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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Aydın Ticaret Borsası’nın birlikte yaptığı 
organizasyon çerçevesinde, Diyarbakır Sur İlçesinde terör örgütüne karşı 
yapılan operasyonda görev alan Polis ve Asker arkadaşlarımıza moral 
verdik.

Aydın Ticaret Borsası 135 üyesini 14-17 Nisan 2016  tarihleri arasında 
Antalya Expo Center’de gerçekleşen Uluslararası katılımlı “Türkiye Doğal 
Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri” fuarıyla buluşturdu. 

Bu yıl 6. sı gerçekleşen Olivtech Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri 
Fuarında Aydın Ticaret Borsası Yerini Aldı
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kullanılabilir. Reklam içeriklerinden reklam verenler sorumludur.
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BAŞKAN’DAN

Ahmet Bahri Erdel 
Meclis Başkanı 

Aydın Ticaret 
Borsası 
Laboratuvarları, 
incir ihracatına 

yönelik olarak tek birim 
halinde kurulmuş ve zaman 
içerisinde hızlı bir gelişim 
göstererek 6 birime ulaşmıştır. 
Kurulduğu günden bu yana 
gıda ve çevre sektörüne 
deneyimli kadrosu ile 
hizmet vermektedir. Uzman 
personelleri sektörde faaliyet 
gösteren diğer laboratuvarları 
denetleyebilecek pozisyonlarda 
görevler yürütmektedir.

Yaklaşık 450 parametre 
analiz ile tüm Türkiye geneline 
hizmet veren laboratuvarımız 
gerekli olan bütün 
parametrelerde TÜRKAK’dan 
akreditedir. Türkiye’nin ilk 
akredite laboratuvarlarından 
biri olan laboratuvarımız 
ilk akreditasyonunu, Alman 
Akreditasyon Kurumu DAR/
DAP dan almıştır. 

Gıda analiz 
laboratuvarımızda gıdaların 
tüm analizleri yapılmakta 
olup, müşteri portföyünü 
ihracatçılar, otel ve catering 

firmaları, gıda fabrikaları, 
ulusal market zincirleri 
oluşturmaktadır. Çevre Analiz 
Laboratuvarımız hem Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’ nın 
hem de Sağlık Bakanlığı’ nın 
referans laboratuvarıdır. 

Gıda Kontrol 
Laboratuvarımızda bütün 
gıdaların ( meyve, sebze ve 
ürünleri, bal, zeytinyağı ve 
diğer tüm yağlar, et ve et 
ürünleri, süt ve süt ürünleri, 
un ve unlu mamülleri, su 
ürünleri, hazır yemek ve 
mezeler, tahıl, bakliyat ve 
ürünleri, otel ve restoran 
mutfakları yemekleri, 
konserveler v.b) ihracat 
analizleri, TSE ve/veya Türk 
Gıda Kodeksine uygunluk 
analizleri yapılmaktadır.

Çevre Kontrol 
Laboratuvarımızda 2008 
yılından beri bölgemizdeki 
oteller, yazlık siteler, 
belediyeler ve diğer 
işletmelerin ihtiyaç duyduğu 
su / atık su, kullanma suyu ve 
havuz suyu analiz hizmetini 
sunmaktadır. Bu hizmeti ise 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı adına 
denetim ve resmi 
istek analizleri olarak 
gerçekleştirmektedir. 
Özellikle yazlık 
siteler ve otellerin 
arıtma tesislerinin 
kontrolü ve yine 
otellerin havuz suyu 
analizleri Bakanlık 
adına tarafımızca 
yapılabilmektedir.

Laboratuvarımız 
üstün hizmet 
kalitesi ve hizmet 
anlayışı ile müşteri 
memnuniyeti odaklı 

çalışmaktadır. Bu nedenle 
de tüm analizlerinde 
uluslararası geçerliliği olan 
akredite bir laboratuvar 
olmayı hedeflemiştir. Müşteri 
memnuniyetine verdiğimiz 
önem nedeniyle, Türkiye’ 
den sadece 4 panelin listeye 
girebildiği, uluslararası 
arenada zeytinyağında duyusal 
analizler konusunda dünyanın 
en iyi 70 panelinden biri olmayı 
başarmıştır.

Tadım panelimiz 2008 
yılından beri kendini 
geliştirmeye ve sektöre hizmet 
vermeye devam etmekte olup, 
tadım uzmanlarımız yurtdışı 
ve yurtiçi yarışmalarda jüri 
olarak görevler almaktadır. Bu 
yarışmalardan bazıları Türkiye’ 
de Zeytindostu Derneği’ nin 
düzenlemiş olduğu, Zeytinyağı 
yarışması ve bir diğeri ise 
uluslararası bir yarışma olan 
ve İspanya’ da yapılan Mario 
Solinas yarışmasıdır.

Yeterlilik Testleri bir 
Laboratuvarın doğru ölçüm 
yaptığını gösteren en önemli 
kanıttır. Laboratuvarımız 

her yıl zorunlu uluslararası 
yeterlilik testlerine katılarak 
bu testlerde tüm dünya 
laboratuvarları arasında 
her zaman ilk beşe girmeyi 
başarmıştır. Ülkemizde bu 
tarz yeterlilik testi düzenleyen 
kurum sayısının az olması 
sebebiyle laboratuvarımız 
2011 yılından beri bu çevrimi 
düzenleyerek, Ülkemizde 
bu hizmeti veren 3 kurum 
arasında yerini almıştır. 

Aydın Ticaret Borsamız 
tarafından yürütülen, KOSGEB 
tarafından desteklenen 
“Zeytinyağı Pazar Payının 
Arttırılması” projemiz 
kapsamında laboratuvar 
tadım panelistlerimiz, il il 
dolaşarak kaliteli zeytinyağının 
duyusal özellikleri ve faydaları 
hakkında bilgilendirme 
etkinleri yapmaktadır. Şu 
ana kadar  Ankara, Samsun, 
Konya, Afyonkarahisar, 
Isparta, Denizli, Edirne, 
Tekirdağ ve Sivas olmak üzere 
9 ilde etkinlikler başarı ile 
tamamlanmış olup yaklaşık 
9000 kişiye ulaşılmış ve 
zeytinyağı hak ettiği şekilde 
tanıtılmıştır.

AYTB Aydın Laboratuvarları 
sayesinde ihracatçılarımız 
kalitesinden emin olduğu 
ürünüyle uluslararası arenada 
daha iyi rekabet edebilecek, 
üreticilerimiz daha kaliteli 
gıda üretecek, halkımız 
daha sağlıklı ürün tüketecek 
ve gelecek nesillerimiz 
daha temiz bir çevrede 
yaşayabileceklerdir. 

Saygılarımla,
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BAŞKAN’DAN

Adnan Bosnalı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Günümüzde tüm 
ticari işletmelerde 
olduğu gibi, 
tarımsal işletmeler 

için de rekabet üstünlüğü 
son derece önemlidir. 
Tarımsal işletmelerin rekabet 
üstünlüğü elde etmeleri ve 
bunu koruyabilmelerinde 
depolamanın önemi büyüktür. 

Lisanslı depoculuk 
sistemi, tarımsal ürünlerde 
belli bir standartta, sigortalı 
ve sağlıklı biçimde koruma 
ve pazarlamaya olanak 
sağlayarak, ürünlerin kalite 
ve gerçek değerleri ölçütünde 
fiyatlandırma yapabilmeye 
imkan sunmaktadır.  Lisanslı 
depoculukla nakliye 
maliyetleri ve ürün kaybının 
azaltılması, ürün ticaretinin 
kayıt altına alınması, ürününü 
hasat dönemi sonrasında 
satmak isteyen üreticiye depo 
sağlanarak, üreticinin ihtiyacı 
olduğu dönemde ürününün 
değerlendirmesine imkan 
sunularak, piyasadaki mamul 
arzının daha uzun bir döneme 
yayılmasını sağlanmaktadır. 
Lisanslı depoculuk sistemi 
sayesinde, üreticiler depo 

kurma masraflarından 
kurtularak en yakın lisanslı 
depoyu kullanabilmekte; 
üretici ürününü dar bir 
piyasada değil, elektronik 
ortamda ürün senedinin işlem 
gördüğü borsada pazarlama 
ve çok sayıda alıcı ile bir 
araya gelme, daha yüksek 
gelir elde etme olanağına 
kavuşmaktadır. 

Sistem sayesinde, alıcı ve 
satıcılar daha geniş bir alanda 
ürünlerinin gerçek değerine 
göre fiyatlandırılmasına ve 
işlem hacimlerinin artışına 
katkı sağlamaktadır. Modern 
Borsacılık bunu gerekli 
kılmaktadır.

Lisanslı depoculuk sistemi 
Türk tarım piyasalarındaki 
ürünlerin finans piyasalarına 
ve tarım ürünleri borsasına 
açılımını sağlayarak, ürün 
senetlerinin  bankalara 
teminat verilerek çiftçilerin 
rahatlıkla kredi almasını da 
sağlamaktadır. 

Resmi olarak dünyada 
bilinen ilk vadeli işlem 
piyasası Dojima Pirinç Ticaret 

Borsası tarafından 1730 yılına 
Osaka’da kurularak, Osaka 
pirinç borsasında yapılan 
forward sözleşmeler resmen 
tanınmıştır. 

Ülkemizde tarımsal 
ürünlerin sağlıklı 
koşullarda depolanmasının 
sağlanabilmesi için 2004 
yılında Dünya Bankası ile 
ortaklaşa “Birliklerde Lisanslı 
Depoculuğu Geliştirme 
Projesi” kapsamında 2005 
yılında 5300 Sayılı Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu (TÜLDK) kabul 
edilmiştir. Kanun ile tarım 
ürünlerinin ticaretini 
kolaylaştırmak, ürünlerde 
ve depolamada standart 
bir sistem oluşturmak, 
ürünlerin güvenliğini 
sağlamak, kalitesini korumak 
amaçlanmaktadır. 5300 Sayılı 
Lisanslı Depoculuk Kanunu ile 
depolanacak tarım ürünleri; 
depolanmaya uygun özellikteki 
hububat, pamuk, bakliyat, 
tütün, yağlı tohumlar, bitkisel 
yağlar, fındık, şeker gibi 
standardize edilebilen ham ve 
işlenmiş tarım ürünleri olarak 
ifade edilmiştir. 

Türkiye’de buğday ve 
pamuk pilot ürünler olarak 
seçilmiştir ve Konya, Eskişehir, 
Polatlı, Edirne, İzmir, Adana, 
Şanlıurfa ve Gaziantep Ticaret 
Borsaları proje kapsamında 
yer almıştır. Proje için 
sağlanan Dünya Bankası 
kredileri, hazırlanan “Yatırım 
Programları” kapsamında 
projede yer alan borsaların 
otomatik numune alma, 
otomatik tartma, laboratuvar, 
bilgi işlem, kantar vb. 
yatırımları için kullanılmıştır. 

İncir, kestane,  zeytin, 
zeytinyağı, pamuk gibi pek 
çok yerel zenginliklerimizin  
İlimizde de benzer 
şekilde lisanslı depolarda 
değerlendirilmesi Borsamızın 
gelecek dönem çalışmalarına 
esas teşkil edecektir.

Bu vesile ile tarımsal 
ürünlerimizde kalite ve rekolte 
artışı, üyelerimize de bol 
kazançlar dilerim.

Saygılarımla,

LİSANSLI DEPOCULUĞUN 
TİCARETTEKİ ROLÜ
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HABER

AYDIN
TİCARET
BORSASI 
MİLLETVEKİLLERİNE TALEPLERİNİ İLETTİ

Aydın Ticaret Borsası Heyeti 25. 
Dönem Aydın Milletvekilleri Mehmet 
Erdem, Abdurrahman Öz, Mustafa 
Savaş, Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız 
ve Deniz Depboylu’ya hayırlı olsun  
ziyaretinde  bulundular.

Aydın Ticaret Borsası Heyetinde Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı 
Kazım Günaydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Caner Işlak, 
Ali Çevik, Mustafa Akdam ,Rıza Uyar ve Erkan Aslan  yer aldı. 
Ziyarette  Borsa üyelerinin ve Zeytinyağı, Pamuk, İncir ile Künar 
(Fıstık Çamı) sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konusunda 
taleplerde bulunuldu. 

Aydın Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 
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  zeytinyağında 
hile yaparak, tüketiciyi yanıltmakta ve insan sağlığını göz ardı 
etmektedirler.  İçine başka maddeler koyularak 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 para cezası ile 
cezalandırılarak, tahşiş yaptığı ilan edilse dahi, firmaların birden 
fazla markası olması dolayısıyla diğer markaları ile piyasaya 
zeytinyağı adı altında yağları sürmeye devam etmektedirler.  

Ülkemiz yeni plantasyonlarla 180 milyon ağaç varlığı ile 
önümüzdeki yıllarda 450-500 bin ton civarında zeytinyağı elde 
edecektir. Ancak ülkemizde yapılan tağşişler nedeniyle, en fazla  
Zeytinyağı üreten ülkeler içinde yer almamıza karşın,  diğer üretici 
ülkelerle karşılaştırıldığında, halen kişi başına tüketim miktarı 
son derece düşük seviyede kalmaktadır. Diğer üretici ülkeler ile 
kıyaslanmayacak kadar düşük iç tüketim miktarı seviyesi, daha 
da düşme tehlikesi ile karşı karşıyadır  Aynı zamanda  sağlığımız 
için önemli bir yere sahip zeytinyağımıza kara bir leke olarak 
kalacaktır. 

Ülkemizde Zeytinyağı fiyatları ile diğer bitkisel yağlar 
arasındaki fiyat farkı açıldıkça sahtekarlıklar  daha çok ortaya 
çıkmaktadır. Zaten yıllardır  var olan tağşişli yağlar, diğer bitkisel 
yağlarla arasındaki fiyat farkı açıldıkça iyice artmıştır. Kötü 
niyetli kişiler tarafından, dürüst çalışanların hakkını gasp edip, 
zeytinyağına başka maddeler ve yağlar karıştırarak satıldığında 
ciddi bir cezası yoktur. Sadece 14 bin 649 TL gibi bir miktar 
ceza uygulanmakta erken ödemelerde de %25 gibi bir indirim 
sağlanmaktadır. 
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HABER

PAMUK’TA 
UYGULANAN KDV 
TEVKİFATININ 
KALDIRILMASI 
GEREKMEKTEDİR. 

Tağşişli yağların nitelikli bir suç haline gelmesinin sağlanması, 
tağşiş yağ ticareti yapanların ise nitelikli suçlar kapsamında 
cezalandırılması veya Ekonomik suçlar kapsamında tağşişli 
yakalanan yağ miktarı ile orantılı ciddi anlamda caydırıcı para 
cezası uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda tağşişli yağ 
ticareti yapanların  diğer markaları ile tekrar piyasaya tağşişli 
yağ sürmesinin önüne geçilmesi amacıyla belirli bir sure diğer 
marka adlarıyla dahi ticaret yapamaması şeklinde bir koruma 
getirilmelidir. Bu şekilde  dürüst çalışan firmalarımız, parasının 
karşılığını alır, tüketici yanıltılmaz ve sağlığı korunur. İfadelerine 
yer verdi.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur; 14.04.2012 tarih 
28264 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 117 Seri No’lu Katma 
Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; “KDV mükellefleri tarafından 
Tebliğin (3.2.5.2.) bölümünde belirtilen malların, Tebliğin (3.1.2.) 
bölümünde sayılanlara tesliminde, 9/10 oranında KDV tevkifatı 
uygulanmaktadır. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını 
belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (13) eki 
(II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına 
giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.”       

Bu tebliğe göre,  Elyaf Pamuk teslimlerinde kısmi tevkifat 
uygulanmaktadır. 

