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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 Şehircilik Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının 
referans laboratuvarıdır. 
Tüm gıda ve çevre analiz laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
AYTB Aydın Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı
IOC–INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL tarafından yetkilendirilmiş konsey 

- 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 güvenilirliğinden emin olun.
Doğru enerji değeri mi yazılmış? Protein, karbohidrat, yağ değerleri gerçek 
mi? Gerçekten katkısız mı ya da trans yağ yok mu? Sorularıyla kafanız 
karışmasın diye, 

BiZ VARIZ!
SORUNLARINIZ ANALİZLERİMİZ İLE
ÇÖZÜM BULUR...

•

•

•

•
•

Sorunlarınız analizlerimiz ile
çözüm bulur...
AYTB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.
AYDIN TİCARET BORSASI GIDA ve ATIK SU KONTROL LABORATUVARLARI 

AYTB Aydın Laboratuvarları A.Ş.
Ata Mah. Denizli Bulvarı No:18  Kat: 3  A/Blok  - Aydın
T : 0256 2115000 / 126 •  F : 0256 2110188
info@aytblab.com www.aytblab.com
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yapılacak yatırımların öncelikli 
yatırımlar kapsamında 5. Bölge 
desteklerinden yararlandırılması 
gerekmektedir. 

Elde ettiğimiz incirin çoğunu, kuru 
olarak  ihraç etmekteyiz. İç piyasada 
tüketimimizi ne kadar arttırırsak, dış 
piyasada da o kadar fiyat belirleme 
şansımız olacaktır.  Dış piyasaya 
gönderilen incirin, yaklaşık  % 20 ‘lik 
kısmı iç piyasada tüketilmektedir. 
Rakipsiz incir üreticisi bir ülke olarak 
tüketim rakamlarımız oldukça 
düşüktür. Kişi başına kuru incir 
tüketimimiz 200-250 gr. arasındadır. 
Besin değeri ve sağlık açısından son 
derece önemli olan bu ürünümüzün 
Yurt içinde de etkin, hızlı ve güvenilir 
bir pazarlama ağının kurularak, iç 
tüketimi özendirici çalışmaların 
arttırılması gerekmektedir.

İncir üreticisi ve işleyenlerine, direkt 
olarak yapılan bir destek 
bulunmamakta olup, destekleme alımı 
da mevcut değildir. Dünya taze incir 
üretimi ve dünya kuru incir ihracatında 

dünya da tekel konumundaki ülkemiz 
için incir stratejik bir ürün olup, Taze ve 
kuru incir sektörünün ve incir 
üreticisinin geleceği açısından diğer bazı 
tarımsal ürünlerde olduğu gibi incirde 
de prim sistemine geçilmelidir.

Ülkemize  sağladığı döviz girdisi 
bakımından stratejik öneme sahip, üstün 
besleyici özellikleri nedeniyle de 
tartışılmaz bir ürünümüzdür. İncir 
plantasyonlarının %65’inin eğimli dağlık 
alanlarda yer aldığı, yaklaşık olarak 
30.000 çitçi ailesinin yetiştiriciliği 
yaparak geçimini sağladığı bir ürün olan 
incirin, hak ettiği değeri elde edebilmesi 
bakımından gerekli tedbirler en kısa 
sürede alınmalıdır. 

Aydın Ticaret Borsası Ağustos 2015»

D

A.Bahri Erdel 
Meclis Başkanı

eğerli üyelerimiz ve kıymetli 
okuyucularımız; 

İncir Coğrafi işaretli 
ürünümüz olup, 186 bin 870 ton yaş 
incir miktarı  ile Türkiye üretiminin % 
64’ü ilimizden gerçekleştirmektedir. 
Yaklaşık %5’i taze olarak pazarlanırken 
%95’lik kısmı kuru incir olarak 
değerlendirilmektedir. 

2014-2015 sezonunda açıklanan rekolte 
69.731 ton iken hava şartlarının 
olumsuz gitmesi sebebiyle 60.000 ton 
civarında bir üretim gerçekleşmiştir. 
2015-2016 sezonunda ise rekolte 74.505 
ton olarak açıklanmıştır.  Ancak 
geçtiğimiz günlerde yaşanan yağışlar 
sebebiyle özellikle kaliteli incir de düşüş 
yaşanması beklenmektedir. 

Kutsal meyvemizde yaşanan başlıca 
sorunlarımız; yüksek finansman 
maliyetleri, fiyat dalgalanmaları ve 
lisanslı depoların olmayışıdır. İlimiz 
ekonomisinde önemli bir yere sahip, 
yerel değerimiz olan  incirin, yüksel 
değerli ürüne dönüştürülmesi amacıyla 

İncir, ülkemize  sağladığı döviz 
girdisi bakımından stratejik öneme 
sahip, üstün besleyici özellikleri 
nedeniyle de tartışılmaz bir 
ürünümüzdür.
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Projemizin özel amacı “Zeytinyağı markalarının 
ve  iç pazar payının arttırılmasıdır”. Projemizin 
genel amacı ise “Türkiye’de kişi başına düşen 
zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve saf 
zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya 
getirilmesidir. 

yapanların ise nitelikli suçlar 
kapsamında cezalandırılması 
gerekmektedir. Aynı zamanda tağşişli 
yağ ticareti yapanların  diğer markaları 
ile tekrar piyasaya tağşişli yağ 
sürmesinin önüne geçilebilinmesi 
amacıyla belirli bir sure diğer marka 
adlarıyla dahi ticari işlem yapamaması 
yolunun açılması gerektiğini 
düşünmekteyim. Bu şekilde hem  dürüst 
şekilde çalışan şirket ve firmalarımız, 
parasının karşılığını alır hem de  
tüketicinin sağlığı korunur. 

Bu amaçla yola çıkarak Borsamız 
tarafından KOSGEB başkanlığına 
başvurusu yapılan; İstanbul Ticaret 
Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı 
ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi ve  Aytb 
Laboratuvarları A.Ş. ortaklığındaki  
“Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” 
tematik projemiz KOSGEB başkanlığı 
tarafından desteklenmeye uygun 
görülmüştür. Projemizin özel amacı 
“Zeytinyağı markalarının ve  iç pazar 
payının arttırılmasıdır”. Projemizin genel 
amacı ise “Türkiye’de kişi başına düşen 
zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve saf 
zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya 
getirilmesidir. 

 24 ay sürecek olan projemiz ile 
Zeytinyağı tüketimi az olan 20 ilimizde 
(Sakarya, İzmit, Zonguldak, Samsun, 
Ordu, Giresun, Edirne, Tekirdağ, Denizli, 
Isparta, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, 
Ankara, Sivas, Erzincan, Malatya, Elazığ, 
Mardin, Van)  tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştirilerek daha fazla zeytinyağı 
tüketimini sağlamak, ayrıca tüketicilerin 
kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt 
edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında 
olması ve olmaması gereken özellikler 
hakkında bilgi edinmelerini sağlanmak,  
tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine 
göre üstün kalitede olan Zeytinyağının 
tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve 
kişi başı düşen iç tüketim miktarının ve 
Pazar payının artmasına katkıda 
bulunmak, sektörde faaliyet gösteren ve 
büyüme potansiyeli olan Borsamız üyesi 
35 Kobi ve Ege İhracatçı Birliğine kayıtlı 5 
Kobi temsilcisinin mali, satış-pazarlama, 
ihracat kurumsallaşma kapasitelerinin 
artışını sağlamak, rekabet edebilirliklerini 
arttırmak ve Kobilerin markalaşmasına 
katkı sağlama projemizin hedefleri 
arasında yer almaktadır.  Bu vesile ile  
önümüzdeki sezonun hayırlı olmasını 
dilerim. 

D eğerli okuyucularımız, 

Son yıllarda dünyadaki iklim değişikliği  
sebebiyle, zeytinyağı rekoltesindeki 

düşüşler, diğer zeytin üreticisi ülkelerde olduğu  gibi 
ülkemizde de  fiyatları etkilemiştir.  Ülkemize 
yansıyan fiyat artışı neticesinde kötü niyetli firmalar 
tarafından insan sağlığı gözardı edilerek, 
zeytinyağında hile yapılarak, içine başka maddelerin 
konduğu hatta zeytinyağı rengini verebilmek adına 
kimyasallarla zeytinyağı rengine dönüştürülerek, 
piyasaya sürülmektedir. Her ne kadar T.C. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  tarafından tağsis 
konusunda 5996 sayılı kanun gereği , tağşiş yapanlar 
14 bin 649 TL’ye cezalandırılarak, tahşiş yaptığı ilan 
edilse bile, firmaların birden fazla markası olması 
dolayısıyla diğer markaları ile piyasaya zeytinyağı adı 
altında yağları sürmeye devam 
etmektedir.  

Ülkemiz yeni plantasyonlarla 170 
milyon ağaç varlığı ile önümüzdeki 
yıllarda 450-500 bin ton civarında 
zeytinyağı elde edecektir. Ancak 
ülkemizde yapılan tağşişler nedeniyle,  
Zeytinyağı üreticisi ülkeler içinde yer 
almamıza karşın,  diğer üretici ülkelerle 
karşılaştırıldığında, halen kişi başına 
tüketim miktarı son derece düşük 
seviyede kalmaktadır. Diğer ülkeleri dahi 
yakalayamadığımz iç tüketim miktarı 
seviyesi daha da düşme tehlikesi ile 
karşıkarşıyadır Aynı zamanda  
sağlığımız için önemli bir yere sahip 
zeytinyağımıza kara bir leke olarak 
kalacaktır. 

Ülkemizde Zeytin ve zeytinyağı fiyatları 
yükseldiğinde sahtekarlıklar ortaya 
çıkmaktadır. Zaten yıllardır  var olan 
tağşişli yağlar fiyatlarında yükselmesiyle 
daha da artmıştır. Kötü niyetli kişiler 
tarafından, dürüst çalışanların hakkını 
gasp edip, zeytinyağına başka maddeler 
ve yağlar karıştırarak satarsanız ciddi bir 
cezası yoktur. Sadece 14 bin 649 TL gibi 
bir miktar ceza uyguşanmakta erken 
ödemelerde de %25 gibi bir indirim 
uygulanmaktadır. Tağşişli yağların 
nitelikli bir suç haline gelmesini 
sağlanması ve Tağşiş yağ ticareti 

Adnan BOSNALI
Yönetim Kurulu Başkanı



HABER

06

Doç Dr. Mesut Kırmacı, Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri 
Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Aydın 
Ticaret Borsası Proje Biriminden Hatice 
Gülpınar, ASTİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökhan Maraş, ASTİM OSB 
Müdürü Erdem Bilgili, Aydın Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Kanat 
Ay Karul, Mustafa Fatih Erkul, Emine 
Denizhan Sandıklılı ve Kaan Şahbaz’ın 
yanı sıra Aydın Ziraat Odası Başkanı 
Rıza Posacı ile Denizli ve Konya’dan iş 
adamları katıldı.
Sağlık başta olmak üzere sanayi ve 
turizm alanlarında ikili anlaşmaların 
imzalandığı Gambiya-Türkiye İş 
Formunda konuşan 24. dönem Aydın 
Milletvekili Semiha Öyüş, halklar 
arasındaki kardeşliğe dikkat çekti. Türk 
heyetini ülkelerinde ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti dile getiren 
Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya 
Jammeh, iki ülke arasında son yıllarda 

artan ilişkilerin diğer Afrika ülkelerine 
de örnek olduğunu belirtti.

24. dönem Aydın Milletvekili Semiha 
Öyüş’ün başkanlığını yaptığı heyetle 
birlikte geziye katılan iş adamları, 
önemli anlaşmalara imza attı. Özellikle 
sanayi ve inşaat alanında yapılan 
anlaşmalara göre Gambiya Cumhuriyeti, 
daha önce Fransa’dan temin ettiği 
çimento ihtiyacının büyük bir 
bölümünü Söke’de bulunan bir 
fabrikadan alacak. Bunun yanında, 
tarım alanında kullanılmak üzere Alpler 
Pulluk ile de yüklü alım anlaşmaları 
yapıldı. Sağlıkta ise Adnan Menderes 
Üniversitesi ile karşılıklı sağlık protokolü 
imzalandı. Buna göre Gambiya 
vatandaşlarına Adnan Menderes 
Üniversitesinde tedavi olma imkanı 
sunulmuş oldu. Bunların yanında, 
Gambiya Cumhuriyeti ile turizm ve 
sanayi alanlarında da işbirliği anlaşma-
ları imzalandı.

Aydın Ticaret Borsası Ağustos 2015»

C umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Afrika 
ülkelerine düzenleyeceği 
gezi öncesinde Gambiya 

Cumhurbaşkanı’nın resmi davetlisi 
olarak bu ülkeye giden 24. dönem 
Aydın Milletvekili Semiha Öyüş ve 
Aydınlı işadamları karşılıklı görüşmeler 
gerçekleştirdi. 
Türk iş adamları, heyet başkanlığını 24. 
dönem Aydın Milletvekili Semiha 
Öyüş’ün yaptığı Gambiya-Türkiye İş 
Formuna katılarak önemli anlaşmalara 
imza attı. Gambiya Cumhurbaşkanı 
Yahya Jammeh’in resmi davetlisi olarak 
bu ülkeye giden Türk heyetine başkan-
lık eden 24. dönem Aydın Milletvekili  
Semiha Öyüş, devlet töreni ile 
karşılandı. 

4 gün süren geziye Aydın Vali Yardım-
cısı Bahri Tiryaki, ADÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi Başhekimi Yrd Doç Dr. 
Mücahit Avcil, ADÜ Öğretim Üyesi 

AYDINLI İŞ ADAMLARI

2016 GAMBİYA - TÜRKİYE İŞ FORMU KUŞADASI’NDA! 
Birincisi bu yıl yapılan Gambiya-Türkiye iş formunun önümüzdeki yıl 

Kuşadası’nda yapılması karara bağlandı.
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2016 GAMBİYA-TÜRKİYE İŞ FORMU 
KUŞADASI’NDA
Birincisi bu yıl yapılan Gambiya-Türkiye iş 
formunun önümüzdeki yıl Kuşadası’nda 
yapılması karara bağlandı. Konuyla ilgili bilgi 
aktaran 24. dönem Aydın Milletvekili Semiha 
Öyüş, iki ülke arasında devam eden dostluk 
ilişkilerinin 2016 yılında yapılması planlanan 
bu organizasyon sayesinde gelişeceğini ifade 
etti. Öyüş ayrıca, yüzde 90’ı Müslüman nüfusa 
sahip Gambiya ile Türkiye arasında 2002 
yılından sonra başlayan ikili görüşmelerde 
bugüne kadar önemli mesafeler kaydedildiğini 
belirtti.

SENEGAL’DE TÜRK COŞKUSU
Gambiya ziyaretinden sonra Senegal’e geçen 
Türk heyeti burada da Cumhurbaşkanı Macky 
Sall tarafından kabul edildi. Senegal’de de bir 
dizi ziyaretlerde bulunan 24. dönem Aydın 
Milletvekili Semiha Öyüş başkanlığındaki Türk 
heyeti, birçok alanda karşılıklı işbirliği 
anlaşmalarına imza attı.

  ’YI FETHETTİ 
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büyük yolcu gemilerinin yanaşabilmesi 
için liman yapılması, yerel ürünlerin 
tescili ve markalaşması, Kuşadası çevre 
yolunun, işyerlerine ve binalara giriş 
yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir 
Belediyesine devir talebi, Didim'e yeni 
bir hastane kazandırılması, Büyükşehir 
yasasından kaynaklanan belediyeler 
arasında koordinasyonun problemleri, 
Gürültü kirliliği kanununun 
uygulamasından kaynaklı Turistik 
tesislerde yaşanan sıkıntılar, İşyerleri 
için lokasyon ve sayı sınırlaması 
uygulanması talepleri, ilçelerde hal ve 
mezbahaların kapanması mevcut 
durumda Didim ve Karacasu gibi 
ilçelere uzaklığı, Halk ekmek ve halk 
etin esnafa etkileri, Organize sanayi 
bölgelerinde hazır beton tesisleri 
kurulmasına getirilen kısıtlamalar, 
Lisansı  depoculuk faaliyetleri, Ulusal 
şirketlerin yerel vergi kaydı 
olamamasından kaynaklı Aydın'ın vergi 
kaybı, İşletme defteri tutan üyelerin 
kayıtlarından kaynaklı sıkıntılar, taktir 
komisyonlarının çalışma sınırları ve 
şekilleri, MERSİS uygulamasının 
doğurduğu problemler, üyelerin Oda ve 
borsalardan istediği finansman 
destekleri, Bankaların kredilerde yaptığı 
kesintiler, İş Mahkemelerinin odalardan 
istediği yazılar, NACE faaliyet kodu 
belirlenirken uygulama hataları, 
Esnaflara yüklenen yasal 
yükümlülüklerin ağırlığı gibi çok geniş 
başlıklarda fikir alışverişinde bulundu. 

