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Değerli Okuyucularımız

Siz değerli üyelerimiz ve okuyucularımız için hazırlamış olduğumuz
Aydın Ticaret Borsası Dergisi’nin yeni bir sayısı ile, sizlerle birlikte olmanın
gururunu yaşıyoruz.
Her sayımızda daha da iyi olacağımızın bilincinde, yapmış olduğumuz
çalışmalarla ve Borsamızın bitmek bilmeyen enerji ve çalışma arzusuyla daha
iyi bir dergi sunacağımızdan emin olarak, yolumuzda ilerlemekteyiz.
Borsamızın etkinliklerinin ağırlıkta olduğu dergimiz, bu sayımızda da
yine dopdolu bir içeriğe sahip.
Borsamızın gerçekleştirdiği etkinliklerin detayları, ilerleyen sayfalarda
sizlerle birlikte olacak.
Aydın Valimiz Sayın Kerem Al’ın yazılarını sizlere sunarken, Meclis
Başkanımız Sayın A. Aydın Akyüzlü ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Adnan Bosnalı’nın yazıları da sizlerle olacak.
Her sayımızda olduğu gibi şehrimizin güzel ilçelerinin tanıtımına
da devam ediyoruz. Bu sayımızda ilimiz için önemli bir yere sahip olan
Germencik ilçesini tanıtacağız sizlere.
2013 yılına yaklaştığımız bu günlerde, daha güzel yarınlara ortak çabayla
ulaşmak arzusu ile, Aydın Ticaret Borsası olarak sağlıklı, mutlu, başarılı ve
bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz.
Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle.

Keyifli okumalar...
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Binlerce yıl önce Büyük
Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan
Aydın, doğal kaynakları ve beşeri
potansiyeli ile sadece Ege’de değil,
Türkiye’de de önemli bir konumdadır. Uygarlıklar Vadisi ve Efeler
Diyarı İlimizi, Antik Çağ’ın ünlü
tarihçisi Heredot “bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün
altı ve en güzel iklimin bulunduğu
yer” olarak nitelendirmiştir.
Aydın, antik çağın eşsiz nitelikteki kent ve tapınakları ile
muhteşem doğal güzelliklere sahiptir. Kent coğrafi konumundan
ötürü birçok uygarlığa ev sahipliği
yapmış ve her bir uygarlık bölgede
kendi izlerini bırakmıştır.
Kerem AL / Aydın Valisi
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Antik çağın Afrodisias, Milet,
Alinda, Didyma, Nysa, Priene,
Magnesia gibi önde gelen kentlerinde doğan filozofları Thales,
Anaksimender ve Anaksimenes’i,
tarihçi ve coğrafyacı Hekatais’u,
şehir plancısı ve mimar Hippodamos ile İsidoros’u yetiştirmiş olan
Aydın; Kuşadası ve Didim gibi
sahil ilçeleriyle turizm açısından
Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biridir. Günümüzde yüz binlerce turist ilimizi ziyaret etmekte,
antik çağ kentlerinde geçmişin izleriyle buluşmaktadır.
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Aydın İli toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri
ile polikültür tarıma elverişlidir.
Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin
yapılabildiği güçlü bir potansiyele
sahiptir. İlimizin nüfusu 999.163
kişidir. Nüfusunun % 60’ı şehirlerde, %40’ı ise kırsal kesimde yaşamakta, % 55’i geçimini tarımdan
sağlamaktadır.

ciye ve pamuk gibi ürünlerin bol
miktarda bulunması bu ürünleri
işleyecek sanayi tesisleri için cazip
imkanlar sunmaktadır. Mevcut 7
organize sanayi bölgesi ile ilimizde
gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri yanında zengin feldspat ve kuvars rezervleri de bulunmakta olup,
bu madenleri işleyecek yatırımcılar
beklenmektedir.

Ülkemiz tarımsal üretimindeki
İlimizin payı % 3,5 civarındadır.
Tarım sektörü içerisinde bitkisel
üretim, hayvancılık, balıkçılık
önemli alt sektörlerdir. Bitkisel
üretimde en önemli ürünler incir,
zeytin, kestane, pamuk ve narenciyedir. İl son yıllarda hayvancılık
alanında da atılım içersine girmiştir.

Aydın İli jeotermal enerji varlığı bakımından Avrupa da birinci,
Dünyada ise yedinci sıradadır. Ülkemizdeki jeotermal potansiyelin
% 80’i İlimizde bulunmaktadır.
Sahip olduğu jeotermal potansiyel
ile elektrik üretimi, seracılık ve
termal turizm sektörlerinde cazip
yatırım olanaklarına sahiptir. Gelecekte enerji üssü olması beklenilen
ilimiz, büyük bir rüzgâr enerjisi
potansiyeline sahip bulunmaktadır.

Aydın, her ne kadar bir tarım
ve bir turizm kenti olarak bilinmekte ise de, sanayileşme sürecini
yaşamaktadır. Bu doğrultuda katma
değeri artırıcı, teknolojiyi kullanacak yeni işletmelerin kurulması
Valiliğimizce teşvik edilmektedir.
Aydın’da et ve süt ürünleri,
incir, zeytin, kestane, çilek, naren-

Aralık 2012 / Sayı 7

Aydın; kara, demir, deniz ve
hava yolu taşımacılığı imkanları
ile gelişmiş bir ulaşım altyapısına
sahiptir. Aydın-İzmir otoyolu, yenilenen İzmir-Aydın-Denizli demiryolu, yılda 2.400 gemi kapasitesine
sahip Kuşadası Limanı, 525 tekne
kapasitesine sahip Kuşadası Yat

Limanı, 1.100 tekne kapasitesine
sahip Didim Yat Limanı ve AydınÇıldır havaalanı, ilimizin ulaşım
altyapısının ana eksenlerini oluşturmaktadır. Öte yandan, Aydın’ın, İzmir Adnan Menderes Hava Limanına ve ülkemizin en önemli ihracat
kapılarından İzmir Limanına olan
yakınlığı, ilimizde yatırım yapmak
isteyen müteşebbisler için büyük
önem arz etmektedir. Ayrıca arzu
eden işletmelere doğalgaz hizmeti
verme olanağı mevcuttur.
İlimizin ilerlemesi, kalkınması
ve daha yaşanabilir bir kent olması
için her alanda yoğun bir çalışma
sürdürüyoruz. Kamu, özel sektör
ve üniversite işbirliğine önem
veriyoruz. Üretim ve istihdam
sağlayacak tüm projelere, tüm yatırımcılara Aydın’da mümkün olabilecek her türlü destek ve kolaylığı
sağlayabilmek başlıca amacımızdır.
Dinamik ekonomisi, sahip olduğu
yatırım potansiyeli, nitelikli işgücü, yeni teşvik sisteminin getirdiği
avantajlar ile Valiliğimiz; bir sorun
çözüm ortağı misyonuyla tüm yatırımcılarımızın ve Aydın’a yararlı
iş ve hizmet yapmak isteyenlerin
hizmetindedir.

www.aydinticaretborsasi.org.tr
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ÜSTÜN ZEKALI
ÇOCUKLAR
cuklar ilk olarak okudukları okuldaki
öğretmenler tarafından fark edilip bilim ve teknik okullarına refere edilecek, ardından bilim ve teknik okulundaki uzman rehberlik öğretmeni bu
öğrencileri bazı testlere tabi tutacaktır. Test sonuçlarının merkeze gönderilmesi ve IQ seviyesi 130 üstü çıkan
çocuklarımız bu okula alınacaktır.
Çocuklar örgün eğitimlerine devam ederken arta kalan zamanlarında
bilim ve teknik okuluna devam ediyorlar. İlk başta öğrenciler belirli bir
süre destek yönetimi alıyorlar. Daha
sonra öğretmeninin yazdığı rapora
göre çocuk kişisel eğitimlere geçiyor.

A. Aydın AKYÜZLÜ / Meclis Başkanı
Değerli Üyelerimiz ve kıymetli
okuyucularımız;
Ülkemizde şuan 63 adet olan
“Üstün Zekalı Çocuklar” için yapılan Bilim ve Teknik okullarından
yakın zamanda ilimizde yapılması
için gerekli adımları atmış bulunmaktayız.
Üstün zekalı çocuklar maalesef
ki öğrenim hayatları boyunca, yeteneklerinden yararlanabilecekleri ve
kendilerini gösterebilecekleri bir eğitim modeliyle karşılaşamıyorlar. Bir
de aileleri veya çevreleri tarafından
destek göremezlerse, geliştirme imkanı bulamadıkları yeteneklerinden
hiçbir zaman yararlanamama gibi bir
riskle karşılaşmaları mümkündür.
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Hepinizin de bildiği gibi Aydın
eğitim açısından Türkiye’nin sayılı başarılı illerinden bir tanesi. Hatta
sadece eğitim açısından göç aldığını,
aynı zamanda yetişmiş beyin göçü
bile vermekte olduğunu biliyoruz.
Bu yüzden dolayı ilimizin bu konuda daha da ileri gitmesi açısından
Aydın Ticaret Borsası olarak ilimizin
bu açığını kapatmak istedik. Böylece
üstün zekalı çocuklarımızın yeteneklerinin atıl duruma düşmesinin önüne
geçildiği gibi ileride ortaya koyacağı
bilimsel ve sanatsal ürünlerin önü de
açmış olacağız.
Üstün zekalı çocuklara özel yapılacak bu okulda anaokuldan lise bitimine kadar eğitim verilecektir. Ço-

Çocuklarımız farklı yaş gruplarından ve farklı sınıflara devam ederken, kendileriyle benzer özelliklere
ve yeteneklere sahip çocuklarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyuyorlar; bu
nedenle onlara, yapacağımız okulda
sınıf ve kulüp çalışmalarına katılma
imkanları sağlanacaktır.
Unutulmamalıdır ki, üstün zekalı olsa da, sonuç itibariyle o bir çocuktur ve ihtiyaçları, diğer çocukların
ihtiyaçları ile aynıdır.
Aydın Ticaret Borsası olarak,
Aydınımızın kalkınması için gerekli
olan her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu bildirerek, çalışmalarımız
tüm hızı ile devam edeceği bildirirken, sahsım ve Borsamızın değerli
Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri
adına, yaklaşan 2013 yılının hayırlı,
bereketli ve bol kazançlı olmasını dilerim.
Sevgi ve Saygılarımla…
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TARIM ÜRÜNLERİNİN
KORUNMASI
Değerli üyelerimiz ve okuyucularımız;
Coğrafi İşaretler genellikle
ürünün elde edildiği yerin isminden oluşmakta ve ürün şöhretini,
ününü o yörenin adından almaktadır.
Bu ürünler genelde eşsiz ve
tekil ürünler olup dünyanın birçok
yerinde haksız rekabete maruz kalmakta, sahte kullanımları tüketici
ve dürüst üreticiler üzerinde yıkıcı
etki yaratmaktadır. Ülkemiz içinde oldukça geçerli olan bu haksız
rekabeti önlemenin yolu, Coğrafi İşaretten geçmekte ve yöresel
ürünler birçok ülkede Coğrafi İşaret ile korunmaktadır. Biz de bu
yolda Aydın Ticaret Borsası olarak
ilimizin tarım ürünlerinin korunması, haksız rekabete uğramaması
ve dünya çapında tanınması için
Coğrafi İşaretlere büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle Aydın Zeytinyağı, Aydın Kestanesi, Aydın
Künarı, Aydın Memecik Zeytini ve
coğrafi işaretleri için Türk Patent
Enstitüsüne gerekli başvuruları
yapmış bulunmaktayız.
Biliyoruz ki bu sayede ilimize
ait ürünlerin dünya çapında değeri daha da artacak ve böylece ihracatımızda önemli miktarda artış
olacaktır. Diğer taraftan ise coğrafi
işaret alınan ürüne karşı üreticinin
de bakış açısı değişecek, ürüne
olan inancı artacak ve kendini daha
güvende hissedecektir. Dolayısıyla
ürüne karşı bağlılığı artan üretici
Aralık 2012 / Sayı 7

Adnan BOSNALI / Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
birçok dış etkenden etkilenmeyip
verimliliğini artıracaktır.
Adnan Menderes Üniversitesi
ile Borsamızca Yerel Ürün Koruma Kampanyası çerçevesinde yürütülen kurumlar arası işbirliğinin
coğrafi işaretlerin bilinirliğinin il
düzeyinde arttırılması amacıyla
Nisan 2013’de gerçekleştirilecek
Türkiye Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı toplantısının Aydın’da yapılacaktır.
Bu vesile 2013 yılının Aydınımız, Bölgemiz ve ülkemiz için tüm
umutların gerçekleşeceği bir yıl olmasını diliyorum.
Saygılarımla.
www.aydinticaretborsasi.org.tr
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AYDIN
TİCARET
BORSASI
LABORATUVARLARI

