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KAPAK KONUSU

ATB YÖNET M KURULU BA KANI
AH N B LG Ç OLDU

A

dana Ticaret Borsası Meclis
Toplantısında AT B Başkanlığına
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin
Bilgiç, ATB Meclis Başkanlığına da Sabahattin
Yumuşak oy birliği ile getirildi.
MUAMMER ÇALIŞKAN’I TEBRİK EDİYORUM
ATB Başkanı Muammer Çalışkan’ın işlerinin yoğunluğu
s e b e b i y l e
A T B
Başkanlığından istifa etmesi
üzerine olağan meclis
toplantısında ATB
Başkanlığına seçilen TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Şahin
Bilgiç, yaptığı konuşmada “6
yıl 3 aydır adeta bir orkestra
şeﬁ gibi bizleri yöneten
başkanımız Muammer
Çalışkan bizleri bu günlere
getirdi. Aynı sürede ben de
meclis başkanlığı yaptım. Biz
bu ekip çalışmasını çok güzel
başardık. Bütün kararlarımızı
hep birlikte aldık. İnşallah bu

8

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ MART 2015

günden sonrada aynı başarıyla devam edeceğiz.
Meclis üyesinden başkanına kadar hepimiz aynı duygular
içerisinde nasıl bu günlere geldiysek bundan sonra da aynı
şevk ve heyecanla hep birlikte Adana Ticaret Borsasını
başarıyla yürüteceğiz. Muammer başkanıma ben tebriklerimi,
takdirlerimi sunuyorum. Bu işi mükemmel yürüttü. Şimdi
nöbet değişimi diye düşünüyorum. Hepimizin tecrübeleri
farklıdır ama artık kendisinin tecrübelerinde yararlanacağız.
Bunu meclisimiz için de bir şans olarak görüyorum” dedi.

KAPAK KONUSU

BİZLERDEN BEKLENTİ ÇOK
YÜKSEK
Tarım dendiğinde Çukurova’nın en önemli şehir
olarak akla geldiğini de ifade eden TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin
Bilgiç, “Adana Ticaret Borsası da Türkiye’nin en önde
gelen borsalarından birisidir. Ve bu konuda da Odalar
Borsalar Birliğinde ben hem Adanayı hem de bölgeyi
temsilen bulunuyorum.Şahsımla alakalı değil ama
bölgemiz için bir şans. Bu gün benim yerimde başka
bir arkadaşımda olabilirdi.
Bana bahşettiğini bu görevler için de sizlere ayrıca
teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir duygu. Allah
n e f s i m i ze k a p ı l m a d a n , ya n l ı ş ya p t ı r m a d a n
insanlarımızın hepsine yaşatsın. Buralar hizmet
makamlarıdır.

Süremiz dolduğunda bizlerde bu görevleri bırakıp,
gideceğiz. Önemli olan bölgemize güzel hizmetler
yaparak, hoş seda bırakarak gitmek. Hepimizin amacı
budur. Bu işlere talip olduğumuzda bu işlerin
zorluklarını bilen insanlarız. Aldığımız görevleri
layıkıyla yerine getirebilmek çabasındayız. Bizlerden
beklenti çok yüksek. Meclisimiz ve başta Genel
Sekreterimiz Mustafa Hızlı olmak üzere bütün
çalışanlarımızın gayret ve çalışmalarıyla inşallah
Adana Ticaret Borsasını plakamız 01 gibi Türkiye
borsaların birincisi olacaktır. Allah hepimizin yar ve
yardımcısı olsun” diye konuştu.

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ MART 2015
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ATB’DEN HABER

VAL BÜYÜK, ATB N N
GÜÇLÜ YAPISI VAR

Y

eni oluşan Şahin Bilgiç ve
Sabahattin Yumuşak
başkanlığındaki Adana Ticaret
Borsası (ATB) yönetimi Adana Valisi
Mustafa Büyük’ü makamında ziyaret
ederek istişarede bulundu.
İ L K Z İ YA R E T A D A N A VA L İ S İ
MUSTAFA BÜYÜK
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı
Şahin Bilgiç, ATB Meclis Başkanı Sabahattin
Yumuşak, ATB Başkan Yardımcısı Osman Bağış,
Meclis BaşkanYardımcısı Faruk Canatar, ATB
Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Tezcan ve Yasin
Milli ile Genel Sekreter Mustafa Hızlı Adana
Valisi Mustafa Büyük’ü ziyaret ederek borsa yeni
yönetimi tanıtılarak kent ekonomisi hakkında
bilgi verdi.
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ATB’DEN HABER

S A BA H AT T İ N Y U M U Ş A K, “ÇÖZ Ü M
ELLERİMİZDE”
Son altı ay’da Adana’daki iş dünyasında ki krizlerin
Adana ekonomisini olumsuz etkilendiğini, çözümü için
işadamlarının birbirine sahiplenmesi gerektiğini
vurgulayan ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak,
“Adana ekonomisi Türkiye’de farklı imajlarla karşı karşıya
gelmiştir. Mısır ve narenciye de oluşan yaralar ticari
kararların yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Bu
yanlışlar kendi içinde düzeltilebilir. Birlik ve beraberlik
ruhu ile zor duruma düşen arkadaşları abzorbe etme
yoluna gidilmesi gerekmektedir.
Çözüm bizim ellerimizdedir. Bizlerin Adanalılık ruhu
içerisinde gerek bankalar karşısında gerek iş dünyası
karşısında birbirimize sahiplenmemiz gerektiğine
inanıyoruz. Son zamanlarda ki iﬂaslar Adanamız da ciddi
yaralar açtı.

Ben buradan bütün sivil toplum kuruluşlarına bir
çağrıda bulunmak istiyorum. Adana’nın üzerindeki
olumsuz imajın kaldırılarak, düzeltilmesi konusunda
herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır” diye konuştu.

VA L İ B Ü Y Ü K , “ Y E N İ G Ö R E V A L A N
ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLİYORUM”
ATB yeni yönetiminin ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Adana Valisi Mustafa Büyük,
“Borsamız ilimizin en önemli meslek kuruluşlarından
birisidir. Güçlü bir yapısı var.
Yeni görev alan arkadaşlara başarılar diliyorum.
Şimdiye kadar olduğu gibi kurumlar arası işbirliğinde
hem ilimizin ve borsa çiftçi, ziraatçı camiası açısından da
hayırlı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Hayırlı
olsun diyorum” dedi.

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ MART 2015
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ATB’DEN HABER

ATB BAŞKANI ŞAHİN BİLGİÇ
”YİTİK, KAYBEDİLDİĞİ YERDE ARANIR”

A

dana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,
A DA S O Meclis Başkanı Hüseyin Çomu,
Başkan Yardımcısı Fırat Kırali, Meclis Başkan
Yardımcısı İsraﬁl Uçurum, Yönetim Kurulu Üyeleri
İmam Gazali Hiradağı, Süleyman Baş, Salih Sütçü,
Ahmet Özkök ile Genel Sekreter Bora Kocaman,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası
Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis Başkanı Sabahattin
Yumuşak’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler.
ZEKİ KIVANÇ, “VAR OLAN İŞBİRLİĞİMİZ ARTARAK
DEVAM EDECEK”
Yeni seçilen Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis
Başkanı Sabahattin Yumuşak’ı tebrik etmeğe geldiklerini
söyleyen ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Adanamız için hayırlı,
uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah bundan sonra daha hayırlı
işlere vesile olursunuz. Bizde Adana Sanayi Odası yönetimi ve
meclis divanı olarak buradayız. Var olan işbirliğimiz zaten devam
ediyor. Bundan sonra da katlanarak artacağına inanıyorum. İki
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başkanımızın da iş yükü daha artacaktır. Hayırlara vesile olmasını
diliyorum” dedi.
HÜSEYİN ÇOMU, “ADANA EKONOMİSİ İÇİN BERABER
ÇALIŞIYORUZ”
ADASO Meclis Başkanı Hüseyin Çomu, “TOBB’de bütün
odalarımızı başarıyla temsil eden, daha önce ATB Meclis Başkanı
olan ve sürekli bir ﬁil işlerin içerisinde olan Şahin Bilgiç
başkanımızı ve meslektaşım olan ve değerli dostum meclis
başkanı seçilen Sabahattin Yumuşak başkanı tebrik ve takdir
ediyorum. Zaten borsa işlerinin içerisinde olmanız sebebiyle
biraz daha iştahla bu makamların hakkını en iyi şekilde
vereceğinizi, biraz daha fazla emek harcayacağınızı biliyoruz.
Adanamız da Adana ekonomisi için beraber çalışıyoruz. Bütün
kalbimle inanıyorum ki Adanamızı, Adana dışında da başarıyla
temsil edeceksiniz. Türkiye’nin ilgisini çeken ve son derece
başarılı bir organizasyon olan Ulusal Hububat Çalıştayı yaptınız.
Borsa olarak bu tür organizasyonları bundan sonra da yapmanızı
temenni ediyorum. Adanamızın en önde gelen iki işadamına
borsa çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

ATB’DEN HABER

SABAHATTİN YUMUŞAK, “BANKALAR YÜZÜNDEN İŞ
DÜNYASI YARA ALIYOR”
ADASO Yönetiminin nazik ziyaretlerine teşekkür ederek
söze başlayan Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu
Üyesi ve ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, “Geçmişte
beraber çalışmışlığımız olmuştur. Çok sağ olun bütün
etkinliklerimizde yanımızda yer aldınız. Her etkinlik ve
toplantılarımıza yardım ve katkılarınız oldu. Bildiğiniz gibi son
altı ayda iş dünyasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu
sıkıntılar bankalar düzeyinde hepimizi olumsuz etkilemektedir.
Artçı depremleri çok ağır gelmektedir.
Bildiğimiz 3 sektör ve diğer paydaşlar bankalar yüzünden ağır
yara aldı. Gaziantep, Kayseri, Konya’da da iﬂaslar oluyor ama
Türkiye’ye yansıması olmuyor. Adana da yaşanan bu sıkıntıları
Sanayi Odası, Ticaret Odası ve borsa olarak ortak bir çalışma
yapıp, daha etkili olursak çözeceğimizi düşünüyorum” dedi.
ŞAHİN BİLGİÇ, “BİRLİKTELİĞİMİZ ADANAYI ESKİ
GÜNLERİNE GETİRİR”
ATB olarak aile içinde nöbet değişimi yaşandığını söyleyen
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Başkanı Şahin Bilgiç, “Aynı
ekip ile 2009 yılından bu yana beraberce Adana için Adana
Ticaret Borsası için Çukurova tarımı için hizmetlerimize devam
ediyorduk. Bu gün bu şevk ve heyecanımızı arttırarak

çalışmalarımıza devam edeceğiz. ADASO, ATO, ATB ve AOSB
ile 4 oda gibi ortak çalışmalarımız hep var. Çok güzel bir
dayanışma ve diyalog içerisindeyiz.
Bu diyalog ve dayanışma artarak devam edecektir. Hatta diğer
STK’larla örgütlenmeyi sağlayarak bölgemize daha güzel
hizmetler yapabiliriz. 2015 Haziran ayında ki seçimler sonrası
önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönem başlıyor.
Odalarımızın yapacağı ortak çalışmalarla daha iyi bir Adana
için ‘gür bir ses’ olarak siyasette de yer aldırmalıyız. Bölgemizde
sıkıntılar var ama ben ümitliyim. 4 odanın birlikteliği iyi bir
sinerji yaratıyor. Bölgenin buna ihtiyacı var. Birlikte hareket
edildiğinde, muhataplarla görüşüldüğünde sıkıntılar aşılabilir.
Bu bölgenin değişik kültürleri var.
Sanayi kültürü var. Bir tabir vardır. ”Yitik, kaybedildiği yerde
aranır” diye. Ben bu yitiği burada bulup, ayağa kaldırarak
geçmişte Adana nasıl İstanbul, Ankara, İzmir, Adana diye
sayılıyorsa her yönüyle ağırlığı, ticaret hacmi, kültürel değerler
bakımından da eski günlerine döneceğine inanıyorum. Bu
birliktelik olduğu müddetçe de biz bunu başaracağız.
Ziyaretiniz için hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
ADASO Yönetiminin Adana Ticaret Borsası ziyaretinde ATB
Başkan Yardımcısı Osman Bağış, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit
Tezcan ve Genel Sekreter Mustafa Hızlı hazır bulundu.