Tüccar tarafından alınan Elyaf Pamuk, aynı ay içerisinde 
satılmadığı takdirde, mal alımında ödenen tevkifatın, mal 
satımından sonra kesilen fatura ile tahsil edilememesi bu emtianın 
ticaretinde mağduriyet oluşturmaktadır. Bu sebeple Elyaf Pamukta 
uygulanan kısmi tevkifatın kaldırılması gerektiğini ifade ettiler. 
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KÜNAR (FISTIK ÇAMI) 
TARIM ÜRÜNÜ OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı 
son olarak, İlimiz sınırları içerisinde yıllık ortalama 182 ton Künar 
(Fıstık Çamı) üretimi gerçekleştirilmektedir. Ürünümüzün yaklaşık 
%85’i ihraç edilmektedir. Orman tali ürünü olan Künar’ın, (Fıstık 
Çamı) Tarım ürünü olarak değerlendirilmeye tabi tutulması ve 
Katma değeri yüksek ürünümüzün öncelikli yatırım kapsamında 
5. Bölge desteklerinden yararlandırılmasını talep ettiklerini 
belirterek, ziyaretlerini sonlandırdılar. 

25. Dönem Milletvekilleri Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz, 
Mustafa Savaş, Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Deniz Depboylu 
Aydın Ticaret Borsası tarafından iletilen konularda çalışmaların 
takipçisi olacaklarını ifade ettiler. 

KURU İNCİR’DE PRİM 
DESTEĞİ ŞART 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyesi Caner Işlak;  Aydın ilimiz, 
incir üretimdeki % 61’ lik pay ile, Türkiye incir üretiminde ilk 
sırada yer almaktadır. Besin değerinin, faydalarının yanı sıra, 
içerdiği yüzlerce çekirdeğin her birisi birer genetik şifredir. İlimiz 
ekonomisinde önemle yere sahip yerel değerimiz olan incir de, 
üretici ve  ihracatçıya  prim desteği uygulanması gerekmektedir. 
İfadelerine yer verdi.
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Aydın Ticaret Borsası tarafından 
zeytinyağı tanıtım ve zeytinyağı konusunda 
halkı bilinçlendirme çalışmaları 
kapsamında Aydın basını da eğitimden 
geçti. Zeytinyağı tadım kursuna katılan 
Aydınlı gazetecilerin damak tadı güvenilir 
çıkarken eğitimi başarı ile tamamlayan 
Aydın Basını zeytinyağı tadımı konusunda 
sertifika aldılar. Oldukça neşeli geçen 
tadım kursuna basın mensupları ile birlikte 
katılan Aydın Ticaret Borsası Başkanı 
Adnan Bosnalı, sağlık ve tıp alanında altın 
sıvı olarak bilinen zeytinyağının sadece 
ticari açıdan değil sağlık açısından da çok 
önemli olduğunu söyledi. 

Aydın Ticaret Borsası toplumda gerçek 
zeytinyağının tüketilmesi için başlattığı 
eğitim programı kapsamında uluslararası 
yetkili 70 laboratuardan biri olan Aydın 
Ticaret Borsası Laboratuarı tarafından 
Aydın’da görev yapan gazeteciler eğitimden 
geçirilerek zeytinyağı tadım uzmanı oldu. 
Verilen eğitimde farklı zeytinyağlarını tadan 
gazeteciler eğitim sonunda katılım belgesi 
aldılar.

Aydın’da görev yapan gazeteciler için 
Aydın Ticaret Borsası tarafından ‘Zeytinyağı 
duyusal eğitim’ programı düzenlendi. 
Ticaret Borsası’ndaki eğitim programına 
Borsa Başkanı Adnan Bosnalı’nın yanı sıra 

gazeteciler katıldı. Programda gazetecilere 
uygulamalı eğitimi Aydın Ticaret Borsası 
Laboratuar Hizmetleri A.Ş. Müdürü tadım 
paneli başkanı Burcu Keser verdi.

‘ANADOLU KARIŞIMI GERÇEK 
ZEYTİNYAĞI ZANNEDİYOR’

Eğitimden önce konuşan Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydınlılar adına öz eleştiri yaparak 
zamanında Aydın’dan Anadolu’ya hep 
karışım (tağşiş) yağlar gönderildiğini 
belirterek bugün Anadolu’da gerçek 
zeytinyağının kabul görmediğini belirtti. 

Anadolu insanın 
zeytinyağı tüketimini 
artırmak ve gerçek 
zeytinyağı tadını 
tattırmak için 
zeytinyağı tanıtım 
ve tadım günleri 
düzenlediklerini 
hatırlatan Adnan 
Bosnalı, “Türkiye’nin 
20 farklı ilinde 
zeytinyağı tanıtım 
ve tadım günleri 
düzenliyoruz. 
Maalesef zamanında 
kendi ayağımıza 

sıkmışız ve Anadolu’ya karışım yağ 
göndermişiz. Maalesef bugün Anadolu 
insanı gerçek zeytinyağının tadını 
bilmiyor. Karışım yağları gerçek zeytinyağı 
zannederek tüketiyor. Yemeklik gerçek 
zeytinyağlarını ise karışım olarak biliyor” 
dedi.

Önce iyi bir zeytinyağının nasıl elde 
edildiğini anlatan Burcu Keser, daha sonra 
uygulamalı olarak gazetecilere tadım 
yaptırdı. Zeytinyağının mekanik işlemlerle 
elde edilen bir ürün olduğunu belirten 
eğitmen Burcu Keser, diğer tüm bitkisel 
yağların kimyasal işlemlerden geçerek elde 
edildiğini dikkat çekti.

“ÇUVALLARDA BEKLETİLEN 
ZEYTİNLERDEN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI 
OLMAZ”

Kaliteli zeytinyağının elde edilmesini 
de anlatan Burcu Keser, “Kaliteli bir 
zeytinyağının elde edilmesi zeytinin 
toplanmasından başlayan bir süreç ile 
başlar. Zeytine toplarken sırıklı vurup 
darbeye maruz bıraktığımızda, ya da yere 
düşürerek zarar verdiğimizde o üründen 
kaliteli bir zeytinyağı elde edemeyiz. Diğer 
yandan zeytinler çuvallarda bekletilirse, 
elde edilen zeytinyağları plastik 
damacanalarda saklanırsa ve zeytinyağları 
güneş gören sıcak ortamlarda bekletilirse 
o zaman da kalitesiz bir ürün elde ederiz” 
dedi.

Zeytinyağı kaliteleri konusunda da 
bilgi veren Burcu Keser, “Zeytinyağı 
0-8 dizem arası en kaliteli yağdır sızma 
zeytinyağı olarak tabir ediliyor. 2 asite 
kadar yemeklik yapılabilir fakat 2 asitten 
sonrası yemeklikten çıkıp ham yağ oluyor. 
Ve rafineye gidiyor” dedi.

“KALİTELİ ZEYTİNYAĞININ 
İNCELİKLERİNİ ÖĞRENDİLER”

Farklı farklı yağlardan tadan 
gazetecilerde eğitmen Burcu Keser’nın 
verdiği bilgiler doğrultusunda 9 farklı 
numune zeytinyağı içerisindeki kötü ve 
iyilerini bulmaya çalıştılar. En iyi yağ 
olarak gerçek memecik zeytinyağını seçen 
gazeteciler İtalyan zeytinyağının tadını 
da beğenirken memecik türünün yağını 
tutmadığını belirttiler. Gazeteciler aldıkları 
pratik ve uygulamalı eğitim ile uygulamalı 
olarak kaliteli zeytinyağın nasıl olması 
yönündeki incelikleri öğrendi.

AYDIN’DA GAZETECİLER DE ZEYTİNYAĞI 
TADIM UZMANI OLDU 

AYDIN BASININ 
DAMAK TADI 
GÜVENİLİR 
ÇIKTI
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AYDIN’IN İLK UR-GE PROJESİ 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafıdından 
desteklenmeye uygun bulunan, “Aydın İli 
Gıda Sektöründe Markalaşma, Tanıtım ve 
Uluslararasılaşma Odaklı İşbirlikleri ile 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” projesinin ilk 
çalışması, Aydın Ticaret Borsası (ATB)’nda 
yapıldı. Projeyle Aydın’ın 17 firmasının 
uluslararası alanda beş ülkeyle işbirliği, 
sürdürülebilir ihracat yapabilmesi ve 
uluslararası rekabet gücünü geliştirmesi, 
gıda sektöründe markalaşma, tanıtım 
ve uluslararasılaşma odaklı işbirlikleri 

sağlanacak. Firmaların hem ekonomisini 
hem de vizyonunu geliştirecek olan 1 
milyon 570 bin dolarlık proje 36 ay sürecek. 
Firmalara, proje kapsamında devlet 
tarafından %75 destek sağlanacak.

Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi (URGE) programı 
kapsamında, Aydın Sanayi Odası ortaklığı 
ve TOBB Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu 
destekleriyle ATB tarafından hazırlanıp 
başvurusu yapılan proje, Ekonomi 
Bakanlığı tarafından desteklenmeye 
uygun görülmüştü. Projeye katılan firma 
yetkilileri, bir toplantıyla bilgilendirildi. 
İlk etapta firmaların ihtiyaçları tespit 
edilecek. Bunun için firmalarla 2,5 ay 
sürecek bir çalışma yapılacak. Çalışmaya 

katılan Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, bu tür 
projelere katılım ve destek istedi. Sanayi 
Odası ile başlattıkları bu çalışmanın, İl 
Kadın Girişimciler Kurulu destekleriyle 
devam ettirildiğini belirten Bosnalı, 
“Şirketlerin uluslararası pazarlarda 

rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim, 
danışmanlık, alım heyetlerinin ilimizi 
ziyareti, yurtdışı pazarlama programları 
giderlerinin desteklenmesi amacıyla 
2015 yılında Borsamız başvurusu, Aydın 
Sanayi Odası ve Kadın Girişimciler Kurulu 
desteğiyle Ekonomi Bakanlığı’na sunulan 
URGE projemiz, desteklenmeye uygun 
görülmüştü. Aydın’da kuru incir ve zeytin 
sektöründe faaliyet gösteren 17 firmamızın 
sürdürülebilir ihracat yapabilmesi, şirket içi 
yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun 

hale getirilmesi, şirketlere sistematik 
dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği 
kazandırılması, hedeflenen yeni pazarlarda 
ihracata başlamalarını sağlayarak 
uluslararası rekabet gücünü geliştirmesi 
amacını taşıyan projemiz başladı. Bu 
projeyle firmalarımız uçuşa geçecek.” dedi.
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AYDIN TİCARET BORSASI
AFYONLULARA  ZEYTİNYAĞINI ANLATTI

ZEYTİNYAĞI PAZAR 
PAYININ ARTTIRILMASI 
PROJESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Ticaret Borsası, Ege 
İhracatçı Birlikleri, Ulusal  Zeytin 
ve Zeytinyağı Konseyi  ortaklığında 
Aydın Ticaret Borsası tarafından 
başvurusu yapılan, KOSGEB Başkanlığı 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın 
Pazar Payının Arttırılması”  Projesi 
kapsamında 20 ilde gerçekleştirilecek 
olan tadım ve tanıtım faaliyetlerinin 
dördüncüsü 30-31 Ocak  tarihlerinde  
Afyonkarahisar Afyonpark AVM’de 
gerçekleştirildi.

Afyonluların ilgi gösterdiği 
Zeytinyağı Tadım ve  Tanıtım 
etkinliğinde; Uluslararası Zeytin  
Konseyi (International Olive Council 
/ IOC ) tarafından akredite olan 
Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli 
Uzmanlarından, Hakan Gökalp ve Gözde 
Şahin Kapankaya  görev aldı. Tadım 
uzmanları tarafından, tüketicilere ve  
Afyonpark AVM’de yer alan Türkiye’de 
marka zinciri olan  restaurantların 
çalışanlarına kaliteli ve kalitesiz 
zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, 
kaliteli zeytinyağında olması ve 
olmaması gereken özellikler hakkında 
bilgiler verildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı  
“KOSGEB Başkanlığı tarafından 
desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar 
Payının Arttırılması”  Projemiz 
kapsamında Zeytinyağı Tadım ve 
Tanıtım etkinliğimizin dördüncüsünü 
Afyonluların yoğun katılımlarıyla 
gerçekleştirdik. İki gün süren 
etkinliğimizde, proje kapsamında 
hedeflenen 1000  kişiye zeytinyağı 
tanıtımı ve tadımı yaptırılarak, 
tüketicilere zeytinyağında olması ve 
olmaması gereken özellikler hakkında 
bilgilendirdik. Amacımız bilinçli bir 
tüketici kitlesi oluşturarak ülkemizde 
düşük olan zeytinyağı tüketiminin ve 
zeytinyağı markalarının arttırılmasıdır. 
KOSGEB tarafından desteklenen 
“Zeytinyağı’nın Pazar Payının 
Arttırılması” projesi ile amacımıza 
ulaşacağımızın inancındayız. İfadelerine 
yer verdi.

Proje kapsamında tadım ve 
tanıtım etkinliğinin  beşincisi 27-
28 Şubat tarihlerinde  Isparta‘da  
gerçekleştirilecektir. 
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Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) 
Meclis Başkanı Ahmet Ay’ı makamında 
ziyaret eden Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Üyesi Ahmet Şenel, Aydın İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Erdal Azak, Diyarbakır 
Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı 
Ramazan Özkılıç, Yönetim Kurulu Üyesi 
Şükrü Boylu ve Genel Sekreter Kamiran 
Karadağ ile görüştü.

Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Ahmet Ay ile Diyarbakır Ticaret 
Borsası Kotasyonunda bulunan ürünler 
hakkında bilgi alan Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Üyesi Ahmet Şenel ekilebilir 
alan ve tarımsal üretim ve pamuk ürün  
deseni hakkında Aydın ile Diyarbakır 
arasında iş birliği konularını görüştüler.

Yapılan görüşmenin ardından Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ahmet 
Şenel, Aydın İlinin simgesi olan incir ile 
zeytin yağını DTB Meclis Başkanı Ahmet 
Ay’a hediye etti. DTB Meclis Başkanı 
Ahmet Ay ise ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek Şenel ve 
Azak’a Diyarbakır motifleri işlemeli çini 
plaket hediye etti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile 
Aydın Ticaret Borsası’nın birlikte yaptığı 
organizasyon çerçevesinde, Diyarbakır 
Sur İlçesinde terör örgütüne karşı yapılan 
operasyonda görev alan Polis ve Asker 
arkadaşlarımıza moral vermek, yalnız 
olmadıklarını hissettirmek amacıyla Aydın İl 
Emniyet Müdürlüğü’nü temsilen İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Erdal Erkan Azak ve 
Aydın Ticaret Borsasını temsilen Meclis 

Üyesi Ahmet Şenel, Diyarbakır Emniyet 
Müdürü  Sayın Adnan Taşdan’ı makamında 
ziyaret ederek, Sur İlçemizde görev alan Polis 
ve Asker arkadaşlarımızın görev yerlerinde, 
kendilerine moral vermek için hazırlamış 
oldukları Aydın İlimizin simgesi olan incir 
ikramında bulunmuşlardır.

Diyarbakır İl 
Emniyet Müdürü 
Adnan Taşdan, 
“Desteğini bizlerden 
esirgemeyen Aydın İl 
Emniyet Müdürlüğü 
ve Aydın Ticaret 
Borsası’na teşekkür 
ederiz.” ifadelerine 
yer verdi. 

