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emeği ve üretimi 
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göstermesi 

gereken 

adamdır. " 
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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, 

-
-

-
-
-
-

-
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04 Aydın Ticaret Borsası / Ağustos 2017

ünyada, Coğrafi İşaret en Dbasit anlatımıyla, belli bir 
coğrafi bölgeden 

kaynaklanan ürünlerin ünü ve 
karakteristik özellikleri olarak 
tanımlanmaktadır. Bir ürünün coğrafi 
işaret koruması altına girebilmesi için 
aynı kategorideki diğer ürünlerden 
farklı olarak belirgin bir nitelik, ün ya 
da daha farklı özellikleri açısından 
sınırları belirli bir bölgeden 
kaynaklanması gerekmektedir. Bir 
bölgeden kaynaklanmak coğrafi 
işaretlerin en önemli özelliğidir. 
Ticari öneminden öte, taklitlerinden 
korunması, geleneksel üretim 
yöntemlerinin sürdürülebilirliği ve 
geliştirilmesi, kırsal ekonomiye 
katkısı gibi, birçok açıdan titizlikle 
koruması gereken ürünlerdir. 
Tüketici bilincinin arttığı 
günümüzde, satın alma isteğinin daha 
çok bilindik yöresel ürünlere 
yöneldiği gözlenmektedir. Bilgiye 
hızlı erişim imkânının bulunması, 
artan satış şekilleri ürünlere ulaşımı 

B A Ş K A N ’ DA N

05Aydın Ticaret Borsası / Ağustos 2017

Adnan BOSNALI
Yönetim Kurulu Başkanı 

A. Bahri ERDEL
Meclis Başkanı 

COĞRAFİ İŞARETLEME SİSTEMİYLE,
SAHİP OLDUĞUMUZ TÜM ZENGİNLİKLERİMİZE

DEĞER KAZANDIRILMALIDIR
çok kolaylaştırmıştır. Yöresel 
ürünlere karşı artan talep, bu 
ürünlerin bölgelerinin dışında farklı 
şekillerde üretilmelerine neden 
olmaktadır. Gerçek ürünlerle büyük 
benzerlik gösteren bu ürünler 
tüketiciyi yanlış yönlendirmekte, 
haksız rekabete neden olmaktadır. Bu 
amaçla bölgemize has ayırt edici 
özelliklere sahip ürünlerimizde, 
coğrafi işaret belgelerinin ve 
markalaşmaların önemi büyüktür.

Yöresel ürünlerin sadece tescili 
yetmemektedir. Bu ürünlere, 
markalaşma süreci ile artı bir değer 
kazandırılmadığı sürece, 
yaratılabilecek ekonomik değer sınırlı 
kalacaktır. 

Aydın Ticaret Borsası olarak ilimizin 
tarım ürünlerinin korunması, haksız 
rekabete uğramaması ve dünya 
çapında tanınması için 
Ağustos2010'da Türk Patent 
Enstitüsüne yapılan “Aydın 

Kestanesi” coğrafi işaret başvurusu, 
Türk Patent Enstitüsü tarafından 
tescile uygun görülmüştür. “Aydın 
Kestanesi “ Coğrafi işaret başvuru 
aşamamızdan, bu güne birçok tanıtım 
çalışması yürütülerek, Aydın 
kestanesinin bilinirliği arttırılmış, her 
platformda ön plana taşınmıştır.

Avrupa Birliği Coğrafi İşareti 
alınması yolunda, başvuru 
işlemlerimiz devam sürecindedir. 
“Aydın Kestanesi Avrupa Birliği 
Coğrafi işaretinin” alınmasıyla, 
ülkemiz ve ilimiz ekonomisine 
önemli bir kazanç sağlayacaktır. 
Yukarıda bahsedilen konular 
neticesinde, Coğrafi işaret ve 
markalaşma konusunda 
bilinçlendirme ortamı 
sağlanmalıdır. Coğrafi işaretleme 
sistemiyle, sahip olduğumuz tüm 
zenginliklerimize değer 
kazandırılmalı, değerlerimizi de 
markalaşma yoluyla rekabet 
edebilir hale getirerek de katma 
değer sağlamamız gerekmektedir.  

Geleceğ�n�
Yazacak
Aydınlı
Kadınları 
Arıyoruz

ürkiye çapında, içlerinde TAydın'ın da olduğu 15 ilin 
Oda, Borsa ve Kadın 

Girişimciler İcra Kurulları tarafından 
yürütülecek olan proje hayallerini 
gerçekleştirmek isteyen kadın 
girişimciler için önemli bir fırsat 
niteliği taşıyor. 

TOBB, TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu ile Aydın Ticaret Odası, Aydın 
Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası, 
Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret 
Borsası, Söke Ticaret Odası, Söke 
Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret 
Odası, Didim Ticaret Odası ve Aydın 
Kadın Girişimciler İcra Kurulu iş 
birliğinde yürütülecek olan çalışma, 
kadınların yazılım çağında geri 
kalmaması ve mobil teknolojileri 
tanıyıp girişimcilikte öne 
geçebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

TOBB ve Turkcell,

hayallerini

gerçekleştirmek

isteyen kadın

girişimcilere yönelik

"Geleceği Yazan Kadınlar"

projesini başlattı.

Kazanan projenin ticarileşme 
aşamasında destekleneceği projeye 
başvurular internet üzerinden 
alınacak. Ardından İstanbul, Ankara, 
İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, 
Kayseri, Antalya, Denizli, Van, 
Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve 
Samsun olmak üzere 15 ilde hafta 
sonu yüz yüze, hafta içi ise online 
olarak eğitimler verilecek. 3 Haziran 
– 16 Temmuz arasında düzenlenecek 
eğitimlerin ardından kadın 
girişimciler Turkcell'in teknik 
danışmanlığında projeler üretecek ve 
eğitim aldıkları illerde projelerini 
sunacaklar. Her ilin birinci ekibi 
İstanbul'da düzenlenecek finale 
katılacak.

Finalistler İstanbul'da Birliğimiz 
Başkanı Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Turkcell Üst 

Yöneticisi (CEO) Sayın Kaan 
Terzioğlu ve TOBB Kadın 
Girişimciler Kurul Başkanı Sayın 
Evrim Aras'ın da olduğu büyük jüriye 
sunum yapacak.
Kazanan proje ticarileşme 
aşamasında desteklenecek. Bunun 
yanı sıra büyük finalde kazananlar 
Silikon Vadisi'ne ziyaret hakkı 
kazanacak. Yarışmada beğeni 
toplayan iyi fikirler ise Turkcell 
Arıkovanı'nda fonlamaya açılacak ve 
kadınlar girişimcilikle ilgili 
hayallerini ve fikirlerini 
gerçekleştirme imkânına kavuşacak.
" Geleceği Yazan Kadınlar " projesi 
için başvuru 15 Mayıs'a kadar 
yapılabilecek. Programla ilgili detaylı 
bilgi ve başvuru formuna 
"gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gele
cegiyazankadinlar" adresinden erişim 
sağlanabilir.
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ydın Gıda, Tarım ve AHayvancılık İl 
Müdürlüğümüz 

koordinatörlüğünde Zeytin 
Atıklarının Yönetimi Çalıştayı 
09.05.2017 tarihinde düzenlendi. 
Çalıştaya Aydın Valisi Ömer Faruk 
KOÇAK, Aydın Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret 
AKTAŞ, Aydın Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Mehmet Taha AL, Erbeyli 
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Selim ARPACI, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan BOSNALI, İlçe Müdürleri, 
Ziraat Odası Başkanları, 
AYZEYDER Derneği, 
akademisyenler ve zeytin sıkım tesisi 
sahipleri ve zeytinyağı makinesi 
üreticileri katıldı.
Aydın Valisi Ömer Faruk KOÇAK 
çalıştayda yapmış olduğu 
konuşmasında “Coğrafyası ile 
mükemmel bir şehir olan Aydın'ın 
çevreye duyarlı bir yaklaşımla hak 
ettiği yere ulaşması gerektiğini, 
zeytin karasuyunun oluşturduğu 
çevre sorunlarının görmezden 
gelinemeyeceğini, artık bir yol 
ayrımına gelindiğini ve kutsal 
kitaplarda yer alan önemli 
meyvelerden biri olan zeytinin böyle 

ZEYTİN ATIKLARI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
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bir sorunla karşımıza çıkmasının 
kabul edilebilir bir durum olmadığını 
ve gerek idari gerekse akademik 
çevrelerle bu sorunun çözümü 
konusunda neler yapılabileceğinin 
çalışılması gerektiğini” vurguladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Fuat Fikret AKTAŞ ise 
konuşmasında “Zeytinin Aydın ve 
Türkiye için önemine, Aydın'da 153 
adet zeytin sıkım tesisi bulunduğuna 
ve bunlardan 24'ünün 2 fazlı 
dekantasyon sistemi ile çalıştığına, 
tesislerde oluşan zeytin karasuyunun 
kontrolsüz olarak çevreye bırakıldığı 
zaman çevresel sorunlara neden 
olduğuna ve çözümü için ortak dil 
geliştirilmesi gerektiğine” değindi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Mehmet Taha AL ise “Zeytin 
karasuyunun en büyük ve en önemli 
zeytin atığı olduğunu ve arıtılması 
için hâlihazırda ekonomik ve 
uygulanabilir bir teknoloji 
bulunmadığını” aktardı.
Çalıştayda Aydın Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi / 
Biyomühendislik Bölümü ve Erbeyli 
İncir Araştırma Enstitüsü'nün 
sunumları yer aldı. Daha sonra 

Ankara Üniversitesi ve Adnan 
Menderes Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi'nden akademisyenlerin 
katılımı ile bir panel gerçekleştirildi.
Çalıştayda sunumlar sırasında zeytin 
sıkım tesislerinin mevcut durumu, bu 
tesisler için Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı'nca verilen 
desteklemeler, zeytinyağı tesislerinde 
oluşan atıksuların yönetiminde 
uyulması gereken teknik hususlar, 3 
fazlı dekantasyon sisteminden 2 fazlı 
dekantasyon sistemine geçişin 
uygulanabilirliği ve çevre sorunları 
açısından avantajları, zeytin karasu 
tortusunun incir yetiştiriciliğinde 
kullanımı ve zeytin karasuyundan 
biyogaz üretimi konuları aktarıldı.
Akademisyenlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen panel sırasında 
“Karasu bir sorun mudur, değil 
midir?” sorusu gübre, hayvan yemi 
ve enerji olarak faydalanılması 
açısından ele alınarak değerlendirildi 
ve örnek uygulamalar dile getirildi. 
Zeytin sıkım tesislerinin sorunları ve 
çözüm önerilerinin de tartışıldığı 
çalıştayda, katılımcılar tarafından bu 
sorunlara çözüm bulabilmek için 
birlik olunması gerektiği vurgusu 
yapıldı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Çelik, Aydın Ticaret Borsası'na 6736 sayılı Kanun 
Ödemeleri konusunda hatırlatma ziyareti gerçekleştiler. Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemit Müsevitoğlu ve Grup Müdürü 
Mustafa Çelik'i Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız 
karşıladı. 

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu; ''6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Yönelik Kanunla ilgili 
bilgiler aktardı. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve 
takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğini, İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerin ise ilk 
taksitle birlikte ikinci taksitlerini 31 Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını 
kaybedeceklerini '' belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; klasik yönetim anlayışının dışına çıkarak, ortaklarını dinleyip, 
çözüm arayan bir kurum olarak,  mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi konularına önem 
veriyorsunuz. Yapılan hatırlatma ziyareti için teşekkür ederim, ifadelerine yer verdi. 

Aydın Ticaret Borsası / Ağustos 2017  



ydın Gıda, Tarım ve AHayvancılık İl 
Müdürlüğümüz 

koordinatörlüğünde Zeytin 
Atıklarının Yönetimi Çalıştayı 
09.05.2017 tarihinde düzenlendi. 
Çalıştaya Aydın Valisi Ömer Faruk 
KOÇAK, Aydın Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret 
AKTAŞ, Aydın Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Mehmet Taha AL, Erbeyli 
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Selim ARPACI, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan BOSNALI, İlçe Müdürleri, 
Ziraat Odası Başkanları, 
AYZEYDER Derneği, 
akademisyenler ve zeytin sıkım tesisi 
sahipleri ve zeytinyağı makinesi 
üreticileri katıldı.
Aydın Valisi Ömer Faruk KOÇAK 
çalıştayda yapmış olduğu 
konuşmasında “Coğrafyası ile 
mükemmel bir şehir olan Aydın'ın 
çevreye duyarlı bir yaklaşımla hak 
ettiği yere ulaşması gerektiğini, 
zeytin karasuyunun oluşturduğu 
çevre sorunlarının görmezden 
gelinemeyeceğini, artık bir yol 
ayrımına gelindiğini ve kutsal 
kitaplarda yer alan önemli 
meyvelerden biri olan zeytinin böyle 

ZEYTİN ATIKLARI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
H A B E R

07

H A B E R

06 Aydın Ticaret Borsası / Ağustos 2017  

VERGİ YAPILANDIRMANIZIN 2017 YILI OCAK AYINDAN

MAYIS AYINA ERTELENEN 2. TAKSİTİNİ ÖDEMEYİ UNUTMAYIN,

YAPILANDIRMANIZ BOZULMASIN. SON GÜN 31 MAYIS 2017

bir sorunla karşımıza çıkmasının 
kabul edilebilir bir durum olmadığını 
ve gerek idari gerekse akademik 
çevrelerle bu sorunun çözümü 
konusunda neler yapılabileceğinin 
çalışılması gerektiğini” vurguladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Fuat Fikret AKTAŞ ise 
konuşmasında “Zeytinin Aydın ve 
Türkiye için önemine, Aydın'da 153 
adet zeytin sıkım tesisi bulunduğuna 
ve bunlardan 24'ünün 2 fazlı 
dekantasyon sistemi ile çalıştığına, 
tesislerde oluşan zeytin karasuyunun 
kontrolsüz olarak çevreye bırakıldığı 
zaman çevresel sorunlara neden 
olduğuna ve çözümü için ortak dil 
geliştirilmesi gerektiğine” değindi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Mehmet Taha AL ise “Zeytin 
karasuyunun en büyük ve en önemli 
zeytin atığı olduğunu ve arıtılması 
için hâlihazırda ekonomik ve 
uygulanabilir bir teknoloji 
bulunmadığını” aktardı.
Çalıştayda Aydın Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi / 
Biyomühendislik Bölümü ve Erbeyli 
İncir Araştırma Enstitüsü'nün 
sunumları yer aldı. Daha sonra 

Ankara Üniversitesi ve Adnan 
Menderes Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi'nden akademisyenlerin 
katılımı ile bir panel gerçekleştirildi.
Çalıştayda sunumlar sırasında zeytin 
sıkım tesislerinin mevcut durumu, bu 
tesisler için Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı'nca verilen 
desteklemeler, zeytinyağı tesislerinde 
oluşan atıksuların yönetiminde 
uyulması gereken teknik hususlar, 3 
fazlı dekantasyon sisteminden 2 fazlı 
dekantasyon sistemine geçişin 
uygulanabilirliği ve çevre sorunları 
açısından avantajları, zeytin karasu 
tortusunun incir yetiştiriciliğinde 
kullanımı ve zeytin karasuyundan 
biyogaz üretimi konuları aktarıldı.
Akademisyenlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen panel sırasında 
“Karasu bir sorun mudur, değil 
midir?” sorusu gübre, hayvan yemi 
ve enerji olarak faydalanılması 
açısından ele alınarak değerlendirildi 
ve örnek uygulamalar dile getirildi. 
Zeytin sıkım tesislerinin sorunları ve 
çözüm önerilerinin de tartışıldığı 
çalıştayda, katılımcılar tarafından bu 
sorunlara çözüm bulabilmek için 
birlik olunması gerektiği vurgusu 
yapıldı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Çelik, Aydın Ticaret Borsası'na 6736 sayılı Kanun 
Ödemeleri konusunda hatırlatma ziyareti gerçekleştiler. Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemit Müsevitoğlu ve Grup Müdürü 
Mustafa Çelik'i Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız 
karşıladı. 