Laboratuarımızdaki
bölüm sayısı geçtiğimiz
yıl son olarak eklenen
pestisit analiz birimi
ile numune hazırlama,
mikotoksin, kimyasal,
fiziksel, ağır metal,
mikrobiyoloji ve
su-atık su analiz
laboratuarı da dahil
olmak üzere toplam 8
birime ulaşmıştır.
10
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Gerek cihaz altyapımız gerekse personellerimizin uzmanlığı ile
ülkemizde kendi alanında en büyüklerden biri olan laboratuarımız daha
profesyonel bir hizmet vermek için
geçtiğimiz yıl yerleşim altyapısında
da yeni bir düzenleme yapmayı planlamış ve bunun için mevcut binamız
içerisinde sadece laboratuarımıza
özel bir bölüm yaparak daha geniş
olan, özel havalandırma ve sterilizasyon üniteleriyle donatılmış, online
olarak da müşterilerine rahat hizmet
verebilecek bir yapıya kavuşma çalışmalarını başlatmıştık. Bu çalışmalar doğrultusunda ve yönetim kurulumuzca alınan ortak bir karar ile borsa
binasının inşaat halindeki kulesi modern, Avrupa standartlarına uygun bir

Tarım
Bakanlığı’ndan
yetki alarak
3 kişilik bir ekiple
yola çıktığımızda
sadece aflatoksin
analizi yaparken
şuanda
36 personelle
tüm gıdaların
analizini yapabilen
komple bir
laboratuar haline
gelerek
tüm gıda sektörüne
hizmet vermekteyiz.
laboratuar şeklinde tasarlanıp yeni,
mükemmel yapısı ile Nisan 2012
itibariyle müşterilerimizin hizmetine
sunulmuştur. Laboratuvarımız kulede beş kata konumlandırılmış olup
zemin katta numune hazırlama birimiyle soğuk depo ve kimyasal depo
olduğu gibi bırakılmıştır.Kulenin 3.
katı Numune Kabul, Raporlama Birimi ve Muhasebe, 4. katı yönetim ve
idari birim, 5. ve 6. katları ise laboratuar teknik birimleri olarak dizayn
edilmiştir. Laboratuarlara giriş çıkış
parmak izi sistemi ile kontrol altına
alınmış olup tüm birimlerde uygulanmaktadır. Mikrobiyoloji Laboratuvarında son teknoloji havalandırma
sistemi kullanılarak maksimum hijyen koşulları sağlanmıştır.
Aralık 2012 / Sayı 7

Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda laboratuvarımız zeytinyağının
kimyasal ve duyusal analizlerinde tüm dünyada kabul edilen
tek akreditasyon kurumu olan ve
merkezi İspanya ‘da bulunan IOC
(Uluslar arası Zeytinyağı Konseyi) laboratuvarları arasına girmeyi başarmıştır. Diğer tüm birimlerimiz de Türk Akreditasyon
Kurumunca akredite edilmiştir.
Laboratuvarımız ihracatçıya,
ithalatçıya, üreticiye, tüketiciye,
marketlere, otel mutfaklarına,
restaurantlara, okul yemekhanelerine, belediyelere v.b pek
çok kuruma analiz, eğitim ve
danışmanlık hizmeti vermektedir. Gıda firmaları ile yapılan
anlaşmalar ile gıda üretimlerinin
sağlık ve kalite güvencesi laboratuvarımız tarafından verilmektedir. Laboratuvarımızın verdiği
hijyen danışmanlığı ile yaptığı
kontrol analizleri sonucunda uygun çalışan gıda firmaları, toplu
tüketim yerleri, otel mutfakları
v.b firmaların laboratuvarımızın

Laboratuarımız
yeni, mükemmel
yapısı ile Nisan
2012 itibariyle
müşterilerimizin
hizmetine
sunulmuştur.
Aralık 2012 / Sayı 7
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Laboratuvarımız
ihracatçıya,
ithalatçıya,
üreticiye,
tüketiciye,
marketlere, otel
mutfaklarına,
restaurantlara,
okul
yemekhanelerine,
belediyelere v.b
pek çok kuruma
analiz, eğitim
ve danışmanlık
hizmeti
vermektedir.
12
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gözetiminde denetlendiğini ve
güvenli gıda hizmeti sunduğunu
belgeleyen bir sertifika verilmektedir. Laboratuarımızın en
az gıda analizleri kadar önemli
diğer konusu da çevre analizleridir. Gıda da olduğu gibi çevre
için de tüm arıtma tesisi olan
fabrika, belediye, otel ve siteler
ile çalışmalarımız devam etmektedir.

Şimdiye dek tüm altyapısını tamamlayan laboratuarımız
bundan sonrasında müşteri portföyünü geliştirerek sadece ülke
değil dünya çapında söz sahibi
olmayı hedeflemektedir. Bu
süreçte bizi bugüne getiren ve
diğerlerinden farklı kılan amatör
hizmet ruhumuzu ve heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Tüm yönetim ve çalışma
arkadaşlarımızla birlikte ekip
Aralık 2012 / Sayı 7

ruhu içerisinde çalışarak bir aile
olmayı başardık. Tüm müşterilerimizi dostlarımız, kendimizi de
onların çözüm ortağı görerek hareket ettik ve onları da ailemizden saydık. Hiçbir zaman ticari
gözle yaklaşmadığımız işimizde,
kalite ve müşteri memnuniyeti
hep ilk hedefimiz oldu. Bundan
sonrasında da manevi desteğini

Aralık 2012 / Sayı 7

hep yanımızda göreceğimize
inandığımız, vekillerimiz, bürokratlarımız, STK larımız ve
müşterilerimizle Aydın için ve
ülkemiz gıda sektörü için çok
daha iyilerini yapacağımıza inanıyoruz.
10. yılımızı arkamızda bırakırken yeni hizmet binamızda,
AB standartlarında yepyeni bir

laboratuar ile müşterilerimize
en iyi hizmeti vermeye devam
edeceğiz. Aydın Ticaret Borsası
Laboratuvarları sayesinde ihracatçılarımız kalitesinden emin
olduğu ürünüyle uluslar arası
arenada daha iyi rekabet edebilecek, üreticilerimiz daha kaliteli
gıda üretecek ve halkımız daha
sağlıklı ürün tüketebileceklerdir.

www.aydinticaretborsasi.org.tr
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100 ülkeden toplam 6 bin 596
firmanın katıldığı fuarda Türkiye
en fazla katılımcı sıralamasında
197 firma ile sekizinci sırada yer
aldı. İki yılda bir düzenlenen gıda
fuarına Aydın Ticaret Borsası
üyelerinden oluşan 19 kişilik
heyet KOSGEB Yurtdışı İş Gezisi
desteği ile katılım sağladı. Aydın
Ticaret Borsası Başkanı, fuarda
birçok Türk Firması hijyen,
kalite ve gıda teknolojileri ile
dünya tarım pazarında söz sahibi
olduğumuzu gösterdi. Fuarda
dünya pazarındaki gücümüzü,
kalitemizi görmek bizleri mutlu
etti. Memnun bir şekilde döndük
üzüldüğümüz tek konu vize
engelidir. Almanya en büyük
ticaret ortaklarımızdan biridir,
vize sorunu ticaretimizin önünü
kapatmaktadır. Vize kalkarsa

14
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ticaretimiz daha fazla ivme
kazanacaktır diye konuştu.
Gezi programı çerçevesinde
Alman-Türk Ticaret Odası
ziyareti, Düsseldorf
Konsolosluğu Ticaret Ateşeliği
ziyareti, Türk İşadamları
Derneği ziyareti, ikili iş
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görüşmeleri gerçekleştirildi. İkili
iş görüşmelerinde Aydın Ticaret
Borsası heyetinden 7 firma iş
bağlantıları gerçekleştirdi.
Kurum ziyaretleri
esnasında Almanya’da başarılı
bir temsilcilik, şube yada
limited şirket nasıl kurulur,

vergi hukuku, çalışma hukuku
hükümleri gibi konularına
yönelik bilgiler paylaşıldı.
Aydın Ticaret Borsası üyesi
olduğu Türk-Alman Ticaret
Sanayi Odası’na gerçekleştirdiği
ziyarette, Alman Firmalarla
tanışma ve bilgi paylaşımında
bulunma fırsatını yaşadı.

www.aydinticaretborsasi.org.tr
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AYDIN GENÇ İŞADAMLARI
DERNEĞİNDEN,
AYDIN TİCARET BORSASINA
ZİYARET
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12. dönem AYGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı
ve üyelerini Aydın Ticaret
Borsası Başkanı Adnan
Bosnalı ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Fevzi
Çondur karşıladılar
Ziyarette konuşan
AYGİAD Yönetim Kurulu
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Başkanı H. Ufuk Devrim
gerçekleştirdikleri çalışmaları
hakkında Aydın Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Bosnalı ve
Fevzi Çondur’a bilgi verdiler.
Karşılıklı görüş alış
verişinde bulunulan ziyaret
sonrasında Aydın Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Bosnalı ve
Başkan Yardımcısı Fevzi
Çondur, AYGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı ve Yönetim
Kurulu Üyelerine yaptıkları
ve bundan sonra yapacakları
çalışmalarda başarılar
dileyerek, nazik ziyaretleri
için teşekkür ettiler.
Aralık 2012 / Sayı 7

ZEYTİNYAĞINDA
JAPONYA’DA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN

AYDIN’LI GIDATAY FİRMASINA
AYDIN TİCARET BORSASINDAN

Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı Japon
Tadımcılar Birliği tarafından Tokyo’da
düzenlenen Olive Japon etkinliği çerçevesinde yapılan kalite yarışmasında
altın madalya kazanan Savrandere
zeytinyağlarınının sahibi Gıdatay Gıda
ve Tarım San. Tic. A.Ş. ile Aydınlı
olarak gurur duyduklarını markalaşma
adına ilimizi en güzel şekliyle temsil
etmelerinden dolayı yaşadıkları mutluluğu şu sözlere ifade etti;

Tarım ekonomisinin önemli
bir bölümünü incir ve zeytinin
oluşturduğu Aydın, Türkiye’nin en
fazla zeytinyağı üretimine sahip
bölgelerindendir. Yıllardır üretimiyle adından söz ettiren ilimiz
son yıllarda kaliteli zeytinyağı ile
de sektörde söz sahibi olmaya başlamıştır. Bu güne kadar Aydın’da
üretip diğer bölgelere gönderdiğimiz ve tıpkı Kestanede olduğu gibi
başka bölgelerin ismi ile ambalaja
giren yağlarımız son yıllarda kendi bölgemizin markaları ile isim
yapmaya başlaması ilimiz adına
sevindirici bir gelişmedir. Gıdatay
firmamız bu yıl Türkiye’de düzenlenen 5. Ulusal Naturel Sızma
Zeytinyağı Yarışmasında Savrandere markalı zeytinyağı ile 1. lik
ödülüne, Delce markalı zeytinyağı
ise 3. lük ödülüne Amerikada düAralık 2012 / Sayı 7

zenlenen Los Angeles Extra Virgin
Olive Oil Competition’ da Attika
markalı zeytinyağı ile medium sınıfında gümüş madalya, yine Attika
markalı portakallı zeytinyağı ile
bronz madalya. Çinde düzenlenen
2012 7th China International Olive
Oil Competition’ da Attika markalı
zeytinyağı ile bronz madalya ve
son olarak da Japonya’da Savrandere zeytinyağı ile Japon Tadımcılar Birliği tarafından Tokyo’da
düzenlenen Olive Japon etkinliği
çerçevesinde yapılan kalite yarışmasında altın madalya kazanmıştır.
Aldığı ödüllerle tüm ülkeye hatta dünyaya Aydın
Zeytinyağı’nın da tek başına aranılan ve beğenilen bir tat olduğunu
göstermiştir. Bu başarısıyla pek
çok üreticimiz ve fabrikacımıza
kalite anlayışıyla örnek teşkil eden
Gıdatay firmamız, Aydın zeytinyağı
sektörünün yüzünü güldürmekte ve
umut aşılamaktadır.
Bu nedenle Aydın Ticaret
Borsası olarak Gıdatay firmasına
sektörümüz adına teşekkür ediyor
ve kaliteyle adından söz ettiren
markalı zeytinyağlarımızın hızla
artmasını diliyoruz.

www.aydinticaretborsasi.org.tr
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Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri 10 Projesi,
kapsamında sanayiden sonra, tarım ve
hizmet sektörlerinde de nitelikli eleman
yetiştirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile
başlatılan UMEM Beceri10 Projesi
tüm Türkiye’de uygulanıyor. Proje
kapsamında işgücü piyasasının
ihtiyaçlarına yönelik olarak 2
bin 500’e yakın kurs açıldı. Bu
kurslardan başarı ile mezun olan
kursiyerlerin çoğu projeye katılan
firmalarca istihdam edildi.
2011 yılında sadece sanayi
alanında açılan UMEM Beceri10
projesi kursları, işgücü piyasasının
ihtiyaçlarına cevap vermesi ve
yüksek istihdam oranları yakalaması
sonucunda hem işverenler hem de
işsizler için tercih sebebi oldu.
UMEM Beceri 10 Projesi