Dile getirilen konularda ev sahibi 
odanın akademik danışman Neval 
Genç'le beraber rapor hazırlanmasına, 

yaklaşan genel seçimler öncesinde 
milletvekili adaylarına raporun takdim 
edilmesine karar verildi.  
Toplantıya ev sahibi Didim Ticaret 
Odasından Yönetim Kurulu Başkanı 
Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi 
Yıldırım, Aydın Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın 
Ticaret Odası Meclis Başkanı A. Sefa 
Yüksel, Aydın Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, 
Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Küçük, Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Üyesi Ahmet Şenel, Söke 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Reşat Anya, Söke Ticaret Odası Başkan 
Yardımcıları Ali Acar ve Murat Asrav, 
Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Baş, Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
Nazilli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 
Recep An, Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Nuri Elmalı, Kuşadası 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Mahmut Öztaş, Söke 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nejat Sağel, Söke Ticaret Borsası Meclis 
Üyesi Mustafa Toyran, Didim Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gürol Çelik, Meclis Başkan 
Yardımcısı Barış Dündar, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Mehmet Urgancı, Lütfü 
Karaaslan, Meclis Üyeleri; Veysel Ece, 
Ömer Vela,, Engin Karakuş, Deniz 
Demir, Nihat Sandıkçı, Ümit Muslu, 
Celal Gümüş, Mustafa Cem Tuntaş, 
Aydın Çağlayan Aydın Oda Borsaları 
Akademik Danışmanı Neval Genç 
Katıldı.

Aydın Ticaret Borsası Ağustos 2015»

A ydın İli Oda Borsaları 
Güçbirliği Toplantısı Didim 
Ticaret Odası ev 
sahipliğinde gerçekleşti. 

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ Oda ve Borsa Başkanlarına 
hoş geldiniz diyerek toplantıyı açtı. 

Toplantıya katılan Oda Yönetim Kurulu 
ve Meclis Başkanları sırayla söz alarak 
çözüm bekleyen çeşitli problemleri dile 
getirdi.  

Aydın'ın turizm, sanayi, tarım, enerji, 
altyapı, ulaşım ve istihdam, 
konularındaki sıkıntılarla beraber, 
odanın işleyişini etkileyen yasa, 
yönetmelik ve mevzuatlara kadar bir 
çok konu gündeme geldi. 

Toplantıda Aydın'a havaalanı 
kazandırılması için girişimlerde 
bulunulması, Aydın'ın Jeotermal 
kaynakların tarımsal üretime ayrıca 
Didim'e ve Kuşadası'na ulaştırılarak 
turizme kazandırılması, mevcut 
jeotermal tesislerin tarım alanlarına 
verdiği zarar, Organize sanayi 
bölgelerinde yatırımcının yer bulmakta 
zorlanması, 1/100.000’lik planların 
revize edilerek sanayi için yeni alanlar 
kazandırılması, Nitelikli iş gücü 
sıkıntısı ve istihdam garantili kursların 
uygulamasında yaşanan güçlükler, 
Güneş enerjisi kullanımında  sanayi 
tesisleri ve ticari işletmelerde de tarım 
alanında olduğu gibi teşvik 
uygulanmaması, Didim bölünmüş 
yolunun 2015 yaz sezonu kadar 
tamamlanmasının önemi, Didim'e 
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İSTANBUL TİCARET BORSASI
İLE KARDEŞLİK VE İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI 

çok memnunuz. Daha önce Rize Ticaret 
Borsamız ile de böyle bir kardeşlik 
protokolü imzalamıştık. Bu protokolleri 
çevremizdeki bir çok Oda ve Borsa ile 
yapmalıyız.”

İSTİB Başkanı Ç. Ali KOPUZ’un 
konuşmasının ardından, Aydın Ticaret 
Borsası Akredite Laboratuarının 
tanıtım filmini gösterildi. 39 personel 
ile yüzlerce analiz yapabilen laboratuar 
Türkiye’nin ilk akredite laboratuarı 
olma özelliğini taşıyor.
Gösterimin ardından söz alan Aydın 

Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı 
köklü bir kurum olan İstanbul Ticaret 
Borsası ile kardeş olmaktan dolayı 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İSTİB’in kuruluş sırasına göre 
Türkiye’nin besinci borsası olduğunu 
söyleyen Bosnalı “İstanbul Ticaret 
Borsası bu dönem gerçekten çok farklı. 
Tüm borsalara öncülük ve ağabeylik 
yapıyor. Bunda tabi ki sayın başkan 
Ç.Ali Kopuz’un büyük rolü var.”dedi.

İ stanbul Ticaret Borsası ve 
Aydın Ticaret Borsası İSTB 
Meclis toplantısında bir 
araya gelerek “Kardeşlik ve 

İşbirliği Protokolü” imzaladı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ç. Ali 
Kopuz ve Aydın Ticaret Borsası Başkanı 
Adnan Bosnalı tarafından imzalanan 
protokol ile iki borsa arasında çeşitli 
konularda işbirliği ve ortak projeler 
yürütülmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin en büyük borsası 
konumunda olan ve altı bini aşkın üyesi 
bulunan İstanbul Ticaret Borsası ve 
özelikle İncir, Pamuk, Zeytin ve 
Zeytinyağı, Kestane ve Çam Fıstığı gibi 
ürünlerde yoğun işlemleri olan Aydın 
Ticaret Borsası, kardeş borsa olma 
vesilesi ile bir çok ortak proje planlıyor.

Meclis toplantısında aylık olağan 
değerlendirmesi için kürsüye çıkan 
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ç. Ali 
Kopuz kardeşlik ve işbirliği anlaşması 
için bir Aydın Ticaret Borsası ile bir 
araya geldiklerini ifade etti.

Kopuz şöyle konuştu “Bugün Aydın 
Ticaret Borsamız ile Kardeşlik 
beratımız için bir araya geldik. Bundan 

İstanbul Ticaret 
Borsası Başkanı Ç. Ali 
Kopuz ve Aydın Ticaret 
Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı tarafından 
imzalanan protokol ile 
iki borsa arasında 
çeşitli konularda 
işbirliği ve ortak 
projeler yürütülmesi 
hedefleniyor.
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Aydın 
Yatırımcılarını 
Bekliyor
Ortak İş Kültürü için, sürdürülebilir 
ilişkiler için bu protokolün çok önemli 
olduğunu ifade eden Bosnalı, 2002’de 
kurdukları laboratuar ile çok önemli 
başarılara imza attıklarını belirtti. 

Bosnalı şöyle konuştu: “Aydın önemli 
bir kavşaktır. Çok verimli toprakları 
vardır. Artık Aydın kabuğunu kırıyor. 1 
milyonu bulan nüfusu ile artık 
Büyükşehir olduk ve yatırımcıları 
bekliyoruz.

Aydınımızda yedi ayrı “Organize Sanayi 
Bölgesi” var. Büyük yatırımcıya 
ihtiyacımız var. Siz gelin bizler sizin 
önünüzü açmak için elimizden geleni 
yapalım” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Plaket 
ve imza törenine geçildi. Atılan imzalar 
ile İstanbul Ticaret Borsası ve Aydın 
Ticaret Borsası kardeş borsa oldu.
Katılımcılar Meclis Baskani A.Bahri 
Erdel Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Meclis Baskan Yardımcısı 
Kazim Günaydın, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fevzi Condur, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz 
Ülgen, Abdulkadir Yıldız, Meclis 
Üyelerinden Mustafa Akdam, Ahmet 
Şenel, Rıza Uyar ve Genel Sekreter 
Çimen Mutlu katildilar



KADIN GİRİŞİMCİLER
VALİ EROL AYYILDIZ VE
ODA/BORSA BAŞKANLARI İLE
BİR ARAYA GELDİ.

Kurulu Başkanı M. Yunus Şahin, Didim 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Mekin Subaşı, Aydın Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Çimen Mutlu ve Doç. 
Dr. Neval Genç katıldı. 

Toplantı açış konuşmasını yapan Aydın 
İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Esen Türker; dönem içerisinde 15  
kişiden oluşan İcra komitemiz, değerli 
Valim ve Oda/Borsa başkanlarımızın 
destekleriyle yürüteceğimiz projeler 
hakkında sizleri bilgilendirmek adına 
bu toplantıyı düzenledik, katılımlarınız 
için teşekkürlerimi sunuyorum 
ifadelerine yer verdi.

Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Esen Türker’in açış 
konuşmasının ardından, dönem 
içerisinde yapılacak projeler hakkında 
Vali Erol Ayyıldız ve Oda/Borsa 
Başkanlarına Doç. Dr. Neval Genç 
tarafından sunum yapıldı.

Sunum sonrası projeler hakkında 
değerlendirmede bulunan Vali Erol 
Ayyıldız, Kadın Girişimciler 
Kurulumuzun önemli projelere imza 
attıklarını belirterek, başarılar diledi. 

A ydın Ticaret Borsası 
Koordinatörlüğünde 
görevlerini yürütmekte 
olan, Aydın İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi;  
Valisi Erol Ayyıldız ve Aydın ili 
Oda/Borsa Başkanları ile kahvaltılı 
toplantıda bir araya geldi. 

Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi üyelerinin düzenlediği Proje 
Tanıyım Toplantısına, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Sefa 
Yüksel, Aydın Sanayi Odası Yönetim 
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Projeler hakkında değerlendirmede bulunan Vali Erol 
Ayyıldız, Kadın Girişimciler Kurulumuzun önemli 
projelere imza attıklarını belirterek, başarılar diledi. 
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Ç

AYDIN TİCARET BORSASI
ÇANAKKALE TİCARET VE

SANAYİ ODASI’NIN
ORGANİZASYONLARINA KATILDI.

anakkale Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından Çanakkale 
Zaferinin 100.yıl 
dönümünde tüm 
oda/borsalara yaptığı 

davetin, beşinci misafiri Aydın Ticaret 
Borsası oldu. 
100.yıl sebebiyle gerçekleşen 
organizasyona, Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis 
Başkan Yardımcısı Cihan Can, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi 
Çondur, Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Cengiz Ülgen, Yakup Er ve Abdülkadir 
Yıldız, Meclis Üyelerinden Ali Çevik, 
Mustafa Akdam ve Rıza Uyar katıldılar. 
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend 
Engin, yaptığı konuşmada, Aydın 
Ticaret Borsası Başkan ve yöneticilerini 
misafir etmekten ÇTSO olarak 
duyduğu mutluluğu dile getirerek, 
teşekkürlerini ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı; Çanakkale 
Savaşları’nın 100. Yılı nedeniyle ÇTSO 
ev sahipliğinde yapılan toplantıya 
katılmaktan duyduğu memnuniyeti 

belirterek, “Çanakkale zaferi Türk 
milletine her zaman gurur vermiştir” 
Bizlere ev sahipliği yapan Çanakkale 
Ticaret ve Sanayi Odası’na Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülend Engin ve 
Yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetimine 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından hazırlatılan Çanakkale ve 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası 
Tanıtım Filmi gösterimi yapıldı. Orhan 
Yörük tarafından Kongre Fuar 
Merkezi’nde yer alan Piri Reis 
Müzesi’nin tanıtımları yapılarak, 
Çanakkale Savaşları ve Birinci Dünya 
Savaşı’ndaki cepheler hakkında bilgi 
verildi. Ziyaret; günün anısına plaket ve 
hediye takdimi, toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.
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A ydın Ticaret Borsası ve 
Aydın Sanayi Odası’nın 
işbirliğinde yönetici iş 
adamlarına ve iş kadınlarına 

yönelik olarak düzenlenen ‘Profesyonel 
Yönetim Becerilerini Geliştirme’ 
konulu seminer gerçekleştirildi. 

Aydın Ticaret Borsası Konferans 
Salonunda Aydınlı yönetici iş adamları 
ve iş kadınlarına yönelik olarak 
‘Profesyonel Yönetim Becerilerini 
Geliştirme’ konulu seminer yapıldı. 
İnsan Kaynakları Yönetimi ve 
Kurumsal İletişim Danışman ve 
Eğitmeni Özlem Yurdanur Özgenç 
tarafından verilen eğitim iki bölümden 
oluştu. Gün boyu süren eğitimde 
Yönetim Danışmanı Özlem Yurdanur 
Özgenç, yönetici, yönetim ve 
yöneticilik kavramları üzerinde 
durarak katılımcıları bilgilendirdi.

“YÖNETİCİLİK HAYATA 
POZİTİF BAKABİLMEYİ 
GEREKTİRİR”

Yöneticilerin bir orkestra şefi gibi 
birkaç olguyu birden yönetmeyi 
bilmeleri gerektiğini dile getiren 
Özgenç, "Günümüz yöneticilerinin en 
önemli görevi zaman, insan, 
hammadde gibi kıt kaynakları en etkin 
ve verimli şekilde kullanmak ve 
yönetmektir. Olumlu bir bakış açısına 
sahip olmak bu zorlu görevde bireye 
yardımcı olmaktır. Yöneticilik hayata 
pozitif bakabilmeyi gerektirir. Yapıcı 
eleştiri yapmak, çalışanlarını eğitme 
konusunda hevesli olmak, çalışanlarını 

yönlendirmek, iyi iletişim becerilerine 
sahip olmak olumlu bakış açısına sahip 
kişilikteki kişilerin daha kolaylıkla 
üstleneceği görevler arasında yer alır" 
dedi.

"YÖNETİCİLİK İNSANA 
DEĞER VERMEKTİR"

Yöneticilerin kişiyi saygıyı ön plana 
alarak ekiplerine önderlik yapmaları 
gerektiğini kaydeden, "Şirketin yeni 
karmaşık zorluklarla karşılaşmasıyla, 
çalkantılı hava ve rekabet yoğunluğuyla 
insan katkısı başarının odağında yer 
almaktadır. Yöneticilik insan 
potansiyeli artırmak demektir. İyi 
yöneticilik organizasyonun her 
yönünde kararların birlik ve uyumluluk 
prensibine uygun olmasını sağlar. İyi 
yöneticilik, çalışanların sorunları 
anlamalarına yardımcı olur ve onlara 
davranış biçimleri hakkında öneriler 
sağlar. Yöneticilik insana değer 
vermektir. Rakiplerimizin hepsi de 
bizdeki mallara sahiptir. Sahip 
olduğumuz mal varlığımız insan 
faktörü olmadan verimli olamaz" diye 
konuştu.

"YÖNETİCİLİK 
İLETİŞİMİN GÜCÜNÜ 
KULLANMAKTIR"

Yöneticilik aynı zamanda açıkça ve ikna 
edici bir biçimde iletişim kurmayı 
gerektirdiğini dikkat çeken Özgenç, 
"Yöneticilik, iletişim kurma arzusu ve 
diyaloga girme becerisi gerektirir. 

Yöneticilik iletişimin gücünü 
kullanmaktır. Pek çok yöneticinin 
insani konuların ele avuca 
gelmemesinden rahatsızlık duydukları 
görülmektedir. Gerçekten de insanlar 
genelde zordur, ağır değişirler ve bazen 
verilen mesajları anlayamazlar. Bir 
yönetici personel geliştirme 
etkinliklerine katılacaksa, şirketin her 
tarafına insanlarla bağlantı kurmak, 
köprüler oluşturmak için çok çaba 
harcamalıdır. Önemli olan da iyi 
iletişimi çift yönlü olarak 
gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİCİLİK YOL 
GÖSTERİCİLİKTİR, 
KOÇLUKTUR"

Yöneticilerin çalışanlarına gerekli tüm 
donanımları sağlaması gerektiğini 
dikkat çeken Özgenç sözlerini şu 
şekilde tamamladı: "Yönetici işlere 
olduğu kadar insanlara odaklanmalı, 
çalışanlarını tek tek tanımaya 
çalışmalıdır. Şirket hakkında, 
geleceğimiz hakkında ve rekabet 
gücümüzü arttırmak için neler 
yapmamız gerektiği hakkındaki 
düşüncelerini etkilemelidir. Onların 
önerilerini almalı ve onları 
cesaretlendirmelidir. Yöneticilik yol 
göstericiliktir, koçluktur. Vaktinin çok 
büyük bir kısmının odasında geçiren ve 
işler yüzünden insanları unutan kişi de 
unutulacaktır. Koçluğun önemli bir 
yönetsel özellik olduğu günümüzde 
yöneticiler çalışanlarının her sonuna 
vakit ayırırken, onlarda önemli bir 
aidiyet bağımlılığı oluşturmaktadır"

AYDINLI YÖNETİCİLERE
‘YÖNETİM’ EĞİTİMİ VERİLDİ



8. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde Başbakan 

Ahmet Davutoğlu ve ilgili Bakanların 
katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de 
gerçekleştirildi. 81 ilin oda-borsa 
başkanları illerindeki en önemli 5 
sorunu ve çözüm önerisini birinci 
ağızdan hükümete aktarma fırsatı 
buldu.