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu; ''6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Yönelik Kanunla ilgili 
bilgiler aktardı. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve 
takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğini, İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerin ise ilk 
taksitle birlikte ikinci taksitlerini 31 Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını 
kaybedeceklerini '' belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; klasik yönetim anlayışının dışına çıkarak, ortaklarını dinleyip, 
çözüm arayan bir kurum olarak,  mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi konularına önem 
veriyorsunuz. Yapılan hatırlatma ziyareti için teşekkür ederim, ifadelerine yer verdi. 

Aydın Ticaret Borsası / Ağustos 2017  



EKA enerji verimliliği Gkonusunda Güney Ege 
Bölgesi'nde farkındalık 

oluşturmak ve bu alanda destek 
verdiği projelerin tanıtımını 
gerçekleştirmek amacıyla, faaliyet 
alanındaki tüm illerde düzenlediği 
proje tanıtımı ve bilgilendirme 
toplantılarının 2'ncisini Aydın'da 
yaptı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA), enerji verimliliği 
konusunda destek verdiği ve enerji 
verimliliği alanında örnek teşkil eden 
projelerin tanıtımı için düzenlediği 
bilgilendirme toplantılarına 

GEKA AYDIN TİCARET BORSASI'NDA 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ELE ALDI
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Muğla'dan sonra Aydın'da devam etti. 
Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen 
toplantıya, Aydın Sanayi Odası 
Başkanı ve GEKA Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Yunus Şahin'in yanı 
sıra,  Aydın'daki kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları 
ile sanayi alanındaki özel sektör 
temsilcileri de katılım sağladı.  
Toplantıda konuşan GEKA Genel 
Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, 
“Tüketilen enerji miktarının, 
üretimdeki miktar ve kaliteyi 
düşürmeden, ekonomik kalkınmayı 
ve sosyal refahı engellemeden en aza 
indirilmesi kavramı olan enerji 
verimliliği, ülkemizde de 2023 yılı 

ulusal strateji hedeflerinin ve enerji 
politikalarının en önemli 
bileşenlerinden biri. Enerji 
verimliliği, ekonomik büyüme ve 
sosyal kalkınma hedeflerine 
ulaşılmasının yanında toplam sera 
gazı salınımlarının azaltılmasında da 
önemli rol oynuyor. Bu nedenle, 
enerji verimliliği konusundaki 
hedeflere ulaşmak için birey, toplum, 
sanayi temsilcileri veya yetkili kamu 
kuruluşlarının katkıları ve çabaları 
gerekiyor” dedi. 
Çeşitli proje sunumlarının da 
yapıldığı toplantıda enerji verimliliği 
kapsamındaki destekler hakkında da 
bilgilendirme yapıldı.  

Ankara'da faaliyet gösteren 
Aydınlılar Eğitim Kültür ve 
Dayanışma Derneğince 

'Geleneksel Aydınlılar Gecesi' 
düzenlendi.

Ankara'da faaliyet gösteren Aydınlılar 
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 
tarafından düzenlenen gecede 
Ankara'daki Aydınlılar bir araya 
geldi.
Maltepe'de bulunan İçkale Hotel'de 
düzenlenen etkinlikte konuşan 
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Apaydın, her yıl düzenlenen 
'Geleneksel Aydınlılar Gecesi'nde 
hemşehrileriyle birlikte olmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade etti. 

Derneklerinin, Ankara'da yaşayan 
Aydınlılar arasında 
dayanışma ve 
yardımlaşmayı 
sağlamak amacıyla 
kurulduğunu 
kaydeden Apaydın, 
bu kapsamda, 
Aydınlılar arasında 
birlik ve beraberliği 
sağlamak için 
çeşitli etkinlikler 
düzenlediklerini 
dile getirdi. Geçen 
ocak ayında 
derneğin genel 
kurulunun 
yapıldığını, 
yaklaşık 5 aydan 
beri yeni seçilen 
yönetim kurulunun işbaşında 
olduğunu aktaran Apaydın, şunları 
söyledi: "Amacımız; geçmiş yönetim 
dönemlerinde sağlanmış olan bu 
birlikteliği daha ileriye taşımak, 
Aydın ve bölgemiz insanımızın 
yanında olmak ve sahip çıkmak, 
Aydın'daki kurum ve kuruluşlarımızla 
birlikte hareket ederek Aydın'ımızın 
gelişmesine ve her yönüyle 
tanıtımına katkı sağlamak, özellikle 
üniversiteli gençlerimizin 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 
kişisel gelişimlerine yardımcı olarak 
çağın gelişmelerine ayak 
uydurmalarını sağlamak, Ankara'da 
Aydın'ımızı güçlü bir şekilde temsil 
ederek Aydınımıza, Bölgemize ve 
Türkiye'mize hizmet etmektir."

"SİZLERLE EL ELE 
OLACAĞIZ"

Derneğin bundan sonraki süreçte de 
üyelerin katılımıyla bilgi çağına 
uygun sivil toplum anlayışını yaşama 
geçirme amacında olacağını söyleyen 
Apaydın, "Sizlerin katılımcı anlayış 
ve geniş ufukla bizlere sunacağınız 
her türlü fikir, proje ve etkinliği 
gerçekleştirmede sizlerle birlikte ve 
el ele ocağız. Bu derneği sizlerle 
birlikte yöneterek güçlendirme ve 
Aydın'ımızı güçlendirmek 
arzusundayız. Bizler artık yalnız 
Efeler değil, el ele birbirimizin 
ellerini sımsıkı tutan Efeler 
olmalıyız" dedi.
Derneğin kuruluşunun 25. yılında 
işbaşına gelen yönetim kurulunun 

çalışmaları hakkında da konukları 
bilgilendiren Apaydın, Aydın Valisi 
Ömer Faruk Koçak'ı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu'nu, ilçe belediye başkanları 
ile çeşitli meslek odalarını ziyaret 
ettiklerini ifade etti.

AYDIN KÜLTÜR SANAT EVİ 
PROJESİ BAŞLATILDI

Yönetim kurulundan oluşan bir 
heyetin Gazi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde tedavi gören gazileri de 
ziyaret ettiğini dile getiren Apaydın, 
"Aynı gün gazilerimize yaptığımız 
ziyaretimizin ardından Anıtkabir'i 
ziyaret ederek Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal 
ATATÜRK'ün mozolesi ziyaret 
edilmiş ve karanfil bırakılarak dua 

edilmiştir" dedi. Derneğin 
kuruluşunun 25'inci yılında Aydın'ın 
tarihini, turizmini, el sanatlarını, 
yemek kültürünü, zeybeklik 
kültürünü ve folklorunu tanıtmak 
amacıyla, müze olarak 
değerlendirilebilecek Aydın Kültür 
Sanat Evi için proje başlattıklarını 
bildiren Apaydın, bu konuda 
hemşehrilerinden destek istedi.

'ENGELSİZ ZEYBEK 
OYNUYORUZ' PROJESİ

Apaydın, down sendromlu çocukların 
topluma kazandırılması ve 
sosyalleşmelerini sağlamak için 
Nazilli Belediyesi ile Ankara 
Pursaklar Belediyesi'nin ortak olduğu 
'Aydın ve Ankaralı Kardeşlerimizle 

Engelsiz Zeybek 
Oynuyoruz' 
isimli başvuruda 
bulunduklarını, 
projenin 
inceleme 
aşamasında 
olduğunu 
söyledi. Haziran 
ayında 
sonuçların belli 
olmasının 
ardından 
eğitimlere 
başlanacağı 
bilgisini veren 
Apaydın, Nazilli 
Belediye 
Başkanı Haluk 

Alıcık'a ve Pursaklar Belediye 
Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkürlerini 
sundu.
Başkan Apaydın'ın konuşmasının 
ardından Sanatçı Göksel Evran sahne 
aldı. Evran'ın yorumladığı şarkılara, 
katılımcılar dans ederek eşlik etti. 
Ardından, derneğin zeybek ekibi 
gösterilerini sundu.
Geceye, Eski Devlet Bakanı Yüksel 
Yalova, AK Parti Aydın Milletvekili 
Mehmet Erdem, eski milletvekilleri 
Ali Uzunırmak, Mehmet Fatih Atay, 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, Aydın Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri 
Erdel, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Ülgen ve Meclis Üyesi Rıza Uyar'da 
katıldı. (DENGE) 

ANKARA'DA AYDINLILAR GECESİ DÜZENLENDİ
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EKA enerji verimliliği Gkonusunda Güney Ege 
Bölgesi'nde farkındalık 

oluşturmak ve bu alanda destek 
verdiği projelerin tanıtımını 
gerçekleştirmek amacıyla, faaliyet 
alanındaki tüm illerde düzenlediği 
proje tanıtımı ve bilgilendirme 
toplantılarının 2'ncisini Aydın'da 
yaptı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA), enerji verimliliği 
konusunda destek verdiği ve enerji 
verimliliği alanında örnek teşkil eden 
projelerin tanıtımı için düzenlediği 
bilgilendirme toplantılarına 

GEKA AYDIN TİCARET BORSASI'NDA 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ELE ALDI
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orsa üyeleri ve personelinin Bkatılım sağladığı eğitimde 
Denizli ABİGEM Eğitmeni 

Psikolog Besim Ogelman tarafından;  
İletişim, sözlerin arkasındaki 
anlamlar, beden dilinin etkisi, iletişim 
kazalarının kaynakları, temel 
etkileşim modeli ve analizi 
tutumlarımız ve önyargılarımızın 
farkına varmak. İnsanların sizi 
dinlemesini nasıl sağlarsınız? 
İnsanları ne zaman dinlemelisiniz? 
Akılda kalıcı olma becerisi ben ve 
sen dilinin özellikleri gibi iletişimde 
fark yaratmak başlığı altında konular 
anlatıldı. 

Eğitim sonrası değerlendirmede 
bulunan Aydın Ticaret Borsası 

AYDIN TİCARET BORSASININ
ÜYE VE PERSONELİNE ETKİN

İLETİŞİM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
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Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı; “Etkili İletişim ve Başarılı 
Sunum Teknikleri Eğitimi ile 
insanların günlük hayatlarının çoğunu 
geçirdikleri işyerinde çalışanlar 
arasındaki iletişimi arttırmak amacını 
taşımaktadır. Çalışanlar sürekli olarak 
diğer kişilerle iletişim ve etkileşim 
halindedirler. İletişim yapıcı 
olabileceği kadar yıkıcı olabilecek 
öncelikler de taşımaktadır.
Eğitim bu noktaların üzerinde 
durmakta ve etkili iletişimi arttırmaya 
odaklanmaktadır. Kişilerin eğitim 
sonunda işyerinde ki iletişimi 
arttırmak için gerekli donanımı 
kazanmaları hedeflenmektedir. 
Eğitim ile katılımcılar;  işyerindeki 
temel iletişim noktalarının farkına 

varacaklar, kurdukları iletişim 
biçimini öğrenecekler, başkaları ile 
daha etkin ve verimli iletişim kurma 
konusunda beceri kazanacaklar, 
takımı oluşturan temel iletişim 
becerilerinin önemini görecekler, 
kurumsal iletişimin önemli noktaları 
konusunda bilgi ve beceri sahibi 
olacaklardır. Eğitime katılım 
sağlayan üyelerimize, personelimize 
ve eğitimi veren Psikolog Besim 
Ogelman'a teşekkürlerimi 
sunuyorum.” ifadelerine yer verdi. 

Çağdaş ve Modern Borsacılık anlayışı ve güçlü kadrosuyla, üyelerine en üst 
düzeyde katkı sağlayan Aydın Ticaret Borsası 2017 Yılı Çalışma 
Takviminde, üyelerine ve personeline “Etkili İletişim ve Başarılı Sunum 
Teknikleri” Eğitimi gerçekleştirdi.

