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BAŞKAN’DAN

100 yıllık tarihi bir çınar olan Adana Ticaret 
Borsası, Adana’ya kazandırmaya çalıştığı 
yeni Borsa kampüsü ile hem bölge eko-

nomisine önemli katkı sağlayacak hem de Adana’nın 
ve Adana Ticaret Borsası’nın marka değerine yeni hal-
kalar ekleyecektir. 

Tarımın ve tarımsal sanayinin önemli merkezlerinin 
başında gelen Adana Ticaret Borsası, 2016 yılı içerisin-
de faaliyete geçecek olan elektronik alım satım salonu, 
akredite laboratuarları ve lisanslı depolarıyla entegras-
yonu sağlayarak Adana ile bölgemizin ekonomisinde 
örnek bir lider Borsa olacaktır. Bölge için önemli bir 
yatırım olan Adana Ticaret Borsası kampüsü tamam-
landığında ülkemizdeki Ticaret Borsaları içerisinde 
ticaret hacmi ile de Adana’nın plakası gibi ilk sıraya 
oturacaktır.

 Faaliyete 100 yıldan çok daha önce başlayan, res-
mi olarak 1913 yılında kurulan Adana Ticaret Borsamız, 
100. yıl kutlamaları ile atağa geçmiş, Yönetim Kurulu, 
Meclis ve çalışanların üstün gayretleriyle çalışmalarına 
aralıksız devam etmektedir.

İlk kuruluşunda “Kapan-ı pembe”  pamuk pazarı 
olarak kurulan ve Türkiye’nin 2. borsası olan, Adana 
Ticaret Borsamız pamukla başlayıp, kotasyonuna böl-
gemizde üretilen tarla ve bahçe ürünlerinin tamamını 
alarak, işlem hacmine büyütmüştür.

Bölgemizde üretilen tarım ürünlerinin gerçek de-

ğerlerinde satılması ve üreticilerinin emek ve alın teri-
nin heba olmaması, satış salonumuzdaki gün içindeki 
seanslarımızla sağlanacaktır. Bu işlemlerden hem üre-
tici, hem üyemiz olan tacir ve ürünleri işleyen fabrika-
larımız faydalanacaktır.

Ticaret borsalarının kuruluş amacı olan alıcı ve sa-
tıcının bir araya gelerek satışa sunulan emtiaların ger-
çek fi yatında alıcı bulması, böylece sağlanmış olacak-
tır. Elektronik satış salonumuzda işlem gören tarımsal 
ürünler, entegre olan lisanslı depolarımızda en güvenli 
şartlarda muhafaza edilerek, ürün senedine dönüştü-
rülecek, sadece ürün senedi el değiştirecek, ürün an-
cak nihai tüketicilerin kullanımına sunulacaktır. Böyle-
ce lisanslı depolarda muhafaza edilen (Buğday, Soya, 
Mısır, Pamuk, Ayçiçeği) v.b. ürünler özelliklerinden ve 
kalitelerinden hiçbir şey kaybetmemiş olacaktır. 

Ayrıca ürünlerin şu andaki pazarlanmasında en az 
3-4 el değiştirdiği dikkate alındığında Nakliye, Yükleme 
ve Boşaltma gibi maliyetlerden de muaf olacaktır. Bu 
da hem üreticinin hem de tüketicinin kazanç hanesine 
artı olarak yansıyacaktır. 

Adana Ticaret Borsası kampüsü yakın zamanda fa-
aliyete geçtiğinde, Türkiye’deki diğer Borsalara örnek 
olacak, kaliteli ve güvenli ürünün de adresi olarak, 5 
yıldızlı akredite ve marka değeri çok yüksek bir Ticaret 
Borsası olacaktır. Bunun haklı gururunu yaşıyor, Ada-
namıza ve Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.

100 yıllık tarihi çınar markalaşıyor

Şahin Bilgiç 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ve Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı



6

2016 / SAYI 73HABER

Birçok Sektörde Küresel 
Başarı Hikayeleri Yazdık 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
10, 20 ve 33, yılını dolduran 

delegelere plaketlerinin verildiği 
törende  yaptığı konuşmada 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı 
reform ve istikrar adımlarıyla, özel 
sektör olarak atılımlar yaptıklarını 
ve birçok sektörde küresel başarı 

hikayeleri yazdıklarını söyledi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Türkiye'nin coğraf-

yanın en güçlü, en gelişmiş ekonomisi 
haline geldiğini vurgulayarak, "Sadece 
geçen sene, özel sektör olarak 760 bin 
kişiye yeni istihdam sağladık. 205 mil-
yar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık. 
Küresel durgunluğa rağmen 145 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdik. 2008 kü-
resel krizinden sonra, yani son 7 yılda, 
yanı başımızdaki Avrupa Birliği ülke-
leri tek bir ilave istihdam üretemedi. 
Tam tersine 4 milyondan fazla çalışan 
da mevcut işlerini kaybetti" ifadelerini 
kullandı. Hisarcıklıoğlu, “Sizin deste-
ğinizle, inşallah yılda 1,5 milyon istih-
dam hedefi ni de yakalarız, Türkiye’yi 2 
trilyon dolarlık bir ekonomi de yaparız, 
ihracatı 500 milyar dolara da çıkarırız. 
Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisin-
den biri de yaparız” diye konuştu.

Türkiye'nin ise söz konusu dönem-
de 6 milyon vatandaşına ilave istihdam 
sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 
özel sektör eliyle sadece ekonomiyi bü-

yütmekle kalmadıklarını, ahilik ve lonca 
geleneğini yaşattıklarını da belirtti.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak 
memlekette huzur ve istikrardan yana 
olduklarını dile getirerek, yeni başarı 
hikayelerinin yakalanması için önle-
rindeki engellerin kaldırılmasını talep 
ettiklerini ifade etti. Rekabet ortamının 
sağlanabilmesi adına yargı, işgücü pi-
yasası, eğitim, vergi ve kamu yönetimi 
konularında reform yapılmasına ihtiyaç 
duyulduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
gelecek dönemde bu konulara öncelik 
verilmesini beklediklerini söyledi. İş dün-
yasının fi nansmana erişim noktasında 
"dertli" olduğunu vurgulayan Hisarcıklı-
oğlu, "Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. 
Bankalar artık daha vicdanlı ve sorumlu 
davransın. Bankalar hep bana hep bana 
anlayışını bıraksın." diye konuştu.
 "Yeni anayasamızı hep birlikte 
hayata geçirelim"

Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa ihtiya-
cını ilk kez kendilerinin dile getirdiğini 
anımsatarak, bu konuda 7 bin kişinin 

katılımıyla çeşitli toplantılar yaptıkları-
nı kaydetti.

Evrensel standartlarda, AB norm-
larına uygun, demokratik bir anaya-
sanın gerekli olduğunun toplumun 
her kesimince kabul edildiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, "(Vatandaşlar) Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkacak yeni 
anayasayı sahiplenmeye de hazırlar. O 
halde demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti yapımızı koruyan, ülkemize, 
insanımıza, medeniyetimize yakışan, 
yeni anayasamızı hep birlikte hayata 
geçirelim." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, terör nedeniyle zarar 
gören girişimcilerin desteklenmesi ge-
rektiğine de dikkati çekerek, "Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da dükkânını aça-
mayan, açsa da siftah yapamayan es-
nafımız, tüccarımız, KOBİ’lerimiz var. Bu 
insanların çeki, senedi, kredi borcu, vergi 
ödemesi var. Burada çok ciddi sıkıntı ya-
şıyorlar. Her zaman devletinin yanında 
olmuş, bölgelerinde ekonomiyi ayakta 
tutmuş bu insanların sıkıntıları çözülme-



2016 / SAYI 73

9

li." değerlendirmesinde bulundu.
 Bölgedeki terör olaylarını gerçek-

leştirenlere de seslenen Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti:

"Sizlerin ağababaları 8 asır önce 
haçlı seferlerini düzenlediler. 9 defa 
denediler, yenildiler. Yaklaşık 100 sene 
evvel de dedelerimiz buna fırsat verme-
di, hepsini denize döktü. Bugün de biz 
müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Bizler 
bin yıldır bu coğrafyayı vatan belledik. 
Gidecek başka yerimiz yok. Gitmeye 
niyetimiz de yok. Aklınızı başınıza alın. 
Boşuna heves etmeyin. Ülkemizi, mille-
timizi bölemeyeceksiniz. 78 milyonu bir-
birine düşüremeyecek, kardeşi kardeşe 
kırdıramayacaksınız. 78 milyon kardeş-
tir, Türkiye hepimizindir."
Cumhurbaşkanı                     
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ise konuşmasında, "Ekonomide 
hamdolsun şu anda bir krizle karşı kar-
şıya değiliz. Ama günü kurtarmaya ça-
lışmak, cari durumu kar saymak, mev-
cutla yetinmek gibi bir anlayışa da asla 
kapılamayız. Gün, altyapı yatırımların-
dan ticarete kadar her alanda yeni ve 
çok daha büyük hedefl er için çalışmaya 
başlama zamanıdır." dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi 2023 
hedefl erine ulaşmaları konusunda da 
TOBB üyelerinin üzerlerine düşen gö-
revleri layıkıyla yerine getireceklerine 
inandığını belirten Erdoğan, "Ahilik teş-
kilatımızın günümüzdeki çatı kuruluşu 
olarak gördüğüm birliğimizin sahip ol-
duğu mirasın hakkını vermek için gayret 
gösterdiğini biliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
gerekse iş adamları ve esnaf temsil-
cileriyle bir araya her geldiklerinde 
sorunlarla birlikte çözüm yollarının da 
dile getirilmesinden duyduğu memnu-
niyeti ifade etti.

Türkiye'nin geçen 13 yılda önüne 
çıkan engelleri, maruz kaldığı krizleri 
kabuğuna çekilerek değil, tam tersine 
daha cesaretli bir şekilde öne atılarak 
aştığını ifade eden Erdoğan, sözlerine 
şöyle devam etti:

"Bugün de her konuda yapmamız ge-
reken budur. Ekonomide hamdolsun şu 
anda bir krizle karşı karşıya değiliz ama 
günü kurtarmaya çalışmak, cari durumu 
kar saymak, mevcutla yetinmek gibi bir 
anlayışa da asla kapılamayız. Gün, alt-
yapı yatırımlarından ticarete kadar her 

alanda yeni ve çok daha büyük hedefl er 
için çalışmaya başlama zamanıdır. Kamu 
kuruluşları yatırımlarını durdurmayacak 
tam tersine daha da artıracak. Özel sek-
törümüz yatırımlarına ara vermemeli, 
vermeyecek tam tersine yeni yatırımlar 
için kolları sıvayacak. Girişimcilerimiz 
daralan pazarları, bunlar için üzülme-
yecek, tam tersine daha büyük, daha 
bakir pazarlar bulmak için dünya pazar 
onlar kepçe dolaşacak, koşturacak. Tu-
rizmcilerimiz gelmeyen misafi rlerinin 
yerine farklı ülkelerden daha fazlasını 
tesislerine çekmenin yollarını arayacak. 
Böylece hep birlikte Türkiye'yi daha da 
büyütmenin, daha da ileriye götürme-
nin mücadelesini vereceğiz."
“TOBB’un gücüne inanıyorum”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, 
"Yılda 1 milyon 400 bin işsizi, iş sahibi 
yapmak için gerekli çalışmayı yapacağız" 
sözlerini Türkiye için yeni bir sıçrama 
noktası olarak gördüğünü belirten Er-
doğan, TOBB'a teşekkür etti. Bunun çok 

önemli bir adım olduğunun altını çizen 
Erdoğan, artan nüfusla beraber bakıl-
dığında 1,5 milyon işsizin, 1 milyon 400 
bin üyesi bulunan TOBB çatısı altında iş 
sahibi yapılmasının, hem işverenler hem 
de ülke için çok büyük bir dinamizmin ka-
zanılması anlamına geleceğini söyledi.

Bu gücün TOBB'da olduğuna inan-
dığını ifade eden Erdoğan, "Her üye 
ortalama bir işsiz alacak. Hesap bu 
kadar basit. Ben piyasa adamı oldu-
ğum için öyle bakıyorum olaya. Bunu 
başarırsınız. Bu gücün sizde olduğuna 
inanıyorum. Özel görüşmeler yaptığım 
bütün dostlarımız da 'Yaparız' diyor-
lar. Bugün de Başkan'dan sinyali aldık, 
evelallah bu işi başaracağız demektir." 
ifadesini kullandı.

Bunun için ekonomi bürokrasisinin 
iş dünyasına daha fazla kolaylık göster-
mesi, destek olması gerektiğini vurgula-
yan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle fi nansman konusunda 
yaşanan sıkıntıların çözümü için faizle-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne 
kadar olduğu gibi 2023 hedefl erine ulaşmaları 

konusunda da TOBB üyelerinin üzerlerine düşen 
görevleri layıkıyla yerine getireceklerine inandığını 

söyledi. Erdoğan, gerek TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile gerekse iş adamları ve esnaf 

temsilcileriyle bir araya her geldiklerinde sorunlarla 
birlikte çözüm yollarınında dile getirilmesinden 

duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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rin düşürülmesi başta olmak üzere her 
fırsatta dile getirdiğim hususların daha 
fazla dikkate alınmasını bekliyorum. 
Bankacılık sektörünün reel kesime karşı 
tavrı zaman zaman altın yumurtlayan 
tavuğu kesme durumuna dönüşüyor. 
Böyle bir anlayış olamaz. Dolayısıyla fi -
nans sektörünün, bankacılık sektörünün 
girişimcilerimizin önünü açması lazım. 
Bu nasıl olacak? Faizi düşürmek suretiy-
le olacak. Sürümden kazan. Tavukların 
hepsini kes, ortada birşey kalmaz. Bu 
adımın atılması lazım. Halbuki ekono-
mi sadece bir tarafın kazanacağı değil, 
ancak hep birlikte kazanabileceğimiz 
bir alandır. Sadece kendiniz kazanmaya 
kalkarsanız, bir süre sonra tüm musluk-
ların kapandığını görürsünüz."
Yeşil pasaport isteği

"Gelelim bir başka meseleye, pasa-
port meselesi bunlar görüşülür, yapılır. 
İnşallah mesafe de alınır" diyen Erdo-
ğan, yeni kurulacak hükümetin, bunun 
üzerinde bir çalışma yapmasının 22 
Mayıs'tan sonra atılacak bir adım oldu-
ğunu söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci de konuşmasında, yapısal re-
formların birçoğunu gerçekleştirdikle-
rini belirterek, "En önemlilerden birisini 
de önümüzdeki dönem gerçekleştirece-

ğiz. Sistem sorununu halledip, düzelt-
tikten sonra yeni bir anayasayla birlikte 
başkanlık sistemini hep beraber hayata 
geçirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Tüfenkci, dünyada ticaret daralırken 
Türkiye'nin kesintisiz şekilde büyümeye 
devam ettiğini ifade ederek, bu başarı-
da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderli-
ğindeki ekonomi ve siyaset anlayışının 
bulunduğunu söyledi.

