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Saygıdeğer Üyelerimiz,
Ülkemizde faaliyet gösteren 113 ti-

caret borsası içerisinde işlem hacmi, 
sunulan hizmetler ve yaptığı projelerle 
adından sürekli söz ettiren Ticaret Bor-
samız, ilimizin plakası gibi her zaman ilk 
sırada olmaya devam ediyor. Siz değerli 
üyelerimiz ve paydaşlarımız için göster-
miş olduğumuz çaba ve gayretlerimiz 
her yıl artarak devam edecektir.

2018 yılı TÜİK verilerine göre Adana, 
Türkiye’nin soya fasulyesi üretiminin 
yaklaşık %57’sini, yerfıstığı üretiminin 
yaklaşık %57’sini, narenciye üretiminin 
yaklaşık olarak %29’unu, karpuz üreti-
minin yaklaşık %34’ünü ve mısır üre-
timinin de yaklaşık %15’ini karşılam-
aktadır. 2018 yılındaki tescil verilerine 
göre Ticaret Borsamızın yaklaşık 9,31 
milyar TL olan işlem hacminin yaklaşık 
olarak %33’ünü hububat ve hububat 
ürünleri oluştururken, tekstil hammad-
deleri toplam işlem hacminin yaklaşık 
olarak %11’ini, yağlı tohumlar yaklaşık 
olarak %9’unu ve yaş-kuru meyvel-
er de %9’unu oluşturmaktadır. İlimiz-
in tüm bu tarımsal üretim potansiyeli 
göz önünde bulundurularak, Yeni Bor-
sa kompleksimiz, bölge, ülke tarımı ve 
ekonomisi için katma değer yaratmak 
amaçlanmıştır. Elektronik Alım-Satım 
Salonumuz; üyelerimizin elektronik or-
tamda seanslara katılımlarını sağlayan, 
bilgilendirme ekranları, dokunmatik 
özellikteki bilgisayarları ile entegre bir 
sistem özelliğindedir. Sistem içerisinde 
en son teknoloji ile donatılmış bilgisa-
yarlar, sunucular ve ekranlar yer almak-
tadır. Bütün bu yatırımlarla Borsaların 
asli görevi olan, alıcı ve satıcıyı buluştur-
ma işlevini yerine getirerek, üreticinin 
ürününe en iyi fiyattan alıcı bulması, 
sanayicinin hammaddeye hızlı erişmesi 
sağlanmıştır. 

Lisanslı depolarımız üreticilerimizin 
alın teri olan mahsullerinin sağlıklı de-
polanması ve ticareti açısından büyük 
öneme haiz durumdadır. Bugün için Tür-
kiye genelinde lisanslı depo kapasitesi 
4,5 milyon ton seviyesine ve lisans alan 
firma sayısı 88’e ulaşmıştır. Lisans alan 
firmaların 11’i Adana’mızda yer almakta 
olup Adana’nın toplam lisans kapasite-

si 494.830 ton seviyesindedir. Adana’nın 
lisanslı depolama kapasitesi Türkiye’nin 
yaklaşık olarak %11’ini oluşturmaktadır. 
Ticaret Borsamızın 50 bin ton kapasite-
li lisanslı depolarında mısır ve buğday 
depolanmaktadır. Bu durum da gösteri-
yor ki Yeni Borsa Kompleksimiz projesi 
ve vizyonu ile hedefine kısa bir sürede 
ulaşmıştır. Üyelerimiz ve üreticilerim-
izden lisanslı depolarda muhafaza edil-
mek üzere gelen ürünlerin analizler-
inin yapıldığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Sını-
flandırıcı Laboratuvarımız bulunmak-
tadır. Adana Ticaret Borsası olarak Yet-
kili Sınıflandırıcı Laboratuvar hizmetini 
bir merkez ve dört şube olmak üzere 
ilimizde yer alan beş farklı lisanslı dep-
oda vermekteyiz. TÜRİB acentesi olarak 
gerçek ve tüzel kişi yatırımcı kayıtlarımız 
devam etmekte olup sizleri bir kez daha 
modern çağın gereği olan bu platforma 
kayıt olmaya davet ediyoruz.