18
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kapsamında sanayiden sonra, tarım
ve hizmet sektörlerinin de nitelikli
işgücüne sahip olacağını belirten
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın Akyüzlü, projede tarım ve
hizmet sektörünün dahil edilmesinin
çok önemli olduğunu vurgulayarak,
“Projede daha önce sadece Sanayi
Sektörü vardı. TOBB Tarım Kurulu
Sözcüsü olarak her fırsatta tarım
sektörünün ve Borsaların bu projede yer alması gerektiğini, Ticaret
Borsalarının tarımın ağırlıklı olduğu
illerde sistemin olmazsa olmazı olduğunu dile getirdiğini belirtti. Mart
2012 Ayı içerisinde imzalanan protokolle projeye tarım ve hizmet sektörü de dahil edildi. Kurslar sonunda
yetişecek elamanlar kalifiye eleman
sağlama konusunda sektörümüze
büyük katkı sağlayacaktır. Borsa

olarak bu projeyi destekleyeceğimizi
belirtmek isterim” dedi.
1 Nisan 2012 tarihinden itibaren
UMEM Beceri10 Projesi kurslarına
katılan kursiyerler; teorik ve işbaşı
eğitimi süresince günlük 20 TL alacak ve kursiyerlere kurs süresince
“İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” ile “Genel Sağlık Sigortası”
yapılacak.
Kurslarda başarılı olan kursiyerleri istihdam eden firmalar
ise aşağıdaki istihdam teşviklerinden faydalanacak. 18-29 yaş arası
erkekler ve yaşa bakılmaksızın
kadınları istihdam eden firmaların
3.5 yıl, 30 yaş üzerindeki erkekleri
istihdam eden firmaların 30 ay
süreyle “Sigorta Primi İşveren
Payı” ödemeleri İŞKUR tarafından
karşılanacak.
Kasım 2012 / Sayı 7

12. ORTAK AKIL TOPLANTISI
BORSAMIZ EV SAHİPLİĞİNDE
GERÇEKLEŞTİ.
Aydın’da
katılım
memnun
etti!

12. durak Aydın’da ise
organizasyona geniş
katılım sağlanırken öne
çıkan konular,

karasu problemi,
markalaşma ve
ambalaj oldu.
Aydın Ticaret Borsası’nın
ev sahipliğinde gerçekleştirilen
toplantıya; Aydın Valisi Kerem Al,
Aydın Milletvekili Ali Gültekin
Kılınç, Aydın Milletvekili Prof.
Dr. Metin Lütfi Baydar, Ulaştırma,
Maliye ve Gümrük Devlet Eski
Bakanı Ekrem Pakdemirli, Aydın
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, Aydın Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Hakkı Dokuzlu, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın
Akyüzlü ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Zeytindostu
Derneği Başkanı Mustafa Alhat ve
Ege Bölgesi’ndeki zeytin üreticileri katıldı.

BOSNALI;
ÇÖZÜMÜ HEP BİRLİKTE BULACAĞIZ!
Aralık 2012 / Sayı 7

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Bosnalı, sorunların konuşulup tartışılmasından yana olduklarını vurgulayarak, “Bu toplantıda valimiz,
vekillerimiz, bürokratlarımız ve sivil toplum örgüt temsilcilerimiz ile
birlikte sorunlara çözüm yolu bulmaya çalışacağız. Sorunlarımızı
ilk ağızdan Ankara’dan gelen bürokratlarımıza iletip kendilerinden
destek isteyeceğiz. Hocalarımız,
üreticilerimize yetiştiricilikle ilgili
kısa bilgiler yapacak ve sorulara
cevap verecekler” diye konuştu.

“TAĞŞİŞLE
MÜCADELEDE İL
OLARAK MESAFE
ALDIK”

Aydın Ticaret Borsası olarak
zeytin ve zeytinyağı sektörüne
verdikleri önemi dile getiren Bosnalı, “Yıllardır tağşişin ortadan
kalkması için ciddi mücadeleler
verdik. Başta kurduğumuz zeytinyağı laboratuarı ile sektöre en iyi
hizmeti vermek için uluslar arası
geçerliliği olan akreditasyon sistemini kurduk. Her yıl sezon başında
Aydın zeytinyağında bölgesel taramalar yaparak kalite sorunu olup
olmadığını tespit ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Aydın Valiliği öncülüğünde yaptığımız bir protokol
ile tağşişin mücadele çalışmasını
başlattık ve tağşişten şüphelenen
herkesin laboratuarımıza başvurabileceği, şikayet neticesinde
ücretsiz analiz yapılacağı ve İl
Gıda Tarım İl Gıda ve Hayvancılık
Müdürlüğümüzün de anında müwww.aydinticaretborsasi.org.tr
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dahale ederek gerekli yasal işlemleri başlatılacağı bir protokol imzaladık. Zeytin hasat şenliği, tadım
eğitimleri, tadım paneli kurulumu,
ulusal yeterlilik testi düzenleme,
zeytincilik kursları gibi pek çok
çalışma buna örnektir” dedi.

Vekiller Ne Dedi;
Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR

“KALİTELİ İŞLERLE
GÜNDEME
GELİYORUZ”
Konuşmasının son bölümünde son yıllarda Aydın zeytinyağı
sektörünün daha çok kaliteli işlerle
gündeme geldiğinin altını çizen
Bosnalı, “İlimizden çok değerli
markalar çıkarak sektörde söz
sahibi olmaya başlamıştır. Firmalarımız her yıl çeşitli kalite ödülleri
almaktadırlar. Bizler bununla gurur
duyuyoruz ve daha fazla markalaşma ile daha fazla kaliteli ürün için
elimizden geleni yapmaya hazırız”
diye konuştu

BAYDAR: SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR
Ortak Akıl ve Güç Birliği toplantısına katılan Aydın Milletvekili Prof.
Dr. Metin Lütfi Baydar, sorunların iktidar tarafından çözülmediğini söyleyerek, “Zeytin ve zeytinyağı sektöründe olan sorunları biliyoruz. Böyle
toplantılar düzenleyip çözüm yolları buluyoruz. Ama çözümler alınmıyor.
Sektörde son 10 yılı değerlendirecek olursak zeytin üreticilerinin mutlu olmadığını görebiliriz. Sık sık köy ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Bu gezilerde
zeytinlerin ağaçlarda kaldığını görüyorum. Üreticiye soruyorum, zeytinleri
neden toplamıyorsunuz diye masrafların çıkmadığını söyleyerek kuşların
yesinler diyorlar. Aydın Milletvekili olarak iktidarı eleştirmeye çalışmıyorum. Sorunun çözümü için katkı sunmak istiyoruz. Zeytin para etmeli,
üreticinin yüzü gelmeli. Aslında bu tür toplantılarda zeytin ve zeytinyağının
fiyat politikasının tartışılmasının yerine kalitenin nasıl artırılabilirinin tartışılması gerekiyor” dedi.

KILINÇ: ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUM

Ali Gültekin KILINÇ
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Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, “Haklı eleştirileri
dikkate alıyorum. İlimizde zeytin
çok stratejik bir üründür. Vatandaşlarımızın geçim kaynaklarından bir
tanesidir. Bugüne kadar hep klasik
yöntemlerle zeytin üretilmiştir.
Dünya kendini yeniledi, geliştirdi.
Fakat biz gerek işleme yöntemleri
ile gerek üretim yöntemleri ile kendimizi rakip ülkelerle aynı oranda
geliştiremedik. Aydın görüntüde bir
tarım memleketi. Ancak 2010 yılı
ihracatına baktığımızda toplam 540
milyon dolar olan ihracatın 110
milyon doları sadece tarım ihracatı.
Geri kalan 60 milyon maden ürün-

leri, diğer kısmı da tamamen sanayi
ürünleri ihracatıdır. Her ne kadar
toplumumuz büyük bir kısmı geçimini tarım ile sağlasa da, ilimizde
asıl katma değer üreten sanayidir”
diye konuştu. Verilen desteklere
dikkat çeken Kılınç, “Gerek Güney
Ege Kalkınma Ajansı gerekse Kırsal
Kalkınma Ajansı ile bölgemizde
tarımsal sanayinin gelişmesi anlamında 2011 yılı bir başlangıç yılı
oldu. İçinde bulunduğumuz yıl ve
gelecek yıllarda da tarımsal sanayinin gelişmesi Aydın’ın en önemli
konularından bir tanesi olacaktır”
şeklinde konuştu.
Aralık 2012 / Sayı 7

PİYASA ODAKLI
ÜRÜN İYİLEŞTİRME
YÖNTEM YAKLAŞIMI
Ürün Konusu:
İncir Zeytin Zeytinyağı
M. Kemal AKGÜL

Piyasa Odaklı Ürün
İyileştirme Uygulaması
Nedir?

Piyasa Odaklı Ürün
İyileştirme Uygulaması
İçinde Yapılacaklar
Nelerdir?

Piyasada hâlihazırda satışı olan ürünler
veya piyasaya ilk defa çıkacak ürünlerin; kanun
koyucunun koyduğu “gıda mevzuatları –
yönetmelikler, tüzükler-“ başta olmak üzere;
müşteri beklentileri ve kalite güvence sistemleri
(HACCP, ve diğer ISO 22000, IFS Belgesi
v.s.) gözetilerek; üretimden, ambalajlamaya,
stoklamaya ve son tüketiciye sunulana kadar
olan aşamalardaki iyileştirmelere “piyasa
odaklı ürün iyileştirmesi” diyebiliriz.

Aşağıda yer alan ürün iyileştirme uygulamaları; eğer piyasaya
sunulacak ürünler %100 organik
(doğal) iddiası ile (ambalaj üzerine
bu cümle yazılacak ise) piyasaya
tüketiciye sunulacak ise bu işletmeler için rekabette bir avantaj konum
olarak düşünülmekte ve bu iddia
ile piyasaya çıkan ürünlerin %100
doğal olduğunun belgelendirilmesi
istenmektedir.

Fakat üretimin her aşamasının doğal olduğu, ürünlerin
işlenmesinde kullanılan maddelerin sağlıklı olduğu bilinebiliyor ve belgelenebiliyorsa,
“%100 doğal ürün” belgelenbu çerçevede aşağıdaki aşama- dirmesi, bu konuda hizmet veren
ların yerine getirilmesi bekle- bazı özel kuruluşlarca, belirli gıda
nir.
standartlarını sağlamak şartı ile
Aralık 2012 / Sayı 7

bazı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda yapılmaktadır. Bu
çok zahmetli olmayan ancak, bir
danışmanlık uygulaması ile makul
masraflar içinde elde edilebilecek bir
uygulamadır.
Eğer bu uygulamanın yapılması düşünülmez ise, sadece Gıda üretim yönetmeliklerine uygun üretim
sonucunda ambalajlamanın hijyen
şartlarında yapılması ve ürünlerin
işlemlerinde kullanılan maddelerin
ambalajın üzerine yazılması yeterli
olabilmektedir.
www.aydinticaretborsasi.org.tr
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Üretim Şartlarının
Belgelenmesi!

Ürünün elde edildiği toprağın
organik olmasından başlayarak, ürünün yetişmesi boyunca kullanılan
gübre ve koruyucu ilaçların ve kimyasal maddelerin organik olduğunun
belgelenmesidir. (Bu belgeleme
üreticinin beyanı ile olamaz, yetkili
kuruluş laboratuar incelemesi ve
değerlendirmesi sonucu olabilmektedir.)

Ürünün Uygun
Şartlarda
Stoklanması

Gıda kodeksinin tanımladığı
şartların yanı sıra, ISO standartlarının belirlediği şartlara uygun
olarak stoklamanın yapılmasıdır.
Stoklamada ISO standartlarının
yanı sıra, endüstri mühendisliği
yaklaşımı ile ürün özelliklerine ve
sevk önceliğine göre stoklamanın
planlanması da elzemdir.

Piyasa Odaklı
Ürün
Uygulaması
Nasıl Yapılmalı?
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İşletmenin ekonomik
yeterlilik yönüyle, yeterince yatırım yapabilir hale
gelmesi durumunda, entegre tesis kurma düşüncesi gündeme gelmelidir.
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Ürün İşleme
(Proses) Şartlarının
Tanımlanması ve
Belgelenmesi!

Ürünün, ambalajlama öncesi
nasıl bir işlemden geçtiği, bu işlem
sırasında hangi maddeler ve kimyasalların kullanıldığının belgelenmesidir. Örneğin incirin kurutması
işleminde, zeytinin işlenmesinde,
zeytinyağının sıkılması ve rafine
edilmesinde hangi işlem adımları
uygulanmakta, ne tür katkı ve/veya
koruyucu maddeler kullanılmakta.

Ürünün Uygun
Pazarlama ve
Dağıtım Zinciri
ile Müşteriye
Ulaştırılması!

Ürünün Uluslararası
Standartlara
Uygun Biçimde
Ambalajlanması!

Gıda kodeksinin tanımladığı
şartların yanı sıra, ISO standartlarının belirlediği şartlara uygun olarak
ambalajlamanın, otomatik sistemler
ile son tüketicinin açabileceği biçimde ambalajlanmasıdır.

Son Tüketici
Şikâyetlerinin
Alınması,
İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi!

Ürünün uygun pazarlama ve
dağıtım zinciri ile müşteriye ulaştırılması da ana dağıtıcı firmanın
kalite sorumluluğu içindedir. Alt
bayilikler verilirken, bayinin stoklamadan satışa değin sağlığa uygunluk şartlarını yerine getirmesi
istenmeli ve izlenmelidir.

Son tüketici şikâyetleri tek
başına, alt dağıtımdan sorumlu
bayinin sorumluluğunda olmamalıdır. Tüketici şikâyetleri mutlaka
üretici veya ana dağıtıcı firmaya
ulaşmalı ve buradan şikayetin çözüm biçimi takip edilmelidir.