Şura’ya Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek ile TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.
Hisarcıklıoğlu, buradaki 
konuşmasında, oda ve borsaların, 
büyük bir gayretle kapsamlı bir çalışma 

yaptıklarını, 81 il ve 160 ilçedeki mikro 
ve makro ekonomik sorunları 
belirlediklerini söyledi. Ardından, 
çözüm önerilerinin de hazırlandığını 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, tüm bu 
sorun ve önerileri, ilgili Bakanlıklar ve 
kamu kurumları bazında da tasnif 
ettiklerini ifade etti.

Aydın ili tüm oda/borsa Meclis ve 
Yönetim Kurulu Başkanları'nın 
katılımıyla gerçekleşen 8. Türkiye 
Ticaret ve Sanayi Şurasında, 9 Oda ve 
Borsa adına konuşan Aydın Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yunus ŞAHİN; 
Teşvik uygulamasının ilin veya 
bölgenin lokomotif ürünleri dikkate 
alınarak sektörel bazda 
gerçekleştirilmesi, gıda işleme tesisleri 
için asgari yatırım tutarının indirilmesi
Yurt dışında şirket açan, ortaklık kuran 
Türk firmalarının da Eximbank 
kredilerinden faydalanması
Organize Sanayi Bölgeleri içinde 
TEDAŞ mülkiyetindeki elektrik 
dağıtımı ile ilgili tüm sistemlerin bedeli 

karşılığında OSB‘lere devredilmesi
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına 
yeni sanayi alanlarının eklenmesi 
hususundaki bürokrasi ve bu durumun 
yatırımcılar için engel teşkil etmesi
Seracılığın gelişmesi için jeotermal 
enerjinin kullanılacağı Tarıma Dayalı 
İhtisas OSB’lerinin kurulması
Çıldır Havaalanının yolcu ve yük 
taşımacılığına açılması, İzmir-Denizli 
tren hattının Yüksek Hızlı Tren haline 
getirilmesi
Pamuğun stratejik ürün olarak kabul 
edilmesi ve ekim alanlarının 
genişletilmesi hususunda çiftçinin 
desteklenmesi
Turizm sektörünün güçlenmesinde 
önemli potansiyele sahip termal suyun 
sağlık sektöründe kullanılması
Ülkemizdeki meslek liselerinin Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
devredilmesi

Coğrafi işaretlerin, kararname ile değil 
çıkarılacak bir yasa kapsamında 
korunması konularını Sayın Başbakan 
Ahmet Davutoğlu'na iletti.
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VIII. TÜRKİYE TİCARET VE
SANAYİ ŞURASI

TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU EV SAHİPLİĞİNDE
BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU VE İLGİLİ BAKANLARIN KATILIMIYLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 



Başbakan Ahmet Davutoğlu Şura’nın 
bitiminde de bir konuşma yaptı. Oda ve 
borsa başkanları sayesinde bütün 
Türkiye’yi dinlemiş olduklarını belirten 
Davutoğlu şunları söyledi:

“İstişare olumlu adımlar yapmak için 
yapılır, istişare ortak bir vizyonu 
geliştirmek için yapılır. Bugün bir 
taraftan sizleri dinlerken diğer taraftan 
da notlar aldım. Gerek arada, gerekse 
masa etrafında arkadaşlarla istişare 
edip gündeme getirdiğiniz bazı 
sorunlara doğrudan müdahalelerde 
bulunma kararı aldım. Dolayısıyla 
bugünkü istişarenin hemen bugünkü 
ürünlerini sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Sizin gündeme getirdiğiniz 
konular gündeme geldiği anda 
arkadaşlarımız çalıştılar, ne 
yapılabilecekse bunları ilettiler, bazı 
somut kararlar aldık bugünlük. Ama 
önümüzdeki günlerde, haftalarda ve 
aylarda emin olunuz ki gündeme 
getirdiğiniz her konu mutlaka 
değerlendirilip çözüme kavuşturulacak.
Her şeyden önce kadın girişimcilerimiz 
adına son sözü alan Sayın Zerrin 
Hanıma çok teşekkür ediyorum ve bu 
çerçevede de kadın girişimcileri her 
zaman en iyi şekilde desteklemek için 
onları bereketli ellerini, her zaman 
bereketli olan ellerini Türk 
ekonomisine katkıda bulunmak için 

devreye sokmak yolunda zaten çok 
ciddi adımları attık, atıyoruz. Mutlaka 
takip etmişsinizdir geçtiğimiz 
haftalarda KOSGEB ve Kredi Garanti 
Fonundan kadın girişimcilere hibe ve 
kredi desteklerinde pozitif ayrımcılık 
yapma kararı almıştık, bunu daha da 
geliştirebiliriz. Ancak şu anda hibe ve 
destekte kadın girişimcilerimize yüzde 
20, Kredi Garanti Fonunda ise yüzde 10 
ek destek sağlama kararını almış 
bulunuyoruz, hayırlı olsun. Kadın 
girişimcilerimize destek bizim 
boynumuzun borcudur.
Yine beni memnun eden çok önemli 
bir husus; geçtiğimiz hafta ilan etmiş 
olduğumuz istihdamı, imalat, sanayi, 
yatırımı ve üretimi teşvik paketinin 
sizler tarafından çok kısa bir sürede bu 
kadar özümsenmiş, bu kadar 
benimsenmiş olması bizi çok mutlu 
etti. Birçok konuşmacımız bu teşvik 
paketine atıfta bulundu ve bunun 
ekonomimize büyük katkı 
sağlayacağını ifade etti. Bu teşvik 
paketinin böylesine benimsenmiş 
olması bizim için çok önemli bir 
göstergedir. Bu yönde gelebilecek ek 
tekliflere her zaman açığız.
Yine beni çok memnun eden, gerçekten 
ülkemizin geleceği açısından sadece 
ekonomik bağlamda değil siyasi 
bağlamda da ümitlenmemizi, ümitvar 
olmamızı güçlendiren bir husus da, 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden gelen oda temsilcilerimizin 
çözüm sürecine yaptığı atıftır. Çözüm 
süreci sadece siyasal bir proje değildir, 
kültürel bir proje değildir, bugün 
sizlerin de ortaya koyduğu gibi, büyük 
bir ekonomik projesidir, 
sosyoekonomik projedir ve ülkemizin 
kalkınmasındaki en önemli katkı 
alanlarından biridir.
Bütün ülkemizin her köşesinden gelen 
iş adamlarımız bilsinler ki, ülkemizin 
her köşesinde kamu düzeni egemen 
olacak. Kamu düzenini bozmak isteyen, 
kamu düzeni üzerinden iş dünyasını 
tarumar etmek isteyen, iş yerlerini 
yakan, yıkan çabalara hiçbir zaman izin 
vermeyeceğiz. Kamu düzenini mutlaka 
egemen kılacağız ve kamu düzeni 
üzerinden de ekonomik 
yatırımlarımızın garanti edilmesini 
sağlayacağız.
Hiç tereddüdünüz olmasın, Türkiye’nin 
her bir santimetrekaresinde hem barış 
ve kardeşlik hakim olacak, hem de 
kamu düzeni hakim olacak. Bu konuda 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizden 
gelen oda başkanlarımıza gösterdikleri 
hassasiyet ve kararlılık dolayısıyla bir 
kez daha teşekkür ediyorum.
Yine bir başka husus bütün hemen 
hemen oda başkanlarımızın bir talebi 
benim dikkatimi çekti her yerde 
Sinop’ta da, Samsun’da da, Güney’de de,
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Mersin’de her yerde organize sanayi 
bölgeleri konusundaki talepler bu çok 
önemli bir gösterge. Herkes ya organize 
sanayi bölgesi kurulmasını istiyor tek 
istisnası o anlamda organize sanayi 
bölgesi olmadığı için Artvin’di, Artvin 
Oda Başkanımız dile getirdiğinde 
Artvin’e gittiğimde de bunu tetkik 
etmiştim. Tekrar Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımızı sordum derhal, 
Artvin’e inşallah tek organize sanayi 
bölgesi olmayan ilimiz.

Bir oda başkanımız Organize Sanayi 
Bölgesi Kanunun geçici 9. maddesine 
atıfta bulunup bedelsiz parsel tahsisisin 
uzatılması talebinde bulunmuştu. 
Hemen gerekli girişimde bulunduk 
toplantı esnasında Bakanlar Kuruluna 
sevk edilen bir husustu Başbakanlığa 
sevk edilen bir husustu. Bugünden 
itibaren bu toplantıyla birlikte Organize 
Sanayi Bölgesi Kanunun geçici 9. 
Maddesi yani bedelsiz parsel tahsisinin 
12 Nisan 2015’den itibaren iki yıl daha 
uzatılması talebi karara alınmıştır.
Aradaki istişarelerle bu konuda gerekli 
adım atıldı Bakanlar Kurulu kararı da 
çıkartılıyor. Yine organize sanayi 
bölgelerinin enerji sorunları gündeme 
gelmişti. Organize sanayi bölgelerinin 
doğalgaz ve enerji sorunlarının çözümü 
için Enerji Bakanlığımız ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
arasında ortak bir komite kuruldu en 
kısa zamanda bu enerji sorunlarının 
çözümünde de kararlıyız.

Yine dikkatimi çeken ve beni memnun 
eden husus organize sanayi bölgelerinin 
artık sanayi bölgesi adıyla değil, bazı 

ihtisas alanlarıyla tanımlanması. 
Hayvancılık organize sanayi bölgesi, 
tarım organize sanayi bölgesi, enerji 
organize ihtisas bölgeleri halinde 
tanımlanması. Bu da çok önemli, 
çünkü ihtisas bölgelerinin artması o 
alandaki kümelenmeyi ve o alandaki 
çalışmaları teşvik eden bir olgu. İki 
ihtisas bölgesi bu anlamda ile ilgili talep 
gelmişti yargı hususu olan. Birisi 
Bartın, Zonguldak ve bölge için önemli 
olan Filyos endüstri bölgesi mahkeme 
kararıyla durdurulmuştu. Bu konuda 
Mayıs ayı içinde iptal kararına uyarak 
işlemleri ikmal etmek için çalışıyoruz. 
Filyos endüstri bölgesi mutlaka şu veya 
bu gerekçeyle yargı kararları da göz 
önünde bulundurularak tamamı 
erdirilecek. Aynı şekilde Ceyhan enerji 
ihtisas endüstri bölgesinin 
kamulaştırma işlemleriyle ilgili yargı 
süreci devam ediyor. İnşallah onu da 
yine yargı kararları çerçevesini onları 
da göz önüne alarak çözüme 
kavuşturacağız.

Yine çok üzerinde hemen hemen bütün 
oda başkanlarımızın durduğu 
hususlardan bir tanesi teşvik sistemi. 
Teşvik sistemi arkadaşlar nihayetinde 
iller arasındaki farklı avantajların 
değerlendirilmesi amacıyla ortaya 
konan bir mekanizma. Hem gelir 
dağılımı adaletsizliklerini ve alt yapı 
farklılıklarını ortadan kaldırmak, hem 
de belli alanlarda, belli sektörleri, belli 
bölgelerde teşvik ederek Türkiye’nin 
gelenine ekonomik kalkınmayı yaymak. 
Şimdi bu çerçevede teşvik sistemi 
uygulamasını performans 
değerlendirmesine tabi tutuyoruz ve 

sizden bugün gelen talepler de göz 
önünde bulundurularak sadece il 
bazında değil, ilçe bazına inecek şekilde 
teşvik sistemini yeniden 
değerlendireceğiz ilçe bazına inecek...

Çünkü birçok ilimizde il içinde de çok 
farklı ilçelerimizin farklı gelişmişlik 
düzeylerinin olduğunun farkındayız 
özellikle büyük illerde, ben Konya’dan 
da bunu çok yakından biliyorum. 
Bunlar yalnız şuna dikkatinizi çekmek 
isterim: Nihayet teşvik sisteminde 
hangi esasları getirirseniz getirin 
mutlaka itiraz eden iller olacaktır, 
ilçeler olacaktır. Mesele belli bir 
optimizasyonla en objektif kriterleri 
ortaya koyup bunların hayata 
geçirilmesini sağlamak. Dolayısıyla, 
sizlerden gelecek verileri 
değerlendireceğiz. Ama ayrıca şunu da 
bilelim: Destekler teşvik sistemi 
üzerinden olmuyor sadece, genel 
teşvikler var, stratejik faktörler var, 
beşinci bölge desteği alan öncelikli 
sektörler var, büyük ölçekli projelere 
verilen ek destekler var. Burada detaya 
girmek istemiyorum ama, sadece 
meseleyi bölge bazında verilen, altı 
bölgeye yayılmış desteklere 
yoğunlaşmayın, sektörler bazında ar-ge 
konusunda olduğu gibi stratejik 
sektörler bazında, büyük ölçekli 
projeler bazında verilen ek destekler 
var. Kalkınma bölgeleri, kalkınma 
ajansları, TÜBİTAK üzerinden verilen 
destekler var, bütün bu desteklerinin 
hepsinin birden göz önüne alınması, 
hepsinin sizin tarafınızdan 
değerlendirilmesi önemli.
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Y öresel Ürünler ve Coğrafi 
İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı (YÜCİTA)”, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi 

evsahipliği ve METRO Toptancı 
Market işbirliği ile “Coğrafi  İşaretlerde 
Uluslararası Son Gelişmeler, Yönetişim 
ve Gaziantep Deneyimi” konulu 
uluslararası semineri 10 Nisan 2015 
tarihinde Zeugma Müzesi konferans 
salonunda başarıyla gerçekleştirmiştir. 

Bu seminerin, Ankara’da 9 Nisan 2015 
tarihinde düzenlenen 4. Türk Patent 
Ödülleri töreninde  Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’nin “Türkiye’nin 
Marka Şehri’’ ödülüne, Kayseri 
şehrimizin  de “En Çok Coğrafi İşaret 
Başvurusu Yapan Kent” ödülüne layık 
görüldüğü günün ertesine  rastlaması 
çok sevindirici olmuştur. 

Cumhurbaşkanımızın ilk defa Coğrafi 
İşaretlerin önemini vurgulaması ve tüm 
kurum ve  kuruluşları, ürünlerine tescil 
almaya çağrıda bulunması, ayrıca 
tescillerinin uluslararası  platformlara 
taşınması yönündeki önerisi, ülkemiz 
açısından son derece önemli ve olumlu 
bir  gelişmedir. Araştırma ağımız 
(YÜCİTA) bu çağrının Coğrafi İşaretler 
açısından ülkemiz için  bir milat 
oluşturduğuna inanmaktadır. 

Kuruluşundan bu yana Türkiye’de ideal 
bir Coğrafi İşaretler sisteminin yaşama 
geçirilebilmesi  konusunda çaba 

harcayan bir araştırma ağı olarak bu 
söyleme yürekten katılıyoruz. Ancak: 
-Tescil başvuruları sürecinde yaşanan 
sorunlar nedeniyle devletin Brezilya 
örneğinde  olduğu gibi başvuru 
sahiplerine yardımcı olması 
kaçınılmazdır. 

-Ürünlerimizin uluslararası tescil 
sürecinde yaşadığı sorunlar nedeni ile 
konunun  Gürcistan, Moldovya ve Fas 
örneklerinde olduğu gibi ikili 

antlaşmalarla kısa sürede 
sonlandırılması gerekmektedir. 
Nitekim Gaziantep’in Avrupa Birliği 
tescil süreci  tam 4 yıl almış olup, 
devletimizin desteği olmazsa, diğer 
ürünlerimiz de Antep  Baklavası gibi 
aynı sancılı süreçle karşılaşacaktır. 

-Diğer yönden, Coğrafi İşaretler 
uygulamasının en can alıcı noktasını 
oluşturan ve 20  yıldır ülkemizde bir 
türlü yaşama geçirilemeyen denetim 
mekanizmalarının  ivedilikle yürürlüğe 
koyulması gerekmektedir. Zira 
denetimden yoksun bir Coğrafi 
İşaretler sisteminin başarılı olması asla 
söz konusu değildir. 

Bu art arda gelen güzel gelişmelerin 
devamını oluşturan seminerimizin ev 
sahipliğini yapan Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin’e, 
Gaziantep Oda ve Borsalarına ve 
destekleri nedeni ile Metro Toptancı 
Market’e YÜciTA olarak şükranlarımızı 
sunarız. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği Coğrafi 
İşaretler koruma sistemine bayrağını 
diken ilk kentimiz olan Gaziantep’in bu 
başarısının ülkemiz Coğrafi İşaretler 
sisteminde yeni bir dönemin 
başlangıcını oluşturduğunu Türk 
kamuoyuna gururla deklare ederiz

COĞRAFİ İŞARETLERDE ULUSLARARASI SON
GELİŞMELER, YÖNETİŞİM ve GAZİANTEP DENEYİMİ

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı



U lusal Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi (UZZK) bünyesi 
içerisinde görev yapan 
Zeytin ve Zeytinyağı 

Ekonomisi Çalışma Grubu, Kalite 
Kontrol Programı Üyeleri, Zeytin 
Sıkma Tesisleri temsilcileri, Prina 
Fabrikası temsilcileri, Bölge oda/borsa 
Başkanları ve Üyeleri, 
akademisyenlerin, derneklerin ve 
Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Müdür ve 
TÜBİTAK-MAM Uzmanlarının  
katılımlarıyla İzmir Tepekule Kongre 
Merkezinde Zeytin ve Zeytinyağı 
konusunda istişare toplantısı 
gerçekleştirildi. 