Ticaret Borsamızda TSE EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygu-
lanmaktadır ve Ticaret Borsamız TOBB 
Akreditasyon Sistemi’ne göre akredite 
borsa olup üyelerine Beş Yıldızlı hizmet 
sunmaktadır. Ticaret Borsamız ayrıca 
dünyanın pamukta tek üretim standardı 
olan ve sürdürülebilir pamuk üretimini 
ön plana çıkartan Better Cotton Pamuk 
Standardı’nın uygulanması konusunda 
Üretici Birim görevi üstlenen ilk ticaret 
borsasıdır. 2013 yılından bu güne Ticar-
et Borsamız, dünyanın en büyük tekstil 
firmaları tarafından talep edilen Better 
Cotton üretiminde, bölgemizdeki çiftçil-
erle doğrudan çalışmalar yapmaktadır. 
Ayrıca bu yıl sonunda; Çukurova’nın 
sembolü, Türk filmlerine konu olan ve 
logomuzda yer alan beyaz altınımız için 
coğrafi işaret almış olacağız.

Tüm bu hizmetleriyle Adana Ticar-
et Borsamız, siz değerli üyelerimize en 
iyi hizmeti verirken hem ilimiz hem de 
bölgemize katmadeğer sağlamaya de-
vam etmektedir. Bu vesile ile karşılay-
acağımız 2020 yılının ülkemiz, bölgemiz 
ve ilimiz için bereketli bir yıl olmasını ve 
tüm insanlığa huzur, saadet ve mutlu-
luklar getirmesini diliyor, saygılar sunuy-
orum.

Şahin Bilgiç
Yönetim Kurulu Başkanı
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Adana İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş Ticaret Borsamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şahin Bilgiç ile 
görüştü. Elektronik Alım-Satım Salonumuz ve birimlerimizi gezen Sn. Aktaş, böyle bir hizmet merkezini Adana’ya kazandıran 
Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize teşekkür etti.

 İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN TİCARET 
BORSAMIZA  ZİYARET

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necla 
Küçükçolak ve beraberlerindeki heyet, Ticaret Borsamızı ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Meclis Başkanımız Osman Bağış ve Genel Sekrete-
rimiz T. Gökhan Öztürk ile istişarede bulundular.

TMO GENEL MÜDÜRÜ’NDEN 
TİCARET BORSAMIZA ZİYARET



İl genelinde gerçekleştirilen istih-
dam çalışmalarına yönelik değerlen-
dirmelerin yapıldığı İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2019 Yılı 4. 
Olağan Toplantısı Vali Mahmut Demir-
taş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 
Adana Öğretmenevinde gerçekleştiri-
len toplantıya Yönetim Kurulu Başka-
nımız Şahin Bilgiç, Vali Yardımcısı Zafer 
Öz ve İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda; Adana’nın genel eko-
nomik durumu, Adana’da gerçekleşen 
ekonomik gelişmeler ile ilin istihdam 
verilerinin yanı sıra; kentte İŞKUR ta-
rafından yürütülen aktif iş gücü prog-
ramları değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
yıllık tarımsal üretimi ve istihdam faa-
liyetleri hakkında değerlendirmelerde 
bulunulmasının ardından Vali Demir-

taş; Adana’nın zengin yatırım potan-
siyelinin olduğunu ifade ederek bu 
gücün en verimli şekilde değerlendiril-
mesi ve istihdam gücünün daha da art-
tırılması için her türlü çalışmayı des-
teklemeye hazır olduklarını kaydetti. 

Toplantı, kurul üyelerince gündem 
maddelerinin değerlendirilmesi ve 
görüş alışverişinde bulunulmasının ar-
dından sona erdi.

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU 
2019 YILI 4.OLAĞAN TOPLANTISI  

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Yapılan ortak açıklamada, “81 İl’de 
aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla 
birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler 
aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dün-
ya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 
Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Ba-
rış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât 
başlatmıştır.

Amaç, hem ülkemiz sınırlarının gü-
venliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve 
bölge ülkeleri için tehdit oluşturan te-
rör koridorunu ortadan kaldırmaktır. 
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi 
terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye 

halkını teröristlerin baskı ve zulmünden 
kurtarmak, bölgede huzur, güven ve ba-
rış ortamını yeniden tesis etmektir. Biz-
ler devletimizin aldığı bu kararın arka-
sındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, 
uluslararası kurallardan doğan hakkını 
kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, ev-
rensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Gü-
velik Konseyi terörle mücadele kararları 
ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru 
müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıl-
mıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, 
egemenliğine ve siyasi birliğine saygı 
gösterilmektedir. Dolayısıyla bu ha-

rekât, meşrudur ve uluslararası hukuka 
uygundur.

Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda 
sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü 
unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerin-
de taciz ve hasmane eyleme maruz kal-
mıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde 
ve Suriyelilere yönelik de saldırılar dü-
zenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın 
da terör örgütlerinin giderek artan in-
san hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz 
ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri 
sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu 
çok iyi görmelidir ki; masum insanları 

TiCARET BORSAMIZDAN BARIŞ PINARI 
HAREKATI’NA TAM DESTEK

Aralarında Ticaret Borsamızın da yer aldığı Adana’daki TOBB’a bağlı oda, borsalar, kadın 
ve genç girişimciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kurumları Türk Silahlı Kuvvetleri tara-
fından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini açıkladı.



katleden ve ülkemizin güvenliğine de 
açık tehdit oluşturan terör gruplarına 
sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kal-
kanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp 
devam eden tüm bu operasyonlarıyla 
Türkiye, terör örgütlerine ve destekçi-
lerine gereken cevabı en güçlü şekilde 
vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin 
ve masumların korunmasına azami dik-
kat gösterilmektedir. Zaten bunu hem 
Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı ha-
rekâtlarında da gösterdik. 
Önceden terörün hâkim 
olduğu bölgede hayat nor-
male döndü, barış ve huzur 
geldi.

Yurtlarını terk etmek zo-
runda kalmış Suriyelilerin 
geri dönüşüne de zemin hazırlamış ol-
duk. Türkiye’nin elinden gelen tüm im-
kânlarını bu bölgeler için nasıl seferber 
ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. 
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını 
ve insanları imar edemeyenler, yeryüzü-
nü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak 
yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olma-
dık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzur-
dur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin te-
rörle mücadeleye dönük çabaları, etnik 

ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, 
insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki 
PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nede-
niyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin 
geri dönüşlerinin önünü açacak, Suri-
ye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin 
korunmasına da katkıda bulunacaktır. 
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her 
harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve 
mağdur durumdaki yerel halk tarafın-
dan desteklenmektedir. Tüm bu gerçek-

ler ışığında, uluslararası camiayı, teröre 
karşı ortak duruş sergileme ve evrensel 
insan haklarını bu bölgede hâkim kılma 
yönünde niyetlerini açık bir şekilde gös-
tererek, ülkemize destek vermeye davet 
ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin 
bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye 
ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk 
milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir 
ve beraber olarak en güzel cevabı ve-
recektir. Bu tehditler karşısında bu va-

tanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği 
için daha çok çalışacak, daha çok ürete-
cektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik 
ruhuyla, bir ve beraber olarak ses ver-
me günüdür. Öte yandan bütün vatan-
daşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki 
bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı 
dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede 
yaşayanlar bizim komşumuzdur, karde-
şimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültü-
rün, aynı inancın mensupları olan bizler 

arasındaki kardeşlik ve 
komşuluk hukukunu kim-
se yok edemez. Aramıza 
kimse fitne ve fesat soka-
maz, bizi birbirimize düş-
man edemez. Türkiye’nin 
iş dünyası olarak duaları-

mızla ve bütün gönlümüzle devletimizin 
ve kahraman askerlerimizin yanındayız. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki 
terör unsurlarını yok edeceğine ve te-
rör örgütlerini hezimete uğratacağına 
olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimi-
ze Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları 
cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar 
temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Meh-
metçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaf-
fer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.”

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Bölgedeki Terör 
Unsurlarını Yok Edeceğine Ve Terör Örgütlerini 
Hezimete Uğratacağına Olan İnancımız Tamdır
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FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARIM 
MÜŞAVİRİ FRANÇOİS VIEL’DEN 
 TİCARET BORSAMIZA ZİYARET

Fransa Büyükelçiliği Tarım Müşaviri François VIEL ve Tarım Ataşesi Bozkurt ÖZSEREZLİ; Ticaret Borsamızı ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin BİLGİÇ, Meclis Başkanımız Osman BAĞIŞ, Genel Sekreterimiz T. Gökhan ÖZTÜRK ve Ar-Ge 
Proje ve Kalite Birimi Sorumlumuz Dr. Kenan BOYACI ile istişarede bulundu.

