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ATB, KENDİSİNE YAKIŞIR VİZYONU İLE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Ülkemizde faaliyet gösteren 113 Borsa içerisinde; işlem
hacmi, verdiği hizmetler ve yaptığı projelerle adından çokça söz ettiren ve ilk sıralarda yer alan Adana Ticaret Borsası
kendisine yakışır vizyonu ile çalışmalarına devam ediyor.
2013 yılının Mayıs ayında yapılan borsa seçimlerinde iş
başına gelen borsa yönetimimizin dört yılı aşkın bir süre
içerisinde yaptığı çalışmaları değerlendirmek ve üyelerimizle paylaşmak istiyorum.
Önceki dönem başladığımız ve Adana’mızın daha çok
kuzey bölgelerinde buğdaya zarar veren ‘süne’ ile mücadeleye devam ettik. Süne mücadelesi yaptığımız bölgelere
hem keklik hem de faydalı böcekler salarak bölgeyi süneden tamamen temizledik ve biyolojik mücadelede önemli
bir başarı elde ettik. Bu mücadelenin sonunda üreticimiz
sünenin sebep olduğu kayıptan kurtuldu ve böylelikle bölge ekonomisine büyük bir katkı sağlandı.
Hassas tarım projesiyle uydu algılama sistemlerinden
yararlanarak toprağın yapısı ve ürün verimliliğinin tarladaki tespitini yaptık ve gübre tasarrufu sağladık. Üreticimiz gübreden tasarruf sağlarken, doğaya yayılan kimyasalların azalması ile de çevre kirliliğinin önlenmesi yönünde
önemli bir adım atmış olduk.
Beyaz altın diyarı olan bölgemizi tekrar eski günlerine
ulaştırmak için Borsa’mız önderliğinde ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucu, uygulamaya katılan çırçır işletmeleri ve üreticilerimize destek eğitimleri vererek, kontrollerini sağlıyoruz.

Tarım ürünlerinin depolanması ve ticaret hacminin
artmasında en önemli faktörlerden biri olan lisanslı

depoculuk çalışmalarına bölgede destek olmak için lisanslı
depoculuk yetkisi alan firmalarımıza yetkili sınıflandırıcı
laboratuvar hizmeti veriyoruz.
Bunların yanında, Adana Ticaret Borsası olarak Türkiye’nin en modern ve entegre borsa kampusünü ve lisanslı
depolarını hizmete sunduk. 50 bin ton kapasiteli Çukurova
Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile elektronik alım satım salonlarımız ve akredite laboratuarlarımızla bu ay sonunda yapacağımız açılışla Adana’mıza, bölgemize, üreticilerimize ve
üyelerimize hizmet etmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun.
Adana’mıza yakışan ve son yıllarda adeta zirve yapan Ticaret Odası, Sanayi Odası, OSB ve Borsa’mızın birlikteliğinin oluşturduğu sinerji özlenen bir tabloyu ortaya çıkardı.
Bu birlikteliğin ve güç birliğinin devam etmesinden dolayı
bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu birliktelikte
büyük emekleri olan Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Ömer
Çelik başta olmak üzere; Adana Valimize, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye
Başkanlarımıza, şehrimizin kanaat önderi konumundaki
sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum.
Ekim – Kasım ayı içerisinde yapılacak olan Oda – Borsa
seçimlerinin iş hayatına yakışır bir olgunluk içinde geçmesini, Aday olan bütün arkadaşlarımızın seviyeli bir rekabet
içinde davranmalarını diliyorum. 5 Ekim Perşembe günü
Borsamızda yapılacak olan seçimlerin bütün adaylara, üyelerimize ve Adana Ticaret Borsamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Şahin Bilgiç

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
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ATB BAŞKANI BİLGİÇ “ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA
İSTİŞARE TOPLANTISI”NA KATILDI
>>Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Uluslararası Yatırımcılar

Derneği’nin (YASED) düzenlediği Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.
Toplantıya Adana’dan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası
Başkanı Şahin Bilgiç de katıldı.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, katılımcı yatırımcıların, Türkiye’ye
150 milyar doların üzerinde yatırım kazandırdıklarını belirterek,
yatırımcıların üretim, istihdam ve
ihracat sağladıklarını vurgulamasının ardından Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan yaptığı
konuşmada “Türkiye’yi lütfen
çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştırmayın, onlara benzetmeyin. Türkiye, bu
noktada çok farklı ve güçlü bir
ülke. Sahip olduğumuz binlerce
yıllık devlet geleneği, yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık varlığımız ve geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimizle biz, farklı bir ülkeyiz”
ifadesini kullandı.

Gezi olaylarına ve FETÖ’nün
17-25 Aralık saldırısına rağmen
2013’ün yüzde 8,5’luk bir büyümeyle kapatıldığını anımsatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçen yıl ise yakın tarihin en ağır
travması olan 15 Temmuz’a,
terörle mücadelede sınırların
içinde ve dışında verilen yoğun
mücadeleye rağmen yüzde
2,9’luk bir büyüme elde edildi.
Türkiye’nin demokrasisi yanında
ekonomisiyle yerle yeksan olmasını bekleyenleri bu anlamda da
hayal kırıklığına uğrattık. 2017
yılı içinde oldukça iyi bir ekonomik performans sergilediğimizi
söyleyebiliriz. Birinci çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme oranımız
hepimize ümit vermiştir. Bu yılı
da beklentilerin çok üzerinde bir
büyüme oranıyla tamamlayaca-
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ğımıza inanıyorum. İhracatın yılın ilk 6 ayında yüzde 8,2 artışla
yükseliş trendini sürdürdüğünü
belirterek, istihdamda hem ekonomideki iyileşmeye paralel hem
de TOBB ile başlatılan seferberlik sayesinde yeniden tek haneli
rakamlara doğru gidildiğini görmekteyiz.”
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ünyanın 17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisi hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla
sürdüğüne işaret eden Erdoğan,
şöyle devam etti:
“Hatta şöyle bir düşüncem var:
Yani uluslararası sermayeyi kurumsallaştırmak suretiyle, senede
bir kez bir araya gelmek, inanıyorum ki Türkiye ile uluslararası sermayenin daha da bütünleşmesini
ve güçleşmesini sağlayacaktır.
Bu konuda aynen bugün burada
olduğu gibi TOBB, YASED ve ilgili bakanlarımızın da katılmasıyla
bu çalışmaları gözden geçirmemiz bizlere çok şeyler kazandıracaktır.”
Hayata geçirdikleri reformlarla,
yatırımcılar arasındaki yerli-yabancı ayrımını ortadan kaldırarak
herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduklarını da hatırlatan
Erdoğan, “Başbakanlık Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansını kurarak, uluslararası yatırımcıların
önünü açtık. Ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatları, iş dünyasına tanıtmak için kurduğumuz
bu ajansımız, daima sizlerin hizmetinde ve emrindedir.”

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan:
“Dünyanın 17’inci,
Avrupa’nın 6’ıncı
büyük ekonomisi olma
hedefi doğrultusunda
çalışmalar kararlılıkla
sürecek.”
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Ülkenin 2023 hedeflerinin en önemli ve iddialı boyutunu oluşturan Türkiye’nin bu noktada dünyanın en büyük 10 ekonomisinden
birisi haline gelme amacına ulaşmakta kararlı olunduğunun altını çizen Erdoğan, uluslararası yatırımcılara şöyle seslendi:
“Ülkemizde yaşanan gelişmelerin, uluslararası yatırımcıların kafalarında çeşitli soru
işaretlerine yol açtığını biliyorum. Ancak şu
gerçeğin görülmesini, değerlendirmelerin
de buna göre yapılmasını istiyorum. Türkiye,
dünyanın en ciddi çatışma ve kriz bölgesinin
tam ortasında yer almasına rağmen, istikrar ve güven ortamının tehlikeye düşmesine
asla izin vermemiş bir ülkedir. Bu, Türkiye’nin
aslında en büyük gücüdür.
Bunun için Türkiye’yi lütfen çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştırmayın,
onlara benzetmeyin. Türkiye, bu noktada
çok farklı ve güçlü bir ülke. Sahip olduğumuz binlerce yıllık devlet geleneği, yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık varlığımız ve geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimizle biz, farklı bir
ülkeyiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan:
“Türkiye, dünyanın
en ciddi çatışma ve
kriz bölgesinin tam
ortasında yer almasına
rağmen, istikrar ve güven
ortamının tehlikeye
düşmesine asla izin
vermemiş bir ülkedir.”
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TÜM ADANA 15 TEMMUZ
DEMOKRASİ NÖBETİ YIL
DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ’NDE
BULUŞTU
Adana’da onbinlerce kişi 15 Temmuz darbe girişiminin
yıl dönümünde anma etkinlikleri kapsamında şehitler
ve gaziler için nöbet tuttu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi
Adana’da da tüm camilerden sela okundu.