UZZK Başkanı Ümmühan Tibet ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Cavlı,  
Adnan Bosnalı, Selim Kantarcı ve Nejat 
Özduran’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen toplantının gündemini, 
2014 -2015 yılı Zeytin ve Zeytinyağı 
üretiminde gerçekleşen rekolte miktarı 
değerlendirmesi, 3 fazdan 2 faz sisteme 
geçilmesinin değerlendirilmesi ve 
zeytin zeytinyağında çevre sorunları 
oluşturdu. 

2014/2015 iş yılı zeytin ve zeytinyağı 
rekolte tahminlerinin hangi ölçüde 
gerçekleştiği saptamak için, zeytin 
yetiştirilen her bölgede il il elde edilen 
ürün miktarı yeniden gözden geçirilmiş 
ve UZZK koordinatörlüğünde tüm 
sektörün katılımı ile yapılan 
tahminlerde önemli bir sapma olmadığı  
yönünde mutabakat sağlanmıştır. 
Zeytin Sıkma Tesislerinin 3 fazdan 2 
fazlı sisteme dönüşümü konusunda da, 
her iki sistemin artı ve eksilerinin 

değerlendirmesi yapılırken, zeytin 
karasuyunun alternatif olarak 
kullanılabileceği alanlar konusunda 
fikir alış verişinde bulunulmuştur. 
Toplantı sonrasında sektörün 
sorunlarının bir araya gelerek, 
tartışarak, birlikte hareket ederek  
çözülebileceğini ifade eden UZZK 
Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan 
Tibet, katılımcılara ilgilerinden dolayı 
teşekkürlerini ifade etti. 
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ULUSAL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KONSEYİ
ZEYTİN ZEYTİNYAĞI SEKTÖR
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.



A ydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası’nın 
işbirliğinde Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A.Bahri Erdel, Yönetim kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, 

Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Çimen Mutlu, Aydın 
Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası üyelerinin 
katılımlarıyla Stres, Örgütlerde Çatışma Yönetimi Ve Öfke 
Kontrolü Eğitimi konulu eğitim gerçekleştirildi. 

Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi  Odası üyelerine 
yönelik gerçekleştirilen eğitim iki oturumda gerçekleştirildi. 
Eğitimin ilk oturumunda Eğitmen Cenk Yüksel tarafından 
Stres Nedir? Stres Özellikleri, Olumlu ve 
Olumsuz Stres, Stresin Belirtileri 
(Fiziksel-Psikolojik ve 
Duygusal&Davranışsal), Stresin 
Doğurduğu Rahatsızlıklar, Tükenmişlik 
(Burnout), Stres Düzeyi Testi 
(Katılımcılarla Beraber Uygulamalı), 
Stres ve Kişilik Tipleri (A ve B Tipi 
Kişilik), Stresle Başa Çıkma Yöntemleri 
(Etkili ve Etkisiz Yöntemler) konularına 
değinildi. 
Eğitimin ikinci oturumunda eğitmen 
Banu Yüksel tarafından Stres, 
Örgütlerde Çatışma Yönetimi Ve Öfke 
Kontrolü Eğitimi başlığı altında, 
Örgütlerde Stres ve Çatışma Örgüt 
Kavramı, Örgütlerde Çatışma ve 
Çatışmanın Düzenlenmesi, Örgütlerde 
Stres Kaynakları, Çatışma Türleri, 
Çatışma Yönetimi konularına değinildi.  
Her iki eğitmen tarafından katılıcılarla 
birlikte uygulamalı olarak, Öfke Ve 
Öfke Kontrolü başlığı altında Öfke 
Kontrolü Öfke Nedir? Ne Değildir? 
Neden Öfkeleniriz? Kişilik Özellikleri 
Öfkeyi Nasıl Yönetebiliriz? 
Öfkelendiğimizde Ne Yapmalıyız? Öfke 
Analizi (Katılımcılarla Birlikte 
Uygulamalı) 
Öfke ve Strese Maruz Kaldığımızda 
Uygulamamız Gereken Doğru Nefes 
Alma Egzersizleri (Katılımcılar İle 
Birlikte Uygulamalı) gerçekleştirildi. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A. Bahri Erdel eğitim sonrası yaptığı 
açıklamada, üyelerinin talepleri 
doğrultusunda, onların ihtiyaçlarına 
göre eğitimlerin devam edeceğini 
belirterek, Eğitmenler Banu Yüksel ve 
Cenk Yüksel’e  ve eğitime ilgi gösteren 
üyelerine teşekkür etti. 
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AYDIN TİCARET BORSASI VE
SANAYİ ODASI İŞBİRLİĞİNDE
EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR. 



A ydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A.Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Yönetim 

Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen ve 
Yakup Er, Meclis Üyelerinden Mustafa 
Akdam ve Rıza Uyar Aydın Ticaret 
Borsası standında yer alarak, 
ziyaretçilere zeytin, zeytinyağı, 
zeytinyağı sabunu ve incirin tanıtımını 
yaptılar. 

Yerli ve yabancı ziyaretçilere Borsa 
standında Aydın Ticaret Borsası Özel 
Gıda Laboratuvarları tadım uzmanları 
tarafından zeytinyağı tadımı 

yaptırılarak, kaliteli zeytinyağında 
olması gereken özellikler hakkında bilgi 
verildi.

Kuru incirin zeytinyağına bandırılarak 
ikram edilmesi ziyaretçiler tarafından 
büyük ilgi gördü. 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı Yunanistan'da 
kişi başına ortalama 21 kg zeytinyağı 
tüketiliyor, ülkemizde bu oran yaklaşık 
2 kg. olduğunu belirterek iç tüketimin 
acilen arttırılması gerektiğine dikkat 
çekti. Ülkemizde zeytin ağacı varlığının 
artması sebebiyle şu anda yaklaşık 170 
bin ton olan zeytinyağı üretimini, 

önümüzdeki yıllarda 600 bin ton gibi 
bir kapasiteye ulaşacaktır. İç tüketimin 
arttırılması için özellikle zeytinyağının  
olmadığı illerde daha fazla fuar ve 
tanıtım yapılmalıdır. Bölgemizde 
insanlar zeytinyağını tüketiyor ancak 
Yozgat, Sivas gibi illerimizde fazla 
tüketim söz konusu değildir ve 
tükettiklerinde ise insanlar  malesef  
zeytinyağı adı altında başka yağlar 
tüketmektedirler. Bu bölgelerde 
insanlara gerçek zeytin yağlarını 
tattırmamız, kaliteli yağda olması 
gereken özellikleri anlatmamız 
gerekmektedir ifadelerine yer verdi.
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Zeytin ve Zeytinyağı alanında 
Türkiye'nin tek fuarı olan Olivtech 2015 
Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı 

açıldı. 

5. Zeytin, Zeytinyağı
ve Teknolojileri Fuarı

16-19 NİSAN 2015



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 71. Mali 
Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel Kurul 
Başkanı Ekrem Demirtaş, TOBB Yönetim Kurulu, 

Konseyler, Oda, Borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i 
ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda 

bulundular. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 71. Mali Genel 
Kuruluna Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Doğal Delegesi Adnan Bosnalı, Borsa Yönetim kurulu Üyesi / 
TOBB Delegesi Cengiz Ülgen, TOBB Delegesi / Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Yakup 
Er, Borsa Meclis Üyesi / TOBB Delegesi Ali Çevik, Borsa Meclis Üyelerinden 
Mustafa Akdam, Rıza Uyar ve Genel Sekreter Çimen Mutlu katıldılar.
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AYDIN İL VE İLCE
ODA ve BORSALARI

TOBB 71. MALİ
GENEL KURULU’NA
BİRLİKTE KATILDI



T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) 71. Mali 
Genel Kurul sebebiyle, 
Anıtkabir Ziyareti 

sonrasında, 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,Aydın Ticaret Odası, Kuşadası 
Ticaret Odası, Didim Ticaret Odası, 
Söke Ticaret Borsası, Söke Ticaret 
Odası, ve Nazilli Ticaret Odası 
tarafından açılan ortak standta Aydın’ın 
Coğrafi İşaretli ürünlerinden Aydın 
inciri, Aydın kestanesinden imal 
edilmis kestane şekeri, Zeytinyağı, 
Kabak tatlısı, Incir tatlisi ziyaretçilere, 
Aydın Oda/Borsaları Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları Meclis Üyeleri ve Aydin Ticaret Borsasi koordinatorlugunde calismalari 
surduren Kadın Girişimciler tarafından ikram edildi.
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AYDIN ODA / BORSALARI TOBB 71. MALİ GENEL KURUL
ÖNCESİ AYDIN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ TANITTI

AYDIN TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN BOSNALI’YA
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN PLAKET
Yerel urunlerin tanıtımı sonrasinda, 
TOBB bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yılını 
dolduranlara Hizmet Şeref Belgesi 
verildi. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğindeki 
törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada, Hizmet 
Şeref Belgesi'ne layık görülen üyelere 
ilişkin, "Kazanırken kazandırmanın, 
insanlara iş ve aş sağlamanın değerini 
öğrettiler, dürüst tüccarın ne olduğunu 
gösterdiler" dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB camiası olarak 
birlik, beraberlik ve vefaya büyük önem 
verdiklerini söyledi. Törene katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 
TOBB camiasıyla istişareye büyük 
önem verdiğini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, "Farklı ortamlarda 
defalarca bizlerle bir araya geldiniz. 
Başbakanlığınız süresi boyunca TOBB 
genel kurullarının tamamında bizimle 
oldunuz. Bizi asla yalnız bırakmadınız. 
İlk kez Cumhurbaşkanı olarak sizleri 

ağırlıyoruz. Camiamıza verdiğiniz 
destekten dolayı size gönül dolusu 
şükranlarımızı sunuyoruz" diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan 
iken özel sektörün önünü açan birçok 
reform gerçekleştirdiğini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, bu süreçte özel sektörün 
yatırım ve ihracat açısından önemli 
işlere imza attığını ifade etti.  

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu 
dönemde en fazla turist çeken 6. 
destinasyon, müteahhitlik alanında da 
Çin'den sonra dünyanın en büyük 2. 
gücü haline geldiğini kaydetti.
Hizmet Şeref Belgesi alanların 
Türkiye'de üretimin ve ticaretin adı 
yokken üretim ve ticaret yaptıklarının 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Kazanırken 
kazandırmanın, insanlara iş ve aş 
sağlamanın değerini öğrettiler, dürüst 
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tüccarın ne olduğunu gösterdiler" 
ifadelerini kullandı Konuşmaların 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TOBB bünyesinde 10, 20, 30 ve 40 
yılını dolduran üyelere Hizmet Şeref 
Belgeleri ve plaketlerini verdi. 

Plaket ve Hizmet Töreni sonrasında 
açıklamada bulunan Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TOBB doğal delegesi Adnan Bosnalı; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na; 
TOBB Delegelik görevimde 10. yılımı 
doldurmam nedeniyle, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği olarak 
şahsımı onurlandırarak Hizmet Şerefi 
Belgesi ve plaket verme 
nezaketlerinden dolayı teşekkürlerini 
sundu.

Aydın ili Hizmet Şeref Belgesi ve 
plaket alan diger TOBB delegeleri; 
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Doğal 
Delegesi Serdar Akdoğan, Nazilli 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve 
TOBB Delegesi Nevzat İzgü ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve 
TOBB Delegesi Mahiye Erürker, Söke 
Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve TOBB 
Delegesi Mustafa Toyran’da Hizmet 
Belgesi ve plaketlerini aldılar.
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AYDIN TİCARET BORSASI DÜNYA VE 
TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLERDE SON 
GELİŞMELER SEMİNERİNE KATILDI. 

AYDIN TÝCARET BORSASI’NA
oriGIn TARAFINDAN SERTÝFÝKA 



T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve İzmir 
Ticaret Borsası İşbirliği ile 
Düzenlenen “Dünya ve 

Türkiye’de Coğrafi İşaretlerde Son 
Gelişmeler “  konulu seminere TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve MTSO Odası 
Başkanı Bülent Karakuş, TPE Başkanı 
Prof. Dr. Habib Asan Aydın Ticaret 
Borsası’nın da üye olduğu Yöresel 
Ürünler Coğrafi İşaretler Araştırma 
Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu ve YÜCİTA Üyeleri Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 
Erdel, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcı Fevzi Çondur, Meclis 
Üyelerinde Mustafa Akdam ve Ahmet 
Şenel, Genel Sekreter Çimen Mutlu ve 
diğer oda/borsalar katıldı. 

Seminer Programı öncesinde açılan 
stantlarda Aydın Ticaret Borsası, 
katılımcılara Aydın’ın Coğrafi İşaretleri 
ürünü Aydın Kestanesinden imal edilen 
Kestane Şekerinin tanıtımını yaptı. 

Seminer açış konuşmalarının ardından 
Merkezi Cenevre’de bulunan Coğrafi 
İşaretlerin ulusal, bölgesel ve 
uluslararası düzeyde korunmasını 
güçlendirmek, coğrafi işaretli ürünleri 
üreten üreticilerin ve uzmanların 
arasındaki en iyi uygulamaların 
değişimini kolaylaştırmak üzere görev 
yapan OriGIn Derneği (Uluslararası 
Coğrafi İşaret Organizasyonu) proje 
yöneticisi Ida Puzone tarafından; Aydın 
Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası, 
Erzincan Ticaret Borsası, YÜCİTA ve 
Huriye Özener (Özener Danışmanlık 
Patent) sertifikaları takdim edildi. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A. Bahri Erdel, yöresel ürünler birçok 
ülkede coğrafi işaret ile korunmaktadır. 
Aydın Ticaret Borsası olarak, ilimiz 
yöresel ürünlerinin korunması, haksız 
rekabete uğramaması ve dünya çapında 
tanıtmak için coğrafi işaretlere büyük 
önem vermekteyiz.  Aydın Kestanesi 
Coğrafi işareti için TPE’ne gerekli 
başvurular yapılarak, 2010 yılında TPE 
tarafından tescile uygun görülmüştür. 
Önümüzdeki süreçte Aydın 
Kestanesinin AB coğrafi işaretini 
almayı hedefleyerek, başvuru için 
gerekli girişimlerimiz tamamlanarak, 
önümüzdeki ay içerisinde teslimi 
gerçekleşecektir. Aydın Kestanesinin 
Dünya’da önemli bir yere gelmesi 
getirilmesi amacıyla, OriGIn Derneğine 
(Uluslararası Coğrafi İşaret 

Organizasyonu)  üye olarak önemli bir 
adım atılmıştır. Yunanistan’ ın AB 
tescilli 101 ürünü bulunmakta iken, 
ülkemizin sadece Antep Baklavası 
bulunmaktadır.  Ancak OriGIn 
Derneğine Yunanistan ‘nın üyeleiği 

bulunmaktayken ülkemizde OriGIn 
Derneği üye sayısı 5 tanedir. Bu beş 
üyeden biri de Coğrafi işaretlere  önem 
veren Aydın Ticaret Borsası’dır. 
İfadelerine yer verdi. 
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A ydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Adnan 
Menderes Üniversitesi, Aydın İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ve 
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği işbirliğiyle 

düzenlenerek, bir çok kamu ve özel kurumların stantlarıyla yer 
aldığı, Aydın 4. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarının açılışı 
gerçekleşti.  Açılışa Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 
Erdel, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ahmet 
Şenel katıldı. 

Aydın Ticaret Borsası’nın standını Vali 
Yardımcısı İbrahim Yurdakul, Milli 
Eğitim Müdürü İl Pervin Töre ve 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü  
Rahmi Terzi ziyarette bulundu. 
70 firmanın stant açacağı fuarda 
işveren ile iş arayanların bir araya 
getirilmesi hedeflenmektedir. Fuarı 
ziyaret eden özellikle Üniversitede 
okuyan öğrenci ve yeni mezunlara, iş 
arama becerileri, iş görüşmesi 
teknikleri ile staj ve kurs gibi konularda 
da bilgiler verilecek.

O da/Borsa Akreditasyon 
Sistemi çalışmalarının 
yürütülmesinden sorumlu 
olan Akreditasyon Kurulu, 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halim Mete önderliğinde 
TOBB Şefik Tokat Salonu’nda toplandı.
Toplantıda, 2015 yılı içerisinde 
gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ve 
11. Dönem Akreditasyon Sürecinde yer 
alan 41 Oda/Borsa ve Şubeye düzenle-
nen Geliştirme Ziyaretlerine ilişkin 
bilgilendirme yapılırken, 12. Dönemde 
Akreditasyon Sürecine dahil olmak için 

başvuru yapan Oda/Borsaların 
durumları ile Akreditasyon Kılavuzu-
nun kapsamının genişletilmesine 
yönelik revizyon önerileri de masaya 
yatırıldı.
 
