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BORSA BAŞKANIMIZ AKSOY, KURU MEYVE
ÇALIŞTAY’INA KATILDI
Türkiye’nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri konumunda
olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı
ihracatının ağırlıkta olduğu ve Türkiye’ye yıllık 1.5 milyar dolar
döviz kazandıran Kuru Meyve Sektörü, 2023 hedeflerine
ulaşmak için güç birliğine gitti.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 26-27 Mart
2015 tarihlerinde Çeşme Radisson Blu Resort Hotel’de, “Kuru
Meyve Çalıştayı” düzenledi. Çalıştay’da kuru meyve
sektöründe üretimden sofraya kadar olan süreçte yaşanan
sorunlar masaya yatırıldı.
2023 yılı için 3 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koyan Türk
kuru meyve sektörü, Kuru Meyve Tanıtım Grubu öncülüğünde
önümüzdeki süreçte yürüteceği tanıtım çalışmalarını da masaya
yatırdı.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Birol Celep, kuru meyve sektörünün tamamı
yerli girdilere dayalı üretim yapısı ile ilk ihracatçı sektörlerden
olduğunu, ilerleyen üretim teknolojisi, ambalajlı, kaliteli ve
katma değer yaratan ürünleri, kuru kayısı, kuru incir ve
çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve ihracatında elinde
bulundurduğu dünya liderliği ile ülkemiz tarım ürünleri
ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu, 2023 hedeflerine
ulaşmak için “Kuru Meyve Çalıştayı”na büyük önem
verdiklerini kaydetti.

Kuru meyve ihracatına bakıldığında 2014 yılında bir önceki
yıla göre miktar bazında yüzde 8 düşüşle 435.511 ton, değerde
ise yüzde 2’lik artışla 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini
anlatan Celep, “Önümüze bir hedef koyduk ve 2023 ihracat
hedefimizi de 3 milyar dolar belirledik” diye konuştu.
İhracatta sürdürülebilirlik çok önemli
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürü Mehmet
Karabay, ihracatta sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu,
ihracatın sürdürülebilir olması adına Ekonomi Bakanlığı ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak gerekli
denetimleri yaptıklarını bundan sonra da yapmaya devam
edeceklerini kaydetti.
Kuru Meyve Çalıştayı’nda sektör temsilcilerinin başlarının iki
ellerinin arasına alıp “Ne yapmalıyız” demeleri gerektiğini
anlatan Karabay, “Haziran sonu Temmuz başında Birleşmiş
Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi Uzmanlar Grubu
Toplantısı İzmir’de yapılacak. Bu toplantıyı bir milat kabul
edelim ve kuru meyve üretim ve ihracatında sürdürülebilir
politikalar geliştirelim. Ekonomi Bakanlığı olarak, kuru
meyve sektöründe sürdürülebilir olmak adına üzerimize
düşeni yapacağız, yapmaya da başladık” diye konuştu

Şubesi Üretim Müdürü Osman Kurt; başta Türkiye olmak
üzere, Orta Doğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa
için Ar-Ge çalışmaları yapan ve tohum ihracatı yapan dünya

SALİHLİ TİCARET BORSASI e-BÜLTEN
E- Mail: salihlitb@tobb.org.tr Web: www.salihlitb.org.tr

Sayfa 1

e-BÜLTEN

NİSAN sayı:2

“Salihli Ticaret Borsası Aylık Düzenli Elektronik Yayınıdır.”

KURU MEYVE SEKTÖRÜ SALİHLİ TİCARET BORSAMIZDA TOPLANDI

Borsamız ev sahipliğinde düzenlenen “Çekirdeksiz Kuru
Üzümde Kalıntı ve Kalite Sorunu, III. Gıda Ar-Ge Proje Pazar
Etkinliği” konularının gündeme alındığı toplantı Ege
Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Altındişli yönetiminde gerçekleşti. Çekirdeksiz Kuru
Üzümün paydaşları ise toplantıya yoğun ilgi gösterdi.
Düzenlenen toplantıya, Salihli Ticaret Borsamız Meclis
Başkanı Halil Çöygün, Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Devecier ve M.Emin Deniz,
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Birol Celep, Kuru Meyve Tanıtım Grubu Başkanı Osman
Öz, Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Soygür, Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk ve ekibi,
Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personeli ve
kuru üzüm ihracatçısı firmalarımızdan Tuğrul Tarım Ve Petrol
Ürn. A.Ş., Grappa Gıda San. A.Ş. temsilcileri katıldı.

Salihli Ticaret Borsası Başkanımız Yetiş Aksoy;
“Öncelikle sizleri böylesine önemli bir toplantıda
ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Yapılacak olan bu çalışmanın
bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar
sağlayacağına inanıyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz.” dedi.
Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümün, Ege Bölgesinin
ihracata yönelik en önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu
vurgulayan Salihli Ticaret Borsası Başkanımız Yetiş Aksoy;
“Toplam kuru üzüm rekoltemizin yaklaşık % 90’ lık
bölümünü ihraç etmekteyiz. Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzüm
üretimi ve ticaretini yapan A.B.D. İran, Yunanistan,
Avustralya, Şili ve Güney Afrika ülkeleri arasında Türkiye;
kuru üzüm üretiminde dünya ikincisi, ihracatında ise dünya
birincisidir. Dolayısıyla dünya pazarındaki bu gücümüzü
korumak ve ileriye taşımak için üreticimizin Çekirdeksiz Kuru
Üzümün kalitesinin yükseltilmesinde ve sağlıklı gıda üretimi
konusunda bilincinin artması için çalışmalarımızı arttırarak
sürdüreceğiz” dedi.