S

aat 20.00’da Merkez Park’ta toplanan
onbinlerce Adanalı, ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde hayatlarını
kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler
için dua etti.
Daha sonra kürsüden
vatandaşlara seslenen
Vali Mahmut Demirtaş, “O gece, milletimizi terör örgütleri ile
hizaya çekmek isteyenler, bizden gözüküp içimizde besleyip
büyüttükleri münafıklarla, bizi yok etmek istediler. Kurtuluş hissinin Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’te vuku bulduğu ilk şehir olan Adana,
15 Temmuz’da da aynı ruhla darbeci hainlere gereken cevabı vermekten çekinmemiştir.
Kurtuluş Savaşı’nda vatanını, Fransız posta-

lına ezdirmeyen Adana, 15 Temmuz’da da
ihanet sarhoşu postallara canı pahasına karşı
durmuştur.” şeklinde konuştu.
Vali Demirtaş’tan sonra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı
ve aynı zamanda Adana Milli İradeye Saygı
Platformu Başkanı Şahin Bilgiç konuşma yaptı. Bilgiç “Ülke demokrasinize sahip çıktığınız
ve bu hain darbe girişimine izin vermediğiniz
için en büyük teşekkür milletimiz, sizleredir;
şükranlarımı sunuyorum. Vatanı ve milleti için
şehadete eren 250 aziz şehidimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Ülkemiz, darbelerden çok
çekti ama hiçbir darbede böylesine milletin
evlatlarını birbirine kırdırma pahasına, silahsız
halkın üzerine tanklarla tüfeklerle bombalarla
saldırma alçaklığı olmadı. Bunu yapan vatan
hainlerini tekrar lanetliyorum.” diye konuştu.
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Bilgiç, “Bu darbe girişimi, Allah’ın yardımı ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere basiretli devlet
adamlarımızın dik duruşu ve milletimizin dünyaya
örnek olacak cesaretiyle sonuçsuz kalmıştır. Şimdi
gün birlik olma günüdür. Şimdi bütün ayrılıklarımızı ve farklılıklarımızı bir kenara koyarak, ülkemize,
devletimize sahip çıkma günüdür. Bundan sonra
da yapabilecekleri her türlü provokatif eylemlerine
karşı milletçe uyanık olup, fırsat vermemeliyiz. Milletimizin feraseti her türlü şerrin üstesinden gelecek güçtedir. Millet olarak tüm dünyaya gösterdik.
Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Tarih milletimizin
bu şanlı direnişini şerefle yad edecektir. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin.” şeklinde
konuşmasını tamamladı.

Daha sonra, darbe girişimi sırasında hainlerin
F-16 ile bombaladığı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan Mehmet ve Ahmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç’un çocukları için yazdığı
şiir, onbinlerce Adanalı’nın yüreğini dağladı. Bazı
vatandaşlar, şiirin okunduğu sırada gözyaşlarına
hakim olamadı. Şiirin ardından şehitler için yoklama yapıldı. Adanalılar hep bir ağızdan ismi okunan şehitler için “Burada” diye haykırdı.
15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen selalar, Adana’daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise
sela, İl Müftülüğü ilahi ekibi tarafından okundu.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ NÖBETİ
YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
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STK’LARDAN 15 TEMMUZ İÇİN
ORTAK AÇIKLAMA
15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

1

5 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TOBB’un önderliğinde
tüm illerde eş zamanlı ortak basın toplantısı düzenlendi.
Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı
olan; Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Tür-

kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Memur
Sendikaları
Konfederasyonu
(MEMUR-SEN), HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye
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KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
hazırlanan ortak basın açıklaması
Hak-İş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel tarafından okundu.
Adana Sanayi Odası’nda TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana
Ticaret Borsası Başkanı Şahin
Bilgiç, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret
Odası Başkanı Atila Menevşe,
Adana Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Bekir Sütçü, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Nihat Sözütek, Türk-İş
Şube Başkanı Edip Gülnar, Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet
Sezer, Kamu-Sen Temsilcisi Yusuf Ertem ve Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen’in
katıldığı toplantıda yapılan ortak
açıklamada, şöyle denildi:
“Bu masada oturan demokrasi

2017 / SAYI 75
sevdalısı kurumlar olarak bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda
yapıyoruz.
Tarihimizin en zor günlerinden
biri olan 15 Temmuz’un
yıldönümüne giriyoruz.
İki
hafta
boyunca,
farklı
etkinliklerle,
hazırladığımız
afişlerle ülkemizin tamamında
15 Temmuz ruhunu canlı
tutacağız.
15 Temmuz’u unutmayacağız,
unutturmayacağız.

15 Temmuz’un
Türkiye için bir milat
olduğuna inanıyoruz.
Çünkü bu alçak, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.
15 Temmuz, İstiklal Harbinden
bu yana ülkemizin karşılaştığı
en büyük tehlikeydi.
O gece Fetullahçı terör örgütü,
“devleti” ele geçirmeye, milleti
tahakküm altına almaya kalkıştı.
Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş
bir kaosa sürüklemek, kardeş
kavgası başlatmak, Türkiye’yi iç
savaş ortamına sokmaktı.
Darbe teşebbüsünün nihai
amacı; Türkiye Cumhuriyeti’ni
bir daha ayağa kalkamayacak
duruma düşürmekti.

Allah’a şükürler
olsun Milletimiz,
cesareti ve feraseti
ile bu belayı, bu
fitneyi durdurdu.
Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı
pahasına değerlerini savundu.

ADANA TİCARET BORSASI
Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer
aldı. Darbe girişimine karşı net tavır gösterdiler.
Başta Cumhurbaşkanımız olmak
üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve
medyamızın kararlı duruşuyla bir
destan yazdık.
Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde
saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye
en zor demokrasi
sınavını büyük başarıyla
vermiştir.
Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik.
Milletimiz darbeye karşı durarak
şunu açık şekilde ilan etmiştir.
“Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışındaki hiçbir güç
yönetemez.”
Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.
Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.
Darbe girişimine karşı verdiğimiz
bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit edildi.
2301 vatandaşımız gazi oldu.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz.
Milletimiz onları daima minnetle
ve rahmetle anacaktır.
Dünyada çok az millet, demokrasisi için bu bedeli ödeyebilir.
Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan
15 Temmuz ruhu, demokrasinin
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sigortasıdır.
Yargı kurumları, darbecilere
ve onların destekçilerine hak
ettikleri en ağır cezayı vermeli,
milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır.
En az 15 Temmuz kadar,
darbe girişiminden sonrası da,
ülkemiz açısından zorlu bir
süreç oldu.
Darbe girişimi sonrası toplumumuz büyük bir travma
yaşadı.
FETÖ, yalan haberlerle yurt
dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü.
Ekonomimiz de bu saldırıdan
olumsuz etkilendi.
Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların
hepsini de kısa sürede atlattık.
Hükümetimizin bizlerle istişare
içinde aldığı önlem ve yaptığı
reformlarla hızla toparlandık.
Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi
yakaladık.
İstihdam rekorları kırdık. Bu
yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni
istihdam sağladık.

Çok açık ifade
ediyoruz ki
Türkiye, dünyanın
en zor stres
testinden başarı ile
çıkmıştır.

ADANA TİCARET BORSASI

İhracatımızı rekor düzeyde
arttırmaya başladık.
Yabancı yatırımcıların güvenini
yeniden kazandık.
Emin olun bizim son bir yılda
yaşadıklarımızı başka bir ülke
yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız.
Böyle bir coğrafyada, en zor
koşullar altında hiç kimsenin
yapamayacağını yaptık.
Ama rehavete kapılmayacağız.
Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.
Ayağımızdaki prangayı çözdük,
şimdi koşma zamanı.
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek
daha ileriye taşımalıyız.
Bütün bunlar için ortak akılla ve
istişare içinde, yeni bir reform
süreci başlatmalıyız.

12
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Buradan yurt dışındaki
dostlarımıza da
sesleniyoruz.
Aldığı yaraları saran milletimiz, bu
büyük demokrasi sınavının birinci
yılında bütün dostlarını yanında
görmeyi arzulamaktadır.
Dostlarımızı iftira kampanyalarına
değil, gerçeklere kulak vermeye,
buna göre tavır almaya davet ediyoruz.
FETÖ ile mücadelede dost ve
müttefik devletlerin de ciddi desteklerini bekliyoruz.
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Kaynağı ne olursa olsun darbe
ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir
gelecek inşa edebiliriz.

Bizler, ülkemiz ve
milletimiz için şimdi
daha büyük bir azimle
çalışacak ve Türkiye’yi
büyük hedeflerine
taşıyacağız.
Üzerine basarak bir kez daha
ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil
toplumu olarak 15 Temmuz’u
asla unutmayacağız, unutturmayacağız.
Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız
dersler bize ışık olacak.
Biz bu ülkenin geleceğinden
umutluyuz.

GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEFİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE !
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“ATB KOMPLEKSİ ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ
OLACAKTIR”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 4 yılı aşkın
süredir meclis üyeleri ile çok güzel birliktelik gösterdiklerini, görev sorumlulukları gereği güzel
işlere imza attıklarını, Borsa Kompleksi ve Lisaslı Depolama Tesisleriyle ülkenin göz bebeği
olduklarını söyledi.

