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

•

•

•

•

•

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

-
-

-
-
-
-

-
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A. Bahri ERDEL
Meclis Başkanı 

ürkiye'de mevzuatlara uygun Tolarak kimyasal ve duyusal 
analiz yaparak zeytinyağında 

kalite kriterlerini tespit eden, 4 farklı 
ilde toplam 6 adet 2 si özel, 4 ü resmi 
laboratuvar vardır. Bu 
laboratuvarlardan bir tanesi de 
uluslararası arenada da geçerliliği 
olan ve Uluslararası Zeytin Konseyi 
(International OliveCouncil / IOC )' 
nin listesinde yer alan Zeytinyağında 
duyusal analizler konusunda 
dünyanın en iyi 70 paneli ve 
laboratuvarından  biri olan Aydın 
Ticaret Borsası Tadım Panelimizdir. 
Bu paneller arasına Türkiye' den 
sadece 4 panel, laboratuvarlar 
arasından ise sadece 3 özel 
laboratuvar listeye girebilmiştir. 
Listeye firma laboratuvarları da 
başvurarak katılım 
sağlayabilmektedir. Firma 
laboratuvalarından ise 6 laboratuvar 
listede yer almaktadır.
Son yıllarda bunlara ilave olarak, 
sadece zeytinyağının duyusal 
özelliklerini belirleyen yedi adet 
“Tadım Panel'i kurulmuştur. Bu 
panellerden dördü IOC tarafından, 
biri TÜRKAK tarafından 
tanınmaktadır. Bunlardan ikisi Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilmiş olup, 

Araştırma Enstitüsü'nde, dört tanesi 
Sivil Toplum Kuruluşu (Ticaret 
Borsası Ticaret Odası, Dernek, 
Konsey) bünyesindedir. Bu paneller 
içerisinde “Aydın Ticaret Borsası 
Tadım Paneli”, Türkiye'de Sivil 
Toplum Kuruluşu bünyesinde ilk kez 
kurulan ve IOC yetkinliğini alan ilk 
paneldir (IOC ,Yıl 2010). 

Aydın Ticaret Borsası tarafından 
hazırlanan “Degüstatör Eğitmenliği 
ve Degüstatörlük” proje teklifi, 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
2296 proje başvurusu içerisinden 
başarılı kabul edilerek 
desteklenmeye uygun görülmüştür.

 “Türkiye'de zeytinyağı kalitesinin 
artırılması için, gerekli olan 
degüstatör ihtiyacında dışa 
bağımlılığın kırılması ve Türkiye'de  
uluslararası geçerliliği olan bir 
degüstatör eğitim yapısının 
kurulması gerekmektedir. Projemiz, 
natürel sızma zeytinyağının 
üretiminde ve ticaretinde, 
vazgeçilmez yasal bir kriter olan 
duyusal analizi gerçekleştirecek 
degüstatörleri eğitmek ve degüstatör 
eğitiminde Türkiye'nin dışa 
bağımlılığını yok edecek yeterliğe 
sahip kişileri yetiştirmeyi 

amaçlamıştır. Bu projeyle birlikte, 
Aydın Ticaret Borsası'nın uzman 
Zeytinyağı Tadım panelistleri 
İtalya'da “Degüstatör Eğitmenliği” 
eğitimi alacaktır. Ayrıca bu 
kazanımların sürekli olması amacıyla 
degüstatör eğitiminde ihtiyaç duyulan 
eğitim metotlarının transferini ve 
kurumsal yapılanmayı 
amaçlamaktadır. Projemiz ile 
Türkiye'de ilk defa bir degüstatör 
eğitmen kadrosu oluşturulacak, 
Türkiye'nin dışa bağımlılığını 
sonlandırılacak kurumlar 
oluşturulacak ve insan kaynakları 
yaratılacaktır. 

"Degüstatör Eğitmenliği ve 
Degüstatörlük" adlı proje 
kapsamında, Aydın Ticaret Borsasının 
uzman Zeytinyağı Tadım panelistleri, 
Nevvar Salih İşgören Eğitim 
Kampüsü Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi, Murat-Hale Küçükoğlu 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 
Bornova Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi, Söke Ticaret Borsası Suat 
Orhon Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi, Didim Zeynep Mehmet 
Dönmez Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi, Selçuk İMKB Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi ve Zeytindostu 
Derneği  proje ortakları arasında yer 
almaktadır.

Saygılarımla. 

TÜRKİYE'DE İLK DEFA 
ZEYTİNYAĞI'NDA DEGÜSTATÖR 

EĞİTMEN KADROSU OLUŞTURULACAK 
Degüstatörler; bir ürünün duyusal 

değerlendirmesini yapmak için gönüllülük 
esasına dayanarak ve hiçbir mecburiyet 

hissetmeden benzer özellikleri ayırabilme 
becerilerine göre sınav ile seçilen, ürün 

değerlendirmesi sırasında kendi kişisel hislerini 
bir kenara koyarak yapan ve bunu yapmak için 

her zaman sessiz, sakin, acele etmeden, tattıkları 
numuneye duyusal ilgilerini tamamen vererek 

çalışan kişiler olarak belirtilmektedir. Günümüz 
dünyasında degüstatörlük önemli bir alan olarak 

gelişmektedir. Firmalar bünyelerinde özel 
olarak degüstatörler bulundurulmaktadır. İyi bir 

degüstatör olmak için bilgi birikimi yani 
tecrübe önem arz etmektedir.
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Adnan BOSNALI
Yönetim Kurulu Başkanı 

iyetle alınan, bir kısmı esansiyel Dkabul edilen yağlar ve onların 
metabolitleri, insanın, hatta tüm 

memelilerin yaşamı için enerji kaynağını 
oluşturması yanında yapı taşları görevini de 
görmektedir. İnsanlar sosyal gruplar 
oluşturdukları dönemlerden başlayarak, 
yaşadıkları coğrafi alanların imkanlarına 
göre kendilerine hayvansal ve bitkisel yağ 
kaynakları bulmuşlar ve kullanmışlardır. 
Her türlü coğrafi bölgenin, bölge insanına 
sağladığı yenebilir yağ kaynağı olmasına 
rağmen zeytin ve zeytinyağının tercih 
edilmesi, diğer yağlardan daha lezzetli ve 
daha sağlıklı olmasına ve yazılı tarih kadar 
eski olmasından dolayı birikmiş pozitif 
etkisine dayanmaktadır.

Günümüzde özellikle endüstriyel üretimin 
yoğun olduğu toplumlarda, beslenme 
programlarına fonksiyonel gıdalar 
eklenmiştir. Fonksiyonel gıdalar; diğer 
besleyici etkileri yanında bileşiminde 
spesifik tıbbi veya fizyolojik faydalar 
sağlayan bileşenlere sahip olan gıdalar veya 
gıda bileşenleri olarak tanımlanabilir. 
Fonksiyonel gıda tanımlarında ortak nokta, 
fonksiyonel gıdalardan beklenenin, insan 
sağlığı ile ilgili olarak bir artı sağlaması 
veya hastalanma riskini azaltması ile 
birlikte bir ya da daha fazla sayıda vücut 
fonksiyonunu hedefleyerek yararlı şekilde 
etkilemesidir. Bu gıdalar doğaldır, sağlığa 
olumlu bir etkide bulunan bir bileşen 
ilavesiyle ya da zararlı bir bileşenin 
uzaklaştırılması ile elde edilebilir ve 
doğasında mevcut bir ya da daha fazla 
sayıda bileşeni değiştirilmiş bir gıda 
olabilir. Eklenen ilave bileşenlerin bazıları 
ise yağ asitleri, antioksidan özelliklerinden 
dolayı fenolik bileşenler örnek olarak 
verilebilir. Zeytinyağı ise doğru elde 
edildiği taktirde hiçbir işleme tabi 
tutulmadan ya da ekstra bir bileşen 
katılmadan fonksiyonel gıda olarak 
zaten kullanılabilmektedir. Son yıllarda 
beslenme ile ilgili yapılan araştırmalarda, 
işleme tabi tutulmadan fonksiyonel gıdalar 
arasında, kalp ve kan damar hastalıkları, 
iltihaplanma, kanser, osteoporoz, yaşlanma 
ve yaşla ilgili bunama gibi rahatsızlıkları 
önlemede yararlı olan maddeleri içeren 
besin maddeleri sıralamasında zeytinyağı 
ön sıralarda yer almaktadır. 

Zeytinyağının bu gibi özellikleri ve son 
yıllarda dünyadaki iklim değişikliği 
sebebiyle, diğer zeytin üreticisi ülkelerdeki 
zeytinyağı rekoltesindeki düşüşler, fiyat 
artışına neden olmuştur.  Ülkemize 
yansıyan bu fiyat artışı ve zeytinyağının 
insan sağlığı açısından daha çok tercih 
edilmesi neticesinde,  kötü niyetli firmalar 
tarafından insan sağlığı gözardı edilerek, 
zeytinyağında hile yapılmakta, hatta içine 
kimyasal maddeler ekleyerek, zeytinyağı 
rengi verilerek piyasaya bu tarz tağşişli 
ürünler sürülmektedir. Kötü niyetli kişiler 
tarafından, dürüst çalışanların hakkını gasp 
edip, zeytinyağına başka maddeler ve 

yağlar karıştırarak satarsanız ciddi bir 
cezası yoktur. Sadece 14 bin 649 TL gibi 
bir miktar ceza uygulanmakta, erken 
ödemelerde ise %25 gibi bir indirim 
uygulanmaktadır. Tağşişli yağların nitelikli 
bir suç haline gelmesinin sağlanması ve 
Tağşiş yağ ticareti yapanların ise nitelikli 
suçlar kapsamında cezalandırılması 
gerekmektedir.  Aynı zamanda tağşişli yağ 
ticareti yapanların diğer markaları ile 
tekrar piyasaya tağşişli yağ sürmesinin 
önüne geçilmesi amacıyla, belirli bir süre 
diğer marka adlarıyla dahi ticari işlem 
yapamaması, yolunun açılması gerektiğini 
düşünmekteyim. Bu şekilde hem dürüst 
şekilde çalışan şirket ve firmalarımız, 
parasının karşılığını alır hem de tüketicinin 
sağlığı korunur.

Ülkemiz yeni plantasyonlarla 170 milyon 
ağaç varlığı ile önümüzdeki yıllarda 450-
500 bin ton civarında zeytinyağı elde 
edecektir. Ancak ülkemizde yapılan 
tağşişler nedeniyle,  Zeytinyağı üreticisi 
ülkeler içinde yer almamıza karşın,  diğer 
üretici ülkelerle karşılaştırıldığında, halen 
kişi başına tüketim miktarı son derece 
düşük seviyede kalmaktadır. Diğer ülkeleri 
dahi yakalayamadığımız 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. 

Zeytinyağı bir meyve suyu gibi tamamen 
fiziksel işlemlere tabi tutularak 
üretilmektedir. Bu nedenle zeytinyağı iz 
(minör) bileşenler dediğimiz yararlı 
bileşenleri içermektedir. Zeytinyağının 
yöresel ve lezzet özelliklerini belirleyen 
maddeler, uçucular dahil olmak üzere bu 
grupta yer almaktadır. Bu minör 
maddelerin nitelik ve nicelikleri zeytinin 
cinsine, üretildiği bölgenin ekosistemine, 
yağın çıkarılış teknolojisine, depolama ve 
şişeleme faktörlerine bağlıdır. Zeytin 

0meyvesi uygun şartlar 27-30  de, oksijen 
ve ışık kaynağından uzak bir şekilde 
sıkıldığı taktirde, elde edilen zeytinyağı 
yukarıda bahsi geçen bütün minör 
bileşenleri zeytinin çeşidine ve coğrafi 
şartlarına göre uygun oranlarda içerecektir. 
Bir zeytinyağının bu bileşenleri içerip 
içermediğini çok karmaşık yöntemlerle 
tespit edebildiğimiz gibi, kabaca içerdiğini 
anlayabildiğimiz basit bir yöntem tadımdır. 
Koklama ve tat duyusuna bağlı olan bu 
değerlendirme yağın önce koklanması ve 
daha sonra tadılması esasına dayanır. Bu 
yöntemde yağ koklandığında duyusal 
olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir 
meyve kokluyormuş (örneğin zeytin) hissi 
uyandırmalı, tadıldığında ise rahatsız 
etmeyecek, tiksindirmeyecek şekilde 
ağızda bir burukluk (Acılık) ve boğaz 
kenarlarında ise bir yakıcılık 
bırakmalıdır.Tüketicilerimiz tadım 
konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği 
taktirde hem tüketim arttırılabilir hem de 
tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir. 

Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini 
yapan tüketiciler, yukarıda açıklaması 
yapılan yağları tercih etmeyecekleri için 
tağşişe yönelim azalacaktır.

Bu amaçla yola çıkarak, Borsamız 
tarafından başvurusu yapılan, İstanbul 
Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği,  Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar 
Hizmetleri A.Ş. ortaklığındaki, KOSGEB  
Başkanlığının desteklemeye uygun gördüğü 
“Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” 
Tematik projemiz kapsamında, tadım ve 
tanıtım etkinliklerimiz 13 ilde 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tadım 
etkinliklerinde tadım uzmanlarımız vasıtası 
ile tüketicilerimize “tüketilebilecek 
zeytinyağı nasıl olmalıdır” sorusu tadım 
yaptırılarak anlatılmıştır. 24 ay sürecek olan 
projemizin 13 aylık süreci tamamlanmış 
olup zeytinyağı tüketimi az olan 13 ilimizde 
(Samsun, Edirne, Tekirdağ, Denizli, Isparta, 
Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Sivas, 
Erzincan, Giresun, Elazığ, Kütahya) tadım 
ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilerek, 
tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt 
edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması 
ve olmaması gereken özellikler hakkında 
bilinçlendirilmiş, tadım kriterleri ve 
kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede 
olan zeytinyağının tanınırlığını, bilinirliğini 
arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim 
miktarının ve Pazar payının artmasına 
katkıda bulunulmuştur. Bu vesile ile tüm 
üreticilere, ticaretini yapanlara  ve ülkemize 
kazançlar getirmesini,  sezonun hayırlı 
olmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

SAĞLIK İÇİN ZEYTİNYAĞI
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ydın Çalışma ve İş AKurumu İl Müdürlüğü, 
Adnan Menderes 

Üniversitesi, Aydın İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Aydın 
Ticaret Odası,  Müstakil 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği ve Tüm Sanayici ve 
İş Adamları Derneği 
işbirliğiyle düzenlenerek, 
birçok kamu ve özel 
kurumların stantlarıyla yer 
aldığı, Aydın 5. İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Fuarı 
ile Kariyer Günleri açılışı 
gerçekleşti.  Açılışa Aydın 
Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Ülgen ve Genel Sekreter 
Çimen Mutlu  katıldı. 

Aydın Ticaret Borsası'nın standını 
Vali Yardımcısı Bahri Tiryaki, ADÜ 
Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Dönem İl Emniyet Müdürü Dr. 
Halis Böğürcü, Ak Parti İl Başkanı 
Av. Ömer Özmen,  Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü  Rahmi Terzi 
ziyarette bulundu. 
Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A.Bahri Erdel yaptığı 

açıklamada; Fuarda işveren ile iş 
arayanların bir araya getirilmesi 
hedeflenmektedir. Fuarı ziyaret 
eden özellikle Üniversite 
öğrencileri ve yeni mezunlara, iş 
arama becerileri, iş görüşmesi 
teknikleri ile staj ve kurs gibi 
konularda da bilgiler verilecektir. 
İfadelerine yer verdi.

İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI İLE 
KARİYER GÜNLERİNDE AYDIN TİCARET BORSASI 
STANDIYLA YERİNİ ALDI 
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AYDIN TİCARET BORSASI 
72. TOBB GENEL KURULUNA KATILDI

ürkiye Odalar ve Borsalar TBirliği'nin (TOBB) 72. Mali 

Genel Kurulu sebebiyle Genel 

Kurul öncesi,  Aydın Ticaret Borsası 

heyeti TOBB Başkanı M.Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, 

Aydın İnciri takdim ettiler. 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev 

sahipliğinde TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi'nde 

(TOBB/ETÜ) gerçekleşen TOBB 72. 

Mali Genel Kuruluna CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, 

İçişleri Bakanı Efkan Ala, MHP Genel 

Başkan Yardımcısı Oktay Vural, bazı 

eski bakanlar, Oda ve Borsa 

başkanları ile diğer davetliler katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 

(TOBB) 72. Genel Kurulu açış 

konuşmasında TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu Türk İş 

Dünyası'nın birçok sorununa 

değinerek, Bu ülkenin sorunları da, 

zenginliği de bizim. Türkiye 

hepimizin mesajı verdi. 