Bakanlık olarak ticareti kolaylaş-
tırdıklarını ve tüm gümrük kapılarında 
otomasyon sistemini hayata geçirdik-
lerini anlatan Tüfenkci, "Gümrüklerde 
iş ve işlemlerin daha kolay yapılması-
nı sağlıyoruz. Türkiye'nin uluslararası 
rekabet gücünü artırarak, ekonomiyi 
büyütmeye devam edeceğiz. AK Parti 
hükümetleri olarak hayal dahi edileme-
yenleri başardık." diye konuştu.
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T
ürkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin (TOBB) 72. 
Genel Kurulu nedeniyle 
TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB 
Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, 
borsa başkanları ve delegeler 
Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın 
huzurunda saygı duruşunda bulun-
dular.

Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir Şeref 
Defteri’ne şunları yazdı:

 “Büyük Atatürk,
 İş dünyamızın çatı kurulu-

şu Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin yöneticileri ve delegeleri 
olarak, 72’inci Genel Kurulumuz 
öncesinde huzurunuzdayız.

 Cumhuriyetimizin bir asra 
yaklaşan tarihi, bütün dünyada 
hayranlık uyandıran, büyük bir 
onur ve gurur öyküsüdür.

 Türk özel sektörü olarak 
iktisadi kalkınmanın asıl aktörleri 
olduğumuzun bilinci içerisinde 
daha fazla üretim, daha fazla ya-
tırım, daha fazla istihdam için var 
gücümüzle çalışmaktayız.

 Dünya ekonomisine yön veren 
ülkelerin, ekonomileri en güçlü 
ülkeler olduğunun bilincindeyiz. 
O nedenle üzerimizde büyük bir 
görev ve sorumluluk mevcuttur.

 Bu konuda sizin aziz hatıra-
nıza ve geniş ufuklu hedefl erinize 
layık olacağımıza söz veriyoruz.

 Bütün gayretimiz bu sözü 
tutabilmek içindir.

 Ulu Önder Atatürk,
 Büyük kurtuluş savaşımızda, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma-
sında ve bugünlere gelmesinde 
emeği geçen başta siz olmak üze-
re, silah arkadaşlarınızı ve bütün 
şehitlerimizi, şükran ve minnetle 
anıyoruz.

 Ülkemiz bir ve beraber olarak, 
uygarlık yolunda aydınlık yarınlara 
yürümeye devam edecektir.

 Hedef gösterdiğiniz bu yol 
bizim en büyük ülkümüzdür. Ruhu-
nuz şad olsun.”

TOBB ATA’nın Huzurunda

Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları 
yazdı: “Büyük Atatürk, İş dünyamızın çatı 

kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
yöneticileri ve delegeleri olarak, 72’inci Genel 

Kurulumuz öncesinde huzurunuzdayız.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) 10, 
20 ve 33'üncü yılını doldurmuş delegelere yönelik "72. 

Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni", 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katımıyla 
TOBB konferans salonunda gerçekleştirildi.

10, 20 ve 33 Yılını Dolduran 
TOBB Delegeleri Plaketlerini Aldı
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A
dana Valiliğine atanmasının ar-
dından Merkez Valiliğine atanan 
Adana Valisi Büyük veda ziya-
retleri kapsamında Adana Tica-

ret Borsası’nı da ziyaret ederek TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, yardımcısı 
Osman Bağış, YK Üyesi Hamit Tezcan ve 
Genel Sekreter T. Gökhan Öztürk ile gö-
rüşerek helallik istedi.
BÜYÜK, “TEREDDÜTSÜZ 
‘ADANALIYIK’ DİYEBİLİRİM”

Adana’ya gelirken büyük bir şehre 
gelmenin heyecanıyla geldiğini, görev 
yaptığı 2 yıl boyunca güzel hatıraların 
yanı sıra önemli süreçleride yaşadığı-

nı söyleyen Vali Sayın Mustafa Büyük, 
“Bu büyük şehrin dinamikleri, kuruluş-
ları, kişileri bende önemli izler bıraktı. 
Önemli 3 büyük seçim yaşadık. Terörle 
mücadelede sıkıntılı süreçler yaşandı. 
Şehitlerimiz oldu. Bunları toplumun 
duyarlılığı, olgunluğu içerisinde götü-
rebilmek de önemliydi. Gelecek için 
Adana’nın daha iyi bir noktada olması 
gerekiyor. Ülkemiz bu bölgenin ken-
di içinde merkez olmasına ihtiyaç var. 
Bunu sağlama noktasında kamuya 
ait kaynakların kullanılmasında, hızlı 
şekilde uygulanmasında çabalarımız 
oldu. İnsanımızın gönlüne hitap etme-
ye, güler yüzle kucaklamaya, samimi 

ve içten davranmaya özen göstermeyi 
her zaman değerli buldum. Borsa Baş-
kanımız Şahin Bilgiç bu ilişkide özel yeri 
olan bir insan. Ben Adana’ya gelmeden 
özellikle tanımam gereken bir isim ol-
duğu söylendi. Çok insan tanıdım ama 
dostluk ve kardeşlik duygusunu kendi-
sinde fazlasıyla gördüm. Söylenenlerin 
az olduğunu gördüm. Ekibiyle kentine, 
ülkesine güzel hizmetler yapıyorlar. Bir 
çok projede birlikte çalıştık. Allah ken-
dilerinden razı olsun. Adanaya gelirken 
yaşadığım gururun huzuru içerisinde 
buradan ayrılıyorum. Artık ben de Ada-
nalıyım. Tereddütsüz ‘Adanalıyık’ diye-
bilirim.” diye konuştu.

Vali Mustafa Büyük, 
“Ben artık Adanalıyım”

Merkez Valiliğine atanan Adana Valisi Mustafa 
Büyük, veda ziyaretlerini Adana Ticaret 

Borsası (ATB) ile sonlandırırken burada yaptığı 
konuşmada “Artık ben de Adanalıyım“ dedi.
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ŞAHİN BİLGİÇ, 
“ADANALININ 

İÇİ BURUK”
Görevi millete hizmet olan 
insanların işlerini genelde 

rutin olarak yaptıklarını 
ama Valimiz Sayın Mustafa 

Büyük’ün yaptığı bütün işleri 
gönüllere girerek yaptığını 
ifade eden TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Adana 
Ticaret Borsası Başkanı Şahin 
Bilgiç, Vali Mustafa Büyük’ün 

merkeze alınmasından tüm 
Adanalının içinin buruk 

olduğunu söyledi.
Vali Mustafa Büyük’ün 

vatanı, milleti seven bir 
yapıda olduğunu belirten 

Başkan Bilgiç, “Sayın Valim 
gerçekten çok mükemmel 

bir insansınız. 2 yıllık görev 
sürenizde naif yanınızı tüm 

Adanalılar gördü. Alçak 
gönüllülüğünüzle bizlere 
örnek oldunuz. Akıllara, 

beyinlere gönüllere giren 
yanınız bizlerde iz bıraktı. 
Adana ekonomisine katkı 

olarak oda, borsa, OSB, STK 
ve meslek örgütlerinde sinerji 

yarattınız. Allah sizden razı 
olsun. Adanamıza hoş bir 
seda bıraktınız. Biz güzel 

duygularla sizleri yolcu 
ediyoruz. Bundan sonraki 

yaşamınızda ailenizle 
beraber huzur ve mutluluklar 

diliyoruz.” dedi.
Ziyaretin ardından ATB 

Başkanı Şahin Bilgiç, Vali 
Mustafa Büyük’e Adana 

hatırası vazo hediye etti.
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Vali Büyük, “Besmeleyle başladık, 
besmeleyle bitiriyorum”
Adana Ticaret Borsası (ATB), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana 

Ticaret Odası (ATO) ile Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Adana 
Valisi Mustafa Büyük’ün onuruna iftar yemeği verdi. Vali Mustafa 

Büyük, “Besmeleyle başladık, besmeleyle bitiriyorum” dedi.

BİLGİÇ, “MÜTEVAZİLİĞİNİZ HEPİMİZE 
ÖRNEK OLDU”

Ramazan-ı Şerif’in milletimize, islam alemine, 
insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan ni-
yaz ederek konuşmasına başlayan TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, “Ülkemizin birliği ve dirliği için şe-
hitler kervanına katılan tüm şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyor, milletimizin başı sağ olsun di-
yoruz. Adana gerçekten Valimiz Mustafa Büyük’ü 
çok sevdi. Giderken hoş bir seda bırakarak gidiyor. 
Bu şehrin kültüründe var olup da unutulmaya terk 
edilen kucaklaşma duygusunu Sayın Valimiz tek-
rar hatırlattı. Toplumun her kesiminde bir ahenk 
sağladı. İçimizden biri oldu. Mütevaziliğiyle hepi-
mize örnek oldu. Adanalı kendisini asla unutma-
yacaktır. Güle güle gidin, yolunuz açık olsun diyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

Şahin Bilgiç

Adana Sheraton Otelinde Adana Valisi Mustafa Büyük onuruna verilen iftar yemeği ve Adana İl Müftüsü Arif Gökçe’nin yemek 
duasının ardından ATB, ADASO, ATO ve AOSB Başkanları terörü kınayan sözlerle konuşmalarına başladılar.
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SÜTÇÜ, “HEPİMİZE ABİLİK YAPTI”
Adana ve işleriyle alakalı Vali Mustafa 

Büyük’ün kapısını çaldıklarında hep açıldı-
ğını söyleyen Adana Organize Sanayi Böl-
gesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütçü, yaptığı ko-
nuşmada “Valimiz Mustafa Büyük Adana’ya 
geldikten sonra iş aleminin, Adanamızın 
ekonomisine katkı anlamında neler yapabi-
liriz için mümkün olduğunca çalıştık. Vali-
miz bizlere her zaman abilik ve akıl hocalığı 
yapmıştır. Biz AOSB, ADASO, ATO ve ATB 
olarak valimizle birlik ve dirlik içerisinde 
çalıştık. Değerli katkılarından dolayı valimi-
ze sonsuz teşekkür ediyoruz. Yolunuz her 
daim açık olsun.” dedi.

Bekir Sütçü

MENEVŞE, “ADANA’YI DEVLETİN ŞEFKATLİ 
YÜZÜYLE TANIŞTIRDINIZ”

Vali Mustafa Büyük’ün görev yaptığı süre içerisinde 
yaydığı enerjinin sinerjiye dönüştüğünü belirten Adana 
Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, “Her görüşmemizi 
kabul ederek projelerimizle yakından ilgilendiniz. Size 
müteşekkürüz. Devletin otoritesini iyi tesis ettiniz. Hem-
de totoliter olmadan. Kantarın topuzunu kaçırmadan 
sağladınız. Kimi zaman hak ve hukuku öne çıkararak, 
kimi zaman aklı selimi tesis ederek, kimi zaman birlik ve 
beraberliğin faziletini göstererek, kimi zaman da doğ-
ru yolu tarif ederek sağladınız. Kısaca Adana’yı devletin 
şefkatli yüzüyle tanıştırdınız. Eminim Adanalı sizin bu 
tarzınızı örnek olarak gösterecektir. Bundan sonraki gö-
revlerinizde nice başarılara koşmanızı diliyorum.” dedi.

Atila Menevşe

KIVANÇ, “VALİ BÜYÜK HEPİMİZDE BİR İZ 
BIRAKTI”

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise yaptığı 
konuşmada şöyle dedi; “Değerli Valimiz Mustafa Büyük’ü 
2 yıla yaklaşan görevi süresince Adana’mızın ve sanayi-
mizin gelişmesini sağlayacak her girişimde, projede, 
etkinlikte yanımızda bulduk. Destek verdiler, yol göster-
diler. Her kesime eşit ve adaletli davrandılar ve çözüm 
ürettiler. Hem çok bilgili hem de çok adaletli bir devlet 
adamı olduğundan hepimizde bir iz bıraktı. Yeni görevi-
nizin hayırlı olmasını dilerken biz sizden razıyız Cenab-ı 
Allah da sizden razı olsun” diye konuştu.

Zeki Kıvanç
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Konuşmaların ardından Vali Mustafa 
Büyük’e hediyeler verildi.

İftar yemeğine ATB, ADASO, ATO, 
AOSB yöneticileri, meclis başkanları ve 
üyeleri, Osmaniye Valisi Kerem Al, Mersin 
Valisi Özdemir Çakacak, CHP Adana Mil-
letvekili Zülfi kar İnönü Tümer, 10. Tanker 
Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir 
Ercan Van, Adana Jandarma Bölge Komu-
tanı Tuğgeneral Aytekin Şahin, Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 

ve ilçe belediye başkanları, Mersin Büyük-
şehir Belediye Başkanı Burhanettin Koca-
maz, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Gül, Adana 
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bölge 
Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 
Sabri Beytorun, ilçe kaymakamları, Emni-
yet Müdürü Cengiz Zeybek, CHP İl Başkanı 
Ayhan Barut, Adana Protokolü, STK Baş-
kanları ile kamu, kurum ve kuruluşlarının 
yöneticileri katıldı. 