B

aşkanlığını Sabahattin Yumuşak’ın yaptığı ATB 52. Olağan
Meclis toplantısında
konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Adanamızın, bölgemizin
ve Ticaret Borsaları içerisinde örnek olacak bir yatırımla
ülkemizin göz bebeği olan
Borsa Kompleksi ve Lisaslı Depolama Tesislerimizin
Adanamıza kazandırılmasında emeği geçen tüm meclis
üyelerimize ve borsa çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Birlik beraberlik içerisinde bu
günlere geldik. Bundan sonra

da bu başarılı birlikteliği sürdüreceğimize inancım tamdır”

“

Başarılı
Birlikteliğimizi
Sürdüreceğiz
14

2017 Ekim – Kasım aylarında
TOBB organ seçimleri olacağını hatırlatan Başkan Bilgiç,
“Ekip olarak aynı ruh ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüp, üyelerimizin desteği ile
yolumuza devam edeceğiz.
Her seçimde olduğu gibi bu
seçimde de aslı astarı olmayan iddialar ve çamur atmalar olacaktır. Mercimek, nohut
olup, kendini kuru fasülyeden
sayanlar olacak ama biz doğru bildiğimizi bundan sonrada
yapmaya devam edeceğiz. Birileri kıskançlıktan kudursada,
çamur atsada, iftiralar yağdırsada, yaptığımız ülkemize mal
olan bu hizmetleri engelleme-
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ye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. 15 Temmuz hain darbe girişimi
sonrasında borsamız ve odalarımızın önderliğinde kurulan ‘Milli İradeye Saygı Platformu’ ile Adana için nasıl birliktelik oluşturduysak;
Adana’nın ihtiyacı olan her şeyde bu birlikteliğin mayası olmaya devam edeceğiz. Adana için arzulanan bu birliteliğin bozulmasına da
asla müsade etmeyeceğiz”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in bakanlığını
devam ettirmesi ve yine Adanalı olan Jülide Sarıeroğlu’nun Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmasının Adana için çifte şans olduğunuda ifade eden Başkan Bilgiç, “Adana’dan iki bakanımızın olması
bizleri çok sevindirmiştir. Hem hemşehrimiz olan bakanlarımızı hem
de yeni kabine üyelerini kutluyorum.” diye konuştu.

									

Şahin Bilgiç
Adana Milli İradeye Saygı
Platformu Başkanı

“		

İftiralarla
Hizmetlerimizi		
Engellemeye		
Hiç Kimsenin		
Gücü Yetmeyecek

“
Ömer Çelik
AB Bakanı ve Başmüzakereci

Jülide Sarıeroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı
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Yeni
Kabineyi
Kutluyorum
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TOBB’DE AKDENİZ
BÖLGE TOPLANTISI
DÜZENLENDİ
Akdeniz Bölgesi’ni bir araya getiren toplantıda
ekonomide yaşanan gelişmeler, Türkiye’de ve
bölgede iş dünyasının röntgenini çeken anket
çalışmaları ve özellikle son 6 ayda iş dünyası
adına hükümetten neler talep edildiğine ve
hayata geçirildiğine dair ayrıntılı sunumlar
yapıldı.

A

kdeniz Bölgesi’ndeki
oda ve borsaların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen istişare
toplantısında konuşan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide özellikle son
6 ayda çok önemli düzenlemeler gerçekleştiğine işaret
ederek, iş dünyasının bilgilenmesini ve bunlardan faydalanmasını arzu ettiklerini söyledi.
Borsamızı temsilen toplantıya
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Şahin BİLGİÇ ve
Borsamız Genel Sekreteri T.
Gökhan ÖZTÜRK katıldılar.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
oda ve borsaların üyeleri için çok
önemli çalışmalara imza attığını
vurgularken, nefes kredisi aracılığıyla üyelere yüzde 9,8 faiz ile
finansman sağladıklarını, Kredi
Garanti Fonu aracılığıyla kefil olduklarını, ticarette karşılaştıkları
engellerin ortadan kaldırılması
için çok önemli düzenlemeler
yapılmasını sağladıklarını anlattı.
Bazı çevrelerin oda ve borsalar
ne iş yapar? diye sorduklarını
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “İşte bu

Akdeniz Bölgesi’ni bir araya
getiren toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler, Türkiye’de ve bölgede iş dünyasının röntgenini çeken anket
çalışmaları ve özellikle son 6
ayda iş dünyası adına hükümetten neler talep edildiğine
ve hayata geçirildiğine dair
ayrıntılı sunumlar yapıldı.

16

yapılanları, yaptıklarınızı mutlaka anlatın, duyurun. Üyelerinizin
tamamı bunlardan bilgi sahibi
olsun, faydalansın” tavsiyesinde
bulundu.
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı
“Nefes kredisi aracılığıyla
üyelere yüzde 9,8 faiz ile
finansman ve Kredi Garanti
Fonu aracılığıyla kefil
olarak ticarette karşılaşılan
engellerin ortadan
kaldırılmasını sağlamak için
çok önemli düzenlemeler
sağladık.”
17
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SEZONUN İLK KÜTLÜ PAMUĞU
BORSAMIZDA AÇIK ARTTIRMAYLA SATILDI

S

“

İlk kütlü satışı bu yıl da Borsamızda
gerçekleşti.
Hasan Aslan ve Ali Kelküt’ün
Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde ürettiği sezonun ilk kütlü pamuğu için
açık artırma 25 liradan başladı. Öz Erdeve Tekstil, kilosuna 500 lira son teklifi vererek
80 kilogram kütlü pamuğu
toplamda 40 bin lira sembolik ücretle satın aldı.

18

ezonun ilk kütlü pamuğu,
Adana Ticaret Borsası’nda açık artırmayla satıldı. 80 kilogram pamuk, kilosu
500 lira olmak üzere toplamda
40 bin lira sembolik bedelle Öz
Erdeve Tekstil tarafından satın
alındı. Açık artırma öncesinde
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Adana Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç,
Karaisalı, Seyhan ve Tufanbeyli
ilçelerindeki çiftçilerle görüntülü canlı bağlantı kurarak o anda
Adana’nın farklı bölgelerinde
yapılmakta olan mısır, buğday
ve ayçiçeği hasatları hakkında
üreticilerle bilgi alışverişinde bulundu.
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“

Beyaz altın
diyarını tekrar
eski günlerine
döndürmek
istiyoruz.

T

örende konuşan TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova’nın
4 ürünün hasadının aynı anda
yapıldığı bereketli topraklar olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl,
hem ekim alanı hem de üretilen pamuk bakımından Adana
olarak 2011 yılının yarısındayız.
Geçen yıl 151 bin ton civarında kütlü pamuk üretmiş Adana.
Bizim hedefimiz bunu 2020’ye

kadar 2 katına çıkarmak. Beyaz
altın diyarını tekrar eski günlere
döndürmek istiyoruz” ifadelerini
kullandı.
Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Muhammet
Ali Tekin de bu yıl 330 bin dekar civarında pamuk ekildiğini
aktararak, “Bu rakam giderek
yükselecek. Bir ürünün çiftçi tarafından tercih edilmesi fiyatı ve
satışı ile alakalı. Bu sene ilk defa
uygulayacağımız proje kapsa-

19

mında yüzde 50 mazot desteği
devreye girdiğinde ekimin önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyoruz. 2018’de bu destekler
verilecek çiftçimize. Pamuğun
geçmiş günlere ulaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
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TOBB MESLEK LİSESİ EYLÜL’DE ÖĞRETİME HAZIR

2

81 İLDE 81 OKUL

5 Haziran 2015 tarihli protokolle Adana’da
yapılmasına karar verilen 24 derslikli ‘TOBB
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘ gözlerden ve reklamlardan uzak bir şekilde yapılmaya
devam ediyor.
TOBB ve Adana Valiliği arasında yapılan protokol
uyarınca 26 Ağustos 2016’da temeli atılan okul,
planlandığı gibi bu sene eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek.

TOBB tarafından ‘81 İlde 81 Okul’ projesi kapsamında yapımına karar verilen okul, bölgenin
özelliğini taşıyan ve Türkiye’de bir ilk olarak ‘Tarım ve Hayvancılık’ bölümlerini de içinde barındıran bir Mesleki ve Teknik Lise olacak. İlgili
bölümleriyle, tarım ve hayvancılıkta önemli bir
yeri olan bölgemizin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak olan okul, hem yer hem de
mimari açıdan Adana’nın en gözde okullarından birisi olmaya aday.

ON AYDA SONA GELİNDİ
TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç yaptığı açıklamada, “Temel atıldığı günden bugüne kadar
geçen yaklaşık on aylık kısa bir süre zarfında
olağanüstü bir gayretin sonucunda inşaat bitirilme aşamasına gelmiştir. TOBB olarak, inşallah bu güzel okulumuzu yeni eğitim-öğretim
döneminde faaliyete geçirerek, Adanamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.” dedi.

20
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“

Geleceğin
modern çiftçileri
bu okulda
yetişecek

Kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve besicilere de, çocuklarını böyle donanımlı bir okulda eğitim almaya yönlendirmesini
tavsiye eden Başkan Bilgiç, bölgenin tarım ve hayvancılıkta kalkınmasının önemli bir ayağının da insan kaynakları açısından kendine
yeter bir hale gelmesi olacağını belirtti.