Akreditasyon Kurulu aşağıdaki 
üyelerden oluşuyor:
 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halim METE (Başkan), 
Kocaeli TO Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat ÖZDAĞ, Burdur TB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz BAŞAR, Muş 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
CENGİZ, Kızıltepe TB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet ŞAHİN, İstanbul SO 
Genel Sekreteri Melek US, Ankara TB 
Genel Sekreteri Eyüp Şenol ÖMEROĞ-
LU, Samsun TSO Genel Sekreteri 
Süleyman KARABÜK, Aydın TB Genel 
Sekreteri Çimen MUTLU, Uşak TSO 
Genel Sekreteri Caner URHAN ve 
TOBB Reel Sektör ARGE ve Uygulama 
Dairesi Başkanı O. Fatih SOYSAL
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Aydında 4.’sü Gerçekleştirilen
İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında
Aydın Ticaret Borsası Standıyla Yerini Aldı...

Akreditasyon Kurulu Toplantısı
Gerçekleştirildi.



T OBB Akreditasyon 
Sistemine 2014 yılında 
(11.dönem) dahil olan 
Balıkesir Ticaret Borsası,  

Meclis Üyesi ve Akreditasyon İzleme 
Kurulu Üyesi Ali Çatal, Genel Sekreter 
V. İsmail Elgün, Kalite ve Akreditasyon 
Yönetim Temsilcisi Ali Çatal Kalite ve 
Akreditasyon Yönetim Temsilcisi Sertaç 
Girgin, Laboratuvar Sorumlusu Berrin 
Uran ve Bilgi İşlem Sorumlusu Özgür 
Yıldız , Aydın Ticaret Borsası’nın 
akreditasyon çalışmaları ve iyi 
uygulamaları hakkında bilgi almak 
üzere ziyarette bulundu. Balıkesir 
Ticaret Borsası heyetini, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Akreditasyon İzleme 
Kurulu Üyeleri Cengiz Ülgen ve Erkan 
Aslan, TOBB Akreditasyon Kurulu  
Üyesi/Aydın Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri ve Kalite Yönetim Temsilcisi 
Çimen Mutlu, Ar-Ge Kalite Sorumlusu 
Cansu Karabulut karşıladı.
Yapılan ziyarette Genel Sekreter Çimen 
Mutlu ve Ar-Ge Kalite Sorumlusu 
Cansu Karabulut tarafından, Aydın 
Ticaret Borsasının Akreditasyon 
Sistemi çalışmaları hakkında sunum 
yapılarak, sistem hakkında bilgi verildi.  
Balıkesir Ticaret Borsası heyeti, verimli 
bir gün geçirdiklerini ve edindikleri 

bilgiler için, Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı’ya 
teşekkürlerini ifade etti.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı “Akreditasyon 
Sistemi Oda/Borsaların iş dünyası 
nezdindeki saygınlığının artırılmasını, 
sunulan hizmet türlerinin 
genişletilmesini, hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesini ve üyelerimize en iyi 
hizmeti verebilmek için fırsat 
oluşturmaktadır.  Oda/Borsaların yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası 
platformlarda markalaşmasında öncü 
rol üstlenmektedir. Aydın Ticaret 

Borsamız  2010 yılında (6. Dönem) 
TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından 
Akreditasyon Standardı kriterlerini 
yerine getiren Borsa olarak 
belgelendirilmiştir. Her geçen gün 
kalite sistemimizde iyileştirmeler 
yapılarak, ulaştığımız başarıyı daha 
ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Bilgi 
paylaşmak içindir, yapılan ziyaretlerden 
memnuniyet duymaktayız” ifadelerine 
yer vererek TOBB Akreditasyon 
sistemine 2014 yılında dahil olan 
Balıkesir Ticaret Borsası’na hayırlı 
olması temennilerini sundu
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AYDIN TİCARET BORSASI’NIN AKREDİTASYON
ÇALIŞMALARI VE İYİ UYGULAMALARI HAKKINDA
                          BİLGİ ALMAK ÜZERE BALIKESİR
                          TİCARET BORSASI’NDAN ZİYARET 



A ydın Merkezde  
mahallelerde 
yaşayan Rumların 
ve bir kısım  
Ermeni ve 

Yahudilerin varlığı  
bilinmektedir. Bugünkü Zafer 
mahallesinde Ticaret Lisesi 
civarında  Rumların yoğun 
olarak yaşadıkları  KEPEZ 
semtinde  üç tane kilisenin 
varlığı Aydın tarihinin ulu 
çınarı Haydar Özde anılarında 
anlatmaktadır.

Ticaret Lisesi,Zafer İlkokulu 
ve Aytepe parkının bulunduğu 
düz alanlarda birer kilisenin 
bulunduğu bilinmektedir. 
Aşağıda bu kiliselerden Kepez 
Rumlarına ait  bugünkü 
Aytepe parkının bulunduğu 
alanda  95 yıl önceki fotoğrafta arka planda ve ortada Agios Georgios  kilisesinin  soluk bir anısı.
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MEDENİYETLERİN
BULUŞTUĞU AYDIN’DAKİ
İNANÇLARIN BULUŞTUĞU,

FARKLI YAPILAR
Mehmet ÖZÇAKIR
İnşaat Mühendisi
Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği  Başkanıi 
Araştırmacı Yazar

Mehmetozcakir@hotmail.com 



Aydın’a 1944 yılındaki Denizli Babadağ’ da 
çıkan yangın sonrası gelerek yerleşen ve 
esnaf  İrfan Atmaz sözel anlatımlarında 
çocukken Ticaret Lisesinin Pınarbaşı 
tarafına bakan arka kısımlarında metruk 
yüksek duvarların bulunduğunu ve su 
doldurmak için Pınarbaşı’na giderken 
balkanlar ve  çalılıklar içinde kalan bu çok 
yüksek duvarların bulunduğu alan girmeğe 
korktuklarını  belirtmiştir.

Zafer mahallesinin Aydın’a hakim  yüksek 
ve havadar bir tepede yer alan  bölgeye 
eskiden   Aydınlılar Kepez derlerdi.
Kepez kelimesi Türkler tarafından Kepaze 
kelimesinin karşılığı olarak Rumların 
yaşadığı mahallelere verilen addır.

diğer tüm kiliseler yıkılarak yerine Ticaret 
Lisesi ve Zafer İlkokulu  yapılmıştır.

MAKALE
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Kepez semtindeki Aytepe parkında 
bulunan Agios Georgios  kilisesinden, 
bugün  günümüze sadece    giriş kapısı 
sütunlarından iki  temel taşı kalmış 
kaldırıma. 

Rumların yaşadığı bu semtlerde bir Rum 
klubü , asker ve sivillerle , varlıklı 
kişilerin uğrak yeriydi.



Aydın Hasanefendi mahallesindeki Yahudilerin yaşadığı semtte, 
bugün Cumhuriyet İlkokulunun bulunduğu  yerde , Yahudi 
ilkokulu günümüze işte  sadece bu fotoğraf ile ulaşabilmiştir. 

Tralleis antik kenti içinde kalan  ve kemer’e bakan batısında, farklı  medeniyetlerein evsahipliğinde  yapılar arasında küçük bir  
kilise ( şapel ) kalıntıları dün,  nostalji fotoğraflarda görüldüğü gibi, bugün günümüze ulaşabilen kısımları halen ayaktadır.

Kuşadası Güvercinada’ya giden yol üzerinde de bugün 
yerinde olmayan bir kilisenin siyah beyaz fotoğraflarda 
görüntüleri , günümüze  bir anı olarak kalmıştır. 

MAKALE
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Tarih boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Aydın kentinde İlçelerde ve merkezde yer 
alan farklı inançlara ve dünya kültürüne  ait yapıların son mirasçıları olarak bizlerin görevi , bu 
yapıları  korumak ve geleceğe aktarmaktır.
Tarihe, kültüre ve  farklı inançlarla aynı Tanrıya inananlara saygı duymaktır.  



HABER
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KOSGEB BAÞKANI RECEP BÝÇER’DEN
AYDIN TÝCARET BORSASI’NA ZÝYARET 

A ydın ziyareti kapsamında 
Kosgeb Başkanı Recep Biçer 
ve Kosgeb Aydın Hizmet 
Merkezi Müdürü Turgut 

Gözen Aydın Ticaret Borsası’na 
ziyarette bulundu. 

Kosgeb Başkanı Recep Biçer ve Kosgeb 
Aydın Hizmet Merkezi Müdürü Turgut 
Gözen’i Aydın Ticaret Borsası  Meclis 
Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen ve 
Abdülkadir Yıldız karşıladı. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı Kosgeb Başkanı 
Recep Biçer’e ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Aydın 
Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsası 
bünyesinde 2002 yılında Kosgeb desteği 
ile faaliyete geçirilen Aytb 
Laboratuarları A.Ş. hakkında bilgi 
verdi. Adnan Bosnalı yaptığı 
açıklamada üyelerimiz için, 2002 
yılında Aydın Kosgeb Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü  tarafından verilen destekle 
ilk kuruluşunu tamamladığımız 
Laboratuvarımız, 3 personeliyle incirde 
aflotoksin analizi yapmak üzere sadece 
tek birim olarak kurulmuştu, ancak 
bugüne baktığımızda 8 birim ve  39 
personeliyle birlikte   GDO analizi 
haricinde her analizi yapabilen, 
TÜRKAK’dan Akredite bir Laboratuar 
haline gelmiştir. Ayrıca Aytb 
Laboratuarları A.Ş. Zeytinyağında, 
kalitesi ve uluslararası geçerliliğini 
IOC’nin International Olive Council 
(Uluslararası Zeytin Konseyi)  75 en iyi 
Laboratuar arasında yerini alarak 

kanıtlamıştır.” sözlerine yer verdi. 
Kosgeb Başkanı Recep Biçer ise Aydın 
Ticaret Borsası tarafından yapılan 
Laboratuarın üyelerine ve bölgeye 

büyük  fayda sağladığını vurgulayarak, 
Aydın Ticaret Borsası laboratuarlarının 
büyük bir başarı ve gurur verici 
olduğunu vurguladı. 
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A ydın Ticaret Borsası 
üyelerine yönelik,  düzenli  
olarak her ay 
gerçekleştirdiği eğitimlerine 

devam ediyor. Gerçekleştirilen “Ürün 
ve Marka Yönetimi”  Eğitimine Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 
Erdel, Yöneyim Kurulu Üyesi 
Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Caner 
Işlak ve Borsa Üyeleri katıldı. Eğitmen 
Dr. Ömer Yurtseven Ürün ve Marka 
Yönetimi konulu Eğitimde Pazarlama 
Karması, Pazar Bölümlendirme, Hedef 
Pazar Seçimi ve Konumlandırma 
Stratejileri, Ürün ve Marka Tanıtımı 
Rakip analizi konuları hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.  Eğitim 
sonrasında açıklama yapan Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 
Erdel, “%100 memnuniyet garantili 
Eğitimler sunmayı hedefleyen 
Borsamız, eğitimlerini üyelerimize 
yapılan anket sonucunda belirleyerek 
gerçekleştirmektedir. Değerli 
üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleşen 
eğitimlerimiz her ay düzenli olarak 
2015 yılı boyunca devam edecektir. 
Eğitimci Dr. Ömer Yurtseven ve 
eğitime katılım sağlayan değerli 
üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 
İfadelerine yer verdi. 
Dr. Ömer YURTSEVEN Kimdir ?
Dr. Yurtseven, Doktora derecesini 
(Ph.D) Texas Üniversitesi’nden 
(University of Texas); İşletme Yönetimi 
Master derecesini (M.B.A.) New Haven 
Üniversitesi’nden (University of New 
Haven); ve Uluslararası İşletme Master 
derecesini (M.A.) Texas 
Üniversitesi’nden (University of Texas) 
aldı.

15 yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bulunan Dr. Yurtseven Texas 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve 
özel sektörde üst düzey yönetici olarak 
çalıştı.

1992 yılında Türkiye’ye dönen Dr. 
Yurtseven, Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) İşletme Bölüm Başkan 
Yardımcılığı ve Hacettepe Vakfı’nda 
Genel Müdürlük görevinde bulundu. 
Halen Çankaya Üniversitesi İİBF 
Uluslararası Ticaret Bölümünde 
öğretim üyesidir.

Bilkent, Başkent Üniversiteleri ile T.C. 
Merkez Bankası, UNICEF ve çeşitli özel 
ve kamu kuruluşlarında seminerler 

verip danışmanlık yapan Dr. 
Yurtseven’in yurtiçi ve dışı yayınları 
bulunmaktadır.

Dünyada 1899 yılından beri 
yayınlanan, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde basılan alanında önde 
gelen kişilerin biyografilerinin yer 
aldığı ‘Marquis Who in the World’de 
1998 yılından beri Dr. Yurtseven’in de 
biyografisi yer almaktadır.

AYDIN TİCARET BORSASI 

 DEVAM EDİYOR
Ürün ve Marka Yönetimi

EĞİTİMLERİNE



AYDIN TÝCARET BORSASI
ÜSTÜN ZEKALI ÖÐRENCÝLERE

SAHÝP ÇIKIYOR

KAPAK KONUSU

33

A ydın Ticaret Borsası 
tarafından Aydın’da 
yaptırılan Türkiye’de 72 tane 
olan üstün zekalı 

öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve 
Sanat Merkezi tanıtıldı. Bilim ve Sanat 
Merkezi’nde Aydın genelinde tespit 
edilen 182 üstün zekalı öğrenci 18 
uzman eğitimci tarafından yetiştiriliyor. 
Aydın Ticaret Borsası, Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde 2 
Milyon 300 Bin TL’ye yaptırılan üstün 
zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü 
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat 
Merkezi basın mensuplarına tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Halil Canavar, Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri 

Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve 
borsa yönetim kurulu üyeleri ile 
gazetecilerin katıldığı tanıtım 
toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü 
Pervin Töre, bilim sanat merkezi 
hakkında bilgiler verdi.

182 öğrenci, 16 öğretmen, 2 idareci bir 
memur ve bir yardımcı personel ile 
bilim ve sanat merkezinin hizmet 
verdiğini kaydeden Pervin Töre, 
“Birebir ve bireysel eğitim uygulanan 
okulda görev alan öğretmenlerinde 
alanlarında yurt dışı eğitimi almış, 
yüksek lisans ve doktora yapmış kişiler 
olduğunu belirterek, “Merkezimizde 
Fen, fizik, kimya, biyoloji 

laboratuvarları, cubaro 3D tasarım 
laboratuvarı, zeka oyunları, sosyal 
bilimler, 3D yazıcı, stratejik düşünme 
becerileri, uzay ve gökbilimleri 
atölyeleri, resim, müzik sınıfı gibi 
birimleri ile zeka, sorun çözümü, sanat, 
liderlik, becerilerini artırıcı çalışmalarla 
üstün zekalı veya üstün yetenekli 
çocuklarımızın gelişimleri için uygun 
ortamlar oluşturulmuştur. 
Merkezimizde bilgisayar, dil, elektrik 
elektronik laboratuvarları da 
önümüzdeki süreçte kurulması 
planlanmaktadır” dedi.

Töre, Bilim ve Sanat Merkezi’nin 
Aydın’a kazandırılmasında emeği geçen 
Aydın Ticaret Borsası yöneticilerine ve 
iç donanımına katkı veren kurum ve 
sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

“HERŞEY
GELECEK İÇİN”
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, bu merkezden 
alanında uzman geleceğin liderlerinin 
yetişmesine temenni ederek geleceğin 
ancak eğitimli bireylerle parlayacağını 
dikkat çekti. Türkiye’nin geleceğinin 
emin ellere teslim edilmesi için Aydın 
Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri 
olarak üzerlerine düşen görevi yerine 
getirmenin gayreti içerisinde 
olduklarını kaydeden Bosnalı, her şeyin 
gelecek nesiller ve ülkenin geleceği için 
olduğunu vurguladı.



TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNDE AKREDİTE
LABORATUARLARIN YETKİLENDİRİLMESİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ. 

T .C. Ekonomi Bakanlığı 
Ürün Güvenliği Genel 
Müdürlüğü, Uygunluk 
Değerlendirmesi Derneği ve 

Aydın Ticaret Borsası İşbirliğinde 
Ticari Kalite Denetimlerinde Akredite 
Laboratuarların  Yetkilendirilmesi 
Semineri Aydın Ticaret Borsası 
Konferans Salonunda gerçekleşti. 
Seminere T.C. Ekonomi Bakanlığı 
Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Tarım Dairesi Başkanı Zafer Soylu, 
UDDER Uygunluk Değerlendirmesi 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Uçar Dernek Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd. Nesrin Serin ve Dernek 
Yön. Krl. Üyesi Samim Saner,  Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkan 
Yardımcısı Kazım Günaydın, Aydın 
Ticaret Borsası Gıda Laboratuvarları 
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 
Abdülkadir Yıldız katıldı. 