VALİ BÜYÜK, “BU ŞEHRİ VE 
İNSANLARINI GERÇEKTEN 

SEVDİM”
Adana Valisi Mustafa Büyük, 2 

yıl önce Adana’ya gelirken kadim 
medeniyeti ve insan zenginliği ile 

Türkiye’nin seçkin, önemli şehirle-
rinden birisine geldiğimi biliyordum. 
Bu güzelliği topluma yansıtan, birliği 

beraberliği dünyaya duyuran bir 
şehir olma özelliği olmasını tam 

göremiyordum. Kendime koyduğum 
hedef; bu şehir birlik ve beraberlik 

içerisinde hareket ettiği zaman met-
ropolün merkezi olacak, Türkiye’nin 

alternatif bölgesinin merkezi 
olacaktı. Bunu sağlamak için de 
gönüllere girmeyi birinci hedef 

olarak belirledim. Sevmeden hizmet 
etmek mümkün değildir. Bu şehri 
ve insanlarını gerçekten sevdim. 

Sizlerin hayır duasını alarak hizmet 
etmeye çalıştım. Türkiye’nin en 

önemli şehrinde ATB, ADASO, ATO, 
AOSB Başkanları, meclis başkanları, 

yönetim kurulları birlik içerisinde 
bu şehrin her ferdini, her odağını, 

her aktörünü burada toplamış bana 
eşlik ediyorlar. Beni bahtiyar ettiniz. 
Hepinize teşekkür ediyorum. Toplu-

mumuzun değerlerini ortaya çıkara-
rak, birlikte hareket etme kabiliye-
timizi geliştirirsek daha çok mutlu 
olur, kalkınırız. 2 yıl önce geldiğim 

heyecanla, mutlulukla, burukluk 
ve hüzün yaşamadan ayrılıyorum. 
Çünkü biliyorum ki benim burada 

çok büyük bir ailem var. Dostlarım, 
kardeşlerim var. Ankara’da bir kar-
deşiniz var. Haklarınızı helal ediniz. 

Besmeleyle başladık, besmeleyle 
bitiriyoruz. Allahaısmarladık” dedi.



20

2016 / SAYI 73ATB’DEN HABER

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ, inşaatı devam etmekte olan Borsa Kompleksimizde ziyarette bulundu. TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Şahin BİLGİÇ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Osman BAĞIŞ ve Genel 

Sekreterimiz T.Gökhan ÖZTÜRK, Sayın Sözlü’ye Borsa Kompleksimizi gezdirdiler ve devam eden inşaatla ilgili bilgi verdiler.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) 72. Genel 
Kurulu öncesinde, 
TOBB bünyesindeki 
komisyon ve kurullar, 
TOBB Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin 
de katılımıyla ayrı 
ayrı toplandı.TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin 
Bilgiç, Tarım Kurulu 
toplantısına iştirak 
ettiler.
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A
dana Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman 
Kürşat Arıkan, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret 

Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis 
Başkanı Sabahattin Yumuşak’ı ATB bina-
sında ziyaret ederek karşılıklı görüş alış 
verişinde bulundu. 

ŞEHİR HASTANESİ ADANA İÇİN 
BİR ŞANS

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin 
Bilgiç’in başarılı çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini belirten Adana Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Osman Kürşat Arıkan, “Adana için 
güzel işlerde birlikte hareket etme arzu-
suyla buradayız. Sağlık tüm halkımızı il-
gilendiren bir sektör. Kamu Hastaneleri 
Birliği olarak ilimizde yapmış olduğumuz 
sağlık hizmetlerinin tüm halk tarafından 
bilinmesini istiyoruz. Kamu hastaneleri-
miz özel hastanelerimizden farklı olarak 
hiçbir ücret ödemeden tüm sağlık sıkın-
tılarına cevap vermektedir. Bizde robo-
tik cerrahi, radyasyon onkoloji, böbrek 
nakli yapılmaktadır. Ayrıca Adana için 
çok büyük bir şans ve fırsat olan 1550 
yataklı, içerisinde Yüksek Güvenlikli Psi-
kiyatri, Fizik Tedavi, Kanser, Kardiyoloji 
ve Kalp Damar Hastanesi, Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi ile Genel Hastaneyi 
kapsayan büyük bir projedir. Aynı za-
manda üniversite hastanesidir. Bu sağlık 
tesisi 5 yıldızlı otel konforunda olup, son 
teknoloji ile donatılacaktır. Bu projenin 
toplam maliyeti tam bir milyar yüz mil-
yon liradır” diye konuştu.
PAMUKTA ESKİ GÜNLERE 
DÖNÜLMELİ

ATB Genel Sekreteri T. Gökhan 
Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette 
Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Kürşat 
Arıkan’ın göreve gelmesinden sonra 
kamu hastaneleri faaliyetlerinin farkın-
dalığının halk arasında arttığını ifade 
eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bil-
giç, “Öncelikle borsamıza hoş geldiniz. 
Adana ile iç içe girmiş, sosyal bir yapınız 
var. Bunun yansımaları bariz belli olu-

yor. Aslında vatandaşın ilgi alanı olan 
sağlık, eğitim gibi tüm kamu kurumları 
bu şekilde çalışmalıdır. Şehir Hastanesi 
ile Adana’nın Sağlık Turizm Üssü olma-
sı bölgemize fayda sağlar. Büyük işle-
rin Adana’da yapılması buraya gelecek 
yatırımcıların önünü açar. Biz tamamı 
bittiğinde 50 milyon liralık proje olan 
5 yıldızlı Borsa Kompleksi yapıyoruz. 
Kompleksimizde online sistemle an-
lık alıcıyla satıcıyı buluşturarak gerçek 
borsacılık yapacağız. Bu yatırımımızda 
şehir hastanesi gibi Adana ve bölgemiz 
için büyük fırsattır. Çünkü burada da 

bölge üreticisi ve üyelerimizin ticareti 
için önemli bir adımdır. Kompleksimiz 
ile gerçek borsacılık faaliyetleri yapı-
lacaktır. Borsamız ülkemizde kurulan 
ilk borsalardandır. Ve akredite borsa-
dır. Kuruluşumuzdaki ana ürün pamuk 
olmasına rağmen günümüzde pamuk 
üretimi düşüş göstermiştir. Ancak pa-
muğun bölgemizde tekrar eski günleri-
ne kavuşmasını arzuluyoruz. Ülkemizde 
havza modelinin uygulanmasını çözüm 
olarak görüyorum. Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımız bu konuya çok duyarlı olup, 
ayrı bir önem vermektedir. Bu modelin 
uygulaması ile bölgede pamuk üretimi-
nin eski günlerine döneceğini ümit edi-
yoruz.” şeklinde konuştu.

Güzel diyaloğun yaşandığı ziyaretin 
ardından karşılıklı hediyeler verildi.

Prof. Dr. Arıkan, “Adana ‘Sağlık 
Turizm Üssü’ olacak”
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“Ülkemizde 
üretimi yapılan 
birçok tarımsal 

ürünün ilk hasadı 
Çukurova’da 

yapılıyor”

TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret 
Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç
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Bilgiç, “Prim artışı buruk 
bir sevinçle karşılandı”bir sevinçle karşılandı”

TOBB Yönetim Kurulu Üye-
si ve Adana Ticaret 

Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, pa-
muk ve yağlı tohumlu bitkilerde 
fark ödeme desteklerinin 10 ‘ar 
krş/kg artmış olmasının üreticinin 
beklentisine tam cevap vermedi-
ğini, buruk bir sevinç yaşattığını 
söyledi. Umutlarının 2017 yılından 
itibaren 'Stratejik Tarımsal Havza 
Modeli’ uygulanmaya başlama-
sıyla daha da artacağının altını 
çizen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, “Dışa bağımlı olduğu-
muz; yıllık yaklaşık 4 milyar dolar 
üzerinde ithalat gerçekleştirdiği-
miz ve ülkemiz için stratejik öne-

me sahip pamuk, soya fasulyesi vb 
yağlı tohum üretiminin ve üretim 
alanlarının arttırılması için bu yıl 
açıklanan fark ödeme desteklerin 
önümüzdeki yıldan itibaren daha 
etkin bir 'Stratejik Tarımsal Hav-
za Modeli’ içinde  açıklanmasıdır. 
Destekleme modeli geliştikçe pa-
muk ve yağlı tohumda dışa bağlılı-
ğımız ve dış ithalat açığımızın azal-
ması kaçınılmaz olacaktır. Pamuk 
ve yağlı tohumlardaki fark ödeme 
destekleri arttırıldıkça ülkemizde 
soya ve pamuk üretiminin dışa ba-
ğımlılığı azalarak devam edecek-
tir. Bölgemizde ikinci ürün pamuk 
ve soya ekim alanlarının artması 
beklenmaktedir.” dedi.

Yılın ilk buğday hasadının 
Adana’da başladığını da sözlerine 
ekleyen Başkan Bilgiç, Adana’da 
toprak, hava ve suyun bu kadar 
güzel uyumlu olduğu bu bereketli 
topraklarda neredeyse yetişmeyen 
ürün olmadığını ifade etti. Başkan 
Bilgiç ”Ülkemizde üretimi yapılan 
birçok tarımsal ürünün ilk hasa-
dının yapıldığı yer Çukurova’dır. 
Bu sezonda da ilk buğday hasadı 
ilimizin Yumurtalık ilçesinde ger-
çekleştirilmiştir. Öncelikle sezonun 
bölgemiz ve ülkemiz üreticisi için 
bereketli ve bol kazançlı olmasını 
diliyorum. Borsamız kotasyonun-
da yer alan buğday ürünümüzün 
ilimiz ekonomisindeki yeri ve üre-
tim alanı yönünden kapladığı alan 

önem arz etmektedir. Hasadın 
başlaması ile temel gıda madde-
sinin ham maddesi olan buğday 
bölgemizdeki ilgili sektörlere de 
önemli bir ekonomik hareketlilik 
sağlayacaktır. Borsamızca son 
yedi yıldır süne ile biyolojik müca-
dele için yapılan çalışmalarda da 
altını çizerek vurguladığımız gibi 
verimle birlikte kaliteli buğday 
üretilmesi gerek bölge çiftçimize, 
gerekse bölge sanayicisine önem-
li bir katma değer yaratmakta-
dır. İlimizde ülkemizin ilk buğday 
hasadının yapıldığı bu günlerde, 
yeni hasat sezonunun üreticileri-
mize ve üyelerimize hayırlı, bere-
ketli ve kazançlı olmasını temenni 
ederiz.” diye konuştu.

YILIN İLK BUĞDAY HASADI ADANA’DA BAŞLADI
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Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
SOYGÜR, Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı bilgi 

alışverişinde bulunuldu. Borsamız adına ziyarete; Borsamız 
Meclis Başkanı Sabahattin YUMUŞAK, Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin BİLGİÇ, Borsamız Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Osman BAĞIŞ, Borsamız Yönetim Kurulu 
Üyesi Hamit TEZCAN, Borsamız Yönetim Kurulu Üyesi Yasin 

MİLLİ ve Genel Sekreterimiz T.Gökhan ÖZTÜRK katıldılar.

ALAŞEHİR BORSA 
BAŞKANI HÜSEYİN 

SOYGÜR BORSAMIZI 
ZİYARET ETTİ

ALAŞEHİR BORSA 
BAŞKANI HÜSEYİN 

SOYGÜR BORSAMIZI 
ZİYARET ETTİ
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İ
yi Pamuk Uygulamaları Derneği 
(İPUD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Leon Piçon ile İPUD Genel Müdürü 
Şükran Bayçura, TOBB Yönetim Ku-

rulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Baş-
kanı Şahin Bilgiç’i ziyaret etti. Başkan 
Şahin Bilgiç, “Pamuk ve sürdürülebilir 
şartlarda üretilen Better Cotton lisanslı 
pamuk, pamuk yetişen bölgelerimizde 
yetiştirilirse, pamuk ihtiyacını kademeli 
olarak %65’i yerine %35’ini dışarıdan 
alacak hale gelebiliriz” dedi. 

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi ve İPUD Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Rende Şendağ’ın katıldığı 
ziyarette konuşan İPUD Başkanı Leon Pi-
çon, Amaçlarının Türkiye’de pamuk üre-
timini, pamuğu üreten kesimler için, pa-
muğun yetiştirildiği çevre için ve sektörün 
geleceği için daha iyi bir hale getirmek ve 
sürdürülebilir kılmak için İyi Pamuk Uygu-
lamaları Derneği’ni kurduklarını söyledi.

İPUD’un çalışmaları hakkında bilgi 
aktarıp, istişarede bulunmak için hem 
dernek üyesi hem de üretici birimi olan 
Adana Ticaret Borsası yönetimini zi-
yaret ettiklerini söyleyen Leon Piçon, 
“Türkiye’de Better Cotton üretimini 
sağlamak için 2014 yılında BCI ile Stra-
tejik Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. 
Bu ortaklığın amacı pamuk üretiminin 

Türkiye’de yarattığı olumsuz çevresel ve 
sosyal etkiyi azaltmak ve BCI üyesi Türk 
sanayiciler için Better Cotton lisanslı pa-
muğun bulunurluğunu arttırmaktır. Sür-
dürülebilir şartlarda üretilen Better Cot-
ton lisanslı pamuk üreten iller içerisinde 
2015 sezonunda Adana, İzmir, Aydın, 
Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlı-
urfa, Diyarbakır yer almaktadır.” dedi. 