TOBB 72. Mali Genel 

Kurulunda; multivizyon 

gösterimi ve konuşmalar 

TOBB Faaliyet Raporunun 

Genel Kurula sunulması, 

müzakeresi ve oylanmasının 

ardından konuşmalar ve 

kapanış gerçekleşti. 

Hisarcıklıoğlu yaptığı kapanış  

konuşmasında, Türkiye 

yerinde saysın diye umanların 

rüyaları asla gerçek 

olmayacak. Türkiye, dünyanın 

en büyük ekonomileri 

arasında yerini alacak. Bunu, bu 

salonu dolduran sizlerin temsil ettiği 

iş dünyası, tüccar ve sanayiciler 

yapacak. Sizler ürettikçe, ihracat 

yaptıkça, istihdam sağladıkça Türkiye 

kalkınacak. Allah gönlümüzü zengin, 

emeğimizi ve kazancımızı bereketli, 

milletimizin birlik ve beraberliğini 

daim kılsın. Yolumuz açık olsun. 

Allah, hepimizin yardımcısı olsun" 

ifadelerine yer verdi. 

72. Mali Genel Kurula Aydın Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 

Erdel, Yönetim  Kurulu Üyesi/TOBB 

Delegelerinden Cengiz Ülgen ve 

Yakup Er,  Yönetim  Kurulu Üyesi 

Abdülkadir Yıldız, Meclis 

Üyelerinden Mustafa Akdam, Rıza 

Uyar, Ahmet Şenel, Erkan Aslan ve 

Genel Sekreter Çimen Mutlu 

katıldılar. 
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Aydın Ticaret Borsası Heyeti Çözüme 
Kavuşturulmasını İstediği Konularla İlgili, Aydın 
Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Şavaş İle 
Birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Yardımcısı Sayın Mehmet Daniş'i Ziyarette 
bulundu. 

Makine Mühendisleri Odası Aydın İl 
Temsilciliğinden Aydın Ticaret Borsası'na Ziyaret
Makine mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği 
yönetimi tarafından  Aydın Ticaret Borsası'na 
yapılan ziyarete Makine Mühendisleri Odası Aydın 
İl Temsilciliği Başkanı İsmail Ece, Sekreter Mehmet 
Tunç Erlaçin, Sayman Üye Mustafa Karul, Yönetim 
Kurulu Üyesi Dilek Çelikmen ve Osman Ersöz 
katıldı. 

Makine Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği  
Heyetini,  Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı 
Kazım Günaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, 
Meclis Üyesi Rıza Uyar ve Genel Sekreter Çimen 
Mutlu karşıladı. 

Yapılan ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı Borsa tarafından gerçekleştirilen faaliyetler 
ve projeler hakkında bilgi vererek ziyaret 
sonlandırıldı.

Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü “Sosyal 
Güvenlik Haftası Kapsamında” Aydın Ticaret 
Borsası'na Ziyarette Bulundu.
 
Bu yıl 11 – 17 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 
Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri kapsamında 
Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdür V. Tayfun Akbulut, 
İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Kurt ve Personel Şefi 
Nazik Gönençoğlu Aydın Ticaret Borsası'na 
ziyarette bulundu. 

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 
Meclis Üyesi Rıza Uyar ve geçmiş dönem Meclis 
Üyesi  Ali Marmara karşıladı. 

Borsamız Tescil Şefi Hakan Ünal ve Tescil memuru 
Tuğba Şengün tarafından Afyonkarahisar Ticaret 
Borsası'na Tescil Kıyaslama Çalışması Ziyareti 
Gerçekleştirildi 
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ÇİNLİ FİRMALAR 
5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT İÇİN 

TÜRKİYE'de

in'de yılda 5 milyar dolar gıda Çve tarım ürünü ithal eden ve bu 
ithalatın bir bölümünü artık 

Türkiye'den gerçekleştirmek isteyen 
firmaların üst düzey yetkilileri 
Antalya'ya geldi. Heyet, Türkiye'den 
kiraz, limon, nar, fındık, kuru incir, 
kuru kayısı, zeytin, zeytinyağı, un, 
süt tozu, bal ve tavuk satın almak 
istediklerini belirttiler. Çin'de gıda ve 
tarım ürünleri ticareti yapan ve 8 
kişiden oluşan heyet Antalya'dan 
önce İstanbul, Ankara ve Nevşehir'de 
incelemeler gerçekleştirdi.

Antalya'ya gelen Çin heyetinde Çin 
Tarım Ürünleri Pazarlama Derneği ve 
Pekin Xinfadi A.Ş. Başkanı Zhang 
Yuxi, Pekin Xinfadi A.Ş. Başkanlık 
Sekreteri Qin Gang, Pekin Uheqi 
Yatırım Şirketi Genel Müdürü Wu 
Shangyue, Pekin Taihe Uluslararası 
Girişimcilik Şirketi Genel Müdürü 
Zhao Xinwen, Pekin Yolego 
Teknoloji Geliştirme Şirketi Genel 
Müdürü Xu Zhu, Pekin Zhengfeeng 
Ticaret Şirketi Genel Müdürü Wang 
Huidong, Pekin Junbohede Ticaret 
Şirketi Genel Müdürü Zhao Ziwen, 
Pekin Xinfadi Tarım Ürünleri A.Ş. 
Yöneticisi Pan Jinyu, Power China 
ve Sinohydro CEO'su Adila Abulaiti, 

Power China ve Sinohydro Genel 
Müdürü Ailikemu Aierken yer aldı.

BAİB'de düzenlenen toplantıda 
Türkiye'yi temsilen Batı Akdeniz 
İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı 
Mustafa Satıcı, Akdeniz Yaş Meyve-
Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ali Kavak, Uludağ Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı Senih 
Yazgan, Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı ile Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
yetkilileri ile sektör temsilcileri 
katıldı. BAİB Başkanı Mustafa 
Satıcı, toplantının açılış 
konuşmasında Çin heyetine 
Türkiye'nin yaş sebze meyve üretimi 
ve ihracatı hakkında bilgi vererek 
başladı. Türkiye'nin meyve sebze 
üretiminin 46 milyon ton olduğunu 
kaydeden BAİB Başkanı Mustafa 
Satıcı, “Üretim anlamında dünyada 
beşinci, Avrupa'da ise birinciyiz. 
Tarım ürünleri ihracatımız 2 milyar 
dolar. Yaş meyve sebze ihracatımız 3 
milyon tonun üzerinde” dedi.

TÜRKİYE YAŞ SEBZE 
İHRACATINDA 1.SIRAYA 
YÜKSELECEK

Dünya yaş meyve sebze ihracatında 
İspanya'nın birinci sırada yer aldığını 
söyleyen BAİB Başkanı Mustafa 
Satıcı, “Türkiye 13.sırada. Eğer bu 
görüşmeler sonrasında işbirliğini 
gerçekleştirirsek Türkiye yaş 
meyve sebze ihracatında birinci 
sıraya yükselir. En çok domates 
ihraç ediyoruz ve üretiminin en 
yoğun olduğu yer Antalya. 
İhracatımızın ikinci sırasında 
mandarin yer alıyor. Mandarin de 
Adana, Mersin, Hatay ve Ege 
Bölgesinde yetişiyor. Akdeniz'de 
portakal ve limon üretilip ihraç 
ediliyor. Ege, üzüm üretiminin ve 
ihracatının yoğun olduğu bölge. 
Kiraz, Türkiye'nin her yerinde 
üretiliyor. Mayıs ayında başlayan 
kiraz üretimi Temmuz ayı sonuna 
kadar sürüyor. İspanya'da ve başka 
ülkelerde kiraz üretimi 1 ayı 
geçmez ama bizde sezon 2.5 ay. Nar 
da bölgemizde yoğun olarak 
yetiştirilen bir ürün. Karadeniz 
dünyanın en kaliteli fındığının 
yetiştiği bölge” diye konuştu.

Antalya'da 
ihracata 
alternatif pazar 
oluşturma adına 
Çinli firmalarla 
toplantı 
gerçekleştirildi.
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ÜRETEN KADINLARIN IŞIĞI AYDIN'I AYDINLATTI 

 TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN 
BAŞARILI KADINLAR AYDIN'DA BULUŞTU

Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB 
Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, düzenlediği "Türkiye'nin Girişimci Kadın 
Gücü ve Aydın Buluşması" etkinliğinde kendi alanlarında ve sektörlerinde 

başarılı birçok kadını bir araya getirdi.

dnan Menderes Üniversitesi AAtatürk Kongre Merkezi 
Meandros Salonu'nda 

yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı 
Mustafa Ayhan, ADÜ Rektörü Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı  
Adnan Bosnalı, Aydın Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı  Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, Aydın Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Esen 
Türker ile birlikte kadın sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve girişimci 
kadınlar katıldı.
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yaptıkları işlerle 
gururlandırmaktadırlar. Başarılı 
çalışmalarının devamını temenni 
ediyorum. Hayatımızı anlamlı kılan 
kadınlarımız, aynı anda pek çok işin 
üstesinden gelebilecek kabiliyette. 
Hem ev, hem çocuk, hem iş, hem eş. 
Bu gösteriyor ki istediklerinde 
yapamayacakları hiçbir şey yok. 
Sadece biraz daha motive edilmek 
belki ihtiyaçları olan. O yüzden 
sözlerimi 'Kadın isterse herşeyi yapar' 
diyerek sona erdirmek istiyorum" 
şeklinde konuştu.

BAŞARI HİKAYELERİ
Açılış konuşmalarından sonra panele 
geçildi. Moderatörlüğünü TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 
Merih Eskin'in yaptığı panele TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Evrim Aras, TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu Üyesi Bedriye 
Hülya, TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyesi Canan Özdemir ve 
Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni 
Şebnem Bursalı konuşmacı olarak 
katıldı. Sırayla söz alan panelistler öz 
geçmişleri hakkında kısa 
bilgilendirmede bulunurken, farklı 
işlerden ve farklı aşamalardan nasıl 
geçerek Türkiye'nin önemli iş 
kadınları arasına girdiklerini anlattı. 
Panel soru cevap bölümü ile son 
bulurken protokol üyeleri tarafından 
panelistlere çiçek takdim edildi.

Etkinliğin ikinci oturumunda ise 
ODTÜ Girişimcilik İnovasyon 
Platformu Başkanı Kazım Yalçınoğlu, 
"Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği" ve 
Kişisel Gelişim Uzmanı Aygün 
Kabadayı, "Kendine Lider Ol!" isimli 
sunumlarını yaptı.

TOBB Aydın Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Esen Türker, yaptığı 
açılış konuşmasında Türkiye'nin 81 
ilinden gelen girişimcileri Aydın'da 
ağırlamaktan mutlu olduğunu 
belirterek, "Kadınların ışıltısı bugün 
Aydın'da aydınlandı. 2007'de kurulun 
TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu'nun 6 bin 400 civarında üyesi 
bulunuyor. Türk ekonomisine katkı 
sağlayan kadın girişimci sayısını 
arttırmayı hedefliyoruz. Rol model 
buluşmalarıyla alanında başarılı 
kadınları girişimcilik adaylarıyla 
buluşturduk" dedi.

'KADIN İSTERSE HERŞEYİ 
YAPAR'

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı da, TOBB Aydın Kadın 
Girişimciler Kurulu'nu yaptığı 
çalışmalardan dolayı kutlayarak, 
"Konu kadın, konu kadın girişimcilik 
olunca, inanarak pek çok şey 
söyleyebilirim. Çünkü bayanlarla 
çalışmanın nasıl olduğunu iyi bilen 
bir Kurumun Başkanıyım. Türkiye'de 

ki kadın istihdam verileri Borsamızda 
tersine işliyor, 53 personelimizin 33 
'ü bayan. Onların inceliklerine, 
zekalarına ve işi sahiplenmelerine 
baktığımda, çok iyi sonuçlar 
çıkardıklarını görüyorum. O 
yüzdendir ki; Borsamızda kadın 
istihdam oranı yüzde 63. Aydın 
Ticaret Borsası olarak 2007 yılından 
bu yana da, Kadın Girişimciler 
Kurulunun koordinatörlüğünü 
yürütmekteyiz. Koordinatör Borsa 
olarak, Kadın girişimcilerimizin, 
istihdam yaratmayan kadınlarımıza 
örnek olmalarını, teşvik etmeye 
çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınmasının 
temeli, özel sektöre dayanmaktadır. 
Özel sektörde de kadınlarımızın payı 
artmalıdır. Aydın Kadın Girişimciler 
Kurulumuzda görev yapan 
kadınlarımıza bakıyorum, pek çok 
sektörde en az erkekler kadar başarılı, 
onlar kadar girişimci. Artık devir öyle 
bir yere geldi ki; kadınların 
çalışmadığı hiçbir sektör kalmadı. 
Erkekler tarafından, güç gösterisi 
yapılmasa, şiddet uygulanmasa, 
kadın; erkeklerin yapabildiği her işe 
korkmadan daha fazla girecektir. 
Hepimizin bildiği gibi değil artık bazı 
gerçekler; kadınlarımıza 'sen 
yapamazsın' değil, 'sen bu işi çok iyi 
yaparsın' demeliyiz. Onlar; istediği 
zaman, herşeyi yapar. Modern, 
çağdaş kadınlarımızı daha çok iş 
yaşamında, emek yoğun işlerden, 
teknoloji yoğun işlerde, el emeği 
ürünlerinden, akıl, bilgi yoğun 
ürünler üretimlerinde görmek 
istiyoruz. Sözlerime son vermeden 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanımızı ve ekibini örnek 
çalışmaları ve projelerinden dolayı 
kutluyorum, kendileri bizleri 
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AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN 
AGC'YE ZİYARET

ydın Ticaret Borsası(ATB) AYönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Aydın 

Gazeteciler Cemiyeti(AGC) Başkanı 
Semra Şener'i ziyaret etti. 
Ziyarette Başkan Bosnalı'nın yanı 
sıra ATB Yönetim Kurulu Üyeleri 
Cengiz Ülgen, Abdülkadir Yıldız ve 
Halkla İlişkiler Şefi Duygu Ödenir 
Tükel de katıldı.
AGC Başkanı Semra Şener, 
ziyaretten duyduğu memnuniyetini 
belirterek, amaçlarının; yerelde yayın 
yapan gazeteler ile sahada çalışan 
basın çalışanların yaşadığı sorunlara 
çözüm bulmak ve özellikle günlük 
üretilen haberlerin niteliğinin 
geliştirilmesi konusunda yeni 
projelerleri hayata geçirmeye 
çalıştıklarını belirtti.
Aydın'ın önemli zenginlikleri 
bağrında barındırdığını ifade eden 
Şener, kurumlar, oda ve sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliğine hazır 
olduklarını, Aydın'ın yararına 

yapılacak tüm işlerde AGC olarak 
ortak hareket etmek istediklerini 
kaydetti.

SAHTE GAZETECİLERE 
KARŞIYIZ
Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı'da, 
AGC Başkanı Semra Şener'i ve yeni 
yönetimi tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi. Yerel basının 
önemine değinen Bosnalı, “Aydında 
ki üyelerimizin ve 
insanlarımızın il genelinde 
nelerin olup bittiğini 
ancak yerel basından 
öğrenebilir. Biz onun için 
yerelde faaliyet gösteren 
gazetelere abone olarak 
hem haber almanın 
sağlandığı gibi hem de 
yerel basına katkı 
sağlanmış oluyoruz. Basın 
ile her zaman diyalog 
içerisindeyiz. Biz bu 

düşünce ile hareket ediyoruz. 
Gazetecilik mesleğini biz 
önemsiyoruz. Kamuoyunu doğru 
bilgilendiren basın emekçilerin 
hakları paha biçilmez. Ancak şunu da 
açıkça söylemek isterim. Seçimler 
öncesi veya özel günlerde sırf 
reklamla para kazanalım niyeti ile 
gazetecilik ayaklarına giren sahte 
gazetecilere de karşıyız” diye 
konuştu.
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“İncir memleketinde incir alacak yer yok"

feler Belediye Başkanı Mesut EÖzakcan, sivil toplum 
kuruluşları ile bir araya 

gelmeyi sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta Aydın Esnaf 
Odaları Birliği üyeleri ile bir araya 
gelen Efeler Belediye Başkanı Mesut 
Özakcan, bugün de Aydın Sanayi 
Odası (AYSO) Başkanı Mehmet 
Yunus Şahin, Aydın Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Adnan Bosnalı ve 
yönetimlerini konuk etti. Efeler 
halkının sorunlarına ortak çözüm 
olmak için bir araya geldiklerini 
söyleyen Özakcan, bu tür toplantıları 
sürdürecekleri ifade etti. Sabah 
saatlerinde Saklı Bahçe'de 
düzenlenen toplantıda konuşan ATB 
Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın'ın 
yerel ürünlerini pazarlayacak yerin 
olmamasının kendisini üzdüğünü 
ifade ederek Efeler Belediye Başkanı 
Mesut Özakcan'dan konu hakkında 
adım atılmasını istedi.
Başkan Mesut Özakcan da "Aydın'ın 
sorunlarını ortak akılla çözmek, 
AYSO ve ATB için Efeler Belediyesi 
olarak ne yapabileceğimizi 
konuşmak için bir aradayız. 
Amacımız vatandaşlarımızın daha 
güzel hizmet alabilmesidir. Bizleri 
kırmayarak burada bulunan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

İHRACAT RAKAMLARI 
DÜŞTÜ
Efeler Belediyesi'nin davetinin 
kendilerini sevindirdiği ve Efeler 
Belediyesinin kiracısı olduklarını 
hatırlatan Aydın Sanayi Odası 
(AYSO) Başkanı Mehmet Yunus 
Şahin, “Aydın Sanayi Odası 2008 

yılında kuruldu. 515 üyeyle kurulan 
odamız, şu an itibari ile 950 üye 
sayısına ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna 
kadar üye sayımızı bine çıkarmak. 
Göreve geldiğimizde bin üye, 1 
milyar dolar ihracat demiştik. 
Türkiye'de yaşanan birtakım 
sıkıntılar yüzünden 2014'te 750 
milyon dolar olan ihracatımız, şu 
anda 630 milyon dolarlara geriledi. 
Hükümetimizden ekonomi yönetimi 
ile adımlar bekliyoruz” dedi.