Üretime konu olan malların
temini doğrudan üreticiden elde ediliyorsa, üreticinin (örneğin incirin
üretici tarafından kurutulması, zeytinin işlenmesi v.s.) üretim yerinin
hijyen şartlarına uygun hale getirilmesi, ürün işlenmesinde sağlıklı
katkı maddelerinin kullanılmasının
sağlaması, gerekirse bu maddelerin temin edilerek kontrollü olarak
üreticiye verilmesi, ürünün işlenme
aşamasında belirli dönemler için,
gözlemci bir kişi bulundurulması
önemlidir.

işlemenin herhangi bir işletmeye ait
kurulu bir tesiste (fason) yapılmasının sağlanmasıdır. Böylece piyasada
ürünün (markanın) tutunma dönemi
aşılana kadar işletme sermayesinin, bir sabit yatırım ile azalması
önlenmiş olur. Örneğin; zeytinyağı
üretimi yapacak olan bir işletmenin,
toplanan zeytinlerini, uygun hijyen
şartlarına sahip zeytinyağı sıkma
tesisinde/fabrikasında zeytinyağına dönüştürmesi ve gerekli rafine
işlemlerini yaptırması daha akılcı
olacaktır.

Üretime konu olan gıda maddeleri üreticiden taze veya işlenmemiş
alınarak, işleme tabi tutuluyorsa; bu
durumda en önemli seçenek; ürün

Benzer şekilde, ambalajlama
işleminin de başka bir ambalajlama
tesisinde yapılması öncelikle düşünülmelidir.
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Üretim,
Ambalajlama,
Stoklama ve
Dağıtım Şartlarının
İyileştirilmesi!

Ürün
Çeşitliliğinin
Artırılması!

Ambalajlama, kullanılan ambalaj malzemesi ve ambalajlama
yöntemi olarak Gıda kodeksleri ve
tüzüğüne uygun olmalıdır. Bunun
yanı sıra, ambalajın son tüketici
için ekstra tazelik, kullanım pratikliği, albeni (hediyelik türlerde)
özelliklerini de sağlamalıdır.

Pazardaki rekabet, tüketicinin
satın alma gücü, ürünün tüketimde
tazeliğini koruması v.s. şartlar göz
önüne alınarak ambalajma tekniklerinin modernize edilmesi veya
ambalaj malzemesinin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

Piyasa Odaklı Ürün
Elde Etmenin Diğer
Bir Alternatifi
Örnek; Zeytinyağı elde etmede öncelikli olan yeterince
işlenmemiş zeytin ürününe sahip
olabilmektir. Kaliteli ve verimli
zeytinlik alanlarının, kiralama
yöntemi ile elde edilmesi veya
ağaçtayken ürünün satın alınması
önemli bir kazanımdır. Bundan
sonraki diğer önemli aşama ürünün tam vaktinde toplanması ve
uygun stok şartlarında depolanmasıdır.
Bu aşamalardan sonra, zeytinin işlenerek yağa dönüştürülmesi
ve ambalajlanması, üretim yerine
yakın konumlardaki bir tesiste
yapılabilecek zor olmayan bir işlemdir.

Piyasada Rekabet
Edebilmek ve
Kalıcı Olabilmek;
Marka Oluşumu
ve Bilinirliğin
Sağlanması
Aralık 2012 / Sayı 7

İşletmelerin piyasada kalışını, ekonominin genel şartları
kısmen etkileyebilmektedir. Ancak asıl olan sektörün ve sektör
dinamiklerinin doğru algılanmasıdır. Bunun için, rakiplerin
üretiminden, kalite uygulamalarına ve pazarlama yöntemlerine
kadar, bilgilerin elde edilmesi
oldukça önemlidir. Burada sorulacak soru, Ben rakibime kalitede ne kadar yakınım.
Müşteri pahalı fakat kaliteli
bir ürünü zorlanarak alsa bile bir
bahane ile ona sahip olabilmektedir. Ancak, kalitesiz ürünü asla
düşünmemektedir.
Son tüketicilerin, tercih ettikleri ürünün bir markaya sahip
olmasındaki nedenlerin başında,
sağlıklı şartlarda üretilmiş olması, kalite sistemlerine uygunluk
ve ürünü piyasada sürekli bulabilme istekleri gelmektedir. Bu
nedenle gıda üretimi yapan işletmelerin ürünlerinde markalaşma
gayretlerinin temelinde, üretimde standartlara uygunluk, yüksek
kalite ve ürünün piyasaya verilmesindeki sürekliliği sağlama
kaygıları bulunmalıdır.

Piyasa Odaklı Ürün
Geliştirmede
Nereden
Başlanmalı?

Öncelik, aynı ürün grubunda
piyasada bulunan markaları; ürün
ve ambalaj kalitesi ile pazarlama
ve dağıtım kanalları yönüyle incelemek, rakiplerin güçlü ve zayıf
yönlerini ortaya koymak.
Var olan üretimin standartlara
ve kaliteye uygunlarını değerlendirerek, gıda üretiminde ‘kritik
kalite kontrol noktaları analizi’
yapılması ve uygulama önceliklerinin belirlenmesi,
Üretimin tüm aşamalarının
‘işlem adımları’ (proses) çıkartılarak, üretim-fayda analizi yapılmalıdır. Bu analizden sonra
üretimin hangi aşamalarının dışarıdan temin yöntemiyle yapılacağı,
hangileri için yatırım ilavelerinin
yapılacağı belirlenmelidir.
İşlem adımları ve üretim-maliyet analizi çalışmasından sonra,
gerekli olabilecek yeni ürün ve/
veya yeni ambalajlama araştırmageliştirme çalışmaları belirlenmelidir.
www.aydinticaretborsasi.org.tr
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AYDIN TİCARET BORSASI
YENİ HİZMET ALANINA
TAŞINDI

360 üyesi bulunan
Aydın Ticaret
Borsası, üyelerine
daha iyi hizmet
vermek için yeni
hizmet alanına
taşındı. Aynı binanın
birinci katında
hizmet vermeye
başlayan Aydın
Ticaret Borsası, bu
alanda üyeler için
internet alanı ve
kütüphane gibi yeni
bölümler oluşturdu.
24
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2004 yılından beri Aydın Ticaret Borsası’na ait binanın zemin
katında üyelere hizmet veren ATB
Hizmet Ağı, üyelerine daha iyi
imkanlarda hizmet vermek için
aynı binanın birinci katına taşındı.
Yeni alanda, birimlerine iki tane
daha ilave yapan Aydın Ticaret
Borsası, ayrıca bu alanda üyeleri
için sıramatik, internet alanı ve
kütüphane gibi yeni bölümlerde
oluşturdu.
ATB’nin Hizmet Ağı’na ait
yeni hizmet alanını tanıtan Aydın
Ticaret Borsası Genel Sekreteri
Çimen Mutlu, ATB’nin ileriki
vizyonuna ulaşmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, “yeni hizmet alanımıza
geçmemizin sebeplerinden biri,
eski yerimizin dar olmasıydı. Üyelerimize daha iyi hizmet vermemiz
için daha geniş kapsamlı bir yere
ihtiyacımız vardı. Üst katımızın
boşalmasıyla ATB Yönetiminin
aldığı karar ile Hizmet Ağı’mızı
oraya taşıdık” dedi.

“2 YENİ BİRİM
OLUŞTURDUK”
Yeni hizmet alanında üyeler
için sıramatik, ve bekleme yaparken kullanmaları için internet ve
kütüphane alanı oluşturduklarını
belirten Mutlu, “Üyelerimiz borsada tescil için sıra beklerken
daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak için yeni hizmet alanımızı
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daha konforlu ve modern hale
getirdik.
Ayrıca ARGE Kalite ve Proje
birimi ile Muamelat Birimi oluşturduk. Yani yeni hizmet alanımızda ilave iki birim daha kurmuş
olduk. İleride Proje ve İngilizce
Odaları da kurmayı hedefliyoruz”
diye konuştu.

“LABORATUARIN
YERİ SATIŞ ALANI
OLACAK”

Ege Kalkınma Ajansı’na projemizi
sunduk. Projemizin olumlu sonuçlandığı takdirde o alanı da Satış
Salonu olarak faaliyete sokmayı
planlıyoruz. Bu elektronik satış
salonunda 50 kişinin aynı anda
işlem yapabileceği ekranlarda
laboratuvardan analiz sonuçları çıkmış ürünler, ürün bantları
ile bilgisayardan geçerken çipli
sistemden okunarak analiz sonuçları ekranlara yansıtılacak. Açık
arttırma usulü en iyi fiyatı veren
kişi de alım satım gerçekleştirmiş

olacak. Ayrıca Satış Salonu’nun
yanı sıra’nın Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü proje
desteğinden yararlanarak ilimize
soğuk hava depoları kazandırmayı
düşünüyoruz. Bununla ileride hedeflediğimiz lisanslı depoculuğun
aslında başlangıcı sayılır. Yani
Laboratuvar, Satış Salonu, Soğuk
Hava Depoları ve Ürün Borsacılığı ile yavaş yavaş önümüzdeki vizyonumuza ulaşmayı hedefliyoruz”
dedi. (dengeajans)

Şuanda 11 personel ile üyelere hizmet vermeye çalıştıklarını
kaydeden Mutlu, “yeni yerimizde
yazılımlarımız, entegre programımızla üyelerimiz için daha modern
bir alanda hizmet veriyoruz. Alt
katta Aydın Ticaret Borsası Gıda
Laboratuvarımızın çıktığı alanı
Satış Salonu yapmayı planlıyoruz.
Bunu projelendirdik ve Güney
Aralık 2012 / Sayı 7
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İNCİR ÜRETİCİSİNE
SEZON ÖNCESİ
AFLATOKSİN BİLGİLENDİRMESİ

Dünyada en çok ve en kaliteli
incirin yetiştirildiği Aydın’da
yaklaşan sezon öncesi incir üretim
ve ihracatında yaşanan aflatoksin
sorunu masaya yatırıldı.
Ege Kuru Meyve ve
Mamulleri İhracatçılar Birliği,
Aydın Ticaret Borsası, Aydın ve
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ile Erbeyli İncir
Araştırma İstasyonu işbirliğiyle,
daha kaliteli ve kazançlı bir
sezon için üretim aşamasında
dikkat edilmesi gereken hususlar
konusunda Aydınlı incir üreticileri
bilgilendirildi. Aydın Ticaret
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Borsası’ndaki toplantıya Vali
Yardımcısı Hayrettin Çiftçi,
Aydın Gıda ve Tarım Hayvancılık
Müdürü Salih Köksal, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Uygun
Aksoy, Ege Kuru İncir Meyve ve
Mamülleri Yönetim Kurulu üyesi
Necdet Kömür, tarım danışmanları
ve incir üreticileri katıldı.

AFLATOKSİN
YÜZDE 5’E
DÜŞTÜ

Toplantıda incir sezonu
öncesinde incir üreticilerini
aflatoksin konusunda uyaran
Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı,
aflatoksinle mücadelenin bu
yıl da hassasiyetle devam
edilmesi gerektiğini kaydetti.
İncirde aflatoksin sorunun doğal
etkenlerin yanı sıra özellikle
bilinçsiz hasattan kaynaklandığını
anlatan Bosnalı, “Aydın’ın
simgesi durumunda olan kuru
incirin kalitesinin arttırılması,
iyi tarım uygulamalarının
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yaygınlaştırılması amacıyla her
yıl belirli dönemlerde üreticilere
bilgilendirme toplantıları
yapmaktayız. Son yıllarda
yaptığımız toplantılar ve ilgili
kurumların müşterek çalışmaları
sayesinde üretimde ciddi kalite
artışı görüyoruz. Laboratuarımızda
yapılan aflatoksin analiz
sonuçlarında 2008 yılında kuru
incirde kirlilik oranı yüzde 16
iken 2011 yılında bu oran yüzde
5’e kadar düşmüştür. Bu sonuçlar
bizlere yapılan çalışmaların
boşa gitmediğini göstermektedir.
Bu yıl da kuru incir üretim ve
ticaretindeki gelişmeler, ekşilik
böceği ile mücadele konularında
bilgi vermek amacıyla üreticilerle
bir araya geldik” dedi.

zararlı ve zehirli maddelerdir.
Aflotoksin insanlarda metabolik
bozukluklara ve kansere yol
açmaktadır. Ayrıca aflatoksinli
incirlerin pazarda satışı veya
ihracatı mümkün değildir.
2008’den bu yana yaptığımız
çalışmalarla aflatoksinin
yayılmasını azaltmak ve bununla
mücadele etmeye çalışıyoruz.
İlekleme sezonu başlıyor. Bu yıl
bastırdığımız el kitapçıkları ve
broşürleri üreticilere dağıtarak
aflatoksinsiz kaliteli incir nasıl
yetiştirilebileceğini anlatacağız”
dedi.

ÜRETİCİYE
DESTEK
Ege Kuru Meyve ve
Mamülleri İhracatçıları Birliği
Başkan Yardımcısı Menaşe Gabay
birlik olarak son 10 yıldır incir
müstahsiline destek olduklarını
ve daha kaliteli incir üretimi için
müstahsile ücretsiz ilek torbası,
plastik kerevet, ekşilik böceği
tuzakları dağıttıklarını kaydetti.