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ MART 2015
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ATB’DEN HABER

ATB BAŞKANI ŞAHİN BİLGİÇ,
“BORSAMIZ 100 YILLIK BİR ÇINAR”

A

dana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir
Sütçü, Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet Aslan, Vahit
Gözek, Ömer Kaya ile Bölge Müdürü Mustafa
Keskin’in ziyaretlerinin ardından MÜSİAD Başkanı Suat
Yahşi, Başkan Yardımcısı Burhan Kavak, Yönetim Kurulu
Üyeleri Zeynel Abidin Üstemel ve Mehmet Sobacı ile Şube
Müdürü Tarık Harmancı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile Meclis
Başkanı Sabahattin Yumuşak’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun”
dediler.

BEKİR SÜTÇÜ, “ADANA’NIN ÖZÜNDE BİRLİK,
BERABERLİK VAR”
Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütçü,
“Adana’nın birlik, beraberliğinde Sanayi Odası Başkanı ve Meclis
Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ve Meclis Başkanı, Borsamızın
Başkanı ve Meclis Başkanı aynı zamanda TOBB’da Türkiyemizi ve
Adanamızı temsil eden büyüğümüz Şahin Bilgiç başkanımızla da
şu ana kadar zaten çalışıyorduk.
Geçmişte hizmeti olan tüm arkadaşlarımıza da iyi
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız
AOSB’de olduğu gibi her yeni gelen Adanamız için Türkiye’nin
ekonomisi için daha güzel neler yapabiliriz onun peşindedir. Biz
yönetim kurulumuzla hem Şahin başkanıma hem Sabahattin
başkanıma hem de yönetim kuruluna yeni katılan arkadaşımıza
hayırlı olsun ziyaretine geldik. Allah utandırmasın. Başarılar
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diliyoruz. Her zaman söylediğim biz oda, borsa değiliz ama oda
gibi küçük kardeş olarak birlikte hareket ediyoruz. Hep beraber
Adanamız için neler yapabiliriz onun peşindeyiz.” diye konuştu.
S U AT YA H Ş İ , “ C A R İ A Ç I K , KO B İ V E TA R I M I N
GÜÇLENMESİYLE AZALIR”
Şehirlerin gelişiminde STK’lerin ve derneklerin çok önem
taşıdığını dile getiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
Adana Şube Başkanı Suat Yahşi, “Sivil Toplum Kuruluşları,
bulunduğumuz zaman diliminde şehrin yönetimlerinde ve
gelişmelerinde etkin rol almaktadır. Adanamız’da son
zamanlarda güç odağı diye tanımladığım STK ve meslek örgütleri
bir araya gelerek Adana için kafa yormaya başladı. Bu memnun
edici bir durum iyi bir gelişmedir. Yıllardır gündeme cari açık
konusunu getirdik. MÜSİAD’ın cari açığı en hızlı azaltacak
önerisinden birisi KOBİ’lerin güçlendirilmesi, ikincisi de tarım ve
tarıma dayalı sanayidir. Çukurova dünyanın en büyük üç
ovasından birisidir.
Buradaki tarımı yükseltmemiz gerekmektedir aksi takdirde cari
açığın kapanması biraz zor görünüyor. Bu yüzden biz tarımı
önemsiyoruz. Ortak paydanın Adana olduğu her projenin
içerisinde yer almaya her zaman hazırız. Borsamızın yönetim
kademesindeki değişimde çok yakından tanıdığım iki büyüğüm
Şahin Bilgiç ve Sabahattin Yumuşak Ağabeyimizin görev almaları
bizlere daha güven veriyor. Kendilerine yeni görevlerinde
başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum.” dedi.

ATB’DEN HABER

SABAHATTİN YUMUŞAK, “ALDIĞIMIZ GÖREVİN
SORUMLULUĞUNU BİLİYORUZ”
AO S B ve M ÜS İ A D yöneticilerinin nezaket ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulusal Hububat Konseyi
(UHK) Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Meclis Başkanı Sabahattin
Yumuşak, “Öncelikle hepinize inceliğiniz için çok teşekkür
ediyorum. Aldığımız görevin omzumuza yüklediği sorumluluğu
çok iyi biliyoruz. Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum
başkanımız Şahin Bilgiç ile siz değerli sivil toplum kuruluşları ve
meslek örgütleriyle birlikte başarı çıtasını biraz daha yükseltmek
çabasındayız. Beraberce Adana’ya katkıda bulunabilirsek
gerçekten mutlu oluruz. Bizler Adana tarımı ve kent
ekonomisinin gelişmesi adına yapacağımız çalışmaların içerisine
hangi partiden olursa olsun seçimler sonucu seçilecek 14
milletvekilimizi de dahil ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Gayemiz Adanamız ve ülkemizin refahını yükseltmektir.”
şeklinde konuştu.

Borsa, AOSB, odalar, STK’ler, meslek örgütleri, ilçeleri de
içerisine alarak Adana için her zaman güç birliği içerisinde,
Adana için dertlenen herkes ile beraber olacağımızı her zaman
ifade ettik. Buralar gelip, geçici makamlardır. Bu makamlarda hoş
seda bırakarak, gerçekten kalıcı eserler bırakarak gitmek var.
Adana Ticaret Borsası Türkiye’nin en sayılı borsalarının başında
gelen borsalardan biridir. Borsamız 100 yıllık bir çınardır. Belki
biz olmayacağız ama daha ne yüzyıllar ayakta kalacak. Türkiye
Odalar Borsalar Birliği Yönetiminde olmamız bölgemiz için bir
avantaj. Mersin’den Şanlıurfa’ya kadar 9 vilayetimizin
koordinasyonundan sorumluyuz. Hep gayret içerisinde olacağız.
Bu gayret için ekip arkadaşlarıma çok güveniyorum.” diye
konuştu.
AO S B ve M Ü S İ A D Yönetiminin Adana Ticaret Borsası
ziyaretinde ATB Başkan Yardımcısı Osman Bağış, Yönetim
Kurulu Üyeleri Hamit Tezcan ve Yasin Milli ile Genel Sekreter
Mustafa Hızlı hazır bulundu.

Ş A H İ N B İ L G İ Ç , “A D A N A ’ N I N B İ R L İ Ğ İ ,
B Ü T Ü N L Ü Ğ Ü İ Ç İ N G AY R E T İ Ç E R İ S İ N D E
OLACAĞIZ”
Ziyaretlerden şeref duyduğunu ifade eden TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve ATB Başkanı Şahin Bilgiç, “Adana Ticaret
Borsası’nda aile içi bir değişim oldu. Aynı ekip ile 2009 yılından bu
yana birlikte hizmet ettik. Bu değişimle beraber ekibimize yeni
meclis başkanımız ve yeni arkadaşımız geldi. Hep birlikte
Adana’nın birliği, bütünlüğü, beraberliği için gayret içerisinde
olacağız. Adana’ya, bölgemize ve ülkemize daha iyi hizmet etmek
için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız.

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ MART 2015
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ATB’DEN HABER

Türk Polis Teşkilatı’nın 170. Kuruluş
Yıldönümü Resepsiyonu

S

heraton Adana Hotel'de yapılan resepsiyona,
Vali Mustafa Büyük ve Eşi Hanımefendi Emine
Büyük, 6. Mekanize Piyade
Tümen ve Garnizon Komutanı
Tümgeneral Satı Bahadır Köse,
Adana Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Aytekin
Şahin, Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü,
C u m h u r i ye t B a ş s avc ı s ı A l i
Yeldan, İl Emniyet Müdürü
Cengiz Zeybek, ABD'nin Adana
Konsolosu John L. Espinoza,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
AT B Başkanı Şahin Bilgiç,
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ÇÜ
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar,
ÇGC Başkanı Cafer Esendemir,
kamu ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, emniyet mensupları
ve çok sayıda davetli katıldı.
Misaﬁrleri kapı’da karşılayan
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek,
güvenlik hizmetlerinin toplum hayatının vazgeçilmez
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unsurlarından biri olduğunu söyledi. Vali Büyük, resepsiyon da
Türk Polis Teşkilatının 170.'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle
yaş pasta kesti.

ATB’DEN HABER

Bilgiç ve Yumuşak’a “Hayırlı Olsun”
Ziyaretleri Sürüyor

A

TB Başkanı Şahin Bilgiç, “Oluşturduğumuz
sinerjiyi enerjiye dönüştürerek bölgemizi
kalkındıracağız”

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı
Tarkan Kulak, Başkan Yardımcısı Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu
Üyeleri Zübeyt Şendur, Emine Nargile, Ziya Alim Koçer, Şahin
Güneşer, Erdinç Güneyli ve Genel Sekreter Ahmet Nevruz’un
ziyaretlerinin ardından TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Rana Dal ve üyelerinin ziyaretleri daha sonra Adana Kent
Konseyi Başkanı Ahmet Özen ve Genel Sekreter Ekrem Aslan,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı
Şahin Bilgiç ile UHK YKÜ ve ATB Meclis Başkanı Sabahattin
Yumuşak’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler.

ATİLA MENEVŞE, “ADANANIN GELİŞİMİ İÇİN VAR
GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”
Maksatlarının yeni başkanlarını tebrik etmek, kutlamak olduğunu
belirten Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, “Ben yeni
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ve meclis Başkanı Sabahattin
Yumuşak’ı tebrik ediyor “hayırlı olsun” diyorum. Yönetime yeni
giren Yasin Milli arkadaşımıza da “hayırlı olsun” diyoruz. Biz zaten
birlikte çalışıyorduk, çok fark eden bir şey olmadı. Başkanlarımız
zaten mesai arkadaşlarımızdı. Uyum içerisinde uzun zamandan
beri birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam
edecektir. Adananın gelişimi için, Adananın ekonomisini
güzelleştirmek için yine işbirliği içerisinde ve var gücümüzle
çalışacağız” dedi.
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ŞAHİN BİLGİÇ, “HEPİMİZİN ADANA İÇİN
YAPABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR”
Ulusal Hububat Konseyi(UHK) Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB
Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, ATB Başkan Yardımcısı
Osman Bağış, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Tezcan ve Yasin Milli
ile Genel Sekreter Mustafa Hızlı’nın da hazır bulundu ziyarette
kendilerini hayırlamak için ziyarete gelen konuklara şükranlarını
sunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Başkanı Şahin Bilgiç,
“Hepiniz hoş geldiniz. Ekip olarak 2009 yılından beri beraber
olduğumuz meclisteki arkadaşlarımızda bir değişim yok. Sadece
aile içi bir değişim oldu. 6 yıldan fazla borsada görev yapıyordum.
Bu aile içi değişimden dolayı yönetim kurulu başkanı olmam
vesilesiyle aktif olarak görev sorumluluğumuz artıyor. Sabahattin
Yumuşak arkadaşımız da meclis başkanı olarak görev aldı. Bu güne
kadar borsa, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize Sanayi
Bölgesi birlikteliğindeki uyumlu çalışma ile Adana’da güzel bir
sinerji oluşturduk. İnşallah bu sinerjiyi enerjiye dönüştürerek
bölgemize, Adanamıza, ülkemize güzel hizmetlere vesile olacağız.
Adanamız bunu fazlasıyla hak ediyor. Sivil toplum kuruluşları
önemini her geçen gün biraz daha fark ettiriyor.
Haziran seçimlerinde seçilecek 14 milletvekilimizle beraber
Adana’daki oda, borsa ve diğer sivil toplum örgütlerini de bu
organizasyonun içerisine alarak Adana için hepimizin yapabileceği
ve Adanaya verebileceği çok şeyler olabileceğine ben inanıyorum.
Bu duygular içerisinde hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar
sunuyorum” diye konuştu.