“BORSADAN GÜÇ ALIYORUZ”
AYSO'nun Aydın ihracatına yön 
verecek olan projesi Aydın Gıda 
Serbest Bölgesi (AYSER) hakkında 
da bilgi veren Şahin, “ASTİM 
Organize Sanayi Bölgesi'nde 
yapmayı planladığımız Gıda Serbest 
Bölgesi'ne bin 500 dönüm arazi 
tahsisi için uğraşıyoruz. Ekonomi 
Bakanlığı ile görüşmeler yapıyoruz. 
Bu projeyi gerçekleştirdiğimizde 
Aydın'ın ihracatı ilk 5 yılda 1 milyar 
dolar, ikinci 5 yılda da 1 milyar dolar 
olmak üzere toplam 2 milyar dolar 
artacak. Bu projeyle 10 bin kişiye 
istihdam sağlamış olacağız. Projede 
Aydın'ın tüm oda ve borsaları 
ortağımız olacak. Hep beraber 
bölgesel bir kalkınma modelimiz var. 
Borsamız, projemizin büyük 
destekçisi. Kendilerinden güç 
alıyoruz. Desteklerinden ötürü 
borsamıza teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

“AYDIN'IN ÖNÜ AÇIK”
Efeler Belediyesi tarafından hizmete 
açılan Saklı Bahçe'nin açılışına 
gelemediğini belirten Aydın Ticaret 

Borsası (ATB) Başkanı Adnan 
Bosnalı, “Öncelikle Efeler'e böyle 
güzel bir mekan kazandırdıkları ve 
kültürel varlıklara sahip çıktığı için 
Efeler Belediyesi'ne teşekkür 
ediyorum. AYSO başkanımızın 
bahsettiği AYSER projesi Aydın için 
çok önemli bir proje. Aydın nasıl 
uçacak, derseniz. İşte Aydın böyle 
uçacak. Aydın Sanayi Odamıza 
yaptığı çalışmalar için teşekkür 
ediyorum. Aydın'ın önü açık. 
Belediyelerimiz de arkamızda, onu 
da biliyoruz.” dedi.

“AYDIN'IN PRESTİJİ İÇİN 
ÖNEMLİ”
Aydın'ın yerel ürünlerini pazarlamak 
için bir yerin olmamasının 
kendilerini üzdüğünü ifade eden 
Bosnalı, “Aydın'dan geçen yerli ve 
yabancı turistlerin vakit 
geçirebileceği konaklama yerleri ve 
yerel ürünlerimizi alabilecekleri 
hiçbir yer yok. Bu durum Aydın için 
üzüntü verici bir durum. Çevre 
illerde herkesin kendi ürünlerini 
sattığı yerler mevcut. Aydın'da incir 
var. Otobüsle Aydın'a gelen bir yolcu 
'İncir nereden alacağım' dediği 
zaman utanıyoruz. 'Gidin şuradan 
alın' diyemiyorsunuz. Bunlar ayıp 
şeyler. Bizim derhal yerel ürünlerle 
ilgili güzel, butik alışveriş yerleri 
yapmamız lazım. İncir memleketinde 
incir alacak yer yok. Bu, Aydın'ın 
prestiji için çok önemli bir konu” 
diye konuştu. 
(HAKAN AKIN-DENGE)
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stanbul Ticaret Borsası, Ege 

İİhracatçı Birlikleri, Ulusal  Zeytin 
ve Zeytinyağı Konseyi , Aydın 

Ticaret Borsası Gıda Labaratuvarları 
A.Ş. 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 
sekizincisi 28-29 Mayıs 2016 
tarihlerinde  “Tekirdağ Tekira 
AVM'de” gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, Ulusal  Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi , Aydın Ticaret Borsası Gıda 
Labaratuvarları A.Ş. 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 sekizincisi 28-
29 Mayıs 2016 tarihlerinde  
“Tekirdağ Tekira AVM'de” 
gerçekleştirildi.

Zeytinyağı Tanıtımına Tekirdağ 
Ticaret Borsası'ndan Destek 
Tekirdağ Tekira AVM'de gerçekleşen 
Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım 
Etkinliğine; Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, 
Meclis Üyesi Mustafa Akdam ve Rıza 
Uyar, Tekirdağ Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Mutlu 
ve Tekirdağ Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Ercan İzgi katılım sağladı.

Tekirdağlıların 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 Gözde 
Şahin Kapankaya görev aldı. Tadım 
uzmanları tarafından, tüketicilere 
kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını nasıl 

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

Amacımız bilinçli bir tüketici kitlesi 
oluşturarak, ülkemizde düşük 
miktarda  olan zeytinyağı 
tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı  “KOSGEB 
Başkanlığı tarafından desteklenen 
“Zeytinyağı Pazar Payının 
Arttırılması”  Projemiz kapsamında 
Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım 
etkinliğimizin sekizincisi 
Tekirdağlıların 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 miktarda olan 
zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır. KOSGEB 
tarafından desteklenen “Zeytinyağı'nın 
Pazar Payının Arttırılması” projesi ile 
amacımıza ulaşacağımızın 
inancındayız. Projemiz kapsamında 
Sivas, Erzincan, Giresun, Elazığ, 
Kütahya, Ordu, Malatya, Zonguldak, 
İzmit, Sakarya, Mardin ve Van olmak 
üzere 12 il de daha zeytinyağının 
tadım ve tanıtımını yapacağız. 
Tekirdağ'da projemizde bizlere destek 
sağlayan Tekirdağ Ticaret Borsası ve 
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasına 
teşekkürlerimi sunuyorum. İfadelerine 
yer verdi.
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AYDIN�TİCARET�BORSASINDA�
“BEDEN�DİLİ”�EĞİTİMİ�GERÇEKLEŞTİ.

ydın Ticaret Borsası AKonferans Salonunda, 
İzgören Akademi Eğitmeni 

Oytun Yumşak tarafından “Beden 
Dili” başlığı  altında eğitim 
gerçekleşti. Aydın Ticaret Borsası 
personeli için yapılan eğitimde; 
İletişimin Üç Boyutu; Söz, Ses ve  
Beden Dilinin Kullanımı, Beden Dili 
Uygulaması, Ellerin Verdiği 
Mesajlar; Kollar Açık, Elin Diktatör 
Konumu, Tokalaşma,  Tokalaşma 

Uygulaması,  Diğer Elle Dokunma, 
İşaret Parmağı, Baş Parmak, Eller 
Kenetli, Haldun Dormen Duruşu, 
Ellerin Önde ve Arkada Birleşmesi, 
Kaymakam ve Muhtar Uygulaması, 
Ellerin Birbirine Sürtülmesi, Saygı, 
El Yüzde, Kol Kavuşturmalar, Eller 
Belde, Bacaklar; Bacak Bacak 
Üstüne Atma, Meydan Okuma 
Oturuşu, Ayaklar Çarpı Konumunda 
Gözler; Bakışlar, Başın 
Kullanımı,Yüzün Bölgeleri, 

Çevremizdeki Bölgeler, İş Dünyası 
Güç Oyunları; Açılar, Makam 
Odaları, Masa Düzenleri, Hâkimiyet 
Alanları, Güç Oyunları Uygulaması, 
Aynalama, Yalan, Flört, Renklerin 
İş Dünyasında Kullanımı; Ofis 
Düzeninde, Logolarda Kullanılan 
Renklerin iletişim ve Pazarlamadaki 
Etkileri, Giyimde Kullanılan 
Renklerin Etkisi, Renk ve Kurumsal 
Kültür İlişkisi, Beden Dili ve 
Kültürel Farklılıklar; Resim Bulma 
Uygulaması, Öğrenme Turnuvası 
Uygulaması sunum başlıklarında 
aktif ve uygulamalı eğitim 
gerçekleştirildi. 

Aydın Ticaret Borsası personelinin 
katılımıyla gerçekleşen eğitim 
sonrasında açıklamada bulunan 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı; personelimizin talepleri 
doğrultusunda gerçekleşen Beden 
Dili Eğitimine katılım sağlayan 
personelimize ve  İzgören Akademi 
Eğitmeni Oytun Yumşak'a 
teşekkürlerimi sunarım ifadelerine 
yer verdi.  
Eğitimden memnun ayrılan 
katılımcılar, İzgören Akademi 
tarafından onaylı katılım belgesi 
almaya hakkazandı. 

BORSAMIZDAN�GIDA�YARDIMI�
orsamız tarafından her yıl BRamazan ayında yapılan gıda 
yardımları geleneği bu yılda 

devam etti. Aydın Ticaret Borsası, 
Ramazan ayı dolayısıyla yardıma 
muhtaç ailelere gıda torbaları 
hazırladı. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin desteği ile yardıma muhtaç 
1100 aileye içerisinde zorunlu ihtiyaç 
maddelerinin yer aldığı torların 
dağıtımı yapıldı. 



TA N I T I M

17Aydın Ticaret Borsası / Ağustos 2016

NAZİLLİNİN  İLK ÖZEL TRENİNİN ADI 

Mehmet ÖZÇAKIR
İnşaat Mühendisi
Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı 
Araştırmacı Yazar

mehmetozcakir@hotmail.com

Genç Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ,Ülkemizin ilk demiryolu,Aydın İzmir arasında  
Osmanlı döneminde verilen özel imtiyazlarla  1860 yılında  İngilizler tarafından 
yapılarak  tarafından hizmete açılmıştır.
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İlimizin meyan ,pamuk ve İncir'inin 
ihracatı için Söke ve Aydın dan 
İzmir'e bağlanan  Aydın - İzmir  
Devlet Demiryolu ile  “demir ağlarla 
ördük “ sözünün yer aldığı onuncu yıl 
marşımızda belirtilen demir yolu 
ulaşımına büyük önem veriliyordu.

Karayolu ulaşımının gerek taşıt ve 
yedek parça yokluğu , gerekse 
yolların yeterli olmaması nedeniyle 
,demiryolunun tercih edildiği o 
yıllarda  Nazilli İlçemizin 4 km 
güneyinde yaptırılan ilk basma 
fabrikası gıdı gıdı adı verilen dekovil 
tren,  demiryolu ile ilçeye 
bağlanmıştır.  

Gıdıgıdı Nazilli Sümerbank Basma 
Fabrikası işçilerini fabrikaya, iş 
dönüşü de evlerine taşıyan servis 
aracına, Sümerbank personeli 
tarafından, çalışırken rayların 
arasındaki titreşimlerin çıkardığı 
seslerden esinlenerek ,  yapılan 
benzetmeyle takılmış isimdi. 

Türkiye'de TCDD'ye ait olmayan ve 
şehir içinde hizmet veren tek özel 
banliyö treniydi.

Gıdıgıdı görevini 1937 den 1980'li 
yıllara kadar başarıyla yerine getirdi. 
Fabrikada çalışan işçi, memur ve 
mensuplarının hanımlarını, 
çocuklarını çarşıya, pazara, okula 
yorulmadan taşıdı durdu.

En önemli görevi elbette 9 Ekim  
1937 de özel Nazilli'ye gelen 
Atatürk'ü Türkiye'nin ilk basma 
fabrikasını açmak üzere önce Nazilli 
Şehir Gar'ından fabrikaya, sonra yine 
özel trenine taşımasıydı.

Seferden kaldırılalı pek çok seneler 
geçmesine rağmen, Atatürk'ü anmak 
için yılda bir kez giyinip kuşanıp, 
oflaya poflaya da olsa onurlu seferine 
çıkıyor.

Belki Atatürk ve onu götüreceği 
fabrika artık yok ama o inatla seferini 
sürdürmeye gayret ediyor.
Sözleri Sevim Toker,bestesi Türk 
musikisinin en büyük 
bestekarlarından Arif Sami TOKER'e 
ait,rast makamındaki Nazilli 
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Sümerbank marşını sosyal paylaşım 
sitelerinde dinlediğinizde bir marşı 
olan tesisn varlığından gurur 
duyacaksınız. 

Türkiye'de devlet eliyle kurulan bu 
ilk basma fabrikasını 9 Ekim 1937'de 
bizzat Atatürk açmıştır. Atatürk, Ege 
manevraları için bölgede bulunan 
ordu komutanlarıyla ve yöneticilerle 
birlikte açılışa gelmiştir. 

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, Trakya Umum Müfettişi 
General Kazım Dirik ile İzmir Valisi 
Güleç, Başvekil Vekili Celal Bayar, 
İsmet İnönü, Afet İnan ve  devletin 
bütün askeri ve sivil erkanı  
Atatürk'le birlikte Nazilli'dedir.

Atatürk'ün açılışını yaptığını ilk ve 
son fabrika olan Nazilli Sümerbank 
Basma Fabrikası'nın açılışına verilen 
önem, asker-sivil neredeyse bütün 
devlet erkânın açılışa katılmasından 
da bellidir.

Nazilli Basma Fabrikası istasyonunda 
fabrika yetkililerince karşılanan 
Atatürk'ün ilerlediği istasyonda
açılışta yapılan konuşmalardan sonra 
Atatürk, fabrikanın yönetim 
dairesinden çıkarak iplik dokuma ve 
halı makinelerinin bulunduğu 
binaların kapısı önüne gelmiş ve  
fabrikanın elektrik santralinin önünde 
elektrikle aydınlanan bir büstünü 
gören Atatürk, bir süre bu büstü 
inceledikten sonra “güzel” diyerek 
fabrika müdürüne iltifatta bulunmuş 
ve daha sonra açılışı yapmıştır. 
Atatürk'ün fabrikayı açmasıyla 
birlikte 480 makine bir anda 
çalışmaya başlayarak ilk pamuğu 
işlemiştir. Tören boyunca bir uçak 
filosu fabrika üzerinde uçuşlar 
yapmıştır.

1950'lerden sonra sürekli kan 
kaybeden Nazilli Sümerbank Basma 
Fabrikası, son darbeyi 14 Kasım 
2002'de yemiştir. Cumhuriyetin dev 
projelerinden Nazilli Sümerbank 
Basma Fabrikası, Özelleştirme 
İdaresi'nce bedelsiz olarak Adnan 
Menderes Üniversitesi'ne 
devredilmiştir. Fabrika çalışanları da 
“gözyaşları” içinde Bursa'ya 
nakledilmiştir. Kapısına kilit vurulan 
fabrikanın, üniversitenin kullanımı 
dışındaki büyük bir bölümü, içindeki 
tarihi dokuma makineleri, araç ve 

gereçleriyle çürümeye terk edilmiş  
durumda iken , örnekleri  “müze” 
olarak kullanılabilecek  nitelikte ve 
milyonlarca turist çekecek bu dev 
eser, Cumhuriyetin bu dev projesi, 
bugün Nazilli'de  kaderine terk 
edilmişlikten kurtarılarak  ADÜ 
tarafından  tasnif ve arşivleme 
çalışmalarına devam edilmektedir.
Gıdı gıdı ise bir nostaljiyi yaşatmak 
üzere yetkililerin uzatacağı ele 
muhtaç öylesine paslı demirler ve 
vagonları ile sessiz bekleyişini 
sürdürüyor.