İPUD’dan ATB’ye Ziyaret
Bilgiç, “Sürdürülebilir pamuk üretimi artırılarak ithalatı 
kademeli olarak %65’lerden %35’lere düşürebiliriz”

ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yu-
muşak ve Genel Sekreter T. Gökhan 
Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyaret-
te Adana Ticaret Borsası’nın, sürdürü-
lebilir şartlarda üretilen Better Cotton 

lisanslı pamuk üretiminde çiftçilerle 
doğrudan çalışan Üretici Birim olarak 
katkı koyan ülkemizin tek borsası ola-
rak yer aldığını belirten TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası 

Başkanı Şahin Bilgiç, “Adana’mızda bu 
uygulamaya katılan üretici ve tüccar 
sayımız artmaktadır. İPUD’un güzel ça-
lışmalar içerisinde olduğunu biliyoruz. 
Yağlı tohumlarda ciddi bir açığımız 
var. Pamukta da dışarıdan %65 ithalat 
yapılıyor. Türkiye bu pamuğu yıllarca 
üretti. Yine üretir. Ama biliyoruz ki üre-
tici istediği gibi para kazanamıyor. Al-
ternatif olarak başka ürünlere kayıyor. 
Onun için pamuğun, pamuk yetişen 
bölgelerde yetiştirilmesi lazım. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 
2017 yılında havza modeline geçilme-
siyle başta pamuk olmak üzere yağlı 
tohumlar değer kazanacaktır. Kaliteyi 
ve sürdürebilir pamuğu arttırabilecek 
çalışmalar ile pamuk ihtiyacını kade-
meli olarak %65’i yerine %35’i dışa-
rıdan karşılayacak hale gelebiliriz. Bu 
yüzden sizlerin çalışmalarını takdirle 
karşılıyorum” diye konuştu.

ATB, LİSANSLI PAMUK ÜRETİMİNDE ‘ÜRETİCİ BİRİMİ’ 
OLAN TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK BORSASIDIR
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Karadağ Heyeti ATB’de

Bilgiç, “İlişkilerin güçlenmesi 
yakınlaşmadan doğar”

Karadağ’ın Ankara 
Büyükelçisi Branko 
Milic, Karadağ 
Berane Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dragoslav Scekic 
ve beraberindeki 
heyet tanışmak ve iş 
bağlantıları kurmak 
için Adana Ticaret 
Borsası yönetimini 
ziyaret etti.
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Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Branko Milic’inde eşlik 
ettiği ziyarette Karaisalı Belediyesi ile Berane Belediyesi 
arasında Kardeş Şehir Protokolü yapmak için Adana’ya 
geldiklerini, oda, borsa ve belediyeleri ziyaret ederek iki 
ülke ve iki şehir arasında ilişkileri geliştirmek istedikleri-
ni tercümanları aracılığıyla ifade eden Karadağ Berane 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dragoslav Scekic, heyetteki 

arkadaşlarını tanıtarak şöyle konuştu “Karadağ ve Türki-
ye ilişkileri on yıldır iyi gidiyor. Berane ve Karaisalı bele-
diyelerinin kardeş şehir olmasıyla bu ilişki daha da ileri 
gidecektir. İki ülke kültürü birbirine çok benziyor. Bu du-
rumdan çok memnunuz. Sizleri bizim ülkemizde görmek 
isteriz. Karadağ’da büyük potansiyel var. Geldiğinizde eli-
mizden gelen her türlü desteği sağlarız.” dedi.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ”

ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, Yönetim 
Kurulu Üyesi Hamit Tezcan ve Genel Sekreter T. Gökhan 
Öztürk’ün hazır bulunduğu ziyarette borsanın işlevleri ve 
yapılmakta olan yeni borsa kompleksi hakkında bilgi ve-
ren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası 
Başkanı Şahin Bilgiç, “Öncelikle Karadağ heyetine Adana-
mıza hoş geldiniz diyoruz. Karadağ ve üyelerimiz arasında 
ticari bir köprü olmasını, tarımla ilgili İhracat ve ithalat ya-
pılabilmesini arzu ederiz. İlişkilerin güçlenmesi yakınlaş-

madan doğar. Ticaret yapan arkadaşlarımız ülkenizi, şe-
hirlelerinizi yerinde görürlerse, karşılıklı daha güzel işler 
yapılabilir. Bağımsızlığınızın onuncu yılına giriyorsunuz bu 
anlamda sizleri ayrıca tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı olarak hediyeler ve-
rildi. Karadağ heyetine Karadağ Dernek Kurucu Başkanı 
ve Karadağ Asya Kıtası Genel Koordinatörü Bedri Gül ve 
Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneği Başkanı Züleyha 
Özbek eşlik etti.

KARŞILIKLI DAHA GÜZEL İŞLER YAPILABİLİR
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Ç
ukurova Bölgesi’nde mevsimsel 
hareketliliğin başladığını, bu 
hareketliliğin kendilerini mutlu 
etmesi gerekirken patatese ve 

soğan üreticilerinin sıkıntılı bir sürece 
girmesinden rahatsızlık duyan TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Tica-
ret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Dev-
let her koşulda üreticiyi desteklemesi 
gerekir” dedi.
ADANASPOR’U KUTLUYORUZ

Adana Ticaret Borsası olağan meclis 
toplantısında konuşan TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Bor-
sası Başkanı Şahin Bilgiç, “Öncelikle 
Adanaspor’un Süper lig’e çıkmasını kut-
luyor ve tebrik ediyorum. Adana bunu 
yıllardır özlüyordu. İnşallah Adana De-
mirspor da çıkar. Adana’ya ciddi moral 
motivasyon olur. Ayrıca teniste ülkenin 
elde etmediği bir dereceyi elde eden 
Çağla Büyükakçay kızımızı da borsamız 

adına tebrik ediyorum. Adana’nın bu tür 
başarılara çok ihtiyacı var. Katlanarak 
devam etmesini diliyorum” dedi.
DEVLET HER KOŞULDA 
ÜRETİCİYİ DESTEKLEMELİ

Bir yıllık emeğinin karşılığını alama-
yan patates ve soğancıların ciddi sıkın-
tılar içerisinde olduğunu, üreticilerin 
emeklerinin karşılığını mutlaka alma-
ları gerektiğini söyleyen Başkan Şahin 
Bilgiç, “Emeğinin karşılığını alamayan, 
para kazanamayan üreticinin tarlası 
seneye boş kalır. Bunu da biz istemeyiz. 
Yaş sebze meyve sezonu başlayacak. 
Karpuz başlayacak. Bu ürünlerde de 
üreticinin mağdur olmamasını istiyoruz. 
Bölgemizde çıkan turfanda ürünlerle 
Türkiye beslenmektedir. Dünya emtia 
fi yatlarında ciddi gevşeme var. Bundan 
bizim üreticimiz de etkileniyor. Geliş-
miş ülkeler bunun çözüm formüllerini 
bulmuşlar. Devlet her koşulda üreticiyi 

desteklemesi gerekiyor. Soya ve pa-
muk ekimleri son hızla devam ediyor. 
2017 yılında geçilmesi beklenen havza 
modeli öncesi soya ve pamuk destek-
leme primlerinin açıklanmasını ve prim 
miktarının pamuk üretimini arttıracak 
tarzda olmasını istiyorum. Üreticinin pa-
mukta bir lira, soya’da seksen kuruş gibi 
beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşirse 
2 ürün öne çıkar. Geçen yılın primleri de 
bu ayın sonuna kadar verilmesi lazımki 
sıkıntılı giden ekonomide piyasaya soluk 
gelsin. Primler aynı yıl verilirse üretici 
güçlü olur. Merkez Bankası’nın faizleri 
indirmesinin yansımaları iş hayatı için 
iyi oluyor. Faizler yüksek olunca işha-
yatı yatırım yapamaz, ticaret yapamaz. 
Türkiye’nin ekonomik yönden rahat-
laması için faizlerin her ay düşmesi 
gerekir. Faizler düşerse yeni istihdam 
alanları açılır. Yatırım artar. Üreticiler en 
azından faizsiz kredilerle devlet tarafın-
dan desteklenirse Türkiye hedefl erine 
daha rahat ulaşacaktır. Diye düşünüyo-
rum.” şeklinde konuştu.
ÜRETİCİ İÇİN YIKIM OLUYOR

Adanaspor’un başarısından dolayı 
tebrik ettiğini ifade eden ATB Meclis Baş-
kanı Sabahattin Yumuşak, borsa olarak 
patates üreticilerinin düştüğü durumun 
kabul edilemeyeceğini söyleyerek, ürün-
lerin ihtiyaca göre ekilmesinin hayati 
önem taşıdığını belirtti. Kilosu 80-90 ku-
ruşa mal olan patatesin 40 kuruşa satıl-
masının üretici açısından yıkım olduğunu 
da vurgulayan Başkan Yumuşak, Tarım 
Bakanı ve hükümetten acil çözüm bul-
malarını istedi. Konuşmaların ardından 
meclis gündem maddelerine geçildi.

Bilgiç, “Üretici rahatlatılmalı”
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TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulunan, Kale Grubu’nun 

Kurucusu, Onursal Başkanı ve Hayırsever 
İşadamı Sayın İbrahim BODUR 

SAYGI VE 
RAHMETLE 
ANIYORUZ 
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B
orsamızda Adana AFAD 

İL MÜDÜRLÜĞÜ tarafın-

dan Temel Afet Bilinci 

Eğitimi düzenlendi. Eği-

timin amacının; katılımcılarda 

temel afet bilinci oluşturarak afet 

öncesi, sırası ve sonrasında yapı-

lacak doğru davranış biçimlerini 

kazandırmak olarak belirtildi.

Eğitimde içerik olarak; ül-

kemizde ve bölgemizde sıklık-

la karşılaşılan afetler, afetlerle 

mücadelede temel bilgi ve kav-

ramlar, afet bilinci kültürü, afet 

hazırlıklarında toplumsal güç 

birliği, yaşam çevremizdeki risk-

ler, yaşam çevremizdeki riskle-

rin azaltılması, zorunlu deprem 

sigortası, yapısal olmayan risk-

lerin önlenmesi, afetlerin ilk 72 

saati için hazırlık, aile afet planı, 

afetler öncesi, sırası ve sonrasın-

da uygulanması önerilen doğru 

davranış şekilleri, afetlerin önce-

si, sırası ve sonrasında yapılacak 

davranışlar konularına değinildi.

BORSAMIZDA 

TEMEL AFET BİLİNCİ 

EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Baş-

kanı Şahin Bilgiç, “İlgili kurumların işbir-
liği ile süne zararlısı için 7 yıldır yapılan 
biyolojik mücadelede bölge ve ülke eko-
nomisine toplamda yaklaşık 105 milyon 
TL ve yılda ortalama 15 milyon TL katkı 
sağlanmıştır” dedi.

arımsal Araştırmalar ve Politika-
lar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’ne bağlı 
Adana Biyolojik Mücadele Araştırma 
Enstitüsü ve Adana Ticaret Borsası’nın 
işbirliği ile Karaisalı ilçesinde Süne ile 
Biyolojik Mücadele kapsamında bazı 
buğday ekim alanlarında parazitoit sa-
lımı gerçekleştirildiğini ifade eden TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, parazitoit 
salınımına ATB Meclis Üyemiz Abdullah 
Kaçar, Enstitü Müdür Yardımcısı Meh-
met Karacaoğlu,  Zir. Müh. Vahdettin 
Akmeşe, ATB Ar-Ge Proje ve Kalite Birim 
Sorumlumuz Dr. Kenan Boyacı, Birim 
Memurumuz Alper Özdem ve üreticile-
rimiz katılmışlardır.

Borsamız, 2009 yılında üyelerimiz-
den ve ilgili kurumlardan gelen geri 
bildirimler sonucu buğdaydaki süne 
zararlısının yoğun olduğu ve problem 
teşkil ettiği Adana’nın kuzey bölgesinde 

yer alan Karaisalı, Sarıçam ve İmamoğlu 
ilçelerinde keklik ve/veya parazitoit salı-
mı ile buğdayda “Süne ile Biyolojik Mü-
cadele”  kararı almıştır. İlk uygulamaya 
2010 yılında başlanmış ve uygulama 
günümüze kadar her yıl aralıksız olarak 
sürdürülmüştür” diye konuştu.
BU YIL YAKLAŞIK 450 BİN 
PARAZİTOİT SALINMIŞTIR

Biyolojik mücadele çalışmaları son-
rasında yapılan incelemeler ve görüş-
melerde süne zararlısının daha önceki 
yıllara göre ilimizde oldukça azaldığı, 
Adana’nın kuzeyinde yetiştirilen buğday 
kalitesinin ovada yetiştirilen buğday 
kalitesine yakın değerlere ulaştığının 
gözlemlendiğini de ifade eden Başkan 
Bilgiç, “Çalışmanın yürütüldüğü İma-

moğlu, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerin-
de yetiştirilen buğdaylar yemlik yerine 
daha kaliteli hale gelmekte ve üretici-
lerimiz buğdayını çok rahat bir şekilde 
istedikleri tüccara satabilmektedirler. 
Bu da üreticilerimize % 20–30 gibi bir 
katma değer kazandırmıştır. Böylece 
üreticilerimiz, işbirliğince yapılan ça-
lışmanın sürdürülebilirliği ile gelirlerini 
arttırarak emeklerinin karşılığını almayı 
sürdürmektedirler. Çalışmanın sürdürü-
lebilirliği için de bu yıl Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM)’ne bağlı Adana Biyolojik Mü-
cadele Araştırma Enstitüsü’nün teknik 
ekibi katkısı ve işbirliğinde yaklaşık 
450.000 adet parazitoitin anılan ilçele-
re salınımı gerçekleştirilmiştir”

Bilgiç, “Süne mücadelesi ile üreticiye 
105 milyon TL katkı sağlandı”

BİYOLOJİK MÜCADELE İLE YEMLİK BUĞDAY, DAHA 
KALİTELİ BUĞDAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR

Başkan Bilgiç, “Süne ile Biyolojik Mücadele kapsamında son yedi yıldır 
ilgili kurumların ve çiftçilerin desteği ile yürütülen bu çalışmalar sonucunda, 
toplamda 5.500 adet keklik, 15.000’nin üzerinde parazitoit salımı ile bölge ve 
ülke ekonomisine toplamda yaklaşık 105 milyon TL ve yılda ortalama 15 mil-
yon TL katkı sağlanmıştır. Bu çalışma ile yıllık yaklaşık 200.000 ton yemlik 
olacak buğdayın daha kaliteli buğdaya dönüşmesi sağlanmıştır.  Bu işbirliği 
ile yapılan çalışmalarımız öncelikle çiftçilerimize dolayısıyla bölge ve ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlanmıştır.