AYDIN TİCARET BORSASI 
TOBB 73. MALI GENEL KURULUNA KATILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin (TOBB) 73. Genel Kurulu 
nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında 
TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB 
Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, 
borsa başkanları ve delegeler 
Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın 
huzurunda saygı duruşunda 
bulundular. Anıtkabir ziyaretinin 
ardından  TOBB Hizmet Şeref 
Belgesi ve Plaket Takdim töreni ve 
TOBB Birlik Merkezi Bahçesi'nde 
Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar 
tarafından, katılımcılara her ilin 
yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.
TOBB Başkanı M. Rİfat 
Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde 
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda 
gerçekleştirilen Genel Kurul'a 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, 
camianın temsilcileri katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Genel Kurul'un 
açılışında yaptığı konuşmada “ 
Zaman, daha güçlü Türkiye için, 
dayanışma içinde olma ve geleceğe 
odaklanma zamanı. Türkiye'nin 
yarınını, bugününden çok daha güzel 
yapma zamanı.” ifadesini kullandı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

73. Genel Kuruluna Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 
Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları 
Kazım Günaydın ve  Cihan Can, 
Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yrd. / 
TOBB Delegesi Fevzi Çondur, Borsa 
Yönetim Kurulu Üyesi / TOBB 
Delegesi Cengiz Ülgen, ve Yakup Er, 
Borsa Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdülkadir Yıldız, Borsa Meclis 
Üyesi/ TOBB Delegesi Ali Çevik, 
Borsa Meclis Üyesi  Mustafa Akdam, 
Rıza Uyar, Ahmet Şenel, Erkan 
Aslan, Mehmet Ali Avcu , Genel 
Sekreter V. Hakan Ünal, Muhasebe 
ve İdari İşl. Şefi Neslihan Koç 
katıldılar.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 73. Genel Kurul sebebiyle, Anıtkabir Ziyareti sonrasında, TOBB Birlik TMerkezi Bahçesi'nde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerin tanıtımı 
yapıldı. Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası, tarafından açılan ortak stantta Aydın'ın Coğrafi İşaretli 

ürünlerinden Aydın kestanesinden imal edilmis Kestane Şekeri ve Aydın inciri ziyaretçilere, Aydın Ticaret Borsası /Aydın 
Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları Meclis Üyeleri tarafından ikram edildi.

AYDIN ODA / BORSALARI TOBB 73,.MALİ GENEL KURUL
ÖNCESİ AYDIN KESTANESİ VE AYDIN İNCİRİNİ  TANITTI
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H A B E RH A B E R

AYDIN TİCARET BORSASI'NIN TALEBİNE
HİSARCIKLIOĞLUN'DAN DESTEK 

enel Kurul öncesinde TOBB GBaşkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nu ziyarette 

bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel ve 
beraberindeki heyet; Borsa üyelerinin 
çıkarları doğrultusunda, Borsamız 
kotasyonuna tabi ürünler içerisinde 
yer alan ürünlerin, birçoğunun birim 
fiyatları yüksek olması sebebiyle, 
üreticilere yapılan ödemeler, genelde 
üretim yerinde peşin ve nakit 
yapıldığından kanun çerçevesinde 
belirtilen hadleri aşmaktadır. 

Borsamız kotasyonuna tabi ürünlerin 
de “Kapsamda Olmayan Tahsilat ve 
Ödemeler” kapsamına alınması, 
Gerçek Usulde Vergiye tabi olmayan 
çiftçilerden, borsada tescili 
yapıldığından dolayı yapılan 
alımlarda düzenlenecek müstahsil 
makbuzlarında 7.000TL'lik haddin 
aranmamasını talep ettiler.  

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili olarak 
taleplerinin değerlendirileceğini ve 
konunun takipçisi olacağını ifade etti. 
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H A B E RH A B E R

AYDIN TİCARET BORSASI
ÜYELERİNİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ 
BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR 

Aydın Ticaret Borsası'nın Her Platformda Dile Getirdiği Talepleri Sonuca Ulaştı

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı yaptığı açıklamada; Borsamız 
üyelerinin çıkarları doğrultusunda, Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan 
ürünlerin, bir çoğunun birim fiyatları yüksek olması sebebiyle, üreticilere yapılan ödemeler, 
genelde üretim yerinde peşin ve nakit yapıldığından kanun çerçevesinde belirtilen hadleri 
aşmaktadır. Borsamız kotasyonuna  tabi ürünlerin de “Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” 
kapsamına alınması, Gerçek Usulde Vergiye tabi olmayan çiftçilerden, Borsada tescili 
yapıldığından dolayı yapılan alımlarda düzenlenecek müstahsil makbuzlarında 7.000TL'lik haddin 
ARANMAMASI konusunda her platformda dile getirdiğimiz talebimiz, Borsamızın etkin 
çalışmaları sonucunda  09 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
09.06.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. T.C. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve TOBB 
Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Tüm Üyelerimize hayırlı 
olsun, ifadelerine yer verdi.

09.06.2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Yürürlüğe Giren MaddeMaliye 
Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)'NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480)

MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki 
paragraf eklenmiştir.

 “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş 
oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu 
olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda 
belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile 
tevsik edilmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
 “ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan 
ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek 
gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

MADDE 3 – Bu Tebliğin;
 a) Birinci maddesi 1/7/2017 tarihinde,
 b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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H A B E R

TARIMDA

“HASSAS”

     MIYIZ?

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANI CEMİL MÜSEVİTOĞLU'NDAN
BORSA'YA  YAPILANDIRMA ZİYARETİ 

ydın Vergi Dairesi Başkanı ACemil Müsevitoğlu ve Grup 
Müdürü Mustafa Çelik, 

Aydın Ticaret Borsası'na 7020 sayılı 
Yapılandırma Kanunu kapsamında 
ziyarette bulundular. Aydın Vergi 
Dairesi Başkanı Cemit Müsevitoğlu 
ve Grup Müdürü Mustafa Çelik'i 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A. Bahri Erdel,  Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve Yakup 
Er, Meclis Üyesi Ahmet Şenel 
karşıladı.  
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 27 Mayıs 2017 tarihinde 
yayınlanarak yürürlüğe girdiğini 
belirten Müsevitoğlu, “7020 sayılı 
yeni yapılandırma kanunuyla, 
vatandaşlarınızın kamuya olan borç 
yükü azalacak, borçlar taksitler 
halinde ödenebilecektir. Toplumun 
her kesimine hitap eden kanunu 
vatandaşlarımıza anlatmak, azami 
seviyede yararlanmasını sağlamak 

amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri 
başlamıştır. Başkanlık olarak tüm 
personelimiz ile kanunu anlatmak ve 
uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. 
Yeni Yapılandırma Kanunu 
kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı 
getiriyor. Usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarında da indirim 
yapıyor. Yarısını tahsil ediyor, 
yarısından vazgeçiyoruz. 
Vatandaşlarımız, yeni Yapılandırma 
Kanunu sayesinde geçmiş borçlarını 
taksitler halinde ödeyerek, ekonomik 
faaliyetlerini daha kolay 
yürütebilecek. 31 Mart 2017 
tarihinden öncesine ilişkin Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu 
Taşıtlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm 
vergiler bu kanuna göre 
ödenebilecek. Ancak, önceki 
yapılandırma yasası olan 6736 sayılı 
kanun hükümlerine göre 
yapılandırılmış borçlar yeni 
yapılandırma kanunu kapsamına 
alınmamıştır. Önceki yasa 
çerçevesinde borcunu yapılandıran 
vatandaşlarımızın 1 Temmuz 2016 -

31 Mart 2017 zaman aralığında 
borçları oluşmuş ise bu borçları için 
yeni yapılandırma kanunundan 
yararlanabilecektir. Ayrıca, çok 
sayıda vatandaşımızı ilgilendiren 
trafik, nüfus, seçim, askerlik para 
cezaları, karayollarından usulsüz 
geçişler nedeniyle kesilen cezalar, 
öğrenim ve katkı kredisi borçları da 
kanun kapsamında 
yapılandırılabilecek. 7020 sayılı 
Kanundan yararlanmak isteyen 
borçluların 30 Haziran 2017 tarihine 
kadar başvurmaları gerekiyor, bu 
sürenin uzatılmasına ilişkin kanunda 
yetki bulunmadığından, sürenin 
uzatılması söz konusu değil” dedi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 
“Yapılan hatırlatma ziyareti için 
teşekkür ederim, 7020 sayılı Bazı 
alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun hakkında 
bilgilendirmeler üyelerimize 
yapılacaktır.”  ifadelerine yer verdi. 

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu,
7020 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında bilgi verdi.

Yazar : Handan ÇAKAN
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alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun hakkında 
bilgilendirmeler üyelerimize 
yapılacaktır.”  ifadelerine yer verdi. 

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu,
7020 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında bilgi verdi.

Yazar : Handan ÇAKAN



Hassas tarım nedir?
Hassas tarım, gelişen teknolojilerin 
tarımsal üretimle bütünleştirilerek 
kullanılması çerçevesinde düşük 
maliyet, değişken girdi kullanımı, 
azami gelir hedefleyen ve çevre 
koruma ilkelerini göz önünde tutan 
tarımsal uygulamalar bütünüdür.
              
Bilişim teknolojilerinin tarıma 
uygulanması noktasında üreticiler 
'Hassas Tarım'la (Precision Farming)  
tanışmışlardır. ABD ve bazı AB 
ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde 
1990'lı yılların başından itibaren 
uygulanmaya başlanılan hassas tarım 
ülkemiz için yeni bir tarımsal 
husustur. Türkiye'de ilk kez 1999 
yılında TÜBİTAK tarafından 
desteklenen “Hassas Tarım 
Teknikleri” adlı bir araştırma projesi 
Toprak ve Gübre Araştırma 
Enstitüsünce yürütülerek 2003 
yılında sonuçlandırılmıştır. Bu 
çalışmada, İç Anadolu Bölgesi'nde 
hassas tarım tekniklerini kullanılarak 
arazi üzerindeki değişkenlikler ve 
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TARIMDA

“HASSAS”

     MIYIZ?Yazar : Handan ÇAKAN

Çiftçilerimiz “Hassas Tarım” ile ilgili ne biliyorlar? 
Ya da çiftçilerimiz “Hassas Tarım” modelini benimseyebilirler mi, 
hatta bu konuda destek verilirse tarımdaki geleceğimiz nasıl olur diye hiç 
düşündük mü?

Halk olarak düşünmeyebiliriz belki ama biz bu sektöre hizmet edenler bu 
konu ile ilgili ne yapabiliriz diye düşünmeliyiz bence. Öncelikle hassas 
tarım tanımının kısaca üzerinden geçelim.

buğday verimine etki eden toprak 
özellikleri belirlenmiştir.
Bazı toprak özellikleri ile verimin 
alansal dağılımında önemli 
değişkenlikler ve farklılıklar 
gözlenmiştir. Verim ile bazı toprak 
özellikleri arasında doğrusal ya da 
ters ilişkiler bulunmuştur. Buna göre;
Ÿ Araştırma tarlalarından elde 

edilen toprak ve bitki analizleri ve 
verim haritalarının yorumlanması 
sonucu “Hassas Tarım 
Uygulamalarının” %25 gübre 
tasarrufu sağlayabileceği,

Ÿ Yabancı ot ilacı kullanımında % 
20 lik bir tasarrufun mümkün 
olabileceği,

Ÿ Dünyada hassas tarım 
teknolojileri ile çevresel etki 
bakımından sağlanacak kazancın 
yanında hektarda sağlanan 30 $'lık 
bir kazancın önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. (Dr. İbrahim 
Hakkı Güçdemir'in 2007 yılında 
yapmış olduğu sohbetinden). 

Öyleyse niçin hala yapmıyoruz?
Ülkemizde genellikle klasik tarım 
metotları kullanılmaktadır. Yani 
aslında klasikten ziyade kontrolsüz 
girdi kullanımı desek daha yerinde 
olacaktır. Buradaki mantık nasıl işler 
görelim:
Ÿ Toprak analizi olmaksızın rastgele 

gübre kullanımı ve verimin sanki 
ne kadar fazla gübre atarsak o 
kadar artacağı yönünde bir 
anlayış,

Ÿ Zararlıların minimum düzeyde, 
yani ekonomik zarar eşiğinin 
altında tutalım yerine “tamamını 
öldürelim” düşüncesi (maalesef ki 
meslektaşlarımın çoğu bu konuda 
aman ilaç satalım para kazanalım 
derdinde, diyeceksiniz ki reçete 
ile ilaç satılıyor hayır durum 
pratikte hiç de öyle değil). 

Ÿ Ülkemizde su o kadar önem 
kazanmışken –ülke olarak riskli 
gruptayız artık- bol kepçeden 
salma sulama yapmak bizi hassas 
tarım modelinden uzaklaştıran 
durumlar arasındadır.

“Hassas Tarım” Ülkemiz ve Çiftçimiz İçin Ne Kadar Faydalı?

İnanıyorum ki bu model hem ülkemiz hem de çiftçimizin ekonomik 
özgürlüğü açısından faydalı. Birçok sektörde artık teknolojinin 
nimetlerinden faydalanıyoruz. Kırsal alanda bile artık neredeyse 
herkesin akıllı telefonu var ve herkes interneti kullanabiliyor. 

Neden bu teknolojileri tarımda kullanmayalım ki? Aslında 
kullanmıyor değiliz ama rolantideyiz şu anda; yani artık gaza basma 
zamanı çoktan geldi de geçiyor bile, atı alan Üsküdar'ı geçti.

Ülkemizde hassas tarımı bilmeyen kalmamalı! Kesinlikle ilk adım 
çiftçinin eğitiminden geçiyor.

 Çiftçilerin tamamını bu kapsam 
altında değerlendirirsem haksızlık 
etmiş olurum, çünkü tarlasında ve 
ahırında teknolojiyi hatta hassas 
tarımı kullanan çiftçilerimiz de 
mevcut veya büyük firmalar ile 
anlaşmalı üretim yapan çiftçilerimiz 
de konuya tam hakim olmasa da bu 
metodu uygulamaya çalışıyor 
(kontrollü gübreleme ve tarımsal 
savaş yöntemleri).