Sümerbank  vazife evlerinde  doğup 
yetişen   İLHAN ÖDEN 'İN  
GIDIGIDI ANILARI
 

Gıdıgıdı bizim dönemin çocuklarının 
anılarının başköşesinde yer alır. 
Merkezden yaklaşık 4 km kadar uzak 
olan fabrika ile sinemaların, çarşının, 
bayram yerlerinin olduğu Nazilli 
şehriyle olan bağlantımızı Gıdıgıdı 
sağlardı. Elbette belediye otobüsleri 
de vardı ama onlar paralıydı. 
Gıdıgıdıyla gitmek hem eğlenceli, 
hem koca bir müessesenin parçası 
olmanın gururu hem de cepte 
harcamak için kalacak ekstra 25–50 
kuruş harçlıktı. Gıdıgıdı'nın kalkış 
saatleri hepimiz tarafından ezbere 
bilinirdi, hatta yöre halkı doğru 
dürüst saat bile kullanmaz Gıdıgıdı 
düdüğüyle vaktin hesabını yapardı. 
Dolu olduğunda ağır ağır nazlı nazlı 
yukarı Nazilli'ye doğru gider yükünü 
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boşaltınca uçarcasına aşağı Nazilli'ye 
fabrika kapısına doğru son sürat 
dönerdi. Fabrikaya 400–500 metre 
kala hiçbir aracın kornasına 
benzemeyen meşhur düdüğünü çalar 
fabrika tren kapısı bekçisine "Kapıyı 
aç ben geliyorum" diye 
bağırırdı.Bazen Gıdıgıdı'nın yavaş 
gitmesinden yararlanarak istasyon 
haricinde tren seferdeyken inmek 
veya trene binmek isteyenler olurdu, 
haliyle böyle durumlarda ölümlü 
kazalarda olabiliyordu. Bunu 
önlemek için trenin en önünde tren 
personelinden nöbetçi olurdu ama 
tren istasyona yaklaşınca atlamalar 
yoğunlaşırdı. Atlamayı bilenler atlar 
atlamaz tren istikametinde koşarak 
hız azaltıp kolayca inerler, onlara 
heveslenen acemi atlayıcılar ise 
atlayıp durunca yüzükoyun düşerek 
sakatlanırlardı.

Hiç unutmam okumaya yeni 
başladığım yıllarda tren içinde, 
yukarıda bir tanesinin fotoğrafını 
paylaştığım uyarı tabelalarını 
okumaya çalışır fakat anlamını bir 
türlü çözemezdim. "KATARIN 
SEYRİ ESNASINDA 
PENCERELERDEN SARKMAK 
SAHANLIKLARDA DOLAŞMAK 
MEMNUDUR" ya da "CIGARA 
İZMARİTLERİNİ PENCEREDEN 
DIŞARI ATMAK MEMNUDUR" 
Buradaki memnu kelimesini çocuk 
aklımla "memnuniyet" hoşnutluk 
anlamında yorumlar bu nasıl çelişki 
diye düşünürdüm. Yıllar sonra 
"memnu" kelimesinin eski Türkçede 
yasak anlamına geldiğini 
öğrendiğimde kendi kendime çok 
gülmüştüm.

Gıdıgıdı yolu yakınında oturan 
ninemlere gittiğimizde, dayımın 
oğluyla fabrika demiryolunun 
okaliptüs ağaçları sıralı kenarında 
oynar, raylar arasından çıkan buğdaya 
benzer yaprakları kara otlardan 
birbirimize bıyık yapardık. Trenin 
geçeceği rayların üzerine küçük 
taşlar, bakır para veya çay kaşıkları 
koyar sonra sapını kıvırıp yüzük 
yapardık. Tren geçerken sanki 
devrilecekmiş gibi korkar suçlanırdık. 
Fakat Gıdıgıdı'nın ön tekerleklerine 
yakın bir yere bağlı çalı süpürgeleri 
çoğu zaman tehlikeli taşları düşürür, 
çok küçük olanlarla para ve kaşıkları 
düşüremezdi taşlar ezilirken çıkan 
sesten makinist yaptığımız şeyleri 

anlar, bizi tanıdıkları için 
babalarımıza şikâyet ederlerdi.
Trencilere özel toplu sözleşme 
maddeleri vardı. Giysi ve 
ayakkabıları özeldi. Şapkalarının 
ortasında sarı madenden çelenk içinde 
Sümerbank'ın meşhur anahtar 
şeklindeki arması yer alırdı, yazlık ve 
kışlık takımlar ayrıydı kumaşlar 
hatırladığım kadarıyla gri renkliydi. 
Tren personeli treni kullanan 
makinistler, durma ve kalkma işareti 
veren kontrolörler ve nöbetçilerden 
oluşurdu, nöbetçiler aynı zamanda 
trenin ve istasyonun temizliğinden 
sorumluydu. Yukarı istasyonda bir 
bekçi, Nazilli karayoluyla kesişen 
noktada bariyerleri indirip kaldıran 
bir nöbetçi olurdu. Karayolu Gıdıgıdı 
geçerken kapandığında bekleyen 
otobüslerdeki yabancılar önlerinden 
geçen belkide başka yerde hiç 
görmedikleri Gıdıgıdı'ya hayretle 
bakardı.

Çok eskiden Gıdıgıdı'ya daha çok kişi 
sığabilmesi için koltuklar sökülmüştü 
bayanlar erkekler ayrı vagonlarda 
olduğundan biz genelde babamızın 
bacağına sıkı sıkı tutunarak ayakta 
yolculuk ederdik trenin kalkış ve 
duruşlarında vagonlarda insan 
dalgaları oluşur dört bir yana 
savrulurduk.

Önceleri 3000 kişiden fazla olan 
personel zamanla 1500'lere kadar 
düşünce ahşap koltuklu Amerikan 
filmlerinde Kızılderililerin yetişmek 
için at koşturdukları trenlerin 
vagonlarına benzer vagonlar alındı. 

Artık güzel havalarda, hem biraz daha 
büyük olduğumuz için hem de demir 
parmaklıklarla güvenli hale getirilmiş 
yeni vagonların sahanlıklarında 
seyahat edebiliyorduk.

Sonra evlendik, Sümerbank'ta işe 
başladık. Bu sefer bizler servis aracı 
olarak Gıdıgıdı'yı kullanmaya 
başladık. Fakat Gıdıgıdı'nın bakımı 
zor masrafları ağırdı. Tasarruf ve 
küçülme politikası yüzünden işçi 
azaltımına gidilen Kit'lerde, ülke 
genelinde yapılan toplu sözleşmeye 
konan bir maddeyle servis aracı 
olmayan yerlerde işçilere yol parası 
uygulaması başlayınca, fabrikada bir 
referandum yapıldı. Bilinçli olanlar 
karşı çıksa da o gün için iyi para olan 
10 lira zammın cazibesi Gıdıgıdı'yı 
mağlup etti.Üç beş yıl sonra 
enflasyonla çerez parasına dönen yol 
parasıyla birlikte Gıdıgıdı boş yere 
tarih sayfalarına doğru son seferine 
çıkmış oldu.

ÜNLÜ ŞAİR VE RESSAM  BEDRİ 
RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN  
NAZİLLİ  İZLENİMLERİ
7 Ekim 1953'te Nazilli'ye gelen şair 
ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Nazilli'deki değişimi şöyle 
gözlemlemiştir:

“…Altı saat içinde altı lunapark 
geçtik… Bir de ne görelim şehir 
baştan aşağı neon ışıkları içinde. 
Nazilli dediğin nedir ki, Anadolu'da 
küçük bir kaza değil mi? Gecenin on 
ikisinde ışık, elektrik ışığı içinde 
yüzen bir Anadolu kasabasını görmek 
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insanı nasıl sevindirmez… Nazilli'nin 
iki yakasını bir araya getiren bir ışık 
fermuarı taa Basma Fabrikası'na 
kadar uzanmış. Sarı yerine hafif 
yeşilimtırak bir ışık. Bu ışığın altında 
yürüdük. Gayet nazik bir memur, 
belediye memuru mu polis mi pek 
anlayamadım, küçük bir çocuğa 
seslendi; 'Bu misafiri Gıdı Gıdı'ya 
kadar götür…' dedi. 

Evvele bir mahalle, bir semt adı 
sandım. Sonra bir şoför, bir arabacı 
olabilir dedim.
 Gıdı Gıdı dedikleri bir küçük, bir 
maskara dekovil tren imiş. Belli 
saatlerde işçileri fabrikaya taşırmış… 
Bir kedim olsa ismini muhakkak Gıdı 
Gıdı koyardım… Birkaç adım ötede 
aynı ışıklarla donanmış birkaç otel 
sıralanmış. Burası kaza değil vilayet 
merkezi diyorum. 
Burasını bu hale fabrika soktu 
diyorlar.
Dükkân önünde bir otobüs duruyor, 
içinden birçok işçi çıkıyor çoğu 
kadın.

Birkaç erkek var. Fabrika'dan 
dönüyorlarmış. Gece Postası. Pek 
yorgun görünmüyorlar, ama kına 
gecesinden de dönmedikleri belli. 
Telaşsız adımlarla sokaklara 
dalıyorlar. Çoğu siyah gömlek üstüne 
beyaz bir başörtüsü sallandırmış. 
Geniş yollar, ışıklı yollar, ışıklı 
oteller, gece yarısı açık dükkânlar, 
dizi dizi okaliptüs ağaçları.
Kışın kapıya dayandığı 
bu günlerde Pazar 
yerindeki sebze çeşidi 
insanı şaşırtıyor… Eski 
evlerin dışarıdan çok 
kalender göründüğüne 
bakmayın içleri cennet 
gibi. Derli toplu 
tertemiz. Nazilli'de 
bisiklet bolluğu göze 
çarpıyor. Motosikletler 
ve takma motorlu 
bisikletler de var. 
Bisikletlerin çoğu 
Basma Fabrikası'nda 
çalışan işçilerin olmalı. 
Fabrikanın bir bisiklet 
garajı var. Yol dümdüz 
olduğu için işçiler 
bisikleti benimsemişler.

Fabrikanın Nazilli'ye 
bağışladığı nimetlerden 
birisi de bu olmalı. Ne 

yalan söyleyeyim, sinemada görsem 
reklamdır derdim. Bana Anadolu'da 
bir kaza merkezinde işine bisikletle 
giden beş yüz işçi gördüm deseler 
kolay kolay aklım yatmazdı.
Fabrikayı gezdikçe işçiler sağlanan 
imkânları, kolaylıkları gördükçe 
şaşırdım kaldım. Sıcak, lezzetli, 
kuvvetli bir yemek. Boyalarla 
uğraşanlara süt ve yoğurt, işçiler 
mahsusu hastane, kreş, kantin, 
alabildiğince geniş bir bahçe, 
Kantinin üstünde bir havuz. Havuzun 
içinde bir heykeltıraşın elinden 
çıktığını zannettiğim bronz bir 
heykel, bir kadın heykeli. İşçilerden 
birisi yapmış. Fabrikada bronz 
döktürmüş. Aman Allah'ım! 
Akademide bronza değil alçıya bile 
dökmek nasip olmaz. Bir de gazoz 
tezgâhı kurmuşlar. Geliri, işçilerin 
spor kulübüne veriliyor. Futbol 
takımları var. Denizli'de yaptığı 
maçlarda kimseden geri kalmamış.
İstanbul'da eşine az rastlanır bir 
boyda bir tiyatro salonu var. 
Geçenlerde 'Soygun'u oynamışlar. 
Şehirde böyle bir salon olmadığı için 
bazı düğünler burada yapılırmış. 
Balolarda eksik değil. Benim 
tarihime üst üste iki tane düştü. 
Fabrika kuruluşunun 16. yılı iki balo 
ile kutlandı. Birisinde, fabrika 
işçileriyle aileleri, ötekinde şehirden 
gelen davetliler vardı. Birisinde yerli 
oyunlar oynandı, türküler söylendi. 
Ötekinde bol bol dans edildi. Her 

ikisi de geç vakte kadar uzadı.
Fabrika ailesinin toplantısında hiç 
görmediğim bir oyun oynandı. Bir 
tarafta Köroğlu türküsü söyleniyor, 
ortada iki kişi bu havaya uygun 
adımlarla bir koyun yüzüyorlar. 
Koyun dediğim de yere upuzun 
yatmış, kaskatı kesilmiş bir genç. Sıra 
koyun yüzmeye geliyor. Adamcağızı 
parçalamadan bir güzel şişiriyorlar. 
Seninki gayet güzel ölü taklidi 
yaparken biçarenin parçalarından 
içeriye bir bardak da bira dökmezler 
mi! O zamana kadar oyunun bütün 
kısımlarına büyük ustalıkla katlanan 
genç, yıldırım hızıyla doğruluyor. Bu 
kötü şakanın hesabını soruyor. Meğer 
oyun içinde bir başka oyun varmış.
Fabrikanın sanatçısı olan bir genç 
mikrofon başında hiç de bayat 
olmayan esprileri döktürüyor. 
Fabrikanın bülbüllerini birer birer, 
mikrofon başında şakımaya davet 
ediyor! Nazlanmadan geliyorlar. Kimi 
gazel söylüyor, kimi en ön moda caz 
havalarından birini… Kimi 
Köroğlu'na girişiyor. Kimi 
harmandalına. Sonra her sene bu gece 
çıkarılan Gıdı Gıdı balo gazetesi 
dağıtılıyor. İçerisinde gene fabrikalı 
çocuklardan birisinin yaptığı 
karikatürler var…”
İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu 
şaşırtan Nazilli Sümerbank Basma 
Fabrikası gerçeği
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AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN 
ÜYELERİNE 1 YIL SÜRELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA 

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ 

z tehlikeli sınıfta yer alan A50'den az çalışanı olan  iş 
yerleri, 2013 yılında 

yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve  Güvenliği Kanunu kapsamına 01 
Temmuz 2016 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere dahil olmuştur. 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı Borsa 
üyelerinin cezai işleme maruz 
kalmamaları adına açıklamada 
bulundu. 

Bosnalı yaptığı açıklamada; 2013 
yılında yayınlanarak yürürlüğe giren  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu kapsamında, az tehlikeli 
sınıfta yer alan 50'den az çalışanı 
olan kurum ve işyerleri 01.07.2016 
tarihine kadar Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş, İş Güvenliği 
Uzmanı ve İşyeri Hekimi istihdam ya 
da hizmet alımı yapılması 
gerekmektedir. 
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir 
almamak, organizasyonu yapmamak, 
gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, 
sağlık ve güvenlik tedbirlerini 
değişen şartlara uygun hale 
getirmemek ve mevcut durumun 
iyileştirilmesi için çalışmalar 
yapmayanlar; tehlike sınıfına 
bakılarak,  İş verenin genel 
yükümlülüğü maddesine göre 2.603 
TL ile 7.809 TL arasında, işyeri 
hekimi görevlendirilmemesi halinde 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
maddesine istinaden, tehlike 
sınıflarına göre  6.511- 19.533 TL 
arasında,  iş güvenliği uzmanı 
görevlendirilmemesi halinde, yine İş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
maddesine istinaden tehlike 
sınıflarına göre  6.511 TL-19.533TL 
arasında,  ve uygunsuzluğun devamı 
söz konusu olduğunda uygulanmayan 
her ay için aynı idari para cezası 
uygulanacaktır.  

Türkiye genelinde 10'dan az  
personel çalıştıran tehlikeli ya da çok 
tehlikeli sınıfta yer alan  işverenler 

ilgili Bakanlık tarafından 
desteklenecektir.  Destekten 
yararlanmanın temel şartı personel 
sayısının en fazla 9 olması ve 
işyerinin tehlikeli ya da çok tehlikeli 
sınıfta yer almasıdır.” İfadelerine yer 
vererek açıklamasına şu şekilde 
devam etti. 

“Borsamızın üyelerine 
sunduğu, bilgi ve 
danışmanlık hizmetleri 
kapsamında; İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu hakkında 1 yıl 
boyunca ücretsiz 
danışmanlık 
sağlayacaktır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu konusunda 
üyelerimizin Borsamız 
ile irtibata geçmeleri 
yeterlidir.” 
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luslararası Rekabetçiliğin UGeliştirilmesi (UR-GE) 
programı kapsamında, Aydın 

Sanayi Odası ortaklığı ve TOBB 
Aydın Kadın Girişimciler Kurulu 
destekleriyle Aydın Ticaret Borsası  
tarafından hazırlanıp başvurusu 
yapılan Aydın'ın ilk UR-GE projesi 
"Aydın İli Gıda Sektöründe 
Markalaşma, Tanıtım ve 
Uluslararasılaşma Odaklı İşbirlikleri 
ile Rekabetçiliğin Geliştirilmesi"  
projesi, Ekonomi Bakanlığı 
tarafından desteklenmeye uygun 
görülmüştü. 

Geçtiğimiz 2,5 aylık süreçte sektörün 
ihtiyaç analizleri ve bireysel firma 
analizleri yapılan kümeye,  UR-GE 
projesi eğitim programları 
kapsamında ilk eğitim gerçekleşti. 