OKULUMUZ ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN
Son olarak teşekkür ve temennilerini dile getiren Başkan Şahin Bilgiç, “İçerisinde Adana için büyük önem taşıyan tarım ve hayvancılık
bölümlerini bulunduran bu okulun hayata geçirilmesinin mimarı olan
Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin değerli başkanı Sayın. M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na Adana ve ilçelerindeki oda ve borsalar adına şükranlarımızı sunuyoruz. TOBB’a bağlı oda ve borsalarımızın yaptığı
okullar zincirine bir yenisini daha ekleyerek önümüzdeki eğitim-öğretim yılına kazandırılacak olan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, Adana kamuoyuna saygıyla duyururuz.” diye konuştu.
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MISIR HASAT ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

A

dana Ticaret Borsası (ATB), Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği (NÜD), Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO), Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER), Adana
Tahıl Üreticileri Derneği ve Adana Çiftçiler Birliği’nin desteğiyle organize edilen
2017 Mısır Hasat Şenliği, Yüreğir ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde Dede Aytekin
tarlasında düzenlendi.

“

Lisanslı Depolarımız
Hizmete Girmiştir

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin
Bilgiç ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin hayata geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Tarımda sürdürülebilirlik çok önemlidir.
Üreticilerimiz ancak bunu sağlayabildiği
takdirde ülkeyi besleyebilir. Yoksa hiç istemediğimiz şekilde dışa bağımlılıklar artar ve devletimiz üreticilerimize destekleri bu açıdan da çok önemlidir. Bunun
için tarım desteklerinin artarak devam
etmesi gerekmektedir. Tarım ve gıdada

Şahin Bilgiç
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB
Yönetim Kurulu Başkanı

22
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kendimize yetecek hale gelmemiz Türkiye’nin en önemli konularından biridir. Kaliteli üretim ve ihracatları artırmak için hepimize büyük görevler düşmektedir. Değerli valim, kıymetli katılımcılar bugün
bir sevinci de sizlerle paylaşmak istiyorum. ATB Çukurova tarım
ürünleri lisansı depoculuk A.Ş. buğdayda 50 bin ton, mısırda 45
bin tonluk depolama kapasitesi ile hizmete girmiştir. Adanamıza
hayırlı olsun. Üreticilerimize ve üyelerimize Bakanlık tarafından güzel bir netice aldık. Projenin devamını da 100 bin tonun üzerine
çıkararak çalışmayı önümüzdeki yıl tamamlayacağız.
Eylül ayı içerisinde borsa kompleksimizdeki elektronik alım satım
salonu ve akredite laboratuvarlarla bölgemizin hizmetinde olacağız. Değerli Valim ve Büyükşehir Başkanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Borsanın altyapısı ile alakalı çok büyük gayretleri ve
emekleri oldu. Buradan o emeği de takdir etmek istiyorum. Çünkü
burası gerçekten devletin göz bebeği kurumlarında bir tanesi. Mısır hasadının bereketli ve hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara
saygılarımı sunuyorum.”

Mahmut Demirtaş
Adana Valisi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş,
özellikle son bir ayda ‘anız yangınları’ konusunda yoğun bir şikayet aldıklarına dikkat çekerek,
“Anız yakmaktan vazgeçmemiz
lazım. Mazot yakmamak için
anız yakıyorlar. Vatandaşlarımız
anızlarını yakıp, hem çevreye
hem toprağa zarar veriyorlar”
dedi.
Toprağın da bir canlı olduğuna
dikkat çeken Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ‘anız yangınlarına
adeta isyan etti. Çiftçinin, mazottan tasarruf yapma adına anız
yaktığını anlatan Demirtaş, “Anız
yakmaktan vazgeçmemiz lazım.
Mazot yakmamak için anız yakıyorlar. Vatandaşlarımız anızlarını
yakıp, hem çevreye hem toprağa zarar veriyorlar” dedi.
‘Mısır Hasat Şenliği’nde konuşan Vali Demirtaş, kendisinin
de bir ‘çiftçi çocuğu’ olduğunu
hatırlatarak, “Bir çiftçi çocuğu
olarak yıllarca böyle tarlalarda
sabah 4-5’te kalkar, akşam da
ne zaman işimiz biterse o za-
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man eve dönerdik. Alın terinin
en yoğun olduğu alanlardan biri
de tarım sektörüdür” yorumunu
yaptı. Adana’nın, Çukurova’nın
en önemli kentlerinden biri olduğunun belirten Demirtaş, bölge
çiftçisinin üretimiyle Türkiye’ye
örnek olduğunu söyledi.

ANIZ YAKMAKTAN
VAZGEÇMELİYİZ
Anadolu’da yaşayan insanların,
çiftçiliği Çukurova’daki üreticilerden öğrendiğine işaret eden
Demirtaş, “Verimlilik artışından
tutun, ürün çeşitliliği bakımından
hep insanlarımıza örnek olmuşuzdur. Ancak örnek olmadığımız bir şey var. Anız yakmaktan vazgeçmemiz lazım. Mazot
yakmamak için anız yakıyorlar.
Vatandaşlarımız anızlarını yakıp,
hem çevreye hem toprağa zarar
veriyor. Son bir aydır bu konuda
yoğun şikayetler alıyoruz” diyekonuştu
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DUMANLAR BU
SICAKTA HİÇ
ÇEKİLMİYOR
Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olmak üzere polis ve jandarmanın,
köy köy, kasaba kasaba ve ilçe
ilçe gezerek, ‘anız yangınları’nın
önüne geçmeye çalıştığını anlatan Demirtaş, bu durumun önüne geçmeleri gerektiğini vurguladı. Demirtaş, “Adana çok nemli
bir il olduğu için buna bir de anız
yangınlarından kaynaklanan dumanlar eklendiğinde inanın hiç
çekilmiyor” ifadesini kullandı.
Toprağın da bir canlı olduğunu
kaydeden Vali Demirtaş, anız
yakılarak toprağın verimin düştüğünü, bir başka ifadeyle de
toprağın adeta öldürüldüğünü
anlattı. Demirtaş, “Uzun vadeli
düşünmeli, topraktan daha fazla verim almalıyız. Bu noktada
Adana’nın tarımından umutluyum” yorumunu yaptı. Demirtaş,
aşağı Seyhan Ovası’nı kapsayan bir milyon 750 bin hektarlık
alanın sulanması noktasında da
önemli adımlar atıldığını da sözlerine ekledi.
Hüseyin Sözlü
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü ise mısırın beyaz et üreten üreticiler için
en önemli besin kaynağı olduğunu anlatarak, “Mısır şu anda Türk
tarımı için, Türk ailelerinin sağlıklı
beslenmesi hususunda olmazsa olmaz girdimiz. Türkiye’de
hayvan sayımız hızla düştü. Her
köyde sürüler varken, sürüler
boşaldı. İthalata destek verildi,
canlı hayvan ithal edilmeye baş-
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landığında et 10-12 lira iken, şu
an etin geldiği nokta belli. Bugün mısırımız olmasa Türkiye’de
beyaz etçiler üretim yapamaz.
Türkiye’de beyaz et üretimi olmasa Türkiye büyük protein açığıyla karşı karşıya kalır. Mısır çok
önemlidir” ifadelerini kullandı.
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Zülfikar İnönü Tümer
CHP Adana Milletvekili

‘Mısır Hasat Şenliği’nde konuşan Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu
Doğru, Çukurova’daki ilk mısır
ekiminin, 1974 yılında Adana’da başladığını hatırlatarak,
bugün dekar başına bin 500 kilonun üzerinde verim alındığını
anlattı. Doğru, sadece 2016 yılında 6,4 milyon tonluk bir mısır
üretimi gerçekleştirildiğini, bunun da ‘dünyanın en kaliteli’ ve
‘GDO’suz ürün olduğuna dikkat
çeken Doğru, “Bu tablodan gurur duyuyor, çiftçilerimizin eline
sağlık diyorum” ifadesini kullandı.
Tarımsal desteklerin geç açıklanması nedeniyle mısırdan
umudunu kesen üreticilerin, pamuğa yöneldiği yorumunu da
yapan Doğru, özellikle Ege ve

ADANA TİCARET BORSASI
CHP Adana Milletvekili Zülfikar
İnönü Tümer, tarımın tıpkı milli
savunma ve milli eğitim gibi ‘milli
bir politika’ olması gerektiğinin
altını çizdi ve ardından da bunun
bir siyasi parti ayrımı yada yöntemi olmaması gerektiği uyarısında
bulundu. Tümer, tarımın stratejik
bir sektör olduğunu belirterek,
yoğun bir nüfusu bünyesinde
barındıran sektörün, istihdam
sorununu da yine kendi içinde
çözdüğünü anlattı.
Tümer, konuşmasını da şöyle
sürdürdü; “Tarımla uğraşan kesim, maalesef artık üretimden
kaçıyor. Çünkü kazanamıyor, bir
asgari ücretlinin kazandığı parayı dahi bir yıl içerisinde kazanıyor. Bu da köyden kente göçü,
kentlerdeki zor yaşam koşullarını doğuruyor. İthalatla bir yere
varamayacağımızı, bunun gerek
yem, gerek nişasta bazlı şekerde, gerekse de yağ sektöründe

günlük ekonomik enflasyon düzenlemeleri için çözüm gibi gözükse de üretimden uzaklaşan
çiftçilerimiz ve Türkiye’nin geleceği açısından çok ciddi sıkıntılar yaratabilir.”
Türkiye’nin mısırda kendi kendine yetebilen bir ülkeyken,
‘muhtaç ülke’ konumuna düşebileceği uyarısında bulunan Tümer, mısırdaki 6,4 milyon tonluk
üretimin, son bir yılda 5,9 milyon
tona gerilemesine dikkat çekti.
Tümer, “İthalattan; kendi topraklarımızda yetiştirebileceğimiz
bir üründen bahsediyoruz. Tıpkı
pamuk, ayçiçeği ve soya gibi.
İleri teknoloji ürünler üretip, yeni
istihdam alanları yaratıp, dövizi
ülke içinde tutarak, kendi üreticilerimizi desteklemeliyiz” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mısır yerine bu yıl pamuğun
tercih edildiğini, bu durumun
doğal bir sonucu olarak da mısır
üretiminin yüzde 8’lik bir düşüşle
5,9 milyon tona gerilediğini, aynı
durumun Adana için de geçerli
olduğunu dile getirdi.
Düşük rekolteye bağlı olarak
710-715 lira gibi net fiyatlardan
satılan mısırın, bugün 770-775
lira gibi brüt fiyatlardan alıcı bulduğuna işaret eden Doğru, fiyatların da rekolte kaybı nedeniyle
arttığını anlattı.