MÜCADELE
BAŞLATILDI
Erbeyli İncir Araştırma
İstasyonu Müdürü Ramazan Özkan
aflatoksinsiz incir üretiminin
mümkün olmadığını ancak
yaptıkları eğitim çalışmalarıyla
incirdeki aflatoksin oranı yüzde
3’e indirmeyi planladıklarını
belirterek, “Aflatoksin kuru
incirde bazı küflerin oluşturduğu
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LİSANSLI DEPOCULUK PROJESİ
KAPSAMINDA İTALYA’YA TEKNİK GEZİ
Aydın Osmangazi Ticaret Lisesi, Aydın Anadolu Teknik Lisesi
öğretmen ve mezun öğrencileri,
Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri, Eroğlu Zeytincilik Ltd. Şti.
personeli ve Zeytindostu Derneği
üyelerinden oluşan 18 kişilik proje
grubu Lisanslı Depoculuk Sisteminin işleyişi ile ilgili eğitim almak
üzere İtalya’nın Modena Şehrine
gidiyor. Proje grubu 05 Mayıs
26 Mayıs tarihlerini kapsayan
hareketlilik projesi çerçevesinde,
Lisanslı depoculuk sistemini ve
lisanslı depolar sayesinde gelişen
e-ticaretin üretici ve tüketiciye
olumlu veya olumsuz etkilerini
yerinde inceleme imkanı bulacak,
eğitim sonucu sahip olacakları
Europass belgeleri ile ülkemizde
yaygınlaşacak lisanslı depolarda
bilirkişi olarak görev alabileceklerdir.
3 haftalık eğitim programı
dönüşü lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin arttırılması amacıyla
yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosna-
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lı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti.
“5300 sayılı Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Kanunu 2005
yılında yürürlüğe girmesine rağmen ülkemizde Lisanslı depoculuk
sistemi bazı eksiklikler sebebiyle
yaygınlaşamamıştır. Bu amaçla
getirilen vergi düzenlemeleri 5904
sayılı kanun ile 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. 5904 Sayılı kanun ile ürünlerin lisanslı depolara
ilk tesliminde ve depoda kaldığı
süreçteki borsa işlemlerine katma
değer vergisi istisnası getirilmiştir.
Bunun yanı sıra, mudi ile lisanslı
depo işletmesi arasında yapılan
sözleşmeler ve ürün senetleri damga vergisinden, ürün senetlerinin
el değiştirmesinden doğan kazançlar ise 31/12/2014 tarihine kadar
gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.”
Lisanslı depolar yaygınlaştığında üreticiler; mahsullerini depolayabilecekleri sağlıklı, güvenli
ve sigortalı depo imkânı elde edebilecek, fiyatların düşük olduğu
hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisanslı depolara koyarak karşılığında aldıkları ürün se-

netlerini teminat göstererek uygun
koşullarda kredi kullanabilecektir,
sezon dönemlerinde değil yılın
12 ayı iç ve dış pazarlara kalitesi
bozulmadan ürünlerini pazarlayabilecektir.
Tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmeler; ihtiyaç
duydukları ürünler için depo inşa
etme maliyetinden kurtulacak,
talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir
bir şekilde temin edebilecektir.
Ayrıca bu işletmeler, ürün senetleri vasıtasıyla olası fiyat farklılıklarından korunabilecek, risklerini
azaltabilecek ve ihtiyaçları halinde
kredi kullanabilecektir.
Yatırımcılar, depolara konulan ürünlerin karşılığında düzenlenen ürün senetlerini yeni bir yatırım aracı olarak kullanabilecektir.
Ayrıca bu sistem sayesinde;
tarım ürünleri ticareti kayıt altına
alınabilecek, kaliteli üretim teşvik
edilecek, tarımsal üretim miktarı
ve kalitesi hakkında daha kesin
veriler elde edilebilecek ve bu
alanda daha etkili politikalar oluşturulabilecektir.
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Çimen MUTLU
Genel Sekreter
Üretim terimi en geniş anlamıyla, insanların ihtiyaçlarını karşılayan bir değerin elde
edilmesidir. İşletmeler mal veya hizmet ya
da her ikisinden oluşan istek ve ihtiyaçların
tatminini sağlayacak mamulleri üretip, pazarlamak için kurulurlar.
Tüketicilerin üretimden beklentileri,
talep ettikleri ürünlerin kalite ve fiyatlarıyla,
en büyük faydayı elde etmektir. İşletmelerde ürünlerini talep edilen kalite, miktar ve
zamanda mümkün olan en düşük maliyette
üretmenin yolunu ararlar. Mal ve hizmetler genellikle işgücü ve sermayenin doğal
kaynaklara uygulanmasıyla oluşturulur.
Ancak bu kaynakların kıt olması sebebiyle
üretim için gerekli olan emek, sermaye, yer,
makine, malzeme, zaman, bilgi, teknoloji
gibi faktörlerin en verimli ve en etkili kullanılmasıyla üretim artışı sağlanabilir. Bunu
gerçekleştirmek için işletmeci üretim faktörlerini en uygun şekilde örgütleyerek; “üretilecek ürünün tespitinde tüketici eğilimleri
ile düşük çıktı maliyeti arasında ortalama bir
nokta üzerinde karara varmak” suretiyle bir
yandan ürününe olan talebi sürekli tutmak,
diğer taraftan üretim sırasındaki verimliliği
arttıracak tedbirleri almak zorundadır.
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Çünkü işletmeler üretim faaliyetlerine
tesadüfi bir şekilde başlamaz. Üretim faaliyetinin mutlaka önceden planlanması, ne
kadar üretim yapılacağı ve bunun maliyetinin ne olabileceğinin ve ne kadar kar sağlanacağının dikkatle tespiti gerekmektedir.
Üretimin özünde mal ve hizmetleri hangi miktarlarda ve özelliklerde, nerede ve kim
tarafından yapılacağı sorularının en düşük
maliyeti (veya en fazla karı) sağlayacak cevabı bulmak gerekmektedir. Etkili ve verimli
üretimde en az girdi (kaynak) kullanmak;
ancak bunu başaramamak endişesiyle hem
kaynakları atıl bırakmamak, hem de savurganlığa meydan vermeden en fazla çıktı
(ürün) elde etmek önemlidir. Bu nedenle
işletmeler çevreden belirli girdiler alarak
bunları üretim sürecinden geçirip yine çevreye çıktılar (mal) şeklinde sunan sistemlerdir.
Bunun gerçekleştirilebilmesi bir taraftan
üretim maliyetlerini düşürmek ve kaliteyi
yükseltmek; öte yandan düşük maliyetlerle
çok ürün elde etmek arasındaki dengeyi
bozmadan, yapılan yatırımların karşılığını
maddi ya da sosyal hasıla şeklinde alabilme
esasına dayanmaktadır.
Ticari sektörde mal üretmek için kullanılan üretim faktörlerinin verimliliğini kar elde
etmek ağırlığı ve önceliği etkilerken, rekabet
ön plana çıkmaktadır. Zira piyasa rekabeti
olmayan; kalite, cins, miktar ve zamanında
mal üretemeyen işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri oldukça güçtür. Ticari sektörde
üretilen malın kalitesi kadar öneme sahip
olan bir başka varlıkta pazarlamadır.
Pazarlama terimi günümüzde oldukça
yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile
eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı
dolaşarak satış yapanları akla getirmektedir. Diğerleri reklamı ve reklam tasarlayan
kuruluşların faaliyetlerini pazarlama olarak
zihinlerinde canlandırmaktadırlar. Satış ve
reklam kavramları, pazarlama yöntemleri
arasında yer almalarına rağmen, konunun
tam ve doğru anlaşılmasında yetersiz kalmaktadır. Zira pazarlama bu kavramların

belirttiğinden daha karmaşık ve kapsamlı bir
süreç olup, günümüzde fiziki objelerin yanı
sıra hizmet, olay, kişi, faaliyet, program ve
organizasyonları da içine alan her türlü mamul için kullanılmaktadır.
Mamuller genellikle fiziki şekilleriyle
görülebilen ve elle tutulabilen nesneler olarak algılanmaktadır. Aslında, fiziki ürünlerin
tanınmasında ve kullanılmasında kolaylık
getiren stil, biçim, renk, marka, ambalaj,
fiyat vb. temel ürün özellikleri pazarlama çalışmalarına kolaylık getirmektedir. Bununla
beraber uygun ve kredili ödeme, teslim, garanti, montaj, bakım-onarım gibi elle tutulur
malların sırasında ve satış sonrasındaki bazı
hizmetler de pazarlama kapsamındadır.
Pazarlama hakkında birçok tanım bulunmasına rağmen, Kotler’in şu tanımına
kaynaklarda daha sık rastlanmaktadır. Pazarlama “ihtiyaç ve isteklerin değişimler
yoluyla giderilip, tatmin edilmesine yönelik
bir takım insan faaliyetleridir”. Tanımdan
hareketle pazarlamanın sadece satış ve tanımla ya da arz ve taleple sınırlı olmadığını;
bunun yanı sıra tüketicilerin ihtiyaç,istek ve
taleplerinin olduğunu, nasıl ortaya çıktığını
ve nelerden etkilendiğinin belirlenmesine
ilişkin aktiviteleri de içerdiğini söyleyebiliriz.
İhtiyaç; yokluğunda rahatsızlık yaratan
durum,
İstek; ihtiyaçların kültür ve kişilik özelliklerine göre şekillenen biçimi,
Talep; satınalma gücüyle desteklenmiş
insan istekleridir.
Sonuç olarak, kişi ya da kuruluşların
amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlayacak, mal, hizmet ya da düşüncelerin
oluşturulması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve
satışını içeren bu çabaların tamamı pazarlama kapsamında ifade edilmektedir. Pazarlamanın önemini vurgulayan güzel bir sözle
yazıma son verirken 2013 yılının hedeflerinize ulaşabileceğiniz başarılı bir yıl olmasını
diler, saygılarımı sunarım.
Ticaretin sadece iki basit işlevi vardır:
pazarlama ve yenilik. Peter F. Drucker
www.aydinticaretborsasi.org.tr
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AYDINLI İŞLETMELERE

KGF MÜJDESİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelere kefalet sağlayarak bu işletmelere bankalardan finansman desteği
verilmesine mümkün kılan Kredi
Garanti Fonu A.Ş. Aydın’da açılıyor. Aydın’a gelerek Ticaret Borsası tarafından tahsis edilen yeri inceleyen KGF Genel Müdürü Hikmet
Kurnaz, Borsa’nın tahsis ettiği yeri
beğendiklerini KGF’nin Aydın’da
hizmete açılacağını söyledi.
Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin
Aydın’da açılması için Ticaret Borsası’nın tahsis ettiği yeri
görmeye gelen KGF A.Ş. Genel
Müdürü Hikmet Kurnaz’ı Aydın
Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Bahri Erdel ve Abdülkadir
Yıldız, Meclis Üyesi Önder Özçöllü ve Ali Marmara, Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Ülgen, Aydın Sanayi Odası Meclis
Başkanı Yalçın Pekgüzel, Aydın
Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Ali Parmaksız ile Genel Sekreter Çimen Mutlu karşıladı.
Aydın Ticaret Borsası’nın 5.
katında KGF A.Ş. Aydın Şubesi
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KGF
AYDIN ŞUBESİ
AYDIN TİCARET
BORSASI
BİNASI’NDA
HİZMETE
BAŞLIYOR!
için ayrılan mekanı inceleyen Genel Müdür Hikmet Kurnaz, kuruma
tahsis edilen yeri beğendiklerini
ve Aydın’a da müdür olarak Şükrü
Ezen’i atadıklarını belirtti.
KGF A.Ş. Aydın Şubesi’nin
faaliyete başlayacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu gelişmenin Aydın iş hayatına önemli
katkılar sağlayacağına inandıklarını
belirten Aydın heyeti bu hizmetin
Aydın’a kazandırılmasında emeği
geçen herkese teşekkür ettiler.

Aydın Ticaret Borsası’nda
gerçekleştirilen toplantıda Kredi ve
Garanti Fonu’nun öneminden söz
eden Genel Müdür Hikmet Kurnaz,
KGF’nin amacını “KGF küçük ve
orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek
vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale
getirmektedir. Özellikle yeni ve
küçük işletmelerin banka kredisine
ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır. Öte yandan KOBİ’lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen
yüksek teminatlar önemli bir engel
olarak ortaya çıkmaktadır. KGF,
KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha
çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve
uygun maliyetli kredilerden küçük
işletmelerimizin de yararlanmasını
mümkün hale getirmektedir” diyerek bu imkanlardan bundan sonra
Aydın’daki işletmelerin de daha
kolay faydalanacağını söyledi.
Aralık 2012 / Sayı 7

AYDIN TİCARET BORSASI
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

67. GENEL KURULU’NA
KATILDI

Aydın Ticaret Borsası TOBB 67. Genel
Kuruluna; Meclis Başkanı ve TOBB Delegesi
A.Aydın Akyüzlü, Yönetim Kurulu Başkanı ve
TOBB Delegesi Adnan Bosnalı, Meclis Başkan
Yardımcıları A. Bahri Erdel ve Abdülkadir
Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz
Ülgen, Kazım Günaydın ve Yakup Er, Meclis
Üyesi aynı zamanda TOBB Delegesi olan
Ali Marmara, Cihan Can ve Hasan Hüseyin
Karazor, Disiplin Kurulu Başkanı Rıza Uyar,
Disiplin Kurulu Üyesi Erkan Aslan ve Aydın
Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde görevlerini
yürüten İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve
Üyeleri katıldılar.
Aralık 2012 / Sayı 7
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TOBB’un Ankara’d
törenle verildi.
Hizmet Şeref Belgesi
ve Plaket Töreni’nde açılış
konuşmasını yapan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son 30 yılda ülke
olarak müthiş bir başarı
hikâyesi yazdık. Avrupa’nın
en büyük 7. ekonomisi haline geldik. İnanın biz bu
azim ve birikimle önümüzdeki süreçte çok daha hızlı
büyüyeceğiz. Bakın, sadece
son 10 yılda Türkiye’yi 1,5
kattan fazla büyüttük” diye
konuştu.
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‘İnsanlara
faydalı olabiliyorsak,
bir kişiye iş ve
aş sağlayabiliyorsak,
yapmış olduğumuz müdahalelerle bir
kişinin dükkanını, tezgahını
açık tutabiliyorsak
ne mutlu bize’

Aralık 2012 / Sayı 7

AYDIN YÖRESEL
ÜRÜNLERİNİN TANITIMI
YAPILDI

Aynı gün TOBB Birlik Merkezi Bahçesi’nde Genel Kurula katılan
Oda ve Borsalar tarafından katılımcılara her ilin yöresel ürünlerin
tanıtımı yapıldı. Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası ve Aydın
Ticaret Odası tarafından açılan ortak
stant da Aydın inciri, Aydın kestane
şekeri ve Kuru İncirli Tatlı Tarifleri
kitapçığı ve Aydın ili Tarım ürünlerini tanıtım CD’si ziyaretçilere Meclis Üyeleri tarafından ikram edildi.