URGE Projesine dahil olan üye 
firmaların yöneticilerinin katılım 
gösterdiği, Yönetim Becerileri 
Geliştirme ve Liderlik Eğitimi başlığı 
altında; Yönetim Kavramı, Planlama, 

Örgütleme, Yürütme, Denetleme, 
İletişim, Çalışanların eğitimi, Etkin 
yöneticiliğin kuralları, Hedef 
belirleme, Hedef özellikleri, Karar 
verme, Karar verme – problem 
çözme, Karar verme türleri, 
Motivasyon, Çalışanların 
motivasyonu ve izlenecek yöntemler, 
Motivasyon arttırıcı davranışlar,Y 
kuşağı ve motivasyon, Takım 
çalışması, Takım çalışması için 
yapılması gerekenler, Yönetimde 
takım çalışması, Güçlendirme ve 
yetki devri,Neden delegasyon, 
Delegasyon yöntemi ve 
aşamaları,Toplantı yönetimi, Kötü 
toplantılar, Etkili ve verimli toplantı 
için yapılması gerekenler, Zaman 
Yönetimi, Zaman planlaması, Zamanı 
çarçur eden şeyler, Zaman tuzakları, 
İletişim becerileri, Sözlü sözsüz 
iletişim, Çatışma çözme, Bize özgü 
yöneticilik, Liderliğe uzanan yol, 
Etkin liderliğin temel koşulları, Etkin 
kişilik için altın kurallar, Lider 
özellikleri başlıklarında aktif ve 
uygulamalı olarak eğitim gerçekleşti.

Eğitim sonrası değerlendirmede 
bulunan Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı; “Projeyle Aydın'da kuru 
incir ve zeytin sektöründe faaliyet 
gösteren üye firmalarımızın, ihracat 
rakamlarında sıçrama yaratmak, gıda 
sektöründe markalaşma, tanıtım ve 
uluslararasılaşma odaklı işbirlikleri 
geliştirebilmeleri sağlanacaktır. 
Firmalarımızın birlikte iş yapma 
kültürünü geliştirecek 1 milyon 570 
bin dolarlık projeye, Ekonomi 
Bakanlığı tarafından %75 destek 
sağlanmaktadır. 3 yıl boyunca eğitim 
ve danışmanlık hizmetleri devam 
edecektir.  Projenin devamı 
niteliğinde yurtdışı fuar katılımları 
için çalışmalar başlatılmıştır. 2016 
yılı sonunda ilk fuar ziyareti 
gerçekleşecektir.  Eğitimi veren 
Adnan Erbaş ve katılımcı 
firmalarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.

İLK UR-GE PROJESİ'NİN 
EĞİTİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA 

İLK EĞİTİMİ  GERÇEKLEŞTİ



P R OJ E

24 Aydın Ticaret Borsası / Ağustos 2016

AYDIN TİCARET BORSASI ORTAĞI OLDUĞU 
MIND PROJESİ 

(PAZARLAMA, ULUSLARARASILAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJESİ) 

3. TOPLANTISINA KATILDI.  
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· KOBİ'lerin (tarımsal gıda alanında 
faaliyet gösteren) 
uluslararasılaşma işlemlerini 
desteklemek,

· Pazar fırsatlarını belirlemek ve 
ilgili stratejilerin kabulü için iç ve 
dış yatırım kaynaklarını analiz 
etmek,

· Uluslararası pazarlama 
stratejilerini belirlemek,

· İhracat planlarının 
belirlenmesinde KOBİ'lere 
rehberlik etmek,

· MIND projesinde geliştirilecek 
yaygın eğitim standartlarının 
geçerliliğini sağlamak;

ydın Ticaret Borsası Yönetim AKurulu Üyesi Cengiz Ülgen, 
Genel Sekreter Çimen Mutlu 

ve Proje Sorumlusu Fevzi Çağrı 
Menderes ve Aydın Valiliği AB Dış 
İlişkiler Koordinasyon Merkezi Proje 
Koordinatörü Emre Köksal Küçük, 
projenin Türkiye ortağı olarak 
Kurumlarını temsilen katılım 
sağladılar.

5 ayrı ülkeden 10 proje ortağının 
katıldığı Pazarlama, 
Uluslararasılaşma ve Kalkınma 
(M.IN.D. Marketing, 
Internationalization & Development) 
Projesi Erasmus+ Mesleki Eğitim 
Stratejik Ortaklık projesidir.
Projenin amaçları;
Kurumsal, ekonomik ve eğitim 
açısından istikrarlı bir Avrupa ağı 
oluşturmak;
Avrupa düzeyinde "Uluslararası 
Pazarlama Yöneticisi" meslek 
profilini analiz etmek, tasarlamak, test 
etmek, doğrulamak ve 
yaygınlaştırmak;

Açık öğretim materyallerini 
kullanarak öğrenmede dijital 
entegrasyonu artırmak, KOBİ'lerin 
uluslararası korunmasında stratejik 
planlamaya yönelik rekabet 
edebilirliklerini sağlamaktır.
2016 Şubat ayında Lyon Ticaret 
Odası'nda gerçekleştirilen Proje 
toplantısının devamı niteliğinde, 
Madrid'de gerçekleştirilen 3. 
toplantıda, proje ortakları proje 
sonunda oluşturulacak açık kaynak 
kütüphanesi için seçmiş oldukları 
konular ile ilgili araştırmalarını ve 
kendi dillerine çevirilerini 
tamamlayarak, gelecek toplantı için 
yeni görevler hakkında bilgi 
alışverişinde bulundular.
Proje hakkında bilgi veren Aydın 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, proje 
tamamlandığında proje web sitesi 
http://mind.prismsrl.it/tr/ üzerinden 
pek çok dilde uluslararasılaşma 
konularında kapsamlı bir açık kaynak 
kütüphanesi oluşacaktır. Aydın 
Valiliğimiz ile birlikte çok uluslu bir 
proje ağı içerisinde yer almaktan 
gurur duyduğunu belirtti.

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  üçüncü 

toplantısı Madrid'de İspanya için İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nda 12-
14 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.
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ydın Ticaret Borsası AYönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Yönetim 

Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve 
Ulusal Zeytin ve Zeytin Konseyi 
Başkanı Ümmühan Tibet, önceki 
dönem Aydın Valiliği görevinde 
bulunan, İzmir Valisi Sayın Erol 
Ayyıldız'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular.

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANI 
CEMİL MÜSEVİTOĞLU'NDAN ATB'YE ZİYARET 

ydın Vergi Dairesi Başkanı ACemil Müsevitoğlu ve 
beraberindeki Grup Müdürü 

Yusuf İpekçi, Güzelhisar Vergi 
Dairesi Müdürü Nazmi Beşer ve 
Efeler Vergi Dairesi Müdür V. 
Mustafa Çoşkun Aydın Ticaret 
Borsası'na ziyarette bulundu. 

Heyeti Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ve 
Abdülkadir Yıldız, Meclis 
Üyelerinden Rıza Uyar, Erkan Aslan 
ve Ahmet Şenel karşıladı.

Ziyarette  Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı; “Verginin, 
ekonominin büyümesi ve  toplumun 
kalkınmasındaki rolünün önemli 
olduğuna değinerek, Borsa tarafından 

gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler 
hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 
Meclis Başkanı A.Bahri Erdel  ve 
Meclis  Üyeleri  sektörel sorunlar ve 
çözüm önerileri hakkında taleplerini 
dile getirdiler.
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ydın Ticaret Borsası Tadım APaneli Antalya' ya 
Zeytinyağını Anlattı ZZTK, 

Expo 2016 Antalya'da tanıtım 
atağında
ZZTK, Türkiye'de zeytinyağı 
tüketimini 5 kg'a çıkarmak için kolları 
sıvadı.Türkiye'de zeytinyağı 
tüketimini arttırmak isteyen Zeytin ve 
Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK), 
"Zeytinyağı: Sağlıklı ve Lezzetli" 
isimli proje kapsamında yurt içinde 
tadım etkinlikleri düzenlemeye 
devam ediyor.

"Zeytinyağı: Sağlıklı ve Lezzetli" 
isimli projenin 2016 yılında ilk 
tanıtım atağının ilk ayağı Expo 2016 
Antalya fuarında gerçekleştirildi. 
Popstar Tarkan'ın konseriyle aynı 
günde yapılan zeytinyağı tadım 
etkinliğine ilgi yoğundu. ZZTK'nın 
hedefi Türkiye'de kişibaşı zeytinyağı 
tüketimini 5 kg'a çıkarmak.

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım 
Komitesi'nin, Uluslararası Zeytin 
Konseyi'nin (UZK) hibe desteği 
kapsamında hazırladığı "Zeytinyağı: 
Sağlıklı ve Lezzetli" isimli projesi 
kapsamında, Expo 2016 Antalya 
Fuarı'nda yer alan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) çadırında 
gerçekleştirildi.

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği tadım etkinliği kapsamında 
Uluslararası Zeytin Konseyi'nce 

akredite edilen Aydın Ticaret Borsası 
Laboratuarı Tadım paneli üyeleri 
tarafından ZZTK standında lezzet 
tadımları yaptırılarak, kaliteli ve 
sağlıklı zeytin ve zeytinyağı ile ilgili 
bilgiler verildi.

İki gün süren etkinlik boyunca 
binden fazla kişiye zeytinyağı tadımı 
yaptırılırken, tüketicilerin kaliteli 
zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri 
ve kaliteli zeytinyağında olması ve 
olmaması gereken özellikler 
hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.

Zeytinyağı: Sağlıklı ve Lezzetli" 
isimli proje kapsamında 3 şehirde 
daha zeytinyağı tadım etkinliği 
gerçekleştireceklerini belirten ZZTK 
Başkanı Mehmet Kadri Gündeş, 
“2014 yılında Erzurum, Kayseri, 

Trabzon ve Diyarbakır'da 
gerçekleştirmiş olduğumuz tadım 
aktivitelerimizin aldığı olumlu 
dönüşler ve talepler çerçevesinde 
etkinliklerimizi, 2016 yılında Aydın 
Ticaret Borsası'nın da katkılarıyla bu 
sefer ülkemizin turistik 
merkezlerinde gerçekleştiriyoruz. 
Böylece halkımızı kaliteli zeytinyağı 
ve zeytinyağının faydaları hakkında 
bilgilendirirken, yurt dışından gelen 
ziyaretçilere ise Türk zeytin ve 
zeytinyağının tanıtımı yapıyoruz. 
Türkiye'de kişi başı 2 kg'nın altında 
olan zeytinyağı tüketimini 5 kg.'a 
çıkarmayı hedefliyoruz. Zeytinyağı 
tadım etkinliğimizin daha fazla 
insana ulaşması için Popstar 
Tarkan'ın konserinin olduğu günü 
tercih ettik” şeklinde konuştu.
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stanbul Ticaret Borsası, Ege 

İİhracatçı Birlikleri, Ulusal  Zeytin 
ve Zeytinyağı Konseyi  Aydın 

Ticaret Borsası Gıda Labaratuvarları 
A.Ş. 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 
dokuzuncusu 16-17 Temmuz 2016 
tarihlerinde “Sivas Merkezde” 
gerçekleştirildi.

Sivaslıların yoğun 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 
Aysun Uğur  görev aldı. Tadım 
uzmanları tarafından, tüketicilere 
kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını nasıl 
ayırt edebilecekleri, kaliteli 
zeytinyağında olması ve olmaması 
gereken özellikler hakkında bilgiler 
verildi.

Amacımız; bilinçli bir tüketici 
kitlesi oluşturarak, ülkemizde 

düşük miktarda  olan zeytinyağı 
tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır
Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı  
“KOSGEB Başkanlığı tarafından 
desteklenen “Zeytinyağı Pazar 
Payının Arttırılması”  Projemiz 
kapsamında Zeytinyağı Tadım ve 
Tanıtım etkinliğimizin 
dokuzuncusunu Sivaslıların yoğun 

katılımı ve ilgisiyle gerçekleştirdik. 
İki gün süren etkinliğimizde tadım 
uzmanlarımız, proje kapsamında 
hedeflenen 1000  kişiye zeytinyağı 
tanıtımı ve tadımı yaptırarak, 
tüketicilere zeytinyağında olması ve 
olmaması gereken özellikler hakkında 
bilgiler verdi. Amacımız; bilinçli bir 
tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde 
düşük miktarda olan zeytinyağı 
tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır. 
KOSGEB tarafından desteklenen 
“Zeytinyağı'nın Pazar Payının 
Arttırılması” projesi ile amacımıza 
ulaşacağımızın inancındayız. 
Projemiz kapsamında tadım ve 
tanıtım etkinliğinin  onuncusu 30-31 
Temmuz 2016  tarihlerinde  
Erzincan'da gerçekleştirilecektir. 
Projemizin devamında Giresun, 
Elazığ, Kütahya, Ordu, Malatya, 
Zonguldak, İzmit, Sakarya, Mardin 
ve Van olmak üzere 10 ilde daha 
zeytinyağının tadım ve tanıtımını 
yapacağız,  Sivas'da gerçekleşen 
tadım ve tanıtım etkinliğimizde 
projemize destek sağlayan Sivas 
Ticaret Borsası'na teşekkürlerimi 
sunuyorum” ifadelerine yer verdi. 
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Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine bağlı tüm Oda/Borsalar ile eş zamanlı olarak 
15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine yönelik 

ortak basın açıklamasında bulundu.

Demokrasi vazgeçilmezimiz, 
milli irade gücümüz, 

kardeşliğimiz geleceğimiz



ürkiye özel sektörün Ttamamını temsil eden TOBB 
ve 365 oda-borsa olarak 81 

il'de, bu ortak açıklamayı aynı anda 
yapıyoruz.
15 Temmuz gecesi milletimiz ve 
milli kurumlarımız, demokrasimize 
kasteden alçakça bir saldırıyı 
önlemiştir. Halkımız sandığa ve 

demokrasiye sahip çıkmıştır.
Darbe girişimi haberleri ortaya 
çıktığı gece, birliğimiz ve Oda-
Borsa camiası olarak tepkimizi ilk 
anda ortaya koyduk.
Bu hain kalkışmanın başarısızlığa 
uğraması, Türk milletinin birlikte 
duruşu, kararlı tutumu ve 
demokrasiye sahip çıkma iradesiyle 

mümkün olmuştur.
Ülkemizin bütün kurumlarının, 
siyasi partilerimizin, sivil toplumun, 
basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi 
sahiplenmiş olmasından herkes 
büyük mutluluk duymalıdır.
Demokrasi düşmanlarına karşı 
iktidarı ve muhalefetiyle siyasi 
partilerimizin ve siyasetçilerimizin 
gösterdiği birlik, beraberlik ve 
kararlı duruş, en büyük takdiri hak 
etmektedir.
Başta sayın cumhurbaşkanımız, 
meclis başkanımız, başbakanımız 
ve meclisteki tüm siyasi 
partilerimizi, cunta heveslileri 
karşısında dik duruşlarından dolayı 
yürekten kutluyoruz.
Gözü dönmüş darbecilerin 
saldırılarına büyük bir sebatla 
direnen, böylece gazi unvanına bir 
kez daha hatırlatan meclisimizle 
gurur duyuyoruz.
Bu darbe girişimi karşısında 
direnen, tavır sergileyen herkese, 
başta kahraman emniyet 
görevlilerimize ve TSK'nın şerefli 
mensuplarına, gönül dolusu 
teşekkür ediyoruz. Onlara 
minnettarız.
Ama en çok, darbecilerin silahları 
karşısında kahramanca direnen 
milletimizin azim ve cesaretiyle 
kıvanç duyuyoruz.
Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi 
milletten almayan bir idare 
istemiyoruz. Ülkemiz için 
demokrasi dışında bir seçenek de 
görmüyoruz.
Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist 
çetenin tamamen ortaya 
çıkartılmasını ve adalet önünde 
hesap vermesini bekliyoruz.
Hayatını kaybeden kahraman 
şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
kıymetli ailelerine sabırlar, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Milletimiz onları daima minnetle ve 
rahmetle anacaktır.
Allah'a şükür milletimizin 
sağduyusu, feraseti, cesareti ve 
Allah'ın yardımıyla bu belayı, bu 
fitneyi durdurduk.
Bu şerden, hem demokrasimizi, 
hem de birlik ve beraberliğimizi 

güçlendirerek çıktık.
Hepimiz demokrasi konusunda 
toplumda sağlanan bu büyük 
mutabakatın değerini bilmeliyiz.
Şimdi çok daha güçlü olmak, 
birbirimize daha fazla sarılmak, 
birbirimizi daha fazla sevmek 
zorundayız.
Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta 
tutan, bizi millet yapan unsur budur.
Ülkemizi kaosa sürüklemek 
isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz.
İş dünyası olarak daha fazla 
çalışma, üretme, istihdam sağlama 
zamanı diyoruz.
Geçmişte olduğu gibi, bugün de, 
yarın da TOBB ve 365 oda-borsa 
olarak demokrasiden, 
milletimizden, devletimizden yana 
olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize 
ve demokrasimize karşı olanların da 
karşısına dikileceğiz.
Özel sektör olarak, ülkemiz ve 
milletimiz için daha büyük bir 
azimle çalışacak ve Türkiye'yi 
büyük hedeflerine taşıyacağız.
Mustafa Kemal Atatürk'ün  
“Hakimiyet Kayıtsız Şartsız 
Milletindir” sözünü hep aklımızda 
tutarak; ülkemiz için durmadan 
çalışmaya, üretmeye devam 
edeceğiz.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin 
kıymetini aklımızdan çıkarmayarak 
omuz omuza verelim. Yeter ki 
birbirimizi sevelim, birbirimize 
inanıp, güvenelim.
Bu vesileyle halkın iradesi dışında 
hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, 
demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi 
ve darbe girişimlerini kabul 
etmeyeceğimizi bir defa daha 
vurguluyoruz.
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça 
biz de varız. Demokrasi varsa 
hepimiz varız.
Allah, ülkemize ve milletimize bir 
daha böyle acılar yaşatmasın.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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TÜRKİYE'DE 
İLK DEFA 

ZEYTİNYAĞI'NDA 
DEGÜSTATÖR 

EĞİTMEN KADROSU 
OLUŞTURULACAK 
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ydın Ticaret Borsası'nın 

A“Degüstatör Eğitmenliği 

ve Degüstatörlük” proje 

teklifi, 2296 proje başvurusu 

içerisinden başarılı kabul edilerek 

desteklenmeye uygun görülmüştür. 