Mutlu Doğru
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı
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NÜD Başkanı Rint Akyüz de mısırdan 264 çeşit ürün üretilebildiğine dikkat çekerek, bu ürünün
ekonomiye katkısının çok büyük
olduğunu söyledi.
Bundan 10 yıl önce Türkiye’de
mısır üretiminin 1,5 milyon ton
civarında olduğunu belirten Akyüz, bu rakamın geçen yıl 6 milyon tona ulaştığını kaydetti.

Rint Akyüz
Nişasta ve Glikoz Üreticileri
Derneği Başkanı

Cihan Soyalp
TMO Alım Muhafaza Daire
Başkanı

TMO Alım Muhafaza Daire Başkanı Cihan Soyalp ise Türkiye
genelinde mısır üretim veriminin
düştüğünü, ancak bazı çiftçilerin
dekar başına 2 tona kadar verim
aldığını bildirdi. Soyalp, “Geçtiğimiz yıl 6,4 milyon ton olan mısır
üretiminin yüzde 8 düşüşle 5,9
milyon ton seviyesinde olmasını
bekliyoruz. Adana ülkemiz mısır
üretiminin yüzde 20’sini üretmekte. Geçen yıla göre Adana
bölgesinde verimde bir miktar
düşüş olmasına rağmen bazı
çiftçilerimiz 2 tona kadar verim
almışlar”
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TMO’nun geçen sene üreticiden
1 milyon 800 bin ton mısır aldığını belirten Cihan Soyalp, “Bu yıl
hasadın yoğunlaşmasını beklemeden 7 Ağustos itibarıyla tüm
iş yerlerimizde emanet alımına
başladık. Bugüne kadar 20 bin
ton alım yapmış bulunmaktayız.
Alımlarımızı randevulu yapıyoruz.
Bugünden sonra da yaklaşık
100 bin tonluk bir randevumuz
mevcut” bilgisini paylaştı.
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BİLGİÇ, “SEÇİMLER BİZİM İÇİN HİZMET YARIŞIDIR”

E

kim - Kasım ayı içerisinde
yapılacak oda – borsa seçimlerinin kendileri için hizmet yarışı olduğunu ifade eden
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Adana Ticaret Borsası Başkanı
Şahin Bilgiç, yapılacak seçimlerin üyelerine ve Adana’ya yakışır
bir seçim olmasını dilediğini belirterek “Belden aşağı saldırılar
bizim anlayışımızda yer almaz”
dedi. Adana Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak’ın açtığı ATB 53. Olağan
meclis toplantısında konuşan
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Adana Ticaret Borsası Başkanı
Şahin Bilgiç, “Bizim için seçimler hizmet yarışıdır. Borsa yöneticileri olarak bizler eserlerimizle,
yaptığımız icraatlarla konuşuruz.
Aslı astarı olmayan belden aşağı
saldırılar bizim anlayışımızda yer
almaz. Adana’nın birlik ve beraberliğine katkı yapmak en asli

görevimizdir. Ekibimiz bu şuur ve
idrak ile çalışıyor, bundan böyle
de çalışmaya devam edecektir.
Bu güne kadar Adana için gayret eden bölge oda ve borsalarımıza, meclis üyelerimize, genel
sekreterlerimize ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum”

VERİMLİ BİR DÖNEM
GEÇİRDİK
6 –8 Ekim 2017 de yapılacak
‘Adana Lezzet Festivali’ organizasyonunda yer almaktan mutlu
olduklarını da açıklayan Başkan
Şahin Bilgiç, “Bu festivalin Adanamıza katma değer getireceğine, ciddi katkılar sağlayacağına
inancım tamdır. Bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerimizin hasatları devam ediyor. Aynı
anda dört ürünün hasat edildiği
ülkemizde başka bir şehir yoktur.
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Bu verimli toprakların önemini ve
kıymetini biliyoruz. Hasadı yapılan tüm ürünlerin üreticilerimize,
borsa üyelerimize ve sanayide
bu ürünlerin kullanıcılarına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Borsa
Kompleksimiz Türkiye’ye örnek
olacak şekilde yapılıyor. Birkaç
gün içerisinde ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
şirketimiz üreticilerimiz ve üyelerimizin hizmetine geçecektir”

“

Adana’nın Birlik
ve Beraberliğine
Katkı Yapmak En
Asli Görevimizdir
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ANIZ YAKMAYIN, ENERJİYE DÖNÜŞEN TEKNOLOJİLERİ KULLANIN
Başkan Bilgiç, “Her hasat döneminde anız yakmakla ilgili bölgemiz ve ülkemizin sıkıntıları var. Anız yakan gerçekten geleceğini yakıyor. Anız yakmak çevre, sağlık ve toprak açısından zararlı. Yakılan anız
bütün şehri nefes alınamaz hale getiriyor. Anızı yakmadan onu gübreye çeviren teknolojiler var. En üst
noktada kullanılan bu teknolojiler devlet desteklerinden faydalandırılmaktadır. Buradan bütün üreticilerimize, tarım paydaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen anız yakmayın. Anızı enerjiye dönüştüren teknolojileri kullanın. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor. Allah herkesin kurbanını
kabul etsin.” diye konuştu.
Konuşmanın ardından ATB Meclis gündem maddelerine geçildi.
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MECLİS ÜYEMİZ ABDULLAH
KAÇAR, KARAKUCAK
GÜREŞLERİ AĞASI SEÇİLDİ
Meclis Üyemiz Abdullah KAÇAR,
Adana’nın Karaisalı ilçesi Kızıldağ
Yaylası’nda 2018 yılında 533.’sü düzenlenecek olan Geleneksel Kızıldağ
Karakucak Güreşleri’nin ağası seçildi.
Kendisini tebrik eder, ilimiz için hayırlı
olmasını dileriz.

AGİAD’DAN BORSAMIZA ZİYARET
Adana Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı Gülümsün
Adalı ve beraberindeki heyet Borsamızı ziyaret etti. Karşılıklı bilgi paylaşımı şeklinde geçen ziyarette Borsamızı temsilen Meclis
Başkanımız Sabahattin Yumuşak, Yönetim Kurulu Başkaınımız
Şahin Bilgiç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Osman Bağış
ve Genel Sekreterimiz T.Gökhan Öztürk hazır bulundular.
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MISIR HASADI BURUK BAŞLIYOR

T

OBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Üretici, hasat
dönemi öncesi gümrük
vergileriyle oynanmasını
istemiyor”

Mısır hasadının başladığı bu
günlerde yaşanan gelişmeler
nedeniyle basın açıklaması yayınlayan TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, üreticilerin mısır ekiminden hasat
dönemine kadar geçen sürede
çektikleri zorlukları bildiklerini,
üreticinin hasat dönemi öncesi
tarım ürünlerindeki (Mısır, Buğday, Arpa vb.) gümrük vergileriyle oynanmasını istemediğini
söyledi.
Başkan Bilgiç, açıklamasında
şunları söyledi;
“Bölgemizin ana ürünü olarak
tarlalardaki yerini alan mısır hasadı bugünlerde başladı. Hasadına başladığımız mısırın Şubat-Mart aylarında ekiminden,
Ağustos ayı başında başlayan
hasat dönemine kadar geçen
sürede üreticilerimizin ne kadar
emek verdiğini, alın teri döktüğünü, uykularının nasıl kaçtığını
çok iyi biliyoruz. Adana Ticaret
Borsası olarak diyoruz ki; çiftçimizin emek ve alın terinin ekonomiye dönüştüğü bu günlerde
üreticimiz, emeğinin karşılığını hakkıyla alsın. Tarlaya ektiği
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“

Üretici, Ülke
Ekonomisine
Üreterek Destek
Olmak İstiyor
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tohumu her türlü olumsuzluk
ve hava şartlarına rağmen binbir emek ve zahmetle Allah’a
emanet edip beklediği ürününden helal rızkını sağlasın. Bunu
sağlarken önüne yanlış uygulamayla hesapta olmayan olumsuz koşulların çıkmaması gerekir. Üreticilerimiz ürettiği bütün
ürünlerdeki kazançlarıyla hem
hayatlarını idame ettirmek, hem
de yaptıkları işi sürdürülebilir kılmak, gelişen teknolojiye ayak
uydurmak, eskiyen makine ve
ekipmanlarını yenileyerek kendilerinin ayakta kalmasını istemektedirler. Ve böylelikle amaçlarının
ülke ekonomisine üreterek en
büyük desteği vermek olduğunun şuurunu en iyi onlar idrak
ediyorlar.”