Burada önemli olan bu konuda 
çiftçiye ne kadar fayda 
sağlanacağının anlatılmasıdır. Hem 
çevremiz, hem geleceğimiz, hem de 
ekonomik özgürlüğümüz açısından. 
Geçenlerde bu konuda bir anket 
yürütüldüğünü gördüm; aslında bu, 
ümit var bir durum. Çalışmalar 
yapılmıyor diyemeyiz ama daha fazla 
yapılmalı, mutlaka devlet desteği 
daha fazla olmalı. Özellikle bu 

konuda şunu demeden 
geçemeyeceğim; kapatılan köy 
enstitülerinin değerini şimdi daha 
fazla anlıyoruz. Enstitülerin 
kapatılması ile biz özgürlüğümüzü 
çoktan Truman doktrinine teslim 
etmişiz. Eğer günümüzde bu 
enstitüler yaşıyor olsaydı şimdi 
tarımda ve ekonomide inanılmaz 
boyutlardaydık. Ne yazık ki bunlar 
politik kavramlar olduğu için 
üzerinde fazla duramıyoruz.

Hassas Tarım için Devlet Daha 
Fazla Destek Sağlamalı

Bu bizim ulusal kimliğimiz, 
bütünlüğümüz ve ekonomimiz için 
şarttır. İnşaat sektöründe değil tarım 
sektöründe büyümeliyiz söz sahibi 
olabilmek için. Böyle giderse ithal 
samana ve buğdaya daha fazla 
muhtaç oluruz.

Entegre Mücadele ve Hassas Tarım 
Birleşmeli

Böylece iki yönlü tasarruf sağlamış 
oluruz. Hem yetiştiricilikte hem de 
tarımsal savaşımda, minimum girdi 
ile daha sağlıklı ürünler yetiştiririz ve 
çevreye daha saygılı davranmış 
oluruz.

Çiftçilerimize de sesleniyorum 
buradan; artık kazanmak için klasik 
yöntemlerimizden, 
alışkanlıklarımızdan, kulaktan dolma 
ezbere tavsiyelerden vazgeçmeliyiz. 
Tarımda bilgiyi ve modern tarım 
teknolojilerini kullanmamak, hala 
inatla dedemizin yöntemleri ile 
gübreleme yapmak sektör olarak 
çöküşümüzü hızlandıracaktır. 
Kazanmak için bilgiye açık 
olmalıyız, bunun bahanesi yok.

Ne diyor Konfiçyüs,
“Güneşi istiyorsan, gölgeden çık”
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er yıl olduğu gibi bu yıl da 

HAydın Ticaret Borsası 

tarafından üyeler 

arasındaki kaynaşmayı amaçlayan 

iftar yemeği verdi. Aydın Ticaret 

Borsası Başkanı Adnan Bosnalı ve 

Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin 

misafirleri ile yakından ilgilendiği 

iftar etkinliğine borsa Yönetim 

Kurulu ve Meclis Üyeleri eksiksiz 

katılırken Meclis Başkanı Bahri 

Erdel, borsanın çalışmaları hakkında 

kısa bir değerlendirme yaptı.

Borsa olarak üye odaklı çalışmalarına 

devam ettiklerini ifade eden Aydın 

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri 

Erdel, “Borsa olarak her zaman örnek 

olacak, ilimizi ve üyelerimizi daha da 

ileriye taşıyacak çalışmalar içindeyiz. 

Üyelerimizden aldığımız güç ve 

destek ile var olan gücümüzle ilimize 

ve üyelerimize yararlı olmaya devam 

edip hep birlikte daha güzel 

çalışmalara imza atacağız. 

Borsamızın bakanlık nezdinde etkin 

çalışmaları sonucu gerçek usulde 

vergide tabi olmayan çiftçilerimizden 

borsa tescilinden yararlandığından 

dolayı müstahsil makbuzlarından 7 

bin TL'lik hak 09 Haziran 2017 tarihli 

resmi gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Bu vesileyle Ramazan ayını kutlar ve 

Ramazan Bayramının tüm Müslüman 

âlemine barış, huzur, bereket ve 

sağlık getirmesini temenni ederim” 

dedi.

AYDIN TİCARET BORSASI ÜYELERİNİ İFTARDA AĞIRLADI
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ydın Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği bu yıl da Ayoğun bir katılımla gerçekleşti. İftarda konuşan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri 
Erdel, borsa üyeleri de bir araya geldiği iftarda birlik beraberlik mesajı verdi. 
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ydın Ticaret Borsası heyeti Aydın Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na Aziyarette bulundu. Ziyarete Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fevzi Çondur,  Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Ülgen, Yakup Er ve Abdülkadir 

Yıldız,  Meclis Üyesi Rıza Uyar katıldı.

Ziyarette Meclis Başkanı A.Bahri Erdel; Borsa tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler 
paylaştı.  Geçmiş dönemde Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Ticaret Borsası tarafından ortak gerçekleştirilen 
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi hakkında bilgi vererek, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile aynı işbirliğinin 
devam etmesi temennisinde bulundu. 

Aydın Milli Eğitim  Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerinde 
yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti. 

AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

BİLAL YILMAZ ÇANDIROĞLU'NA ZİYARET
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“SAĞLIK İÇİN ZEYTİNYAĞI TÜKETİN”
 “ZEYTİNYAĞININ PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI  PROJESİ”

KAPSAMINDA  TADIM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
18.Sİ SAKARYA AGORA AVM'DE” GERÇEKLEŞTİ 
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Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı; Zeytinyağı Pazar 

Payının Arttırılması Projemiz 
kapsamında, Zeytinyağı Tadım ve 
Tanıtım etkinliğimizin on 
sekizincisini Sakarya Agora AVM'de 
gerçekleştirdik.  

İki gün süren etkinliğimizde; 
tüketicilere,  Uluslararası Zeytin 
Konseyi (International Olive Council 
/ IOC) tarafından akredite olan Aydın 
Ticaret Borsası Tadım Paneli 
uzmanlarımız İdris Kurt ve Gülsün 
Bulut tarafından,  kaliteli 

zeytinyağını 
nasıl ayırt 
edebilecekl
eri, kaliteli 
zeytinyağı
nda 
olması ve 
olmaması 
gereken 
özellikler 
hakkında 
bilgiler 
verildi. 
Etkinliğimiz 
tadım 
uzmanlarımı
zın 
tüketicilerle 

birebir görüşerek, zeytinyağında 
olması ve olmaması gereken 
özellikler anlatılarak ve kaliteli 
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zeytinyağını nasıl ayırt 
edilebileceklerini, tadım yaptırılarak 
anlatıldığından, “bilinçli bir tüketici 
kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük 
olan zeytinyağı tüketiminin 
arttırılması” amacımıza 
ulaşacağımızın inancındayız. 
Projemiz ile tadım ve tanıtım 
etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 18 
ilde,  yaklaşık 18 bin kişiye 
zeytinyağında olması gereken 
özellikleri anlattık ve zeytinyağı 

tadımı yaptırdık. 
“Sağlık İçin Zeytinyağı Tüketin” 
Zeytinyağı sadece yağ değildir. 
İçermiş olduğu sağlık açısından 
yararlı bileşenler nedeniyle, aslında 
ilaç gibi tüketilmesi gereken bir besin 
maddesidir. Son yıllarda beslenme ile 
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“SAĞLIK İÇİN ZEYTİNYAĞI TÜKETİN”
 “ZEYTİNYAĞININ PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI  PROJESİ”

KAPSAMINDA  TADIM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
18.Sİ SAKARYA AGORA AVM'DE” GERÇEKLEŞTİ 

ilgili yapılan araştırmalarda, birçok 
rahatsızlığı önlemede yararlı olan 
maddeleri içeren besin maddeleri 
sıralamasında ön sıralarda zeytinyağı 
yer almaktadır. Tüketicilerimiz 
tadım konusunda bu şekilde 
bilinçlendirildiği takdirde hem 
tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş 
bir nebze de olsa minimize edilebilir.

 Projemiz kapsamında tadım ve 
tanıtım etkinliğimizin devamında 
Mardin ve Van olmak üzere 2 ilde 
daha zeytinyağının tadım ve 
tanıtımını yapacağız. Sakarya 
etkinliğimizde desteklerini 

esirgemeyen Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odası'na ve proje 
ortaklarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
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ilgili yapılan araştırmalarda, birçok 
rahatsızlığı önlemede yararlı olan 
maddeleri içeren besin maddeleri 
sıralamasında ön sıralarda zeytinyağı 
yer almaktadır. Tüketicilerimiz 
tadım konusunda bu şekilde 
bilinçlendirildiği takdirde hem 
tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş 
bir nebze de olsa minimize edilebilir.

 Projemiz kapsamında tadım ve 
tanıtım etkinliğimizin devamında 
Mardin ve Van olmak üzere 2 ilde 
daha zeytinyağının tadım ve 
tanıtımını yapacağız. Sakarya 
etkinliğimizde desteklerini 

esirgemeyen Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odası'na ve proje 
ortaklarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum” ifadelerine yer verdi.



16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında 
Aydın Pamuk Tariş depolarında
5.si gerçekleşen Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık fuarı 173.000 ziyaretçiyi 
ağırladı.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, 5. Aydın 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 
hakkında değerlendirmede bulundu.
5. Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Fuarı için hedeflediğimiz başarıya 
ulaştık, Aydın ve Aydın dışında birçok 
ilden gelen firmalar ve ürünleri ile 
çiftçilerimizi bir araya getirdik. 240 
firmanın katılımıyla gerçekleşen fuara,  
Ege Bölgesi illeri ve diğer illerden de 
pek çok ziyaretçi katıldı. 
Aydın İlimizin tarım potansiyelini göz 
önüne aldığımızda, düzenlenen Tarım, 
Gıda ve Hayvancılık fuarı ilimiz için 
büyük önem taşımaktadır. Bu yıl 
fuarımızı yaklaşık 173.000 ziyaretçi ve 
35 milyon TL.'nin üzerinde sıcak 
satışla bitirdik. Bu rakamlar fuarın en 
önemli başarı göstergelerindendir. 
Bundan sonra ki süreçteki amacımız;  
kalıcı ve modern bir fuar alanına sahip 
olarak Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Fuarı ve ilimize kazandırılacak yeni 

“VAN”  DAHA FAZLA  ZEYTİNYAĞI TÜKETECEK 
 “ZEYTİNYAĞININ PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI  PROJESİ”

KAPSAMINDA  TADIM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
19.SU VAN AVM'DE” GERÇEKLEŞTİ 
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fuarlar ile ilimizin birçok 
özelliğinin yanında fuar kenti olarak 
da bilinirliğinin artmasının 
sağlaması olmalıdır. 
Aydın Ticaret Borsası, Efeler Ziraat 
Odası ve Kobi Fuarcılık Ltd. Şti. 
işbirliği ile gerçekleşen Fuarın 
giderek büyüme trendi içerisinde 
olması bizlere gurur yaşatmıştır. 
Başarımızın sürekliliğini diliyor,  
Kobi Fuarcılık firmasına ve Fuarı 
destekleyen, T.C. Aydın Valiliğine, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimize, her türlü teknik işlerin 
giderilmesini sağlayan T.C. Aydın 
Büyükşehir Belediyesine, yine 
teknik destek aşamasında 
yardımlarını esirgemeyen T.C. 
Efeler Belediyesine, T.C. Aydın 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü'ne, S.S. 46 Nolu Aydın 
Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifine,  Aydın Sanayi 
Odası'na, Adnan Menderes 
Üniversitesi, Aydın Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği, Ziraat 
Mühendisleri Odasına destekleri 
için teşekkürlerimizi sunuyorum. 
İfadelerine yer verdi. 

H A B E R

AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN
VALİ KÖŞGER'E ZİYARET

Aydın Ticaret Borsası Vali Köşger'a Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Kazım Günaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Ülgen ve Yakup Er,  Meclis Üyelerinden Ali Çevik,  Rıza Uyar, Erkan Aslan ve Mehmet Ali Avcu Vali Yavuz Selim Köşger'e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel; Aydın tarım ürünleri, Borsa tarafından hayata geçirilen 
projeler ile devam etmekte olan projelerin mevcut durumları hakkında bilgiler verdi. 

Yapılan ziyaret sonrasında Aydın Ticaret Borsası heyeti, Vali Yavuz Selim Köşger'e görevlerinde başarılar dileyerek, Coğrafi 
İşaretli ürünleri olan Aydın İnciri, Aydın Kestanesinden elde edilmiş Kestane Şekeri ve Zeytinyağı ikram ettiler. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, Borsa tarafından dile getirilen projelere destek 
olacaklarını ifade etti. 

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi  (UZZK) ve 

Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından 

başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen “Zeytinyağının Pazar 

Payının Arttırılması Projesi” kapsamında, tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on dokuzuncusu  15-16 

Temmuz tarihlerinde Van AVM'de” gerçekleşti. 
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fuarlar ile ilimizin birçok 
özelliğinin yanında fuar kenti olarak 
da bilinirliğinin artmasının 
sağlaması olmalıdır. 
Aydın Ticaret Borsası, Efeler Ziraat 
Odası ve Kobi Fuarcılık Ltd. Şti. 
işbirliği ile gerçekleşen Fuarın 
giderek büyüme trendi içerisinde 
olması bizlere gurur yaşatmıştır. 
Başarımızın sürekliliğini diliyor,  
Kobi Fuarcılık firmasına ve Fuarı 
destekleyen, T.C. Aydın Valiliğine, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimize, her türlü teknik işlerin 
giderilmesini sağlayan T.C. Aydın 
Büyükşehir Belediyesine, yine 
teknik destek aşamasında 
yardımlarını esirgemeyen T.C. 
Efeler Belediyesine, T.C. Aydın 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü'ne, S.S. 46 Nolu Aydın 
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hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
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ydın Ticaret Borsası Yönetim AKurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı; Zeytinyağı Pazar 

Payının Arttırılması Projemiz 
kapsamında, Zeytinyağı Tadım ve 
Tanıtım etkinliğimizin on 
dokuzuncusunu Van AVM'de yoğun 
bir ilgi ile gerçekleştirdik.  İki gün 
süren etkinliğimizde; tüketicilere,  
Uluslararası Zeytin Konseyi 
(International Olive Council / IOC) 
tarafından akredite olan, Aydın 
Ticaret Borsası Tadım Paneli 
uzmanlarımız İdris Kurt ve Hakan 
Gökalp tarafından,  kaliteli 

zeytinyağını nasıl ayırt 
edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında 
olması ve olmaması gereken 
özellikler hakkında bilgiler verildi. 
Etkinliğimiz tadım uzmanlarımızın 
tüketicilerle birebir görüşerek, 
zeytinyağında olması ve olmaması 
gereken özellikler anlatılarak ve 
kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt 
edilebileceklerini, tadım yaptırılarak 
anlatılmaktadır. “Bilinçli bir tüketici 
kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük 
olan zeytinyağı tüketiminin 
arttırılması” amacımıza 
ulaşacağımızın inancındayız. 
Tüketicilerimiz tadım konusunda bu 

şekilde 
bilinçlendirildiği 
takdirde hem 
tüketim 
arttırılabilir, hem 
de tağşiş bir nebze 
de olsa minimize 
edilebilir Projemiz 
ile tadım ve 
tanıtım etkinliğini 
gerçekleştirdiğimi
z 19 ilde,  yaklaşık 
19 bin kişiye 

zeytinyağında 
olması gereken 
özellikleri 
anlattık ve 
zeytinyağı 
tadımı 
yaptırdık. Vanlı 
tüketiciler 
zeytinyağına 
çok ilgi 
gösterdiler. 
Tadım yapan 
çoğu tüketici, 
bundan sonra 
daha fazla 
zeytinyağı tüketeceklerini belirterek, 
standımızdan memnun ayrıldılar” 
dedi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı 
sözlerine şu şekilde devam etti.  