Aydın Ticaret Borsası tarafından 

hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından desteklenmeye uygun 

görülen "Degüstatör Eğitmenliği ve 

Degüstatörlük" adlı proje 

kapsamında, Aydın Ticaret 

Borsasının uzman Zeytinyağı Tadım 

panelistleri İtalya'da “Degüstatör 

Eğitmenliği” eğitimi alarak 

Türkiye'nin bu alanda dışa 

bağımlılığını kıracaktır. Ayrıca proje 

kapsamında çeşitli meslek 

liselerinden öğretmenler ile STK 

temsilcilerinden oluşan 

katılımcılara da Degüstatör Eğitimi 

verilerek Türkiye'nin zeytinyağı 

tadım uzmanı     (degüstatör) 

ihtiyacına da katkı sağlanacaktır. 

Türkiye'de zeytinyağı kalitesinin 

artırılması için gerekli olan 

degüstatör ihtiyacında bu dışa 

bağımlılığın kırılması ve Türkiye'de 

de uluslararası geçerliliği olan bir 

degüstatör eğitim yapısının 

kurulması gerekmektedir. Bu 

projeyle birlikte, zeytinyağında 

kalite arayışı ve anlayışı bölgemizde 

ve ülkemizde bir sıçrama 

kaydederek önemli bir noktaya 

ulaşacaktır.

 Proje, natürel sızma zeytinyağının 

üretiminde ve ticaretinde 

vazgeçilmez yasal bir kriter olan 

duyusal analizi gerçekleştirecek 

degüstatörleri eğitmek ve degüstatör 

eğitiminde Türkiye'nin dışa 

bağımlılığını yok edecek yeterliğe 

sahip kişileri yetiştirmeyi 

amaçlamıştır. Ayrıca bu 

kazanımların sürekli olması 

amacıyla degüstatör eğitiminde 

ihtiyaç duyulan eğitim metotlarının 

transferini ve kurumsal yapılanmayı 

amaçlamaktadır. Proje birçok somut 

çıktısının yanında ulusal ve 

uluslararası bazda, Türkiye'de ilk 

defa bir degüstatör eğitmen kadrosu 

oluşturulacaktır. Degüstatör 

eğitiminde, Türkiye'nin dışa 

bağımlılığını sonlandırılacak 

kurumlar oluşturulacak ve insan 

kaynakları yaratılacaktır.

Degüstatör eğitimini kalıcı kılacak 

ve IOC tarafından uluslararası 

tanınırlığı olan bir mesleki eğitim 

yapılanmasını ve COI/T.20/Doc.14 

metodolojisine uygun eğitim 

kaynakları transferler edilecektir. 

Degüstatörler yetiştirilecektir,

Projenin ortakları 

• Aydın Ticaret Borsası

• Nevvar Salih İşgören Eğitim      

Kampüsü-2 MTAL

• Murat – Hale Küçükoğlu MTAL

• Bornova MTAL

• Söke Ticaret Borsası Suat Orhon  

MTAL

• Didim Zeynep Mehmet Dönmez 

MTAL

• Selçuk İMKB MTAL

• Zeytindostu Derneği
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AYDIN TİCARET BORSASI'NDAN 
VALİ KOÇAK'A ZİYARET

Aydın Ticaret Borsası Vali Koçak'a Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi 

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

Adnan Bosnalı, Meclis Başkan Yrd. 
Kazım Günaydın, Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd. Fevzi Çondur, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Ülgen, Meclis Üyelerinden Ali 
Çevik, Ahmet Şenel, Rıza Uyar, 
Erkan Aslan ve Genel Sekreter 
Çimen Mutlu Vali Ömer Faruk 
Koçak'a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

Gerçekleştirilen ziyarette, Aydın 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı; Aydın 

tarım ürünleri, Zeytinyağı 
sektöründe yaşanan sorunlar, Borsa 
tarafından daha önce hayata 
geçirilen projeler, Aydın Ticaret 
Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, 
yürütülmekte olan Soğuk Hava 
Deposu, Otistik Çocuklar Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi  
çalışmalarının mevcut durumları 
hakkında  bilgiler vererek, eğitime 
önem veren bir kurum olduklarını 
vurguladı.
 
SOĞUK HAVA DEPOSU 
Güney Ege Kalkınma Ajansı 
güdümlü proje desteği kapsamında 
Erbeyli Çayiçi mevkide hazine 

arazisi üzerinde yenilenebilir enerjili 
soğuk hava deposu  projesi hayata 
geçirilmeye çalışılmaktadır.  Ayter 
A.Ş. Aydın Ticaret Borsası, Aydın 
Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, 
Efeler Ziraat Odası, Söke Ticaret 
Borsası ve Nazilli Ticaret Odası 
ortaklığında yürütülen proje, tüm il'e 
hizmet edecek ve örnek teşkil 
edecek, Soğuk Hava Deposu ilimiz 
ürünlerine değer katacaktır.  
İlimizde yapılacak soğuk hava 
deposu yatırımı ile ağırlıklı olarak 
meyve ve sebzeler olmak üzere; et 
ve et ürünleri, beyaz et ürünleri ve 
soğuk muhafaza gerektiren ürünler 
depolanabilecektir. Proje toplam 
bütçesi 4 milyon TL'dir.
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BİLİM SANAT MERKEZİ 
2012 yılında  protokolü imzalanan 
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve 
Sanat Merkezi'nin 2013 yılında,  
dönem valisi Kerem Al ile temel 
atma töreni gerçekleştirilerek,  1 yıl 
gibi kısa bir zaman diliminde Aydın 
Valiliği ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğinde yatırım 
tamamlanarak, TOBB Başkanımız 
Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
teşrifleriyle 2014/Ekim ayında  
açılışı gerçekleştirilmiştir. Bilim ve 
Sanat Merkezi (BİLSEM); 
ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki 
üstün yetenekli öğrencilerin, 
geliştirerek bilimsel 
düşünme ve üstün 
veya özel 
yeteneklerini 
davranışlarla estetik 
değerleri birleştiren, 
üretken, problem 
çözen bireyler 
haline gelmelerini 
sağlayan, özel 
eğitim kurumudur. 
Şu an ülkemizde 
bulunan 72 Bilim ve 
Sanat Merkezi'nden 
biri olduğu gibi, 
Aydın ilindeki ilk ve 
tek Bilim ve Sanat 
Merkezi olarak 
hizmet vermektedir.

OTİSTİK 
ÇOCUKLAR ÖZEL 
EĞİTİM VE 
REHABİLİRTASYON MERKEZİ 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve 
Borsamız işbirliğinde 2015 yılında  
yeni bir okul protokolü daha 
imzalanarak, Dünya çapında 
dikkatleri üzerine çekecek Otistik 
Çocuklar Özel Eğitim Merkezi 
projesine adım atılmıştır. Otistik 
özellikleri ve bireysel farklılıkları 
nedeniyle normal eğitimden 
yararlanamayacak durumdaki 
otistik çocukların kendilerine 
yetecek derecede bağımsız yaşam 
becerilerini geliştirmek amacıyla 
yola çıkılan proje için   Aydın Serçe 
köyde 40 dönümlük alan T.C. Aydın 

Valiliği tarafından Borsamıza 
tahsisi gerçekleştirilmiştir. Avam 
proje çalışmaları devam etmektedir. 
Yaklaşık 30-40 milyon bütçeli 
Projemiz  hayata geçirildiğinde 
ülkemizde tek ve dünyada sayılı 
eğitim merkezlerinden biri 
olacaktır. 

AYDIN TİCARET BORSASI 
LABORATUVAR HİZMETLERİ
 
Aydın Ticaret Borsası Laboratuvar 
Hizmetleri A.Ş Aydın Ticaret 
Borsası Özel Gıda ve Çevre 

Kontrol Laboratuvarları 2002 
yılında  kurulmuş olup, TC. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Çevre 
ve Şehircilik  Bakanlığı, T.C. 
Ekonomi Bakanlığı, T.C. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı yetkileri ile 
çalışmalarını yürütmektedir. 
Uluslararası arenada ise 
International Olive Council (IOC)' 
nin listesinde yer alan sayılı 
laboratuvarlardan biri olarak 
zeytinyağı sektörüne hem duyusal 
hem kimyasal analizler konusunda 
hizmet vermektedir.

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
Yapılan ziyaret sonrasında Aydın 
Ticaret Borsası heyeti, Vali Ömer 
Faruk Koçak'a görevlerinde 

başarılar dileyerek, incir ikram 
ettiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Vali Ömer Faruk Koçak, 
Aydın Ticaret Borsası tarafından dile 
getirilen Zeytinyağı sektör sorunları 
konusunda Borsa tarafından 
yapılacak, toplantıya 
katılacağını,sektör sorunlarının 
çözümü aşamasında birlikte hareket 
edilmesi gerektiğini ifade etti. 
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Organic Natürel 

Sızma Zeytinyağı
250 ml 500 ml 

• Zamanında ve en uygun yöntemle hasat

• Hasat anından itibaren 3-4 saat içinde üretim

• Günlük temizlik ve sıcaklık denetimi

• Periyodik laboratuvar analizleri

• Hijyenik şişeleme ve depolama

• Kontrol süreçlerinin geriye dönük takibi

• Avrupa Birliği düzenlemelerine uygunluk

üstün yapan 

özelliklerden 

bazıları



DÜNYANIN EN KALİTELİ İLK 20 ZEYTİNYAĞI 

MARKASI ARASINDA BİR TÜRK 

ZEYTİNYAĞI: ZETAY
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erşey 2007 yılında, Ankara'lı 

HAydıner Grubu'nun bir linyit 

kömür madeni arazisini 

doğaya kazandırma fikri ile başlamış. 

On yıl boş kalan bu 250 dönümlük 

arazi önce teraslama yapılarak tarım 

yapılmaya hazır hale getirilmiş 

ardından da arazide ne tür bir ürün 

yetiştirileceğine dair edütler yapılmış. 

İçinde zeytin ağacı da olan farklı 

meyve türlerinin yetiştirilmesi konusu 

tartışılırken ölümsüz zeytin ağacı fikri 

ağır basmış ve start verilmiş. 

Böylelikle Türkiye'nin örnek bir zeytin 

bahçesi ve en modern zeytinyağı 

fabrikasının temelleri atılmış. Toprak 

uygun olmadığı için doğal saksı 

yöntemiyle dikimler başlamış. Damla 

sulama sistemi uygulaması yapılmış, 

fidanların farelere karşı korunması 

için fidanların gövdelerine pis su 

boruları ile koruyucular yerleştirilmiş. 

Zeytine zarar veren sinek ve tüm börtü 

böcekle mücadele için kanatlı 

hayvanlar kullanılmış. Arazide birçok 

hindi, kaz, ördek, tavuk, horoz karın 

tokluğuna çalışan işçiler olarak 

görevlendirilmişler. Bu uygulamalar 

çevre köylerdeki çitçiler için de 

mükemmel bir model olmuş. 

Madran dağları eteklerinde orijini 

yüzyıllara dayanan özenle seçilmiş 

zeytin bahçeleri arasında planlı bir 

şekilde yeniden oluşturulan Zetay'ın 

genç bahçesinden elle topladığı erken 

hasat zeytinleri hiç bekletilmeden 

birkaç saat içinde soğuk sıkım (26-27 

santigrat derecede) tekniğiyle modern 

ünitelerde sıkılır. Özel tanklarda 

bekletilerek en doğal yöntemlerle filtre 

edilir ve zeytinyağının doğal aroması 

korunarak el değmeden hijyenik 

koşullarda sadece koyu renkli cam 

şişelere doldurulur ve tüketiciye 

ulaştırılır. 

Türkiye'de kendi zeytinlerini üreten 

çok fazla firma yok. Zetay'da ürünler 

toplar toplamaz 2-3 saat içinde Şato 

Sistemi olarak anılan yöntemle (bahçe 

içindeki kendi fabrikasında) sıkılır. 

Zeytin de diğer meyveler gibidir. 

Sıkıldığında çıkan sıvı, meyve 

suyudur. Nasıl meyve sularını sıktıktan 

sonra vitaminini kaybetmemesi için 

hemen tüketmek gerekiyorsa zeytinin 

de toplandıktan sonra hemen sıkılması 

gerekir. 

“Memecik zeytin çeşidi, kuraklığa 

dayanıklıdır.  Çok verimli ve yağ 

kalitesi yüksek bir türdür aynı 

zamanda. Yağ verme oranı yüzde 

28-30 arasındadır. Yağı koyu 

yeşilimsi – sarı renkli ve kuvvetli 

meyve kokuludur. Doğru işlendiğinde 

bu zeytin çeşidinden büyük verim 

alınır. Zetay yeşil zeytinlerden soğuk 

sıkım yöntemi ile toplandıktan 2-3 

saat içinde sıkıldığı için proses 

anında asitliği %0.1 gibi son derece 

düşük mükemmel bir değerde 

oluyormuş.

Zetay Natürel Sızma (Soğuk Sıkım) 

Zeytinyağı 2015 yılında Dünyanın en 

prestijli Zeytinyağı Seçim Kurumu 

İtalyan Flos Olei tarafından 

“Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı” 

listesine  alınmış. 2016 yılında ise 

aynı listede dünyanın en kaliteli ilk 20 

markası arasına girmiş. 

Bununla beraber Zetay,  Zeytin Dostu 

Derneği'nin 2014 yılında düzenlediği 

“7.Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı 

Kalite Yarışması”nda 2 kategoride 

altın madalya almış. 2015 yılında 

gerçekleştirilen “8.Ulusal Naturel 

Sızma Zeytinyağı Kalite 

Yarışması”nda da altın madalya ile 

ödüllendirilmiş. Milano'da 

düzenlenen Monocultivar Oliveoil 

Expo'da  “Gino Celletti Sertifikası - 

Altın Madalya” ödülüne değer 

bulunan Zetay, OliveJapan 

Uluslararası Sızma Zeytinyağı 

Yarışması'ndan da 2014 yılında Altın 

Madalya ile dönmüş. 2015 

Kopenhag International Olive Oil 

Awards Yarışmasında Medium 

sınıfında 10 puan üzerinden 9.4 

puan alarak birinciliğe ulaşmış. 2016 

yılında Monocultivar Oliveoil 

Expo'da yine altın madalyanın sahibi 

olmuş.
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ZEYTİNYAĞI PAZAR PAYININ 

ARTTIRILMASI PROJESİ 

DEVAM EDİYOR
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stanbul Ticaret Borsası, Ege 

İİhracatçı Birlikleri, Ulusal  
Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi  

Aydın Ticaret Borsası Gıda 
Labaratuvarları A.Ş. 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 onuncusu 30-
31 Temmuz 2016 tarihlerinde 
“Erzincan Park AVM'de” 
gerçekleştirildi.

Erzincanlıların 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 Paneli 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.

Amacımız; bilinçli bir tüketici 
kitlesi oluşturarak, ülkemizde 
düşük miktarda  olan zeytinyağı 
tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır
Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı  
“KOSGEB Başkanlığı tarafından 
desteklenen “Zeytinyağı Pazar 
Payının Arttırılması”  Projemiz 
kapsamında Zeytinyağı Tadım ve 
Tanıtım etkinliğimizin onuncusunu 
Erzincanlıların yoğun katılımı ve 
ilgisiyle gerçekleştirdik. İki gün 
süren etkinliğimizde tadım 
uzmanlarımız, proje kapsamında 
zeytinyağı tanıtımı ve tadımı 
yaptırarak, tüketicilere 
zeytinyağında olması 
ve olmaması gereken 
özellikler hakkında 
bilgiler verdi. 