“

Üretici, Ürününü
Değerinde
Satmak İstiyor

Peki, üretici ne istiyor? Binbir
zahmetle ürettiği tarımsal ürünleri değerinde satmak istiyor. Her
hasat döneminde yaşanan benzer sıkıntıları bu hasat döneminde yaşamak istemiyor. Mısırın
maliyeti belli, bu maliyetin üzerine emeğinin, alın terinin karşılığını koymak istiyor. Aslında üretici
çok şey istemiyor. Hasat dönemi
öncesi tarım ürünlerindeki (Mısır,
Buğday, Arpa vb.) gümrük vergileriyle oynanmamasını istiyor.
Bunu bir ithal takvimine bağlayıp, tarım ürünlerinin hasadı ülkemizde tamamlandıktan sonra
ithalatına ihtiyaç duyulan ürünlerde gümrük vergilerde ayarlama yapılabilir. Buna kimsenin
itirazı olmaz. Mısır hasadı başlarken mısıra uygulanan gümrük
vergilerinin düşürülmesi üretici
aleyhine piyasa oluşmasına ve
istismara sebep olmuştur. Mısır

31

üreticisi bundan zarar görecektir. Bu uygulamanın yanlış olduğunu buradan bir kez daha ifade
etmek istiyoruz. Hayatını toprağa adamış, sadık yâri olarak toprağı görmüş bu ülkenin efendileri
olan köylülerimize, çiftçilerimize
bu mutluluğu çok görmeyelim.
2017 yılı mısır hasadının tüm tarım paydaşlarına bol, bereketli
ve kazançlı bir yıl olmasını diliyoruz.” dedi.
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TOBB MADENCİLİK MECLİSİ TOPLANTISI
TOBB Türkiye Madencilik Meclisi toplantısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Şahin
Bilgiç ve TOBB Türkiye Madencilik Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu’nun katılımıyla
TOBB’da yapıldı.

T

oplantıda konuşan Şahin
Bilgiç, Sektör Meclislerinin,
sektörde faaliyet gösteren en
büyük firmalarla ilgili bakanlık ve
kamu idaresinin temsil edildiği
en önemli sektörel istişare platformu olduğunu belirterek, “Burada özel sektör ile kamu idaresi, bir araya geliyor, aynı masa
etrafında istişare ediyor. Sorunları tartışıyor, birlikte çalışarak
çözüm önerileri hazırlıyorlar. Mutabık kalınan öneriler, hükümete
ve Meclise aktarılıyor. Bu sayede
hem ortak aklın devreye girmesi sağlanıyor, hem de sektörün
yol haritası uzlaşıyla belirleniyor.
Sektör meclislerimiz tarafından
hazırlanan görüşler, kamunun
mevzuat hazırlama sürecine
de büyük katkı sağlıyor. Biz de
TOBB olarak, sektör meclislerinden gelen önerileri, ilgili makamlara taşımak için çok sayıda
faaliyet gerçekleştiriyoruz. Ba-

kanlıklar nezdinde konuları gündeme getiriyoruz” dedi.
Meclislerden gelen talepler doğrultusunda, konferans, çalıştay,
seminer gibi faaliyetler düzenlediklerine değinen Bilgiç, “Tüm
sektörleri bir araya getirdiğimiz
ekonomi şuralarında, Hükümetimizle düzenli aralıkla bir araya
geliyoruz. İşte en son 7 Şubat
2017’de, sayın cumhurbaşkanımız başkanlığında, başbakanımızın ve 11 bakanımızın katılımlarıyla
gerçekleştirdiğimiz
ekonomi şurasında, görüş ve
önerilerimizi dile getirme imkânı
bulduk” şeklinde konuştu.
Türkiye madencilik meclisinin
önemli çalışmalara imza attığına
dikkat çeken Şahin Bilgiç şöyle
devam etti: “Bugün sizin burada,
sektörümüzün asli temsilcileriyle
bir araya gelmeniz, bizlere cesa-

32

ret ve moral veriyor. Daha iyi işler
yapmamız için bizleri yüreklendiriyor. Son dönemde Hükümetimiz, ekonomiyi canlandırmak,
istihdamı ve yatırımları artırmak
üzere, sizin de bizzat içinde yer
aldığınız, pek çok yeni girişim
başlattı. Sektör Meclislerinde ve
ekonomi şuralarında dile getirdiğimiz konuların önemli bir kısmının bu paketlerde yer aldığını
gördük. Bu vesileyle, başta size,
bakanlığımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.
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Bugün de sizin başkanlığınızda
sektör meclisimizde önemli gündem maddelerini görüşeceğiz.
Sizin liderliğinizde ve desteklerinizde, bu konuları da çözüme
kavuşturup, sektörümüzün gelişimine yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum” dedi.

Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü de madencilik sektörü sadece Türkiye için değil, tüm
dünya için son derece stratejik
anlamlar taşıdığını vurgulayarak,
“Madencilik açısından Türkiye
şanslı bir ülkedir. Dünyada üretilen 50’yi aşkın maden çeşidinin
30’una sahip bulunmaktayız. Bu
toplantının ana konusu olan doğaltaş ve mermer potansiyelimiz
hakkında, sizlerle birtakım bilgileri
paylaşmak istiyorum: Jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele sahip ülkemizde, son verilere
göre 4 milyar metreküp işletilebilir
mermer, 2,8 milyar metreküp işletilebilir traverten, 1 milyar metre-

küp granit rezervi bulunmaktadır.
Bu değerlere göre Türkiye, dünya doğal taş rezervinin yaklaşık
%40’ına sahiptir. Rezervlerimiz,
bu çeşitlilikle birlikte değerlendirildiğinde; sektörün önemli bir
istihdam kaynağı olduğu da görülecektir” dedi.
Türkiye’nin maden ihracatında
ilk sırada doğal taşın yer aldığını belirten Bakan Özlü, modern
mermer üretim yöntemlerine geçildiğini, mermer işleme kapasitesinin büyüdüğünü söyledi.
Üretim Reform Paketinin üretmek isteyen tüm kişilere, firmalara ve sektörlere büyük fırsatlar
sunduğunu anlatan Özlü, “Sizlerin de bildiği gibi, yürürlükte
olan teşvik sisteminde, madencilik yatırımları ve bazı madenlerin girdi olarak kullanıldığı enerji
yatırımları, öncelikli yatırımlar
kapsamındadır. Madencilik yatırımlarına; KDV istisnası, gümrük
vergisi muafiyeti, vergi muafiyeti,
sigorta primi işveren muafiyeti,
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yatırım yeri tahsisi, faiz desteği,
belediye imar bina inşaat harçları
muafiyeti, damga vergisi muafiyeti gibi destekler vermekteyiz.
Ayrıca KOSGEB’in, maden ve
taş ocakları işletmelerine yönelik
uzun vadeli kredi, hibe ve sıfır faizli kredi desteği devam etmektedir” dedi.
Toplantıda, Türkiye Madencilik
Meclisi Üyeleri Sabri Karahan ve
Turgut Çopuroğlu Türkiye Madencilik ve Mermer Sektörüne
ilişkin birer sunum gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendirdi.
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ADANA HEYETİ
ANKARA’DA
Aralarında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Şahin
Bilgiç ve Borsamız Meclis Başkanı Sabahattin
Yumuşak’ın da bulunduğu Adana Heyeti,
Ankara’da AB Bakanı Ömer Çelik ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nu
ziyaret etti.

V

ali Mahmut Demirtaş,
Adana
Milletvekilleri
Fatma Güldemet Sarı,
Mehmet Şükrü Erdinç, Necdet
Ünüvar, Tamer Dağlı, Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İlçe Belediye
Başkanları, aralarında TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç’in ve Borsamız Meclis
Başkanı Sabahattin Yumuşak’ın
da bulunduğu kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden
oluşan “Adana Heyeti” Ankara’da AB Bakanı Ömer Çelik ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret etti.

AB Bakanı Ömer Çelik “Birlik ve
beraberlik içinde Adana’mızın
standartlarını yükseltmek için ortak akıl üretmeye devam edeceğiz. İnsanımızın yaşam kalitesini
yükseltmek birinci hedefimiz”
dedi.
Vali Mahmut Demirtaş ise, konuşmasında kentin gelişip kalkınması doğrultusunda gösterdiği ilgi ve duyarlılığın yanı sıra,
Adana’nın sorunlarının çözümü
noktasında gösterdiği çaba ve
duyarlılıktan dolayı AB Bakanı
Ömer Çelik’e teşekkür etti.

