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Kadının El� Sanay�ye Dokunacak!

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap OLGUN, TOBB İZMİR Kadın Girişimciler İcra
Kurulu Başkanı Aysel ÖZTEZEL ve TOBB İZMİR KGK İcra Kurulu Üyesi Gülesin ATALAY’ın

katılımlarıyla ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ Torbalı lansmanını odamızda gerçekleştirdik.
Lansmanın ikinci ayağında muhtarlarımızı odamızda ağırlayarak detaylı bilgiler verdik.

 

Kadınların sanayide istihdama katılımını
arttırmak, sanayinin nitelikli istihdam
ihtiyacının karşılanmasına katkı
sağlamak amacıyla başlatılan Sanayide
Kadın Eli Projesi Torbalı’daki muhtarlara
tanıtıldı. Proje ile 80 firmada 1000 kadın
istihdamı hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten
Öztürk’ün öncülüğünde başlatılan
Sanayide Kadın Eli Projesi’nin
Torbalı’daki ilk lansmanı geçtiğimiz
haftalarda Torbalı Ticaret Odası ev
sahipliğinde İzmir KGK İcra Kurulu
Başkanı Aysel Öztezel, TTO Başkanı
Abdulvahap Olgun, Tire Ticaret Odası
Başkanı M. Nadir Delikanlı, Torbalı KGK
İcra Kurulu Başkanı Gülesin Atalay,
Torbalılı sanayici iş kadınları ile iş arayan
kadınların katılımlarıyla gerçekleşmişti.
Projenin taraflarının tekrar bir araya
geldiği 2.lansmanda ise muhtarlar ile bir
araya gelindi. İlçedeki tüm muhtarların
katıldığı toplantı büyük ilgi gördü.
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Sanayide Kadın Eli Projesi ile sanayicilere, kurum ve meslek liselerine ziyaretler
düzenleyip anket çalışmaları yapılarak, hangi alanda istihdama ve eğitime ihtiyaç
olduğunu tespit edildi. Paydaşlar ile sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre eğitim
planları oluşturup, kadınlara ve mesleki teknik liselerde okuyan kızlara eğitim
verilmesini hedefleniyor. Söz konusu eğitimlerden sonra ise kadınların firmalarda
istihdam edilmesi sağlanacak.

BİN KADIN İSTİHDAM EDİLECEK

Sanayide Kadın Eli Projesi’nin lansmanında konuşan TOBB İzmir KGK İcra Kurulu
Üyesi ve Torbalı KGK İcra Kurulu Başkanı Gülesin Atalay: “Torbalı’nın da pilot ilçe
olarak seçildiği projede etkin bir şekilde rol almak beni çok mutlu ediyor.
Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizdeki kadınlarımızın sanayideki istihdama
katılımını arttırmak, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı
sağlamak, gençlerimizin önüne sanayide rol model olabilecek kadınları arttırmayı
amaçlıyoruz.” dedi. Proje tamamlandığında İzmir’deki 80 sanayi kuruluşunda
1000 kadının istihdam edileceğini belirten Gülesin Atalay; “Çalışan kadınlarımızın
%90’ı tarımda istihdam ediliyor. Kadınlarımız sanayi sektöründe yeterince yer
bulamıyor. Bu proje ile kadınlarımıza dayatılan sektörlerin üzerini çizerek
kadınlarımızın bilgi ve becerilerini arttıracağız.” diyerek sözlerine son verdi.

İSTİHDAM PROJELERİ HEYECAN VERİCİ

TTO Başkanı Olgun ise projenin ilçede bir heyecan yarattığını belirtti. Sanayide
kadının istihdamının önemine vurgu yapan Olgun şunları söyledi: “Bizim için çok
heyecan verici bir proje olduğunu belirtmek isterim. Sanayi kenti Torbalı’da,
sanayi istihdamını arttırmak en büyük amaçlarımızdan birisi. Bu doğrultuda;
ilçemizdeki istihdam olanaklarından her fırsatta bahsetmek için gayret
gösteriyorum.” dedi. Sözlerine devam eden Olgun, “Cazip Kent Torbalı’mızda
üretim durmaksızın devam ediyor. Binlerce işletmemiz harıl harıl çalışıyor.
Ülkenin en önemli üretim üslerinden birisi olan Torbalı’mızda kadınlarımız,
erkeklerimiz ve gençlerimiz için binlerce iş imkânımız bulunmakta. Torbalı Ticaret
Odası yönetimi olarak bölgemizdeki sanayi sektöründe kadınların daha aktif bir
şekilde yer alması için çabalamaya devam edeceğiz.” diye konuştu. 
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Torbalı'da Sürdürüleb�l�r 
Su Çalıştayı Gerçekleşt�rd�k

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap Olgun, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarının katılımı ile Torbalı Bölgesi

Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı’nı odamızda gerçekleştirdi.
 