Amacımız; bilinçli bir tüketici 
kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük 
miktarda olan zeytinyağı 
tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır. 
KOSGEB tarafından desteklenen 
“Zeytinyağı'nın Pazar Payının 
Arttırılması” projesi ile amacımıza 
ulaşacağımızın inancındayız. 
Projemiz kapsamında tadım ve 
tanıtım etkinliğimizin devamında 
Giresun, Elazığ, Kütahya, Ordu, 
Malatya, Zonguldak, İzmit, 
Sakarya, Mardin ve Van olmak 
üzere 10 ilde daha zeytinyağının 
tadım ve tanıtımını yapacağız,  
Erzincan'da gerçekleşen tadım ve 
tanıtım etkinliğimizde projemize 
destek sağlayan Erzincan Ticaret ve 
Sanayi Odası'na teşekkürlerimi 
sunuyorum” ifadelerine yer verdi. 
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AYDIN'DA KURU İNCİR SEZONU ÖNCESİ 
SORUNLAR MASAYA YATIRILDI
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aklaşan kuru incir sezonu Yöncesi sektörün sorunları 
Aydın Ticaret Borsası 

tarafından düzenlenen toplantıda ele 
alındı. 
İlgili kurum ve yetkililerin katıldığı 
toplantıda konuşan Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkan Yardımcısı 
Kazım Günaydın, incir üretiminde bu 
yıl 22 bin ton artış olduğunu ifade 
ederek, “İncirde yaşanan artışla 
birlikte kaliteyi de arttırmalıyız” 
dedi. 
Toplantıya Ege Kuru Meyve ve 
Mamülleri İhracatçıları Birliği 
Başkan Yardımcısı Gürcan Şen, 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan 
Yardımcısı Kazım Günaydın, Gıda 
Tarım Hayvancılık İl Müdürü Fuat 
Fikret Aktaş, Efeler Ziraat Odası 
Başkanı Rıza Posacı, Erbeyli İncir 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim 
Arpacı, Gıda Tarım Hayvancılık İl 
Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdürü Aytaç Akalın 
ile sektör temsilcileri katıldı.
“İNCİR ÜRETİMİ ARTTI”
Aydın'da bu yıl incir rekoltesinin 83 
bin ton olacağını söyleyen ATB 
Meclis Başkan Yardımcısı Kazım 
Günaydın, "İncir, Aydın'ımızın, 
İzmir'imizin ve ülkemizin en güzide 
ürünlerinden bir tanesidir. Mutlaka 
bu sektörde sıkıntılarımız, 
dertlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl 
da olacaktır. Biz bu sıkıntıları 
paydaşlarımızla birlikte maksimum 
seviyeden minimum seviyeye 
indirmek için mücadele ediyoruz. Bu 
sorunları beraber çözeceğiz. İnciri 
daha iyi seviyeye nasıl getiririz, 
dünyadaki hem fiyat hem de kaliteyi 
nasıl artırırız yönünde sorunları ele 
alacağız. Sorunlarımızın bazılarını 
kendi imkanlarımızla çözeceğiz, 
çözemediklerimizi de ilgili bakanlığa 
götürerek bu sorunları aşmaya 
çalışacağız. Aydın Ticaret Borsası 
verilerine göre 2015-2016 müstahsil 
tescilimiz 83 bin 900 ton olmuştur. 
Bu veriler Aydın, İzmir, Nazilli, 
Ödemiş borsalarının verileridir. Bir 
önceki yıl 61 bin 200 ton 
civarındaydı. Bir önceki yıla göre 
yaklaşık 22 bin ton rekolte artışı 
olmuştur. İncirde yaşanan artışla 
birlikte kaliteyi de arttırmalıyız. 
Çünkü pazarı genişletmemizde, 
pazarlara sahip olmamızda hem 
rekoltenin hem de kalitenin yüksek 
olması bizim için önemlidir” dedi.

SOĞUK HAVA DEPOSU 
ÖNÜMÜZDEKİ SEZONA 
YETİŞECEK
Aydın'ın ürünlerinin yılın 12 ay 
pazarlanması için GEKA desteğiyle 
yapılacak Soğuk Hava Deposu 
projesinin Kalkınma Bakanlığı'ndan 
onay aldığını kaydeden Günaydın, 
“İncirliova'nın Erbeyli Mahallesi'nde 
19 bin 500 metrekare arazinin üst 
kullanım hakkını kiraladık. Buraya da 
tahmini olarak 2 bin tonluk bir soğuk 
hava deposu ve şoklama tesisi 
yapmayı planlıyoruz. Bunun, şuanda 
avam projeleri tamamlandı. 
Önümüzdeki yıl incir sezonuna bu 
tesisimizi yetiştirmeye çalışacağız. 
Yerimiz ve projemiz hazır. Bütün 
yazışmalarımızı da tamamladık. 
Sadece ihale prosedürü kaldı. Güneş 
enerjisi ile elektrik üreten, bu elektrik 
ile kendisini soğutan Aydın'ın ilk 
soğuk hava deposunu yapıyoruz. Bu 
deponun ortakları arasında Aydın 
Valiliğimiz, Ticaret Borsamız, Ticaret 
Odamız, Sanayi Odamız, Ziraat 
Odalarımız, Nazilli Ticaret Odamız 
ve Söke Ticaret Borsamız da yer 
alıyor. Burası halkımıza, tüccarımıza, 
ihracatımıza ve üreticimize açık 
olacak. Herkes oraya ürünlerini 
koyabilecek” diye konuştu.
“AFLATOKSİN SORUNU DEVAM 
EDİYOR”
Türkiye'nin yılda 60 bin ton ihracatı 
yaptığını belirten Ege Kuru Meyve ve 
Mamülleri İhracatçıları Birliği 
Başkan Yardımcısı Gürcan Şen, 
"Rekolte çalışmalarımız 8 Ağustos'ta 
başlayacak. Tahmin ediyorum 10 gün 
içerisinde de sonuçlanır. Bu sene 
daha verimli, iyi bir sonuç alabiliriz 
diye düşünüyorum. Çünkü 
gördüğümüz kadarıyla bütün 
ürünlerde olduğu gibi incir bu sene 
daha erken olgunlaştı. Bu sene 
ülkemizde bugüne kadar 65 bin tona 

yakın bir ihracat gerçekleştirildi. Bu 
rakam yeni sezon yüklemelerine 
kadar 70-75 bin tonu bulur. Geçen 
seneki rekolte tahminimizle 
mukayese ettiğimizde eski yıllara 
göre çok büyük farklar olmadığını 
gördük. Artık daha düzgün netice 
verebiliyoruz. İncirin yüzde 50'den 
fazlası Avrupa ülkelerine, bunun 
yanında Asya ve Uzakdoğu ülkeleri 
de sisteme girmiş durumda. Kuru 
meyve ile ilgili birçok sorun var ama 
incirin ana sorunu olan aflotoksin 
sorunu her sene olduğu gibi bu sene 
de devam etti. Peroksit İncirde 
kullanılması yasak olan bir madde 
olmasına rağmen uzun yıllardan beri 
verdiğimiz uğraşlar çok fazla netice 
vermiyor ve aynı sorun devam ediyor. 
Bu sorun doğanın bize verdiği değil, 
bizim yarattığımız bir sorun olarak 
karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde 
jeotermal problemi de var. Sorunların 
çözümü için elimizden gelen yardımı 
yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.
EN KALİTELİ İNCİR AYDIN'DA
Aydın'da 6 milyon 100 bin civarında 
meyve veren incir ağacının olduğunu 
kaydeden Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdürü Aytaç Akalın 
ise "İncir, ilimiz için çok önemli bir 
ürün. İlimizde yaklaşık 362 bin dekar 
alanda 6 milyon 100 bin civarında bir 
meyve ağacı ile üretim yapmaktayız. 
İncir, ülke ekonomimize önemli bir 
katkı sağlamakta. Aydınımızda 
yaklaşık 60 bin ton incir üretimi söz 
konusu. Ülkemizin ve dünyanın en 
kaliteli kuru inciri, toprak yapısı ve 
ikliminden dolayı Aydın'da 
yetişmekte. Ürettiğimiz ürünlerin 
büyük bir kısmını kuru incir olarak, 
ihracat etmekteyiz. Taze incir 
ihracatımız ise kısıtlı. Önemli bir 
döviz girdisi sağladığımız incirin 
2015 yılı ihracatı 38 bin ton 
civarında" ifadelerini kullandı.
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stanbul Ticaret Borsası, Ege 

İİhracatçı Birlikleri, Ulusal  Zeytin 
ve Zeytinyağı Konseyi,  Aydın 

Ticaret Borsası Gıda Labaratuvarları 
A.Ş. 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 
onbirincisi 27-28 Ağustos 2016 
tarihlerinde “Giresun G-Ciyt 
AVM'de” gerçekleştirildi.

Giresunluların 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 Paneli Uzmanı 
Yusuf Küçük görev aldı. Tadım 
uzmanları tarafından, tüketicilere 
kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını nasıl 
ayırt edebilecekleri, kaliteli 
zeytinyağında olması ve olmaması 
gereken özellikler hakkında bilgiler 
verildi.

Amacımız; bilinçli bir tüketici 
kitlesi oluşturarak, ülkemizde 
düşük miktarda  olan zeytinyağı 
tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasıdır
Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı  
“KOSGEB Başkanlığı tarafından 
desteklenen “Zeytinyağı Pazar 
Payının Arttırılması”  Projemiz 
kapsamında Zeytinyağı Tadım ve 
Tanıtım etkinliğimizin onbirincisini 
Giresunluların katılımı ve ilgisiyle 

gerçekleştirdik. İki gün süren 
etkinliğimizde tadım uzmanlarımız, 
proje kapsamında zeytinyağı tanıtımı 
ve tadımı yaptırarak, tüketicilere 
zeytinyağında olması ve olmaması 
gereken özellikler hakkında bilgiler 
verdi. 
Amacımız; bilinçli bir tüketici kitlesi 
oluşturarak, tadım kriterleri ve 
kimyasal özelliklerine göre üstün 
kalitede olan zeytinyağının tanınırlığı 
ve bilinirliğini arttırmaya, ülkemizde 
düşük miktarda olan zeytinyağı 
tüketiminin ve zeytinyağı 
markalarının arttırılmasına katkı 
sağlamaktır. KOSGEB tarafından 
desteklenen “Zeytinyağı'nın Pazar 
Payının Arttırılması” projesi ile 
amacımıza ulaşacağımızın 
inancındayız. Projemiz kapsamında 
tadım ve tanıtım etkinliğimizin 
devamında Elazığ, Kütahya, Ordu, 
Malatya, Zonguldak, İzmit, Sakarya, 
Mardin ve Van olmak üzere 9 ilde 
daha zeytinyağının tadım ve 
tanıtımını yapacağız,  Giresun'da 
gerçekleşen tadım ve tanıtım 

etkinliğimizde projemize destek 
sağlayan Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası'na teşekkürlerimi sunuyorum” 
ifadelerine yer verdi. 
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Lider olunur mu? Lider doğulur mu?

Lider neyi yaratır? Neyi değiştirir?

Lider olabilir miyim? 

LİDERLİK

LİDERLİK VE LİDER
LİDERLİK NEDİR?

Teyfik BIYIKLI
TSE Eğitim Uzmanı
Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı
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maçların başarılması Ayönünde insanların 
davranışlarını yönlendirme 

sürecidir.

Grup amaçlarını başarmak için grup 
eylemlerine yön verme ve diğerlerini 
etkileme sürecidir.

Hedeflenen amaçlara ulaşmak için, 
örgütün diğer elemanlarını etkileme, 
motive etme ve yönlendirme 
yeteneğidir.

Bir grubu oluşturan fertleri ortak bir 
vizyon etrafında toplamak suretiyle 
bir takım olarak yine ortak bir hedefe 
götürebilme yeteneğidir.
Diğer kişilerin faaliyetlerini 
etkilemede kullanılan güçtür.

LİDERLİK NE DEĞİLDİR?
Bir ayrıcalık pozisyonu değildir…
Değişmez bir pozisyon da değildir…
Solo gösteri değildir…
Vazgeçilmezlik değildir…
Kişilere hükmetmek değildir…

LİDERLİK…
İnsanları belli bir amac  
doğrultusunda bir araya getirme  ve 
bu yolda onları motive edebilme 
becerisidir. 

LİDER KİMDİR?
Lider, grupların ve örgütlerin 
amaçlarına ulaşmalarını sağlamak 
üzere gruptaki ve örgütteki üyeleri 
etkileyen kişilerdir.

LİDER …
Belli bir insan kalabalığı içerisinde 
söz konusudur.
Bu kalabalığı oluşturan insanlar 
arasında iletişimi sağlamalı ya da 
kolaylaştırmalıdır.
Bu kalabalığa amaç ya da amaçlar 
göstermelidir.
Bu kalabalığı oluşturan bireylerin 
öznel çabalarını uyumlaştırmalıdır.
Bu belli amaç ya da amaçlar 
doğrultusunda bireyleri harekete 
geçmeye isteklendirmeli, motive 
etmelidir.

Hem bu kalabalığı ve hem de 
amaçları simgelemeli, 'izlenen kişi' 
olarak başı çekmeli ve engellerle 
karşılaştığında 'danışılan', 'hakemlik 
yapan', 'bağdaştıran', 'barıştıran' bir 
kişilik sergilemelidir.
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LİDER FARK 
YARATABİLMELİDİR
LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK 
AYNI MIDIR?
Her yönetici bir lider midir?
Kispet giymekle pehlivan olunur mu?
OLUNMAZ 
Bir makama atanmakla müdür 
olunur ama ya lider?

LİDER YÖNETİCİLER
Sizin için değişiyoruz derler…
Sizinle değişiyoruz derler…
Lider “yürüyün” demez “yürüyelim” 
der, “değişin” demez “değişelim” der.

“ Liderin kalitesini anlamanın en 
kısa yolu etrafındaki kişilere 
bakmaktır.”

BAŞARISIZ BİR LİDER…
İşler istediği gibi gitmediğinde 
kolayca sinirlenir…
Risk almaktan çekinir…
Karar veremez ya da çelişkili kararlar 
verir…
İnsanlara, takımına güven 
duymaz…
İletişim kurmayı önemsemez…
Gereksinimlere duyarsızdır…
Kendisine hayrandır… 

Sözlerini unutur…
Sıkı kontrol ve ayrıntılarla uğraşmak 
onun işidir…
İnsanlara hoş görünerek isteklerini 
kabul ettirmeye çalışır…

GÜVEN
G: GERÇEĞİ SÖYLEYİN VE 
DUYGULARINIZI AÇIĞA 
VURUN.
Ü: ÜST ÜSTE TUTARLI 
TEPKİLER VERMEYE DEVAM 
EDİN.
V: VE ROLÜNÜZÜ İYİ 
ANLAYIN.İŞİNİZİN EHLİ 
OLUN.
E: ETRAFINIZDAKİ  
İNSANLARI  GÜVENİLİR 
OLARAK GÖRÜN.
N: NE OLURSA OLSUN 
HAREKETE GEÇİN.
 

ETKİLİ LİDERLERİN 
ÖZELLİKLERİ 
Dürüst olmalıdır.
Kendi yetenek ve bilgisinin farkında 
olmalıdır.
İşinde uzman olmalı ve işleri 
basitleştirmelidir.
Açık bir vizyon ve değerler sistemine 
sahiptir.
Misyon ve hedefler arasında uyum 
sağlamalıdır.
Değişimi desteklemelidir.
Liderliği ayrıcalık olarak 
algılamamalı sorumluluk olarak 
görmelidir.
İzleyicilerin güvenini kazanmalıdır.
Yetişmiş insan gücünün işletmenin 
en önemli kaynağı olduğunu 
bilmelidir.
Grup üyelerini iyi tanımalı ve onlara 
güvenmelidir.
İnsanların bir birinden farklı 
olduğu gerçeğini kavramalı ve 
insanların yetenek ve güçlerini 
dikkate alarak farklı 
davranabilmelidir.
İnsanlara saygılı olmalı ve onlarla 
birlikte çalışmaktan heyecan 
duymalıdır.
Önce kendini ve sonra da astlarını 
motive edebilmelidir.
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Yapmakta olduğu şeylere inanmalıdır.
Amaçlar doğrultusunda grubunu 
yönlendirebilmelidir.
Yanındakilerin başarılarından 
mutluluk duymalıdır ve iyi şeyler 
ortaya çıktığında zaman geçirmeden 
takdir etmelidir. 
Yüksek standartlar koymalı, ancak 
insanlara işlerini yaparken 
özgürlük ve sorumluluk vermelidir.
Performans değerlendirmesi, dürüst, 
kesin ve işin ayrılmaz bir parçası 
olmalıdır.
Disiplin uygularken, ceza 
vermekten çok grubun kendi 
kendini disipline soktuğu koşulları 
hazırlamakla uğraşmalıdır.
Hatalardan ders almalıdır.
Çevresindeki kişileri dinlemeli, 
başarılı ve etkili bir iletişimci 
olmalıdır.
Lider Duygusal Olgunluğa erişmiş 
olmalıdır.
Duygularını denetleyebilmeli
İnsanları motive edebilmeli
Empati yapabilmeli
Başarı yönelimi yüksek olmalıdır.