Son yedi yıldır süne ile biyolojik mücadeleye katkı veren üreticilerimize, 
üyelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.”şeklinde konuştu.
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Ülkemizde ve Adana’da mevsimlik 
tarım işçi ücretlerindeki değişim

U
lusal gelirimizin önemli bir kalemini oluşturan tarım ve 
hayvancılık sektöründeki mevsimsel ve sürekli işçilik 
ücretleri, maliyet unsurlarını etkilemektedir. Ayrıca, son 
yıllarda gözlemlenen gıda fi yatlarının artışında tarımsal 

üretimdeki girdi kalemleri arasında yer alan işçi ücretlerindeki 
değişimlerin takip edilmesi ve diğer maliyet unsurları ile birlikte 
değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bil-
gilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayım-
lanmasını ve dağıtımını yapmak olan Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarımsal işletmelerin tarımsal amaçlı çalıştırılan işçilere 
ödediği ücretlere ilişkin veri derlemek üzere 2006 yılından iti-
baren her yıl “Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Araştırması” ger-
çekleştirilmektedir. 2015 yılında bu çalışma, Adana ve Mersin 
illerinin de dahil olduğu 28 ilde 3 781 tarımsal işletme ile yüz 
yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Bilgi derle-
nen tarımsal işletmelerde en az beş mevsimsel işçi ya da en az 
bir sürekli işçi çalıştırma koşulu aranmıştır.

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 2015 yılında mev-
simlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri bir önceki yıla 
göre %8,90 artarak 48 TL den 52 TL ye çıkmıştır. Sürekli tarım 
işçilerinin ortalama ücretleri %19,30 artarak 1 284 TL den 1 532 
TL ye çıkmıştır. Cinsiyete göre tarım işçi ücretlerine bakıldığında; 

mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri %13,3 artış göstererek 
41 TL den 46 TL ye, erkek işçilerde %9,6 artış göstererek 54 TL 
den 59 TL ye çıkmıştır. 

2015 yılında seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçi-
lere ödenen ortalama günlük ücretler aşağıdaki tabloda veril-
miştir;

Atakan YURTSEVER
İstatistikçi

Tarım ve Çevre İstatistikleri Takımı TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü

Tablo 1. Seçilmiş Faaliyet Türlerine Göre Mevsimlik İşçilere Ödenen Ortalama Günlük Ücretler, 2015

Faaliyetler Kadın Erkek

Arazinin bitkiden temizlenmesi hizmetleri (anız bozma dahil) 42 46

Toprak hazırlama ile ilgili diğer hizmetler 43 46

Tohum ekme hizmetleri 46 59

Fide dikimi hizmetleri 43 43

Çapalama hizmetleri (yabancı ot temizleme dahil) 43 50

Tarım ürünleri sulama hizmetleri (ark açma, salma, yağmurlama vb.) 46 73

Gübreleme hizmetleri 61 71

Bitkisel ürünlerde seyreltme hizmetleri  (meyve seyreltme hariç) 36 53

Tarımsal sulama sistemi kurma hizmetleri 42 60

Meyve ağacı ve bağların budanması ve bakımı ile ilgili hizmetler 55 67

Ürünlerin ekim, dikim ve bakımıyla ilgili diğer hizmetler 45 47

Tarımsal amaçlı ilaçlama hizmetleri 47 71

Hasat hizmetleri (toplama, sökme, çırpma, bağlama, biçme vb.) 48 55

Harman hizmetleri 42 56

Hasat sonrası ürün kurutma hizmetleri 48 64

Kaynak: TÜİK, Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Araştırması, 2015
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Tablo 2. Adana Ve Çevresindeki İllerde Mevsimlik Ortalama İşçi Ücretleri, 2014-2015

Tablo 1’e göre, ülkemizde tarımsal faaliyetlere göre erkek 
işçiler için en yüksek ücret "Tarım ürünleri sulama hizmetleri” 
nde; kadın işçilerde “Gübreleme hizmetleri” nde gerçekleşir-
ken, en düşük ücret ise erkek işçilerde “Çapalama hizmetle-
ri (yabancı ot temizleme dahil)”nde, kadın işçilerde “Bitkisel 
ürünlerde seyreltme hizmetleri  (meyve seyreltme hariç)” nde 
gerçekleşmiştir.

Ülkemizde, tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine 
yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi 63 TL ile Ordu ilinde, 
erkek işçiler için ise 83 TL ile Konya ilinde gerçekleşirken, en 
düşük ücret ise kadın işçiler için 31 TL, erkek işçiler için 40 TL ile 
Hatay ilinde olmuştur.

2014 ve 2015 yılında, Adana İli ve çevresindeki illerde mev-
simlik ortalama işçi ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Türkiye  41 46 12,1 54 59 9,5

Adana 40 43 7,5 48 51 6,8

Gaziantep 42 46 10,4 54 61 13,4

Hatay 28 31 9,8 37 40 8,0

Mersin 41 45 10,3 50 59 16,4

Kahramanmaraş 37 42 13,8 49 62 26,1

Kilis 36 36 -0,2 45 45 -1,6

Osmaniye 38 45 18,2 54 65 21,4

Kadın Erkek
İLLER

2014 20142015 2015
Değişim 

Oranı (%)
Değişim 

Oranı (%)

Kaynak: TÜİK, Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Araştırması, 2014-2015

Adana ve çevresindeki illerdeki durum incelen-
diğinde, 2015 yılında Adana'da günlük erkek işçi 
ücreti 51 TL iken, kadın işçi için 43 TL olarak gerçek-
leşmiştir. Seracılığın yoğun olarak yapıldığı Mersin 
ilinde ise günlük kadın işçi ücreti 45 TL, erkek işçi 
ücreti ise 59 TL olarak gerçekleşmiştir. Bölgedeki il-
ler arasında günlük en yüksek ortalama erkek işçi 
ücretinin 65 TL ile Türkiye'deki yer fıstığı üretiminin 
büyük bir kısmını gerçekleştiren Osmaniye ilinde, 
en düşük ücretin ise 40 TL ile Hatay ilinde olduğu, 
kadın işçilerde ise günlük en yüksek ücretin 46 TL 
ile Gaziantep ilinde, en düşük ücretin ise 31 TL ile 
Hatay ilinde olduğu görülmektedir. Hem kadınlarda 
hem de erkeklerde mevsimlik ortalama işçi ücretle-
rinde 2015 yılında 2014 yılına göre en yüksek artış 
Kahramanmaraş’ta gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Adana ve çevresinde bulunan 
illerdeki mevsimlik ortalama işçi ücretlerinin Tür-
kiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. 
Ortadoğu’da meydana gelen olaylar sonrası ülke-
mize göç eden özellikle Suriyeli sığınmacıların yaşa-
mını idame ettirebilmeleri adına düşük ücretler ile 
tarımsal faaliyetlerde günlük yevmiye işçisi olarak 
çalıştığı bilinmektedir. Bölgemizde gerek güneydo-
ğudan gelen, gerekse Suriye'den göç eden vasıfsız 
insan gücü, tarımsal işgücü arzında fazlalık yarat-
makta ve mevsimlik tarım işçi ücretlerini etkileyen 
en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 NOT: Bu çalışmada yer alan sonuçlar, yo-
rumlar ve görüşler yazara aittir. Hiçbir şekilde Türkiye 

İstatistik Kurumunu bağlamaz.
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ÇÜ Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirilen konferans Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. İ. Halil Elekcioğlu’nun açılış ko-

nuşmasıyla başladı. Her alanda eğitimin önemine 
vurgu yaptığı konuşmasında Prof. Dr. Elekcioğlu, 
eğitim denilince akla sadece belli yaştaki çocuk ve 
genç nüfusun okullarda eğitim öğretim görmeleri 
olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Küresel-
leşen dünyada her bireyin uzmanlık alanı dışındaki 
konularda da kendini geliştirmesi, farkındalığının 
artması için eğitimin önemini vurgulayan Prof. Dr. 
Elekcioğlu, “İşbaşında eğitimle birlikte çalışanlara, 
iş değiştirmek isteyenlere ve işsizlere yeni beceri-
ler kazandıracak her türlü çabayı eğitim olarak dü-
şünmek gerekir.” dedi.  

“Çukurova Üniversitesi Ulusal ve 
Uluslararası Başarılarıyla Bölgenin Lider 
Üniversitesi.”

Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşundan itiba-
ren ulusal ve uluslararası başarılarıyla bölgenin 
lider üniversitesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Elek-
cioğlu, Çukurova Üniversitesi’nin akademik kadro-
su, idari personeli, mezunları, öğrencileri, iş birliği 
içerisinde bulundukları akademik çevre, kamu ve 
özel kuruluşlarla geniş bir aile oluşturmayı başar-
mış büyük bir üniversite olduğunu vurguladı.

Çukurova Üniversitesi’nde Üniversite 
Mezunlarının İstihdamı ve İş 

Dünyasının Beklentileri Ele Alındı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler 

ve Fakültesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 
“Üniversite Mezunlarının İstihdamı ve İş Dünyasının 

Beklentileri” konulu konferans düzenledi.

ÇÜ Rektör 
Yardımcısı 

Prof. Dr. İ. Halil 
Elekcioğlu
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“Üniversite-Sanayi İşbirliğini Çok 
Önemsiyoruz.”

“Çukurova Üniversitesi’nin bu başarısı-
nın merkezinde insana doğaya sevgi ve say-
gı vardır.” diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ. 
Halil Elekcioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Günümüzde üniversiteler, sanayi kuruluşları 
ve devlet toplum yararına bir araya gelmek-
tedir. Bu anlayışla üniversite sanayi işbirliği 
geliştirilmesi toplantısında üniversitemiz ev 
sahipliğinde bir işbirliği protokolü imzalan-
dı üniversite sanayi işbirlikleri birtakım alt 
başlıklardan oluşuyor bunlar arasında genel 
araştırma işbirliğinin dışında bilgi transferi ve 
eğitim projeleri araştırma konsorsiyumları ve 
ortak işbirliği merkezlerinin kurulması yer alı-
yor. Bu çalışmalar için eğitim ve çalışma alan-
larına fi nansal destek sağlamak, öğrenciler 
için fakültelere uygulama alanları açmak ve 
bu doğrultuda bölgesel ekonomik gelişmeye 
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.  Bu duygu ve 
düşüncelerle, öğrencilerimiz için çok önemli 
faydalar sağlayacak olan ‘Üniversite Mezun-
larının İstihdamı ve İş Dünyasının Beklentileri’ 
konferansının düzenlenmesinde emeği geçen 
ilgililere teşekkür ediyorum.” Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç

“Tüm Dünya Üçüncü Nesil Üniversite Modelini 
Konuşuyor.”

Açılış konuşmasının ardından ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Arıkan’ın moderatörlüğündeki 
konferansa geçildi. Sanayi ve üniversite işbirliğini odak noktası-
na koyan üçüncü nesil üniversitelerin artık tüm dünyanın konuş-
tuğu bir kavram olduğunu ifade eden Prof. Dr. Arıkan, “Gittiğimiz 
her ülkede gerçekleştirdiğimiz toplantılarda favori ‘üçüncü nesil 
üniversite’; yani sanayi dünyasını da içine katarak yol alan bir 
üniversite… ‘Üniversite Mezunlarının İstihdamı ve İş Dünyasının 
Beklentileri’ konferansını da işte bu nedenle düzenledik. Orga-
nizasyondan sonra, üniversite mezunlarının istihdamı, aynı za-
manda iş dünyasının beklentilerini ele hep beraber tespit etmiş 
olacağız.“ şeklinde konuştu.

Bilgiç, Menevşe, Meydan ve Kocaman, Öğrencilerin 
Sorularını Yanıtladı

“Üniversite Mezunlarının İstihdamı ve İş Dünyasının Beklen-
tileri”  adlı konferansın konuşmacıları Adana Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç,  Adana Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Atilla Menevşe, İş Kur Adana İl Müdürü Haşim 
Meydan ve Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman 
iş dünyasının beklentileriyle ilgili bilgiler verip, kendi uzmanlık 
alanlarında deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

ÇÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 

Harun Arıkan

İş Kur Adana İl Müdürü Haşim Meydan
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TOBB Yönetim Kurulu Üye-

si ve Adana Ticaret 

Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bil-

giç, Adana Ticaret Odası (ATO) 

Başkanı Atila Menevşe, Adana 

Sanayi Odası (ADASO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ada-

na Hacı Sabancı Organize Sanayi 

Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Bekir Sütcü, Vali Mahmut 

Demirtaş’ı makamında ziyaret 

ederek, Adana’daki göreve baş-

laması dolayısıyla “Hayırlı olsun” 

ziyaretinde bulundu.

ATB, ATO, ADASO ve AOSB 

başkanlarının ziyaretinden 

memnuniyet duyduğunu ifade 

eden Vali Mahmut Demirtaş, 

Adana’nın büyüyüp, kalkınma-

sında iş adamlarının rolünün çok 

önemli olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş, istihdama yö-

nelik çalışmaların artarak devam 

etmesi konusunda ATB, ATO, 

ADASO ve AOSB başkanları ile 

işbirliği içerisinde olacaklarını 

belirtip, ziyaretleri dolayısıyla te-

şekkür etti.