Van etkinliğimizde projemize destek 
veren, Van Ticaret ve Sanayi Odası'na 
ve proje ortaklarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. Projemiz kapsamında 
son tadım ve tanıtım etkinliğimizi 29-
30 Temmuz'da Mardin'de 
gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer 
verdi.

“VAN”  DAHA FAZLA  ZEYTİNYAĞI TÜKETECEK 
 “ZEYTİNYAĞININ PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI  PROJESİ”

KAPSAMINDA  TADIM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
19.SU VAN AVM'DE” GERÇEKLEŞTİ 
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ydın Esnaf ve Sanatkârlar AOdası Birliği Başkanı 
Selahattin Çetindoğan, Aydın 

Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, 
Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ali 
Çevik, Rıza Uyar,Aydın Şoförler 
Odası Başkanı Semih Özmeriç, ve  
oda başkanlarının düzenlediği ortak 
basın toplantısında “15 Temmuz'un 
Türkiye için bir milat olduğuna 
inanıyoruz” vurgusu yapıldı.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 
Türkiye kanadı olan TÜRK-İŞ, 
TESK, MEMUR-SEN, HAK-İŞ, 
TZOB, TİSK, KAMU-SEN ve 
TOBB'un 15 Temmuz'un yıl 
dönümünde 81 ilde eş zamanlı 
açıklama Aydın'da da yapıldı. 
Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Birliği Başkanı Selahattin 
Çetindoğan, Türkiye'nin sivil 
toplumunu temsil eden; Türkiye-AB 

Karma İstişare Komitesi Türkiye 
kanadı olan;
Ÿ Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 
Ÿ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK), 
Ÿ Memur Sendikaları 

Konfederasyonu (MEMUR-SEN), 
Ÿ HAK- İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (HAK-İŞ), 
Ÿ Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

(TZOB), 
Ÿ Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu (TİSK), 
Ÿ Türkiye Kamu Çalışanları 

Sendikaları Konfederasyonu 
(Türkiye KAMU-SEN), 

Ÿ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) olarak buradayız.

Bu masada oturan demokrasi 
sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak 
açıklamayı 81 ilde aynı anda 
yapıyoruz.
Tarihimizin en zor günlerinden biri 
olan 15 Temmuz'un yıldönümüne 

giriyoruz.
İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, 
hazırladığımız afişlerle ülkemizin 
tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı 
tutacağız.
15 Temmuz'u unutmayacağız, 
unutturmayacağız.
15 Temmuz'un Türkiye için bir 
milat olduğuna inanıyoruz.
Çünkü bu alçak saldırı, darbenin 
ötesinde bir işgal girişimiydi. 
15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu 
yana ülkemizin karşılaştığı en büyük 
tehlikeydi.
O gece Fetullahçı terör örgütü, 
“devleti” ele geçirmeye, milleti 
tahakküm altına almaya kalkıştı.  
Darbe girişiminin asıl amacı; 
ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir 
kaosa sürüklemek, kardeş kavgası 
başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş 
ortamına sokmaktı.
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; 
Türkiye Cumhuriyetini bir daha 
ayağa kalkamayacak duruma 

15 TEMMUZ'U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

Aydın'da s�v�l toplum kuruluşlarından 15 Temmuz b�ld�r�s�
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düşürmekti.

Allah'a şükürler olsun Milletimiz, 
cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu 
fitneyi durdurdu.
Milletimiz demokrasimize ve 
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı 
karşısında dik durdu, canı pahasına 
değerlerini savundu.
Bu masadaki kuruluşlarının tamamı 

da, ilk andan itibaren, devletimizin ve 
milletimizin yanında yer aldı. 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, Gazi Meclisimiz, 
Başbakanımız, siyasi partilerimiz, 
milletimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı 
duruşuyla bir destan yazdık.
Haince planlanmış darbe girişimini 
savuşturan milletimizin önünde 
saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz'da Türkiye, en zor 
demokrasi sınavını büyük 
başarıyla vermiştir.
Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete 

teslim olmayacak kadar güçlü 
olduğunu herkese gösterdik.
Milletimiz darbeye karşı durarak 
şunu açık şekilde ilan etmiştir. 
“Türkiye Cumhuriyeti devletini 
Milletin iradesi dışında hiçbir güç 
yönetemez.”
Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.
Elbette bunun için büyük bir bedel 
ödedik.

Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu 
mücadelede, 250 vatandaşımız şehit 
oldu.
2301 vatandaşımız gazi oldu.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet 
diliyoruz. Gazilerimizi şükranla 
anıyoruz. 
Milletimiz onları daima minnetle ve 
rahmetle anacaktır.
Dünyada çok az millet bu bedeli 
ödeyebilir.
Siyasi görüşü fark etmeksizin 

Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan 
15 Temmuz ruhu demokrasinin 
sigortasıdır.

Bir daha böyle hain girişimlerin 
yaşanmaması için FETÖ ile 
mücadele her alanda etkin ve 
kararlı şekilde sürdürülmelidir.
Yargı kurumları, darbecilere ve 
onların destekçilerine hak ettikleri en 
ağır cezayı vermeli, milletimizin 
vicdanını rahatlatmalıdır.

Değerli basın mensupları,
En az 15 Temmuz kadar, darbe 
girişiminden sonrası da, ülkemiz 
açısından zorlu bir süreç oldu.
Darbe girişimi sonrası toplum büyük 
bir travma yaşadı.
FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında 
ülkemiz aleyhine karalama 
kampanyaları yürüttü.
Ekonomimiz de bu saldırıdan 
olumsuz etkilendi.
Allah'a şükür, birlik ve 
beraberliğimiz sayesinde bunların 
hepsini de kısa sürede atlattık.
Hükümetimizin bizlerle istişare 
içinde aldığı önlem ve yaptığı 

reformlarla hızla toparlandık.
Daha darbe girişiminin üzerinden bir 
yıl geçmeden ekonomide yüzde 5'lik 
büyümeyi yakaladık.
İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk 
altı ayında tam 1 milyon 200 bin 
insanımıza yeni istihdam sağladık.
İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya 
başladık.
Yabancı yatırımcıların güvenini 
yeniden kazandık.

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye 
dünyanın en zor stres testinden 
başarı ile çıkmıştır.

Emin olun bizim son bir yılda 
yaşadıklarımızı başka bir ülke 
yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız.  
Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar 
altında hiç kimsenin yapamayacağını 
yaptık.

Ama rehavete kapılmayacağız.
Yapacak daha çok işimiz, büyük 
hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma 
sürecini tamamladık. 

Şimdi yeni bir atılım sürecini 
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başlatmamız gerekiyor.
Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi 
koşma zamanı.
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni 
rekorlar kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesini 
daha da arttırmalı, demokratik 
kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye 
taşımalıyız.
Bütün bunlar için ortak akılla ve 
istişare içinde, yeni bir reform süreci 
başlatmalıyız.

Buradan Yurt dışındaki 
dostlarımıza da sesleniyoruz.

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu 
büyük demokrasi sınavının birinci 
yılında bütün dostlarını yanında 
görmeyi arzulamaktadır. 
Dostlarımızı iftira kampanyalarına 
değil, gerçeklere kulak vermeye, 
buna göre tavır almaya davet 
ediyoruz. 
FETÖ ile mücadelede dost ve 
müttefik devletlerin de desteklerini 
bekliyoruz.

Kaynağı ne olursa olsun darbe ve 
terör bir insanlık suçudur. Ancak 
birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek 
inşa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için 
şimdi daha büyük bir azimle 
çalışacak ve Türkiye'yi büyük 
hedeflerine taşıyacağız.

Üzerine basarak bir kez daha ifade 
ediyoruz: Türkiye'nin sivil toplumu 
olarak, 15 Temmuz'u asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler 
bize ışık olacak.

Biz bu ülkenin geleceğinden 
umutluyuz. 

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük 
Türkiye.

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz” dedi. 
Basın açıklamasının ardından 15 
Temmuz şehitleri için dua edildi.

Aydın'da s�v�l toplum kuruluşlarından 15 Temmuz b�ld�r�s�
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üresel iklim değişikliği pek Kçok faaliyetin sonucu olarak 
atmosferde sera gazlarının 

miktar ve yoğunluklarının artması 
sonucu oluşan, küresel ısınmanın 
meydana getirdiği etkiler olarak ifade 
edilmektedir. Sera gazları, yeryüzüne 
ulaşan güneş enerjisinin yansımasına 
engel olduğu için ısı atmosfere 
hapsolmaktadır. İnsanoğlunun, 
etkilerinin doğrudan kendine 
döneceğini düşünmeden kendi eliyle 
artışına sebep olduğu küresel ısınma, 
son yıllarda farklı konular üzerinden 
sık sık tartışılmaya başlandı.

Küresel iklim değişikliğinin en 
bilinen etkileri; kuraklık, seller, 
buzulların erimesi, deniz suyu 
seviyesinin artması, yer altı su 
seviyesinin alçalması vb. olarak 
sıralanabilir. Gıda açısından ele 
alırsak iklim değişikliği; gıdanın 
mevcudiyetini, erişilebilirliğini ve 
gıda güvenliğini doğrudan 
etkilemektedir. Gıda fiziksel bir 
ihtiyaç olmasının yanında güç, ödül, 
iletişim gibi anlamlar da taşıyan 
sosyal bir olgudur. Gıdanın 
mevcudiyeti ise ancak tarım ve 
hayvancılıkta uygun şartların 
sağlanması ile mümkün olabilir.  Bu 
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şartların başında da öncelikle iklim 
koşulları gelir. İklimsel değişiklikler, 
sıcaklık kaymaları ürün 
verimliliğinde ciddi düşüşlere 
sebebiyet vermektedir. Küresel 
ısınma doğrudan ham madde 
mevcudiyetine etki eder. Dünya 
nüfusunun yaklaşık %70'i, doğal 
kaynakları doğrudan kullanan küçük 
üreticilerdir.  Gıda mevcudiyeti bir 
şekilde sağlansa dahi, mevcut gıdaya 
erişmek; önce yoksullar, sonra da 
bütün insanlık için gitgide 
zorlaşmaktadır.

Konuyu gıda güvenliği açısından 
değerlendirecek olursak değinmemiz 
gereken konulardan birisi de; artan 
sıcaklık değerlerine bağlı olarak 
tarımda meydana gelen 
olumsuzlukların tarım ilaçlarıyla 
giderilmeye çalışılmasıdır. Ürün 
verimliliğinin azalması, haşere 
türlerinin ve aktivitelerinin artması, 
zararlı otların ve hastalıkların 
çoğalması daha fazla miktar ve 
çeşitte tarım ilacı kullanımına neden 
olacaktır. Tarım ilaçlarının bilinçsiz 
kullanılması ise hem insan sağlığına 
hem de doğaya geri dönüşümü 
olmayan zararlar vermektedir.

Bir başka konu da, ani iklim 
değişikliğinin hayvancılık sektörüne 
olan etkisidir. Ani sıcaklık artışları 
hayvanlarda stres oluşumuna, çeşitli 
hastalıkların ortaya çıkmasına yol 
açabilmektedir. Örneğin stresin, 
memelilerde görülen bir meme 
iltihabı olan mastitisin oluşuma etki 
ettiği bilinmektedir. Mastitis de, ürün 
verimliliğini önemli ölçüde 
düşürmektedir. Bunun yanında, tedavi 
amaçlı kullanılan antibiyotiklerin 
kalıntılarının hayvanın sütüne, etine 
bulaşma riski bulunmaktadır.

 Ayrıca küresel ısınma denizlerde, 
istilacı deniz türlerinin ve bazı 
patojen bakterilerin rekabet 
üstünlüğünü ele geçirmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Bu durum; ortadan 
kalkmış olan patojenlerin yeniden 
ortaya çıkmasına veya yeni 
oluşumlara yol açabilecektir. Bu 
olumsuzluklar ise balık rezervlerinde 
azalmaya sebebiyet verecektir. Yine 
artan sıcaklık değerleri, denizlerdeki 
karbondioksit miktarını değiştirerek, 
denizlerin daha asidik hale gelmesine, 
birçok canlı türünün buna bağlı yok 
olmasına neden olmaktadır.

Doğayı elbetteki yönetemeyiz. Ancak 
önlem alarak, etkileri yok edebilir ya 
da azaltabiliriz. Doğanın dengesinin 
korunması, yeşil alanların artırılması, 
doğal kaynakların korunması, 
atıkların ayrıştırılması ve geri 
dönüşümünün sağlanması, tarım ve 
hayvancılık politikalarının 
iyileştirilerek kentlere göçün 
azaltılması, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı gibi konular 
geçici önlemlerden öte yaşam tarzı 
haline getirilmeli.  Çok geç 
kalmadan, dünyada yaşayan son 
nesilmişiz gibi davranmayı bırakıp, 

doğayı ve doğal kaynakları hoyratça 
tüketmekten vazgeçmeliyiz.