DİYARBAKIR’DA GÖREV YAPAN 
POLİSLERE İNCİR İKRAMI

AYDIN TİCARET 
BORSASI’NDAN DİYARBAKIR 
TİCARET BORSASI’NA ZİYARET 



İSPANYA

FRANSA

İTALYA

YUNANİSTAN
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Aydın Valiliği AB Dış 
İlişkiler Koordinasyon 
Merkezi Proje Koor-

dinatörü Emre Köksal Küçük ve 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Genel 
Sekreter Çimen Mutlu ve Proje 
Personeli Çağrı Menderes M.I.N.D 
(Marketing, Internationalization & 
Development) projesinde Aydın’ın 
ihracat hacmini arttırmak, yeni 
ticari ağlar ve pazarlar bulmak 
amacıyla Lyon’da Aydın’ı temsil etti.  

5 ayrı ülkeden 10 proje 
ortağının katıldığı Pazarlama, 
Uluslararasılaşma ve Kalkınma 
(M.IN.D. Marketing, Internation-

alization & Development) Projesi 
Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik 
Ortaklık projesidir.

Projenin amaçları; Kurumsal, 
ekonomik ve eğitim açısından is-
tikrarlı bir Avrupa ağı oluşturmak;

Avrupa düzeyinde “Uluslar-
arası Pazarlama Yöneticisi” meslek 
profilini analiz etmek, tasarlamak, 
test etmek, doğrulamak ve yaygın-
laştırmak;

• KOBİ’lerin (tarımsal gıda 
alanında faaliyet gösteren) uluslar-
arasılaşma işlemlerini desteklemek,

• Pazar fırsatlarını belirle-
mek ve ilgili stratejil-
erin kabulü için iç ve 
dış yatırım kaynak-
larını analiz etmek,

• Uluslararası 
pazarlama stratejilerini 
belirlemek,

• İhracat planlarının be-
lirlenmesinde KOBİ’lere rehberlik 
etmek,

• MIND projesinde 
geliştirilecek yaygın eğitim standar-
tlarının geçerliliğini sağlamak;

Açık öğretim materyalleri-
ni kullanarak öğrenmede dijital 
entegrasyonu artırmak, KOBİ’lerin 
uluslararası korunmasında stratejik 
planlamaya yönelik rekabet edebil-
irliklerini sağlamaktır.

2015 Kasım ayında Atina 
Ticaret Odası’nda gerçekleştir-
ilen Proje toplantısının devamı 
niteliğindeki, Lyon İtalyan Ticaret  
Odası’nda (Chambre de Commerce 
Italienne de Lyon)  gerçekleştir-
ilen  2. Toplantıda;  9 KOBİ ile 
mevcut durum analizi yapılarak, 
elde edilen veriler İspanya, İtalya, 
Fransa, Yunanistan’daki proje 
ortaklarının yaptığı  analizlerle 
karşılaştırılmıştır.

Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler 
Koordinasyon Merkezi ve  Aydın 
Ticaret Borsası’nın ortak yürüttüğü 
M.I.N.D Projesi kapsamında, 
internet üzerinden 5 dilde sesli 
görüntülü ve yazılı medya  destekli  
“Açık Öğrenme Portalı ”  (OER) 
İş paketi üzerine çalışıldı. “Veri 
Depolama sistemi herkesin ücretsiz 
ulaşabileceği şekilde hazırlanıp, 
dış ticaret kapasitesi geliştirme 
alanında yenilikçi bir öğrenme 
çıktısı olarak  Aydın Valiliği AB Dış 
İlişkiler Koordinasyon Merkezi ve  
Aydın Ticaret Borsası işbirliğinde;  
ilimiz ve Türkiye’nin hizmetine 
sunacaktır.

Bu hizmet bu proje kapsamın-
da üretilecek çıktılardan sadece 
biri olup, proje süresince dış 
ticaret, pazarlama ve uluslararası 
pazarlama müdürü yetkinliklerini 
geliştirecek ve nitelendirecek birçok 
hizmet de beraberinde Aydın’a 
kazandırılacaktır.

AYDIN TİCARET BORSASI ORTAĞI OLDUĞU MIND 
PROJESİ (PAZARLAMA, ULUSLARARASILAŞTIRMA ve 
GELİŞTİRME PROJESİ) 2. TOPLANTISINA KATILDI. 
Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ve Aydın Ticaret Borsası tarım 
ve gıda alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararasılaşma, yeni ticari ağlar ve 
pazarlar geliştirme kapasitelerini artırmayı amaçlayan  Avrupa Birliği Projesi olan 
M.I.N.D’ın  ikinci toplantısı Lyon’da gerçekleştirildi.
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Aydın Ticaret Borsası ve Özel Medline Aydın  Hastanesi 
arasında protokol imzalandı. Borsa’ya kayıtlı üyeler ve bak-
makla yükümlü oldukları birinci derece aile fertlerinin sağlık 
hizmetlerinden faydalanması için imzalanan protokol gereği; 

• Borsaya kayıtlı Üyelerimiz, personelimiz  ve bakmak-
la yükümlü oldukları 1. Derece aile fertleri için Özel Med-
line Hastanesi, muayene fark ücreti ile ayakta veya yatarak 
gerçekleşen tedaviler esnasındaki tüm tahlil, tetkik, ameli-
yat ve yatan hasta hizmetlerinde oluşan fark ücretlerine yıl 
boyunca %10 indirim uygulanacaktır. (ilaç, sarf malzemesi, dış 
doktor ve özel sigorta katılım payları hariçtir.)

• Borsaya kayıtlı Üyelerimiz, personelimiz  ve bak-
makla yükümlü oldukları 1. Derece aile fertlerinden Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu ve alınmasını zorunlu 
kıldığı devlete ait katılım payı alınacaktır. 

• Özel Medline Aydın Hastanesi check-up paketlerinin 
Borsaya kayıtlı Üyelerimiz, personelimiz  ve bakmakla yüküm-
lü oldukları 1. Derece aile fertleri tarafından kullanılması 
durumunda, cari check-up paket tutarı üzerinden %10 indirim 
uygulanacaktır. 

• Sözleşmenin sonlandığı tarihte (26.01.2017) Borsaya 
kayıtlı Üyelerimiz, personelimiz  ve bakmakla yükümlü olduk-
ları 1. Derece aile fertlerinin devam eden tedavileri tamamla-
nacaktır. 

AYDIN TİCARET BORSASINDAN 
ÜYELERİNE, ÖZEL MEDLİNE AYDIN 
HASTANESİNDE SAĞLIK HİZMETİ 
ANLAŞMASI

TOBB COĞRAFİ İŞARET ALAN ODA/BORSA  EĞİTİMLERİNE BAŞLADI 
AYDIN TİCARET BORSASI

COĞRAFİ  İŞARETLER VE HİBE PROGRAMLARINI  ANLATTI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 4-5 Şubat 
tarihlerinde TS EN ISO / IEC-17065:2012 Uygunluk Değerlendirme 
Sistemi Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim açılış konuşması TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent  Karakuş tarafından yapıldı.

Eğitime TPE, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
temsilcileri ile Coğrafi İşaret alan ve basvuruda bulunan Oda/
Borsalar katılım sağladı. İki  gün süren eğitimde, Coğrafi İşaret alan 
Oda ve Borsaların denetim sistemi kurmalarına katkı sağlamak 
üzere, belgelendirme kuruluşları için, denetim standartı olan TS EN 
ISO / IEC -17065:2012 Uygunluk Değerlendirme Sistemi standardi 
anlatıldı.Iki gun suren eğitim programı dahilinde;  TPE Marka 
Uzmanı Serap Tepe Balaban’in Coğrafi İşaretler Başvuru ve Tescil 
Süreci, Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Kayabaşı’nin Türkiye’de 
Coğrafi İşaretler AB Komisyonunda Tescil Uygulamalari,  TSE 
Belgelendirme Merkez Başkanı  Alper Veyisoglu’nun, TS EN ISO / 
IEC -17065:2012 Uygunluk Değerlendirme Sistemi, Aydın Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Çimen Mutlu’nun Cografi Isaretler ve Hibe 
Programları  konusunda sunumları, katılımcıların soru cevapları ve 
katkılari ile tamamlandı.

Genel Sekreter Çimen Mutlu tarafından yapılan sunumda, Aydın 
Ticaret Borsası tarafindan yürütülmekte olan Zeytinyağının Pazar 
Payının Arttırılması  KOSGEB Tematik Projesi, Ekonomi Bakanlığı 
Yöresel ürünlerden zeytin ve kuru incirin uluslararasılasmasi konulu 
Uluslararası Rekabetciligin Geliştirilmesi Projesi ile bugüne kadar 
yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretlerin araştırılmasi, tanıtılması için 
yürütülen ve basvurulabilecek tum hibe programlari hakkinda bilgiler 
verildi.

 Ayrıca KOSGEB destekleri içerisinde yer alan Sınai Mülkiyet 
Hakları desteği kapsamında; Patent Faydalı Model, Endüstriyel 
Tasarım başvurularına 20 bin TL’ ye kadar destek verilirken, 
Coğrafi İşaret belgelendirme süreci için herhangi bir desteğin söz 
konusu olmadığından bahsederek,  Aydın Ticaret Borsası olarak 
ilgili Bakanlığa müracaat edilerek, diğer Oda/Borsalardan destek 
beklediğini belirtti.
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TARİHİN İZ SÜRDÜĞÜ  MAHALLE
SÖKE - KEMALPAŞA CADDELERİNDE

Bizans egemenliğinin sonlarına doğru 1300 yıllarında Aydın 
Bey’in Türkmen aşiretlerini buraya getirdiği ve Söke’yi bu 
aşiretlerden birinin başkanı olan Süleyman Şah’ın dedesi adına 
kurduğu söylenir. 1426’da Menteşe Beyliğinin merkezi olan 
Söke , Osmanlılar döneminde de Menteşe Sancağının merkezi 
olarak kaldı.18.yy başlarında Sığla Sancak merkezi iken ,  
1868’de Aydın’a bağlandı. 

Evliya Çelebi   (1671-1672 ) yıllarında   geldiği  Söke için    
ilçe’ye  Söke denilmesinin sebebini yazdığı  seyahatnamesinde 
kendi kalemi ve anlatımıyla   “   Orhan Gazi Güzelhisar’da 
iken  ,yere batası kafirler Balat kalesinden,Söke kalesine 
gelerek kapanır-lar. Orhan Gazi de seksen bin askerle gelip 
cenge başlar. İslam askeri mağlup olmaya yüz tutunca , Orhan 
Gazi hemen dal satır olur ve “bre gaziler, şu kafiri söke söke 
şehirden çıkarın!” deyince, kafirlerin hepsi kılıçtan geçirilir. 
bütün gemileri Balat’ta müslümanlar’ın eline geçer. Onun için 
bu şehre Söke denilmiştir.Ancak 1512 yılından bu yana Osmanlı 
Salnamelerinde bu ilçemizden Söke olarak bahsedildiği 
yazılıdır. 

Kimilerine göre de bu ilçemizde rüzgarın güçlü ve sert 
esmesi nedeniyle , çatıları ağaçları söktüğü için Söke denildiği 
de rivayet edilir.

Bu ilçemizin tarihi sokaklarında yaşayan Rumlar Söke’nin 
yüksek ve havadar bir semti olan   Kemalpaşa mahallesi kenar 
mahallesini kendi kültürleri ve yapıları ile donatmışlardır.

(Salnamelerden) 1774-1789 yıllan ansında on beş yıl 
saltanatta kalan, yirmiyedinci Padişah  1. Abdülhamit 
zamanında   1778  yılında  şiddetli bir deprem meydana gelir.
gerek bu deprem sonrası gerekse  daha önceki depremler 
ve  ölümler sebebiyle boş kalan arazileri işlemek maksadıyla 
bu son depremden  sekiz yıl öncesinde olduğu gibi  1757-
1774 yıllan arasında , onyedi  yıl saltanatta kalan, yirmi altıncı 
padişah   Üçüncü . Mustafa zamanından bu yana , hem zelzele 
hem salgın hastalıkların ölümlere sebebiyet vermesi nedeniyle 
,Yunanistan adalarından Yoran (Didim ) , Doğanbey, Akköy, 
Akbük, Söke,Bağarası, Güllübahçe gibi yakın yerlere  gruplar 
halinde Yunanlı aileler getirilip yerleştirildiler. 

Aydın  kenti için “dağlarından yağ, bağlarından bal, ovasından beyaz altın akar “ sözüyle ünlenen 
Aydın’ın  beyaz altın diyarı Söke , yıllardır , Büyük Menderes  nehrinin suladığı  , ovada   ağalar , 
beyler kenti  olarak bilinir. Pamuk  varsılı  beyler , ağalar, yüzlerce , dönüm arazi ve çiftliklerin ,  
beyaz altın pamuktan  geliriyle bu ünvanlara sahip olmuşlardır. Tarihi Kemalpaşa mahallesi de bir 
kültür ve tarih sel zenginliği ile ünlenmiştir.



Aydın - Söke -Kemalpaşa Mahallesi
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          Bu merkezlerde yaşamlarını 
sürdüren Rumlar geleneklerini ,  farklı 
kültürlerini ve inançlarını yapılarında 
yaşatmışlardır.Özellikle Girit’ten göç 
eden  nüfusun bulunduğu mahalleler, 
ninelerinden öğrendikleri  türküler 
,beyaz badanalı bahçeli evlerin begonya 
çiçekli bahçelerini aşar ,sokaklara taşar.

İşte bu şirin daracık ve cumbalı 
evlerden oluşan Kemalpaşa mahallesi 
özgün evleri,tarihi dokusu ile Safranbolu, 
Şirince manzarasını taşır. Kentsel SİT 
alanı ilan edilmiş bölgede terk edilmiş 
onlarca tarihi ev ve konakların son 
misafirleri Anadolu’dan göç eden aileler. 

            Söke’de doğup, büyüyen 
Rumların    oturdukları bugünkü 
Kemalpaşa Mahallesine  “PATRİARHİS 
İYOAKİMİS “deniliyordu. Bugünkü 
Kemalpaşa Camisinin  bulunduğu yerde 
“AGİYOS DİMİTRİOS “  kilisesi  uzun 
yıllar  Rumlara hizmet etmişti.

       Tarihi Kemalpaşa Rum Evlerinin 
sit kapsamına alınmasıyla, aslına uygun 
restore edilmesine izin veriliyor. Ancak 
bazı ev sahipleri ekonomik nedenler 
dolayı bu tadilatı yapamadığı için evlerini 
terk etmiş, kimi kiraya vermiş, kimi 
de binanın kendi kendine çürümesine 
yıkılmasına seyirci kalmış, kimi 
vatandaşlar da atalarından yadigar bu 
tarihi evleri, konakları restore ederek 
içinde oturmanın keyfini yaşarken her 
tarafı tarih kokan bu güzel mahallenin 
yıllardır  restore edilememesi, turizme 
açılamaması  artık Söke belediyesinin 
girişimleriyle aşıldı.

    Ege’de ve Anadolu’da bir çok bu 
tip mimarilerin turizm amaçlı kullanılıp, 
o şehre katma değer sağladığını 
düşünürsek,  Şirince Köyü  restore 
edilen tarihi dokusu ile  binlerce 
meraklının ziyaret adresi. Safranbolu 
,Birgi, Tire ve Ödemiş gibi  çevremizdeki  
bir çok il ve ilçe bu tip benzeri tarihi 
görsellikler sebebiyle turizmden aldığı 
paylara artık Söke’de ortak olacak.

SÖKE TARİH VE KÜLTÜR  
KORUMACILIĞINA   ÖRNEK 
OLDU.