HABER

EBRULAR YİNE
BÜYÜLEDİ

9

5 ç o c u k t a n o l u ş a n k o r o, Tü r k ç e ,
Ermenice, Arapça, İngilizce, Fransızca ve
Boşnakça dostluk şarkıları söyledi ve
halk danslarından örnekler sundu.

hoşgeldiniz. Bu vesileyle tüm emniyet mensuplarımızın güzide
mensuplarına, gelmiş geçmiş tüm gazilerine ve şehitlerine
şükranlarımızı sunuyoruz.

Dezavantajlı mahallelerdeki çocukların eğitimine katkı
sağlamak amacıyla Adana Valiliği koordinesinde İl Emniyet
Müdürlüğü’nün oluşturduğu ve dernekleştirilip işadamlarına
teslim edilen “Biz Ebruyuz” Derneği çocuklarının 6. Sanat
gösterisi yine muhteşem geçti ve ayakta alkışlandı

Gecenin sonunda Adana Valisi Mustafa Büyük, çocukları tebrik
edip, emeği geçenlere teşekkür etti. Biz Ebruyuz Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gündoğdu da konser sonunda
desteklerinden dolayı Vali Mustafa Büyük ile Emniyet Müdürü
Cengiz Zeybek’e plaket verdi. Gecede ayrıca Emniyet
Teşkilatı’nın 170’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen
“Şiir, kompozisyon, atıcılık” yarışmalarında dereceye girenlere
de ödülleri verildi.

KATILIM YÜKSEKTİ

VALİ BÜYÜK TEŞEKKÜR ETTİ

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen gösteriye büyük ilgi
vardı. Geceye Vali Mustafa Büyük, Emniyet
Müdürü Cengiz Zeybek, Seyhan Belediye Başkanı
Zeydan Karalar,Atb Meclis Başkanı Sebahattin
Yumuşak ,protokol mensupları, Biz Ebruyuz
Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, emniyet teşkilatı
ve çocukların aileleri katıldı.
VARLIĞINIZ BİZE HUZUR VERİYOR
Biz Ebruyuz Derneği Başkanı Gökhan Gündoğdu
gecede yaptığı konuşmada, “Polis Teşkilatımızın
170’nci kuruluş yıldönümünde Emniyet
Müdürümüz ve tüm emniyet teşkilatımızın
koodinesinde düzenlenen bu geceye katıldığınız
için bizleri çok onurlandırdınız, şeref verdiniz,
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GIDA GÜVENL
YÖNET M S STEMLER
(HACCP/ISO 22000) VE SEKTÖREL ÖNEM

K

entleşme ve yoğun nüfus artışı, insanları gıda endüstrisine bağımlı hale getirmiştir. Bu duruma artan gıda
zehirlenmeleride eklenince insanlar gıda güvenliğine daha fazla dikkat eder duruma gelmişlerdir.
Günümüzde, gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde insanlar tüketilen besinlerle
zehirlenmeler arasında ilişkiler kurmakta ve bu konuda bazı yanlış uygulamalar bilgi kirliliği neden olmaktadırlar.
Bu bilgi kirliliğini engellemek ve toplumun gıda üreticilerine güvenini tesis edebilmek amacıyla; gıdaların
üretiminden tüketiciye sunulana kadar ki sürecinin sağlıklı ve güvenilir olması için sistematik yaklaşımlar
gerekmektedir. Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkı maddeleri, yardımcı diğer maddeler ve
ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü,
üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil olmak üzere kontrol altında tutan sistematik yaklaşımlar gerek
bilimsel, gerekse da gıda güvenliği açısından önem arz etmektedir.
Mevcut durumda gıda sektörü ve yan sanayisi için en
yaygın kullanılan HACCP (Kritik Kontol Noktalarında
Tehlike Analizi) ve daha kapsamlı olarakda I S O
22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleridir. Gıda
sektörü için, HACCP ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemleri standartlarının dayandığı ilkeler ve
şartlar hakkında bilgi sahibi olmak, standardının
getirdiği revizyonlar ve yeni maddeler hakkında bilgi
edinmek standardın maddeleri ile şirket faaliyetlerini
ilişkilendirebilmek, değişiklik ve iyileştirme ihtiyaçlarını
tespit edebilmek, planlayabilmek, uygulayabilmek ve
geliştirebilmek son derece önemlidir. Sağlıklı olmayan
gıdalar tüketildiği durumda insanlarda gıda kaynaklı
zehirlenmelere yol açan gıda orjinli mikroplarla ve diğer
tehlikelerle kontamine olabilmektedir.
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Bu nedenle gıda sektörünün en önemli
sorumluluğundan birisi de, tüketiciye sunulmadan
önce gıdada olabilecek tehlikeleri güvenli seviyelere
düşürmeyi sağlayan HACCP gibi önleyici bir
programı oluşturmaktır. HACCP, gıda güvenliği ile
eşanlamlı hale gelmiş ve gıda maddelerini biyolojik,
kimyasal ve ﬁziksel tehlikelere karşı güvenliğini
sağlayan dünya çapında tanınan sistematik ve
önleyici bir sistemdir.

Prof.Dr.Fatih ÖZOĞUL Ç.Ü
Su Ürünleri Fakültesi
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Kötü ürün nedeniyle meydana gelen gıda
zehirlenmelerinin azaltılması milli ekonomiye de
katkı sağlar.

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - MAKALE

HACCP, ilk olarak 1960'larda ABD'de Pillsbury
ﬁrması tarafından ordusu ve NASA için 'sıfır hatalı' ürün
üretimi amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Daha
sonra 1970'lerden başlayarak da FDA (Food and Drug
Administration-ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından
resmi denetimlerde referans bir sistem olarak
kullanılmaya başlanmıştır. 1993 yılında Avrupa Birliği
"Gıda Maddelerinin Hijyeni" yönetmeliği ile Avrupa
Topluluğu içindeki bütün gıda üretimlerinde HACCP
uygulamaları zorunlu hale getirmiştir.
Türkiye’de ise, 9 Haziran 1998 tarihli Resmi Gazete'de
y a y ı n l a n a n " G ı d a l a r ı n Ü r e t i m i Tü k e t i m i v e
Denetlenmesine Dair Yönetmelik" ile H A C C P
sisteminin uygulama esasları belirtilmiştir.

Daha az kişi hastaneye gider ve sağlık harcamaları
azaltılır bundan dolayı insanların yaşam standartları
artar.Gıda sektörünün en önemli sorumluluğundan
birisi tüketiciye güvenli ve kaliteli bir ürün sağlamaktır.
Bu nedenle gıda sektöründe çalışan tüm bireylerin
HACCP ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemleri standartları bakımından bir birikime sahip
olmaları gereklidir. Bundan dolayı gıda ve gıda yan
sektöründe çalışan kişilerin gıda güvenliği konusunda
bilinçlendirilerek, müşterilerine daha sağlıklı ve temiz
hizmet sunmaları beklenmektedir.

HACCP ve ISO 22000 Standardı ile sistem dahilinde
sürekli olarak güvenilir ürün üretmek, güvenilir üretim
sonrasında gıdanın yine güvenilir olarak muamele
görmesini sağlamak, uluslararası bir norm olarak
uygulanmasıyla tüketici isteğinin karşılanması ve
tüketici güvenini elde etmek, kaynakların etkili
kullanımını sağlamak, işlem kontrolü ile hatalı ürün
üretme riskini azaltılmak, gıda zehirlenmeleri ve ölüm
risklerini azaltmak, çalışanları hijyen ve gıda güvenliği
konusunda bilinçlendirmek, müşterilerin sağlığını
korumak, iyi imaj oluşturmak, resmi ihalelerde on şart
yeterliliğini sağlamak, pazarda rekabet sansını
arttırmak, gıda israfının ve bundan kaynaklanan
maliyetlerin en aza indirilmek ve iyi çalışma ortamı
oluşturmak gibi önemli faydaları vardır.
Gıda sektörünün en önemli sorumluluğundan
birisi tüketiciye güvenli ve kaliteli bir ürün sağlamaktır.
Bu nedenle gıda sektöründe çalışan tüm bireylerin
HACCP ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemleri standartları bakımından bir birikime sahip
olmaları gereklidir. Bundan dolayı gıda ve gıda yan
sektöründe çalışan kişilerin gıda güvenliği konusunda
bilinçlendirilerek, müşterilerine daha sağlıklı ve temiz
hizmet sunmaları beklenmektedir.
HACCP "Hazard Analysis and Critical Control
Points- Kritik Kontol Noktalarında Tehlike Analizi "
dünyada birçok ülkede uygulanan bir sitemdir. Bir çok
dünya ülkesi ve Türkiye’nin de ilgili resmi organları ve
ulusal standart kuruluşları (Türk Standard Enstitüsü,
T Ü R K A K ) H A C C P s i s te m i n e yö n e l i k ö n e m l i
düzenlemelere gitmişler ve standartlar yayımlamışlardır

Sistem kabaca, gıda üretimin süreçlerinde gıda
maddesinin, ham maddeden, tüketiciye ulaşana kadar
gecen tüm işlemler boyunca gıda güvenliğine yönelik
olarak potansiyel tehlikelerin (ﬁziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik) önceden saptanmasını ve kontrol altına
alınmasını amaçlayan sistematik bir yaklaşımdır.
.
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ALI VER TE GIDA ÜRÜNLER
ALIRKEN NELERE D KKAT ETMEL Y Z?