Çalıştayın açılış konuşmalarını yapan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı
Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız, Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulvahap Olgun, Konuşmacı olarak katılan DSİ 2. Bölge Jeoteknik
Hizmetler ve YAS Şube Müdürü Adem Sömer, DSİ 2. Bölge Havza Yönetimi Şube
Müdürlüğü adına başmühendis Ahmet Avni Atayol, Tarım Orman İzmir İl Müdür
Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Ali Rıza Ongun, İYTE öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Gündüz, Philip Morris Türkiye
yetkilisi Doç. Dr. Süleyman Hançerli moderatörlüğünde 28 Temmuz’da
düzenlenen “Torbalı Bölgesi Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı” kapsamında
önemli mesajlar verdiler.

Açılış konuşmasını yapan Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulvahap Olgun, Torbalı bölgesinde binden fazla sanayi tesisinin bulunduğuna
dikkat çekerek “Sanayi tesisleri içinde bulunduğumuz şu dönemde sağlıklı suya
erişim, kirlilik, kıtlık, taşkın, kuraklık konuları ile mücadelenin bir parçası olmalı, bu
coğrafyanın sorumlu birer üyesi olarak su kayıplarının engellenmesi, suyun verimli
kullanımı, geri kazanımı ve doğru kaynak yönetimine ağırlık vermeliyiz” dedi. 
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Açılışta konuşan Torbalı Belediye
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız
da Torbalı halkının önümüzdeki 5 yıllık
beklentisinin bölgede tarımın
önceliklendirilmesi olduğunu ve Torbalı
Ovası’ndan tüm Türkiye’ye tarımsal ürün
verildiğinin altını çizerken “Su;
hayvancılığın, tarımın, tarımsal
sanayinin, hijyenik ve sağlıklı yaşamın,
biyolojik çeşitliliğin en önemli parçası.
Biz de belediye olarak bu dönemde
belediye yönetimindeki arazilerde
buğday üretimi yaparken, akıllı tarım
uygulamalarını kullandık ve ürünlerimizi
dezavantajlı gruplarla paylaştık. Akıllı
tarım uygulamaları sayesinde su
tasarrufu, gübre kullanımı azaltılması
gibi çevre ve su kirliliğinin
engellenmesine katkı sağlayan
inisiyatiflere yer verdik” dedi. 

Telekonferans ile çalıştaya katılan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, tarımın
ülkemiz ve geleceğimizin çok önemli bir parçası olduğunu ifade ederek “Gelecek
nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, iklim krizi eşiğinde aynı
amaç için, aynı hedefe yönelmeliyiz. Canlıların ve toplumun bütün kesimlerinin
ihtiyaçlarını dikkate alarak gıda, tarım ve su kaynaklarının etkin kullanımını
sağlamak, korumak ve olumsuz etkilerini kontrol altına almak amacı ile birlikte
hareket etmeliyiz” dedi. 

YER ALTI SU TÜKETİMİ DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN ÇOK ÜZERİNDE 
DSİ 2. Bölge Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürü Adem Sömer, Torbalı ve
civarında yaz aylarında yer altı su seviyesinin hızla düştüğünü ve bu durumun
bölgenin yer altı akiferlerinin yeterli olmamasından kaynaklandığını belirtti. Çok
sayıdaki belgesiz sondaj kuyuları nedeni ile yer altı suyu tüketiminin çok arttığını
ifade eden Sömer, alüvyon sahalar üzerinde kurulan sanayi yapılarının, yer altı
suyunun daha hızlı kirlenmesine neden olduğuna dikkat çekti. DSİ 2. Bölge Havza
Yönetimi Şube Müdürlüğünden Baş Mühendis Ahmet Avni Atayol ise yaptığı
sunumda; alt havzada 2039 ve 2040 yılları için şiddetli kuraklık tahmini yapıldığını,
2040 yılındaki tahminlere göre havzada tarımsal sulama ihtiyacının 48’inin ve
sanayi suyu ihtiyacının 31’inin karşılanabileceğini belirterek, suyun kalite ve
miktar açısından korunmasının önemini ifade etti. 
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TARIMSAL SULAMADA SU KAYIPLARININ AZALTILMASI ŞART

Tarım Orman İzmir İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç, tarımsal su yönetimi ile ilgili
yaptığı konuşmada; Bitkilerin, normal gelişmelerini sürdürebilmeleri için çok su
vermenin verimi artırmadığını ve tarımda kullandığımız suyun yaklaşık 60’ının
yanlış kullanım nedeniyle israf edildiğini ifade etti. İsrafın engellenmesi için
basınçlı sulama sistemlerinin kullanılmasını öneren Kılıç, böylece sulama
veriminin önemli ölçüde artırılabildiğini belirtirken, bakanlığın bu amaçla 50 hibe
ve sıfır faizli destek programları olduğunu hatırlattı. 