 Kemalpaşa mahallesinde  yaşayan 
Rum  nüfusunun   işgal yıllarının bittiği 
1922’ den sonra  ayrılmaları üzerine eski 
kent dokusu bakımsızlıktan kaderine 
terk edilmişti.Bu mahallede  yer alan 

eski rum evlerinin bir çoğu bakımsız 
ve  kaderine  terk edilmiş  iken Avrupa 
Fonlarından temin edilen ödeneklerle 
oluşturulan Proje sayesinde yeniden 
hayata döndürülmeğe başladı  

1770’li yıllardan itibaren varlıklı Rum 
ailelerin yaşadığı, ustalıkla yapılmış 
tarihi konutların bulunduğu Kemalpaşa 
mahallesinde  Kurtuluş Savaşı’ndan 

sonra yapılan mübadele sonucunda, 
Rumların terk ettiği bu mahalleye 
Türk aileleri yerleşmiş ancak zaman 
içerisinde  bu semtten ayrılmaları 
sonucu bu  metruk  yapılar , gerek  
tescilli kültür varlığı olması nedeniyle , 
gerekse bürokratik ,işlemlerin uzunluğu 
ve maddi yetersizliklerden dolayı 
uzun zamandır virane bir durumda 
kurtarıcısını arıyordu.
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Söke’nin en eski yerleşimi olan bu mahallenin, 
kentin tarihi ve kültürel dokusunun korunmasında 
önemli bir yeri bulunan bu  bölgenin 2001 yılında 
kentsel SİT alanı ilan edilip koruma altına  alınarak 
Mahallede, 2004 yılından bu yana 5 tescilli yapının 
kamulaştırma işlemi bitirilmiş durumda.Toplam 
105 parseli kapsayan ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi 
Söke belediyesinin önderliğinde oluşturulan bir 
birim tarafından öncelikle eski yapıların onarımı 
için  hazırlanan “Söke Kemalpaşa Mahallesi Evleri 
restorasyonu için teknik personel eğitim projesi”, 
Avrupa Birliği  Değerlendirme Komitesi’nce uygun 
bulundu. 

Bu konuda  açılan “usta ve nitelikli eleman eğitme 
ve yetiştirme” kursları sonucu  35 teknik eleman 
yetiştirildi .Sertifikalı ustalar tarafından örnek bir yapı 
Söke belediyesine kazandırıldı.

SOKAK CEPHE DÜZENLEME  PROJESİ

Söke belediyesince yakın zamanda başlatılan 
bir örnek proje ile  Kemalpaşa  Sokaklarına bakan 
tarihi evlerin  cephelerinin  yeniden  düzenlenmesi   
kapsamında tarihi doku  yapılar ile cadde ve 
sokakların  görüntülerinin Şirince , Birgi evleri benzer, 
görünümlerinin düzenlenmesi amacıyla açıktaki  
elektrik hat ve direkleri ile telefon tesislerinin  toprak  
altına alınması, uzun yılların yorgunu  tarihi evlerin  
dış cephelerindeki  görüntü kirliliğine  neden olan  
olumsuzlukların  kaldırılması ve restoresi ile  yeniden 
düzenlenmesi,  dökülmüş ve yerinde bulunmayan  
mimari  süsleme  elemanların  aslına uygun olarak  
imal edilerek , yıpranmış cephe öğelerinin onarımı,  
orijinaline aykırı  yapı cephelerinde inşa edilmiş  ve 
özgün dokuyu bozan   kaplamaların temizlenerek 
orijinalleri ile değiştirilmesi , cephelerde tamirat ve 
bakımları ile  temizliği,  ahşap ve kiremit çatıların 
elden geçirilmesi, cephelerin tarihi ve  asıl  dokusuna  
uygun olarak yeniden boyanması bu restore projesi 
kapsamında  yapılan ihaleyle 6 ay içinde 1 milyon 360 
Bin TL bedel harcanarak   gerçekleştirilecek.

Böylece Söke ilçemiz , Şirince, Birgi,Safranbolu 
evleri gibi ünlenen , tarihine ve kültürüne sahip çıkan 
şirin bir ilçemiz ve Turizm destinasyon merkezi olacak.

Mehmet ÖZÇAKIR
Inşaat Mühendisi / Aydın Eski Eserleri Sevenler 
Derneği Yönetim Kurulu  Üyesi
mehmetozcakir@hotmail.com
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AYDIN TİCARET BORSASI ÜYE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA 
“İŞVEREN HAKLARI EĞİTİMİNİ” 

GERÇEKLEŞTİRDİ
Aydın Ticaret Borsası 

Toplantı Salonunda “İşveren 
Hakları” başlığı  altında Eğit-
men H. Mecit Polat tarafından; 
İşveren Hakları başlığı ile İşv-
erenin Yönetim Hakkı, İşverenin 
Yönetim Hakkının İş Sözleşmesi 
İle Genişletilmesi, İşverenin 
Çalışma Sürelerini Belirleme 
Hakkı, İşverenin Yıllık İzinleri 
Belirleme Hakkı, İşverenin İş 
Sözleşmesini Bildirimli Fesih 
Hakkı, İşverenin İş Sözleşmesini 
Derhal Fesih Hakkı, İşverenin 
İş Sözleşmesini Sona Erdirme 
Hakkı, (İkale-Bozma Sözleşme-

si) ve Örnek Yargı Kararları, 
İşçinin Borçları alt başlığı ile İş 
Görme Borcu, İşverenin Tali-
matlarına Uyma Borcu, Özen 
Borcu, İşçinin Sadakat Borcu, 
ve Örnek Yargı Kararları, Uygu-
lamalar başlığı ile İşverenin 
Yönetim Hakkının İş Sözleşmesi 
İle Genişletilmesi Uygulamaları, 
İşverenin Derhal Fesih Hakkını 
Kullanma Uygulamaları, Bildi-
rimli Fesih Hakkını Kullanma 
Uygulamaları, İkale sözleşmesi 
Uygulamaları, Derhal Fesih ve 
Bildirimli Fesih İşlemleri İhtar-
name Örnekleri, Derhal Fesih 

ve Bildirimli Fesih Bildirim 
Örnekleri, konularında eğitim 
gerçekleştirildi. 

Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı; İşveren 
Hakları,  İşyerinde çalışan 
işçiler ile işveren yönetimi 
arasındaki ilişki iş sözleşme-
sine bağlı olarak kurulmak-
tadır. Bu ilişkideki kuralları 
uluslararası hukuk, anayasa, 
yasalar, tüzük, yönetmelik ve 
taraflar arasında yapılan yazılı 
iş sözleşmesi, işyeri yönet-
meliği olarak yaratılan işyeri 
uygulaması belirlemektedir. Bu 

kapsamda işveren, işyerindeki 
işçiler hakkında bir işlem tesis 
ederken tüm işçilere nispi eşit 
uygulama yapmakla yüküm-
lüdür. Bu eşitliği mutlak eşitlik 
olarak anlamamalı, aynı kıdem, 
iş pozisyonu, başarı seviyesi gibi 
benzer çalışanlara statülerine 
göre eşit davranılmalıdır. İfadel-
erine yer verdi. 

Bosnalı; Üyelerinin talepleri 
doğrultusunda, % 100 mem-
nuniyet garantili eğitimlerin 
devam edeceğini katılımcılara 
ve Eğitmen H. Mecit Polat’a 
teşekkürlerini iletti.



“Yerel ürünlerin tanıtımı 
için tesis kurulmalı”

 Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın’ın 
yerel ürünlerinin satışa sunulacağı bir 
tesisin kente kazandırılması gerektiğini 
söyledi.

Aydın topraklarından zenginlik 
fışkırdığını ancak bu zenginliklerin 
pazarlanamadığını belirten ATB Başkanı 
Bosnalı, “Yerel ürünlerimizin marka haline 
gelmesi için yapılacak olan tesis, kent 
ekonomisine büyük değer katar” dedi. 

Ege Bölgesi’nin önemli tarım 
merkezlerinden biri olan Aydın’da ATB 
Başkanı Adnan Bosnalı, yerel ürünlerin 
kentte pazarlanması için iş, siyaset ve 

ekonomi dünyasına çağrıda bulundu. 
Aydın’ın coğrafi konum açısından çok 
avantajlı olduğunu belirten Başkan 
Bosnalı, “Bu avantajımızı en iyi şekilde 
değerlendirmemiz gerekiyor. Aydın’da 
birçok ürün yetişiyor. Kestane, incir, 
çilek, zeytin, zeytinyağı gibi birçok 
üründe lider kent konumundayız. Aydın 
topraklarından zenginlik fışkırıyor ancak 
bu zenginliklerimizi pazarlayamıyoruz. 
Bu anlamda yerel ürünlerimizin satışa 
sunulacağı bir tesisi kentimize el birliğiyle 
kazandırmalıyız. Bu tür bir tesis, kentimize 
büyük değer kazandırır, kent ekonomisine 
can suyu olur” diye konuştu.
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AYDIN TİCARET BORSASI 
ISPARTALILARI  “ZEYTİNYAĞI” 

İLE BULUŞTURDU

ZEYTİNYAĞI PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI 
PROJESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Ticaret Borsası, Ege 
İhracatçı Birlikleri, Ulusal  Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi  ortaklığında Aydın 
Ticaret Borsası tarafından başvurusu 
yapılan, KOSGEB Başkanlığı tarafından 
desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar Payının 
Arttırılması”  Projesi kapsamında 20 ilde 
gerçekleştirilecek olan tadım ve tanıtım 
faaliyetlerinin beşincisi 27-28 Şubat 
tarihlerinde  “Isparta Iyaşpark AVM’de” 
gerçekleştirildi.

Ispartalıların yoğun ilgi gösterdiği 
Zeytinyağı Tadım ve  Tanıtım etkinliğinde; 
Uluslararası Zeytin  Konseyi (International 
Olive Council / IOC ) tarafından akredite 
olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli 
Başkanı Burcu Keser ve Tadım Uzmanı İdris 
Kurt görev aldı. Tadım uzmanları tarafından, 
tüketicilere kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını 
nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli 
zeytinyağında olması ve olmaması gereken 
özellikler hakkında bilgiler verildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı  “KOSGEB 
Başkanlığı tarafından desteklenen 
“Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması”  
Projemiz kapsamında Zeytinyağı Tadım ve 
Tanıtım etkinliğimizin beşincisi Ispartalıların 
yoğun katılımlarıyla gerçekleştirdik. İki gün 
süren etkinliğimizde tadım uzmanlarımız, 
proje kapsamında hedeflenen 1000  kişiye 
zeytinyağı tanıtımı ve tadımı yaptırılarak, 
tüketicilere zeytinyağında olması ve 
olmaması gereken özellikler hakkında 
bilgilendirdi. Amacımız bilinçli bir tüketici 
kitlesi oluşturarak ülkemizde düşük 
olan zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır. KOSGEB 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın 
Pazar Payının Arttırılması” projesi ile 
amacımıza ulaşacağımızın inancındayız. 
İfadelerine yer verdi.

Proje kapsamında tadım ve 
tanıtım etkinliğinin  altıncısı “26-
27 Mart”  tarihlerinde  “Denizli’de”  
gerçekleştirilecektir. 
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HABER

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve 
Sanat Merkezi ‘nde Tanışma ve 

Kaynaşma Kahvaltısı Yapıldı
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve 

Sanat Merkezi’ nin organizasyonuyla 
Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Milli 
Eğitim Müdürü Pervin Töre, Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri 
Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı ve Ticaret Borsası Meclis 
Başkan Yardımcısı Kazım Günaydın 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen 
ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Ali 
Çevik, Rıza Uyar, Erkan Aslan, Ahmet 
Şenel ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Vahit Çopur ve okul müdürlerinin 
katılımlarıyla tanışma ve kaynaşma 

kahvaltısı gerçekleştirildi.

Kahvaltı öncesinde okul Müdürü 
Ömer Denizgezer tarafından etkinlik ve 
üzerinde çalışılan projelerin yer aldığı 
bir sunum yapıldı. Yapılan sunumun 
ardından Destek Eğitimi öğrencisi 
Ayşe Nilsu Çakıroğlu, velilerden Ayşe 
Kızılkaya ve Kurum Müdürü Ömer 

Denizgezer yaptıkları konuşmalarda 
katkılarından dolayı Aydın Ticaret 
Borsası’na ve kuruma her konuda 
destek olan İl Milli Eğitim Müdürü 
Pervin Töre’ye teşekkür ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de 
böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği 
için Kurum Müdürü Ömer Denizgezer’e 
ve öğretmenlerine; kurumun Aydın’a 
kazandırılmasında büyük emeği geçen 
Aydın Ticaret Borsası’na teşekkür etti. 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı ise konuşmasında duygu 

dolu anlar yaşadı ve desteklerini hiçbir 
zaman esirgemeyeceğini belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından, 
Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’ın  Kurum 
Müdürü ile öğretmenlerine, İl Milli 
Eğitim Müdürü ve Ticaret Borsasına  
teşekkürlerinden sonra kahvaltıya 
geçildi.
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PROJE

Aydın’da Markalaşma Yenilikçilik ve 
Kalite Geliştirme Derneği, işletme 
ve sanayi politikalarında Türkiye 

ve AB sivil toplum kuruluşları arasında 
işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla açılış 
toplantısı düzenledi. 

Aydın Ticaret Borsası binası toplantı 
salonunda yapılan Sivil Toplum Diyaloğu 
Avrupa Boyutuyla Girişimcilik Gelişimi 
Projesi açılış toplantısına Aydın Vali 
Yardımcısı Mustafa Yıldız, Aydın Ticaret 
Borsasıı Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın 
Genç İşadamları Derneği Başkanı Gökhan 
Pehlivan, İstanbul Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Abdussamet Temel ile farklı AB 
ülkelerinden gelen yabancı girişimciler ve 
üyeler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından ortak finanse edilen projede 
MARKAYDER, proje yürütücüsü olarak yer 
alıyor. Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın, 
Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 
sivil toplum kuruluşlarının, ortak 
bir konu etrafında bir araya gelerek, 
toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı 
diyalog kurmalarını sağlayan bir platform 
olduğunu belirten Markayder Başkanı 
Peri Banu Nemutlu, “Program, Avrupa 
Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti 
ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse 
ediliyor. Programın teknik uygulamasından 
Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi 
Finans ve İhale Birimi ise Programın 
sözleşme makamı. Sivil Toplum Diyaloğu 
Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve 

AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, 
karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi 
ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak 
birçok farklı alanda, 200’ün üzerinde 
diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB 
üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada 
gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve 
etkinliğe sahne oldu. Programın bugüne 
kadar gerçekleşen ilk üç ayağında diyalog 
projelerine 35 milyon Avro’nun üzerinde 
destek sağlandı” diye konuştu.

Projede Aydın Genç İşadamları 
Derneği’nin yanı sıra Slovenya, Polonya, 
İspanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya’ya ait 6 
eş başvuran ve 3 iştirakçi yer aldı. Açılış 
toplantısı Aydın Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Çimen Mutlu’nun sunumuyla 
devam etti.

AYDIN’DA AB 
BOYUTUYLA 
GİRİŞİMCİLİK 
GELİŞİMİ PROJESİ 
TOPLANTISI YAPILDI
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KATEGORİ

AYDIN TİCARET BORSASINDA
“TAKIM 
ÇALIŞMASI” 
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

güven, süreklilik, kurum kültürü, ortak hedefler, strateji 
oluşturmak, performans yönetimi, rekabeti yönetmek, 
takım İçindeki farklı roller test uygulaması, iş akışı, 
farklılıklar, roller - İzgören Akademi Takım Oyuncusu 
Tipleri, proje yönetimi, iletişim, bilgi paylaşımı, açıklık, 
paydaşlarla paylaşmak, takım olma aşamaları, film 
gösterimi eşliğinde oluşma, boğuşma, buluşma, ulaşma, 
proje planlama Eyfel uygulaması, takım oluşturma, 
planlama, uygulama, raporlama, sunum başlıklarında 
aktif ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. 