A

lışverişe başlamadan önce alacağımız ürününe ihtiyacımız olup olmadığını ve son kullanma tarihine kadar
harcayıp harcayamayacağımıza karar vermek önemlidir. Öncelikle bunu belirleyerek liste oluşturmalıdır.
Sonrasında alışveriş sıralaması yapması gerekir. Önce kuru ve konserve gıdaları, ardından taze sebze ve
meyveleri, sonra taze et ve balıkları, en sonunda da donmuş gıdalar alınabilir. Alışveriş yaparken aşağıdaki
maddelere dikkat edilmelidir;
- Gıda maddelerinin (yaş meyve ve sebze hariç) ambalajlı
ve etiketli bir biçimde satışa sunulması yasal
zorunluluktur. Açıkta, sokakta, pazar yerlerinde dökme
olarak satılan, üreticisi ve özellikleri belli olmayan
ürünler satın alınmamalıdır. Mutlaka ambalajlı, etiketli,
üreticisi ve markası belli olan ürünler satın alınmalıdır.
- Yırtılmış, açılmış, bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş
ambalaja sahip ürünler satın alınmamalıdır.
- Alt ve üst kapakları normal görüntüsünü kaybetmiş ve
böylece bombaj (şişkinlik) oluşturmuş konserveler
alınmamalıdır.
- Vakum paketlenmiş ürünlerde vakum herhangi bir
nedenle bozulmuş ise bu ürünler almamalıdır.
- Ambalajında ve dış görünüşünde problem olmayan
ürünü almaya karar verdi isek öncelikli gıdanın etiketini
kontrol etmeliyiz. Etiket bilgileri aşağıdaki maddeleri
içermek zorundadır.
•İçindekiler kısmı
•Net miktarı
•Firma adı, adresi ve üretildiği yer
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•Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi
•Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca verilmiş kayıt
veya onay numarası.
Eğer bu bilgilerden uygun olmayan bir madde varsa o
ürün almamalıdır.
- Soğukta muhafazası ve satılması gereken bir gıdanın
uygun ortamda satışa sunulmamışsa alınmalıdır.
- Satın alındıktan sonra son kullanma tarihi geçmemiş
olsa bile gıda maddesinin ambalajı açıldığı anda bozulma,
küﬂenme, renk değişikliği veya kokusunda değişiklik
varsa böyle gıdaları tadına bakarak kontrol etme yoluna
gitmemeli, ürün tüketmeden iade etmelidir.
- Herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşıldığında
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Alo 174 Gıda Hattı)
ve Tü ke t i c iy i Ko r u m a D e r n e k l e r i n e ş i k aye tte
bulunulmalıdır.
- Satın aldığınız malzemeyi poşetlere koyarken, soğuk ve
donmuş ürünler bir arada paketlenmelidir. Deterjan gibi
kimyasal malzemeleri gıda maddeleri ile aynı poşete
konulmamalıdır.
Gıda mühendisi sedat kuru
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•Tavuk ve büyükbaş hayvan çiftlikleri ve süthaneler,
•Balık çiftlikleri ve su ürünleri işleme ﬁrmaları,
•Et, balık ve gıda işletmeleri,
•Un, meşrubat, konserve ve dondurulmuş gıda üreticileri,
•Restoranlar, fırınlar, fast-food zincirleri,
•Hastaneler ile oteller ve kurum yemekhaneleri,
•Gıda muhafaza ve dağıtım şirketleri,
•Gıda işleme ekipmanlarını üreten ﬁrmalar,
•Gıda katkıları, gıda hammaddelerini, ambalaj malzemelerini
sağlayan ﬁrmalar.
ISO 22000 gıda güvenliği yönetim standardı ise, kalite ve güvenlik
kontrol sisteminin çok teknik bir uygulamasıdır. ISO 22000 güvenlik
konusuna konsantre olmuş bir sistemdir. ISO (International
Organization for Standardization) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı
Eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 standardının, çeşitli ülkeler
tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek bir
sistem olarak öngürülmektedir. HACCP sertiﬁkalı ﬁrmalar kolaylıkla
ISO 22000:2005 belgesine geçiş yapabilme şansına sahiptirler. Genel
itibariyle HACCP sadece üretim prosesinde ki tehlike analizlerini
yaparken ISO 22000 ürünün ön koşullarında da bu kontrol sistemini
ön görmektedir.

Bu nedenle, gıda ürünleri alırken son tüketim tarihini ve
ambalajları dikkatle incelenmeli ve H ACC P/I S O 22000
sertiﬁkasına sahip ürünler tercih edilmelidir. Son yıllarda birçok
işletme ve kurum bu konuda hassasiyet göstermektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması
e s n a s ı n d a s a ğ l a n m a s ı ge r e k e n k o ş u l l a r ı b e l i r l e ye n ve
belgelendirilmeleri yapılan bir standart olmakla birlikte, yayımlanmış
olan kılavuz standartlar da vardır ve bunların tamamı ISO 22000 serisi
olarak adlandırılmaktadır. Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren tüm
ﬁrma ve işletmelerin; ISO 22000 Standartı koşullarını kısmen ya da
tamamen uygulaması gerekmektedir. Bunlar işletmeler;

Çukurova Üniversitesi Sürekli Öğrenme Programı kapsamında
periyodik olarak bölgemizdeki çok sayıda kuruma ve çalışanlara
sertiﬁkalı HACCP/ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
eğitim programı düzenledik. Bölgemizde faaliyet gösteren
ﬁrmaların bu konuda hassas olmalarını ve gıda güvenliğine bakış
açısının düşünülenden daha ileri sa ada olması gerektiğini arzu
ediyorum.
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Sonuç olarak, doğal kaynaklar açısından zengin bir coğrafyada
yaşayan insanlar olarak tükettiğimiz gıda ürünlerinde doğallığı ve
kaliteyi aramak elbetteki en doğal hakkımızdır. Ancak
önemsememiz gereken bir diğer etken ise; soframıza gelen
ürünün ne kadar güvenilir olduğudur.

10 ALTIN KURAL - ARAŞTIRMA

GÜVENL GIDA HAZIRLANMASINDA
DÜNYA SA LIK TE K LATININ
10 ALTIN KURALl
1) GIDA İŞLEMİ İÇİN GÜVENLİ GIDA SEÇİN
Sebze, meyve gibi gıdalar tabii hallerinde en iyi iken,
diğerleri ancak, işlendiğinde güvenli olurlar. Örneğin;
Daima işlenmemiş süt yerine, pastörize edilmiş süt satın
alın. Ve eğer seçim durumunda iseniz, taze veya şok
dondurma işlemine tabii tutularak dondurulmuş
tavuğu seçin. Alış veriş yaparken aklınızda tutmanız
gereken, gıdaların işleme tabii tutulması ile güvenliğini
arttırmanın yanı sıra raf ömrünü uzatmak amacıyla
geliştirilmiştir.
2) GIDALARINIZI TAM OLARAK PİŞİRİN
Bir çok gıdalar, en önemlileri olarak tavuk etleri, sığır
etleri ve pastörize edilmemiş sütler, patojen kaynaklı
hastalıklarla kontamine olmaktadır. Mükemmel yapılan
bir pişirme ile patojenler öldürülür. Ancak, gıdanın
bütün kısımlarının en az 70oC dereceye ulaşması
gerektiği unutulmamalıdır. Tavuğun pişirildiğinde bile
kemik yanında halen pişmemiş kısım kalabilmektedir.
Tamamen pişinceye kadar tekrar fırına konulur.
Donmuş sığır eti, balık ve tavuk eti pişirilmeden önce
tamamen çözünmelidir.
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10 ALTIN KURAL - ARAŞTIRMA

3) PİŞMİŞ GIDALARI VAKİT GEÇİRMEKSİZİN
HEMEN YİYİN

elleriniz üzerinde her hangi bir enfeksiyon varsa gıdayı
hazırlamadan önce (bu enfeksiyonları) ellerinizi
bandajlayarak veya sararak, durumdan emin olun.
Köpekler, kuşlar ve özellikle kaplumbağalar gibi evcil
hayvanların ellerinizden gıdaya geçebilecek tehlikeli (
zararlı) patojenleri barındırabileceğini de hatırlayın.

Pişmiş gıdalar oda sıcaklığına geldiği zaman,
mikroorganizmalar çoğalmaya başlar. Daha uzun süre
beklemede risk daha da büyümektedir. Güvenli
tüketim için pişmiş besinlerin ısılarını kaybetmeye
başlamadan hemen yenmelidir.

8) TÜM MUTFAK YÜZEYLERİNİ DİKKATLİ BİR
ŞEKİLDE TEMİZ TUTUN

4) P İ Ş İ R İ L M İ Ş G I D A L A R I D İ K K A T L İ C E
DEPOLAYIN

Gıdalar çok kolaylıkla kontamine olduğundan, gıda
hazırlanması için kullanılan her yüzey çok temiz

Gıdaları güvenli bir şekilde hazırlamayı veya
kalıntıları değerlendirecekseniz;" Depolamada,
60oC üzerinde sıcak ve de 10o C altında soğuk
ortamlarda depolayın." Şayet, bu gıdaları 4 veya
5 saatten fazla depolamayı planlıyorsanız, bu
kural hayati önem taşımaktadır. Bebekler için
depo edilmemiş gıdalar tercih edilir.
5) PİŞİRİLMİŞ GIDALAR BÜTÜNÜ İLE
T E K R A R I S I T M A İ Ş L E M İ N E TA B İ İ
TUTULUR
D e p o l a m a s ı ra s ı n d a o l u ş a b i l e ce k
mikroorganizmalara karşı en iyi koruma
şeklidir. (Uygun depolama mikrobiyel
büyümeyi yavaşlatır. Ancak organizmaları
öldürmez.) Bir kez daha yeniden ısıtma
gıdaların bütün kısımlarının en az 700 C
ulaşması gerektiği anlamına gelmektedir.
6) PİŞİRİLMİŞ GIDAL AR VE ÇİĞ GIDAL AR
ARASINDAKİ TEMASI ÖNLEYİN
Güvenle pişirilmiş gıdalar, çiğ gıdalarla çok az bile
olsa temas ettiğinde kontamine olabilir. Bu çapraz
kontaminasyon ; çiğ tavuk etinin pişmiş gıdalar ile
temas ettiği zamanki¸ durum gibi direkt olabilir. Aynı
zamanda çokta çabuk olabilir. Örneğin; Çiğ tavuk
hazırlarken kullanılan bıçak ve kesme tahtası aynen
yıkanmaksızın pişmiş tavuğun parçalanmasında
kullanılmaz: Böyle yapmakla, mikrop üremesi ve
pişirme öncesi mevcut olan hastalıklar için tüm
potansiyel riskleri tekrardan oluşturabilir.
7) ELLER TEKRAR TEKRAR YIKANMALI
Gıdaların hazırlanışı işlemine başlanmadan önce ve
her bir ara verme (kesinti) sonrası özellikle eğer bebek
bezi değiştirmek durumundaysanız veya tuvalete
girmişseniz, eller ( tam, mükemmel ) çok iyi bir şekilde
yıkanmalıdır.
B a l ı k , e t , ve ya t av u k g i b i ç i ğ g ı d a l a r ı n
hazırlanmasından sonra diğer gıdaların işlemine
başlamadan önce eller tekrar yıkanmalıdır. Ve eğer
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tutulmalıdır.Her bir gıda kırıntısı, kalıntısı veya
noktasını mikropların potansiyel bir kaynağı olarak
düşünün. Bulaşıklarla ve kapkacaklarla temas eden
kıyafetler her gün değiştirilmeli ve tekrar kullanım
öncesi kaynatılmalıdır. Yerlerin temizlenmesi için ayrı
kıyafetlerde sık yıkanmayı gerektirir.
9) G I DA L A R I, B Ö C E K L E R, K E M İ RG E N V E
DİĞER HAYVANLARDAN KQRUYUN
Hayvanlar, gıda kaynaklı hastalıklara neden olan
potajenle mikroorganizmaları taşırlar. Gıdaları, sıkıca
kapatılmış kaplar içerisinde depolayarak saklamak
sizin için en iyi korumadır.
10) SAF SU KULLANIN
Saf ve temiz su gıda hazırlanması için önemli olduğu
gibi içme amacı için de çok önemlidir. Eğer su stokları
hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, gıdayıilave
etmeden önce veya içmek için buz yapmadan önce,
suları kaynatın. Özellikle bebek mamalarının
hazırlanmasında kullanılan sular konusunda çok
dikkatli olun.