Seminerde T. C Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulan 2015/21 
sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin 
İhracatında ve İthalatlarında Ticari 
Kalite Denetimi Tebliği ile getirilen 
değişiklikleri aktarmak amacıyla 
düzenlenen seminerde,  bitkisel 
yemeklik yağlar, kuru ve kurutulmuş 
ürünler, baklagiller ve diğer bazı 

ürünlerin ticari kalite denetimlerine 
getirilen yeni düzenlemeler hakkında 
bilgi verildi.

Seminerin açış konuşmalarını Selçuk 
Uçar, Zafer Soylu ve Abdülkadir Yıldız 
yaptılar. Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu  Üyesi/Gıda Laboratuvarları 
Yön. Kur. Başkan Yrd. Abdülkadir 
Yıldız; Bazı Tarım Ürünlerinin 
İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite 
Denetimi Tebliği ile Bakanlıkça yapılan 
ticari kalite denetimlerinde akredite 
özel gıda kontrol laboratuvarlarına 
yetki verilmiştir. Dolayısıyla tebliğin 
yayınlanması ile 5 Ocak 2015 
tarihinden bugüne Borsa Gıda kontrol 
laboratuvarlarımızda analizler 
yapılabilmektedir. Bakanlığımız 
tarafından çıkartılan bu tebliğin amacı 
ihracatçılarımızın zamandan tasarruf 
ederek ihracat işlemlerini daha kısa 
sürede tamamlayabilmeleridir. Borsa 
Gıda Kontrol Laboratuvarımız 13 
senedir gıda sektörüne hizmet 
vermektedir. Özel istek analizleri 
yaptıran müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda ticari kalite 
denetimlerini yapma taleplerimizi 
Bakanlığımıza pek çok kez ilettik. 
Laboratuvar müşterilerimiz mesai 
gözetmeksizin analiz yapan, kaliteli 

güvenilir analiz hizmeti sunan 
laboratuvarımızdan hizmet almayı 
tercih etmektedir. Onların talepleri 
doğrultusunda kurulduğumuzdan bu 
güne birimlerimizi, personel 
kadromuzu ve akredite analiz sayımızı 
her geçen gün arttırdık. Verdiğimiz 
hizmetlerimize yenilerini ekledik ve 
eklemeye de devam edeceğiz. Tebliğin 
çıkması ile birlikte kuru kayısı için 
analizlere başladık ancak bitkisel 
yemeklik yağlarda yönetmelikteki bazı 
metod kısıtları sebebiyle analizde 
akredite olmamıza rağmen  yapamadık. 
Borsa gıda kontrol laboratuvarımız 
yağlarla ilgili tebliğde geçen ve önemli 
olmasına rağmen tebliğde geçmeyen 
diğer analizlerde de akreditedir. Ancak 
tebliğde belirtilen metod ile aynı 
olmaması analizlerin laboratuvarımıza 
gelmesine engeldir. Akredite metod 
uluslararası geçerliliği sahip bir 
metotdur. Bunun göz önünde 
bulundurulacak tekrar gözden 
geçirilmesi talebimizdir. Ayrıca 
tebliğdeki önemli bir diğer husus, 
yapılması zorunlu olan analizlerinden 
bazılarının çok gerekli olmamasına 
rağmen zorunlu olmasına rağmen, 
yapılmasının gerekli olduğu analizlerin 
tebliğde yer almamasıdır. Bu konuda da 
görüşlerimizin değerlendirilmesi 
talebimizdir.

HABER
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Borsamız Genel Sekreteri Çimen MUTLU
Akreditasyon Sistemi Değerlendirme

Toplantısına katıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Oda/Borsa 
Akreditasyon Sistemi 
çalışmaları kapsamında, 3-4 

Temmuz 2015 tarihlerinde Türk Loydu 
Vakfı İktisadi İşletmesi ev sahipliğinde 
Akreditasyon Sistemi Değerlendirme 
Toplantısı düzenlendi.
TOBB Akreditasyon Kurulu 
Üyelerinden, Ankara Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Süleyman Karabük, Aydın 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Çimen 
Mutlu ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Caner Urhan’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Türk Loydu Vakfı İktisadi 
İşletmesi yönetici ve denetçileri de yer 
alarak akreditasyon sistemi 
uygulamalarına ilişkin bilgi ve tecrübe 
paylaşımında bulundu.
 

Toplantı süresince; 11. Dönem 
Oda/Borsalara düzenlenen Geliştirme 
Ziyaretleri ile 3. ve 8. Dönem 
Oda/Borsalara düzenlenen 
Akreditasyon Standardı Gözden 
Geçirme Ziyaretlerine yönelik denetçi 
performansları incelenerek, 
Akreditasyon Standardı kriterlerine 

ilişkin uygulama birliği sağlanması 
amacıyla değerlendirmeler yapıldı.
 
Toplantıda ayrıca, Stratejik Planlama ve 
Performans Yönetim Sistemi 
çalışmalarına yönelik sunumlar 
gerçekleştirildi.
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Ekonomi Bakanlığımıza ve Uygunluk 
Değerlendirme Derneğine 
ihracatçımızın daha kısa sürede 
sonuçlarını alarak ve ürününden emin 
olarak ihracatını 
gerçekleştirebilmesinin önünü açan bu 
tebliğin çıkmasına sağladıkları katkı 
için temsil ettiğim Kurumum Aydın 
Ticaret Borsası, ihracatçı üyelerimiz ve 
gıda kontrol laboratuvarımız için 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
İfadelerine yer verdi. 
Açış konuşmalarının ardından Oturum 
Yöneticisi |Aydın Ticaret Borsası Meclis 

Başkan Yrd. Kazım Günaydın  ve 
konuşmacılar, T.C. Ekonomi Bakanlığı 
Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Tarım Dairesi Başkanı Zafer Soylu ve 
UDDER Uygunluk Değerlendirmesi 
Derneği Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nesrin Serin, UDDER 
Uygunluk Değerlendirmesi Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Samim Saner 
tarafından; T. C Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulan 2015/21 
sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin 
İhracatında ve İthalatlarında Ticari 
Kalite Denetimi Tebliği ile getirilen 

değişiklikleri aktararak, bitkisel 
yemeklik yağlar, kuru ve kurutulmuş 
ürünler, baklagiller ve diğer bazı 
ürünlerin ticari kalite denetimlerine 
getirilen yeni düzenlemeler hakkında 
bilgi verildi. T.C. Ekonomi Bakanlığı 
Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Tarım Dairesi Başkanı Zafer Soylu 
tarafından Ticari Kalite 
Denetimlerinde Laboratuvar 
Uygulamaları konusunda sunum 
yaparak program sonlandırıldı. 



A ydın Ticaret Borsası Başkanı 
Adnan Bosnalı ve yönetim 
kurulu üyelerinin misafirleri 
ile yakından ilgilendiği 

iftara protokol üyeleri yoğun ilgi 
gösterirken Vali Yardımcısı Muhsin 
Çatmadım, Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24. dönem 
AK Parti Milletvekili Ali Gültekin 
Kılınç, kurum müdürleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti 
temsilcileri katıldı. Bir iftar yemeğinin 
yanı sıra kaynaşmanın da sağlandığı 
etkinliğe yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri eksiksiz katılırken Meclis 
Başkanı Bahri Erdel, borsanın 
çalışmaları hakkında kısa bir 
değerlendirme yaptı.

Aydın Ticaret Borsası olarak her zaman 
örnek olacak ve Aydın’ı daha ileriye 
taşıyacak projeler yapma gayreti içinde 
olduklarını kaydeden Erdel, 
“Projelerimizi paydaş kurumlarımızın 
işbirliği ve üyelerimizin ilgi ve desteği 
ile gerçekleştirdik. Üyelerimizden 
aldığımız cesaret ile Aydın’a yararlı 
olmaya devam edip daha büyük 
projelere imza atacağız. Geçtiğimiz yıl 
müşteri memnuniyeti yönetim sistemi 
belgesini alarak hizmet kalitemizi 
belgelendirdik. Her bir üyemizin talebi 
bizim önceliğimizdir. Çözüm üreten, 
hizmet kalitesini her geçen gün arttıran 
bir borsa olmaya devam edeceğiz. Proje 
yapma kapasitemizi güçlendirdik. Bu 
yıl tüm hibe kurumlarına proje sunduk. 

Projelerimiz desteklendiği takdirde 
önümüzdeki dönem faal satış salonu ile 
mekansal ve elektronik ortamda alıcı ve 
satıcıyı bir araya getirme misyonumuzu 
da yerine getireceğiz. Voc test merkezi 
projemiz ile kuru incir sektöründe 
mesleki yeterlilikleri belirleyip sınav ve 
sertifika veren bir yapıyı kuracağız. 
Uluslararası rekabetçilik projesi ile 
üyelerimizin ihracatta sıçrama 
yaratmalarını sağlayacağız. Zeytinyağı 
tadım uzmanı yetiştirmenin ötesinde, 
Türkiye'de bir ilk olacak sertifikalı 
tadım uzmanı yetiştireceğiz” dedi.
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AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN
İFTAR YEMEĞİNDE ANLAMLI MÜJDE

AYDIN TİCARET BORSASI’NIN

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Geleneksel İftar Yemeği

Aydın Ticaret Borsası tarafından her yıl
geleneksel olarak düzenlenen istar yemeği protokol ile borsa 

üyelerini buluşturdu. Katılımın oldukça yoğun olduğu istarda her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Aydın Ticaret Borsası tarafından Aydın’a 

kazandırılacak olan yeni yatırımlar hakkında
müjdeli haberleri devam etti. 
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar 
yemeğinde hayırlı bir işin müjdesini 
veren Erdel, “Üstün zekalı 
öğrencilerimizin yeteneklerini 
geliştirmeleri amacıyla kurduğumuz 
bilim ve sanat merkezine maddi 
destekte bulunan Büyükşehir 
Belediyemize, Efeler Belediyemize ve 
hayırsever üyelerimize teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. Bilim Sanat Merkezi’nin 
faaliyete geçmesi ile birlikte hayırlı ve 
yeni bir projenin müjdesini vermiştik. 
Otistik ve Down Sendromlu çocuklar 
için kurmayı hayal ettiğimiz özel eğitim 
kampüsumuz için Valilik tarafından yer 
tahsisi yapıldı. Projenin hayata 
geçmesinde önemli bir koşul böylece 
sağlanmış oldu. Şimdi var gücümüzle 

bu projeye maddi imkanlar yaratmak 
için seferber olacağız” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de 
yaptığı konuşmada eğitime olan ciddi 
katkıları dolayısıyla Borsa yönetimine 
teşekkür etti. 



HABER
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AYDIN SICAĞI BU PROJE İLE
ÇİFTÇİYİ SERİNLETECEK 

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN
SOĞUK HAVA DEPOSU

KURULUYOR

BORSAMIZDAN GIDA YARDIMI 
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Aydın Ticaret Borsası hazırladığı ilginç 
bir proje ile Aydın çiftçisini Aydın’ın 
sıcağı ile serinletecek. İncirliova 
İlçesi’ne bağlı Erbeyli Mahallesi’nde 
güneş enerjisi ile çalışacak sistem ile 
kurulacak 2 milyon kilogram kapasiteli 
soğuk hava deposunun önümüzdeki 
incir sezonuna yetişeceği ve projenin de 
bölgede örnek olacağı belirtildi. Çiftçi 
hasat döneminde yeterince para 
etmeyen ürününü dilerse para ettiği 
günlere kadar cüzi fiyatlarla saklayıp 
daha iyi para ettiği dönemde satışını 
yaparak emeğinin karşılığını alacak. 

Aydın Ticaret Borsası olarak çeşitli 
projeler üzerinde çalıştıklarını belirten 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Türkiye’de pek çok ile model 
olan borsa laboratuarından sonra 
önümüzdeki yıl faaliyete geçirmeyi 
hedefledikleri bu projenin de örnek 
olacağını söyledi. Projenin en önemli 
özelliği ise bölgede güneş enerjisi ile 
soğutulacak ilk soğuk hava deposu 
olması. Yakıt maliyeti minimum 
seviyede olacak olan soğuk hava 
deposunda ürün saklama maliyetinin 

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 1291 aileye içerisinde zorunlu 
ihtiyaç maddelerinin yer aldığı torbaların dağıtımı yapıldı. 

BAYRAMLAŞMA 
Borsamız Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve 
Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Ali Çevik, Ahmet Şenel, 
Rıza Uyar, Erkan Aslan’ın katılımlarıyla, Aydın Ticaret 
Borsası ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları 
A.Ş. personeli Geleneksel Bayramlaşma Töreni gerçekleşti. 

de minimum olacağı bu sayede 
çiftçinin malını istediği zaman 
satabileceği belirtildi.
Projenin detayları ile ilgili bilgi veren 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan 
Yardımcısı Kazım Günaydın projeyi 
sadece bir soğuk hava deposu olarak 
değil aynı zamanda bölge üreticisinin 
ufkunu açacak önemli bir yatırım 
olarak gördüklerini belirtti.

“4 MİLYON TL’LİK 
YATIRIMIN 3 MİLYON 
TL’Sİ GEKA’DAN”
Dünyanın en verimli topraklarına sahip 
bereketli Aydın arazilerinde üretim 
yapan çiftçinin ürünün bu proje ile 
değer kazanacağına inandığını belirten 
Günaydın, “İncirliova İlçesi, Erbeyli 
Mahallesi Çayiçi mevkiinde bulunan 
yaklaşık 19 bin metre kare alana bu 
tesisi kuracağız. Arazi hazineye ait 
olduğu için yazışmalarımızı 
tamamladık ve şu anda Maliye 
Bakanlığı Milli Emlak Genel 
Müdürülüğü’nde imzalanma 

aşamasında. Aydın İlinin soğuk hava 
deposu ihtiyacına yönelik Güney Ege 
Kalkınma Ajansı hibe desteği ile 
Anonim Şirket olarak kurulacak 
Yenilenebilir Enerjili Soğuk hava 
deposu projesi kapsamında yapılacak 
bu tesislerde sadece incir değil soğuk 
havaya ihtiyaç duyulan her ürün 
saklanacak. Bunun yanında 300-400 
tonluk şoklama bölümleri de olacak” 
dedi.

“KAYNAK
SIKINTISI YOK”
Eski para ile 4 trilyon yeni para ile de 4 
milyon TL’lik bu yatırımın kaynak 
sıkıntısı olmadığını kaydeden Aydın 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
Kazım Günaydın, “Hazırladığımız 
proje GEKA tarafından desteklendi. 
Paranın 3 milyon TL’si GEKA 
tarafından karşılanacak, 500 bin TL 
civarında borsa, geri kalan miktarı da 
diğer odalar karşılayacak. Bu projeyi 
Aydın’ın geleceği bakımından çok 
önemsiyoruz” dedi.
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İNCİR
SEVDASI

S emra ve Nuri Ağaçcı çifti, 
çiftçi ailenin bir ferdi olarak 
büyümüş, doğal, sağlıklı 
beslenerek başlamışlar  

hayatlarına ve bu alışkanlıkları bugüne 
kadar büyüyerek süregelmiş. İşlerinde  
vazgeçilmezlerinden biri, kendi 
hayatlarında olduğu  gibi, çevresindeki 
insanlara da sağlıklı ve doğal beslenme 
alışkanlığı kazandırmak. Bu gerekçe ile 
ticaretini yaptıkları, imal ettikleri 
ürünlerin tamamında hep en kaliteli, 
en doğalı tercih ederek, özenle çalışarak 
müşterilerin beğenisine 
sunmaktadırlar.

1994 yılında Semra hanım, ailesi için 
sevgisini katarak hazırladığı “İncir 
Rüyası” adını verdiği ürünle başlıyor 

inovatif ürün yolculukları ve İncir 
çikolatayla buluşuyor.

Nuri Beyi’in eşine olan inancıyla, 
insanları bu güzel lezzetten mahrum 
etmemek adına olan ısrarcı tavrıyla 
yolculuk “İncir sevdası” olarak devam 
ediyor. 

Altı yıllık bir araştırma sonunda “İncir 
sevdaları” heyecanla devam ederken, 
daha da derinleşiyor. İncirle yatıp, 
incirle gözlerini açıyorlar her yeni bir 
güne. Oğullarının okulu sebebiyle 
Eskişehir’e düşüyor yolları. Bir 
kuruyemişçinin önünden geçerken 
incirin en kötü hali gözlerine takılıyor. 
Doğallığından eser kalmamış inciri 
incelerken üzülüyorlar… Bu olay daha 
da korumacı bir tavırla arttırıyor incire 
olan sevdalarını. Herkesin doğal incir 
yemesi gerektiğini düşünerek, mevcut

1994 yılında Semra hanım, ailesi için sevgisini katarak hazırladığı “İncir Rüyası” adını 
verdiği ürünle başlıyor inovatif ürün yolculukları ve İncir çikolatayla buluşuyor.