Üyelerin ve Aydın Ticaret Borsası personelinin 
katılımıyla gerçekleşen eğitim sonrasında açıklamada 
bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 
üyelerimizin talepleri doğrultusunda %100 memnuniyet 
garantili eğitimlerimiz her ay devam edecektir. 
Katılımcılara ve  İzgören Akademi Eğitmeni Erhan 
Özallı’ya teşekkürlerimi sunarım ifadelerine yer verdi.  

Eğitimden memnun ayrılan katılımcılar, İzgören 
Akademi tarafından onaylı katılım belgesi almaya hak 
kazandı. 

Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonunda, İzgören 
Akademi Eğitmeni Erhan Özallı tarafından “Takım 
Çalışması” başlığı  altında eğitim gerçekleşti. 20 
kişilik bir grup için yapılan eğitimde; takım çalışmasını 
öldüren etmenler, takım oluşumunda 5 temel faktör, 
liderlik, adalet, motivasyon, motivasyonun önündeki 
engeller uygulaması, kaynak yönetimi, takım ruhu, 
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Teyfik Bıyıklı 
Tse Eğitim Uzmanı / Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı

Güçlü hatiplerin muhatapları, kendilerinden 
geçerek onun hakimiyet alanına girerler. Artık 
bu andan itibaren konuşmacının karşısındakiler 
için maddenin hiçbir önemi yoktur; ‘an’ da 
zaman ve mekan hiçbir şeydir. Duygular 
konuşmacının kontrolü altındadır. Düşüncenin 
gücüne inanmak ve duyguları harekete 
geçirmek ancak güçlü bir hitabetle olur. 
İnsanların negatif unsurlardan sıyrılarak pozitif 
yaklaşımlar sergileyebilmelerinin belki de en 
önemli basamağı, hatibin seçtiği sözcükler, o 
sözcüklere yüklediği anlamlar ve bu anlamları 
aktarırken kullandığı beden dilidir.

İş ortamında yönetici - çalışan arasında 
etkin iletişimin kurulması bu iki kişi arasında 
özel bir ilişkinin, güvene dayalı sağlam bir bağın 
kurulmasına bağlıdır. Karşımızdaki insanla 
iyi ilişkiler içinde olduğumuz oranda onu 
etkileme, eğitme ve birlikte çalışma konusunda 
daha başarılı olma şansına sahip oluruz. 
İdeal bir yönetici rol yapmayı bırakıp olduğu 
gibi davranan, daha erişilebilir olandır.  Bu 
durumda, iletişimin taraflarından olan insanlar 
zamanlarının çoğunu kendilerini korumak 
ve karşısındakini atlatmak için harcamazken, 
kaynak durumundaki insanın da rolden role 
geçmesine, sert davranmasına ve insan üstü 
kişiliklere bürünmesine gerek kalmaz. Bu ilişki 
içinde her iki taraf birbirlerinin bireyselliğine, 
gereksinmelerine saygı gösterir; birbirlerinin 
yaratıcılığına ve gelişmesine fırsat tanır. 

Hayatta her gün yönetici, çalışan, ebeveyn, 
arkadaş, müşteri vb. birçok rolü üstleniyor 
olabilirsiniz. Hangi rolde olursanız olun 
iletişimde etkili olabilmek için;

• Kendini tanımak 
• Kendini açmak ve kendini doğru ifade 

etmek 
• Eleştirilere karşı açık olmak (her ne kadar 

uygulamasak ta)
• Empati kurabilmek karşımızdaki insanı iyi 

anlamaya çalışmak
• Hoşgörülü ve önyargısız olmak 
• Beden dilini iyi kullanmak ve göz kontağı 

kurabilmek
• Hitap yeteneği ve ses düzeyini doğru 

kullanabilmek
    … En önemlisi ise karşımızdakini etkin 

ve ilgili dinlemektir. 
İyi bir dinleyici;
• Dikkatini karşısındaki kişiye verir
• Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler
• Göz teması kurar
• Son sözü söylemek için çabalamaz
• Dinlerken vereceği cevabı düşünmez
• Yargılamadan, suçlamadan dinler 
• Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır
• Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz
• Konuşmacının sözlerine olduğu kadar 

sözsüz mesajlarına da dikkat eder
• Konuşmacının duygu ve düşüncelerini 

anladığını gösteren ifadelerde bulunur

Fakat genellikle karşımızdakini dinlemek 
yerine iletişimi bozan davranışlarda bulunarak 
iletişimi itişmeye çeviririz.

İletişimi itişmeye çeviren faktörler ise;
• Emir vermek - tehdit etmek
• Uyarmak - konuyu saptırmak
• İsim takmak - sınamak
• Öğüt vermek - eleştirmek
• Yargılamak - nutuk çekmek
• Suçlamak - alay etmek gibi davranış 
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Siz değerli okurlarımızla bir eğitimde 
başımdan geçen olayı paylaşmak isterim.

Alaçatı Su İşletmeleri, İzmir Çeşme’de 
belediye adına su ve kanalizasyon işlerini 
yürüten bir firma. Ben Ayani çalışanlara 
müşteri memnuniyetinin önemi, müşterinin 
değerli olduğu, varlık sebebimiz olan 
müşterilerimiz olmadan çalışamayacağımız, 
iş yapabilmemiz ve kazanabilmemiz için 
müşterilerin gerekliliklerini anlatıyorum. Her 
ne sebep olursa olsun müşterilerimizle iyi 
ilişkiler kurmamız, onları anlamaya çalışmamız, 
müşterilerimizi dinleyebilmemiz konusunda 
anekdotlarla eğitimimize devam ediyoruz. 
Eğitimde, çok erkenden kaybettiğim rahmetli 
babama benzeyen katılımcı bir amcayla 
tanıştım. Amcanın adı da Ali, tıpkı babacığımın 
adı gibi… Hatta yüzündeki kırışıklıklar bile 
rahmetli babama benziyor. Yani anlayacağınız 
Ali amcaya tarifsiz bir yakınlık ve hassasiyet 
gösteriyorum. Ali amca da çok samimi, doğal 
ve içten bir insan. Ali amca bu şirkette kazmacı 

olarak çalışıyor. Eğitimin ikinci saatinde Ali 
amca söz istedi.  Bende  “Buyurun Ali bey” 
dedim. 

Ali amca “Bak Teyfik bey tatlı dilli, güler 
yüzlü, iyi bir eğitimcisin, çok güzel şeyler 
anlatıyorsun ama boş konuşuyorsun be Teyfik 
bey” dedi. 

Ben de tatlı tatlı gülümseyerek iltifatları 
dinlerken birden bakakaldım. “Nasıl yani Ali 
bey?” dedim. 

“Bak şimdi Teyfik bey” dedi. “Biz burada 
kanalizasyon işiyle uğraşıyoruz. Adamın 
evinin önünde kanalizasyon patlamış her tarafı 
pislik götürüyor. Yaz günü mahalle kokudan 
geçilmiyor. Böyle durumlarda ilk müdahaleyi 
kazmacı olarak ben yaparım. Durumu analiz 
eder ilk yapılması gerekenleri yapar aynı anda 
telsizle durumu merkeze bildirerek bir an önce 
sorunun çözümü için çaba harcarım. “

“Ee Ali bey burada sorun ne?” 

“Sorun asıl burada başlıyor Teyfik bey. 
Müşterinin yaz sıcağında tepesi atmış, her 
taraf kanalizasyon pisliği ve kokusu. Müşteri 
de ilk yetkili beni görünce tamamen içini bana 
boşaltıyor.”

“Nasıl yani?”

“Nasıl olacak Teyfik bey, müşteri resmen 
tüm sülaleme küfrediyor.”

“Ee siz?”

“Ben de boş duracak değilim ya, ben de ona 
artık aklıma ne geldiyse saydırıyorum. “

“Oldu mu şimdi Ali bey?”

“Olmadı tabi olmadı, biz nasıl müşteriyi 
memnun edeceğiz? Zaten ben bıktım bu işten 
ayrılmayı düşünüyorum. Bizim işte müşteri 
memnuniyeti falan olmaz.
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“Bak şimdi Ali bey” dedim. “Hiçbir 
insanın hiçbir insana kötü söz söyleme ve 
kötü davranma hakkı yoktur. Böyle davranan 
insanlar yeterli eğitim almamışlardır.”

“Olur mu hiç Teyfik bey buralarda oturan 
insanlar hep okumuş insanlar hiç eğitim 
almamış olur mu bir sürü okul okumuşlar hep 
yüksek tahsilli insanlar.”

Ali beye öğrenim ile eğitimin arasındaki 
farkı, eğitimin hayatın her aşamasında 
doğumdan ölüme kadar alınabileceğini, 
planlı eğitimlerin yanı sıra hiç ummadığımız 
zamanlarda, hiç ummadığımız kişilerden 
de eğitim alabileceğimizi, empati kurmanın, 
yani karşınızdaki insanı anlamaya çalışmanın 
iletişimdeki önemini vurgulayarak ve daha 
birçok konuda paylaşımda bulunarak çok güzel 
bir eğitim gününü daha tamamladık.

Aradan iki ay kadar geçtikten sonra 
şirketin insan kaynakları müdiresi olan değerli 
arkadaşımı aradım. Amacım eğitimin etkinliğini 
değerlendirerek artı ve eksilerimi görmek ve 
kendimi geliştirmekti. Değerli müdiremiz bırak 
şimdi eğitim etkinliğini asıl ben sana Ali amcayı 
anlatayım deyince heyecanlandım. “Ali amca 
eğitimden sonra çok mutlu, artık işten ayrılmayı 
da düşünmüyor” dedi. “Hatta işini daha çok 
sevmeye başladı. Çünkü her gün Ali amcaya 
teşekkür mektupları geliyor. Buraların en sevilen 

insanı haline geldi, itibarı arttı.” dedi

Nasıl oldu da böyle oldu deyince değerli 
müdirem devam etti. “Ali amca senin 
anlattıklarını dinleyince her söylediklerini 
harfiyen uygulamaya koymuş. Şikayete 
gittiğinde ortalık perişan tabi insanlar kötü 
sözler ve kötü davranışlarla Ali amcayı 
karşılıyorlar. Ali amca empati ile yaklaşarak, 
“haklısınız efendim ama artık merak etmeyin 
biz sizin için buradayız en kısa zamanda 
sorunu çözüp ortalığı temizleyeceğiz lütfen siz 
evinizde istirahatte bulunun” diyormuş. Tabi 
Ali amcaya kötü söz söyleyen insanlar böyle 
bir tavır karşısında utanıp hemen evine giderek 
bir takım ikramlarla Ali amcanın yanına tekrar 
dönüyorlarmış. Ali amca da bu durumdan çok 
memnunmuş. Yani Ali amca doğru iletişimle 
hem itibar kazanmış, hem de mutluluğu tekrar 
yakalamış. 

Bu olaydan sonra şunu öğrendim ki, 
hangi rolde olursanız olun eğer doğru iletişim 
kurarsanız, doğru dinlerseniz ve iletişimi 
bozan davranışlardan uzak durursanız, bunları 
yaptığınız oranda itibar kazanır ve güçlenirsiniz. 
Aslında en önemlisi mutlu olursunuz.

Saygılarımla,
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PROJE

AYDIN TİCARET BORSASI 
DENİZLİLERİ  “ZEYTİNYAĞI” İLE 

BULUŞTURDU

ZEYTİNYAĞI PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI 
PROJESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, Ulusal  Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi  
ortaklığında Aydın Ticaret Borsası tarafından 
başvurusu yapılan, KOSGEB Başkanlığı 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar 
Payının Arttırılması”  Projesi kapsamında 
20 ilde gerçekleşecek olan tadım ve tanıtım 
faaliyetlerinin altıncısı 01-02 Nisan 
tarihlerinde  “Denizli Forum Çamlık AVM’de” 
gerçekleştirildi.

Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği 
Zeytinyağı Tadım ve  Tanıtım etkinliğinde; 
Uluslararası Zeytin  Konseyi (International 
Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan 
Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı 
Burcu Keser ve Tadım Uzmanı İdris Kurt görev 
aldı. Tadım uzmanları tarafından, tüketicilere 
kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını nasıl ayırt 
edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve 
olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler 
verildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı  “KOSGEB Başkanlığı 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar 
Payının Arttırılması”  Projemiz kapsamında 
Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin 
altıncısı Denizlililerin yoğun katılımı ve ilgisiyle 
gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde 
tadım uzmanlarımız, proje kapsamında 
hedeflenen 1000  kişiye zeytinyağı tanıtımı ve 
tadımı yaptırılarak, tüketicilere zeytinyağında 
olması ve olmaması gereken özellikler 
hakkında bilgilendirdi. Amacımız bilinçli bir 
tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük 
olan zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır. KOSGEB 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar 
Payının Arttırılması” projesi ile amacımıza 
ulaşacağımızın inancındayız. İfadelerine yer 
verdi.

Proje kapsamında tadım ve tanıtım 
etkinliğinin  yedincisi “23-24 Nisan”  
tarihlerinde  “Edirne’de”  gerçekleştirilecektir. 
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KATEGORİ

Aydın Ticaret Borsası 135 üyesini 
14-17 Nisan 2016  tarihleri arasında 
Antalya Expo Center’de gerçekleşen 
Uluslararası katılımlı “Türkiye Doğal 
Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri” 
fuarıyla buluşturdu. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A.Bahri Erdel,  Yönetim 
Kurulu Üyeleri Cengiz Ülgen, Yakup 
Er ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri 
Ali Çevik, Rıza Uyar,  Ahmet Şenel 
beraberindeki 135 Borsa üyesi “Türkiye 
Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam 
Günleri”  Fuarı’nı ziyaret etti.

Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel; 
Ülkemizin her köşesi verimli topraklara 
sahiptir. Bu topraklarda yaşamak bizim 
ayrıcalığımızdır. Tarım, Gıda, Beslenme  
ve Sağlık temasıyla gerçekleşen  
“Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı 
Yaşam Günleri” fuarı sonrasında 
üyelerimizin duydukları memnuniyet 
bizleri onurlandırmıştır. Fuarlar, 
yeni teknolojileri görmenin yanı sıra, 
üyelerimiz ve Borsamız arasındaki 
iletişimi güçlendirmek, aidiyet 
duygusunu arttırma, öneri talep ve 
isteklerini, yüz yüze bizlere iletmeleri 
sağlamak adına çok önemlidir. 
Katılım sağlayan Borsamız üyelerine 
teşekkürlerimi sunarım ifadelerine yer 
verdi. 

AYDIN TİCARET BORSASI ÜYELERİNİ DOĞAL 
2016 ANTALYA FUARIYLA BULUŞTURDU

Makine Mühendisleri Odası’na yapılan 
ziyarete Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi 
Çondur, Meclis Üyeleri Erkan Aslan, Rıza 
Uyar ve Ahmet Şenel katıldı.

Aydın Ticaret Borsası heyetini Makine 
Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği 

Başkanı İsmail Ece, Sekreter Mehmet Tunç 
Erlaçin, Sayman Üye Mustafa Karul, Yönetim 
Kurulu Üyesi Dilek Çelikmen karşıladı.

Yapılan ziyarette Meclis Başkanı A.Bahri 
Erdel Borsa tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetler ve projeler hakkında bilgi vererek 
ziyaret sonlandırıldı.

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN 
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI’NA ZİYARET
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü 
Pervin Töre, Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A.Bahri 
Erdel,  Yönetim Kurulu Üyeleri 
Cengiz Ülgen, Yakup Er ve 
Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri 
Ali Çevik, Rıza Uyar,  Ahmet 
Şenel beraberindeki 135 Borsa 
üyesi Aydın Ticaret Borsası 
Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret 
etti.  