PROFESYONEL MUTFAKLARDA GIDA GÜVENLİĞİ - ARAŞTIRMA

PROFESYONEL MUTFAKLARDA
GIDA GÜVENL

P

rofesyonel mutfakların hepsini bir arada
değerlendirmemek lazım. Tabi ki hepsi de ticari
mutfaklar ama küçük bir işletmeyle, günde 500 üzeri
misaﬁre hizmet veren bir işletme, gıda güvenliği bakımından
farklılık gösterir. Büyük mutfaklarda ki en önemli detay, fazla çeşit
oluşu ve bunların farklı bileşenlerden oluşmasıdır. Yani kısaca
özetlemek gerekirse, mutfağa her gün yüzlerce ürün geliyor ancak
bunlar farklı zamanlarda, farklı miktarla kullanılıyor, kimisi 1 yıl,
kimisi de 3 gün saklanabiliyor. Sonuçta olması gereken, biz mutfak
profesyonellerinin tüm ürünlerimize hakim olmamız ve gerekli
zamanda gerekli ürünü servisten çekip insan sağlığını güvence
altına almamızdır.
Büyük ölçekli işletmelerde gıda güvenliği çeşitli unsurların bir
araya gelmesi ile sağlanır. Öncelikle mutfak şeﬁ, bilinçli olmalıdır.
O işinde ne kadar detaycı ve ciddi ise, ekibin geri kalanı da o derece
sorumluluk sahibidir. Ayrıca, ürün tedarikçileri de en doğru ürünü
bulma ve devamlılığını sağlayabilme konusunda yeterli olmalıdır.
Ancak tabii her zaman tek başına şef ve diğer aşçılar yeterli
olamaz. Tüm restoran personeli de bu konuda gerekli hassasiyeti
gösterebilmelidir.işletmelerindeki gıda ve ürün temizliği
hakkında bazı standartlar belirler. Bu nedenle mutfak
personelinin, HACCP sertiﬁkasyon programında eğitilmesi çok
yararlı olacaktır.
Dikkat edilmesi gereken ilk unsur, mutfağa giriş yapan ürünün
son kullanma tarihinin ve ısısının kontrol edilmesidir. Eğer her iki

şart da olması gerektiği gibi ise, ürünün en doğru biçimde ve en
doğru sıcaklıkta saklanması gerekmektedir. Tabii ki bu son derece
dikkat isteyen bir süreç. Yapılacak hata, bir insanın canını
kaybetmesine sebep olabilir. Bu konuda bize yol gösterecek en
güzel kaynak HACCP kurallarıdır. HACCP, gıda işletmelerindeki
gıda ve ürün temizliği hakkında bazı standartlar belirler. Bu
nedenle mutfak personelinin, HACCP sertiﬁkasyon programında
eğitilmesi çok yararlı olacaktır.
Ayrıca bazı büyük işletmeler, çeşitli bağımsız denetleme
kuruluşlarıyla çalışmaktadırlar. Denetleme ﬁrmaları, mutfakları
değişken zamanlarda habersiz gelerek denetler ve bir rapor
oluştururlar. Bu raporlar yasal olarak bir sorumluluk getirmez
işletmeye. Daha çok tavsiye niteliğinedir. Eğer işletme sahibi de
mutfak hijyeni ve gıda güvenilirliği hakkında takıntılı bir insansa
bu raporlar doğrultusunda mutfak standartlarını yükseltebilir.
Sadece gıdanın güvenliği değil aynı zamanda mutfak temizliği de
sıklıkla denetlenmelidir.
Sonuç olarak hem işletmeciler, hem servis ve mutfak
personelleri hem de devlet kuruluşları, taviz vermeden gıda ve
mutfak temizliği konusunda ısrarcı ve talepkar olmalıdır. Ayrıca
ge r e k l i k u r u m l a r, ge r e k t i ğ i z a m a n s e r t b i r ş e k i l d e
cezalandırılmalıdır. Eğer bu denetimler ciddiyetle yapılır,
işletmeler de gıda güvenilirliliği hususunda daha seçici ve kalite
merkezli hizmet vermeye başlarlar ise, gerek yiyecek-içecek
sektörü gerekse toplumsal bilinç yükselmeye başlayacaktır.
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RÖPORTAJ

ET İHTİYACI ÜRETİMLE
KARŞILANMALI
Yaklaşık 12 bin büyük başlık
ülkemizin de önde gelen
çiftliklerinden biri olan ve
şehrimizde yer alan Şahbazlar
Çiftliği işletme sahibi Mehmet
Şahbaz ile gerçekleştirdiğimizin
röportajımızın detayları…
Et Üretiminde verimliliğin artması
için ne yapılmalı ?
Et İhtiyacı üretimle karşılanmalı. Et
üretiminde verimliliğin artması için
besiciliğin etçi ve kombine ırklarla yapılması
gerekiyor. Ancak ülkemizde besicilik
çoğunlukla süt verimi yüksek holştayn gibi
süt ineklerinden doğan buzağılarla yapılıyor.
Bizde nasıl oluyor : Bu durumu holştaynla
kurtarmaya çalışıyoruz. Holştayn sadece süt
ırkı , sütten de yavru alıp beslemek çok zor ve
verim olarak da az oluyor. Ben yetkililerin
yerinde olsam Türkiye’de teşviki holştayn
ırkı değil de, simenta ve montofon cinsine
veririm bu ırkın evet sütü üç beş kilo azdır
ama yavrusu kaliteli ve bu hayvanlar hem et
hem süt grubu olduğu için teşviki bu gruba
vermek lazım bu defa hem eti hem de sütü
kurtarmış oluyorsun.

Et istiyorsunuz süt olmuyor, süt
istiyorsunuz et olmuyor İkisinin bir
arada yürümemesinin sebebi nedir?
Hayvan İthalatı konusunda neler
söylemek istersiniz?
İkisinin bir arada yürümemesinin
yegâne sebebi, Türkiye’de meracılığın
olmamasıdır. Türkiye’de meracılık yok, tabi
meracılıkta olmayınca Türkiye’de yem
olayları çok pahalı ve Türkiye’de meranın
olmayışı hay vancılık da ki maliyeti
yükseltiyor fakat hayvanlar Avrupa da,
dünyada mera yiyerek büyüyor, özellikle
chevrolet, limuzin, simental, grupları
anguslar bunlar hep merada olan hayvanlar,
bu gruplar merada olunca hay vanlar
doğadan besleniyor, böyle olunca şekil
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Türkiye de böyle bir olay yok. Bizim
meramız yok, biz burada parayla besliyoruz.
Bir gün Avusturya’dan bir heyet geldi,
Kadıncağız bağırıyordu “my good” diye bizde
korktuk acaba ne oldu bu şekilde bağırıyor
diye ve orada bayan “bu hayvanlar dolar yiyor
para yiyor dedi”. Tabi şimdi Avusturya’da
meracılık var orada hayvanlar doğal ortamda
besleniyor bizim burada yem verdiğimizi
görünce şaşırdı. Türkiye’de hayvanın önüne
getiriyoruz arpayı, buğdayı, samanı, mısırı,
kepeği, yoncayı tabi bütün bunlar para,
hayvan para yiyor ve hal bu olunca da
buradaki maliyetler korkunç bir şekilde
artıyor. Özellikle Avrupa da, Uruguay’da,
Brezilya’da, Avusturya’da hepsi doğada
besleniyor, tabi hal böyle olunca da etçil
ırklar çoğunlukta oluyor. Dolayısıyla
maliyetleri bize göre çok daha ucuz olunca bu
halkada yansıyor onlarda bizlerden çok daha
ucuza et yiyebiliyorlar.
Birde Türkiye’de bizler protein
ihtiyacımızı koyundan inekten karşılıyoruz
fakat Avrupa’da domuz faktörü olduğundan
dolayı orada et sorunu yok onlar orada bu
hayvanla da beslenebiliyorlar. Anne domuz
senede üç beş defa yavru yapabiliyor ve her
doğuruşunda on tane on beş tane yavru
yapabiliyor ama bizde bir anne inek senede
bir defa yavru yapabiliyor bu sebeple onla
bunu mukayese etmek anlamsız oluyor.

RÖPORTAJ

Peki, sizin çiftliğiniz de günlük yem tüketimi ne kadar ve
hayvanların beslenmeleri mevsimlere göre farklılık gösteriyor
mu?
Hayvanlarımız, yüz seksen ton ile iki yüz ton arasında yem tüketiyor
günlük. Mevsimlere göre de hayvanlarımızın yeme alışkanlıkları
değişmiyor biz o standartları bozmuyoruz bir insan vücudu nasıl
vitamin ve proteinlere nasıl ihtiyaçları varsa hayvan bünyesi de öyle,
hayvanlarımız günlük on-on iki çeşit besinin karıştırıp ayarlayıp
hayvanlarımıza yediriyoruz.

Peki, hayvan dışkılarını değerlendiriyor musunuz?
Evet, hayvanlarımız günde yüz seksen ton ile iki yüz ton besin
tüketiyor ister istemez bu tüketimle yine aynı oranda dışkı çıkıyor
bunu kendi imkanlarımızla kurutuyoruz ve bunu çevremizdeki çiftçi
arkadaşlara portakal bahçelerimize, çevre köylerimize veriyoruz.

İthalat konusunda ki alış yerleriniz neresi?
Türkiye’nin muhtelif yerlerinden alıyoruz.Yurt dışından ise şuan da
Uruguay, Macaristan ve Fransa’dan ithal ediyoruz kendi bünyemize
getirip hayvanın potansiyeline göre on – on iki ay besleyip daha sonra

Peki teşvik sistemi ile ilgili son olarak eklemek
istedikleriniz?
Besi de teşviki kaldırdılar bu yıl, biz teşvikin devam
etmesini istiyoruz. Teşvik devam ederse en azından insanlar
teşvik alacam diye fatura kesiyor, fatura kesince de sisteme
giriyor.
Bu sefer rekabet açısından herkes eşit çerçevede mücadele
ediyor. Teşvik verilmeyince insanlar buna gerek duymuyor
fatura kesmeden gidiyor devlet açsından ise vergi kaybediliyor.
Verilen teşvik hayvan başı elli ile yüz lira arasında ama bizim
için teşvikin olması burada ki olay hayvanların kayıt altına
alınıyor olması fakat teşvik olmayınca mal sahipleri uğraşmak
istemiyor ve bu yüzden de ne tüketiyoruz ne üretiyoruz bunun
miktarını net olarak belirlemek mümkün olmuyor. Bana göre
teşvikin tekrar verilmesi lazım bu sayede ,devletimizde
ülkemiz de ki üretim ve tüketim miktarını görmüş oluyor.
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ATB’DEN HABER

BETTER COTTON TOPLANTISI

A

dana Ticaret Borsası “Better Cotton Üretici
Birimi” ve Türkiye’deki diğer Üretici Birimler
için İzmir Tariş Ar-Ge Müdürlüğünde IPUD
tarafından Better Cotton üretici birim eğitimi
düzenlendi. Yapılan eğitime Atb adına Saha
Sorumlusu Zir.Müh. Alper ÖZDEM ve ATB Üretici
Birim Sorumlusu (Zir.Yük.Müh) Dr.Kenan BOYACI
katılım sağladılar.
Düzenlenen Eğitimde Saha Kolaylaştırıcıları için;
Better Cotton’un ne olduğu,
Better Cotton’a neden ihtiyaç duyulduğu,
BCI üretim ilke ve kriterleri,
Better Cotton güvenilirlik programı,
Better Cotton emanet zinciri,
BCI için paydaş katılımının önemi,
2.ve 3. taraf değerlendirmeleri,
Kolaylaştırma becerileri aktarıldı.
Eğitimin 3. gününe katılım sağlayan Adana Ticaret
Borsası Üretici Birim Sorumlusu Dr. Kenan BOYACI
üretici birim tecrübelerini diğer üretici birimler ile
paylaşarak; diğer üretici birimleri ile bilgi alış verişinde
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bulunulmuştur.
Eğitimin sonunda saha kolaylaştırıcısı Zir.Müh. Alper
ÖZDEM, BCI akreditasyon testine tabi olmuş, test
sonucunda akreditasyon sertiﬁkasını almaya hak kazandı.
Eğitimden elde edilen bilgi ve paylaşımlar Adana’da
Better Cotton üretimi için sisteme dahil olan üreticiler ile
paylaşılacak; böylece, ilimizde ve ülkemizde “Better
Cotton”un yaygınlaşması için katkı sağlanmış olacak.