Nuri Beyi’in eşine olan inancıyla, insanları bu güzel lezzetten mahrum etmemek adına 
olan ısrarcı tavrıyla yolculuk “İncir sevdası” olarak devam ediyor. 



iş yerlerinin arkasındaki yerin tadilatını 
yaptırarak, üretim yeri haline 
getiriyorlar. “İncir Rüyası” insanlarla 
buluşmaya başlıyor. “YİNGARİ” 
markalarını oluşturarak, Türk Patent 
Enstitüsünden tescillerini yaptırıyorlar. 
İncirin doğallığını bozmamak adına 
sadece görselliği için uzun bir süre 
araştırma yapıyorlar. Buldan, Babadağ 
derken Ödemiş’te buluyorlar aradıkları 
kumaşları. Alışılmışın dışındaki 
ambalajlarını  kendi elleriyle 
hazırlıyorlar. 

2009 yılının Ramazan Bayramı 
arifesinde üretim yeriyle birlikte 
“YİNGARİ” satış noktasını açıyorlar. 
Semra Hanım ve Nuri Bey

sabahın ilk ışıklarına kadar üretime devam 
ediyorlar. İşlerini en iyi şekilde, titizlikle, doğallığını 
bozulmadan yapmanın verdiği huzurla varıyorlar evlerine.  
Çikolatayı incir kadar iyi tanımadıkları için bir sürü 
zorluklar çıkıyor önlerine bir, iki, üç deniyorlar olmuyor. 
İncir sevdaları uğruna yılmadan devam ediyorlar, 
zorluklardan güçlenerek çıkıyorlar, yeni birçok ürün 
geliştirerek devam ediyorlar yollarına. Şu anda İncir almak 
için en çok tercih edilen, en güvenilen markaların başında 
geliyorlar. 

Lezzetlerini diğer illere internet aracılığıyla yaptıkları satış 
imkanı ile de ulaştırıyorlar. Şimdilerde incir tadında bir 
heyecanları var. İzmir ve İstanbul’da “YİNGARİ” satış 
noktalarıyla İncir sevdalılarıyla buluşmak için hazırlanıyorlar. 

Yolunuz açık olsun 
İncirle, sağlıkla kalın 

BAŞARI HİKAYESİ
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Aydın Ticaret Borsası, “Kuru İncirde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu 
toplantıya ev sahipliği yaparak Kuru İncir sektöründeki paydaşları bir araya getirdi. 
Kuru incirde yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda sektöre dair çözüm 

yolları da üretildi. 

A ydın Ticaret Borsası, 
üyelerinin sorunlarına 
çözüm bulabilmek adına 
yaptığı sektör toplantılarına 

bir yenisini daha ekleyerek “Kuru 
İncirde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 
Yolları” konusunda sektör toplantısı 
gerçekleştirdi.

Aydın Ticaret Borsası Konferans 
Salonu’nda yapılan 'İncirde yaşanan 
sorunlar' adlı toplantıya, Aydın Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Mustafa Bircan, Efeler Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Esen, 
Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü 
yetkililerinden Mesut Özen, Tariş İncir 
Birliği Başkanı Ahmet Fevzi Aruman, 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Menaşe Gabay, Aydın Ticaret 
Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Bahri Erdel, Aydın Sanayi Odası 
(AYSO) Meclis Başkanı Ercan 
Çerçioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, Aydın Kuru 
İncir İşletmeleri ve İhracatçıları 
Derneği (AKİD) Başkan Yardımcısı 
Kazım Günaydın, Germencik Tariş 
İşletme Müdürü Caner Islak ve incir 
işletmecileri katıldı.

İncir sezonuna dair paydaşların biraya 
gelip kuru incire dair sorunların 
çözümüne yönelik gerçekleştirilen 
toplantının açılış konuşmasını yapan 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Bahri Erdel, toplantının verimli 
geçmesi dileğinde bulunarak kuru incir 
sezonunu öncesi incirin kaliteli ve 
üreticiler açısından kazançlı olmasını 
diledi.

AYDIN İNCİRDE DÜNYA 
LİDERİ BİR ŞEHİR

Aydın’ın incirde marka bir il olduğunu 
ifade ederek konuşmasına başlayan 
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Mustafa Bircan, “Bugün 
dünyada 200’ün üzerinde ülke var ama 
bir şehir ürettiği ürünle dünya lideridir. 
Aydın kuru incirde dünyanın yüzde 
70’ini tek başına sağlayan bir şehirdir. 
Biz Aydınlı ve sektörün temsilcileri 
olarak incirin hak ettiği yere gelmesini 
ve ihracatla ülke ekonomisine katkı 
sağlayan döviz sağlayan bir ürün olması 
nedeniyle çok önemsiyoruz. İncirin 
insan sağlığı açısından da faydası çok 
fazladır. Aydın’da bunu yeterince fazla 
anlatamadık ama diğer ülkelerde 
incirin başka bir yeri olup, sağlıkta 
sindirim sistemini çalıştırmak için 
kullanılan bir meyve haline gelmiştir” 
diye konuştu.

65 BİN TON ÜRETİMİN 
OLMASI BEKLENİYOR

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü olarak incir sezonunda her 

10 günde bir Buharken’ten Germencik’e 
kadar sahada incir bahçelerinde 
yaşanan sorunların tespiti için 
çalışmalar yaptıklarını kaydeden 
Bircan, “Bugün itibariyle 
çalışmalarımız devam etmekte olup 
incirdeki hastalık ve zararlılar 
yönünden önemli bir sorunumuz yok. 
Bu sene iklim şartları uygun olup 
şimdilik her şey yolunda gidiyor. Yalnız 
geçen 2-3 deniz yeli esti ve 
olgunlaşmakta olan incirlerde 
çatlakların oluştuğunu gözledik. Saha 
çalışmalarımıza göre ve hava şartlarının 
uygun gitmesi durumunda bu seneki 
üretimin iyi olacağını düşünüyorum. 
Bu sene hava şartlarının iyi olması 
durumunda 65 bin ton üretimin olması 
bekleniyor. İnşallah 2015 yılı incir 
sezonu incircilerimiz adına olumlu 
geçer” dedi.

AYDIN’IN SEMBOLÜ 
OLAN İNCİRİ BÜTÜN 
DÜNYAYA TANITMAMIZ 
GEREKİYOR

Aydın’ın dünyada eşi benzeri 
bulunmayan endemik bir bitkinin 
üreticisi olduğunu işaret eden Tariş 
İncir Birliği Başkanı Ahmet Fevzi 
Aruman, “Dünyanın hiçbir yerinde 
bulunmayan bu bölgedeki iklim incir 
için vazgeçilmezdir. İncir iklim 
koşullardan çok çabuk etkilenen bir 
üründür. İklim şartlarına karşı 
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yapılması gerekenler ve iklim şartlarını 
bozan etmenler, jeotermal tesislerinin, 
baraj ve göletlerinin incir üzerindeki 
etkileri olup olmadığı incelenmesi 
gereken konular arasında yer alıyor. Bu 
ürünün başka bir alternatifi yoktur. 
İncir bu bölgeye has milli bir ürün olup 
ülkemize milyonlarca dolar döviz 
getiren bir üründür. Bu ürün üzerinde 
para kazanan herkes incirin her geçen 
gün daha kaliteli yetişmesi için elinden 
geleni yapması gerekir. İncir’in Ege 
Bölgesi’nin vazgeçilmez olduğunu ve 
özellikle Aydın’ın sembolü olduğunu 
bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.

İNCİR AYDIN İÇİN 
ÖNEMLİ BİR ÜRÜNDÜR

Aydın'ın en güzel meyvelerinden biri 
olan inciri ve bu konuda karşımıza 
çıkan sorunları tartışmak için bir araya 
gelmekten memnun olduğunu ifade 
eden Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu 
Yüksek Ziraat Mühendisi Mesut Özen 
"İncirin fidan, dikim, ilekleme, 
budama, depolanmasında gibi bir çok 
aşamasında yapılması gerekenleri en 
ince detayına kadar planlamalıyız. Bu 
alanlarda sorunlar yaşadığımız bir 
gerçek ancak buna rağmen Türkiye 
incir ihracatında lider konumda ve 
ürettiği sarı lop incirinin yüzde 
60-70'ini ihraç etmektedir. İhraç edilen 
bu miktardan yaklaşık 200 milyon 
dolar gelir elde ediliyor. Geçen yıl 
itibarı ile 15 bin ton yaş incir ihraç 

edildi bu ihracattan 40 milyon dolar 
gelir kazanılmıştı. Bu nedenle incir 
Aydın için önemli bir üründür ve eğer 
planlı ve organize bir yol izlersek 
incirimizi hep en yüksek kalitede 
tutabiliriz gelir seviyesini 
yükseltebiliriz" dedi.

İNCİR SEKTÖRÜNDE 
LİDER OLMAMIZ, 
TAHTIMIZI 
KORUYACAĞIMIZ 
ANLAMINA GELMEZ

Sarı lop incirinin üretimi için Aydın'ı 
özel kılan bereketli topraklar üzerinde 
yer aldığını söyleyen Mesut Özen "Bize 
rakip olmak için yurtiçi veya yurtdışı 
olsun çalışmalar yapan mecralar 
biliyoruz. Aydın'da iki menderes nehri 
arasında bulunan bölge, sarı lop incir 
üretimi için Aydınlılara bahşedilmiş 
dünyada başka benzeri olmayan bir 
bölgedir. Ama bu biz incir üretiminde 
bulunduğumuz liderlik vasfını 
korumak için çalışmalarımızı her an 
sürdürmeliyiz. Amerika, İsrail gibi 
ülkelerde daha farklı incir çeşitleri 
bulmak için mutasyon çalışmaları 
yapıp elde edilen incirleri piyasaya 
sürülüyor. Maalesef bu olay kavun , 
karpuz, domates gibi ürünlerde 
örneklerini gördük. Şimdi birçok 
sebzenin tohumlarını yurt dışından 
alarak üretiyoruz. İncirimiz bu duruma 
düşmemeli " diye konuştu.

HEDİYELİK İNCİR 
KONUSUNU EN GÜZEL 
SEVİYEYE 
GETİRMELİYİZ

Son olarak konuşma yapan Efeler İlçe 
Tarım Hayvancılık Müdürü Mehmet 
Esen Aydın'ın incir üretiminde kavşak 
noktası olduğunu belirterek "Efeler 
ilçesi olarak incir konusunda çevre 
ilçeler arasında ilk sıralarda 
bulunmadığımız bir gerçek. Üretimde 
denetimlerimiz ve desteklerimiz devam 
ediyor. Üretilen tüm ürünlerle ilgili 
çalışmalarımız var ancak incir bunların 
içinde en önemlilerinden biri. Gıda 
konusu hassas bir konudur temiz 
üretilmesinden, sağlıklı ve kaliteli 
işlenmesine ve muhafaza edilmesine 
kadar iyice özen gösterilmelidir. Şu 
anda gündemimizde hediyelik incir 
konusunu en güzel seviyeye getirmek 
var umarım satışlarımızı artırabiliriz. 
Herkese bereketli sezon diliyorum" 
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından soru cevap 
kısmına geçilerek incir işletmecilerinin 
kuru incir üzerinde yaşadığı sorunlar 
dinlendi. Toplantıda incir üretim 
sezonunda karşılaşılan incirdeki kalite 
düşüklüğünün yaşanmaması için 
alınması gereken tedbirler üzerine uzun 
uzadıya konuşularak yetkililer gerekli 
notlarını aldı. Bu arada ilk yükleme 
tarihi de ele alındı.
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Aydın KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne yeni atanan, 
Sadık Ceyhan Aydın Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu

Aydın KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Sadık Ceylan’ı Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan 
Yardımcısı Kazım Günaydın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz 
Ülgen ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyelerinden Rıza Uyar ve 
Erkan Aslan karşıladı. 

Tanışma ziyaretinde KOSGEB Müdürü Sadık Ceylan; “Borsamızın 
destek ve rehberliğinde hizmetlerimizi daha etkin olarak 
gerçekleştirmek için  gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel Binamızda 
her zaman bizler ve personelimiz ihtiyaç halinde gereken her türlü 
desteğini vereceklerini  belirterek, Borsamız üyelerine yönelik 
olarak KOSGEB Veri tabanı kaydı ve  analiz destekleri konusunda 

işlem yapan personelimiz bulunmaktadır. Ayrıca Borsamız proje 
birimi tarafından “Aydın ili Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” 
konusunda  Tematik Proje başvurusunda bulunularak KOSGEB 
Başkanlığı tarafından sonuçlanmasını beklediklerini ifade ederek,  
yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. 

KOSGEB MÜDÜRÜNE ZEYTİNYAĞI TADIMI 
Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuarları Teknik Müdürü ve 
Tadım Paneli Başkanı Burcu Keser tarafından, KOSGEB Müdürü 
Sadık Ceylan’a Zeytinyağı Tadımı yaptırıldı. Zeytinyağı tadımını 
gerçekleştiren Sadık Ceylan’a Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A. Bahri Erdel tarafından zeytinyağında olması gereken özellikler  
hakkında bilgi verdi. 
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Rize Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılan “TOBB Tarım 
Kurulu” toplantısına Turgutlu Ticaret ve Sanayi  Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Reyhanlı Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Zaroğlu, 
Kumluca Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Durdaş, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı,  Edremit Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdürrahim Tarkan Denizer, TOBB Borsalar 
Müdürü Mühibbet Uludoğan, Karadeniz Ticaret ve Sanayi 
Oda Başkanları, Ziraat Odaları Yöneticileri ve Ziraat Fakültesi 
Öğretim üyeleri iştirak etti.

Moderatörlüğünü Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Erdoğan’ın yaptığı toplantıda Çay, Fındık, 
Kivi ve son dönemlerde tarım alanlarını tehdit eden 
zararlılarla nasıl mücadele edileceği görüşülerek ilgili 
bakanlıklara sorun ve çözüm önerilerinin iletilmesi kararı 
alındı. "  

KOSGEB MÜDÜRÜ SADIK CEYLAN’DAN
BORSAYA ZİYARET

TOBB TARIM KURULU TOPLANTISI
RÝZE’DE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

KARADENÝZ TARIMININ
SORUNLARI RÝZE’DE
TARTIÞILDI
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Aydın Ticaret Borsası, Türkiye ve dünyanın en 
kaliteli üretiminin yapıldığı Aydın'da yılın ilk kuru 
incirini törenle 50 TL'den satın aldı.
Kuru incir satışı için Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Ahmet Bahri Erdel, Sultanhisar ilçesi 
Malgaç Mustafa köyünden Yaşar Kılınç ve İbrahim 
Karabaş, Eğrikavak Mahallesi'den Mehmet 
Sebahattin Metin adlı üreticilerle el sıkıştı. İncir 
üreticileri, bu yılın ilk ürünü olan 70 kilo kuru 
inciri kilosu 50 TL'den Borsa'ya teslim etti.
Törende üreticilere birer adet çeyrek altın takan 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, "Bugün Borsamızda gerçekleştirmiş olduğumuz incir alımına katılan 
herkese Şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim. Bu sezonun Aydınlı incir üreticilerimize, tüccarlarımıza ve emeği geçen 
herkese hayırlı olmasını, bol kazançlı geçmesini diliyorum.” ifadelerine yer verdi.  

İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde, İzmir 
Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın 
Ticaret Borsası işbirliğinde Erbeyli İncir Araştır-
ma Enstitüsü  ile Aydın Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün katkıları ile 
gerçekleştirilen 2015/2016 sezonu Ege Bölgesi 
kuru incir rekolte tahmin çalışması tamamlandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi  
Sayın Özhan Şen, rekolte tahmin raporunun 
detayları konusunda bilgi vererek, 2015/16 
sezonunda 74 bin 505 ton kuru incir 
üretileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

AYDIN TİCARET BORSASI SEZONUN
İLK KURU İNCİRİNİ SATIN ALDI

EGE BÖLGESİ KURU İNCİR REKOLTE
TAHMİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

2015 / 2016 ÜRETİM SEZONU EGE BÖLGESİ KURU İNCİR REKOLTE TAHMİN TABLOSU

SELÇUK
TORBALI
KİRAZ
BEYDAĞ
ÖDEMİŞ
TİRE
SÖKE
GERMENCİK
İNCİRLİOVA
AYDIN-EFELER
KÖŞK
SULTANHİSAR
YENİPAZAR
BOZDOĞAN
NAZİLLİ
KUYUCAK
BUHARKENT
TOPLAM

ÜRETİM BÖLGELERİ

6.130
2.130
9.000

10.200
15.000
36.883

2.182
88.684
37.669
22.872
24.500
20.340
10.400
15.400
95.500
17.390
13.294

427.574

DİKİM ALANI (Da)

95.000
34.680

144.000
213.500
226.250
767.300

34.240
1.444.175

679.500
373.185
545.000
329.200
195.700
430.700

1.819.960
349.505
260.000

7.941.895

NOT 1 : Toplam Meyvelik Alanı ve Toplam Ağaç Sayısı
TÜİK 2014 yılı verilerinden alınmıştır.