Aydın Ticaret Borsası Bilim 
ve Sanat Merkezi Müdürü 
Ömer Denizgezer; BİLSEM’ler, 
ilköğretim ve ortaöğretim 
çağındaki üstün yetenekli 
öğrencilerin, bilimsel düşünme, 

üstün veya özel yeteneklerini 
estetik değerlerle birleştiren, 
üretken, problem çözen bireyler 
haline gelmelerini sağlayan, 
özel eğitim kurumudur. 
Merkezimiz şu an ülkemizde 
bulunan 95 Bilim ve Sanat 
Merkezi’nden biri olduğu 
gibi, Aydın ilindeki ilk ve tek 
Bilim ve Sanat Merkezi olarak 
hizmet vermektedir. Aydın 
Ticaret Borsası Bilim Sanat 
Merkezimizde 14 öğretmenin 
görev yaptığını, 141 öğrencinin 
eğitim gördüğünü ifade ederek, 
okul hakkında Aydın Ticaret 
Borsası üyelerine teknik bilgiler 
verdi. 

ÜSTÜN ZEKALI 
ÇOCUKLARIMIZA 
KATKI SAĞLAMANIN 
ONURUNU YAŞIYORUZ 

Meclis Başkanı Ahmet 
Bahri Erdel, bilim ve 
sanata yatkın, çok yönlü 
çocuklarımızın geleceğin 
ilim, bilim ve sanatçıları 
olarak yetiştirilmelerine 
katkı sağlamanın onurunu 
yaşadıklarını ifade etti. Erdel, 
üstün zekalı çocuklarımızın 
yeteneklerinin en iyi şekilde 
geliştirilmesi ve ülkemize 
faydalı bireyler olmalarının 

önünü açmak için bilim ve sanat 
merkezleri önemli birer araçtır. 
İçerisinde bulunduğumuz bilgi 
toplumunda en büyük zenginlik 
donanımlı insan gücü olduğunu 
dile getiren Erdel, geleceğimizin 
teminatı çocuklarımızın büyük 
başarılara ulaşmasına katkı 
sağlayacak Bilim ve Sanat 
Merkezimiz, burada bulunan 
ve bulunamayan değerli 
üyelerimizin katkılarıyla 
yapılmıştır, tüm üyelerimize 
Şahsım ve Aydın Ticaret 
Borsası adına teşekkürlerimi 
sunuyorum ifadelerine yer verdi. 

AYDIN TİCARET 
BORSASI ÜYELERİNE  

BİLİM VE SANAT
MERKEZİ TANITILDI
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AYDIN TİCARET 
BORSASI ÜYELERİNİN 
HEPSİNE TEK TEK 
TEŞEKKÜRLERİMİ 
SUNUYORUM 

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü 
Pervin Töre; Öncelikle Aydın’da 
yaşayan öğrencilerimiz, aileleri 
adına sizlere şükranlarımı 
arz ediyorum. Aydın’da 
Bilim ve Sanat Merkezi 
henüz yapılmamışken, bütün 
Aydın’daki üstün zekalı, üstün 
yetenekli çocuklarımız İzmir’e 
ve Denizli’ye gidiyordu. Aydın’ın 
bu güzel çocukları beyin 
göçü vermesin ve Aydın’da 
kalsınlar diye Sizlerin bereketli 
kazançlarıyla biz bu Okulu 
Aydın Ticaret Borsası Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Devlet 
İşbirliğiyle tamamladık. Bilim 
ve Sanat Merkezimizde şu 

anda 141 üstün zekalı, IQ’su 
yüksek, ileride ilimize büyük 
katkılar sağlayacak gençler 
eğitim görüyor ve sırada 
bekleyen bir çok öğrencimiz 
var. Sizler; iyi ki biz bu işe 
katkı sağlamışız diyeceğiniz 
bir eser ortaya çıkardınız çok 
teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci 
bir okula Borsamız el attı.  
Ben bir şahit olarak bunu dile 
getiriyorum Otizm okuluna yine 
Sizleri temsilen Aydın Ticaret 
Borsamızın adını vereceğiz. 
Devlet ve Borsa işbirliğinde 
Türkiye’de tek, dünyada sayılı 
bir merkez yapıyoruz. Daha 
hiç temeli atılmadan bize 
gelen yüzlerce insan biz bunu 
basından  ve birçok yerden 
duyduk, bu işi yapanlara, bu 
işte emeği geçenlerden destek 
verenlerden Allah razı olsun 
diyerek şahsınıza ve ailenize 
dua alıyorsunuz.  Bunu belki 

duymuyorsunuz ama, biz sizler 
adına çok duyuyoruz ve Sizlerle 
gurur duyuyoruz. Teşekkür 
ediyoruz. Okulumuzu gezerken 
kendinizle gururlanmışsınızdır. 
Aydın Ticaret Borsası üyelerinin 
paraları böyle güzel eser  
bırakacak yerlere nasip olması 

da çok güzel bir duygu. Mimar 
Sinan gibi eser bıraktınız burası 
nesiller boyu sizin adınıza 
üstün zekalı ve üstün yetenekli 
gençler yetiştirecek. Hepinizin 
yolu açık olsun Şahsınıza tek 
tek teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum ifadelerine yer verdi. 
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Aydın Ticaret Borsası tarafından fiziki özellikleri tamamlanan kuru 
incir satış salonu üyelerine tanıtıldı. 

Kuru İncir Satış Salonu Tanıtım toplantısına, kuru incir tüccar ve 
ihracatçıları Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Kazım 
Günaydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Ahmet Şenel, Rıza 
Uyar ve Genel Sekreter Çimen Mutlu katılım sağladı. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çon-

dur yaptığı açılış konuşmasında, “Aydın Ticaret Borsası Yönetimi olarak; 
kanunların verdiği yetkiler dahilinde üyelerinin çıkarları doğrultusunda, 
çalışmalarını yürüten kurumumuz, ilimizde bir ilke imza atarak, katma 
değeri yüksek ürününlerimizden olan kuru incirin daha güvenilir, daha 
tarafsız ve daha rekabetçi reel fiyattan alınıp satılmasına imkan verecek 
satış salonunun fiziki şartlarını tamamlamıştır. Türkiye İncir üretiminin 
% 62 ‘si ilimizden gerçekleştirmektedir. Ege Bölgesi olarak baktığımızda 
bu oran % 76’ya çıkmaktadır. Bu oranlar göz önüne alındığında bölgemiz 
adına kuru incir satış salonunun faaliyete geçmesi önemli bir adımdır. 

AYDIN TİCARET BORSASI ÜYELERİ  
“KURU İNCİR SATIŞ SALONU” 

İÇİN BİR ARAYA GELDİ
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Amacımız  alıcı ile satıcıyı karşı karşıya getirerek, fiyatların serbest 
rekabet ortamında oluşmasını sağlamaktadır. Amacımız gereği kuru 
incir ile iştigal eden üyelerimizle, bir araya geldik. Satış salonumuzun 
en iyi şekilde işlemesi amacıyla üyelerimizin değerli görüşlerine ihtiyaç 
duymaktayız. Üyelerimizden alınan talepler ve görüşler doğrultusunda 
çalışmalarımızı tamamlayarak satış salonumuz en kısa sürede faaliyete 
geçireceğiz. Satış Salonumuzun, üyelerimize İlimize, bölgemize kazançlar 
sağlamasını diliyorum”ifadelerine yer vererek kuru incir tüccar ve ihra-
catçılarının görüşleri alındı. 

Aydının öz varlığı olan kuru incir satış salonu yapılmasının üyeler 
ve kuru incir için çok önemli bir adım ve ihtiyaç olduğunu ifade eden 
katılımcı üyeler, satış salonunun en iyi şekilde işlemesi adına düşünceleri 
ifade ederek, Aydın Ticaret Borsası’nın üyelerine sağladığı hizmetleri için 
teşekkür ettiler.
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1910 yılından bu yana Aydın, Şahnalı 
mevkiinde kömür madenciliği yapılmakta 
ve yıkama/zenginleştirme tesislerinde 
çevre normlarına uygun hale getirilerek 
“Aydın Linyit” markası ile piyasaya 
sunulmaktadır.

İnsanın çevre ve doğa ile olması gereken 
barışıklığını sürdürme bilinciyle, “Açık 
Maden İşletmelerinin Rekültivasyonu 
ve Yeniden Doğaya Kazandırılması“ için 
Ege Ormancılık Araştırması Enstitüsü ile 
birlikte 2000 yılında bu yana maden dökü 
alanlarının ağaçlandırılması hususunda bir 
ortak proje yürütülmüştür.

Bu projede beş ağaç türü (kızılçam, 
akasya, iğde, badem ve zeytin) farklı 
yaştaki dökü alanları (5 ve 10 yıl) üzerinde 
sulama ve gübreleme gibi çeşitli tarımsal 
uygulamalar yapılarak denenmiştir. Beş 
yıl süreli olarak planlanan bu projenin ilk 
iki yılından sonra doğanın emsalsiz gücü 
kendisini göstermiş ve doğal zeminin 

150-200 metre derinliğinden çıkarılarak 
serilmiş olan dökü toprağında başta 
akasya ve zeytin olmak üzere tüm deneme 
türleri susuz ve gübresiz dahi gelişme 
göstermiştir.

Bu proje sonucunda, Zeytin (Olea 
europea), Yalancı Akasya (Robinia 
pseudoacacia) ve İncir (Ficus carica)’in 
dökü alanlarındaki toprağa ve bölgeye en iyi 
adaptasyonu sağlayacak, ekolojik dengeye 
en olumlu etkide bulunacak ağaç türleri 
olduğu belirtilmiştir.

Bu gözlemden hareketle proje sonucu 
beklenmeden ağaçlandırma faaliyetine 
geçilmiştir. Bir taraftan terkedilmiş açık 
ocak dökü alanlarından izin alınan arazide, 
diğer taraftan da kendi tapulu arazilerinde 
dikime başlanmıştır.

Çevre Orman Bakanlığından özel 
ağaçlandırma yapılmak üzere 49 yıllığına 
tahsis izni alınan 894 dekar alanda 36.000 
adet Ayvalık tipi zeytin ve 30.000 adet 
akasya dikimi yapılmıştır. Akasya ağaçları 
özellikle şevli alanlarda erozyonu önleme 
amacıyla dikilmektedir.

Kendi tapulu arazilerinde ise bugüne 
kadar 3.000 adet Gemlik ve Domat tipi 
zeytin, 1.600 adet Bursa siyahı incir, mevcut 
eski Memecik ağaçlarıyla birlikte zeytin 
ağacı varlığı 2008 yılı sonu itibariyle 50.000 
adete ulaşmıştır.

Bu alandaki zeytin plantasyon programı 
sürdürülmekte olup 150.000 ağaca 
ulaştırılacaktır.

Bu şekilde 2004 yılından itibaren 
maden ve tarım işletmeciliği bir arada 
sürdürülerek çalışılmış maden alanlarının 
rekültivasyonu da sağlanmaktadır. 
Ülkemizde maden alanlarının 
rekültivasyonuna ilişkin üç çalışma 
bulunmaktadır, bunlarda akasya ve kızıl 
çam plantasyonlarıyla doğaya dönüş 
sağlanmaktadır. Buradaki rekültivasyon 
programı ise ülkemizdeki ilk kömür/zeytin 

birlikteliğidir.

Tarım işletmesinde çağdaş üretim 
teknikleri kullanılarak zeytindeki var yılı 
yok yılı farkının %10’un altına düşürülmesi 
hedeflenmektedir. Bunun için tüm 
plantasyonda damlama sulama tesis 
edilmiştir, dikim alanları tesviye edilerek 
düz alanlarda dikim yapılmasına özen 
gösterilmektedir, özel budama metodları 
kullanılmaktadır, bitki gelişimini olumlu 
yönde etkilemek üzere fülvik ve hümik asit 
yönünden zengin linyit katmanları belirli 
oranlarda toprağa katılmaktadır, hasat 
ağaçların sürgünlerini zedelemeyecek özel 
aletlerle yapılmaktadır.

Zeytinyağı tesisi; GIDATAY; Aydın 
Umurlu Organize Sanayi Bölgesinde 
14.000 metrekare tahsisli alanda zeytinin 
çağdaş üretim tekniklerini kullanarak 
zeytinyağı elde edilmesi amacıyla 2009 
senesinde zeytin sıkımına başlamış 
olup, 2016 yılında  zeytin sıkımını artarak 
devam etmektedir. Yeni yatırımlarında 
90 ton/gün zeytin sıkma kapasitesine 
ulaşılmış. Zeytinyağları üstün niteliklerinin 
muhafazası açısından ısı ve ışıktan koruyan, 
zeytinyağının içerdiği antioksidanları en 
uzun süre muhafaza eden azot korumalı 
krom-nikel tanklarda, iklimlendirmeli 
depolarda max. 25 °C’ye kadar saklama 
koşullarında ambalajlanacağı saate kadar 
saklanmaktadır. Zeytinyağı tesisinde şu an 
itibariyle 260.000 lt kapasiteli azot korumalı 
Cr-Ni paslanmaz çelik zeytinyağı tankı ve 
rafinajlık zeytinyağları için de 200.000 lt 
polyester tank kapasitesi bulunmaktadır. 
Kısa sürede 600.000 lt azot korumalı Cr-Ni 
paslanmaz çelik zeytinyağı tankı, 400.000 
lt rafinajlık zeytinyağları için polyester tank 
kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir.

Zeytinyağı tesisi; ISO 22000:2005 gıda 
güvenliği yönetim sistemine, JAS, EU, NOP 
ve TR sertifkalı organik sertifikalarına 
sahip olup; zeytinyağları tam otomatik 
dolum makinelerinde doldurulup, kendi 
laboratuvar kontrolleri sonucunda 
tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır.

“Doğa ile Barışık Kömür”
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Gıdatay firmasının aldığı odüller 

2011 senesinde Türkiye’ de düzenlenen 
4. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı 
Yarışmasında Delce markası, ayvalık 
zeytinyağı ile 3. lük ödülü.

2012 senesinde Türkiye’ de düzenlenen 
5. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı 
Yarışmasında Savrandere markası, ayvalık 
zeytinyağı ile 1. lik ödülü, Delce markası, 
memecik zeytinyağı ile 3. lük ödülü.

Amerika’ da düzenlenen Los Angeles 
Extra Virgin Olive Oil Competition’ da 
Attika markası, ayvalık zeytinyağı medium 
sınıfında gümüş madalya, yine Attika 
markalı portakallı zeytinyağı bronz 
madalya.

Çin’ de düzenlenen 2012 7th China 
International Olive Oil Competition’ da 
Attika markası, ayvalık zeytinyağı bronz 
madalya.

Japonya’ da Olive Japan 2012 
yarışmasında , ayvalık zeytinyağı altın 
madalya.

2013 senesinde Amerika’ da düzenlenen 
Los Angeles Extra Virgin Olive Oil 
Competition’ da Attika markası, ayvalık 
zeytinyağı ile medium sınıfında bronz 
madalya.

Çin’ de düzenlenen 2013 8th China 
International Olive Oil Competition’ da 
Attika markası, ayvalık zeytinyağı Grand 
mention almaya hak kazanmıştır.

Japonya’ da Olive Japan 2013 
yarışmasında da ayvalık zeytinyağı gümüş 
madalya.

Türkiye’ de düzenlenen 6. Ulusal 
Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışmasında 
Savrandere markası, ayvalık zeytinyağı 
altın madalya.

2014 senesinde Amerika’ da düzenlenen 
Los Angeles Extra Virgin Olive Oil 
Competition’ da Attika markalı yeşil 
çaylı zeytinyağı ile güllü zeytinyağı bronz 
madalyalar.