ATB’DEN HABER

AKREDİTASYON DENETİMLERİ
ÖNCESİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

K

ayseri Ticaret Borsası’nda 8. dönem
akredite olan Oda/Borsalara yönelik
“Akreditasyon Denetimler Öncesi
Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi. Eğitime,
Borsamızdan Akreditasyon Sorumlusu Dr.
Kenan BOYACI, Tescil Müdür Yardımcısı ve
Satın Alma Sorumlusu Ali BAŞARAN ile Bilgi
İşlem Uzmanı-Dokümantasyon Sorumlusu
Ahmet KARDEŞLER katılım sağladı.

Haberleşme ve Yayınlar,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı,Üye İlişkileri,
Kalite Yönetimi,
İletişim Ağı,
Politika ve Temsil,
Bilgi, Danışmalık ve Destek,
İş Geliştirme ve Eğitim,
Satış Salonları ve Laboratuarlar maddeleri gözden
geçirildi.
TOBB uzmanlarının yaptığı bilgilendirme dışında,
toplantıya katılım sağlayan oda ve borsalar arasında
karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulmuş, katılımcılar
uygulama ile alakalı karşılaştıkları sorunlarını
paylaşarak çözüm önerileri oluşturmaya çalıştılar.
TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Volkan TUFAN
ve T O B B K a l i te Uz m a n ı Ö z ge K A R A T E P E ,
Akreditasyon Standardı gereklilikleri ile ilgili her
madde üzerinde ayrıntılı bilgilendirme yaptı.
Akreditasyon standardı ile ilgili yapılan bilgilendirme
başlıkları ise ;
Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı,
Mali Yönetim,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
İş Planlaması ve Yönetimi (Stratejik Planlama)
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ARAŞTIRMA

DÜNYA YILDA 225 MİLYON TON
ET TÜKETİYOR!

K

entleşme, gelir düzeyindeki artış ve
beslenme alışkanlıklarındaki değişim
küresel et tüketiminde dengeleri
değiştiriyor. 2014’te gelişen ülkelerin talebiyle
dünyanın taze et tüketimi yüzde 3 arttı
Dünyanın et tüketimi giderek artıyor. Özellikle gelir
düzeyindeki artışa paralel olarak gelişmekte olan
ülkelerin talebinin büyümesi ve artan nüfusun
yardımıyla küresel et pazarında geçtiğimiz yıl satış
hacmi yüzde 3 büyüme gösterdi. 2014'te dünya 225
milyon ton taze et tüketti.
Tüketici veri grubu Euromonitor International'ın
raporuna göre Avrupa ve ABD'de et tüketimi hız
keserken, sektörde büyüme gelişmekte olan ülkelerden
geldi. Küresel et pazarındaki artışta en büyük pay kümes
hayvanlarının oldu. Geçtiğimiz yıl kümes hayvanlarının
popüleritesi arttı. Küresel et hacminin yüzde 38'ini
oluşturan kümes hayvanları satışları yüzde 4 artarak 85
milyon tona çıktı. Balık tüketimi de kırmızı etten daha
hızlı yükseldi. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde balık
talebi yüzde 4.8 arttı.
En sert düşüş Yunanistan'da Geçtiğimiz yıl taze et
tüketimi en çok düşen ülke, ekonomik durgunluk ve
artan et ﬁyatları nedeniyle Yunanistan oldu. Bu ülkenin
taze gıda tüketimi genel olarak yüzde 1.4 azalırken, taze
et satışları yüzde 2.1 gerileme gösterdi. Bu ülkeyi
Almanya ve Hollanda takip etti. Sağlık endişelerinin
arttığı ve sebze ağırlıklı beslenmenin daha çok tercih
edilmeye başladığı Avrupa'da et tüketiminin hızını
kaybettiği görülüyor. ABD'de dünyada et tüketiminde
meydana gelen artış trendinin gerisinde kaldı.
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Gelişen ülkelerin tüketimi artıyor
Euromonitor International Taze Gıda Araştırma bölüm başkanı
Anastasia Alieva'ya göre, küresel et hacmindeki artışın arkasında itici
güç gelir düzeyini arttığı gelişmekte olan ülkeler. Ortadoğu ve Afrika,
Doğu Avrupa ve Asya talebin en hızlı arttığı bölgeler oldu. Bu
bölgelerde tüketin artmasının gelir artışıyla doğru orantılı olduğunu
görüyoruz. Batı Avrupa ve ABD'de ise taze et talebi hız kesti.
Gelişmiş ülkelerde sağlıklı beslenme konusunda kaygılar
insanların daha az et tüketmesine neden oluyor. Birçok batı pazarında
geçtiğimiz yıl satışları en çok artan et türü beyaz etti. Tavuk etine ilgi
özellikle ABD'de giderek artıyor.

Dondurulmuş ete talep artıyor
Tüketimi etkileyen bir diğer faktör de özellikle gelişmiş olan
ülkelerde insanların mutfakta zamandan tasarruf etmek amacıyla
dondurulmuş ve işlenmiş gıdalara daha fazla yönelmesi. Kuzey
Amerika'da, Batı Avrupa'da, Avustralya'da bu tarz ürünler raﬂarda
daha fazla yer alıyor.
Örneğin ABD'de taze et tüketimi 2009-2014 döneminde kişi başına
5.5 kg azalırken, aynı dönemde dondurulmuş kümes hayvanları
tüketimi hacimsel olarak yüzde 10 artış kaydetti. 5 yıllık süre zarfında
dondurulmuş kırmızı et tüketimi de yüzde 6 yükseldi.

Dünyada et ﬁyatları geriliyor
Gelecek birkaç ayda et talebinin düşen ﬁyatlarla destekleneceği
tahmin ediliyor.
Şubat ayında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda
Fiyatları Endeksi, Şubat ayında koyun ve sığır eti ﬁyatlarındaki
gerilemenin etkisiyle düşmüştü. FAO’dan yapılan açıklamada, "Tahıl
ve et ve özelikle de şeker ﬁyatları gerilerken, süt ve bitkisel yağ ﬁyatları
yükseldi" denilmişti. FAO Et Fiyatları Endeksi şubatta yüzde 1.4
düşerek 187.4 puana geriledi. Uzun zamandır yüksek seyreden et
ﬁyatlarındaki düşüşte dolarının, Brezilya ve Avustralya gibi üretici
ülkelerin para birimleri karşısında yükselmesi etkili oldu.
Küresel üretim de geçtiğimiz yıl arttı
Dünyada et tüketimi artarken, başta talebin kaynağı olan gelişmekte
olan ülkelerde olmak üzere et üretiminde de artış yaşanıyor. FAO'nun
rakamlarına göre, geçtiğimiz yıl et üretimi, 2013'e oranla yüzde 1.1, yani
yaklaşık 3 milyon ton artarak 311.6 milyon ton olarak gerçekleşti.
Et ticareti ise yüzde 2.3'lük artışla 31.6 milyon ton olarak gerçekleşti.
Kümes hayvanları, toplam içinde yüzde 43'lük pay ile ticareti en fazla
yapılan et türü oldu. Ticarette dağılım kümes hayvanları, büyükbaş
hayvan eti, domuz eti ve küçükbaş hayvan eti olarak sıralandı.
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BÜYÜKŞEHİR DESTEKLİ HOLLANDA
MODELİ İÇİN İLK ADIM
şehrimiz yakın zamanda Adana
Ticaret Borsası’nda yeni ürün
ye l p a ze s iyl e k a r ş ı l a ş a c a k .
Başaracağımızı düşünüyorum.
Adana için hayırlı olsun” dedi.
IQ Flowers Temsilcisi Foxy Van
Der Sluys da, Adana’daki projeye
destek vermek için geldiklerini
ifade ederek, ilk etapta ekimi
yapılan 13 çeşit ürünü dünya
piyasasına sunmayı
hedeﬂediklerini söyledi. Van Der
Sluys, Adana’nın bir çiçek diyarı
olmasını umduklarını açıkladı.

A

dana tarımına yeni bir soluk
getirecek projenin ilk adımı atıldı ve
H o l l a n d a’d a n ge l e n u z m a n l a r
eşliğinde, 13 çeşit çiçeğin deneme üretimi
için ekim gerçekleştiridi.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret
B o r s a s ı , Ç i çe k l i -A ﬂ a k K ı r s a l K a l k ı n m a
Kooperatiﬁ ve Hollanda Çiçek Borsası’nda
faaliyet gösteren IQ Flowers ﬁrmasının birlikte
yürüttüğü proje kapsamında, 13 çeşit çiçeğin
deneme üretimi için ekim gerçekleştirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler
Daire Başkanlığı Küçükoba Fidanlığı’nda
gerçekleştirilen çiçek tohumu ve soğanı ekimine
katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü, Adana çiftçisine alternatif sunma
niyetinde olduklarını belirterek, “Hollanda’nın
çiçek üretimindeki bilgi birikimini, tecrübesini,
başarısını Adana’ya taşıyarak, bu sektörde
yapılabilecekleri Adana çiftçisine tanıtacağız.
Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler
Daire Başkanlığı olarak, bu projede paydaş
olduğumuz kurumlarla birlikte 3 dönüm alanda
deneme çalışması yapıyoruz. İnşallah Adana’da
meslek odalarımızın da iş birliğiyle, belki de
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Adana Ticaret Borsası Proje
Ortak Sorumlusu Kenan Boyacı
ise, “Adana Büyükşehir Belediyemizle ve
Hollanda’dan misaﬁrlerimizle yaptığımız güzel
bir çalışma olacak. Hollanda’da çiçekçilik çok
b ü y ü k b i r s e k t ö r. A d a n a B ü y ü k ş e h i r
Belediyesi’nın katkılarıyla, Hollanda’dakine
benzer bir çiçekçilik borsası oluşturmaya
çalışıyoruz. Hüseyin Sözlü Başkanımızın
bahsettiği gibi, yeni bir sektör oluşturma
çabasındayız” diye konuştu.
Çiçekli –Aﬂak Kırsal Kankınma Kooperatif
Başkanı Necdet Güllü, tam da böyle bir amaç için
kurulduklarını belirterek, deneme çalışmasının
ardından üretimi geniş alanlara yaymayı
planladıklarını, Başkan Hüseyin Sözlü’nün
desteğiyle bunu başaracaklarını umduklarını
dile getirdi.