Aydın standına, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu gibi üst
düzey protokol ziyaret etti. Ayrıca
TOBB Genel Sekreteri Mustafa
Saraçöz, gibi birçok Oda ve Borsa
Başkanları ziyarette bulunularak Aydın inciri, Aydın kestane şekeri ve
Kuru İncirli Tatlı Tarifleri kitapçığı
ve Aydın ili Tarım ürünlerini tanıtım
CD’si ikram edildi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 67.

Genel Kurulu’nun kapanışında yaptığı konuşmada, bir genel kurulu
daha başarıyla bitirdiklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.
Geride kalan yılın başarılı geçmesinde birlik ve beraberliğin önemini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ’’Sizler
ve bizler, hep beraber bir birlik
ve beraberlik içerisinde kardeşlik
havasında bu başarıları elde ettik’’
diye konuştu.

Önümüzdeki bir yıllık süreçte
de yönetim kurulu olarak temsil
ettikleri kitleye hizmet etmeyi
amaçladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Birlik olarak parayla pulla
yapılmayacak işleri yaptıklarını
ifade etti. ‘’İnsanların hayırlısı
insanlara faydalı olandır’’ anlayışına sahip olduklarını kaydeden
Hisarcıklıoğlu, ‘’İnsanlara faydalı
olabiliyorsak, bir kişiye iş ve aş sağlayabiliyorsak, yapmış olduğumuz
müdahalelerle bir kişinin dükkanını,
tezgahını açık tutabiliyorsak ne mutlu bize’’ ifadesini kullandı.

www.aydinticaretborsasi.org.tr
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İlçemiz toprakları ülkemizin en verimli bölgesinde yer almaktadır.
Menderes havzasında yer alan ilçemiz Büyük Menderes Ovası’nda
bulunan yerleşim yerlerindeki gibi ovaya doğru yapılanmaktadır.
Yapıların büyük kısmı müstakil evlerden oluşmaktadır.

İzmir - Aydın karayolunun 95.
kilometresinde konumlanan ve Aydın şehir merkezine 23 km. mesafede bulunan Germencik, doğudan
İncirliova, batıdan Söke, Selçuk ve
Kuşadası, güneyden Büyük Menderes (Koçarlı), kuzeyden ise Tire ile
çevrilidir.
Batı Anadolu’nun tarih ve uygarlığının izlerini taşıyan ilçemiz,
Aydınoğulları’nın yönetimi sırasında bugünkü konumunun 2 km. kuzeyinde küçük bir aşiret topluluğu
iken, 1902 tarihinde “Değirmencik”
adı altında kurulur.
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Osmanlı döneminde de “İğneabat” olarak anılan yöremiz, 15.
yüzyılın başlarında Bursa, Konya
ve Afyon çevresinden gelip yerleşen göçebe aşiretleri ile nüfus oranı
artar. Dıştan gelenlerin kültürel
yapısı ve mizacı ile “Değirmencik”
adı “Germencik” olarak değişikliğe
uğrar.
19. yüzyıl sonlarında Aydın
iline bağlı bir nahiye merkezi olan
Germencik, savaş sonrası 1948 yılında ilçe merkezi olur ve gelişimini
bugüne değin sürdürmeye devam
eder.
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CUMHURİYET
MEYDANI
Resmi törenlerin ve etkinliklerin yapıldığı meydan alanının hakim noktasında,
İçinde Atatürk, Şehit Cafer Efe ve elinde
incir sepetiyle Köylü Kadınımızı sembolize eden üç heykel.

Dr. Ahmet YAVAŞOĞLU
Germencik Belediye Başkanı
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23.05.1959 yılında
Konya’ da doğdu. İlk ve Orta
Okulu Ankara Polatlı ilçesinde okuduktan sonra Lise
öğrenimini Ankara Yıldırım
Bayazıt Lisesinde tamamladı. 1978-1979 yıllarında
Ankara Fen Fakültesinde
okuduktan sonra 1980-1986
yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
yüksek öğrenimimi tamamladı. Mecburi hizmetini
Karabük Eskipazar ilçesinde
tamamladıktan sonra 19891990 yıllarında İzmir Güney

Deniz Saha Komutanlığında
Deniz Tabip Teğmen olarak askerliğini bitirdi. 1992
yılından bu güne ilçemiz
Germencik’ de Sağlık Grup
Başkanlığı ve 1993-1999 yılları arasında dönem dönem
1999-2000 yılları arasında
bir fiil Kaymakam vekilliği görevlerini yapmış olan
Dr. Ahmet YAVAŞOĞLU
29 Mart 2009 seçimlerinde
Germencik Belediye Başkanı seçildi ve görevine halen
devam etmektedir.

Akdeniz ikliminin
hakim olduğu yöre, Ege’nin
lezzetlerini oluşturan; zeytin
ve incirin, asırlardır yerini
kimseye bırakmadığı tacına
ev sahipliği yapar. Türk tarım
ekonomisinin özellikle incir

alanında % 60’ını, zeytin üretiminde de % 47’sini karşılayan
Germencik’te ayrıca, pamuk ve
tütün de yetiştirilmekte, gelişmiş seracılık, sebzecilik, meyvecilik ve çiçekçilik de ilçenin
adının anılmasını sağlar.
www.aydinticaretborsasi.org.tr
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SOSYAL GÜVENLİK
MERKEZİ

200 YILLIK GEÇMİŞE
SAHİP GERMENCİK
GELENEKSEL DEVE
GÜREŞLERİ

Germencik ilçesine bağlı belde ve köylerde bulunan
vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan işlerinden dolayı Aydın’a gidip gelmemeleri için bu kurumla
görüşmeler yapılmış ve sonucunda daha önceki yıllarda
katık pazarı olarak kullanılan Kurtuluş Caddesindeki
Belediyeye ait pasajın girişindeki uygun bir yeri Sosyal
Güvenlik Kurumuna tahsis ederek tüm halkın hizmetine
sunulması sağlanmış.

Germencik İncir Festivalinde Niran ÜNSAL
ve Hüseyin TURAN’la coştu…

İlçemiz Germencik’ de bu yıl 14.
olarak düzenlenen Geleneksel İncir
Festivalinin final gecesi Niran ÜNSAL ve Hüseyin TURAN damgalarını
vurdular.
Belediye Başkanımız Dr. Ahmet
YAVAŞOĞLU ise incircilere sitemde
bulunarak festivalimiz sürüyor ama
ne yazık ki adı İncir Festivali olan
festivalimizde ve stantlarımızda inciri
temsil eden hiçbir şey yok. Dışarıdan
gelen misafirlerimiz festival sahasında
incir almak için incir arıyorlar ama ne
yazık ki incir bulamadılar.
Bizim bu festivali yapmaktaki
amacımız Aydın’ın ve Germencik’in
incirini Türkiye’ye hatta Dünyaya tanıtmaktır. Ama maalesef incircilerimiz
bu konuda hiçbir duyarlılık göstermiyorlar ve katkıda bulunmuyorlar. Buda
bizi üzüyor ama biz yinede festivallerimizi aksatmadan elimizden geldiği
kadar her yıl geçtikçe daha iyisini
yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada
festivallerimizi en iyi şekilde yapacağız. Bu festivallerle bir amacımızda
incirimizi tanıtmanın yanında halkımızla bir araya gelerek eğlenip hoşça
vakit geçirmektir dedi.
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Her yıl olduğu gibi Geleneksel
İncir Festivalinde bir hafta boyunca
alışveriş stantları kurularak hem esnaflar hem de vatandaşlar halk konserleri
eşliğinde eğlenceli bir hafta yaşadılar.
Daha sonra incir festival kapsamında en iyi bahçe ve en iyi incir
yarışmasında dereceye giren üreticilerimize para ödülleri ile çeşitli hediyeleri Başkan Dr. Başkan YAVAŞOĞLU
tarafından takdim edildi.
Sanatçı Niran ÜNSAL sahneye
çıkarak birbirinden güzel şarkılar
söyleyerek boynuna astığı davulla

davul şov yaptı ve tüm halkı doyasıya
coşturdu.
Ardından sahne alan Sanatçı
Hüseyin TURAN birbirinden güzel
türküleriyle gecenin geç saatlerine
kadar Germencik halkını bırakmayarak doyasıya coşturup türkü ziyafeti
yaşattı. Belediye Başkanımız Dr.
Ahmet YAVAŞOĞLU festivale katılan
Niran ÜNSAL ve Hüseyin TURAN’a
Germencik incirini, incir yaprağı
şeklinde özel tasarlanan plaketlerini ve
çiçeklerini takdim etti ve festival sona
erdi.
Aralık 2012 / Sayı 7

YENİLENEN BELEDİYE PARKI
Germencik Aile Parkı, tamamen
yenilenerek ilçe halkının aileleriyle,
güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirebileceği yaşam alanına dönüşmüş.
Aydın İzmir anayolu üzerinde bulunan ve son yıllarda oldukça
bakımsız kendi haline bırakılmış olan
büyük aile parkı tamamen yenilenmiş.
Parkın önce tesviyesi yapılarak alt
yapısı hazırlanıp, yağmur suyu giderleri için bağlantıları yapılmış. Ardından
modern bir görünüm elde etmek ve
elektrik kablolarının risk oluşturmaması için tüm elektrik sistemiyle elektrik
kabloları yer altından döşenmiş, Parkın
yol seviyesinin oldukça altında olmasından ve basık oluşundan dolayı
teknik alt yapı çalışmalarından sonra
tamamı doldurularak yol seviyesine
yakın bir seviyeye yükseltilmiştir.
Parkın alt yapı zemin çalışmalarından sonra ara yürüyüş yolları ve
ışıklandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Ardından doğal yeşilliği sağlayabilmek için oldukça geniş bir alanda
Aralık 2012 / Sayı 7

(4.000 m2’lik) çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları yapılmıştır.
Okul öğrencilerinin ve çocukların
birlikte piyes, tiyatro, küçük dinleti ve
sunumlarını yapabilmeleri için parkın
içine Germencik’te bir ilk olan cep anfi
tiyatro yapımı gerçekleştirilmiş. Buna
ek olarak çocukların parka geldiklerinde hoş zaman geçirebilmeleri için
büyük çocuk oyun grupları da düşünülmüş.
Birbirinden güzel renk renk ışıklarıyla iki büyük havuz yapılmış. İlçe
halkının düğün, nişan gibi cemiyetlerini doğayla özdeş yeşillikler içinde yapabilmeleri için havuz başında yazlık
büyük bir pist mevcut. Ana yol kenarında bulunan parka gelen vatandaşların can güvenliği sağlanarak, araçların
trafik ve park sorununa çözüm olabilmesi için anayolla parkın arasına
bordürlerle taş döşenerek üstünde
ışıklandırmalarının bulunduğu bir ara
cep yol yapılmış ve halkın hizmetine
sunulmuştur.
www.aydinticaretborsasi.org.tr
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AYDIN KESTANESİ COĞRAFİ
İŞARETİNE
BİR ALKIŞ DA TOBB
BAŞKANINDAN
AYDIN KESTANESİ
COĞRAFİ İŞARETİNE
BİR ALKIŞ DA TOBB
BAŞKANINDAN
Aydın Ticaret Borsası 100 m² stant alanında Aydın
ile özdeşleşen Kuru incir, Zeytin, Zeytinyağı ve Kestanenin yanı sıra Aydın Efeleri, hediyelik Güllübahçe Bez
Bebekleri, Karacasu Çömlekleri, Sabun, Reçel çeşitleri,
tropikal Goji Berry ve Altın Çilek meyveleri, patlak
(cin) mısır vb. ürün çeşitleriyle göz doldurdu. Fuar katılımcılarına Kuru İncir tadımı yaptırılırken tüketimin
arttırılması amacıyla Kuru incirli tatlı tarifleri kitapçıkları hediye edildi.
Aydın Ticaret Borsasını temsilen Aydın Stantında
Borsa Meclis Başkan Yardımcısı A. Bahri Erdel, Meclis
Üyeleri Hasan Hüseyin Karazor, Ali Çevik, Ali Marmara, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve Genel
Sekreter Çimen Mutlu ile Aydınlı firma yetkilileri Nevin
Özçınar, Muharrem Deniz, Ali Akarsu, Bahattin İlker,
Selahattin Arslan yer aldı.
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20-24 Haziran 2012 tarihlerinde Antalya Expo Center Fuar Alanında tüm Türkiye’nin yöresel ve
geleneksel ürünlerinin tanıtımının
yapılması amacıyla gerçekleştirilen
3.Hediyelik Yöresel ve Geleneksel
Ürünler Fuarında Aydın Ticaret
Borsası yerini aldı.
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AYDIN TİCARET BORSASI
AYDIN ÜRÜNLERİNİ TANITTI
Fuar açılışını yapan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu Aydın Kestanesi
Coğrafi İşaret çalışmalarından dolayı Aydın Ticaret Borsasını kutladı.
Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı A Bahri Erdel “Aydın Kestanesi Coğrafi işaret başvurumuz
Resmi Gazetede yayınlandı, itiraz
süresini de tamamladık belgemizi
bekliyoruz. Kestanenin coğrafi işaretini Aydın Ticaret Borsası olarak
almaya hak kazanmaktan mutlu ve
gururluyuz. Tanıtım için üzerimize
düşen sorumluluklarımızı da bundan
sonra yapmaya devam edeceğiz”
dedi.
MGM Tarım Ürünleri Yetkilisi
Muharrem Deniz Türk tohumu ile
Türkiye’nin tek GDO’suz patlak
(cin) mısır üreticisi olmasının verdiği avantaj ile patlak mısır tanıtımını
en iyi şekilde yaparak iş bağlantıları
yaptığını dile getirdi.
Aydın Ticaret Borsası standında yer alan üretici Ali Akarsu geçen
yıl fuarda Altın Çileği meşhur ederken bu yıl yeni üretimine başladığı
birçok faydası bulunan tropikal Goji
Aralık 2012 / Sayı 7