Amerika’ da düzenlenen New York 
International Olive Oil Competition’ da 
ayvalık ve memecik zeytinyağları altın 

madalyalar.

Japonya’ da Olive Japan 2014 
yarışmasında da, Savrandere markası, 
memecik zeytinyağı altın madalya; 
Attika markası, ayvalık zeytinyağı gümüş 
madalya.

Türkiye’ de düzenlenen 7. Ulusal 
Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışmasında 
Savrandere markası, memecik zeytinyağı 
ve Attika markası, ayvalık zeytinyağı altın 
madalyalalar.

Çin’ de düzenlenen 2014 9th China 
International Olive Oil Competition’ da 
Attika markası, memecik zeytinyağı 
Grand mention ; ayvalık zeytinyağı gümüş 
madalya almaya hak kazanmıştır.

2015 senesinde Amerika’ da düzenlenen 
Los Angeles Extra Virgin Olive Oil 
Competition’ da Attika markalı bergamutlu 
zeytinyağı bronz madalya.

Amerika’ da düzenlenen New York 

International Olive Oil Competition’ da 
ayvalık zeytinyağı altın madalya.

Japonya’ da Olive Japan 2015 
yarışmasında da, Savrandere markası, 
ayvalık zeytinyağı gümüş madalya.

Çin’ de düzenlenen 2015 10th China 
International Olive Oil Competition’ da 

Attika markası, memecik zeytinyağı altın 
madalya, Attika markası, ayvalık zeytinyağı 
bronz madalya, almaya hak kazanmıştır.

2016 senesinde Amerika’ da düzenlenen 
Los Angeles Extra Virgin Olive Oil 
Competition’ da Attika markası, memecik 
zeytinyağı gümüş madalya, ayvalık 
zeytinyağı da gümüş madalya kazanmıştır.

Japonya’ da Olive Japan 2016 
yarışmasında da, Attika markası ile, 
memecik zeytinyağı gümüş madalya.

Türkiye’ de düzenlenen 9. Ulusal 
Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışmasında 
Savrandere markası, memecik zeytinyağı 
altın madalya

Çin’ de düzenlenen 2016 11th China 
International Olive Oil Competition’ da 
Attika markası,  ayvalık zeytinyağı bronz 
madalya. Attika markası, organik memecik 
zeytinyağı Grand mansiyon 
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Aydın Ticaret Borsası Toplantı 
Salonunda, Günkut Gürşen tarafından “Aile 
Şirketlerinde Kurumsallaşma” başlığı  
altında eğitim gerçekleşti. 20 kişilik bir 
grup için yapılan eğitimde; Büyük Resmi 
Görmek, Kurumsallaşma ve Kurumsal 
Yönetim, Kurumsal Yönetimin Faydaları/
neden önemli?, Aile Şirketleri ve Kurumsal 
Yönetim, Aile Kurumsallaşması, Aile ve 
Şirket İlişkisi, Aile Anayasası, Hissedarlar 
Sözleşmesi, Halefiyet Planı/Yeni Kuşakları 
Hazırlama ve Mentorlük, Aile Konseyi ve 
Meclisi Oluşumu, Yaşanan Tecrübeler ve 
Örnek Durumlar,  Aile Şirketlerinin Ömrünü 
Uzatma, Aile Şirketlerine İlişkin Temel 

Merak Edilen Sorular, Kurumsallaşma 
Sürecine Etkisi Olan Diğer Faktörler  
başlıklarında eğitim gerçekleştirildi. 

Üyelerin ve Aydın Ticaret Borsası 
personelinin katılımıyla gerçekleşen eğitim 
sonrasında açıklamada bulunan Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; Dünya’da ve 
Türkiye’de şirketlerin büyük bir kısmı aile 
şirketlerinden oluşmaktadır. Bu şirketlerin 
ise ancak çok küçük bir kısmı 3. kuşak 
ve sonrasını görebilmektedir. Bu noktada 
aile şirketleri, sürdürülebilir bir şekilde 
faaliyetlerini devam ettirme, bayrağı bir 
sonraki kuşağa taşıma noktasında pek 

çok zorlukla mücadele etmektedirler. 
Bu zorlukları yönetebilme noktasında 
kurumsallaşma, aile şirketleri açısından 
kritik rol oynamakta ve aile şirketlerinin 
sonraki nesillere devrinde kolaylaştırıcı 
rolü oynayabilmektedir. Eğitimimiz bu 
noktada, aile şirketlerinin temel sıkıntılar 
ve çözümleri konusunda farkındalık 
kazanmalarını hedeflemektedir.

Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 
%100 memnuniyet garantili eğitimlerimiz 
her ay devam edecektir. Katılımcılara ve  
Eğitmen Günkut Gürşen’e teşekkürlerimi 
sunarım ifadelerine yer verdi.  

AYDIN TİCARET BORSASINDA “AİLE ŞİRKETLERİNDE 
KURUMSALLAŞMA”
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz 
ve Vedat Aslan, Süpürge ve İmalatı Meslek Komitesi Başkanı 
Emrullah Manastır, Meslek Komitesi Üyesi Ü Mehmet Gencel, 
İbrahim Süvari ve Yunus Kopsalı Aydı Ticaret Borsası’nı ziyarette 
bulundu. Sakarya Ticaret Borsası heyetini Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Ahmet Şenel ve 
Genel Sekreter Çimen Mutlu karşıladı.

Yapılan ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Ülgen ve Ahmet Şenel Borsa tarafından gerçekleştirilen 
projeler hakkında bilgiler verdiler. Aydın Ticaret Borsası 
Laboratuvarları tarafından 2006 yılında verilen danışmanlık ile 
kurulan Sakarya Mikotoksin Laboratuvarı hakkında karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunulan ziyaret sonrası, Aydın Ticaret Borsası 
Laboratuarları dolaşılarak Laboratuar birimleri hakkında bilgi 
verildi. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyaret sonrası Aydın 
Ticaret Borsası Laboratuvarları dolaşılarak bilgi verildi. 

Sakarya Ticaret Borsası’ndan Aydın 
Ticaret Borsasına Ziyaret



40 Aydın Ticaret Bosası Nisan 2016»

HABER

İstanbul Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsasının  
kardeşliğinin bir nişanesi olarak düzenlenen fidan dikme törenine, 
İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bülent Kasap, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis 
Üyelerinin yanı sıra,  Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 
Bahri Erdel, Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Ülgen, Abdülkadir Yıldız, 
Meclis  Üyeleri Ali Çevik, Rıza Uyar, Erkan Aslan, Genel Sekreter 
Çimen Mutlu katıldılar. 

İstanbul Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsasının birlikte 
yürüttüğü Zeytin ormanı oluşturma projesi kapsamında Çatalca ve 
Tuzla Canlı Hayvan Et  Şubesine  2750 adet zeytin fidesi dikildi. 

Törende konuşan İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kopuz “Daha önce diktiğimiz 2600 zeytin ağacına ek 
olarak, burada 150 zeytin ağacını el ele dikerek kardeşliğimizi 
daha da pekiştireceğiz. Ülkemizde, en çok zeytin ağacını 
bünyesinde bulunduran Aydın ili, kaliteli zeytin ve zeytinyağı 
üretiminde sorumluluklarını yerine getirmek için güzel 
projelere imza attığını biliyoruz. Zeytin Ağacı gibi kutsal bir ağacı 
kardeşliğimizin nişanesi olarak buraya dikmenin gururunu 

yaşıyoruz” dedi.

Aydın Ticaret  Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, yaptığı 
konuşmada İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, 
Ulusal  Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi  ortaklığında Aydın Ticaret 

KARDEŞ BORSALARIN FİDAN 
DİKME TÖRENİ
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Borsası tarafından başvurusu yapılan, KOSGEB Başkanlığı 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar Payının Arttırılması”  
Projesi kapsamında 20 ilde gerçekleştirilecek olan tadım ve 
tanıtım faaliyetlerinin 7 tanesini gerçekleştirdik. Proje kapsamında 
hedeflenen her ilde 1000  kişiye zeytinyağı tanıtımı ve tadımı 
yaptırılarak, tüketicilere zeytinyağında olması ve olmaması 
gereken özellikler hakkında bilgilendirdi. Amacımız bilinçli bir 
tüketici kitlesi oluşturarak ülkemizde düşük olan zeytinyağı 
tüketiminin ve zeytinyağı markalarının arttırılmasıdır. KOSGEB 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar Payının Arttırılması” 
projesi ile amacımıza ulaşacağımızın inancındayız. Bugün burada 
iki Borsa arasında, kardeşliğinin bir nişanesi olarak düzenlenen 

fidan dikme töreni kardeşlik ve işbirliğimizin verimli sonuçlarıdır” 
ifadelerine yer verdi.

Fidan dikimi töreni sonrası Aydın Ticaret Borsası heyetinin de 
katılımı ile İSTİB Meclis toplantısı yapıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Kopuz, genel ekonomik durumu değerlendirdi. 

Toplantının sonunda Meclis üyelerine adlarına dikilen 
fidanlarla ilgili sertifikaları takdim edildi. 
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AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN 
EDİRNE TİCARET BORSASI’NA ZİYARET

Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması Projesi kapsamında 
Edirne Margi Outlet AVM’de Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım 
Etkinlikleri gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası heyetinden 

Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Mustafa Akdam, Rıza 
Uyar ve İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi / Zeytinyağı Prina Yağı 
Komitesi Başkan Yardımcısı Osman Berberoğlu Edirne Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karaca’yı ziyaret etti. 

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası heyeti tarafından 
Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması Projesi ile ilgili bilgiler verildi. 
İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeyt-

inyağı Konseyi ortaklığında Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu 
yapılan, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın 
Pazar Payının Arttırılması” Projesi kapsamında 20 ilde gerçekleşecek 
olan tadım ve tanıtım etkinlikleri kapsamında sekizinci etkinliğimizi 
gerçekleştirmek üzere Edirne’de bulunmaktayız, verdiğiniz destek için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerine yer verdiler.

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karaca ise Borsa 
çalışmaları hakkında bilgiler vererek, ziyarette bulunmalarından dolayı 
Aydın Ticaret Borsası ve İstanbul Ticaret Borsası temsilcilerine teşek-
kürlerini ifade etti. 

Kosgeb Başkanlığı Tarafından Desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar Payının Arttırılması” 
Projesi Kapsamında 20 Ilde Gerçekleşecek Olan Tadım Ve Tanıtım Etkinlikleri Kapsamında 

Sekizinci Etkinliğimizi Gerçekleştirmek Üzere Edirne’de Bulunmaktayız
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AYDIN TİCARET BORSASI 
EDİRNELİLERİ “ZEYTİNYAĞI” İLE 

BULUŞTURDU
ZEYTİNYAĞI PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI 

PROJESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, Ulusal  Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi  
ortaklığında Aydın Ticaret Borsası tarafından 
başvurusu yapılan, KOSGEB Başkanlığı 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar 
Payının Arttırılması”  Projesi kapsamında 
20 ilde gerçekleşecek olan tadım ve tanıtım 
faaliyetlerinin yedincisi 23-24 Nisan  
tarihlerinde  “Edirne Margi Outlet AVM’de” 
gerçekleştirildi.

Edirne Margi Outlet AVM’de gerçekleşen 
Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğine; Aydın 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Ülgen, Meclis Üyelesi Mustafa Akdam ve Rıza 
Uyar, Proje ortaklarından İstanbul Ticaret 
Borsası’nı temsilen Meclis Üyesi / Zeytinyağı ve 
Prina Yağı Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı 
Osman Berberoğlu katılım sağladı.

Edirnelilerin yoğun ilgi gösterdiği 
Zeytinyağı Tadım ve  Tanıtım etkinliğinde; 
Uluslararası Zeytin  Konseyi (International 
Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan 
Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı 
Burcu Keser ve Tadım Uzmanı Hakan Gökalp 
görev aldı. Tadım uzmanları tarafından, 
tüketicilere kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını 

nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında 
olması ve olmaması gereken özellikler hakkında 
bilgiler verildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı  “KOSGEB Başkanlığı 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar 
Payının Arttırılması”  Projemiz kapsamında 
Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin 
yedincisi Edirnelilerin yoğun katılımı ve ilgisiyle 
gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde 
tadım uzmanlarımız, proje kapsamında 
hedeflenen 1000  kişiye zeytinyağı tanıtımı ve 
tadımı yaptırılarak, tüketicilere zeytinyağında 
olması ve olmaması gereken özellikler 
hakkında bilgilendirdi. Amacımız bilinçli bir 
tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük 
olan zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır. KOSGEB 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar 
Payının Arttırılması” projesi ile amacımıza 
ulaşacağımızın inancındayız. İfadelerine yer 
verdi.

Proje kapsamında tadım ve tanıtım 
etkinliğinin  sekizincisi “Tekirdağ’da”  
gerçekleştirilecektir. 
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Meslek hastalıklarına olan ilgi, antik Yunan‘dan 
başlar. Hipokrat (MÖ 460 -370) madenlerdeki kurşun 
zehirlenmesi üzerinde durmuş ve Romalı Pliny (MS 
23-77) kurşun ve kükürdün zehirli etkilerini ele 
alarak, ilk kişisel korunma aracı olan deri maskeleri 
yapmıştır. MS 2. yüzyılda, Yunanlı Doktor Galen kurşun 
zehirlenmelerinin patolojisini ve bakır ocaklarındaki 
asit buharlarının zararlarını incelemiştir. Orta 
çağda bilimle birlikte bu tür çalışmalar da durmuş, 
Rönesans (MS 1500–1800) meslek hastalıkları ile ilgili 
çalışmaların devam ettiği bir dönem olmuştur. Konuya 
ilişkin yasal düzenlemelerin dönüm noktası, Percival 
Pott‘un baca temizleyicilerinin kanser hastalığına 
yakalanmaları üzerine yapmış olduğu çalışmalar 
sonucu İngiliz Parlamentosu‘nun 1788‘de Baca 
Temizleyicileri Yasası ve 1833 yılında İngiliz Fabrikaları 
Yasasının çıkarılmasıdır.

İş sağlığı ve güvenliğinin ciddi biçimde ele alınması 
ve yasal düzenlemelere gidilmesi, 19. yüzyıldan 
sonradır. 1802‘ de çıkartılan Çıraklık Sağlık ve Ahlak 
Yasası ile çırakların horlanmasına ve emeklerinin 
kötüye kullanılmasına engel olunmaya çalışılmıştır. 
1824‘e kadar yasak olan sendikal etkinlikler 
yasallaşmış ve kölelik kaldırılmıştır. On dokuzuncu 
yüzyıldan itibaren sanayi devriminin yarattığı olumsuz 
çalışma koşullarının düzeltilmesinin sağlanması 
amacıyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasaların 
hazırlanması ve yaptırımlar uygulanması konusunda 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Sosyal güvenlik 
ilkeleri on dokuzuncu yüzyılda yaygınlaşmış, çeşitli 
sigorta kurumları kurulmuş ve iş kazaları ile meslek 
hastalıkları sigortası uygulanmaya başlanmıştır. 

Dünyadaki meslek hastalıkları ve iş kazalarının 
önlenmesine yönelik çalışmalarda sendikaların 
katkıları yanında, 1919 yılında faaliyetine başlayan 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Milletler Cemiyeti’ne 
bağlı olarak bu konuda önemli çalışmalar yapmış 
ve 1946 yılında ise Birleşmiş Milletler ile imzaladığı 
anlaşma sonucu bir uzmanlık kuruluşu durumuna 
gelmiştir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) ve bu kuruluşlarla işbirliği yapan birçok 
kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği yönünden önemli 
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ülkemizin de üyesi 

bulunduğu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kimyasal 
maddeler için saptadığı “işyerlerindeki maruz kalma 
değerleri” ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında alınan 
kararlar ve oluşturulan “uluslararası sözleşmeler” bu 
konudaki sorunların çözümüne katkılar sağlamıştır.