ATB’DEN HABER

ODAK PROJESİ KAPSAMINDA OKULLAR
STK’LARLA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

A

TB Ticaret Borsası Başkan Yardımcımız
Osman Bağış, Borsamızca yaptırılan
Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi ve
Borsa Anadolu Lisesi okulları ile işbirliği
protokolü imzaladı.
Sembolik Olarak 35 Okul Müdürü, Adana Büyükşehir
Belediyesi Ve İlçe Belediyeleri’nin de aralarında bulunduğu çeşitli
kurum temsilcileri ve Adana Ticaret Borsası Başkan Yardımcımız
Osman Bağış protokole imza attı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ODAK
Projesi kapsamında kentteki tüm okullar, karşılıklı işbirliği için
oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla protokol imzaladı. Seyhan
Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, Güzel Sanatlar Anadolu
Lisesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle başladı.

klasik denetim dışında doğrudan performansa yönelik
çalışmalarda bulunacaklarını anlatan Akpınar, hayırseverlerden
de destek istedi.
Turan’ın konuşmasının ardından sembolik olarak 35 okul
müdürü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de
aralarında bulunduğu çeşitli kurum temsilcileriyle protokole
imza attı. Okulların her açıdan desteğe ihtiyaç duyduklarını
anlatan Vali Mustafa Büyük, “Özellikle birer okulu sembol olarak
da olsa kurumlarla bağlantılı hale getirerek orada daha farklı,
daha genel değerlendirmelerin ötesinde, spesiﬁk çalışmalar
yapmalarına da fırsat vermek için böyle bir çalışma yapıldı.
Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törenin açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü
Turan Akpınar, kentte bir araya geldikleri isimlerle eğitimi
geliştirmeye yönelik görüşmeler yaptıklarını belirterek,
“Kentimizin gerek akademik, gerek okuma yazma oranlarını
incelediğimizde Türkiye ortalamasının altında olduğumuzu
görüyoruz. Fırsatlarımızı değerlendirerek eğitimin niteliğini her
alanda nasıl geliştirebiliriz diye düşünürken valimizin ﬁkirleri ve
talimatlarını alarak böyle bir çalışma yaptık” diye konuştu.
STK’lar ile okulların bütünleşeceği bu projede öte yandan
okullardaki eğitim performansını artıracak denetimler
yapılacağını, tüm öğrencilere ortak sınav uygulanacağını ve
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BAL ÜRETİMİ
100 BİN TONU AŞTI
Türkiye'de geçen yıl 7 milyon arılı
kovan ile 102 bin ton bala
ulaşıldı.Türkiyede geçen yıl bal üretimi
100 bin ton sınırını aştı. Türkiye, bal
üretiminde dünyada Çin’den sonra
ikinci, Avrupa Birliği ülkeleri arasında
ise birinci sırada bulunuyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, 2003'te destekleme kapsamına alınan
arıcılık faaliyetlerinde kovan sayısı ve bal üretimi her yıl
artmaya devam ediyor. 2003'te ülke genelinde 4 milyon
288 bin arılı kovan ile 70 bin ton bal üretimi yapılırken,
bu rakam 2014'te 7 milyon arılı kovan ile 102 bin tona
ulaştı.
Yıllar itibarıyla bakıldığında, 2012'de 89 bin ton olan
bal üretimi, 2013’te 95 bin tona çıktı. 2014'te bal üretimi
ise önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı.
Bal üretiminde Ordu birinci, Muğla ikinci ve Adana
üçüncü sırada yer alırken, bunları Aydın, Sivas ve
Mersin takip ediyor.
Bal üretiminde dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer
alan Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise birinci
sırada bulunuyor. Dünya bal üretiminde Türkiye’yi
sırasıyla Arjantin, Ukrayna ve ABD izliyor.
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5 bin ton bal ihraç edildi
İç tüketimde ihtiyacını karşılayabilecek yeterlilikte
olan Türkiye, 2014'te yaklaşık 5 bin ton bal ihraç etti.
İhracat yapılan ülkelerin başında Almanya, ABD,
Ürdün, Macaristan, Irak, Suudi Arabistan, Avusturya,
KKTC, Belçika ve İspanya geldi.
Yeryüzündeki arı ırklarının yüzde 20’sinin
bulunduğu Türkiye’de kestane, ıhlamur, çiçek, çam
balı, narenciye, yayla balı, pamuk, ayçiçeği gibi ﬂora
kaynaklarının ismiyle bal üretiliyor. Arıcılık
faaliyetlerinden elde edilen bal ve balmumu, polen ve
arı sütü gibi arı ürünlerinden milli ekonomiye 600
milyon liralık katkı sağlandığı öngörülüyor.

Bal üretimine verilen destekler
Bal üretimini artırmak ve kırsalda yürütülen
tarımsal faaliyetleri çeşitlendirmek amacıyla ilk defa
2003'te destekleme uygulamasına başlandı. 2003-2008
yıllarında "ana arı" ve "süzme bal"a uygulanan
destekleme, 2008'den itibaren "arılı kovan başına" da
verildi.
Tarımsal amaçlı düşük faizli kredi uygulaması
kapsamında, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 50 ve daha
fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut
arılı kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen
arıcılara yüzde 50 faiz indirimli işletme ve yatırım
kredisi kullandırılıyor.

ARAŞTIRMA
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IPARD Programı kapsamında arıcılık faaliyetleri için
yüzde 50 hibe desteği uygulanıyor. 5 bin ile 250 bin avro
limitleri arasındaki hibeden, hali hazırda arıcılık faaliyetini
yürütenler ve yeni başlayacaklar faydalanabiliyor.

Bal ve ürünlerine özel denetim
Bakanlık, bal, arı sütü, polen gibi ürünlerle piyasada
bulunan arı ürünlerinin üretiminden pazarlamasına
denetimlerine de özel önem veriyor.
Tüketicinin sağlıklı bal tüketebilmesi ve sahteciliği
önlemek amacıyla bu kapsamda Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından ülke genelinde özel bal denetim
programları oluşturuldu. Bu amaçla ülke genelinde son 3 yıl
içinde bal ve arıcılık ürünleri ile ilgili 6 bin 160 denetim
yapıldı. Denetimler sonunda 578 işletmeye hijyen
kurallarına uygunsuzluk, kayıtdışılık ve benzeri nedenlerle
idari yaptırım uygulandı.
Denetimlerde alınan 4 bin 652 numunenin analizi
sonucunda 517’sinin kalite kriterlerine uymadığı ya da glikoz
kullanılarak üretilen sahte bal olduğu tespit edildi. Bakanlık,
olumsuz olarak tespit edilmiş olan bu ürünlere idari para
cezası, ürünlerin toplatılması, savcılığa suç duyurusu,
kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi gerekli idari yaptırımlar
uyguladı.

Söz konusu mecralarda reklamı yapılan ürünlerden sipariş
yoluyla numune alarak analiz yaptıran bakanlık, bugüne
kadar 11 televizyon kanalında reklamı yapılan 8 ﬁrmanın
ürününü sipariş yoluyla alarak, resmi sonuçlara göre gerekli
idari yaptırımları uyguladı.
Bakanlık ayrıca kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla
laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen
ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde
bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan ﬁrmaları
resmi internet sitesi olan www.tarim.gov.tr adresinden
kamuoyuna duyuruyor. 2012'den bugüne kadar taklit ve
tağşiş yaptığı kesinleşen toplam 34 ﬁrmanın 80 farklı parti
bal ürünü farklı dönemlerde kamuoyuna duyuruldu.

Riskli bal reklamına engel
Öte yandan, bakanlıktarafından yürütülen denetim ve
kontroller sonucunda, çeşitli medya organları vasıtasıyla
satışı yapılan ürünlerin güvenilirliliği ve bu ürünlerde tağşiş
yapılarak tüketicilerin aldatıldığına ve sağlık için risk
oluşturduğuna dair önemli şüpheli durumlar ile delil tespit
edilen ürünlerin piyasaya arzı önleniyor.

Medya yoluyla bal satışına takip

Bunun için birlikte çalışılan kurumlardan Gümrük ve

Bakanlık, son yıllarda medya yoluyla reklamı yapılan
ürünlerdeki artış nedeniyle özellikle internet, radyo,
televizyon, gazete ve benzeri medya organları aracılığı ile
satışa sunulan ürünlerde olası sahteciliği önlemek için de
önlemler aldı.

Kurulu’na ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı şüphe

Ticaret Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Reklam Üst
oluşturan durum ortadan kalkana kadar söz konusu
ﬁrmanın reklamlarını Gıda Tarım ve Hay vancılık
Bakanlığının başvurusu ile durduruyor.
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akanlar Kurulu'nun 2015 yılında yapılacak
tarımsal desteklemelere ilişkin kararı, 1 Ocak
2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tarımsal destekleme kararına göre bu
yıl Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5
TL toprak analizi desteği ile mazot ve gübre destekleme ödemesi
yapılacak. Mazot destekleme ödemeleri için ortalama yüzde 5, gübre
destekleme ödemeleri için de yüzde 10 artış sağlandı.
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarında
dekar için 3,3TL mazot, 4,75 TL de gübre desteği verilecek. Hububat,
yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında
dekar için 4,85 TL mazot, 6,6TL gübre, yağlı tohumlu bitkiler ve
endüstri bitkileri alanları için dekara 7,9 TL mazot, 8,25 TL gübre
desteği verilecek destekleme ödemesi yapılacak.
Bu yıl sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi
üretimi yapanlara fark ödemesi desteğine ilave olarak dekar başına
yüzde 50 artışla 15 TL ödenecek.
Öte yandan Türkiye tarım havzalarının belirlenmesine ilişkin
kararın eki listesinde yer alan 30 tarım havzasında 2015 yılı üretim
sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılacak.
Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir,
zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye,
nohut ve mercimek ürünleri, tarımsal veriler ve uydu görüntüleri;
zeytinyağı tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine
göre, pamuk yurt içinde üretilip sertiﬁkalandırılan tohumları
kullanma şartı aranarak desteklenecek.
Buna göre kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği için
kilogram başına, yağlık ayçiçeğinde 30 kuruş, kütlü pamukta yüzde 18
artış ile 65 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, dane
mısırda 4 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş, buğday,
arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş, çeltik 10 kuruş, kuru fasulye,
nohut ve mercimekte yüzde 100 artışla 20 kuruş, çayda ise 12 kuruş
olarak belirlendi.
Hayvancılık desteklerinde ise Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy
Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı,
sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az 5 baş
anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir
hay vancılık örgütüne üye olan yetiştiricilerle sayı şartına
bakılmaksızın bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip
olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy
kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan
başına ödeme yapılacak. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek
işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa
kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın
ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiﬂere üye olup
işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere
hayvan sayısı limitleri uygulanacak.
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Sütçü ve kombine ırklar ve melezleriyle etçi ırkların
melezleri her anaç sığır için 225 TL, etçi ırklar anaç sığır 350
TL, anaç mandaya 400 TL, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri
anaç sığır soy kütüğü ilavesinde 70 TL destekleme ödemesi
yapılacak.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba
yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere yapay
çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden
yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle tek yıllık yem bitkileri
ekilişlerinde üretim yaptıkları yıl için ürünü hasat etmeleri kaydıyla
dekar başına sulu yoncada 50 TL, kuru yoncada 30 TL, korungada 40
TL, tek yıllıklarda 35 TL, silajlık tek yıllıklarda 50 TL, silajlık sulu
mısırda 75 TL, silajlık kuru mısırda 35 TL, yapay çayıra 100 TL
ödenecek.
Kararla yurt içi sertiﬁkalı tohum kullanım destekleri de buğday ve
arpa için dekar başına yüzde 15’lik artışla 8,5 TL, tritikale, yulaf ve
çavdar için 6 TL, çeltik ve yer fıstığı için 8 TL, nohut, kuru fasulye ve
mercimek yüzde 20 artışla 12 TL, susam, kanola ve aspir için 4 TL,
patates için 40 TL, soya için 20 TL, korunga, ﬁğ, yem bezelyesi yüzde
40 artışla 7 TL, yonca için yüzde 25 artışla 10 TL olarak belirlendi.
Standart bodur meyve, ﬁdan türleri ile bahçe tesisi için dekar
başına 150 TL, sertiﬁkalı olanlar için yüzde 15 artışla 400 TL, yarı
bodur meyve ﬁdan türleri ve bahçe tesisi için dekar başına 150 TL
sertiﬁkalı olanlar için yüzde 17 artışla 350 TL, standart bağ ve meyve
ﬁdanları ile bahçe tesisi için dekar başına 100 TL, sertiﬁkalı olanlar
için yüzde 21 artışla 280 TL; standart zeytinde yağlık çeşitleri ile bahçe
tesisi için dekar başına 50 TL, sertiﬁkalı olanlar için yüzde 50 artışla
150 TL; sertiﬁkalı çilek ﬁdesi desteği için yüzde 17 artışla 350 TL’de
sertiﬁkalı/standart Antep fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi için
dekar başına 100 TL, sertiﬁkalı olanlar için de yüzde 21 artışla 280
TL'de destekleme ödemesi yapılacak.
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MAKALE

Z RA MÜCADELE LAÇLARI
HAKKINDA............