İş dünyasından 

Vali Demirtaş’a 
‘hayırlı olsun’ 

ziyareti
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T
OBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Baş-
kanı Şahin Bilgiç, ATB Meclis 
Başkanı Sabahattin Yumuşak 

ve yardımcısı Faruk Canatar, ATB 
Başkan Yardımcısı Osman Bağış, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Milli, 
Hamit Tezcan ve Genel Sekreter T. 
Gökhan Öztürk Adana’ya yeni ata-
nan Vali Mahmut Demirtaş’a “Hayırlı 
olsun” ziyaretinde bulundu.

BİLGİÇ, “CARİ AÇIĞIN 
AZALTILMASI LAZIM”

ATB Meclis Başkanı ve üyele-
rini tek tek tanıtmasının ardından 
borsa işlevliği hakkında bilgi ve-
ren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şa-
hin Bilgiç, “Öncelikle Adanamız’a 
hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. 
Dünyadaki en önemli üç ovanın 
biri Çukurova’dır. Bu topraklar-
da her ürün yetişiyor. Üretici yıl 
içinde ektiği iki ürünü her zaman 
alır ama bazen üçüncü ürünü de 
almaktadır. Soğan ve patateste 
ihracattan dolayı sıkıntı yaşandı. 
Üründe planlama olmadığından 

ATB Yönetiminden Vali Demirtaş’a ziyaret

Vali Demirtaş, “Vali olmasam 
çok rahat çiftçilik yapabilirim”
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üretici zarar etti. Tarım Bakanımız 
ile yakın temastayız. Tarımda Hav-
za Modeli ile bu sıkıntıların aşılaca-
ğı inancındayız. Bu yıl karpuz para 
ediyor diye seneye herkes karpuz 
ekerse yine sıkıntı yaşanır. Bu böl-
genin asıl ürünü yağlı tohumlardır. 
Havza modeli yaşama geçtiğinde 
bu ürünlerin üreticileri kazanç 
elde edeceğinden dışa bağımlılık 
da azalacaktır. Dışa bağımlılığımız 
sadece pamuk ve soyada 4 milyar 
dolardır. Buna ayçiçeğini de ilave 
edersek 5 milyar doları buluyor. 
Türkiye’nin cari açığı zaten 30-35 
milyar dolar. Bunun mutlak suretle 
azaltılması lazımdır.” dedi.
VALİ DEMİRTAŞ, 
“TÜRKİYE’NİN TAHIL AMBARI 
ÇUKUROVA’DIR”

Çiftçiliğin kolay bir şey olmadığı-
nı ifade eden Adana Valisi Mahmut 
Demirtaş, “Alın teriyle helal para ka-
zanan çiftçimizin, köylümüzün Allah 
yardımcısı olsun. Çoluk çocuklarına 
nafaka temin ederken memlekete 
yatırım yapıyorlar. İçlerinden geldi-
ğim için dertlerini çok iyi biliyorum. 
Allah bu görevi nasip etti ama Vali 
olmasam çok rahat bir şekilde çift-
çilik yapabilirim. Nasıl yapıldığını 
çok iyi bilirim. Hepsini yaşadım. Bu 
ülkenin tahıl ambarı Çukurova’da 
çok güzel ve bereketli topraklara sa-
hipsiniz. Önemli olan bu topraklarda 
ne yapıldığının bilinmesidir. Bilinçli 
üretim ile gelir düzeyi, refah ve ürü-
nün çok rahat artacağını biliyorum. 
Nasip olursa biz de katkıda buluna-
rak Adana’yı daha ileri noktalara gö-
türmek için çalışacağız. Adana’da bir 
sinerji gördüm. Bunu tüm sektörlere 
yayacağız inşallah.” diye konuştu.
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T
ürkiye'de pamuk fi yatları üzerinde bir tedbir bulunma-
dığı ve dünya standartlarında fi yatlandırıldığı için üreti-
mi azalmaktadır. Bu duruma paralel olarak dünyanın en 
önemli tekstil konfeksiyon üreticisi ve ihracatçısı ülkele-

rinden olan Türkiye, pamuk ithalatına yönelmiştir. Pamuk üIke 
tarımı açısından büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda tekstil 
sektörünün gelişimi sonucu hammadde ihtiyacı arttığı halde pa-
muk ekim alanlarında daralma görülmektedir. Türkiye, dünyada 
pamuk üretim ve dış ticaretinde ortaya çıkan gelişmelerden en 
fazla etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Buna yakın geç-
mişte en iyi örnek 2010 yılında Çin ve Hindistan'da gelişen olum-
suz hava koşulları nedeniyle üretimdeki düşüş dünya fi yatlarının 
yükselmesine sebep olmuş ve bu durum kaynaklı 2011 yılında 
pamuk ekim alanlarının arttığı gözlenmiştir. 

Ancak, uzun yıllar dünya pamuk üretiminin %4,5 oranındaki 
miktarını üreten ülkemizin ne yazık ki yüksek üretim maliyetleri 
sebebiyle dünya üretimindeki ağırlığı %2,5 oranına gerilemiştir. 
Dünya tüketiminde üst sıralarda ve verimlilikte iyi bir konumda 
olmamıza rağmen, gerekli düzeyde ekim ve üretim yapılama-
maktadır.

Türkiye'de pamuk üretiminde yaşanan sorunları üretici, iş-
letmeci, satış pazarlama ve iplikçi sorunları olmak üzere 4 (dört) 
ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar:

I- Pamuk Üreticisinin Sorunları;
Pamuk üreticilerinin sorunlarını üç ana başlık altında 

toplayabiliriz, 
1-Üretim maliyetlerinin yüksekliği
2-pamuk fi yatlarındaki istikrarsızlık
3-Mevcut prim sisteminden kaynaklanan sorunlar

1-Üretim Maliyetinin Yüksekliği
Ülkemizde pamuk üretimini etkileyen en önemli sorun üre-

tim maliyetlerinin yüksekliğidir. Pamuk üretim maliyetleri; to-
hum, kimyasal gübre, akaryakıt, işçilik, sulama, ilaçlama, hasat 
v.s den oluşmaktadır.

a) Tohum maliyetleri; Ülkemizde son yıllarda tohum üre-
ticiliğine yapılan yatırımlarla pamuk tohum çeşitliliği arttırıldı-
ğı gibi, birim üretim miktarları ve üretilen ürünün kalitesi çok 
yükselmiştir. Ancak pamuk üretiminin yıllara göre çok değişiklik 
göstermesi, ekim alanlarının arttığı yıllarda pamuk tohum fi yat-
larının da artmasına neden olmaktadır.

b) Kimyasal Gübre ve Akaryakıt maliyetleri; Kimyasal 
gübre ile akaryakıtta ülkemiz tamamen dışa bağımlı olmakla 
birlikte bu emtiaların ithalatı esnasında ve yurtiçi satışlarında 
yüksek oranda vergi alınması (gümrük vergisi, kdv, özel tüketim 
vergisi v.b.), döviz kurları ile emtia fi yatlarında meydana gelen 
değişiklikler yurtiçi fi yatlarının olumsuz şekilde etkilemekte ve 
öngörülen maliyetleri ciddi şekilde saptırmaktadır.

c) İşçilik maliyetleri; Pamuk üretim aşamasında makine-
leşme sağlanamadığı ve / veya makineleşme sağlanmış olsa 
bile (arazinin taşlı olması v.b.) özellikle çapalama, seyreltme, 
sulama v.b. işlerinde çok fazla tarımsal işçi kullanılması nede-

niyle işçilik giderleri pamuğun alternatifi  olan mısır yetiştiricili-
ğine göre ciddi maliyetlere neden olmaktadır. Ayrıca sosyal gü-
venlik mevzuatında yapılan değişiklerle de tarımda çalışanların 
sigorta kapsamına alınması v.b. uygulamalar da işçilik giderle-
rinin daha çok artmasına neden olmuş, üreticiler işçi çalıştır-
mayacağı ya da en az çalıştırılacağı ürünlerin üretimini yapmak 
zorunda bırakılmıştır.

d) Sulama maliyetleri; Pamuk üretim döneminde arazinin 
yapısına göre 5 ile 15 arasında sulama yapılmaktadır. Bu sulama-
da her ne kadar son yıllarda modern sulama teknikleri artmış 
olsa da çoğunluğu salma sulama dediğimiz sistemle olmakta-
dır. Salma sulama sisteminin kullanılması da sulama giderlerini 
arttırmaktadır. Ayrıca üreticinin kullandığı su kaynağı da sulama 
maliyetlerini etkilemekte, özellikle sulama kuyularından elekt-
rikli motorlarla temin edilerek yapılan sulamalarda sulama ma-
liyeti çok fahiş rakamlara ulaşmaktadır.

e) İlaçlama maliyetleri; Pamuk yetiştiriciliğinde hastalık 
ve zararlıların olumsuz etkileri, iklim koşulları ve uygulanan ta-
rımsal mücadele ile yakından ilgilidir. Yüksek nem ve sıcaklık , 
hastalık ve zararlıların ortaya çıkması için uygun bir ortam oluş-
turmaktadır. Bu durum 4-5 kez ilaçlama yapmak zorunluluğunu 
ortaya çıkarmakta ve üretim maliyetlerini arttırmaktadır.

f) Hasat; Ülkemizde pamuk verimliliği bölgesel olarak de-
ğiştiği gibi hasat şekline göre de değişmekte elle hasat ile maki-
nalı hasat arasında %20-%30 lara varan bir farklılık ortaya çık-
maktadır.Ayrıca hasat şekli Pamukta kaliteyi de etkilemektedir. 
Kaliteyi etkileyen çok fazla etken olmasına ragmen ülkemizde 
özellikle tohumculukta yaşanan gelişmelere parallel genel kalite 
oranı artmıştır. Ancak ne yazık ki üretici çiftçilerimizin gerek üre-
tim esnasında gereksede hasat esnasında bilinçli veya bilinçsiz 
yapmış olduğu yanlışlıklar kaliteyi önemli düzeyde bozmaktadır. 
Elle yapılan hasat maliyeti makinalı hasata göre bir kat daha 
fazla olmakta, üretimin fazla olduğu yıllarda hasat maliyetleri 
olması gerekenden daha fazlaya yaptırılmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ülkemizde bulunan pamuk üretim havzaları incelendiğin-

Pamuk Üretimindeki Sorunlar

Umut TOKLUCU
Çukobirlik Genel Müdürü
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de, havzalar arasında verimlilik ve kalite yönünden farklılıkla-
rın olduğu gözlenmektedir. Üretim maliyetlerine baktığımızda 
ise işçilik,sulama ve hasat maliyetlerinde ciddi farklılık ortaya 
çıkmakta, diğer maliyet kalemleri arasında çok büyük farkların 
olmadığını anlamaktayız.

Bir ürünün üretiminin ekonomik olup olmadığı o ürünün 
üretim maliyetleri ile ortalama verim miktarı ve kalitesi belir-
lemektedir.

Eğer pamuk üretimini sürekli kalacak şekilde arttırmak is-
tiyorsak üretim planlamasını üretim maliyetleri ile verimlilik ve 
kalite unsurlarını ön planda tutarak yapmak zorundayız. Bunun 
içinde pamuk üretiminin yapılacağı tarım havzalarını mikro öl-
çekte parsel parsel belirleyip üretimin desteklenmesini sağlaya-
cak bir sitem kurmalıyız. Aksi halde ne yapılırsa yapılsın geçici 
çözümden öteye geçilmez, geçici çözümlerde sorunları ortadan 
kaldırma yerine dahada büyümesine yol açar.

2- Pamuk fi yatlarındaki istikrarsızlık
Ülkemizde pamuk fi yatları uluslararası piyasa-

lara göre belirlenmekte olup, dünya borsalarında-
ki düşüş ve artış ile döviz kurlarındaki değişimeler 
pamuk fi yatlarında yıllar hatta aylar  itibariyle ciddi düşüşlere 
veya artışlara neden olmakta, bu düşüş ve artışlarda tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de pamuk üretim miktarının %20
-30 ler civarında artış veya azalışa neden olmaktadır. 

Üretim miktarlarındaki bu artış veya azalışa bağlı olarak 
yurtiçi piyasalarda özellikle çırçırcılar arasında üretimin az ol-
duğu yıllarda ciddi rekabetin ortaya çıkmasına neden oluyor ve 
kütlü pamuk fi yatları lif pamuk fi yatlarından bağımsız şekilde lif 
fi yatlarının da üzerinde seyredebilmekte, üretimin fazla olduğu 
sezonlarda ise tam tersine bir durumla karşılaşılmaktadır. 

Tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi pamuk hasatının baş-
ladığı dönemde geçici olarak bir arz fazlası ortaya çıkmakta bu 
durumda pamuk fi yatlarının dünya fi yatlarından da aşağı düş-
mesine neden olmakta, hasatın bitmesine müteakip fi yatlar 
dünya fi yatlarına geri gelmektedir. Özellikle sektörde oluşan 
geçici arz fazlasını satın alan ve piyasayı sübvanse eden Tarım 
Satış Kooperatifl eri Birliklerininde 2002 yılından itibaren ekono-
mik güçlerini kaybettmeleri nedeniyle yeterli miktarda alım ya-
pamamalarının etkisiyle hasat döneminde fi yatlar tabiri caizse 
yerlerde sürünmektedir.

Son beş yıl dünya ve Türkiye üretimi ile yurtiçi pamuk fi yat-
larına baktığımızda bu durum net bir şekilde görülmektedir.

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde yurt içi fi yatların oluşu-
munda 1.etkenin dünya pamuk fi yatlarından(endeksteki değişim 
ile kurdaki değişim) 2.etkenin yurtiçi üretim miktarından (çiğit etki-
si) 3.etkeninde pamuk priminden kaynaklandığını görmekteyiz.