NOT 2 : TÜİK verilerine göre Rekolte Heyetinin programında
yer almayan Aydın İlinin Karacasu, Koçarlı, Kuşadası, Karpuzlu
Çine, Didim ilçelerinde ve İzmir Ticaret Borsasının tespitlerine
göre Muğla, Balıkesir, Hatay, Mersin, Antalya, Gaziantep vb.
bölgelerde de kuru incir üretimi yapılmaktadır.

AĞAÇ ADEDİ

758
395
985

1.339
1.419
8.747

293
16.464

6.972
3.403
5.592
3.378
1.339
2.455

16.598
2.590
1.778

74.505

ÜRETİM (Ton)



Aydın Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde
çalışmalarını yürüten Kadın Girişimciler Kurulu
İcra Komitesi ev sahipliğinde, TOBB Ege Bölgesi
Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölgesi 2. Toplantısı
Kuşadası Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

AYDINLI KADIN GİRİŞİMCİLER
AYŞE ARMAN’LA BULUŞTU...

A ydın Ticaret Borsası 
koordinatörlüğünde 
çalışmalarını yürüten Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra 

Komitesi ev sahipliğinde  TOBB Ege 
Bölgesi  Kadın Girişimciler Kurulu Ege 
Bölgesi 2. Toplantısı Kuşadası Ticaret 
Odasında gerçekleştirildi. Toplantının 
açılışında konuşan Aydın Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Başkanı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Esen 
Türker kurulun önemli amaçlarından 
birinin mevcut projeleri hayata 
geçirmek olduğunu ve projeleri bu 
toplantıda paylaşarak bitmiş olan 
projeleri diğer illere de örnek 

olabilmesi adına paylaşabileceklerini 
dile getirdi.

Toplantıya katılan TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sezai Hazır, ilk kuruluşundan buyana 
kurulda olduğunu belirterek girişimci 
için en önemlisinin network olduğunu, 
bir girişimcinin “Bana neyin yararı 
olur?” sorusunu kendisine sorması 
gerektiğini söyledi. Genç Girişimciler 
Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, 
kurulun büyüdükçe güçleneceğini ve 
kurul sayesinde birbirleri arasında iş 
fırsatlarının geliştiğini dile getirdi. 
Kaynağın bol olduğu ama projelerin 

yeterli olmadığını belirten Hazır, yeni iş 
fikirleri nelerdir bulmamız gerektiğini 
ve G3 organizasyonlarına muhakkak 
katılım sağlanması gerektiğini söyledi

Toplantıya; TOBB Genç Girişimciler 
Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi 
ve İzmir KGK Başkanı Aysel Öztezel, 
TOBB Aydın Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanı ve Ege 
Bölgesi Temsilcisi Esen Türker, TOBB 
Afyonkarahisar KGK Başkanı Berna 
Tokman, TOBB Denizli KGK Üyeleri, 
TOBB Kütahya KGK Başkanı Derya 
Erden Çerkeş ve Üyeleri, TOBB Manisa 
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AYDIN İL
KADIN GİRİŞİMCİLER

KURULU

TOBB
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KGK Başkanı Nilgün Tosun ve Üyeleri, 
TOBB Muğla KGK Başkanı Aslı 
Karataş ve Üyeleri, TOBB Uşak KGK 
Üyeleri katıldı.

Toplantının ardından Kuşadası 
Charisma Otel’de katılımcılar ile 

Gazeteci Ayşe Arman tarafından 
“Kendi Rüzgarını Keşfet” konulu 
söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye  Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri 
Erdel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan Aydın 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 

Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Rıza Uyar, 
Genel Sekreter Çimen Mutlu ve Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Şefi/Kagik 
Sekreteri Duygu Ödenir Tükel katıldı. 
Toplantının açılışında konuşan TOBB 
Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı ve Ege Bölgesi 
Temsilcisi Esen Türker kurulun önemli 
amaçlarından birinin mevcut projeleri 
hayata geçirmek olduğunu ve projeleri 
bu toplantıda paylaşarak bitmiş olan 
projeleri diğer illere de örnek 
olabilmesi adına paylaşabileceklerini 
dile getirdi.
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F akat müşteri tanımını  
müşteriye sorduğunuzda 
kandırılan, aldatılan, yalan 
söylenen,  kişi olarak 

tanımlanır. Hastanede doktora hastalar 
sizin müşterinizdir dediğimizde veya 
üniversitede öğretim üyesine öğrenci 
sizin müşterinizdir dendiğinde çok 
büyük tepkilerle karşılaşırsınız. Bunun 
temelinde son yıllarda müşteri 
tanımının müşterilerin yaptığı  tanım 
gibi algılanmasındandır. Aslında 
atalarımız nede güzel söylemiş; 

MÜŞTERİ 
VELİNİMETİMİZDİR.

Müşteri her işletmenin, okulun, 
hastanenin, huzurevinin, fabrikanın 
v.b. temelidir. Müşteri olmadan 
buralarda ne insan çalışır nede hizmet 
ya da ürün üretilir. Demek ki temel 
varlık nedenimiz her ne işi yaparsak 
yapalım müşteridir. Müşteriyi memnun 
edersek; müşteriyi anlarsak, ne 
istediğini nasıl istediğini bilirsek ve 
onun istediği gibi davranırsak müşteri 
bizim en büyük reklamcımız, 
destekçimiz olur.

Müşteri memnuniyeti araştırmaları 
tüketiciyi anlamanın en iyi yollarından 
birisi olup, geriye dönük pazar payı 

araştırmalarının tersine ileriye yönelik 
ölçü araçlarıdır. 

Müşteriyi anlamak müşteriyi iyi 
tanımakla mümkündür. Hatta 
müşterinin yerine şirketin kendisini 
koyabilmesidir. 

"kuruluşların çoğu müşterilerini 
memnun etmekten ziyade pazar 
paylarıyla ilgilenirler. Bu yanlıştır. 
Pazar payı geriye dönük, müşteri 
memnuniyeti ise ileriye dönük bir 
ölçüm aracıdır. Müşteri memnuniyeti 
düşerse, pazar payı da kısa sürede 
düşer.
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Müşteri bir mal veya hizmeti alan,
kullanan kişi veya kurumlara denir.

EĞİTİM

Tevfik BIYIKLI
Tse Eğitim Uzmanı
Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı

MÜŞTERİ
VELİNİMETİMİZDİR!
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Şirketler müşteri memnuniyeti derecelerini takip 
etmeli ve geliştirmelidirler. Müşteri memnuniyeti ne 
kadar yüksekse, pazarda kendilerine ayrılan bölüm o 
kadar geniş olacaktır. Aşağıda bununla ilgili dört 
gerçek sıralanmıştır:

• Yeni müşteri bulmanın maliyeti, mevcut müşterileri 
elinizde tutup onları memnun etmekten beş ile on kat 
daha  fazladır.
• Ortalama bir şirket her yıl müşterilerinin 
%10-30'unu kaybeder.
• Müşteri isteklerinde yapılacak %5'lik bir düzeltme; 
faaliyet gösterilmekte olan sektöre bağlı olarak kar 
oranlarında    %25-85'lik bir artış sağlayabilir.
• Müşteri kar oranı, müşterilerin elde tutulma süresi 
oranında artış gösterir. 

Peki ne yapmalıyız;
Müşteriye karşı algı sürekli açık tutulmalı,
Müşteriyi doğru anladığımızdan emin olunmalı,
Kök sebep ve gidişat ile ilgili müşteriye bilgi 
verilmeli,
Her müşteri özeldir…
Önemsenmek ve ciddiye alındığını hissetmek olumlu 
intiba bırakacaktır.
Şikayetler fırsatlara dönüştürülmeli,
Kök sebep doğru tespit edilmeli,
Özgün çözümler üretilmeli,
Uygulama adımları gözden geçirilmeli,
Geri beslemeler ve eğilimler mutlaka
doğru okunmalı…

bir kısmı göstermektedir ki şikâyet 
konusunda tüketiciler pek hevesli 
değiller. Birçok araştırma göstermiştir 
ki tüketiciler memnun olmadıkları 
ürünler hakkında şikâyetçi olmaktansa 
daha yıkıcı bir hamle yapmakta ve ya 
markayı terk etmekte ya 
memnuniyetsizliğini çevresindekilerle 
paylaşmakta ya da her ikisini birden 
yapmaktadır. Yalnızca çok küçük bir 

kısım şikâyetlerini doğrudan 
doğruya yönetime ulaştırmakta ya 

da bu zahmete katlanmaktadır.

Müşteriler;

• Şikayet etmek için ekstra bir 
çaba gerekmediği
• Sarf edecekleri çabanın 
karşılığını alacaklarına 
inandıkları
• Yapılacak işlemin yarar ve 
maliyetine inandıkları

• Piyasa şartlarının elverişliliği, yasal 
yaptırımların uygun olduğu durumlarda 
şikayette bulunmaktadır.

Şikâyette bulunmak için dakikalarca 
telefonlarda beklemek; problemi 

defalarca farklı farklı kişilere anlatmak 
ya da şikâyetini yazmak için köşe bucak 
şikâyet formu ve benzeri formları 
aramak hiçbir müşteri için cazip 
değildir. Yine hiçbir şikâyete cevap 
vermeyen bir firmaya yapılacak olan 
şikâyetler sonuçsuz kalacağından 
müşteri daha baştan şikâyet etmekten 
vazgeçecektir. Şikâyetin müşteriye hem 
maddi hem manevi bir maliyeti vardır. 
Örneğin şikâyet için ayıracağı zaman ya 
da ürünü değiştirmesi için gitmesi 
gereken yere ulaşım masrafı ve yine 
zaman kaybı önemli birer maliyettir. 
Tüketici hakları gibi uygulamalar ve 
yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda 
tüketiciler şikâyet etmeye daha 
eğilimlidirler. Kuruluşların bu noktada 
atacağı en önemli adım birinci ve ikinci 
durumu mümkün olduğu kadar 
elverişli hale getirerek müşterilerini 
şikâyete teşvik etmektir. çünkü müşteri 
şikâyetleri alınabilecek en güzel 
geribildirimdir. Kim size ürününüzü ya 
da hizmetinizi kullanan bir müşteriden 
daha iyi bir geribildirim verebilir?

Bir ürün ya da hizmetten memnun 
kalınmadığı takdirde müşterinin 
vereceği tepki çeşitlilik göstermektedir. 
Verilen tepki müşterinin beklentilerine, 
karakteristik yapısına, zaman-para 
kıstasına göre değişmektedir. Ancak 
yapılan tüketici araştırmalarının büyük 



EĞİTİM

50 Aydın Ticaret Borsası Ağustos 2015»

karşılandı. Bu standardın yalnızca 
kılavuzluk prensipleri bile uygulandığı 
takdirde müşterilerimize karşı 
sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi 
müşterilerimize taahhütleri
mizi tanımladığımızı gösterir.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
Standardı yayınlandığından beri çok 

yoğun bir şekilde TS ISO 10002 
belgelendirmeleri devam etmektedir. 
Bu standarda göre  belgelendirilen 
kuruluşların ortak görüşü kendilerini 
müşterilerine karşı daha iyi ifade 
edebildikleri  ve  prestijlerini 
arttırdıklarıdır. 

TS.ISO.10002 MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET 
YÖNETİM SİSTEMİ standardı 2006 
yılında TÜRK STANDARDLARI 
ENSTİTÜSÜ  tarafından Türkçe ye 
çevrilerek yayınlandı. Dünyada da 
büyük  ses getiren bu Standard 
ülkemizde de oldukça yoğun bir ilgiyle 

baskı, Braille veya teyp gibi alternatif 
formatlar dahil olmak üzere, ürünün 
sunulduğu veya sağlandığı format veya 
dilde, mevcut olmalıdır

Cevap verebilirlik
Şikayetin alınmış olduğu şikayetçiye 
derhal bildirilmelidir.

Şikayetlere aciliyetlerine göre kısa 
sürede cevap verilmelidir. Örnek olarak 
önemli sağlık ve güvenlik durumları 
derhal ele alınmalıdır. 

Şikayetçilere nazikçe davranılmalıdır ve 
şikayetlerin ele alınması prosesindeki 
ilerlemeler hakkında bilgi verilmelidir.

Objektiflik 
Her bir şikayet, şikayetlerin ele alınması 
prosesi esnasında, adil, objektif ve 
tarafsız şekilde değerlendirilmelidir
 

Ücretler
 Şikayetlerin ele alınması prosesinin 
değerlendirmesi şikayetçi için ücretsiz 
olmalıdır.

Gizlilik
Şikayetçi ile ilgili, kişisel bilgiler gerekli 
olduğunda, sadece kuruluş içerisinde 
şikayetin ele alınması amacıyla elde 
edilebilir olmalıdır ve müşteri veya 
şikayetçi bunun açıklanmasına açıkça 
rıza göstermedikçe, bunlar 
açıklanmamalıdır.
 

Müşteri odaklı yaklaşım 
Kuruluşun uyarlaması gerektiği müşteri 
odaklı yaklaşım şikayetleri dâhil olmak 
üzere geri bildirime açık olmalıdır ve 
yaptığı işlemlerle şikayetleri çözme 
taahhüdünü göstermelidir.

Şeffaflık
Müşterilere, personele ve diğer ilgili 
taraflara şikayetin nasıl ve nerede ele 
alınacağına dair bilgi, yeterli şekilde 
ilan edilmelidir.

Erişilebilirlik 
Şikayetleri ele alma prosesi bütün 
şikayetçiler için kolayca erişilebilir 
olmalıdır. 

Şikayetlerin yapılması, çözüme 
ulaştırılması ayrıntıları hakkında 
bilgiler verilmelidir. 

Şikayetleri ele alma prosesi ve destek 
bilgisi kolay anlaşılabilir ve 
kullanılabilir olmalıdır. 

Bilgi açık bir dilde olmalıdır. Şikayet 
yapmaya yönelik bilgi ve yardım, 
şikayetçiler için dezavantaj 
oluşturmayacak şekilde, büyük boy 

TS.ISO.10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE
ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ standardı kılavuzluk prensipleri;
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Doktor arkadaşım “Teyfik hocam sizin 
yüzünüzden başımız dertten 
kurtulmuyor” diye serzenişte 
bulunmuştu. “Hayırdır, hocam ne 
yaptım” diye sorunca “bu müşteri 
memnuniyeti yönetim sistemini 
başımıza sardın garip garip şikayetler 
geliyor” dedi. Ben de;  nasıl bir şikayet 
geliyor diye iyice merak içindeyim 
arkadaşımız devam etti; “Şikayet 
dediysem, hasta odasındaki televizyon 
kumandası arızalıymış. Artık insanlar 
bunu bile şikayet ediyorlar” dedi. Ben 
de biraz tebessümle “Bu ne güzel 
şikayet hocam” diye karşılık verdim. 
Düşünsenize değerli okurlar 
müşterilerimiz tıbbi hizmetlerden, 
doktordan, hemşireden, sağlık 
memurundan, yönetimden, otelcilik 
hizmetlerinden şikayetçi değil. Artık 
hastane olarak bunları aşmışsınız. 
Müşteri beklentisi o kadar yükselmiş ki. 

Müşteriniz bu şikayetle böyle bir 
hastanede televizyon kumandası 
arızalı olur mu diyor. Artık 
müşterilerimizin beklentilerinin 
sonsuz olduğunu anlamaya başladık. 
Her halde insan olmanın en güzel 
yanlarından biri de bu hep daha 
iyisini istemek ve daha iyisini bulmak

Müşterilerimiz önemsedikleri 
insanlara ve önemsedikleri yerlere geri 
bildirimde (şikayet, memnuniyet, 
öneri) bulunurlar. Müşterilerimiz 
tarafından önemsenmek ve hep ama 
hep daha iyisini velinimetimize 
sunabilmek dileklerimle ...

Hesap verebilirlik 
Kuruluş, kuruluşun şikayetleri ele 
almanın açık bir şekilde teşkil edilmiş 
olduğuyla ilgili faaliyetleri ve kararları 
için hesap verebilirliği ve bunları rapor 
etmeyi sağlamalıdır.
 

Sürekli iyileştirme 
Şikayetleri ele alma prosesinin ve 
ürünlerin kalitesinin sürekli 
iyileştirilmesi kuruluşun daimi hedefi 
olmalıdır.

Aslında bu dokuz prensibi şirket 
prensibi olarak benimsersek başarı ve 
mutluluk bizi bulacaktır. 
Denizli Servergazi Hastanesi’nde 
TS.ISO.10002 müşteri memnuniyeti ve 
şikayet yönetim sistemi  tetkiki 
sırasında yönetim temsilcisi olan 
doktor arkadaşımız ile aramızda geçen 
konuşmayı sizlerle paylaşmak istedim;
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