Kaynak: Apelasyon E Dergi 41. Sayı 
Nisan 2017 
http://apelasyon.com/Yazi/613-iklim-
degisirken-gida-guvenligi
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“ZEYTİNYAĞININ PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI PROJESİ”
KAPSAMINDA TADIM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN SONUNCUSU

MARDİN AVM'DE” GERÇEKLEŞTİ
stanbul Ticaret Borsası, Ege 

İİhracatçı Birlikleri, Ulusal 
Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi  

(UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası 
Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş 
ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası 
tarafından başvurularak, 
KOSGEB Başkanlığı tarafından 
desteklenmeye uygun görülen 
“Zeytinyağının Pazar Payının 
Arttırılması Projesi” kapsamında, 
tanıtım ve tadım faaliyetlerinin 
sonuncusu 29-30 Temmuz 
tarihlerinde Mardin AVM'de” 
gerçekleşti. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 
Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması 
Projemiz kapsamında, Zeytinyağı 
Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin 
sonuncusunu Mardin AVM'de 
tüketicilerin yoğun ilgisi ile 
gerçekleştirdik.  İki gün süren 
etkinliğimizde; tüketicilere,  
Uluslararası Zeytin Konseyi 
(International Olive Council / IOC) 
tarafından akredite olan, Aydın 
Ticaret Borsası Tadım Paneli 
uzmanlarımız Aysun Uğur ve Celil 
Oruç tarafından,  kaliteli zeytinyağını 
nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli 

zeytinyağında olması ve olmaması 
gereken özellikler hakkında bilgiler 
verildi. Etkinliğimiz tadım 
uzmanlarımızın tüketicilerle birebir 
görüşerek, zeytinyağında olması ve 
olmaması gereken özellikler 
anlatılarak ve kaliteli zeytinyağını 
nasıl ayırt edilebileceklerini, tadım 
yaptırılarak anlattılar. 

“Mardin etkinliğimizde projemize 
destek veren, Mardin Ticaret ve 
Sanayi Odası'na, Kızıltepe Ticaret 
Borsamıza ve proje ortaklarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum” 
ifadelerine yer verdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı 
sözlerine şu şekilde devam etti.   
Projemiz ile tadım ve tanıtım 
etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 
Ankara, Samsun, Konya, Afyon, 
Isparta, Denizli, Edirne, Tekirdağ, 
Sivas, Erzincan, Giresun, Elazığ, 
Kütahya, Ordu, Malatya, Zonguldak, 
İzmit, Sakarya, Van ve Mardin 
illerinde,  yaklaşık 20 bin kişiye 
zeytinyağında olması gereken 
özellikleri anlattık ve zeytinyağı 
tadımı yaptırdık. 20 ilde yaklaşık 20 
bin tüketiciyi tadım konusunda 

bilinçlendirerek, farkındalık 
oluşturduk “Bilinçli bir tüketici 
kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük 
olan zeytinyağı tüketiminin 
arttırılması” konusunda zeytinyağı 
sektörüne yarar sağladığımız 
inancındayız. 

Her bir ilimizden, görevimizi yerine 
getirmiş olmanın vermiş olduğu 
memnuniyetle ayrıldık ve projemiz 
ile ilgili çok güzel geri dönüşler 
sağladık. 20 ilimizde gerçekleştirmiş 
olduğumuz tadım ve tanıtım 
etkinliklerinde, desteklerini 
esirgemeyen proje ortaklarımız,  
İstanbul Ticaret Borsası, Ege 
İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi ve Aydın Ticaret 
Borsası Özel Gıda Laboratuvarları 
A.Ş'ne, ayrıca projemiz için özveri ile 
çalışan Uluslararası Zeytin Konseyi 
(International Olive Council / IOC) 
tarafından akredite olan, Aydın 
Ticaret Borsası Tadım Paneli 
uzmanlarımızın her birine teşekkür 
ediyorum. Projemiz kapanış 
toplantısını Ağustos ayında 
gerçekleştireceğiz. İfadelerine yer 
verdi. 
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bilinçlendirerek, farkındalık 
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sektörüne yarar sağladığımız 
inancındayız. 
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Zeytinyağı Konseyi ve Aydın Ticaret 
Borsası Özel Gıda Laboratuvarları 
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çalışan Uluslararası Zeytin Konseyi 
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Ticaret Borsası Tadım Paneli 
uzmanlarımızın her birine teşekkür 
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ünyanın en kaliteli incirinin Dyetiştiği Aydın'da sezonun ilk 
kuru inciri kilosu 70 TL'den 

Aydın Ticaret Borsasına teslim edildi.
Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen 
törenle yılın ilk kuru inciri 
üreticilerden satın alındı. İncir 
üreticileri, İncirliova Hamitler 
Mahallesinden Mehmet Atar ve 
Efeler Eğrikavak Mahallesinden 
Serdal Özcan'ın toplamda 70 kilo 
inciri, kilosu 70 TL'den Aydın Ticaret 
Borsası tarafından satın alındı.
Sezonun ilk kuru incir alım töreninde 
konuşan Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı, incirde 
kaliteli bir sezon geçirdiklerini 
belirterek, “2017 incir sezonumuz, 
Aydınımıza Türkiyemize Türk 
ekonomisine hayırlı olsun diyoruz. 
Bugün borsamıza 2017 yılının ilk 
kuru inciri intikal etmiştir. Sayın 
Mehmet Atar İncirliova Hamitler 
köyümüzden, Serdal özcan Eğrikavak 
köyümüzden getirdiği incirler 
borsamızda. Gördüğünüz üzere çok 
kaliteli bir sezon yakalıyoruz. 
Üreticimizde bu güzel incirleri 
yetiştirerek ihracatçımıza katkı 
verecek. İhracatçımızda bu ürünleri 
yurt dışına satarak ülkenin 

Aydın T�caret Borsası yılın �lk kuru �nc�r�n� k�losu 70 TL'den aldı
ekonomisine katkı 
verecek. Bu yılda 
geçtiğimiz yıl gibi, hatta 
biraz daha fazlası 
inşallah 60-65 bin ton 
civarında incir üretimi 
olacak. İncirde kalite çok 
önemli. Bu yıl gerçekten 
hava şartlarımız çok 
güzel gitti. Çok kaliteli 
bir sezon yakaladığımızı 
düşünüyoruz. 
Üreticimizinde incir 
üretimine çok daha fazla 
ehemmiyet verdiğini görüyoruz. 
Meclis Başkanımız bu ürünlere değer 
biçecek. Kilo bazında bir değerini 
verecek. Üreticimizde kabul ederse 
pazarlık başlayacak, hayırlısı olsun” 
dedi.
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdür yardımcısı Yılmaz Bozkır ise 
“Biz il müdürlüğü olarak bahçeden 
ihracatın son aşamasına kadar bu işin 
içerisindeyiz. Aydının inciri ile 
övünüyoruz. Bunda borsamızın 
üreticilerimizin büyük katkıları var. 
İncirimiz dünya pazarında iç pazarda 
büyük bir öneme sahip, biz bunun 
bilincindeyiz” dedi.
Tören iki üreticiye küçük altın 

verilmesi ve katılımcılara incir ikram 
edilmesi ile sona erdi.
Sezonun ilk kuru incir alımı törenine 
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdür yardımcısı 
Yılmaz Bozkır, Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Bahri Erdel, borsa 
yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler 
katıldı.
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OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşen Muğla Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının Taçılış törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A..Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis 
Başkan Yrd. Cihan Can,, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve 

Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Mustafa Akdam, Rıza Uyar ve Erkan Aslan Katılım sağladı. Tören Sonrası Aydın Ticaret 
Borsası heyeti tarafından TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na Aydın İnciri İkram edildi.

AYDIN TİCARET BORSASI MUĞLA TİCARET BORSASI'NIN
YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
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azilli Ticaret Odası'nın ev Nsahipliğinde gerçekleştirilen 
ve ildeki tüm oda ve borsa 

yöneticilerinin katıldığı “Aydın ili 
oda ve borsaları güç birliği toplantısı” 
sonunda mutabakat metni açıklandı. 
Turizm, tarım ürünleri, yatırım 
teşvikleri ve yatırım alanları, ulaşım, 
çevre, eğitim ve enerji alanlarında 
yaşanılan sıkıntıları değerlendiren 
oda ve borsalar adına ortak 
mutabakat metnini okuyan Nazilli 
Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, 
“Aydın için acil sorunlarımızı 
değerlendirdiğimiz toplantı sonunda 
mutabakat metnimizi açıkladık. Bu 
metni dosyalar halinde gerekli yerlere 
en kısa sürede ileterek sorunlarımızın 
çözümünü isteyeceğiz” dedi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan ve Meclis 
Başkanı Gürdal Yüzügüler'in ev 
sahipliğinde Nazilli Ticaret Odası 
Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya Nazilli Kaymakamı 
İbrahim Küçük, Nazilli Belediye 
Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Ticaret 
Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın 
Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, Nazilli Ticaret 
Borsası Başkanı Ziya Aksüt, Söke 
Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, 
Söke Ticaret Borsası Başkanı Salih 
Deniz Günal, Didim Ticaret Odası 
Başkanı Şaban Üstündağ, Kuşadası 
Ticaret Odası Başkanı Serdar 
Akdoğan, meclis başkanları, oda 
yönetim kurulu ve meclis yönetim 
kurulu üyeleri katıldı.
Aydın'daki oda ve borsalar adına 
ortak açıklamayı yapan Nazilli 
Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, 
bu birlikteliğin sadece Aydın'da değil 
tüm Türkiye'de bir örnek olduğunu 
ifade ederek, “Bizler Aydın için 
önemli ve acil olan sorunları 
değerlendirdik. Toplantı sonunda 
oluşturduğumuz ortak mutabakat 
metnini dosyalar halinde gerekli 
yerlere en kısa sürede ileterek 
sorunlarımızın çözümünü 
isteyeceğiz” dedi.

Toplantı sonunda oluşturulan 
mutabakat metninde şu bilgiler yer 
aldı: “Turizm konusunda sektörde 
faaliyet gösteren işletmelerin mali 

AYDIN'DAKİ ODA VE BORSALAR İLİN SORUNLARINI BELİRLEDİ
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büyüklüklerine göre değerlendirilerek 
özel borçlarının ertelenmesi, en az bir 
yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi 
imkânların sağlanması ile sektör 
teşvik ve sübvanse edilmelidir. 
İlimizde, önemli potansiyele sahip 
Termal Suyun sağlık sektöründe 
kullanılması ile Sağlık Serbest 
Bölgesinin kurulması teşvik 
edilmelidir. 
Köy 
turizminin 
gelişmesi 
için pilot 
uygulama 
ile 
Nazilli'de 
'Uzun 
Yaşam 
Köyünün' 
kurulması 
amacıyla 
hazine 
arazisi 
tahsis 
edilmelidir. 
Didim de 
Kurvaziyer 
Liman 
yapımı 
programa 
alınmalıdır. 
Didim de, 
50 yataklı 
Devlet 
Hastanesi 
yetersizdir. 
Özel 
Hastanenin 
de olmadığı 
ilçeye en az 
150 yataklı 
yeni bir 
hastane 
yapılmasını 
talep 
ediyoruz. 
Kuşadası 
Kongre Merkezinin daha aktif 
kullanımı için çalışma yapılması. 
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi 
teşvik etmek için 30 dolarlık teşvikin 
yasallaşması gerekir. Turistik 
yörelerde satılan yöresel ürünler için 
belirli bir standart uygulanması. 
Turistik tesislerde alacarte satışlarda 
uygulanan yüzde 18 verginin yüzde 8 
olarak uygulanması. Yöresel 
ürünlerin ve antik kentlerin il 

genelinde ortak tanıtım ve satışı için 
merkezler kurulması. UNESCO'da 
daha fazla alanın dünya tarihi 
listesinde yer alması.

Pamuk, incir, zeytinyağı, kestane 
vecam fıstığı stratejik ürün olarak 
kabul edilmeli, incir, zeytinyağı ve 
kestane üretimi prim ile 

desteklenmelidir. Zeytinyağı rekoltesi 
düştüğünde fiyatlar yükseliyor, 
sektörde hileli ve tağşişli satışlar 
başlıyor ve tüketici yanıltılıyor. 
Zeytinyağı sektörünün geleceği için, 
taklit ve tağşiş deki cezai 
yaptırımların arttırılması, 
sorumluların nitelikli suçlar 
kapsamında cezalandırılması 
gerekmektedir. Zeytinyağı 
işletmelerinin çoğu yerleşim 
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bölgelerinin içerisindedir. Tesislerde 
oluşan Atık suların toplanması 
hususunda 2015/10 sayılı Genelgeye 
göre istenilen ölçüde havuz yapmak 
için arazi bulunamamaktadır. Söke, 
Didim ve Kuşadası'nda mezbahaya 
ihtiyaç vardır. Tarımda ürün çeşitliliği 
teşvik edilmelidir. Tarımda maliyeti 
düşürücü faaliyetler desteklenmelidir. 

İncire özel bir teşvik sağlanmalıdır.”
Organize sanayi bölgeleri içinde 
TEDAŞ mülkiyetindeki elektrik 
dağıtımı ile ilgili tüm sistemlerin 
bedeli karşılığında OSB'lere 
devredilmelidir. İlimizde Sanayi 
alanlarının yetersizliği sebebi ile yeni 
yatırımların yapılması için 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni yeniden 
güncellenmelidir. Aydın' ın her 
yönden gelişmesine katkı vereceğine 

inandığımız; Aydın Serbest 
Bölgesinin ve Jeotermal enerjinin 
kullanılacağı Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi'nin en kısa 
sürede tescil edilerek yatırım 
programına alınmasını istiyoruz. 
Organize Sanayi Bölgelerinde beton 
santralleri ve bazı madenlerin kırma 
eleme tesislerinin yatırımları 'gerekli 

çevresel 
limit 
konsantrasy
on değerleri 
sağlandığı 
taktirde' 
uygun 
görülmelidi
r. AVM ve 
zincir 
mağazalar 
için önlem 
alınması. 
Nazilli 
OSB'nin 
genişleme 
alanı 
sorunu 
bulunmakta
dır. 
Yatırımları
n artması 
için bu 
sorunun 
hızlıca 
çözülmesi 
gerekmekte
dir. Kayıt 
dışılığı 
önlemek 
için 
teşviklerin 
artırılması 
gerekmekte
dir. 
Nazilli'de 
bulunan 
eski polis 
okulu alanı 

bölge halkına yarar sağlayacak bir 
yatırımla değerlendirilmelidir. 
Bozdoğan ilçesinde bulunan mermer 
işletmelerinin atık sorunu için çözüm 
üretilmesi gerekmektedir.

