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“Ekilebilir arazide dünyada
dokuzuncuyuz”
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹zmir Ticaret Borsas› Meclis Salonu aç›l›ﬂ›
ile ‹zmir Ticaret Borsas› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen Tar›m›n Y›ld›zlar› Ödül
Töreni’ne kat›ld›. Hisarc›kl›o¤lu “Dünya nüfusu artt›kça g›daya ihtiyaç da artacak.
Ne mutlu ki ekilebilir arazide dünyada dokuzuncu s›raday›z” dedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹zmir Ticaret Borsas› Meclis Salonu aç›l›ﬂ› ile ‹zmir Ticaret Borsas› (‹ZTB) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen “Tar›m›n Y›ld›zlar›” ve gazetecilik yar›ﬂmalar›n›n ödül
törenine kat›ld›. ‹ZTB Meclis Salonu’nun aç›l›ﬂ törenine TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’nun yan› s›ra, AK Parti ‹zmir Milletvekili Tu¤rul Yemiﬂçi, CHP ‹zmir milletvekilleri Selçuk Ayhan ile Bülent Baratal›, MHP ‹zmir Milletvekili Oktay Vural, ‹z-
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mir Valisi Cahit K›raç, ‹zmir Emniyet Müdürü
Ercüment Y›lmaz, ‹zmir Ticaret Borsas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Iﬂ›nsu Kestelli, oda baﬂkanlar› ve
ticaret borsas› üyeleri kat›ld›.
Meclis salonunun aç›l›ﬂ töreninde bir konuﬂma yapan TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
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‹zmir Ticaret Borsas›’n›n 118 y›ll›k tarihiyle Türkiye'de borsac›l›¤›n önünü açt›¤›n› dile getirdi. ‹zmir'in yöneticilerinin ve kanaat önderlerinin lider
vas›fl› ve çok k›ymetli insanlar oldu¤unu vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, Ticaret Borsas›’n›n tarihinde
ilk kez kad›n yönetim kurulu baﬂkan›n› yönetime
getirmesiyle de bir ilke imza att›¤›n› belirtti. ‹zmir’in 185 ülkeye ihracat yapan potansiyeli çok
yüksek bir ﬂehir oldu¤unu vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, EXPO 2015’te yakalanan sinerjinin bundan
sonraki süreçte de devam ettirilmesinin önemine
de¤indi. Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan baﬂlat›lan fuar projesi konusunda her türlü deste¤i vereceklerini belirten Hisarc›kl›o¤lu, ‹zmir Ticaret
Odas› öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilecek olan lojistik
merkezinin de çok önemli bir proje oldu¤unu ifade etti. Toplant› sonras›nda “VOB ile ‹MKB aras›nda yaﬂanan hisse tart›ﬂmalar› ve tek hisseye dayal› vadeli iﬂlem kontratlar› konusunda SPK’n›n
çözüm çabalar›n›n TOBB taraf›ndan nas›l de¤erlendirildi¤i” yönündeki bir soruyu yan›tlayan Hisarc›kl›o¤lu, “VOB’da hepimizi temsil eden, yönetim kurulu baﬂkan›m›z Iﬂ›nsu Kestelli’dir. O ne
diyorsa biz onu sonuna kadar destekliyoruz. SPK
baﬂkan›m›z da çözüm yolu bulmak için çal›ﬂ›yor.
Çok de¤erli bir akademisyen, iyi bir baﬂkand›r, orta yolu bulacakt›r” dedi. Meclis salonunun aç›l›ﬂ
töreninin ard›ndan ‹ZTB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Iﬂ›nsu Kestelli, Vali K›raç ve TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu’na kuru incir ve plaket takdim etti.

TARIMIN YILDIZLARI ÖDÜLLER‹N‹ ALDI
Meclis toplant›s› sonras› ‹ZTB taraf›ndan düzenlenen “Tar›m›n Y›ld›zlar›” ve gazetecilik yar›ﬂmalar›n›n ödül töreni yap›ld›.
Törende, 2009 y›l›nda yenilikçi yaklaﬂ›mla
yapt›klar› üretim nedeniyle pamukta Ayd›n’›n Nazilli ilçesi çiftçilerinden Hilmi
Baysal, üzümde Manisa’n›n Saruhanl› ilçesi
Nuriye beldesinden Hüseyin Çokgöçmen,
zeytinde ‹zmir’in Seferihisar ilçesi Gödence
köyünden Ça¤atay Özcan Kokulu ve incirde Ayd›n’›n Nazilli ilçesi Hasköy'den Mustafa ‹zgü “Tar›m›n Y›ld›z›” seçildi. Ödül almaya hak kazanan çiftçileri tebrik eden Hisarc›kl›o¤lu, “Dünya nüfusu artt›kça g›daya ihtiyaç
da artacak. Ne mutlu ki ekilebilir arazide dünyada
dokuzuncu s›raday›z” dedi. Kazananlara ödülleri,
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve ‹zmir
Valisi Cahit K›raç taraf›ndan verildi.
Çiftçilere hediye çekleri ve ödüllerinin takdiminin ard›ndan yine Ticaret Borsas› taraf›ndan

Tar›m›n Y›ld›zlar› Ödül Töreni’ne
kat›lan TOBB Baﬂkan›
Hisarc›kl›o¤lu, ‹zmir Valisi Cahit
K›raç ile birlikte ödül alan çiftçilere
ve gazetecilere ödüllerini verdi.

TOBB Baﬂkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, ‹znir Ticaret Borsas›
Meclis Salonu’nun aç›l›ﬂ› ile ‹zmir
Ticaret Borsas› taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen “Tar›m›n Y›ld›zlar›
Ödül Töreni”ne kat›ld›.

düzenlenen gazetecilik yar›ﬂmas›nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. ‹ZTB
17. Gazetecilik Yar›ﬂmas›’nda haber dal› birincili¤ini Do¤an Haber Ajans› (DHA)
muhabiri Arzu Çetik “Ege ba¤›nda ÖTV bozgunu” adl› haberiyle kazan›rken, araﬂt›rma-inceleme dal› birincili¤ini Zaman Gazetesi’nden Ali R›za Karasu “G›da fiyatlar›
rekor k›rarken tar›m birlikleri borç bata¤›nda” adl› haberiyle, röportaj dal›nda birincili¤i de ‹zmir Life Dergisi’nden Duygu Özsüphanda¤ Yayman “Gazeteci Nihat Paykoç bisküvileri ile geri döndü” adl› röportaj›yla kazand›.
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