İnsanları Anlamak:
İnsanlar arası ilişkinin ilk niteliği, 
insanların duygu ve düşüncelerini 
anlama niteliğidir. Beraber 
çalıştığınız insanların bazı ortak 
özellikleri vardır: 
Onlar yarının daha iyi olmasını 
isterler, bu nedenle onlara umut verin. 
Onlar yönlendirme isterler, onlara 
kılavuzluk edin. 
Onlar bencildirler, bu nedenle önce 
kendi gereksinimleri hakkında 
konuşun. 
Onlar duygusal olarak düşük 
seviyededir, onları cesaretlendirin. 
Onlar başarı isterler, onların 
kazanmasına yardımcı olun. 
Lider olarak zor anlarda gerekli güce 
sahip olmanın beş yolu; 
Tutamayacağınız bir söz vermeyin.
Doğru yolda anlamlı sözler ve 
kararlar verin ve bunları bir 
sevdiğinizle paylaşın.
Bilginizi kullanın ve vereceğiniz 
sözler için seçici olun.
Verdiğiniz sözleri bütünlüğünüzün ve 
bağlılığınızın bir göstergesi olarak 
kabul edin.
Unutmayın ki ilişkilerimizde başarılı 
olmamızın temelinde kişisel bütünlük 
yatar.

Liderler gelişme süreci 
içinde şunlara dikkat 
etmelidir; 
Büyüme ve gelişme doğal süreçlerdir. 
Tohum ekmeden ürün alamazsınız; 
cebir bilmeden ileri matematik 
öğrenemezsiniz; emeklemeden 
yürüyemezsiniz.
Hepimiz farklı “günlerdeyiz” 
(gelişme düzeyleri). Fiziksel, 
toplumsal, duygusal, zihinsel ve 
ruhsal olarak herkes farklı 
aşamalardadır.
Karşılaştırmalar tehlikelidir. 
Karşılaştırma emniyetsizliği besler. 
Oysa biz bunu çocuklarımız arasında, 
iş arkadaşlarımız ve diğer 
tanıdıklarımız arasında yapar 
dururuz. 
 Kestirme yol yoktur. Eğer ikinci 
gündeysem ve altıncı güne gitmek 
istiyorsam, üç, dört ve beşinci günleri 
de geçirmem gerekir.
 Gelişmeye bulunduğumuz yerden 
başlamalıyız. Gelişmeye olmamız 
gerektiğini düşündüğümüz ya da 
başkalarının olduğumuzu sandığı 
yerden başlayamayız 
 İçimize bakmak, zayıflıklarımız ve 
bunları hangi güçle yenebileceğimiz 
konusunda bize kesin bir kavrayış 
sağlar. Pek çoğumuz nereden 
başlayacağımızı bilemeyiz. Başka bir 
insanın yolu ya da ilerleyişi 
bizimkinden farklı olabilir.

Bazı Yöneticiler Niçin 
İyi Birer Lider 
Olamıyorlar?
Yöneticilerin çoğu, elemanlarına bir 
şeyler öğretme konusunda zayıftır ve 
çalışanların çoğu da bunu bilir. 
Yöneticiler de bunun farkındadırlar. 
O halde neden başarılı olamıyorlar? 
Bunun dört nedeni vardır:
Karşı karşıya gelmekten kaçınma      
( zıtlaşma, beğenilmeme korkusu, 
elemandan daha az bilgiye sahip 
olma ),
Karşıdakini gücendirme korkusu, 
Başarısızlık korkusu-öğretmenlik 
noksanlığı, 
Bu iş için zaman bulunamaması. 

Sonuç
Çalışanlar kuruluşun potansiyelini 
belirler.
İlişkiler kuruluşun moralini belirler.
Yapı kuruluşun boyutunu belirler.
Vizyon kuruluşun yönetimini belirler.

Lider  kuruluşun 

başarısını belirler.
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AYDIN'DA SEZONUN İLK KURU İNCİRİ 
BORSAYA TESLİM EDİLDİ

Aydın Ticaret Borsası sezonun ilk incirini 125 TL'ye aldı

Türkiye ve 
dünyanın en 
kaliteli incirinin 
yetiştiği Aydın'da 
sezonun ilk kuru inciri 
kilosu 125 TL'den 
Aydın Ticaret 
Borsası'na teslim 
edildi.
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Aydın Ticaret Borsasın 
da bu yıl hizmete giren 
Korbey salonunda 
yapılan satın alma 
törenine Aydın Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Salih Köksal, 
Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Ahmet 
Bahri Erdel, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fevzi 
Condur, Yönetim 
kurulu üyeleri 
Abdülkadir Yıldız, 
Cengiz Ülgen, Meclis 
üyelerinden Rıza Uyar 
ve Ahmet Şenel'in yanı 
sıra Germencik'ten 
incir üreticisi Aydın 
Çoban ve 
Eğrikavak'tan 
Sebahattin Metin 
katıldı.

Kuru incir satışı için Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Ahmet 
Bahri Erdel, Eğrikavak 
Mahallesi'den Sebahattin Metin ve 
İncirliova'dan Aydın Çoban adlı 
üreticilerle el sıkışarak, yılın ilk 
kuru incirini kilosunu 125 TL'den 
satın aldı. Törende üreticilere birer 
adet çeyrek altın takan Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Ahmet Bahri Erdel, "Bugün 
borsamızda gerçekleştirmiş 
olduğumuz incir alımına katılan 
herkese teşekkür ederim. Bugün 
ülkemizin ve Aydın ilimizin en 
önemli ürünü olan incirin ilk 
satışını gerçekleştiriyoruz. Bu 
satışın ülkemize, Aydınımıza ve 
tüccarımıza hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Salih Köksal 
ise,”Dünya'da incir dediğimiz 
zaman Türkiye, Türkiye'de ise incir 
denilince Aydın akla gelir. Aydın'da 
üreticilerimiz açısından ayrı bir 
önemi ve değeri var. Çiftçilikle 
geçinen halkımız yüze sekseni 
doksanı incirden bir şekilde 
faydalanıyor. Aydın'da incir 
dediğimiz zaman halkın 
tamamı üretici ve satıcı 
olarak geçimini temin 
ediyor. Aydın ticareti 
açısından incirin önemli bir 
yeri olduğu gibi Türkiye'nin 

ticaretinde de önemli bir yer 
ediniyor. Bu yıl ki sezon herkese 
hayırlı uğurlu olsun” şeklinde 
konuştu.
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İTALYA ZEYTİN SEKTÖRÜNÜN
 KARA YILI

Bilge KEYKUBAT 
Ziraat Mühendisi 
Apelasyon E Dergi Genel Yayın Yönetmeni

Bakteriyel bir hastalık olan Xyllella yaprak yanıklığı hastalığı ( Xylella fastidosa sbsp pauca ceppo)
Güney İtalya Puglia (Puglia) da 74.000 dönüm alandaki zeytin ağacı böcekler tarafından yayılan 
ölümcül bakteri tarafından yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

talya Salento (Puglia bölgesi) 

İbölgesinde hızla yayılan geniş 
bir yaprak kavuran ve zeytin 

ağaçlarının kurumalarının 
raporlanmasının ardından, Bölgesel 
Bitki Koruma Servisi derhal olası 
nedeni belirlemek için çalışma 
başlattı. Bu araştırmalar Bari 
Üniversitesi ve Consiglio Nazionale 
delle RICERCHE (CNR) uzmanları 
ile işbirliği içinde yürütülmüş. 
Zeytin ağaçlarından alınan 
numunelerdeki analizler sonucu 
damar sisteminde kahverengi renk 
varlığını ortaya çıkarmış (ksilem 
dokunun zarar görmesi) ve tehlikeli 
bakteri bu bölgede gözlemlenmiştir.
 
Bu gelişmeler sonucu; Xylella 
fastidiosa'nın Avrupa Birliği'nde 
yayılmasını önlemek için Avrupa 
Komisyonu tarafından önerilen 
güçlendirilmiş tedbirler onaylandı. 
AB tedbirleri içindeki en üzücü 
madde bakterinin bulaştığı 
düşünülen 11 Milyon civarında 
zeytin ağacının kesimini önermesi 
idi!
 
Avrupa Birliği yeni önlemleri:
• 100 metre yarıçap içinde tüm 
enfekte bitkilerin imhası.
• İtalyan illerine komşu bölgelerde 
20 km bölgede enfekteli bitkilerin 
çıkarılması.
• Bakteriye karşı duyarlı bitkilerin 
AB'ye ithalatına ve taşınmasına sıkı 
koşullar.
• Honduras ve Kosta Rika'dan 
kahve bitkilerine ithalat yasağı.

Bütün bu gelişmeler özellikle söz 
konusu bölge başta olmak üzere AB 
ekonomisini de yakından etkiliyor. 
Ağaçların kaybının yaklaşık 
250milyon €  (330.000.000 $) 
maliyete ulaştığı tahmin ediliyor. 
Ayrıca dünyanın en önemli zeytin 
bölgelerinden biri olan bölgenin 
gelecek yıllardaki zeytin ve 
zeytinyağı gelirinin de epey 
aşağılara çekileceği beklenmekte.
 

Avrupa'da ilk olarak Ekim 2013 
yılında İtalya'nın EPPO 
Sekreterliği'ne başvurusu ile yoğun 
bir şekilde duymaya başladığımız 
“Xylella fastidiosa” 1981 yılından 
bu yana EPPO A1 Listesine dahil 
bakteriler arasındadır. Son dönemde 
yoğun bir şekilde duymaya başlanan 
bu etmenin en karakteristik etkileri 
İtalya'nın Lecce Salento 
yarımadasında ve Puglia bölgesinde 
gözlemlenmektedir.
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EPPO:
15 Avrupa ülkesi tarafından 1951 
yılında kurulan, şu an ise Avrupa ve 
Akdeniz bölgesinin hemen hemen 
bütün ülkelerini kapsayarak 50 
üyesi olan kuruluş... Hedefleri, 
bitkileri korumak için ve tehlikeli 
zararlıların yayılmasını engellemek 
için uluslararası stratejiler 
geliştirerek güvenli ve etkili kontrol 
yöntemlerini teşvik etmektir. Bir 
nevi bölgesel bitki koruma örgütü 
gibidir.

Yeşil Renk : Eppo Üye Ülkeler

X fastidiosa bakterisi ekonomik öneme sahip pek çok bitkide önemli hastalıklara neden olmaktadır. Xylella 
fastidiosa Wells et al. bakteriyel hastalık etmeni olup (Gammaproteobacteria), bakteriyel etmen vektör böcekler 
(yaprak pireleri) ile taşınmaktadır. Hastalık etmeni bu vektörler yardımıyla alternatif konukçularına ve diğer bağlara 
ya da konukçularına taşınmaktadır.
 
Hastalık özellikle köpük böcekleri olarak bilinen (Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris, Euscelis 
lineolatus) sarı ağaç kurdu (Zeuzera pyrina) ve parazit funguslar (Phaeoacremonium e phaeomoniella spp) 
aracılığıyla taşınmaktadır. Ayrıca, zeytinde görülen Xyllella yaprak yanıklığı hastalığı (Xylella fastidosa sbsp pauca 
ceppo) badem, zakkum, kiraz, biberiye, akasya ve katır tırnağı ve bir çok yabancı otlarda konukçu olarak tespit 
edilmiştir. Konukçu bitkilerdeki  vektor ve yabancı ot kontrolü hastalık ile mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Söz konusu Bakteriyel etmen ve ekonomik öneme sahip pek çok bitkide zararlı olabilmektedir!

 Asmada Pierce hastalığı (Pierce 
disease):
Pierce Hastalığı asma için ölümcül bir 
hastalıktır.  Xylella fastidiosa 
bakterisinin neden olduğu bakteriyel 
enfeksiyon  “Camsı Kanatlı Keskin 
Nişancılar” olarak bilinen yaprak 
zararlıları ile yayılır. Pierce Hastalığı 
ABD de California ve Florida da 
yaygındır. Bağda Xylella fastidiosa 
bitkide suyun iletiminin sağlandığı 
ksilemini bloke ederek çalışır. 
Semptomlar kloroz ve yaprakların 
yanmasıdır. Tüm uzayan aksam 1-5 yıl 
içinde ölür.  
 

Gözlemlenen belirtileri: asma 
yapraklarının bölümlü parçaları 
aniden kurumaya başlar, sonra 
kahverengi alarak nekrotikleşir. 
Çevresindeki dokular sarı veya 
kırmızıya döner. Bodur klorotik 
sürgünler oluşur.
 
 Zeytinde Hızlı Düşüş 
Sendromu:
Özellikle Güney İtalya'da... 
Gözlemlenen belirtileri: Hızlı 
ölüm şeklinde belirtiler ortaya 
çıkarır. Hasta ağaçlarda çok yoğun 
yaprak yanıklığı ve ağacın her 
noktasında geriye ölüm belirtileri 
gözlemlenir.

 Narenciyede rengârenk kloroz (Citrus variegated chlorosis):
Özellikle Brezilya'da... Gözlemlenen belirtileri: Yaprak ve yeşil aksamdaki belirtileri bitki besin maddesi noksanlığına benzer.
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 Sahte Şeftali hastalığı (Phony 
Peach),
 Bademde yaprak yanıklığı 
(Almond leaf scorch),
 Erikte yaprak yanıklığı (Plum 
leaf scald),
 Zakkum yaprak 
yanıklığı/kavurması (Oleander 
leaf scorch),
Ayrıca Kahvede de etkilidir.
 
Başlıca belirtileri:  Bakteri, su ve 
suda çözünmüş mineral besin 
maddelerinin kökten yapraklara 
kadar taşınmasını sağlayan ksilem 
adı verilen iletim dokusuna zarar 
vererir. Belirtileri genel olarak 
birbirine yakın olmakla beraber, 
konukçu bitkilere göre değişir, 
etkilenen bitkilerde kuruma, alevler, 
yeşillik solması ve sonuçta bitkinin 
ölümü.

Dünyada Dağılım: Bakterinin ve neden olduğu hastalıkların asıl 
gözlemlenme yeri ve çıkış noktası olduğu da tahmin edilen Amerika 
kıtasıdır.

Mücadele
Ülkemizde şu an için hastalık 
etmeninin bir belirtisi ihbarı yoktur. 
Ayrıca, 10 Şubat 2009 tarihli 27137 
sayılı Resmi Gazete'de Zirai 
Karantina Yönetmeliği'miz 
yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe 
göre “İthale Mani Teşkil Eden 
Zararlı Organizmalar–A Türkiye'de 
varlığı bilinmeyen ve ithale mani 
teşkil eden zararlı organizmalar” 
başlığı altında gerekli açıklamalar 
yapılmıştır.
 
Şu an için kültürel mücadele 
mevcuttur.
 
1. Hastalıktan ari, sertifikalı fide ve 
fidanların kullanımı.
2. İnfekteli bölgelerden getirilen 
kalemler sıcak su uygulamasından 
geçirilmeli (3 saat 45°C sıcaklıktaki 
suda tutulabilir).
3. İnfekteli bitki dal ve sürgünler 
hastalığın olmadığı bölgeye kadar 
budanmalı ve artıklar yok edilmeli.
4. Dayanıklı türlerin tercihi.
5. Hastalığın devamlı görüldüğü ve 
epidemi yapan bölgelerde 
yetiştiricilikten kaçınılmalı.
6. Vektör böcekler ile siki bir 
mücadele yapılmalı.
7. Kullanılan alet ekipmanın 
dezenfeksiyonu atlanmamalıdır.

 
Kaynaklar:
1. Apelasyon E Dergi ( http://apelasyon.com ) Sayı 22 

(http://apelasyon.com/Yazi/328-italya-zeytin-sektorunun-kara-yili )
2. http://www.eppo.int/
3. http://www.efsa.europa.eu/
4. https://www.oliveoiltimes.com/
5. http://photos.eppo.int/index.php/image/945-xylefa-03
6. http://xylellacodiro.blogspot.com.tr/
7. http://www.entofito.com
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