Berry meyvesini, taze kuru ve fide
olarak tanıttı.
Kadıneli Markasıyla Aydın
Stantında yer alan reçel imalatçısı
Bahattin İlker Kapari başta olmak
üzere domates, kuru incir gibi birçok reçel çeşitleriyle fuarda yerini
aldı.
Türkiye kestane üretiminin
yüzde 30’una sahip olan Aydın, Fuarda Ege’nin ilk kestane şekeri üretimini gerçekleştiren Akkes Kestane
Firmasının üretmiş olduğu kestane
şekerlerini fuar ziyaretçilerine tattırdı.
Aydın Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Künarı ve
Aydın Kestanesi coğrafi işaret çalışmalarını yürüten Aydın Ticaret
Borsası’nın basının da yoğun ilgisini
gördüğünü belirten Genel Sekreter
Çimen Mutlu, “Fuar kapsamında
Coğrafi İşaretli ürünler Koalisyonu” paneli gerçekleştirildi. Panele
konuşmacı olarak İsviçre’de bulunan Origin Derneği Yönetim Kurulu
Direktörü Massimo Vittori katıldı.
Panelde dünya çapında coğrafi işa-

retlerin korunması ve uluslar arası
boyutta tanınması amacıyla faaliyet
gösteren dernekleri ve üyelik sistemleri hakkında bilgiler verdi. Vittori
Aydın standı ziyaretinde Aydın’ın
yöresel ürünleri ve coğrafi işaret
başvuruları hakkında bilgiler aldı,
coğrafi işaretli ürünleri Origin’de
görmek istediğini belirterek üyeliğe
davet etti” dedi.

www.aydinticaretborsasi.org.tr

39

AYDIN TİCARET
BORSASI
İFTAR YEMEĞİNDE BİLİM
SANAT MERKEZİ`NİN
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Aydın’a Türkiye’nin 65. Bilim Sanat Merkezi kazandırılıyor!
“BİLİM-SANAT
MERKEZİ’NİN
PROTOKOLÜ YAPILDI”

Aydın Valiliği, Aydın İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Ticaret
Borsası’nın işbirliğiyle Türkiye’nin
65. Bilim-Sanat Merkezi kazandırılıyor.
Merkezde, üstün zekalı çocuklar yetiştirilecek. Aydın’a kazandırılacak olan Bilim-Sanat Merkezi’nin
protokolü Aydın Ticaret Borsası’nın
Anemon Aydın Hotel’de düzenlediği iftar yemeğinde yapıldı.
Aydın Ticaret Borsası’nın
düzenlediği iftar yemeğine, Aydın
Valisi Kerem Al, Adnan Menderes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, Aydın Belediye
Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP
Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin
Lütfi Baydar, Aydın İl Genel Meclisi Başkanı Hayri Güleç, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Aydın
Akyüzlü, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Aydın Ticaret Borsası Meclis
Üyeleri, daire ve kurum müdürleri
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri
katıldı.
İftar yemeğinin ardından söz
alan Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı,
yemeğe katılanlara teşekkür etti.
Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın
için önemli bir işe imza atacaklarını
belirten Bosnalı, sahneye meclis
başkanı Akyüzlü’yü davet etti.

“ÇALIŞANLARIMIZIN
MAAŞLARINI BANKA
KREDİSİ ALARAK
ÖDÜYORDUK”

12 yıl önce görevi devraldık-

40

www.aydinticaretborsasi.org.tr

larında Aydın Ticaret Borsası’nın
durumunun vahim olduğunu ifade
eden Akyüzlü, “O zamanlar çalışanlarımızın maaşlarını dahi ödeyemiyorduk. Banka kredisi alarak
çalışanlarımızın maaşlarını ödediğimizi hatırlıyorum. Bunlar tamamen üyelerimizin eseri. Bize ehliyet
vererek bu makama getirenlerin
eseri. Bugün burada, önemli bir
imzayı atıyorsak, tüm üyelerimizin
katkısı var” dedi.
Aydın Ticaret Borsası’nın
reklamını iyi yapamadığı yönünde
eleştiriler aldıklarını vurgulayan
Akyüzlü, “Borsamız şu anda 877
m² kapalı alanı ile Aydınlılara hizmet veriyor. GEKA, Kredi Garanti
Fonu, KOSGEB, Gümrük Müdürlüğü bizim binamızın bünyesinde
hizmet veriyor. Bu bile bizim belli
bir noktaya geldiğimizi gösteriyor.
Aydın’a kazandırdığımız Özel Gıda
Kontrol Laboratuarının değeri
şu anda 6-6.5 milyon dolar değerinde. Burada bir başarı hikayesi
var. Bu laboratuar Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nde parmakla gösteriliyor. Adapazarı, Söke,
Kahramanmaraş gibi bölgelerin
laboratuarların akredite olmasında
katkı sağladık. Şu anda Adnan Menderes Üniversitemizin öğrencileri
de buradan faydalanabiliyor. Bu
başarı 32 personelimizin ve meclis
üyelerimizin, yönetim kurulumuzun
başarısı” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın üstün zekalı çocukları
eğitim görecek. Aydın’a ve
ülkemize faydalı olacaklar. Bugün
çok mutluyuz. Ne mutlu Aydınlıyım
diyene. Ne mutlu Aydın Ticaret
Borsalıyım diyene.”

“CUMHURİYET
MAHALLESİ’NDE
KURULACAK”

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü
Pervin Töre ise bilim sanat merkezlerinde üstün zekalı öğrencilerin
var olduğunu ve merkezlerde öğrencilere bu zekalarını kullanmayı
öğretildiğini ifade ederek şu bilgileri verdi: “Aydın’da çok sayıda
üstün zekalı öğrencimiz var. Ancak,
bu zeka düzeyindeki öğrencilerin
İzmir ve Denizli’ye gittiğini öğrendik. Cumhuriyet Mahallesi’nde bir
dönüm arazinin üzerine okulumuzu
kuruyoruz.5 katlı binanın her birinde fen bilimleri, matematik, güzel
sanatlar, astronomi ve deney olarak
ayrılacak. Aydın Ticaret Borsamıza,
Aydın Valimiz Sayın Kerem Al’a
desteklerinden dolayı teşekkür
ediyoruz. İnşallah bu merkezde
Aydın’a, Türkiye’ye ve Dünyaya
faydalı çocuklar yetiştireceğiz.”
Aydın Valisi Kerem Al’da
dayanışmanın bolca yaşandığı
Ramazan ayında bulunduğumuzu
hatırlatarak, ülkemizde güzel olayların olduğunu belirtti. Aydın Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinde bir
yıllık görev süresi içinde yanında
“ÜSTÜN ZEKALI
olduğunu ifade eden Al, “Bilim ve
ÇOCUKLAR YETİŞECEK” sanatı çok önemsiyoruz. Borsamıza
Türkiye’de 65.’si kurulacak olan
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emeği
Bilim-Sanat Merkezi’ne Aydın
geçenlere teşekkür ederken, ilimiz
Ticaret Borsası olarak 500 bin
ve ülkemiz için faydalı olacak olan
TL’lik destek verdiklerini kaydeden her şeyde var olduğumuzu belirtAkyüzlü şöyle konuştu: “Bu destek mek istiyorum” dedi. Konuşmaların
1 milyon TL’de olabilir. Burada
ardından protokolün imzaları atıldı.
Aralık 2012 / Sayı 7
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Kredi Garanti
Fonu A.Ş. Aydın
Şubemiz, Aydın
Güçbirliği’nin de
çabaları sonucunda
2012 Şubat ayında
Aydın Ticaret Borsamız 5. katında hizmete açılmıştır. Kurumumuzun Aydın’
da Şube açmasının
temel amaçları arasında; Kobi’lerimizin finansa erişimini
kolaylaştırmak, kayıt içine alınmasını
sağlamak, diğer bir
deyişle kayıt dışı piyasalar yerine Bankalardan borçlanmasını teşvik etmek
ve bu suretle toplam
krediler içindeki payını yükseltmektir.
Sonuç olarak, tüm
bu faktörler kobi’
lerimizin rekabet
gücünü arttırmaya
yönelik çabalarımızın da bir sonucudur. Kredi Garanti
Fonu A.Ş. ni daha
yakından tanımak
için, Kurumumuzun
tarihçesi, ortaklık sermaye yapısı, işleyiş şekli, yararlanıcı
ve değerlendirme
kriterleri ile hangi
tür kredilere Kefalet
verilebileceği konularında altta detaylı
açıklamalar yapılmıştır.
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KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.
‘‘Kobi’lerin
‘‘Kobi’lerin Kefili’’
Kefili’’
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

79.645.000,00

33,18542%

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

79.622.000,00

33,17583%

TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu

689.000,00

0,28708%

TOSYÖV Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
22.000,00
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı

0,00917%

MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii
Destekleme Vakfı

22.000,00

0,00917%

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

AKBANK T.A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

DENİZBANK A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

EUROBANK TEKFEN A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

FİNANS BANK A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

HSBC BANK A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

ING BANK A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

ŞEKERBANK T.A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

8.000.000,00

3,3334%

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

4.000.000,00

1,66667%

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TOPLAM

240.000.000,00 100%
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1972 yılı sonunda T.C. Hükümeti ile Federal Alman Hükümeti
arasında, T.Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile kullandırılmak üzere “TürkAlman Fonu Tesis ve İşletme Kredisi” tahsis edilmiştir. Türkiye’nin
de kaynakları ile bu sisteme dahil
olması için iki ülke arasında mektup
teatisi yolu ile başlatılan görüşmelerin neticesinde 1993 yılında “Küçük
ve Orta Boy İşletmeler İçin Bir
Kredi Garanti Fonu Kurulmasına
Yardım” anlaşması imzalanması ile
KGF kurulmuştur.
Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 93/4496 sayılı
Kararına istinaden faaliyet gösteren
AECM üyesi özgün bir “KREDİ
KEFALET” Kuruluşudur.
Kredi Garanti Fonu A.Ş.; KOBİ’lerin bankalardan kullanacakları
krediler için, teminat yetersizliği durumunda devreye girerek kefaletiyle
destek vermektedir.

ve doğrudan veya dolaylı olarak risk
grubu oluşturduğu işletmeler için ise
1.500.000.-TL.dir. Riskin paylaşımı
ilkesine göre çalışan Kredi Garanti
Fonu A.Ş. söz konusu limitler içerisinde kalmak koşuluyla, kredinin en
çok % 80’ine kadar kefalet vermektedir.
KGF, KOBİ’lerden risk üzerinden % 0,5- % 2 arasında değişen
oranlarda kefalet komisyonu almaktadır. Kefalet talebi ile birlikte 200.TL inceleme ve değerlendirme ücreti, kefalet talebinin uygun bulunması
durumunda cuz’i bir miktarda tahsis
komisyonu masrafı alınmaktadır.
Kuruluşumuz ile protokol imzalayan aşağıdaki banka ve finans
kuruluşları ile kredi kefalet işlemleri
gerçekleştirilebilmektedir:

Bankalar
Akbank T.A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Alternatif Bank A.Ş.
Kredi Garanti Fonu, küçük ve Anadolubank A.Ş.
orta boy işletmelerin (KOBİ’lerin) Asya Katılım Bankası A.Ş.
bankalardan kredi temin etmelerini Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma
sağlamak amacıyla kefalet hizmeti Bankası A.Ş.
vermekte, kendisi kredi kullandır- Denizbank A.Ş.
mamaktadır.
Eurobank Tekfen A.Ş.
Finansbank A.Ş.
KGF A.Ş.’nin kefalet üst limi- HSBC Bank A.Ş.
ti; bir KOBİ lehine 1.000.000.-TL ING Bank A.Ş.
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Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Tekstil Bankası A.Ş.
Turkish Bank A.Ş.
Türk Eximbank-Türkiye İhracat
Kredi Bankası A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası
A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Turkland Bank A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Finansal Kiralama Şirketleri
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.
Ak Finansal Kiralama A.Ş.
Anadolu Finansal Kiralama A.Ş.
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
EFG Finansal Kiralama A.Ş.
Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
TEB Finansal Kiralama A.Ş.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
*Alfabetik sıra ile düzenlenmiştir.
www.aydinticaretborsasi.org.tr
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TOPLAM
KAYNAKLARIMIZ

MEVCUT
•
•
ŞUBELERİMİZ
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Taahhüt Edilen Sermaye

: 240,0 milyon TL.