Büyükşehir olup da, sivil havacılığa 
hizmet veren bir havaalanı olmayan 
tek il Aydın dır. Aydın' a en kısa 
sürede bu şekilde hizmet verecek 
havaalanı yapılmalıdır. İzmir-Aydın-

Denizli tren hattının Yüksek Hızlı 
Tren hattı haline getirilmesini, Aydın-
Denizli otobanının yapılmasını 
istiyoruz. Programa alınan Aydın-
Çine Demiryolu hattının yapılmasını, 
restorasyon çalışmaları devam eden 
Söke Tren İstasyonu bünyesindeki 
müştemilatın Restorasyon sonrası 
Söke Ticaret Odası tarafından 
işletilmesini istiyoruz. Didim - 
Yeniköy arasında şehir dışından 
geçen 2. Duble yol çalışması 
yapılmalıdır.

Jeotermal enerji santrallerinin 
çevreye olan etkileri hususunda 
bilimsel bir rapor hazırlanması ve bu 
kapsamda santrallerin ve yapılacak 
yatırımların denetlenmesi 
gerekmektedir. Büyük Menderes 
nehrinin aşırı kirliliğinin neden 
olduğu sağlık sorunları bütün bölge 
için büyük tehdittir. Büyük Menderes 
nehrinin temizlenmesi için bütünüyle 
ele alınması gerekmektedir. Bu vesile 
ile menderes nehri turizm ve ulaşım 
amaçlı da kullanılabilir.

Çağdaş bir üniversite eğitimi için, 
Adnan Menderes Üniversitesinin 3'e 
bölünerek; Aydın Merkezde Adnan 
Menderes, Nazilli de Sümer ve Söke 
de Milet Üniversitelerinin 
kurulmasını istiyoruz. Mesleki 
eğitimde ustalık ve ahilik 
değerlerinin işlendiği, öğrencilerin iş 
sağlığı ve güvenliği ile üretme 
kabiliyeti ve isteklerini ortaya 
çıkaracak yeni müfredat 
çalışmalarının yapılmasını ve ilimiz 
imalat sektörünün ihtiyacını 
karşılayacak meslek alanlarında 
ihtisaslaşmanın sağlanmasını 
istiyoruz.

AYDEM tarafından uygulanan 
indirimli elektrik anlaşmalarının tek 
taraflı olarak iptal edilmesi sonucu 
oluşan mağduriyetin giderilmesi, 
Doğalgaz hattının Söke'den Didim'e 
kadar uzatılması, doğalgaz 
altyapısının sanayi işletmelerine 
öncelikli olarak ve bedelsiz olarak 
ulaştırılması, Jeotermal kullanım 
alanlarının artırılması.”

H A B E RH A B E R
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Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Ticaret 
Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın 
Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, Nazilli Ticaret 
Borsası Başkanı Ziya Aksüt, Söke 
Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, 
Söke Ticaret Borsası Başkanı Salih 
Deniz Günal, Didim Ticaret Odası 
Başkanı Şaban Üstündağ, Kuşadası 
Ticaret Odası Başkanı Serdar 
Akdoğan, meclis başkanları, oda 
yönetim kurulu ve meclis yönetim 
kurulu üyeleri katıldı.
Aydın'daki oda ve borsalar adına 
ortak açıklamayı yapan Nazilli 
Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, 
bu birlikteliğin sadece Aydın'da değil 
tüm Türkiye'de bir örnek olduğunu 
ifade ederek, “Bizler Aydın için 
önemli ve acil olan sorunları 
değerlendirdik. Toplantı sonunda 
oluşturduğumuz ortak mutabakat 
metnini dosyalar halinde gerekli 
yerlere en kısa sürede ileterek 
sorunlarımızın çözümünü 
isteyeceğiz” dedi.

Toplantı sonunda oluşturulan 
mutabakat metninde şu bilgiler yer 
aldı: “Turizm konusunda sektörde 
faaliyet gösteren işletmelerin mali 

AYDIN'DAKİ ODA VE BORSALAR İLİN SORUNLARINI BELİRLEDİ
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büyüklüklerine göre değerlendirilerek 
özel borçlarının ertelenmesi, en az bir 
yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi 
imkânların sağlanması ile sektör 
teşvik ve sübvanse edilmelidir. 
İlimizde, önemli potansiyele sahip 
Termal Suyun sağlık sektöründe 
kullanılması ile Sağlık Serbest 
Bölgesinin kurulması teşvik 
edilmelidir. 
Köy 
turizminin 
gelişmesi 
için pilot 
uygulama 
ile 
Nazilli'de 
'Uzun 
Yaşam 
Köyünün' 
kurulması 
amacıyla 
hazine 
arazisi 
tahsis 
edilmelidir. 
Didim de 
Kurvaziyer 
Liman 
yapımı 
programa 
alınmalıdır. 
Didim de, 
50 yataklı 
Devlet 
Hastanesi 
yetersizdir. 
Özel 
Hastanenin 
de olmadığı 
ilçeye en az 
150 yataklı 
yeni bir 
hastane 
yapılmasını 
talep 
ediyoruz. 
Kuşadası 
Kongre Merkezinin daha aktif 
kullanımı için çalışma yapılması. 
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi 
teşvik etmek için 30 dolarlık teşvikin 
yasallaşması gerekir. Turistik 
yörelerde satılan yöresel ürünler için 
belirli bir standart uygulanması. 
Turistik tesislerde alacarte satışlarda 
uygulanan yüzde 18 verginin yüzde 8 
olarak uygulanması. Yöresel 
ürünlerin ve antik kentlerin il 

genelinde ortak tanıtım ve satışı için 
merkezler kurulması. UNESCO'da 
daha fazla alanın dünya tarihi 
listesinde yer alması.

Pamuk, incir, zeytinyağı, kestane 
vecam fıstığı stratejik ürün olarak 
kabul edilmeli, incir, zeytinyağı ve 
kestane üretimi prim ile 

desteklenmelidir. Zeytinyağı rekoltesi 
düştüğünde fiyatlar yükseliyor, 
sektörde hileli ve tağşişli satışlar 
başlıyor ve tüketici yanıltılıyor. 
Zeytinyağı sektörünün geleceği için, 
taklit ve tağşiş deki cezai 
yaptırımların arttırılması, 
sorumluların nitelikli suçlar 
kapsamında cezalandırılması 
gerekmektedir. Zeytinyağı 
işletmelerinin çoğu yerleşim 

45Aydın Ticaret Borsası / Ağustos 2017  

bölgelerinin içerisindedir. Tesislerde 
oluşan Atık suların toplanması 
hususunda 2015/10 sayılı Genelgeye 
göre istenilen ölçüde havuz yapmak 
için arazi bulunamamaktadır. Söke, 
Didim ve Kuşadası'nda mezbahaya 
ihtiyaç vardır. Tarımda ürün çeşitliliği 
teşvik edilmelidir. Tarımda maliyeti 
düşürücü faaliyetler desteklenmelidir. 

İncire özel bir teşvik sağlanmalıdır.”
Organize sanayi bölgeleri içinde 
TEDAŞ mülkiyetindeki elektrik 
dağıtımı ile ilgili tüm sistemlerin 
bedeli karşılığında OSB'lere 
devredilmelidir. İlimizde Sanayi 
alanlarının yetersizliği sebebi ile yeni 
yatırımların yapılması için 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni yeniden 
güncellenmelidir. Aydın' ın her 
yönden gelişmesine katkı vereceğine 

inandığımız; Aydın Serbest 
Bölgesinin ve Jeotermal enerjinin 
kullanılacağı Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi'nin en kısa 
sürede tescil edilerek yatırım 
programına alınmasını istiyoruz. 
Organize Sanayi Bölgelerinde beton 
santralleri ve bazı madenlerin kırma 
eleme tesislerinin yatırımları 'gerekli 

çevresel 
limit 
konsantrasy
on değerleri 
sağlandığı 
taktirde' 
uygun 
görülmelidi
r. AVM ve 
zincir 
mağazalar 
için önlem 
alınması. 
Nazilli 
OSB'nin 
genişleme 
alanı 
sorunu 
bulunmakta
dır. 
Yatırımları
n artması 
için bu 
sorunun 
hızlıca 
çözülmesi 
gerekmekte
dir. Kayıt 
dışılığı 
önlemek 
için 
teşviklerin 
artırılması 
gerekmekte
dir. 
Nazilli'de 
bulunan 
eski polis 
okulu alanı 

bölge halkına yarar sağlayacak bir 
yatırımla değerlendirilmelidir. 
Bozdoğan ilçesinde bulunan mermer 
işletmelerinin atık sorunu için çözüm 
üretilmesi gerekmektedir.

Büyükşehir olup da, sivil havacılığa 
hizmet veren bir havaalanı olmayan 
tek il Aydın dır. Aydın' a en kısa 
sürede bu şekilde hizmet verecek 
havaalanı yapılmalıdır. İzmir-Aydın-

Denizli tren hattının Yüksek Hızlı 
Tren hattı haline getirilmesini, Aydın-
Denizli otobanının yapılmasını 
istiyoruz. Programa alınan Aydın-
Çine Demiryolu hattının yapılmasını, 
restorasyon çalışmaları devam eden 
Söke Tren İstasyonu bünyesindeki 
müştemilatın Restorasyon sonrası 
Söke Ticaret Odası tarafından 
işletilmesini istiyoruz. Didim - 
Yeniköy arasında şehir dışından 
geçen 2. Duble yol çalışması 
yapılmalıdır.

Jeotermal enerji santrallerinin 
çevreye olan etkileri hususunda 
bilimsel bir rapor hazırlanması ve bu 
kapsamda santrallerin ve yapılacak 
yatırımların denetlenmesi 
gerekmektedir. Büyük Menderes 
nehrinin aşırı kirliliğinin neden 
olduğu sağlık sorunları bütün bölge 
için büyük tehdittir. Büyük Menderes 
nehrinin temizlenmesi için bütünüyle 
ele alınması gerekmektedir. Bu vesile 
ile menderes nehri turizm ve ulaşım 
amaçlı da kullanılabilir.

Çağdaş bir üniversite eğitimi için, 
Adnan Menderes Üniversitesinin 3'e 
bölünerek; Aydın Merkezde Adnan 
Menderes, Nazilli de Sümer ve Söke 
de Milet Üniversitelerinin 
kurulmasını istiyoruz. Mesleki 
eğitimde ustalık ve ahilik 
değerlerinin işlendiği, öğrencilerin iş 
sağlığı ve güvenliği ile üretme 
kabiliyeti ve isteklerini ortaya 
çıkaracak yeni müfredat 
çalışmalarının yapılmasını ve ilimiz 
imalat sektörünün ihtiyacını 
karşılayacak meslek alanlarında 
ihtisaslaşmanın sağlanmasını 
istiyoruz.

AYDEM tarafından uygulanan 
indirimli elektrik anlaşmalarının tek 
taraflı olarak iptal edilmesi sonucu 
oluşan mağduriyetin giderilmesi, 
Doğalgaz hattının Söke'den Didim'e 
kadar uzatılması, doğalgaz 
altyapısının sanayi işletmelerine 
öncelikli olarak ve bedelsiz olarak 
ulaştırılması, Jeotermal kullanım 
alanlarının artırılması.”
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İ
zmir Ticaret Borsası (İTB) 
tarafından yapılan açıklamada, 
2017-2018 sezonu Ege Bölgesi 

kuru incir rekoltesi arazi çalışmaları 
sonucuna göre yeni sezonda 78 bin 
200 ton rekolte tahmin edildi. Yeni 
sezon rekoltesinin geçen yıl yapılan 
tahmine göre yüzde 8.6 daha yüksek 
olması bekleniyor.

Kuru incir rekolte çalışmaları; İzmir 
Ticaret Borsası koordinatörlüğünde, 

Ege İhracatçı Birlikleri ve Aydın 
Ticaret Borsası ortaklığında Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
İzmir ve Aydın Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlükleri ve 
Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü ve 
Aydın Ticaret Odası katkılarıyla 
gerçekleştirildi. İzmir Ticaret 
Borsası'nda İTB Yönetim Kurulu 
Üyesi Özhan Şen tarafından 
açıklamada, “14-23 Ağustos tarihleri 

KURU İNCİR REKOLTE TAHMİNİ AÇIKLANDI

arasında yapılan 2017-2018 sezonu 
Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi arazi 
çalışmaları sonucuna göre hava 
şartlarının normal seyri halinde, yeni 
sezonda 78 bin 200 ton rekolte 
tahmin edilmiştir. Buna göre yeni 
sezon rekoltesinin geçen yıl yapmış 
olduğumuz tahmine göre yüzde 8.6 
daha yüksek olmasını tahmin 
ediyoruz” denildi.

Meyvelerin daha küçük olması 

bekleniyor
Bu yıl ürün gelişiminin bölgelere 
göre değişmekle birlikte geçen yıla 
göre yaklaşık 7-10 gün arasında geç 
olduğunu kaydeden Şen, “Genel 
olarak ovalarda yağmur alan üretim 
alanlarında meyvelerde çatlamanın ve 
üreticiler arasında 'akma' olarak 
adlandırılan iç çürüklüğünün yüksek 
olduğu, yağmur almayan bölgelerde 
ve yüksek alanlarda hastalığın son 

yıllara kıyasla daha az olduğu tespit 
edildi. Ancak meyve tutumunun 
geçen yıllara nazaran biraz fazla 
olmasından dolayı meyve iriliğinin 
de bölgelere göre değişmekle birlikte 
kısmen daha küçük olmasını 
bekliyoruz” dedi.