İlk olarak Avrupa Birliği Bakanı
ve Başmüzakereci Ömer Çelik’i
ziyaret eden ‘Adana Heyeti’ ile
bir araya gelmekten duyduğu
memnuniyeti belirten, AB Bakanı Ömer Çelik, Adana için önümüzdeki dönemde yapacaklarını
kapsamlı bir biçimde değerlendirdiklerini söyledi.
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JÜLİDE SARIEROĞLU’NA
ZİYARET
Adana Heyeti, AB Bakanı Ömer Çelik’i ziyaretin
ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nu, makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik konusunun, toplumun tamamını ilgilendirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Jülide Sarıeroğlu’nu yeni görevinden dolayı tebrik
ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu ve
başarılar diledi.

Vali Mahmut Demirtaş’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na, Adana Valiliği
olarak kentteki çalışma yaşamı ve istihdamın arttırılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler verdiği ziyaret, heyette bulunanların dilek
ve temennisiyle son buldu.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer
Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu, Ankara’da bulunan Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Necdet Ünüvar,
Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü, Adana İlçe Belediye Başkanları,
aralarında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç’in ve
Borsamız Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak’ın
da bulunduğu kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu “Adana Heyeti” ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı konuşmada, Adana doğumlu olmasından dolayı kentin sosyal ve ekonomik durumunu yakından bildiğini söyledi ve Bakanlığın tüm
birimleri olarak, üstlendikleri görevin sorumluluğu- Avrupa Birliği Bakanımız ve Başmüzakereci Sayın
nu en iyi şekilde yerine getirmede gayret göstere- Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
ceklerini ifade etti.
Sayın Jülide Sarıeroğlu, Adana Heyeti ile birlikte
gerçekleştirdikleri akşam yemeği, Adana’nın daha
da gelişmesi ve kalkınması, kentin mevcut projelerinin tamamlanması ile yeni projelerin desteklenAdana’ya Destek Artacak
mesi konusunda fikir birliğine varılarak, karşılıklı
sohbet içerisinde devam etti.

“
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ADANA İÇİN EKONOMİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DÜZENLENDİ

A

dana Valisi Mahmut Demirtaş’ın
Başkanlığında, Adana Valiliği Toplantı Salonu’nda Ekonomi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali
Yardımcısı Mustafa Yavuz, Çukurova Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsamız Yönetim Kurulu
Başkanı Şahin Bilgiç, Sanayi Odası Başkanı Zeki
Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe,
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Nihat Sözütek, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye
Başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işadamları katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana’nın her anlamda gelişmesi için
vatandaşların ve kurumların öneri ve isteklerine
azami ölçüde hassasiyet gösterdiklerini söyledi.
2017 yılı içerisinde, “Vatandaşla Buluşma” başlığında muhtarlarla ve vatandaşlarla düzenli bir
biçimde bir araya geldiklerini dile getiren Vali
Demirtaş, “Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip
çözüm bulmaya gayret gösterdik. “Vatandaşla

Buluşma” toplantılarının benzerlerini, iş ve çalışma
hayatının temsilcileri ile her zeminde gerçekleştirme
gayreti içerisinde olduk. 2017 yılında kurum temsilcileri ile ekonomiyi ilgilendiren 50’ye yakın toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarla, iş dünyamızın
kıymetli temsilcilerini, aynı masa etrafında toplayıp
ekonomik koordinasyonu sağlamayı amaçladık. Bu
toplantıların sonuçlarını ve 6 aylık genel değerlendirmemizi yapmak üzere bugün bir araya geldik” dedi.
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Vali Demirtaş, son 15 yılda ülke ekonomisinin gösterdiği performans, içerden ve dışardan birçok
kez baskı altına alınmaya çalışıldığını belirterek,
“Son olarak 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye
ekonomisini kriz ortamına sürüklemeyi amaçlamış, ancak hükümetimizin aldığı tedbirler, teşvik
paketleri ve düzenlemelerle bertaraf edilmiştir.
2016 yılı sonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda tüm paydaşların görüşü alınarak
“Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi” oluşturulmuştur. Bu belge ile ilimizin yatırım, destek
ve tanıtımına ilişkin gündemi somutlaştırılmıştır.
Somutlaştırılan yatırım ve desteklerin takibi ve ihtiyaç varsa koordinasyonu üzerinde de hassasiyet gösterilmesini tüm paydaşlardan beklediğimi
özellikle ifade etmeliyim. Zira bu, memleket meselesidir. Tüm kesimler, elini taşın altına koymak
zorundadır. Bildiğiniz gibi kamu yatırımlarının takibini, il koordinasyon kurulu eliyle yapmaktayız.
Kamu yatırımları dışındaki faaliyetlerin koordinasyonunu ise bugün ve sonrasında düzenli olarak
gerçekleştireceğimiz ekonomi değerlendirme
toplantıları ile sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

mak isterim. Adana, bu yıl “Cazibe Merkezlerini
Destekleme Programı”na dahil edildi. Başvuru için
kısa bir süre olmasına rağmen 108 proje başvurusu aldık. Bugün konuşacağımız birçok faaliyetin
de bu kapsamda projelendirildiğini gördük. Bu,
Adana’da önemli bir proje kapasitesi olduğunu
da bizlere gösterdi. Projelerin bir kısmı bütçe kısıtı nedeniyle geçmeyebilir. Ancak elimizde projeler
olduktan sonra yeni kaynaklar, yeni fonlar mutlaka
bulunacaktır” diye konuştu.

ADANA’DA LEZZET FESTİVALİ
DÜZENLENECEK
Ocak ayında gerçekleştirdikleri geniş katılımlı toplantıda, yatırım altyapısına ilişkin faaliyetlerin ön
plana çıktığını hatırlatan Vali Demirtaş, “Ceyhan
Enerji İhtisas Bölgesi, Ceyhan OSB, Hacı Sabancı OSB’nin genişlemesi gibi konularla birlikte, Gıda OSB, Tarım OSB ve Ayakkabıcılar Sitesi
gibi yeni konular gündeme gelmişti. Geçen bu
süre zarfında bu konularla ilgili önemli aşamalar
kaydedilmiştir. Alt yapı faaliyetleri dışında, beşeri
sermayenin geliştirilmesi, yatırım tanıtımı, AR-GE
ve İnovasyon, girişimcilik ve bürokrasiye yönelik
faaliyetlerde önemli gelişmeler yaşandı. Ayrıca
gastronomi turizmine yönelik çalışmalar, yeni girişimcilerin ortaya çıkması, üniversite öğrencilerinin
sanayide staj yaparak nitelikli iş gücü oluşturması
bizim de üzerinde durduğumuz konular arasındadır. Öte yandan Adana’nın bir lezzet kenti olması
için de çalışmalarımız olacak. Ekim ayında Valilik himayesinde ilgili kesimlerle birlikte, bir lezzet
festivali yapmayı planladığımızı buradan duyur-
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“GÜNEY ADANA KALKINMA PROJESİ” BÖLGENİN SOSYAL,
EKONOMİK VE KÜLTÜREL OLARAK KALKINMASINI SAĞLAYACAK
Vali Demirtaş, Cazibe Merkezlerini Destekleme
Programına değinerek, “Adana için fevkalade
önemsediğim, üzerinde hassasiyetle durduğum,
“Güney Adana Kalkınma Projesi”ne ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yaklaşık 464 bin nüfusu
barındıran Güney Adana, Türkiye’deki 38 ilden
daha büyük bir nüfus hacmini barındırmaktadır.
Bu sebeple “Güney Adana Kalkınma Projesi”,
bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, Güney Adana bölgesinde eşzamanlı olarak hayata
geçecek ve güçlü bir ortaklık yapısına sahip çatı
proje ile bu proje kapsamında 38 alt proje fikrini
barındırmaktadır. Proje fikirleri geliştirilirken Güney Adana’da eğitim, sağlık, yoksulluk, güvenlik
ve sosyal bütünleşme olmak üzere beş eksende
sorunlar ve ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Projeler, yürütücü kurumların özkaynakları ile SODES vb. fon
kaynaklarını değerlendirmeye yönelik esneklikte
olgunlaştırılmaktadır. Projelerde yer alan faaliyetler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, STK’lar
gibi kentimizin önemli aktörlerince yürütülecektir”
dedi.

2023 vizyonunun yerel yansıması olarak Adana’nın üzerine düşeni yerine getirmek üzere her
anlamda harekete geçtiğine işaret eden Vali Demirtaş, “Değişen dünyada Adanalı hemşerilerimizin değerleri ve beklentileri doğrultusunda yapısal
dönüşümleri gerçekleştirip ekonomik refah ve huzur düzeyini arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Bugüne
kadar olduğu gibi bugünden sonra da ekonomi
ile ilgili gerçekleştireceğimiz faaliyetleri, atacağımız adımları iş dünyamızla istişare ederek, ortak
aklı hakim kılarak atacağız. Yürütülen bu çalışmaların meyvesini yakın zamanda alacağımıza,
tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesile ile Ekonomi
Değerlendirme Toplantısı’na katılımınız ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor,
sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde
konuştu.
Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasının ardından
iş dünyası temsilcileri ve katılımcılar, kentin “Ekonomi Değerlendirme Toplantısı” konusunda düşüncelerini dile getirerek, kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
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YÖNETİM KURULUMUZ BORSA
KOMPLEKSİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE
İNCELEDİ
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsamız Yönetim
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Borsamız Meclis
Başkanı Sabahattin Yumuşak, Borsamız Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Bağış, Borsamız
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Rende
Şendağ, Borsamız Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit
Tezcan ve Yasin Milli ve Borsamız Genel Sekreteri
T. Gökhan Öztürk Borsa Kompleksimizi ziyaret
ederek incelemede bulundular.
İnceleme esnasında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
ve Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Bilgiç, Lisanslı Depolarımızın hizmete girdiğini
ve bu hizmetin bölgemiz açısından çok büyük bir
şans olduğunu dile getirdi. Borsa Kompleksimizin
bölgemizin ve ülkemizin göz bebeği haline geldiğini
sözlerine ekledi.