BORSAMIZ 8. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASINA KATILDI
8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Başbakan Ahmet Davutoğlu
ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de
gerçekleştirildi. 81 ilin oda-borsa başkanları illerindeki en
önemli 5 sorunu ve çözüm önerisini birinci ağızdan hükümete
aktarma fırsatı buldu.
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"ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜMDE KALİTE" İÇİN TARIMIN PAYDAŞLARI
TOPLANDI
Salihli Ticaret Borsamız Başkanı Yetiş Aksoy çekirdeksiz kuru
üzüm sektöründe, kazanılmış dış pazarların kaybedilmemesi için
kalitenin şart olduğunu vurguladı

Aksoy: “Bugünkü toplantımızın amacı; bölgemizin önde
gelen

tarım

ürünü

yetiştirilmesi

ve

çekirdeksiz
tüketicimize

kuru

üzümün

sağlıklı

kaliteli

bir

şekilde

ulaştırılmasını sağlamaktır. Kurumlarımızla birlikte hareket
ederek kaliteli ürünler yetiştirilmesinde başarıya ulaşabiliriz.
Yapacağımız çalışmalarda Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Tariş
ile birlikte güç birliği oluşturarak bölgemiz ve ülkemiz
ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.
Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon çekirdeksiz kuru üzümün
kalitesinde sıkıntılar yaşandı. Birçok üreticimiz ürünlerini
yetiştirirken verdiği emeğin karşılığını alamadı. İhracatta
karşılaşacağımız bir kalite problemi ise bölgemizi dolayısıyla
üzümün

tüm

paydaşlarını

olumsuz

etkileyecektir.

Bu

olumsuzluğu yaşamamak ve bölgemiz ürününü marka bir
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında kaliteli üretimin önemine
dikkat çeken Salihli Ticaret Borsamız Meclis Başkanı ve Tariş
Müdürü Halil Çöygün; “İhraç pazarlarımızda gıda güvenliğine
ve ürünün kalitesine çok önem veriliyor. Kaliteli üretim için ise
üreticilerimize hem eğitim vereceğiz, hem de üretimin teşvik

değer yapmak için üreticilerimizi bilinçlendirmek önem arz
etmektedir. Üreticimizin bilinçlenerek yetiştirdikleri ürünlerin
kalitesinin yüksek olması ve ulaşılan kalitenin sürekliliği
halinde yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda marka değer olmamızı
sağlayacaktır.” dedi.

edilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız. Bölgemizde üretim
yapan yaklaşık 110.000 vatandaşımız ile birlikte pazardaki
gücümüzü korumamız ve etkili olmamız için mücadele
etmeliyiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte kendi pazarımızı
kendimiz korumalıyız.” diye ifade etti.

BORSAMIZ OLİVTECH 2015- 5. ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI ve TEKNOLOJİLERİ
FUARINI ZİYARET ETTİ
Salihli Ticaret Borsamız Türkiye’nin ilk zeytin ve zeytinyağı fuarı olan
Olivtech 2015- 5. Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarını ziyaret etti.
İzmir de gerçekleştirilen fuara Salihli Ticaret Borsamız Meclis
Başkanımız Halil Çöygün, Yönetim Kurulu Başkanımız Yetiş Aksoy ve
Genel Sekreterimiz Turan Yalçın katıldı.
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BORSAMIZ CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ VE MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGÜR
ÖZEL'İ AĞIRLADI
Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Milletvekili
adayı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Salihli Ticaret
Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette Sayın Özel’i ve heyetini Salihli
Ticaret Borsamız Meclis Başkanı Halil Çöygün, Yönetim
Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri, tüccarlar
ve zahireciler sitesinde faaliyet gösteren borsa üyeleri
karşıladılar

BORSAMIZ ZEYTİN'DE MARKA KENT SALİHLİ İÇİN
ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Salihli Ticaret Borsası ev sahipliğimizde düzenlenen “Zeytin ve
Zeytinyağında Salihli Kalitesi ve Markası” konusunun gündeme
alındığı toplantıya, zeytin ve zeytinyağı üretiminde faaliyet
gösteren borsa üyelerimiz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Yetiş Aksoy: “Son
yıllarda ilçemizde zeytin ağacı dikimi oldukça arttı. Bölgemiz
ekonomik sosyal ve kültürel hayatında etkili bir konuma geldi.
Bilinçli ve kaliteli üretim sistemi ile verimimizi daha da
artabilir ve stratejik çalışmalarla markalaşabiliriz. Salihli'de 3
milyon zeytin ağacından bahsediliyor. Bu da ortalama 100 bin
ton zeytin demektir. Bölgemizde yetişen ürünlerimizin
kalitesinin arttırılması ve Salihlimizi zeytin ve zeytinyağında
marka kent olması için yapılması gerekenleri düşünmek
zorundayız. Bu toplantıda sektörde bulunan üyelerimizle bir
araya geldik. Zeytin ve zeytinyağı pazarımızdaki gücümüzü
arttırmak için yapacağımız faaliyetlerdeki stratejik kararları
tecrübeli üyelerimizle birlikte alacağız. Markalaşma
konusunda uzman olan ve borsamıza danışmanlık hizmeti
veren Aydın Patent Marka Tanıtım Danışmanlık Şirketi sahibi
Önder Aydın’ın hazırladığı sunum ile bir adım daha ileriye
gitmemizde fayda sağlayacağını düşünmekteyim.
Salihlimizin zeytin ve zeytinyağında marka olması için önemli
kararları şimdiden almış olacağız. Katılımınız için teşekkür
ederim.” dedi.
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