen
sunumda Türkiye Kuru ve Taze
İncir ithalat ve ihracat rakamları
açıklanırken, incir sektöründeki
sorunlar maddeler halinde
açıklandı. Sunumda incirin üretim
ve işleme aşamasındaki mevsimlik
işçi ve kaliﬁye eleman yetersizliği
yaşanması, prim desteği
sağlanamaması, İncir yükleme
tarihinin Eylül ayının 2'inci
haftasını geçmeyecek şekilde
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düzenleme yapılması konularına değinildi. Sunumların ardından sektör
temsilcilerinin görüşleri alınarak, soru-cevap bölümü ile toplantı sona erdi.
Toplantıya Vali Sayın Yavuz Selim Köşger, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Tunay Çoban, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat
Fikret Aktaş, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve sektör
temsilcileri katıldı.

HABER

AYDIN TİCARET BORSASI İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
01 Nisan'da gerçekleşen Aydın
Ticaret Borsası Meclis üyeliği
seçimlerinin ardından ilk Meclis
toplantısı gerçekleşti.
Meclis Başkanı A. Bahri Erdel
tarafından gerçekleştirilen ilk
Meclis toplantısında Hesap
Komisyonu üyeleri belirlendi.
Hesapları İnceleme Komisyonu
Başkanı Mustafa Akdam,
Başkan Yardımcısı Ahmet
Şenel, Üyeler Erkan Aslan,
Adem Türkmen ve Ali Çevik
olarak belirlendi.
Toplantıda, Aydın Ticaret
Borsası Meclis Üyelerine
yönelik Yönetim Organları
Oryantasyon Eğitimi
düzenlendi. Yapılan Meclis Toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Borsa Meclis Başkanı A. Bahri Erdel
üyelerimiz ile iletişim içerisinde, üye odaklı çalışmalarımız devam edecektir. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm
üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Tüm meclisimize yeni dönemin hayırlı ve verimli olmasını temenni
ediyorum” ifadelerine yer verdi.

AYDIN TİCARET BORSASI DİSİPLİN KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ
Disiplin Kuruluna seçilen asil üyeler, Osman Adalıoğlu
başkanlığında ilk toplantılarını gerçekleştirdiler.
Disiplin Kurulu Üyeleri; Serdar Çapakçıoğlu,
Sadullah Özkul, Murat Özbaş, Şenol Karabudak,
Tuncer Hakan Çakaloğlu gerçekleşen ilk toplantıda
başkanını seçti.
Yapılan seçim sonucunda 6 oy ile Sadullah Özkul
Disiplin Kurulu Başkanı seçildi. Yapılan seçiminin
ardından Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.
Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur

Disiplin Kurulu Üyelerine ve Disiplin Kurulu Başkanı
seçilen Sadullah Özkul'a yeni görevlerinde başarılar
diledi.
Aydın Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Başkanı
Sadullah Özkul; Aydın Ticaret Borsası Meclis
Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine
teşekkürleri sunarak, verilecek görevleri en iyi şekilde
yerine getireceklerini, disiplin soruşturmasına gerek
kalacak olayların yaşanmaması temennisiyle sözlerine
son verdi
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