Ödenmiş Sermaye

: 179,4 milyon TL.

Fonlar

: 122,9 milyon TL.

- BTC Co.

: 3,6 milyon TL.

- Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ)

: 3,0 milyon TL.

- Kosgeb Fon Katkısı

: 0,5 milyon TL.

- Uzun Vadeli Kaynaklar (AYF)

: 115,8 milyon TL.

Hazine Kaynağı

: 1.000,0 milyon TL.

Toplam Kaynak

: 1.362,9 milyon TL.

• SAMSUN ŞB.

• İSTANBUL ŞB.

• ERZURUM ŞB.

• ANTALYA ŞB.

•

• BURSA ŞB.

• BATMAN ŞB.

• ANKARA ŞB.

• VAN ŞB.

• KAHRAMANMARAŞ ŞB.

• İKİTELLİ / İST. ŞB.

• KONYA ŞB.

• TEKİRDAĞ (ÇORLU) ŞB.

• İZMİR ŞUBESİ

• GAZİANTEP ŞB.

• KARABÜK ŞB.

• KADIKÖY / İST. ŞB.

• SAKARYA ŞB.

• ZONGULDAK (K.EREĞLİ) ŞB.

• DİYARBAKIR ŞB.

• SİVAS ŞB.

• MUĞLA (BODRUM) ŞB.

• KAYSERİ ŞB.

• ÇORUM ŞB.

• AYDIN ŞB.

• ADANA ŞB.

• ESKİŞEHİR ŞB.

• OSTİM/ANKARA ŞB.

• DENİZLİ ŞB.

• MANİSA ŞB.

• MALATYA

• TRABZON ŞB.

• KOCAELİ (GEBZE) ŞB.

• ORDU

www.aydinticaretborsasi.org.tr
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YARARLANICI
KOŞULLARI:

ü KOBİ ve KOBİ sayılan
vasıflara sahip Esnaf ve
Sanatkar, Tarımsal İşletme,
Çiftçi ve Serbest Meslek
mensubu olmak,
ü İflas ve tasfiye sürecinde
olmamak,
ü Vergi ve SGK borçlarından
dolayı takibat sürecinde
olmamak,
ü Finans Kurumları tarafından
haklarında takibat bulunmamak.

KİMLER
YARARLANABİLİR?
ü Kobi vasfına sahip,
ü İktisadi faaliyet gösteren her
türlü ticari işletmeler,
ü Esnaf ve Sanatkarlar,
ü Çiftçiler ve Tarımsal
İşletmeler, Kooperatifler.

HANGİ TÜR
KREDİLERE
KEFALET
VERİLİR?
İşletme ihtiyacına
dönük her türlü kredi
için kefalet verilmekte
olup, kredi türü ve vadesi
konusunda bir sınırlama
bulunmamaktadır. Bu
uzun vadeli bir yatırım
kredisi olabileceği
gibi, borçlu cari hesap
şeklinde nakdi bir kredi
ya da akreditif ve teminat
mektubu gibi gayri nakdi
bir kredi de olabilir.
Kredi Garanti Fonu
A.Ş. nin diğer tüm detay
bilgilerine www.kgf.com.
tr adresli web sitemizden
erişilebilmektedir.
Saygılarımızla,
KGF A.Ş.

Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle,
küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme
ve gelişmelerine destek veren KGF, iyi iş
fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini
ortadan kaldırmaktadır.
Gerçekten de özellikle yeni ve
küçük işletmelerin banka kredisine
ulaşması çok güçlü bir teminatı
gerekli kılmaktadır. Öte yandan
KOBİ’lerin uzun vadeli kredi
kullanmalarında da bankaca talep
edilen yüksek teminatlar önemli bir
engel olarak ortaya çıkmaktadır.
Bunun dışında KOBİ’lerin
işlerini büyütürken mevcut kredi
limitlerinin artırılmasında bankaca
talep edilen ek teminatlar çoğu kez
işletme ve banka arasında çözülmesi
gereken bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.
KGF, KOBİ’lere verdiği
kefalet ve üstlendiği risk ile bu
işletmelerin daha çok banka
kredisi kullanabilmelerini
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sağlamakta, uzun vadeli ve uygun
maliyetli kredilerden küçük
işletmelerimizin de yararlanmasını
mümkün hale getirmektedir.
Bu sayede girişimcilik teşvik
edilmekte, KOBİ’ler lehine ek
bir kredilendirme yaratılarak
ekonomik büyüme ve kalkınmaya
katkı sağlanmaktadır. KGF
kefaletlerinde genç ve kadın
girişimciliğin geliştirilmesi temel
amaçtır. Yenilikçi yatırımların
gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji
içeren küçük girişimler, ihracatın
desteklenmesi, istihdam artışı
sağlayacak yatırımlar ve bölgesel
kalkınma amaçlı yatırımlar KGF
kefaletlerinde öncelikli olarak
değerlendirilen konulardır.

DEĞERLENDİRME
KISTASLARI
NELERDİR?
ü KGF kefaletinden
yararlanabilmenin ilk koşulu;
başvuran tarafın KOBİ,
esnaf ve sanatkar, tarımsal
işletme, çiftçi; kadın ve genç
girişimci olmasıdır.
ü KGF kefaletinin
kullanılacağı proje, “karlı”,
“gerçekleştirilebilir” ve
“yapılabilir” olmalıdır.
ü Projeyi yürütecek yönetim
kadrosu proje becerisi ve
mesleki deneyime sahip
olmalıdır.
ü Proje istihdam artışı
sağlamalı ve istihdamı
korumalıdır.
ü Proje “kabul edilebilir”
risklere sahip olmalıdır.
ü Proje, çevreye karşı
duyarlı ve saygılı olmalıdır.

www.aydinticaretborsasi.org.tr
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BORSAMIZDAN GIDA YARDIMI

Borsamız tarafından her yıl Ramazan ayında yapılan gıda yardımları geleneği
bu yılda devam etti. Aydın Ticaret Borsası, Ramazan ayı dolayısıyla yardıma
muhtaç ailelere gıda torbaları hazırladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
desteği ile yardıma muhtaç 1000 aileye içerisinde zorunlu ihtiyaç maddelerinin
yer aldığı torbaların dağıtımı yapıldı.

ÜRETİCİLERDEN AYDIN TİCARET
BORSASI’NA YENİ SEZON
KURU İNCİR TESLİM EDİLDİ.
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Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan BOSNALI
“Kuru incirin tüketiminin ve bilinirliğinin artması amacıyla havayolu
şirketlerinden Türkiye’nin en ücra
köşelerine kadar kuru incir tanıtımı
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
Kuru incirimizin hak ettiği şekilde
pazarlanması, katma değerinin arttırılması ve daha fazla tüketilir bir
ürün olması bizler için çok önemliwww.aydinticaretborsasi.org.tr

Aydın Ticaret Borsası,
sezonun ilk kuru incirlerini
Borsaya teslim etmek üzere
getiren Germencik Meşeli
Köyü Şakir Efe, Germencik
Bozköy İsmail Mehdi Seyrek
ve Ekrem Kozan’dan sembolik
fiyatlarla kuru incir satın aldı.

dir. Aydın ili ve ekonomisi için büyük
önem taşıyan, 34 bin ailenin geçim
kaynağı olan kuru incirde iyi tarım
uygulamalarının yaygınlaştırılması,
kalitenin arttırılması,üretim ve ticaretindeki gelişmeler gibi konularda
çeşitli kurumlarımızla müşterek
toplantılar gerçekleştirdik. Borsamız Gıda Kontrol Laboratuarımızca
aflatoksin oranının düşürülmesi
amacıyla çalışmalar, kontroller

yapıldı. Tüm bu yapılanlar incirimizin hak ettiği yere ulaşması,
üreticilerimizin, tüccarlarımızın
yüzünün gülmesi, İlimizin daha fazla
kazanması içindir. 2012-2013 sezonunun bol kazançlar getirmesini,
üreticinin, tüccarının ve ihracatçısının yüzünü güldürmesini temenni
ederim.”diyerek sözlerine son verdi.

Aralık 2012 / Sayı 7

TOBB İFTARINDA İNCİR İKRAMI

AYDIN TİCARET BORSASI,
TOBB İFTARINDA
İNCİR İKRAMI YAPTI
Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
düzenlediği iftar yemeğinde Aydın İnciri
ikramı yaptı.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen istişare
toplantısına katıldı. 365 oda ve borsa
yönetim kurulu başkanlarının katılımı ile
gerçekleşen toplantı sonunda gerçekleşen
iftar yemeğinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen oda ve borsa başkanlarına
Aydın Ticaret Borsası tarafından Aydın
İnciri ikram edildi.
İncirin her platformda tanıtılmasına
önem veren Aydın Ticaret Borsası, Aydın
İncirini yine bir iftar sofrasına taşıdı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na
sezonun ilk kuru incirlerini hediye eden
Bosnalı, Aydın Kuru İncirinin kalitesinden ve faydalarından bahsetmeyi ihmal
etmedi.
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AYNI MASA ETRAFINDA TOPLANAN
AYDIN ODA VE BORSALARI
BİRLİKTELİK MESAJI VERDİ
TOBB İstişare Toplantısına
Aydın’dan katılan Aydın Ticaret
Borsası Başkanı Adnan Bosnalı,
Aydın Ticaret Odası Başkanı İsmail
Hakkı Dokuzlu, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Tacettin Pirinç, Nazilli
Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt,
Söke Ticaret Borsası Başkanı Bertan
Balçık, Söke Ticaret Odası Başkanı
Süleyman Toyran ve Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan
toplantı salonunda olduğu gibi iftar
yemeğinde de aynı sofra etrafında
toplanarak birliktelik mesajı verdi.
İstişare toplantısında birlik ve
beraberlik vurgusu yapan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin

bulunduğu coğrafyada bir istikrar
adası olarak görüldüğünü söyledi. “Her tarafımızda ateş varken
Türkiye’yi istikrar adası olarak tutmak istemeyenler var” diyen Hisarcıklıoğlu, birlikte rahmet ve bereketi
sağlayabilirlerse Türkiye’nin kazanacağını ifade etti.
2012 yılı ekonomik gelişmelere
ve TOBB olarak imza attıkları büyük
çalışmalardan söz eden Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan
değişiklikler, Anayasa Platformu
toplantıları, UMEM Beceri 10 projesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’ne değindi.

www.aydinticaretborsasi.org.tr
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MEDENİYETLER KOROSU
KONSERİ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI
ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Aydın’da 30 Ağustos Zafer
Bayramı nedeniyle Aydın Valisi
Kerem Al resepsiyon verdi.
Resepsiyona Aydın Valisi Kerem Al, Aydın Milletvekili Mehmet
Erdem, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Bulut, Aydın İl
Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, Adnan Menderes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, kurum ve daire müdürleri,
askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri katıldı.
Akarsu Park tesislerinde düzenlenen resepsiyonda davetlileri
Aydın Valisi Kerem Al, eşi Beyhan
Al ve Aydın İl Jandarma Komutanı
Bülent Bulut ve eşi kapıda karşıladı.
Aydın Valisi Kerem Al, resepsiyon boyunca davetliler ile birlikte
yakından ilgilendi.
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Resepsiyonun ardından davetliler
Aydın Ticaret Borsası’nın düzenlediği ‘Antakya Medeniyetler Korosu’
konserine katıldı. Konserde, imamlar,
rahipler, rahibeler ve hahamların oluşturduğu koronun seslendirdiği ilahiler
dinlendi.
Konserde konuşan Aydın Ticaret Borası Başkanı Adnan Bosnalı,
katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Bosnalı, “Bu anlamlı günün gecesinde, birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış, nice kültürleri bağrına basmış
ve taçlandırmış Antakya Medeniyetler
Korosu’nu misafir ediyoruz. Muhtelif
din ve mezheplerin temsilcilerinden
oluşan bu koro barış, kardeşlik ve hoşgörünün en güzel örneğidir. Uygarlıkların beşiği, kültürler mozaiği güzel
ülkemizde birlik ve beraberliğimizin
bu temelde olmasını farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle,
karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının,
zihinlerimizin derinliklerinde önyargısız kazınmasını diliyorum. Dünya
tarihinin unutulmaz zaferini Türk milletine armağan eden büyük Atatürk ve
silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve
şükranla anıyoruz.” dedi.

Aydın Ticaret Borsası’nın
Organizasyonunda Antakya
Medeniyetler Korosu Konserine
Katıldılar

Yılmaz Özfırat’ın şefliğinde konser veren 2012 Nobel Barış Adayı ‘Antakya Medeniyetler Korosu’
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