Z

irai Mücadele ilaçları, yabancı otlara, hastalık ve
zararlılara karşı kullanılarak daha fazla ve kaliteli
ürün elde etmeye yararlar. Ancak beklenen bu
faydaların sağlanması için bu ilaçların uygun dozda ve uygun
metotlarla kullanılmasından önce bunların genel
özelliklerini bilmekte fayda vardır. Burada formülasyon,
formülasyonda yer alan maddeler, aktif madde, dolgu
maddesi gibi konular işlenecektir.

FORMÜLASYON NEDİR?
Zararlıları daha etkili, daha ekonomik, insan ve çevre sağlığına
daha az zararlı olacak şekilde kontrol etmek için, biyolojik etkinliği
olan bir veya birkaç maddenin yardımcı maddelerle yapılan ﬁziksel
karışımına “formülasyon” denir.

B İ T K İ K O R U M A İ L A Ç L A R I N I N
SINIFLANDIRILMASI
Fiziksel görünüşe göre ilaçlar katı ve sıvı formülasyonlar olmak
üzere iki gruba ayrılır.

KATI FORMÜLASYONLAR
Toz ilaçlar (DP)
- Kuru tohum ilaçları (DS)
- Islanabilir toz ilaçlar (WP)
- Suda çözünebilir toz ilaçlar (SP)
- Granül ilaçlar (GR)
- Pellet ilaçlar
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- Zehirli yem ilaçları
- Kapsül şeklindeki ilaçlar (CS)

SIVI FORMÜLASYONLAR
- Emülsiyon olabilen ilaçlar (EC)
- Solüsyonlar veya sulu çözeltiler (SL)
- Yazlık ve kışlık yağlar
- Akıcı konsantre (FC) veya süspansiyon konsantre (SC) ilaçlar
- Aerosoller (AE)
- Yağ konsantreleri ve yağ solüsyonları
-Çok düşük hacimli ilaçlamaya uygun (ULV) veya sulandırılmadan
kullanılan sıvı ilaçlar
- Sıvı tohum ilaçları (FS)
Zirai Mücadele ilaçları, yabancı otlara, hastalık ve zararlılara
karşı kullanılarak daha fazla ve kaliteli ürün elde etmeye yararlar.
Ancak beklenen bu faydaların sağlanması için bu ilaçların uygun
dozda ve uygun metotlarla kullanılmasından önce bunların genel
özelliklerini bilmekte fayda vardır. Burada formülasyon,
formülasyonda yer alan maddeler, aktif madde, dolgu maddesi gibi
konular işlenecektir.

FORMÜLASYON NEDİR?
Zararlıları daha etkili, daha ekonomik, insan ve çevre sağlığına
daha az zararlı olacak şekilde kontrol etmek için, biyolojik etkinliği
olan bir veya birkaç maddenin yardımcı maddelerle yapılan ﬁziksel
karışımına “formülasyon” denir.

ARAŞTIRMA
BİTKİ KORUMA İLAÇLARININ
SINIFLANDIRILMASI
Fiziksel görünüşe göre ilaçlar katı ve sıvı formülasyonlar
olmak üzere iki gruba ayrılır.

KATI FORMÜLASYONLAR
- Toz ilaçlar (DP)
- Kuru tohum ilaçları (DS)
- Islanabilir toz ilaçlar (WP)
- Suda çözünebilir toz ilaçlar (SP)
- Granül ilaçlar (GR)
- Pellet ilaçlar

KIŞLIK VE YAZLIK YAĞLAR
Nötr yağ (mineral yağ) olarak bilinen ve petrolün
damıtılmasından elde edilen ürünler yazlık yağların etkili
maddesidir. Kışlık yağlar buna ilaveten DNOC (Dinitro
orto krezol) veya fenol adı verilen maddeler içerirler.
Mayonez veya normal emülsiyon konsantre kıvamında
olabilirler.
İLAÇLARIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Toz İlaçlar
Toz ilaçlar, doğrudan doğruya, hiçbir ön muameleye tabi
tutulmadan tozlayıcı aletin deposuna konarak
uygulanırlar.

6. Son olarak deponun üst seviyesine kadar karıştırmak
suretiyle su ilavesi yapılır.

Sıvı Formülasyonlar
Sıvı formülasyonların uygulamaya hazırlanmasında şu sıra
takip edilir:
1. İlaçlama aletinin deposuna 1/3 oranında su konur.
2. Temiz bir teneke veya kovaya yarısına kadar su konur.
3. Bu su üzerine gerekli miktarda sıvı ilaç karıştırılarak
dökülür.
4. Bundan sonraki işlemlere katı formülasyonlarda olduğu
gibi devam edilir.

İLAÇLARIN BİRBİRİYLE KARIŞTIRILMASI
Bitki üzerinde zararlı olan iki ayrı canlının bulunması
halinde, bunlara karşı ayrı ayrı ilaçlama yapmak yerine, bu
zararlılara karşı etkili olan ilaçları birbirine karıştırarak
kullanmak, maliyeti düşürür ve zamandan da tasarruf
sağlar. Ancak bütün ilaçlar birbirleriyle karışmaz.
Hazırlayan : Ertar Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti

Ancak katı formülasyonlardan suda ıslanabilir toz ve suda
çözülebilir toz ilaçlarla, sulu formülasyonlardan
emülsiyon olabilen ilaçlar, akıcı konsantre kışlık ve yazlık
yağlar, su ile belirli oranda karıştırılarak kullanılırlar.

Katı Formülasyonlar
Katı formülasyonların uygulamaya hazırlanmasında
sırasıyla şu işlemler yapılır:
1. İlaçlama aletinin deposuna 1/3 oranında su konur.
2. Temiz bir teneke veya kovaya gerekli miktarda toz ilaç
konur.

3. İlacın üzerine biraz su dökülür ve temiz bir çubukla
karıştırılarak bulamaç haline getirilir.
4. Bulamaç üzerine bir taraftan su ilave edilirken, diğer
taraftan karıştırılır. Su seviyesi kabın yarısına gelene kadar
karıştırılır.
5. Hazırlanan bu ön karışım, bekletilmeden aletin
deposunda bulunan 1/3 oranındaki suyla karıştırılarak
ilave edilir.
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SAĞLIK

TUZ TÜKETİMİNİN
AZI DA ZARAR!
Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin

Sofralarımızın olmazsa olmazı tuzun yaşam için gerekli
olduğu yüzyıllardır biliniyor. Tarihsel olarak tuz,
başlangıçta elde edilmesi son derece zor bir üründü ve
altın kadar değerli idi. Hatta tuz ticaretinin güvenli
yapılabilmesi için ‘tuz yolları’ bile yapılmıştı. Ünlü ozan
Homeros tuzun tanrısal bir madde olduğuna dile getirmiş,
Plato ise tanrılara adanacak kadar kıymetli bir hazine
olduğunu söylemişti. Tuzun yaşamın vazgeçilmez bir öğesi
olduğu, doğurganlık ve ölümsüz olmakla ilgili olduğu bile
düşünüldü...
Bu belirtilere dikkat
Tuz kaybettiren durumlarda
insanlarda tuzlu yemek yeme
arzusunun ortaya çıktığını ve tuz
kullanımının arttığını söyleyen
Acıbadem Adana Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr.
Alpay Turan Sezgin aşırı tuz
tüketimi kadar tuz kaybının da
önemli olduğunu belirtti.
Vücutta özellikle tuz (sodyum
klorür) kaybını artıran idrar
söktürücüler ve kan basıncını
düşüren antihipertansif ilaçların
kullanımında hastalarda tuza bir
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yönelim olduğunu anlatan Prof. Dr. Sezgin, “Bu hastalarda tuz
kaybına bağlı bilinç bulanıklıkları, huzursuzluk, halsizlik,
iştahsızlık ortaya çıkabilmekte.
Bu gibi durumların ortaya çıkmaması için, demin
belirttiğimiz türde ilaç alan hastaların periyodik olarak kanda
tuz (Na+) ve potasyum (K+) oranlarına baktırmaları gereklidir”
diyerek sayılan bulguları olan hastaların vakit kaybetmeden bir
uzman hekime başvurmalarında yarar olduğunu söyledi.

TESCİL VERİLERİ
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ÜYE KAYDI

BORSAMIZA KATILAN
ÜYÜLER M Z
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ŞAHİN DORA

MEYDAN MH. 39022 SK. NO:6
SEYHAN/ADANA

SİMENA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.

REŞATBEY MH. 62001 SK. TÜRKAY
A.P.T. 18/1 SEYHAN/ADANA

CUMALİ BAYSAL

BÜYÜK TOPTANCILAR SİT. 2084 SOK.
2 BLOK NO:14/A SARIÇAM/ADANA

ASYA NARENCİYE SULAMA SİST. TAR.
GI. HAY. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.

HAVUTLU MH. 4559 SK. NO:14
YÜREĞİR/ADANA

KOCAAS NARENCİYE ORMAN ÜRÜN.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKINCILAR MH. ORHAN KEMAL
BULVARI NO:3 YÜREĞİR/ADANA

ASYALİNE GIDA ELEKTRONİK İTH.
İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AL SA DANIŞMANLIK TAŞ. MOB.
HAYV. TAR. PET. İTH. İHR. SAN. VE

ÇINARLI MH. 61014 SK. KAT 2 NO:6
/ 8 SEYHAN/ADANA
HAYDAROĞLU MH. KARATAŞ
BULVARI NO:238/A

TAŞKAN TARIM ÜRÜN. NAK. HAY.
PAKETLEME GIDA PLASTİK OTOM.
TURZ. PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. İTH.

CEMALPAŞA MH. FUZULİ CD. YONCA
SET A.P.T. NO:73/B ZEMİN KAT
SEYHAN/ADANA

HÜSEYİN ALTIPARMAK

GÜZELYALI MH. 81163 SK. UMUT SİTESİ C
BLOK NO:45-3 / 17 ÇUKUROVA/ADANA

SEYHAN TURİZM TARIM HAY. SAN.
VE TİC. A.Ş.

TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI
NO:20/A SEYHAN/ADANA
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ÜYE KAYDI

BORSAMIZA KATILAN
ÜYÜLER M Z
SEG TARIM NAR. GIDA VE HAY. TİC.
LTD. ŞTİ.

CEMALPAŞA MH. TOROS CD. DENİZ
A.P.T. B BLOK ZEMİN KAT 2/E

MUSTAFA KANBAĞ

ÇINARLI MH. 61017 SK. SEFER İŞ
HANI K:3 D:304 NO:4

ABDULHADİ ŞEN

YEŞİLOBA MH. VEDAT DOLAKAY HAL
KOMPLEKSİ 5. PERON NO:44

BEREKET LOJİSTİK TARIM GIDA İNŞ.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TÜRKOCAĞI MH. 24001 SK. NO:18/1
SEYHAN/ADANA

NASIR GEZER

YEŞİLBAĞLAR MH. 1274 SK.
NO:47/1 YÜREĞİR/ADANA

YAHYA YILDIZ TARIM ZİRAİ İLAÇ
GÜBRE DAYANIKLI TÜK. MAL. TİC. VE
SAN. LTD. ŞTİ.

KEMALİYE MH. ATATÜRK CD.
NO:25/A KARATAŞ/ADANA

VELKAY NARENCİYE DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.

ULUCAMİ MH. ABİDİNPAŞA CD.
NO:58 SEYHAN/ADANA

VELKAY NARENCİYE DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.

HAYDAROĞLU MH. 204 SK. NO:7/A
YÜREĞİR/ADANA

ALPDAĞ TARIM PETROL CAM TEKS.
İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ ANAFARTALAR CADDESİ
NO:15 SARIÇAM/ADANA
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