Pamuk üreticisi ürettiği ürünü kaça satacağını bilememekte, 

sezondan sezona %30 lara varan bir fi yat farklılığıyla karşılaş-
makta, fi yatlardaki bu farklılıkta zarar etmesine neden olmak-
tadır.Alternatif ürün mısırda ise TMO sayesinde ürününü aşağı 
yukarı kaça satabileceğini bilmesi nedeniyle zarar etme riski 
olmadığından mısır üretimini tercih etmektedir.

3-Mevcut prim sisteminden kaynaklanan sorunlar,
Ülkemizde pamuk ekimini etkileyen en önemli unsurlardan 

biri kütlü pamuk primidir. Prim rakamları, üretim miktarlarının 
artmasına veya azalmasına neden olmakta, ancak beklenti doğ-
rultusunda üretimde sürekli bir artış sağlayamamaktadır. Yıldan 
yıla her ne kadar prime bağlı olarak üretim artsa da bu defa 
sezon içerisinde geçici olarak arz fazlası ortaya çıkması nede-
niyle pamuk fi yatları düşmekte, fazladan verilen primin hiçbir 
esprisi kalmamakta, hatta üreticinin eline totalde daha düşük 

bir fi yat geçmektedir. Ayrıca mevcut destekleme 
primi bölgesel olarak verim miktarına göre veril-
mekte, 1. ürün verim miktarı bölgelere göre (il ve 
ilçe bazlı) 550 kg/dönüm ile 700 kg/dönüm belir-
lenmekte, sistem verimli arazilere daha fazla prim 
verilmesine, daha az verimli arazilere ise daha dü-

şük prim verilmesine neden olmaktadır. Doğal olarak verim art-
tıkça maliyet düşmekte olduğundan, fazla verim alanlara daha 
fazla prim verilmesi, az verim alanların maliyetleri daha fazla 
olmasına rağmen daha az destekleme primi almalarına neden 
olmakta, dolayısıyla bu uygulama desteklemenin ruhuna aykırıi 
düşmektedir.  Mevcut Pamuk prim sisteminin İvedi şekilde göz-
den geçirilerek pamuk ticaretine, stoklanmasına engel olmaya-
cak şekilde ve üretimi arttırmayı sağlayacak şekilde tekrardan 
düzenlenmesi hayati öneme sahiptir. Maliyet esaslı destekleme 
primi sistemine geçilmesi ile hem haksızlığın önüne geçilmiş 
olacak hem de işçilik, sulama maliyetleri v.b. yüksek olan böl-
gelere daha fazla prim verilmesi sonucunu doğuracağından pa-
muk üretimini arttıracaktır.

II-Çırçır İşletmecilerin Sorunları;
1) Lif Pamuk fi yatlarındaki hareketlilik: 

Kütlü Pamuk fi yatı nasıl belirleniyor.
Yurtiçi kütlü fi yatı en basit şekilde aşağıdaki gibi belirlen-

mekle beraber lif pamuğun kaliteside fi yatları 5 ile 15-20 krş 
arasında değiştirmektedir. 

Lif pamuk fi yatı (balya) x %40 (ort randıman) = 40 randıman 
kütlü fi yatı

Bir Örnek verecek olursak 
lif pamuğun (balyanın) 4,00-TL 
olduğundan hareketle kütlü pa-
muk fi yatı 4,00-TLx%40=1,60TL 
olarak belirlenmekte üreticinin 
ürün bedelide buna göre hesap-
lanmaktadır.

Şimdi örneği biraz daha ge-
nişletecek olursak 100 ton %40 
randıman kütlü pamuğu olan 

üretici bu pamuğunu çırçırcıya getirdiğinde 1,60-TL/kgx100.000-
kg=160.000-TL ürün bedeli hesaplanmaktadır.

Çırçırcı ise bu pamuğu işledikten sonra %2 ile %4 arasında 
fi re vererek 38.000-kg veya 36.000-kg lif pamuk, yaklaşık da 
%50 den hareketle 50.000-kg da çiğit elde edecektir. Bunu pa-

MAKALE

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  2015-2016        
Dünya Lif Üretim Mik. (miyon ton) 27.743-  26.971- 26.216-  25.942- 22.000-
Türkiye Küt. Ürtim Mik. (milyon ton) 2.580- 2.320-  2.250-  2.350- 1.700-   
Türkiye lif Ürtim Mik. (milyon ton) 955-  858- 830- 869-  629- 
Türkiye Lif pamuk fi yatı (TL) 3,33- 3,63- 4,18-  3,45-  4,55-
Ödenen Pirim tutarı (kg/TL) 0,42-  0,46-  0,50-  0,55-  0,65-
Yağlık Çiğit Fiyatı (kg/TL)  0,42- 0,54-  0,62-  0,51-  0,67-
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raya dönüştürdüğünde ise 38.000-kgx4,00TL=152.000-TL lif pa-
muk parası, 50.000-kgx0,60krş=30.000-TL de yağlık çiğit parası 
olmak üzere toplamda 182.000-TL bir gelir elde etmekte, ancak 
yaklaşık 0,25krş/kgx100.000-kg=25.000-TL işletme maliyetinide 
düştüğümüzde 182.000TL-25.000=157.000-TL eline para geç-
mekte doğal olarak zarar etmektedir.

Bu süreç içerisinde pamuk ve yağlık çiğit fi yatlarındaki düşüş 
daha fazla zarar etmesine neden olacağından doğal olarak stok-
ta beklemeyi tercih etmekte bu defa da stok maliyetleri artmak-
ta lif pamuk fi yatlarının artması için Allah’a dua etmekten başka 
elinden bir şey gelmemektedir.

2) Kalite,
 Yukarıda anlattığımız bu süreçte çırçırcılar için en önem-

li husus doğal olarak fi re oranlarını düşürebilmekten geçiyor 
ve çırçır fabrikalarında lif pamuk üretiminde iplikçinin istediği 
kalitede pamuk üretmeyi tercih etmek yerine daha az fi re ver-
meyi tercih etmek zorunda kalmaktadır.Bunun sonucunda da 
iplikçinin istediği kalitede ve miktarda lif pamuk üretimi gerçek-
leşememektedir. Ayrıca işletmelerde uzman sayılacak pamuk 
eksperi istihdam edilmemeside işletme hatalarına yol açmakta 
örneğin işletme  (çırçırlanması) sırasında pamuklara bilinçsizce 
su verilmesi, pamuk lifl erinin bozulmasına, renginin sararması-
na ve kalitenin tamamen bozulmasına neden olmaktadır. Bu so-
run, pamukların, çırçırlandıktan sonra dinlendirme ve nemlen-
dirme ünitelerine alınması ile çözümlenebilir. Pamukta yabancı 
madde sorunu, en önemli sorunlardan birisidir. Yabancı madde, 
pamukla ilgili yabancı madde (çepel, şif, yaprak vb. gibi) ve pa-
muk dışında yabancı madde (toprak, taş, naylon, jüt vb. gibi) 
olarak iki kısımda tanımlanmaktadır. Pamuğun, tekstilde büyük 
sorun oluşturan yabancı maddelerden arındırılması, temiz top-
lanmasının yanında çırçır işletmelerinin acil modernizasyona 
ihtiyacı bulunmakta, sektörde faaliyetde bulunan işletmelere 
bir standart getirilmesi, bu standartlara uymayanların çalış-
malarına müsaade edilmemesi, gerekli modernizasyon için ise 
teşvik ve kredi imkanı getirilmesi gerekmektedir.

3) Sigorta,
 Sigorta şirketleri çırçır işletmelerinin teknik ve genel şart-

ları sağlamadığını dile getirmekte ancak kendilerine göre uygun 
gördükleri işletmeleri sigorta yapmaktadır. Uygulamada çırçır 
tesislerini petrokimya tesisleri ve kimyevi gübre üreten sektör-
lerle birlikte aynı riskli grupta değerlendirmektedir. Bu sebeple 
Sigorta şirketleri sigortalama için çırçır fabriklarının kabul et-
mesi mümkün olmayan mali ve teknik şartları talep etmektedir. 
Böylece çırçır fabrikalarında telafi  edilemez riskler oluşmakta-
dır.Çırçırcı bu riski bertaraf edebilmek açısından ürettiği balya-
ları iplik fabrikalarına emanet olarak göndermekte bu durumda 
iplikçinin bedava stok elde etmesine sağlamakta ve iç talebin 
daralmasına neden olmaktadır. Pamuk sigortası Dask, Tarsim ve 
zorunlu trafi k sigortası benzeri bir sistem geliştirilerek ACİL ola-
rak çözüme kavuşturulmalıdır.

 Çırçır fabrikalarının bulunduğu bölgelerdeki pamuk üre-
timi dikkate alındığında fabriklar düşük kapasiteyle çalışmak-
ta, böylelikle karlılık yok denilecek kadar azalmışıtır. Pamuk 
üretiminin gerilemesi çırçır fabrikaları içinde en önemli sorun 
olmaktadır. Ayrıca makinalı hasatın gelişmesiyle beraber fab-
rikalar kısa süreli yüksek kapasiteye ihtiyaç duymakla beraber 
yeterli depolama sahalarınında olmaması kısa süreli bir yo-

ğunluğa neden olmaktadır. Özellikle pamukta uygulanan prim 
sistemi üreticinin ürettiği pamuğu sezon içerisinde satmayı 
zorunlu hale getirmekte, çiftçinin stok yapıp fi yatlar düzel-
diğinde pamuğunu satma ve işletmelerdeki geçici sıkışıklığı 
ortandan kaldıran sistemi bitirmiştir.

4) Standart,
Ülkemiz pamukları; kısa lifl i, orta lifl i ve uzun lifl i olmak üzere 

üçe ayrılır ve buna göre Ekonomi Bakanlığı tarafından geçmişte 
belirlenmiş bir standartizasyon bulunmaktdadır. Ancak özellikle 
ekonomi bakanlığının fi ili standartizasyonu kaldırarak yerine risk 
odaklı sisteme geçmesi, yani fi ili denetimi kaldırması ve üretilen 
balyalara işletmeler tarafından tip verilmesi maalesef pamukta 
standart uygulamasını birtirmiştir. Günümüzde Birlikler haricin-
de 1 Byz tipten daha düşük tip veren bir işletmenin   nerdeyse 
kalmadığını görmekteyiz.  Ekonomi bakanlığı tarafından günü-
müz koşullarına uygun yeni bir standartizasyonun tekrardan 
düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir.Ayrıca preseli pamuk balya 
partilerinde bulunan balya sayılarında bir standart olmaması ve 
ekonomi bakanlığı tarafından parti başına denetim ücreti alması 
balya sayılarının çok fazla olmasına neden oluyor bu durum da 
partilerde bulunan balyaların homojen olmasını engellemekte, 
aynı parti içerisinde farklı tip balyaların olmasına neden olmak-
tadır. Ekonomi bakanlığı tarafından partilerde bulunan balya 
sayısı azaltılarak parti bazlı alınan denetim ücretlerinin kaldırıl-
ması veya balya sayısına göre alınması sağlanmalıdır.

5) Kredi kullanımı:
Ülkemizde maalesef sektörde faaliyet gösteren güçlü eko-

nomik yapıya sahip kurum, kuruluş ve özel sektör fi rma yok 
denecek kadar azalmış durumdadır. Mevcut çırçır işletme-
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lerine baktığımızda bu işi profesyonel olarak yapan işletme 
yok denecek kadar azdır. Olanlar da maalesef can çekişiyor 
pozisyondadır. Diğer küçük ölçekli işletmemer ise malesef 
farklı amaçla faaliyet gösteriyor ve  her yıl isim değiştirerek 
faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu durum da sektörde çok cid-
di haksız rekabete neden oluyor büyük fi rmaların sektörden 
çekilmesine yol açıyor. Yukarıda bahsettiğimiz çırçırcının zo-
runlu stokta kalma sebepleri fi nansman maliyetini arttırması 
işletmeleri ifl aslara kadar gitmesine neden olmaktadır. Bu iş-
letmelere fi nansman desteklemesi sağlanmalıdır.

6) Sözleşmeli Üretimin Desteklenmesi:
Pamuk üretiminde üretici-çırçırcı-iplikçinin içerisinde yer 

alan sözleşmeli üretim modelinin teşvik edilerek ACİLEN uy-
gulamaya geçilmesi gerekmektedir. Sözleşmeli üretim modeli 
üreticinin ürününü en düşük ve en yüksek kaça satacağının bi-
lerek maliyet hesaplaması yapmasını ve üretim yapıp yapma-
yacağına karar vermesini sağlayacağı gibi çırçırcınında ürettiği 
balyayı iplikçiye kaça satacağını ve maliyet hesaplamasını ya-
pabilmesini sağlayabileceği gibi, iplikçininde önünü görmesine 
ve arz güvenliğini sağlayacaktır.

7) Nakliye:
Pamuk üretiminde makinalı hasatın yaygınlaşmasına paral-

lel tarladan işletmelere sevkıyat çok masrafl ı hale gelmiş bölge-
ler arasında nerdeyse pamuk naklini bitirmiştir. Pamuk ticareti-
nin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olan nakliyenin 
önündeki engeller kaldırılarak, yüksek tonajlı nakliye yapacak 
çekicilerin üretilmesi gerekmektedir.Özellikle üretimin az oldu-
ğu yıllarda çırçır işletmelerinin fazla olduğu bölgelerde reka-
bet çok fazla olmakta işletme sayısının az olduğu bölgelerden 
buralara sevkıyatta yapılamaması (nakliye masrafl arının fazla 
olması, bölgeler arası pamuk sevkıyatının yasak olması v.b) bir 
bölgede pamuk fi yatlarının düşük kalmasına neden olduğu gibi 
diğer bölgede de yüksek olmasına neden olmaktadır.