“Ürün gelişi iyi takip edilmeli”
Özellikle bu yıl yaş incir tüketiminde 
ve son yılarda dondurulmuş incir 
tüketimi ihracatında artış olduğunu 

gözlemlediklerini ifade eden Şen, 
şunları söyledi: “Bu tespitler ışığında 
ürün gelişiminin gecikmesi ve son 
dönemde üretim bölgelerinde 
yaşanan yağışlar nedeniyle ürün 
kalitesinin olumsuz etkilenebileceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle 
ihracatçılarımızın beklentileri 
oranında kaliteli incir tedarikinde 
sonun yaşanabileceği için ihracat 
satışlarında da dikkatli olunması ve 

- Kuru �nc�r rekolte tahm�n� açıklandı
- 2017-2018 sezonu Ege Bölges� kuru �nc�r rekoltes� 78 b�n 200 ton
- Geçen yıla göre yüzde 8.6 artış beklen�yor

piyasaya ürün gelişinin iyi takip 
edilmesi gerektiğini belirtmek 
istiyorum.”

60 bin ton kuru incir ihracatı
Türkiye'nin dünya kuru incir 
üretiminin yüzde 58'ini 
gerçekleştirdiğini hatırlatan Şen, 
“2016-2017 sezonunda 19 Ağustos 
tarihi itibariyle ülkemizden ihraç 
edilen toplam kuru incir miktarı 223 
milyon dolar karşılığında 60 bin tona 
ulaşmıştır. Bu ihracatın yarısı Avrupa 
Birliği ülkelerine gerçekleştirilmiş 
durumda. Politik alanda AB ile 
yaşanan sorunların önümüzdeki 
günlerde ihracatımıza yansımamasını 
umut ediyorum. Aksi takdirde en 
önemli pazarımızda yaşanacak 
sorunlar, sektörün olumsuz 
etkilenmesine neden olacaktır” 

ifadelerini kullandı.

İlk ürün töreni yapıldı
Toplantının ardından 2017-2018 
sezonu çekirdeksiz üzüm ve kuru 
incirde ilk ürün töreni düzenlendi. 
Törene; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin 
Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili 
Necip Kalkan, CHP İzmir 
Milletvekili Musa Çam, İTB Yönetim 

Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 
İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği (İESOB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya Mutlu ve üreticiler 
katıldı.

“Kalite ve verimliliğe 
odaklanmalıyız”
Bu sene iyi bir yıl olacağını dile 
getiren İTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, “Dünya kuru üzüm 
üretiminin yaklaşık dörtte birini 
ülkemiz gerçekleştiriyor. 2016-2017 
sezonu için borsamızın rekolte 
tahmini 313 bin tondu. Temmuz sonu 
itibariyle müstahsil tescili 334 bin ton 
oldu. Yüzde 81'i Avrupa Birliği 
ülkelerine olmak üzere 400 milyon 
dolar değerinde 257 bin ton kuru 
üzüm ihracatı yaptık. Kuru üzümde 
küresel piyasalardaki gücümüz 

yüksek. Ancak İran, Çin, Hindistan 
ve Özbekistan gibi ülkelerde kuru 
üzüm üretiminin her geçen yıl 
arttığını ve bu ülkelerin bizim ihraç 
pazarlarımız üzerinde önemli bir 
baskı oluşturduğunu görüyoruz. Bu 
nedenle sürdürülebilir ihracat artışı 
için kalite ve verimliliğe 
odaklanmamız şart” ifadelerini 
kullandı.

“Üretim ve ihracatta dünya lideriyiz”
Yeni sezonun başlayacağı bugünlerde 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından yapılan rekolte 
tahmin çalışmasının açıklanmasını 
merakla beklediklerini kaydeden 
Kestelli, şöyle devam etti: “Kuru 
incir dünya piyasalarında çok etkili 
olduğumuz bir ürün. Üretim ve 
ihracatta dünya lideriyiz. Genel 
olarak iyi bir sezonu tamamlamak 
üzere olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Kuru incirde 2016-2017 sezonu 
rekoltesini 72 bin ton olarak tahmin 
etmiştik. Bu üründe 12 Ağustos tarihi 
itibariyle 222 milyon dolar 
karşılığında 60 bin ton ihracat 
gerçekleşti. Geçen yılın aynı 
dönemine göre ihracat miktarı yüzde 
7 gerilemesine rağmen, ortalama 
ihraç fiyatındaki artış nedeniyle 

ihracat değeri hemen hemen aynı 
kaldı. Kuru incir rekolte heyetimiz 
yeni sezon çalışmalarını bugün 
açıkladı. Buna göre 2017-2018 
sezonu kuru incir rekoltesinin geçen 
yıla göre yüzde 8.6 artarak 78 bin 
200 ton olacağını tahmin ediyoruz.”

H A B E RH A B E R
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KOSGEB Tematik Proje 
Destek Programı kapsamında 
Aydın Ticaret Borsası 

tarafından hazırlanan 'Aydın İli 
Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması' 
projesinin kapanış toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 20 

ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
sunulurken, proje kapsamında 
yapılan çalışmalar davetlilere 
anlatıldı. 
Aydın Ticaret Borsası konferans 
salonunda gerçekleşen 'Aydın İli 
Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması' 

kapanış toplantısında Borsa 
üyelerine, proje hakkında 
bilgilendirmede bulunarak, yapılması 
gereken konular gündeme getirildi.
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı, 'Aydın İli Zeytinyağı Pazar 
Payının Arttırılması' projesi ile 
Aydın'da kaliteli yağ konusunda 
önemli aşama kaydettiklerini ama 
tağşişli yağ konusunun çok önemli 
olduğunu ifade ederek, “Proje 
kapsamında birçok Türkiye nin 
birçok ilinde Aydın'ın kaliteli 
zeytinyağını tattırdık. 
Vatandaşlarımızın çoğunun tağşişli 
yağ tükettiğini gördük. 
Vatandaşlarımızın zeytinyağı adı 
altında farklı yağlar tükettiğini şahit 
olduk. Tağşişli yağ konusunda 
devletimizin çok önemli adımlar 
atması gerekir. Piyasaya tağşişli yağ 
sunanlara karşı yaptırımlar çok 
düşük, verilen cezalar yetersiz. Bu 
proje ile kaliteli zeytinyağı 

konusunda ulaşabildiğimiz kadar 
tüketiciye ulaştık. Projede emeği 
bulunan herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.
KOSGEB Başkanı Sadık Ceyhan ise, 
böylesine önemli bir çalışma ile hem 
ülke sağlığına katkı sunan hem de 

Aydın ın önemli ürünü zeytinyağını 
tanıtan ekibe teşekkür ederek bu tür 
çalışmaları her zaman destek 
vermeye hazır olduklarını söyledi. 
Keser, “Zeytinyağını en iyi saklama 
yöntemi içi cilalanmış küp”
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı 

Meslek Yüksek Okulu Kimya ve 
Kimyasal İşleme Teknolojileri 
Bölümü Öğretim Görevlisi ve Aydın 
Ticaret Borsası Tadım Panel Başkanı 
Burcu Keser, 'Kaliteli zeytinyağının 
Ayırt Edici Özellikleri' adlı 
sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda 
zeytinyağının kimyasal 
özelliklerinden ve saklama 
koşullarından bahseden Keser, 
“Zeytinyağının kimyasal özelliklerini 
kaybetmeden en iyi saklama 
yönteminin içi cilalanmış küplerdir. 
Ticari olarak ise cam şişe daha 
sağlıklı diyebiliriz. Ekonomik açıdan 
ise uygun halde üretilmiş teneke 
kutuları tercih edebiliriz” dedi. 
Tunalıoğlu, “Zeytinyağı konusunda 
tüketicinin ayağına gittik”
ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve 
Aydın Ticaret Borsası Tadım Panel 
Üyesi Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, 
"Aydınlı Zeytinciler, Proje Bizde Sıra 
Sizde' adlı sunumunu gerçekleştirdi. 
Tunalıoğlu proje kapsamında 
tüketicilerin ayağına kadar giderek 
kaliteli zeytinyağını anlattıklarını 
ifade ederek, “Bu proje ile müşterinin 
ayağına kadar gittik. Zeytinyağı 
tüketiminde yanlışları gördük. Aynı 
zamanda farkındalıkları da gördük. 
Tüketicilere sabırla zeytinyağını 
anlattık. İnsanların zeytinyağı sanıp 
ta zeytinyağı tüketmediğini gördük. 
Tüketicilere kaliteli zeytinyağını 
tattırdık” diye konuştu.
Bosnalı: “Satış ofisi çalışmalarına 
başlıyoruz”
Toplantıya katılan üyelerin Kaliteli 
zeytinyağını nasıl temin edebiliriz? 
Soruları üzerine, Aydın Ticaret 
Borsası Başkanı Adnan Bosnalı 
Borsa kapsamında satış ofisi 
açacaklarını ifade ederek, 
“Zeytinyağını güvenilir yerden nasıl 
bulacağız ve nasıl alacağız. Demek ki 
Borsamızın bir tane daha görevi var. 
Gelin Borsamızın önderliğinde bir 
satış mağazası açalım. 
Zeytinyağımızı duyusal analiz 
yaparak satış ofisimize koyalım. 
Zeytinimizi, incirimizi, hatta yerel 
ürünlerimizi coğrafi işaretli 
ürünlerimizi burada satalım. Buradan 
söylüyorum. Bugünden itibaren 
çalışmalara başlıyoruz” dedi.
Konuşmaların ve yapılan sunumların 
ardından projede emeği geçen 
kişilere ve proje ortaklarına plaket 
takdim edildi.
'Aydın İli Zeytinyağı Pazar Payının 
Arttırılması' projesinin kapanış 
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TÜRKİYE'DE İLK DEFA OLUŞTURULACAK
ZEYTİNYAĞI'NDA DEGÜSTATÖR EĞİTMEN KADROSU

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI 

Aydın Ticaret 
Borsası'nın 
“Degüstatör 

Eğitmenliği ve 
Degüstatörlük” proje 
teklifi, Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından 2296 
proje başvurusu 
içerisinden başarılı 
kabul edilerek 
desteklenmeye uygun 
görülmüştü. 

Aydın Ticaret Borsası 
tarafından hazırlanan 
ve Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından 
desteklenmeye uygun 
görülen "Degüstatör 
Eğitmenliği ve 
Degüstatörlük"  
projesinin ilk 
hareketliliği 
kapsamında, Aydın 
Ticaret Borsasının 
uzman Zeytinyağı 
Tadım panelistlerinden 
9 kişilik ekip, İtalya'nın 
Assoform Rimini 
Forlì-Cesena S.C.a 
R.L. Eğitim 
kurumunda iki haftalık 
Degüstatör 
Eğitmenliği,  
eğitimlerini 
tamamladılar. 
 
Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı 
yaptığı açıklamada;  
“Türkiye'de zeytinyağı 
kalitesinin artırılması 
için, gerekli olan 
degüstatör ihtiyacında 
dışa bağımlılığın 
kırılması ve Türkiye'de 
uluslararası geçerliliği 
olan bir degüstatör 
eğitim yapısının 
kurulması 
gerekmektedir. 
Projemiz, natürel sızma zeytinyağının 
üretiminde ve ticaretinde, 
vazgeçilmez yasal bir kriter olan 

duyusal analizi gerçekleştirecek 
degüstatörleri eğitmek ve degüstatör 
eğitiminde Türkiye'nin dışa 
bağımlılığını yok edecek yeterliğe 

sahip kişileri 
yetiştirmeyi 
amaçlamıştır. Projenin 
ilk hareketliliği 
kapsamında, Aydın 
Ticaret Borsasının 9 
kişiden oluşan uzman 
Zeytinyağı Tadım 
panelistleri İtalya'nın 
Assoform Rimini 
Forlì-Cesena S.C.a 
R.L. Eğitim 
kurumunda iki haftalık  
“Degüstatör 
Eğitmenliği” 
eğitimlerini 
tamamladılar. 
“Degüstatör 
Eğitmenliği & 
Degüstatörlük” adlı 
Erasmus+ Mesleki 
Eğitim Personel 
hareketliliği projesiyle 
mevcut degüstatör 
panelini, degüstatör 
yetiştiren bir eğitim 
birimine dönüştürmeyi 
hedeflemektedir. Ayrıca 
proje kapsamında 4 
Gıda Teknolojisi 
Öğretmeni, 5 Yiyecek 
ve İçecek Öğretmeni 
ile 6 Zeytin dostu 
Derneği üyesi ilk defa 
degüstatör eğitimi 
alacaklardır.” 
ifadelerine yer verdi. 

Proje ortakları Nevvar 
Salih İşgören Eğitim 
Kampüsü Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi, 
Murat-Hale Küçükoğlu 
Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi, 
Bornova Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi, 
Söke Ticaret Borsası 
Suat Orhon Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi, 
Didim Zeynep Mehmet 
Dönmez Mesleki 

Teknik Anadolu Lisesi, Selçuk İMKB 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 
Zeytindostu Derneği

toplantısına Aydın İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Ahmet Ökdem, Aydın Çevre ve Şehircilik 
İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Kadri Gündeş, ADÜ Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, 
Adnan Menderes Üniveristesi Koçarlı 
Meslek Yüksek Okulu Kimya ve Kimyasal 
İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim 
Görevlisi Burcu Keser, Borsa üyeleri ve 
tadım uzmanları katıldı.
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Murat-Hale Küçükoğlu 
Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi, 
Bornova Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi, 
Söke Ticaret Borsası 
Suat Orhon Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi, 
Didim Zeynep Mehmet 
Dönmez Mesleki 

Teknik Anadolu Lisesi, Selçuk İMKB 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 
Zeytindostu Derneği

toplantısına Aydın İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Ahmet Ökdem, Aydın Çevre ve Şehircilik 
İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Kadri Gündeş, ADÜ Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, 
Adnan Menderes Üniveristesi Koçarlı 
Meslek Yüksek Okulu Kimya ve Kimyasal 
İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim 
Görevlisi Burcu Keser, Borsa üyeleri ve 
tadım uzmanları katıldı.
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AYDIN TİCARET BORSASI
Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No: 18 Borsa Sarayı 09010 Efeler / Aydın
Tel Santral: 0(256) 211 50 00 - 211 61 45-46-47 • Fax: 0(256) 211 63 15
Genel Sekreter: 0(256) 211 63 16 
Borsa Kantar: 0(256) 231 11 54   e-mail: info@aydinticaretborsasi.org.tr
Web: www.aydinticaretborsasi.org.tr
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