40

2017 / SAYI 75

2017 / SAYI 75

ADANA TİCARET BORSASI

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI
BAŞKANI ŞERAFETTİN AŞUT’TAN
BORSAMIZA ZİYARET
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Şerafettin Aşut, Borsamızı ziyarette bulundu.
Ziyaret esnasında Borsamızı temsilen TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Bilgiç ve Genel Sekreterimiz T.Gökhan Öztürk
hazır bulundular.
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“ADANA LEZZET FESTİVALİ” TOPLANTISI VALİ
DEMİRTAŞ’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Festivale ilişkin hazırlıkların tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği
toplantıya, Vali Demirtaş’ın yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Belediye
Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ticaret
Odası Başkanı Atilla Menevşe, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, İl
Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ve diğer paydaşlar katıldı.

V

aliliğin
himayelerinde,
paydaşlarla
gerçekleştirilen hazırlıklara ilişkin
sunum yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, 6-7 ve
8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan” Adana Lezzet Festivali”nin, kentin tanıtımına önemli
katkı sağlayacağına olan inancını vurguladı.
Vali Demirtaş , bu festival ile kentin doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin yanı sıra zengin
mutfağının ve yemek kültürünün
tanıtımının da yapılacağını ifade
etti. Vali Demirtaş festival ile ilgili
yaptığı konuşmada şu ifadelere
yer verdi; “Bugün Adana Lez-

zet Festivali ile kent kültürümüze önemli bir köşe taşını daha
ekliyoruz. Adana Lezzet Festivali, şimdiden şehrimize ve tüm
Adanalılara hayırlı, uğurlu olsun.
Adana, binlerce yıllık tarihi geçmişi ile insanlığın önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Bu
tarihsel derinlik, birçok kültürel
zenginliği de beraberinde getirmektedir. Bu kültürel çeşitliliğin
en önemli unsurlarından birisi de
yemek kültürüdür. Meşhur Adana kebabı, şalgam suyu, analı
kızlı çorbası, mumbar dolması, şırdanı, içli köftesi, karakuş
tatlısı ve bici bicisi başta olmak
üzere Anadolu’nun vazgeçilmez
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lezzet duraklarından biri olan
Adana’mıza yakışır bir festival
düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz.”
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“Adana’mıza
Yakışır Bir Festival
Düzenlemenin
Heyecanını
Yaşıyoruz.”
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Adana Mutfağı,
Festival Sayesinde
Şöhretini Torosların
Ötesine Taşıyacak

lere, tatlılara dahi patent alma
telaşına düşmüşken, bizler de
Adana lezzetlerini koruma altına almalı ve yemek kültürümüze
sahip çıkmalıyız.”

“Adana Lezzet Festivali kapsamında, Adana mutfağından
örnekleri, katılımcıların beğenisine sunacağız. Aşçılarımız
Adana’nın birbirinden güzel yemeklerinin püf noktalarını da ziyaretçilerle paylaşacaklar. Birbirinden leziz tatları bünyesinde
barındıran Adana mutfağı, festival sayesinde şöhretini Torosların ötesine taşıyacak. Festivaller,
bir tür ticaret ve finans vitrinidir.
Bu vitrinin canlı ve göz alıcı olması, kentin ulusal ve uluslararası pazara taşınması açısından
büyük önem taşımaktadır. Bizler Adana’yı her alanda çekim
merkezine dönüştürmek, ulusal
ve uluslararası düzeyde “marka
şehir’’ yapmak ve için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanında milletler
kendilerine ait olmayan yemek-

Festivalin
Düzenlenmesinde
Emeği Geçen ve
Destek Veren
Herkese Teşekkür
Ediyorum
Kentin bütün paydaşlarıyla işbirliği yaparak Adana Lezzet Festivali’nin her yıl düzenlenmesi,
uluslararası platforma taşınması
ve geleneksel hale dönüştürülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade
etmek istiyorum. Adana’nın farklı
lezzetlerini bir araya getiren, Çukurova’nın birbirinden leziz yemeklerini tatma fırsatı bulacağınız; sektörün tüm paydaşlarını
bir araya getirecek Adana Lezzet Festivali’nin, kentimize hayır
ve bereket getirmesini temenni
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ediyorum. Bu vesile ile Adana
Lezzet Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçen başta festival
komitesine, belediye başkanlarımıza, kamunun ve sivil toplumun
kıymetli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle
ve saygıyla selamlıyorum.”
Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı,
festivalin amacına ulaşması ve
katılımın en iyi şekilde sağlanması için yapılması gerekenlerin ele
alınmasıyla sürdü.
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ADANA LEZZET FESTİV

B

ir festivaller ve karnavallar kentine
dönüşen Adana´da, dünyaca ünlü

enfes yemeklerini ve kebap çeşitlerini
tattırmak için 6-7-8 Ekim 2017 tarihlerinde Adana Lezzet Festivali düzenlenecek.
Adana Lezzet Festivali ülkenin en
önemli seyahat acentelerinin de tur
programlarına

dahil

oldu.

Turizm

acentaları tarafından büyük ilgi ile karşılanan festivale bu turlarla gelecek
konuklar, Adana´nın kültürel zenginliklerini öğrenecek, tarihi mekanlarını gezecek, Adana´ya has yöresel lezzetleri
tatma fırsatı bulacak ve etkinlikler ile
eğlenceli zaman geçirecekler.
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VALİNE HAZIRLANIYOR

A

danalı aşçılar, gastronomi turizminde Çukurova´nın başkentini öne çı-

karmayı hedefleyen Adana Lezzet Festivali´ne damga vurmak için kolları sıvadı.
Adana´nın eşsiz lezzetlerini Anadolu´nun
dört bir yanında başarıyla tanıtan Adana
Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), 6-7-8 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek Adana Lezzet Festivali´nde
yöreye özgü yemekleri ve tatlıları ziyaretçilere ikram etmek üzere şimdiden hazırlıklara başladı.

45

ADANA TİCARET BORSASI

BASINDA BORSAMIZ
(TEMMUZ 2017)
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BASINDA BORSAMIZ
(TEMMUZ 2017)
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BASINDA BORSAMIZ
(AĞUSTOS 2017)
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BASINDA BORSAMIZ
(AĞUSTOS 2017)
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2016-2017 TEMMUZ AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
MÜSTAHSİL ORTALAMA FİYATLARI (TL)

1,535

2,000
1,500

1,654

1,001

0,898

1,000
0,500
0,000

BUĞDAY

AYÇİÇEĞİ(YAĞLIK)

2016 Ort. Fiyat

2017 Ort. Fiyat

2016-2017 TEMMUZ AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
TACİR ORTALAMA FİYATLARI (TL)

1,672
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

1,551
1,022
0,921

0,876

0,781

BUĞDAY

AYÇİÇEĞİ(YAĞLIK)

MISIR

2016 Ort. Fiyat

2017 Ort. Fiyat

2016-2017 TEMMUZ AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
İŞLEM MİKTARLARI (TON)
174.087
180.000

141.002

160.000
140.000

109.426

120.000
100.000

62.396

80.000

38.916

60.000
40.000

12.730

3.485 1.380

20.000
0

BUĞDAY

YAĞLI TOHUMLAR

MISIR

2016 Miktar (ton)

50

2017 Miktar (ton)

TEKSTİL
HAMMADDELERİ

2017 / SAYI 75

ADANA TİCARET BORSASI

2016-2017 AĞUSTOS AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
MÜSTAHSİL ORTALAMA FİYATLARI (TL)

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

1,532

1,651

0,992
0,899
0,732

0,675

BUĞDAY

AYÇİÇEĞİ(YAĞLIK)

MISIR

2016 Ort. Fiyat

2017 Ort. Fiyat

2016-2017 AĞUSTOS AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
TACİR ORTALAMA FİYATLARI (TL)

2,000

1,551

1,670

1,004

1,500

0,925
0,757

0,702
1,000
0,500
0,000

BUĞDAY

AYÇİÇEĞİ(YAĞLIK)

MISIR

2016 Ort. Fiyat

2017 Ort. Fiyat

2016-2017 AĞUSTOS AYINDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN
İŞLEM MİKTARLARI (TON)
320.654
350.000
300.000
211.466

250.000

149.540 173.476

200.000
150.000
64.651
100.000

47.904
2.762

50.000
0

BUĞDAY

YAĞLI TOHUMLAR

MISIR
2016 Miktar (ton)

2017 Miktar (ton)

51

453

TEKSTİL
HAMMADDELERİ

LİSANSLI DEPOLARIMIZ
ÜYELERİMİZİN
HİZMETİNDE
İncirlik Cumhuriyet Mahallesi İncirlik Bulvarı No:442
Yüreğir/Adana