  Ülkemizde Faliyet Gösteren Çırçır İşletme Sayıları
Batı Anadolu 99-Çırçır 7-Sawgın 3-Rotobar
Güney Anadolu 95-Çırçır 6-Sawgın 7-Rotobar
Güneydoğu Anadolu 255-Çırçır 8-Sawgın 21-Rotobar
Toplam 449-Çırçır 21-s Sawgın 31-Rotobar

Ülkemiz pamuk ekim alanları ile üretim miktarlarını ve İş-
letme sayılarını gösteren yukarıdaki tablolar beraber incelen-
diğinde üretim alanınnın 7.210.000- dönüm olduğu 2002-2003 
sezonundan itibaren hızlı bir şekilde düştüğünü ve geçtiğimiz 

2015-2016 sezonunda ise taban yaparak 3.350.000- dönüme 
gerilediğini görmekteyiz. Üretim alanlarındaki bu daralmaya 
ragmen tohumculukta yaşanan gelişmeler doğrultusunda ve-
rimliliğin artmasıyla üretim miktarının 2.000.000 ton civarında 
kaldığını gözlemlemekteyiz.

Baz yıl olarak üretim alanının en fazla olduğu 2002/2003 
sezonunu aldığımızda üretim alanı 7.210.000- dönüm üretim 
miktarı ise 2.541.832- kg, ortalama üretim miktarının ise 352-
kg/dönüm olduğunu görmekteyiz. Bu gün itibariyle ise ortalama 
verim miktarı 500-kg/dönüme çıkmıştır. 

Yani baz yıl olan 2002/2003 yılındaki üretim alanı olan 
7.210.000- dönüm arazide pamuk üretiminin yapılması duru-
munda günümüz ortalama verim miktarı olan 500-kg/dönüm 
den yaklaşık 3.600.000-kg kütlü pamuk üretimi yapabilme im-
kanına sahibiz bunuda ortalama işletme randımanı olan %36 ile 
hesapladığımızda da yaklaşık 1.300.000 ton civarında lif pamuk 
üretimi yapabilecek kapasitemizin olduğu aşikardır.

Buna mukabil maalesef son 10 yıl içerisinde özel sek-
tör çırçır işletmelerinin çoğunun özellikle Ege ve Akdeniz 
Bölgesi’nde kapanması, faaliyetine devam edenlerin de gü-
nümüz makinalı hasata uygun üretim yapabilecek teknolojik 
yatırımları yapamamaları nedeniyle kapasite arttıramadıkları 
gibi pamukta kirliliğin önüne de geçemedikleri sektördeki ger-
çektir. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nın yukarıdaki verilerine göre 
2015/2016 sezonunda aktif olan işletme sayısına baktığımızda 
501 işletme olduğunu görmekteyiz. Bu işletmelerin malesef 
%70’nin durumu (özellikle Güneydoğu Anadolu) standartların 
dışında olduğu gibi yıllık kapasiteleri 3.000-ton/yıl civarında-
dır. Stanrtlara uygun olanlar ise 10.000-ton/yıl kapasite civa-
rında olmakla beraber bunların sayısı çok azdır. 

Özel sektörde büyük ölçekli fi rma sayısının her ilde iki elin 
parmak sayısından az olduğu ülkemizde eğer ihtiyacımız olan 
1.350.000-ton lif pamuk üreteceksek öncelikle çırçır işletmeleri-
nin çalışma stanrtlarının düzenlenmesi, rantabıl çalışabilmeleri 
için kapasitelerinin arttırılması,  üretimini yaptıkları lif pamuğu 
hızla nakte dönüştürebilmeleri, kısacası her konuda güçlü işlet-
melere ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde pamuk üretimini 
arttıracak tedbirlerin yanında, bu pamuğu alıp iplikçinin istediği 
kalitede işleyebilecek çırçır işletmelerine ve üretilen balyanın ti-
caretini arttıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğu aşikardır.

III) Satış Pazarlama Sorunları;
1) Tevkifat uygulaması:

 Pamukta KDV oranının diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi 
%1 den %8 e çıkarılması ve tevkifat kapsamına alınması malesef 
kütlü pamuk ticaretini bitirmiştir. Pamuk ticaretinde önemli bir 
yer tutan pamuk tüccarları tevkifat uygulamasından sonra piya-
sadan çekilmiş ve ticaret sadece çırçır fabrikacılarına kalmıştır. 
İşlenmemiş halde bulunan kütlü pamuğun ticaretindeki bu en-
gelin Acilen kaldırılması kütlü pamuk satışlarında KDV oranının 
% 1’e indirilerek tevkifat uygulaması sona erdirilmeli sadece lif 
pamuk satışlarında % 8 KDV ve tevkifat uygulaması sürmelidir. 

2) Pamuk Ticaretini kısıtlayıcı engeller:
 Tarım ürünlerinde ticareti yaygınlaştırmak için Lisanslı de-

poculuk önemli bir yer tutmaktadır. Lisanslı depoculuk, pazar 
yapısını genişletilmesinde, ürün piyasalarının gelişmesinde ve 
bu piyasalarda fi yat istikrarına katkı sağlamada, sanayicinin 

Bölgeler itibariyle Türkiye Pamuk Ekim Alanları
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ihtiyaç duyduğu sürekli ve kaliteli hammaddeyi temin etmede, 
işlenmiş ürünün standartlara ve ürün özelliklerine göre muha-
fazasını etmede önemli rol oynamaktadır. Lisanslı depoculuk 
ürünlerin depolanması kadar pazarlanmasında da büyük payı 
olmaktadır. Böylece vadeli ve opsiyon borsalardaki satışlar ge-
nişleyecekti. Ancak ülkemizde lisanslı depoculuk yavaş bir şekil-
de gelişmesinden dolayı ürünlerin pazarlanmasında ve fi yatlar-
daki istikrarsızlık devam etmesine neden olmaktadır. Geçmişte 
pamuk ticareti çok yaygın olmasına rağmen  malesef  prim uy-
gulaması, kdv tevkifat uygulaması v.b nedenlerle ticaret sade-
ce iplikçilerle çırçırcılar arasına hapsedilmiş durumdadır. Eğer 
hedefl endiği gibi pamuk üretimini arttırmak istiyorsak pamuk 
ticaretinin önündeki engelleri kaldırmak zorundayız. Yoksa kısa 
sürede üretimi arttırsak bile mevcut durumda bu kadar ürünü 
piyasadan alacak ekonomik güce sahip işletmeler olmadığından 
sadece iplikçilerin alım yaptığı piyasada fi yatların kuruş seviye-
lerine düşmesine engel olamayız.  

3) Ticaret Borsası: 
Ülkemizdeki borsalar Vadeli işlem ve Opsiyon borsacılığının 

gelişmesi için bir an önce ürün bazında yapılanmış ihtisas bor-
salarına geçiş yapılıp, pamuk fi yatlarının daha sağlıklı oluşması 
ve farklı pazarlama kanallarının kullanılması sağlanır. Böylelikle 
pazarlamanın etkinliği artar, farklı dağıtım ve pazarlama uygu-
lamalarının olumsuz etkileri ortadan kalkar. Ancak Ülkemizdeki 
Ticaret borsaları korbey salonlarında alım satım bitmiş, İzmir 
Borsası haricinde korbeyde işlem yapılmaz hale gelmiş, Adana 
Ticaret Borsası’nda Çukobirlik haricinde korbeye çıkan fi rma 
kalmamıştır. Ticaret borsası sadece tescil yapan kuruluş haline 
gelmiştir. Sağlıklı bir piyasanın oluşması için ticaret borsalarının 
aktifl iğini arttıracak yeni bir düzenlemeye geçilmesi gerekmek-
tedir. Tescil ücretlerinin korbey salonlarında alım ve satımı teş-
vik edecek şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

IV) İplikçinin Sorunları;
1) Yeterli miktarda arz olmaması:

Yurt içi pamuk üretim miktarının  iplikçinin talebini karşıla-
maya yetmemesi ve sürekli bir arz olmaması pamuk ithalatını ar-
tıran nedenlerin başında gelmektedir. Yukarıda pamuk üretimi ile 
ilgili sorunların çözülmesi durumunda iplikçinin istediği miktarda 
üretimin olacağından bu sorunun ortadan kalkacağı aşikardır.

2) İstenilen kalitede balya üretilmemesi:
İplikçinin istediği kalitede lif pamuk üretebilmek için yuka-

rıda saydığımız sorunların çözüme kavuşturulması gerekmek-
tedir. Pamukta standartizasyon kalite açısından hayati öneme 
sahiptir. Daha önce ekonomi bakanlığı tarafından yapılan pamuk 
denetiminin HVI sonuçlarına göre tekrardan hayata geçirilmesi 
ve/veya denetim işinin Ticaret borsaları aracılığıyla yapılması 
için gerekli çalışma yapılmalıdır.

3) Dünya fi yatlarının üzerinde fi yat olması:
Gelişmiş Ülkelerde ve özellikle ABD’nin pamukta uyguladığı iç 

destek ve ihracat sübvansiyonları dünya pamuk fi yatlarının olma-
sı gerekenin altında seyretmesine neden olmaktadır. İç piyasada 
daha yüksek maliyetle yapılan üretim dolayısıyla fi yatlar dünya 
fi yatlarının üzerinde kalmakta, iplikçilerin iç piyasadan yüksek fi -
yatla pamuk almasıda uluslararası rekabet gücünü bozmaktadır. 
Iplikçinin iç piyasadan rekabet gücünü bozmayacak şekilde pa-
muk almasını sağlayacak düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

4) Uzun vadeli kredi imkanları olmaması (GSM):
ABD, tarım sektörünü desteklemek ve ülkesinin tarım ürün-

leri ihracatını artırmak amacıyla ABD tarım bakanlığı aracılı-
ğıyla İhracat Kredi Garanti Programı adı altında kredi desteği 
vermektedir. Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı yapan fi rmalar 
tarafından da yoğun olarak kullanılan kredi programı, kullanı-
cısına oldukça cazip imkanlar sunuyor. Böylece  Türk tarım sek-
töründeki ithalat artışını hızlandırıyor. İplikçinin ihtiyaç duyduğu 
uzun vadeli kredi imkanı sağlayacak bir düzenleme  yapılmalıdır.
Örneğin Eximbank kredilerinden faydalanma v.s. 

Türkiye’de pamuk üretimi ve tüketimi konusunda, pamuk 
ile ilgili kesimler arasında işbirliği ve iletişimsizlik noksanlığının 
varlığı bir gerçektir. Bu konuda pamukla ilgili tüm kesimlerin, 
beklentilerinin belirginleştirilmesi, sorunların ve sorumluluk-
ların netleştirilmesi, her kesimin kendi sorumluluklarını yerine 
getirmesi, kurumlar arasindaki iletişimin sağlanması, alınan ka-
rarların uygulanmasının sağlanması, pamuk üreticisi, sanayicisi 
ve tüccarının, birbirlerinin sorunlarını bilebilen nitelikte, sıkı bir 
işbirliği içinde bulunmalarının sağlayabilecek, bilinçli ve yapıcı 
bir düzenin oluşturulması gerekmektedir.

Tüm bu sorunların çözümlenebilmesi amacıyla Ulusal pa-
muk konseyi kurulmasına ragmen geldiğimiz nokta itibariyle 
malesef çözüm üretilememiştir. Bundan sonra yapılması gere-
ken sektörün tüm temsilcilerinin yer aldığı ulusal pamuk konseyi 
tarafından tarım bakanlığı,ekonomi bakanlığı,gümrük ve ticaret 
bakanlığı ile maliye bakanlığı temsilcilerinin de yer alacağı bir 
çalışma komisyonu oluşturularak tüm sorunları çözüme kavuş-
turacak ve sektörün tüm temsilcilerini ciddi bir işbirliğine götü-
recek eylem planı hazırlanarak yasal düzenleme çerçevesinde 
uygulamaya geçilmesidir.
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Ramazan Bayramınızı 
kutlar hayırlara vesile 

olmasını dilerim 

Ramazan Bayramınızı 
kutlar hayırlara vesile 

olmasını dilerim 

Bilal SAKA
Borsa Ajanı
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BORSAMIZA YENİ KATILAN

ÜYELERİMİZ
AKGRAİN UN SAN. İTH. İHR. A.Ş.                                                                                                                                                                                   
YENİ MH. İNCİRLİK BULVARI NO:111/A SARIÇAM / ADANA

DENİZ KARDEŞLER ET VE ET ÜRÜNLERİ TAR. GIDA HAY. ELEKT. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.                                                  
DUMLUPINAR MH. KIBRIS CD. NO:82/A SEYHAN / ADANA

EVRÜKE TARIM İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ.                                                                                                                                                                         
KURTULUŞ MH. 64012 SK. NO:8/8 HASEKİ A.P.T. SEYHAN / ADANA

MEHMET ULULAR                                                                                                                                                                                                                
KURTULUŞ MH. 64010 SK. CEMİLÖZTEKİN A.P.T.6/11 SEYHAN / ADANA

YAĞMUR-ADA SU VE SU ÜRÜN. GIDA İNŞ. TAAH. ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.                                                                                            
GÜRSELPAŞA MH. ALİYE İZZET BEGOVİÇ BULVARI NO:83/B SEYHAN / ADANA

KAYA ELEKTRİK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ.                                                                                                                                                                   
KARASOKU MH. KIZILAY CD. 28020 SOK. RAFET MİLLİ İŞHANI NO:4/D SEYHAN / ADANA

ADANA SULAMA TARIM MARKET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.                                                                                                                             
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2015-2016 NİSAN AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
MÜSTAHSİL ORTALAMA FİYATLARI (TL)

2015-2016 NİSAN AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
TACİR ORTALAMA FİYATLARI (TL)

2015-2016 NİSAN AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
İŞLEM MİKTARLARI (Ton)
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2015 / SAYI 69 TESCİL VERİLERİ

2015-2016 MAYIS AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
MÜSTAHSİL ORTALAMA FİYATLARI (TL)

2015-2016 MAYIS AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN TACİR 
ORTALAMA FİYATLARI (TL)

2015-2016 MAYIS AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI
ÜRÜNLERİN İŞLEM MİKTARLARI (Ton)
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