SU VE TOPRAĞA UYGUN ÜRÜN ÜRETİMİ PLANLANMALI
Tarım ve hayvancılıkta su kalitesi konusunda bilgi paylaşan Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Ongun, bitkisel üretimde en önemli
girdilerden birinin su olduğuna dikkat çekerek, tarımda sulama suyu özelliklerinin,
bitki ve toprak için uygunluğunun kalite açısından izlenmesi gerektiğini dile
getirdi. 

KÜÇÜK MENDERES SU HAVZASINDA GERİ DÖNÜLEMEZ BİR NOKTADAYIZ 

İYTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Gündüz de, Küçük Menderes Havzasında
miktar ve kalite sorunlarının yoğun şekilde yaşandığını söyledi. Havza su
potansiyelinde yenilenebilir seviyenin geçildiği gerçeğinin göz ardı edilmemesi
üzerinde duran Gündüz, daha fazla geç olmadan tedbir planlarının acil olarak
devreye alınması gerektiğinin altını çizdi. Bölgedeki önemli sanayi kuruluşlarından
Philip Morris Türkiye’nin Çevre Mühendisi Yeşim Aydın da çalıştayın kapanışında,
kaynakların korunması ve su kaynağının gelecek nesillere aktarılması konusunda
tüm şirketlere ve bireylere de önemli roller düştüğünün altını çizerek, bu yönde
çalışmalarının aynı ciddiyetle devam edeceğinin taahhüdünü verdi.
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Türkiye'nin kurutulmuş domates ihracatının yüzde 95'ini karşılayan Torbalı’da kurutma
işlemleri başladı. Üretimden, sofralardaki yerini almasına kadar tüm süreçlerinin
Torbalı’da gerçekleştiği Kurutulmuş Domates; Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD,
İtalya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 60'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. 

KURUTULMUŞ DOMATESLER OVAYA SERİLDİ
Torbalı Ovası’nda üretilen ve kurutulan domateslerin bu yıl da hummalı çalışmaları
başladı. İlçede önemli bir ihraç ürünü olan domates, güneşin yakıcılığının arttığı Temmuz
ve Ağustos aylarında kurutma işlemine alınıyor. Nisan ayında ekimi yapılan domates,
Temmuz ayında hasat edilmesiyle birlikte seralara getirilip seriliyor. Domatesleri tek tek
ikiye kesen mevsimlik işçiler, güneş ışığı, nem ve rüzgârın etkisiyle beyaz örtünün
üzerinde kurumaya bırakıyor. Talebe göre kükürt veya tuz serpilen domatesler, yaklaşık 1
haftada kuruyarak paketlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. 14 kilo taze domatesten 1
kilo kuru domates üretiliyor. Tüm ovayı kırmızıya boyayan bu üretim ağı, ilçedeki birçok
mevsimlik işçinin de ekmek parası niteliğinde.

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap Olgun, Kurutulmuş Domates hakkında 
 HaberTürk, CNN, İhlas Haber Ajansı (İHA), NTV, ATV Haber, A HABER ve 

Anadolu Ajansı (AA) kanallarına röportajlar verdi.
 

Torbalı Kurutulmuş Domates� 
Medyada Büyük Yankı Uyandırdı



Torbalı Ticaret Odası7

İTALYANLARDAN YOĞUN TALEP VAR

Güneş açısı, nem oranı ve rüzgârın Türkiye'nin
hiçbir yerinde olmadığını belirten Torbalı Ticaret
Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Bu ovada
yetişen domates, yine bu ovada kuruyor ve
buradaki fabrikalarda işleniyor. Bu da Torbalı'nın
bu alandaki önemli bir özelliği. Üretimin en
başından itibaren Torbalı’da başlayan domatesin
hikâyesi dünyanın farklı yerlerindeki sofralarda
son buluyor. Avrupalı Kurutulmuş Domatesi
seviyor. Özellikle İtalyanlardan bu ürünümüze
yoğun bir talep var. Kurutulmuş domatesimizin
pizza malzemesi olarak kullanıldığı İtalya'da
yapılan pizzalar, organik domates soslu pizza
adı altında pazarlanıyor. Türkiye'den giden
domateslerin bu şekilde ilgi görmesi, bizler için
gurur verici.” dedi.

TARIMDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği’nin
verilerine göre 2020’de 83 milyon dolar olan kuru
domates ihracat tutarının 2021’de yüzde 17
artışla 97 milyon dolara ulaştığının altını çizen
Abdulvahap Olgun, “Tarıma dayalı sanayinin
gelişmesi noktasında kurutulmuş domatesimizi
her daim örnek veriyoruz. Her yıl güncellenen bu
rakamlar da söylediklerimizin altını doldurur
nitelikte. Tarımdan ve tarımsal alanlardan
vazgeçmeden endüstriyelleşmenin en güzel
örneklerinden biri aslında Kurumuş Domates.
Torbalı, tarım ve sanayinin birleştiği önemli bir
merkez.” Sözlerine devam eden Olgun, “2021
ihracat rakamlarında 64 ili geride bıraktık.
Kurutulmuş Domatesin ihracat oranlarına
bakacak olursak; önceki yıl 31 bin ton olan
ihracat miktarının yüzde 18 artışla, 36 bin 800
tona çıktığını görürüz. İhracat rakamlarımızdaki
artışların en önemli kaynaklarından birisi de hiç
şüphesiz kurutulmuş domates. Torbalı; tarımın,
sanayinin ve istihdam olanaklarının her yıl daha
da arttığı gözde bir merkez olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor.” dedi.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap OLGUN, 66 nolu Minibüs Kooperatifi Başkanı,
Erdal AKSOY, 11 nolu Minibüs Kooperatifi Başkanı Murat BAYKARA, 25 nolu Minibüs
Kooperatifi Başkanı, Cemal ÖZKAYA ile Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı,

Ersin TAŞTAN’ı odamızda ağırladı. Toplantı sonunda, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap Olgun'a plaket takdim ettiler.

 

Odamızda Ağırladık!

Torbalıspor ve Kent Konseyi yönetimi ile bir araya geldik!
 

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap OLGUN, Torbalı Spor Başkanı Batuhan ARSLAN
ve Yönetimi ile Kent Konseyi Başkanı Niyazi SOYTÜRK ve yönetimini odamızda ağırladı,

takipçisi olduğumuz projeler ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdi. 
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Eğ�t�m ve Sem�nerler�m�z

7 Temmuz 2022 Perşembe günü saat
15:00’da Oksijen Danışmanlık Akredite
KOBİ Danışmanı Serkan Uzmen ve Proje
Uzmanı İrem Nur Demir tarafından
“Ürün Geliştirme ve Yurt Dışı Pazar
Destekleri Eğitimi” gerçekleştirdik.
Eğitimde; ; “Ürün Geliştirme nedir, Ürün
Geliştirme Destekleri neleri kapsar, Ürün
Geliştirme Faaliyetleri nelerdir, Ürün
Geliştirme Projeleri Yönetimi nasıl
yapılır?” ve “Yurt Dışı Pazar Programı
Başvuru Ön Şartları, Yurt Dışı Pazar
Programı Dikkat Edilmesi gerekenler
detaylarıyla anlatıldı.

26 Temmuz 2022 Salı günü odamız
Adnan Öztaş Toplantı Salonu'nda
başlayan "Dış Ticaret Uygulamalarında
Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri"
eğitiminde firmalarımızın Dış Ticaret
(İhracat ve İthalatın Gümrükleme,
Nakliye ve Sigortalaması)
Uygulamalarında karşılaştıkları
sorunları sistemli bir şekilde
çözümlemeleri, gereken bilgilere
kolaylıkla ulaşarak çözüm
üretebilmeleri için gerekli tüm bilgiler
anlatıldı.

Dış Ticaret Uzmanı ve Danışmanı
Günay Şencan tarafından verilecek
olan eğitimde, soru-cevap oturumları
düzenlenecek, konuyla ilgili tüm
detaylar örnekleriyle katılımcılara
aktarılacaktır. 
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Üyeler�m�z� Z�yaret Ed�yoruz!

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap
OLGUN, Yıldız Endüstri, Serra Sünger, Ha-
Ke Kereste, Besmak Makina, Seyhan Boru,
Polplast Makina firmalarını ziyaret etti.

Üretimleri ile ülke ekonomisine katkı
koyan üyelerimizin üretim aşamaları
hakkında detaylı bilgiler aldı.
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Üyeler�m�z�n Açılışlarına
Katılıyoruz!

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap OLGUN, Altekma Group Güneş Enerjisi
Sistemi açılışına katılım sağladı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap OLGUN, Torbalı Kaymakamı Ercan ÖTER, İzmir
İl Tarım ve Orman Müdürü  Mustafa ÖZEN ve Beraberindeki Heyetle, Taşkesik Köyünde

Düzenlenen Makina Ekipman Teslim Töreni ve Hasat Programı’na katılım sağladı.
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