Osmanlı döneminde sanayileşmenin henüz 
oluşmadığı ve fabrika denilecek büyüklükte işyeri 
sayısının çok az olması bu konudaki çalışmaların 
gecikmesine neden olmuştur. Osmanlı döneminde 
konuya ilişkin önemli gelişmelerin olduğundan söz 
edemeyiz. Bu döneme ilişkin önemli yasaların 1865 
yılında Ereğli kömür havzalarında çalışan işçilere 
yönelik olarak çıkarılan Dilaver Paşa Nizamnamesi ve 
yine aynı işkoluna yönelik olarak 1869 yılında çıkarılan 
Maadin Nizamnamesidir.

Cumhuriyet dönemine bakıldığında, 1921 yılında 
151 sayılı ― Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin 
Hukukuna müteallik Kanunu kömür işçilerinin çalışma 
şartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili ilk yasadır. 
1924 yılında 394 sayılı yasa çalışanlara hafta tatilini 
getirmiştir. Daha sonra ise 1935 yılında milli bayram 
ve genel tatil günleri hakkındaki yasa da yürürlüğe 
girmiştir. 

1926 yılında 818 sayılı Borçlar yasası, iş kazası 
meslek hastalıkları ile ilgili hukuki hükümler 
getirmiştir. 

1930 yılında çıkarılan Belediyeler Yasası ise 
denetim konusunda hükümler içermektedir. 1930 
yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
ve 1937 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Yasası bu konuda 
çıkarılan önemli yasalardır. Bu yasalara dayalı çok 
sayıda tüzük ile detaylar ve uygulamalar belirlenmiştir. 

1946 yılında Çalışma Bakanlığının kurulması İş 
güvenliği ve İş sağlığı konusunda en önemli aşama 
olarak görülmektedir. 1945 yılında 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu Yasası da önemli bir aşamadır.

3008 sayılı İş Yasası, 1967 yılında 931 sayılı yasayla 
yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine ise 1971 
tarihinde 1475 sayılı İş Yasası gelmiştir. Bu yasa uzun 
bir süre yürürlükte kalmış ve bu yasaya dayanarak 
birçok tüzük ve yönetmelik de çıkarılmıştır. 2003 yılında 
4857 sayılı İş Yasası yürürlüğe girmiştir.  4857 sayılı 

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNE 
GENEL BAKIŞ
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İş Yasasıyla birlikte 
ülkemizde iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatımız 
da değişmiş, bu 
yasayla birlikte 50 
yönetmelik ve 5 tebliğ 
yayımlanmıştır.

1964 yılında 
yürürlüğe giren 
506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Yasası 
işçilere çeşitli risklere 
karşı güvenceler 
getirmiştir. Bu yasa 
2003 yılında çıkarılan 
4958 sayılı yasayla 
değiştirilmiştir. Son 
olarak da 16.06.2006 
tarihli 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası 
Yasası kabul edilmiştir.

2008 yılında Ulusal 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konseyi toplantısında 
İş sağlığı ve Güvenliği 
Yasası hazırlanması 
karara bağlanmış ve 
6331 Sayılı İş sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu 
30.06.2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 
Yasayla birlikte daha 
önce 4857 sayılı İş 
Yasası ile yayınlanmış 
olan yönetmelikler 
de gözden geçirilerek 
güncellenmiştir.

6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası kademeli 
olarak tüm kamu 
kurum ve kuruluşları 
ile özel işletmelerde 
uygulamaya 
geçirilmiştir. Son 
olarak 01.07.2016 
tarihinde az 
tehlikeli sınıfta yer 
alan işletmelerle 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında da 
yasanın tamamı 
uygulanmaya 
başlanmıştır. 

6331 sayılı Kanun; 
işyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin 
sağlanması ve 
mevcut sağlık ve 
güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için 
işveren ve çalışanların 
görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği 
işyerlerinde, işlerin yürütülmesi 
sırasında, çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan, sağlığa zararlı 
durumlardan korunmak amacı 
ile yapılan sistemli ve bilimsel 
çalışmalardır.

Ulusal mevzuatımızda iş 
kazası, 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanununun 3. 
maddesinde “İşyerinde veya 
işin yürütümü nedeniyle 
meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut 
bütünlüğünü ruhen ya da 
bedenen engelli hâle getiren 
olay” şeklinde tanımlanmıştır. 
İş Kazası; Uluslararası Çalışma 
Örgütüne ( ILO) göre “Önceden 
planlanmamış, bilinmeyen 
ve kontrol altına alınamamış 
olan etrafa zarar verebilecek 
nitelikteki olay”, Dünya 
Sağlık Örgütüne (Who) göre 
ise “Önceden planlanmamış 
çoğu kişisel yaralanmalara 
makinelerin ve araç gereçlerin 
zarara uğramasına, üretimin 
bir süre durmasına yol açan 
olay”dır. 

Bu iki tanımdan da 
anlaşıldığı gibi iş sağlığı 
ve güvenliğinin 3 amacı 
bulunmaktadır.

• Çalışanların korunması

İş sağlığı ve güvenliği 
çalışmalarının ana amacını 
oluşturur. Çalışanları iş kazaları 
ve meslek hastalıklarına 
karsı koruyarak ruh ve beden 
bütünlüklerinin sağlanması 
amaçlanmaktadır.

• Üretim Güvenliğinin 
Sağlanması

Bir işyerinde üretim 
güvenliğinin sağlanması 
beraberinde verimin artması 
sonucunu doğuracağından 
özellikle ekonomik açıdan 
önemlidir.

• İşletme Güvenliğinin 
Sağlanması

İşyerinde alınacak 
tedbirlerle, iş kazalarından veya 
güvensiz ve sağlıksız çalışma 
ortamından dolayı doğabilecek 
makine arızaları ve devre dışı 
kalmaları, patlama olayları, 
yangın gibi işletmeyi tehlikeye 
düşürebilecek durumlar ortadan 
kaldırılacağından işletme 
güvenliği sağlanmış olur.

Temel Prensipleri

• Risklerin Yönetimi

o Risklerin Saptanması

o Risklerin Önlenmesi

o Kaçınılmaz riskleri değerlendirme

o Risklerle kaynağında mücadele etmek

• Ergonomik Çalışmalar

o İnsan-İş Uyumu

o İnsan-Makine Uyumu

o İnsan-Ortam Uyumu

• Teknolojiyi takip etmek

o Gelişmelere uyum sağlamak

o Tehlikeliyi, tehlikesiz ya da daha az tehlikeli ile 
değiştirmek

• Koruma Aşamaları

o Gerekli talimatı vermek

o Makine ve donanımlarda koruma sistemleri

o Toplu koruma bireysel korumadan öncelik verilmesi

o Özel riskli bölgelerde eğitimi ve donanımı özel kişilerin 
çalışması

• İş Sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerin

o Eğitilmesi

o Bilgilendirilmesi

o Görüşlerinin alınması

o Dengeli katılımlarının sağlanması

• Risk gruplarının korunması

o Yaş

o Cinsiyet

o Özel durum ve hastalıklar

• İşçilere maliyet yüklenmemesi

İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI

1. İşyerinin Tehlike Sınıfının belirlenmesi, 

2. Risk değerlendirme raporunun hazırlanması, 

3. Acil eylem planının hazırlanması, 

4. Çalışanların eğitimlerinin tamamlanması, 

5. Ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması, 

6. İş yeri çalışanları temsilci atamalarının yapılması, 

7. İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulması, 

8. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırması, 

Birsen BAŞTAN

Elektronik Mühendisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı



Aydin Ti̇caret Borsasi Olivtech Fuarinda
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AYDIN TİCARET BORSASI 
OLIVTECH FUARINDA 

YERİNİ ALDI
Bu yıl 6. sı gerçekleşen Olivtech Zeytin, 

Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarında Aydın 
Ticaret Borsası Yerini Aldı

6. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı ve 
Teknoloji Fuarı açılışına, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz 
Ülgen , Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, 
Meclis Üyeleri Rıza Uyar ve Mustafa Akdam, 
Genel Sekreter Çimen Mutlu katıldı. Aydın 
Ticaret Borsası standında Borsa üyelerinin 
markalı zeytin, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun 
ürünlerinin  tanıtımının yanı sıra, yerli ve 
yabancı ziyaretçilere Uluslararası Zeytin  
Konseyi (International Olive Council / IOC 
) tarafından akredite olan Aydın Ticaret 
Borsası Tadım Paneli Uzmanlarınca 
zeytinyağı tadımı yaptırılarak, kaliteli 
zeytinyağında olması gereken özellikler 
hakkında bilgiler verildi.

“Türkiye’de kişi başına düşen 
zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılması gerekiyor”

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı yaptığı açıklamada; Türkiye’de 
kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin 
ve zeytinyağı markalarının arttırılması 
gerektiğini ifade ederek,  ülkemiz geçmiş 
yıllarda 80 milyon zeytin ağacına sahipken, 
son yıllarda yapılan dikimlerle birlikte  
yaklaşık 170  milyon ağaç varlığına ulaştık. 
Ancak zeytinyağı üreticisi beş büyük ülke 
içinde yer almamıza rağmen,  diğer üretici 
ülkelerle karşılaştırıldığında, halen kişi 
başına tüketim miktarı 1,5 -2 kg gibi  son 
derece düşük seviyededir.  Bu rakam bazı 
ülkelerde ortalama 22 kg.’a ulaşmaktadır. 
Ülkemizde zeytinyağı tüketimi, ağırlıklı 
olarak üretim bölgeleri olan Ege, Marmara 
ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. 
İç ve Doğu Anadolu’da  bu oran yok denecek 
kadar az ve zeytinyağı adı altında başka 
yağlar tüketilmektedir. Yaklaşık 170 milyon 
ağaç varlığımız ile  önümüzdeki yıllarda 
450-500 bin ton civarında zeytinyağı elde 
edilecektir.  
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İç tüketimin arttırılmasını teşvik etmek 
amacıyla, Borsamız koordinatörlüğünde,  
İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret 
Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş. 
Ege İhracatçı Birlikleri ve Ulusal Zeytin 
ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ortaklığında 
“Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” 
projemizi yürütmekteyiz. Projemiz 
kapsamında Ankara, Samsun, Konya, 
Afyonkarahisar, Isparta, Denizli ve Edirne 
olmak üzere yedi il de  Zeytinyağı tadım ve 
tanıtım etkinliklerimiz gerçekleştirilmiştir. 
Tadım ve tanıtım etkinliklerimiz 13 il de 
daha devam edecektir. 

Zeytin ve zeytinyağı üretim zincirindeki 
önemli firmaların katılımcı olduğu, yerli 
ve yabancı alıcılarla bir araya geldiği 
OLIVTECH, fuarı Zeytinyağı sektörü adına 
kıymetli bir fuardır. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, fuarda yer almaktan 
mutluluk duyuyoruz. İfadelerine yer verdi.

KOSGEB Tematik Projesi Kapsamında “Zeytinyağı Tadım ve 
Tanıtım Etkinlikleri” Devam Ediyor
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AB komisyonuna, Aydın Ticaret Borsası 
tarafından coğrafi işaret başvurusu 
yapılan Aydın Kestanesi ve Aydın Ticaret 
Odası tarafından coğrafi işaret başvurusu 
yapılan Aydın İnciri, İlimize ödül kazandırdı. 
Türk Patent Ödülleri Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 

“ Uluslararası Coğrafi İşaret Başvurusu 
1.si” ödülünü Aydın İlimiz aldı.

Türkiye’den AB Komisyonuna coğrafi 
işaret başvurusunda bulunulan 7 üründen 
2’si Aydın İlimizden yapılmış olup,  Aydın 
İnciri ve Aydın Kestanesi başvuruları 
sebebiyle İlimiz ödüle layık görülmüştür.

Patent, marka, tasarım ve coğrafi 
işaret kategorilerinde verilen ödüller ve 
kurumlar;

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı; İlimizin ödüle 
layık görülmesinden dolayı çok mutluyuz, yerel zenginliklerimizi 
ülkemizde koruma altına almak yeterli değildir, Avrupa Birliği’nde 
de korumalıyız. Bugüne kadar Avrupa Birliğine yapılan coğrafi 
işaret başvurularının sayısı sadece 7’dir.Bu konuda örnek 
olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ancak sadece coğrafi işaret belgesi 
almak da tek başına yeterli değildir, koruma altına aldığımız 
ürünlerimizin tanıtımı, taklitleriyle mücadele, izleme ve denetim 
sistemi de çok önemlidir.

“EN FAZLA ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSUNU 
YAPAN İL” ödülünü alan Valimiz Erol Ayyıldız’a ve İl 

Milletvekillerimize, coğrafi işaret başvuru sürecinde yanımızda 
olan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümü hocası 
Engin Ertan’a,  yine Üniversitemizin geçmiş dönem Sınai Haklar 
Biriminde görev yapan Peri Banu Nemutlu’ya, AB başvurusu 
danışmanımız Huriye Kayabaşı’ya, coğrafi işaretler hakkında 
Bizlere çok şey öğreten Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’na, Yöresel 
Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’na, Metro 
Toptancı Market’e, konuya sahip çıkan ve bu konuda özverili 
çalışan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve ekibine, emeği geçen ismini telaffuz edemediğim 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.

“ Uluslararası Coğrafi İşaret Başvurusu 
1.si” ödülünü Aydın İlimiz aldı

AYDIN İNCİRİ VE AYDIN KESTANESİ 
BAŞVURULARI İLİMİZE ÖDÜL KAZANDIRDI
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AYDIN İNCİRİ VE AYDIN KESTANESİ 
BAŞVURULARI İLİMİZE ÖDÜL KAZANDIRDI

Ödül Kurum/ Şahıs
En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite İstanbul Üniversitesi

Patent Kategorisinde En İyi Çıkış Yapan 3. Firma Netaş Telekomünikasyon AŞ

Patent Kategorisinde En İyi Çıkış Yapan 2. Firma Vodafone Teknoloji Hizmetleri AŞ

Patent Kategorisinde En İyi Çıkış Yapan 1. Firma Simfer AŞ

Patent Ligi 5’incisi Vodafone Teknoloji Hizmetleri AŞ

Patent Ligi 4’üncüsü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ

Patent Ligi 3’üncüsü Ford Otomotiv Sanayi AŞ

Patent Ligi 2’ncisi Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme AŞ

Patent Ligi 1’incisi Arçelik AŞ

Uluslararası Patent Başvuru 1’incisi Arçelik AŞ

Yılın Markası Fatih Terim

Coğrafi İşaret Tanıtımına Katkı Sağlayan Firma Metro Toptancı Market

En Fazla Uluslararası Coğrafi İşaret Başvurusu 
Yapan İl Aydın

Tasarım Başvuru 3’üncüsü Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ

Tasarım Başvuru 2’ncisi Zorlu Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ

Tasarım Başvuru 1’incisi Küçükler Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ

Uluslararası Tasarım Başvuru 1’incisi Vitra Karo Sanayi ve Ticaret AŞ

Marka Başvuru 3’üncüsü Türk Telekomünikasyon AŞ

Marka Başvuru 2’ncisi Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ

Marka Başvuru 1’incisi Modern Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Uluslararası Marka Başvuru 1’incisi Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Uluslararası Kamu Markası AFAD

Marka Şehir Antalya

En Fazla Patent Başvurusu Yapan Kadın Buluşçu Fatma Alemdaroğlu
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