“KULLANDIĞINIZ TEKNOLOJİ ÇOK İLERİ”
Tarımsal politikaların kendi alanına gir-
diğini söyleyen Fransa Büyükelçiliği Ta-
rım Müşaviri François Viel, “Hem tarım 
hem de tarımsal ürünlerin işlenmesi 
yani olayların sahada nasıl gerçekleş-
tiğini yerinde görmek istedim. Bu çer-
çevede en önemli aktör Adana Ticaret 
Borsası. Çünkü final olarak bu tarımsal 
ürünler burada satılıyor. Tesisinizi gez-
dirdiniz. Hayranlıkla izledim. Bir yüz yıl-
dan fazla tarihi olan bir borsayı modern 
bir komplekse dönüştürmüşsünüz. Kul-
landığınız teknolojiniz çok ileri, hayran 
oldum. Diğer taraftan da tarım ürünleri-
nin depolanması ve elektronik ortamda 
satışınızda mükemmel. Sizleri ve bölge-
nizi tanımaktan mutluluk duyuyorum. 
Benim arzum Fransa ve Türkiye arasında 
ticari iş birliktelikleri kurabilmek. Bu hu-
susta bugün fikirlerinizi almaya geldim. 

Ben biliyorum ki Ticaret Borsaları Coğra-
fi İşaret konusunda da öncü olan kuru-
luşlardır” dedi.

FRANSA İLE TİCARİ İLİŞKİLERDE ATB OLA-
RAK KÖPRÜ OLURUZ
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
Meclis Başkanımız Osman Bağış, Genel 
Sekreterimiz T. Gökhan Öztürk ve Ar-Ge 
Proje ve Kalite Birimi Sorumlumuz Dr. 
Kenan Boyacı’nın hazır bulunduğu ziya-
ret sırasında Adana Ticaret Borsası yeni 
kompleksi ve faaliyetleri hakkında bilgi 
veren Başkanımız Şahin Bilgiç, “Tarım 
denildiğinde akla ilk Çukurova gelir, Ada-
na gelir. Çay ve Fındığın dışında stratejik 
tüm ürün kotasyonu bölgemizde yetiş-

mektedir. Coğrafi İşaret olarak Çukurova 
Pamuğunu bu yıl alıyoruz. İlimizin diğer 
değerlerine de sahip çıkacağız. İşlem 
hacmi bakımından Türkiye’nin en önde 
gelen borsaların içerisinde yer alıyoruz. 
Örnek bir borsa olduk. Üyelerimize ve 
bölgemize en iyi hizmeti vermeye ça-
lışıyoruz. Fransa ile ticari ilişkileri olan 
üyelerimiz bulunmaktadır. Ama bu ticari 
ilişkiyi tüm üyelerimizle geliştirmek is-
teriz. Bu anlamda Adana Ticaret Borsası 
olarak buna köprü olmaya her zaman 
hazırız. Çünkü borsalar ticaret yapan de-
ğil, hizmet üreten yerlerdir. Ekonominin 
dinamikleridir. Sizleri misafir etmekten 
memnuniyet duyduğumu belirtmek is-
terim” diye konuştu.
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TOBB AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası 
(DTB) evsahipliğinde düzenlenen Akre-
ditasyon Çalıştayı’na TOBB Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi ve Akreditasyon Ku-
rulu Başkanı Faik Yavuz, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Engin Yeşil, Diyarbakır Tica-
ret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili 
Veysi Aldemir ile Oda ve Borsa Başkan-
ları, Genel Sekreterleri ve Akreditasyon 
sorumluları katıldı.

Diyarbakır’da 17-19 Ekim tarihlerinde 
3 gün boyunca süren çalıştayın açılışın-

da konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Engin Yeşil, TOBB tarafından yürütülen  
Akreditasyon sisteminin oda ve bor-
salarda kalite bilincinin yerleşmesine, 
yükselmesine ve iş dünyası nezdinde 
saygınlığının artmasına katkı sunduğu-
nu söyledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun 2002 yılından itibaren uygulanan 
Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine 
her türlü desteği  sağladığını belirten 
Başkan Yeşil, ‘’Oda ve Borsalarımızın Beş 
yıldızlı olması için Yurt içinde ve Yurt 
Dışında Gece Gündüz demeden 365 gün 
çalışmalar yürüten, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’na da huzurlarınızda teşek-
kür ediyor, oda ve borsalarımızın hizmet 
kalitesini ve müşteri memnuniyetini ar-
tırması için önemli bir araç olan Akredi-
tasyon sistemi  çalıştayının  hayırlı uğur-
lu olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu. 

AKREDİTASYON SİSTEMİNİ İHRAÇ EDİ-
YORUZ

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üye-
si ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz ise çalıştaya ev sahipliği yapan 
Diyarbakır TSO ve Diyarbakır TB’ye te-
şekkür ederek, oda/borsa camiasının 
geleceği açısından çok önemli olan akre-
ditasyon sistemi çalışmalarına TOBB’un 
verdiği önemi vurguladı.  

Akreditasyon sisteminin önce üyeye 
sonra Oda/Borsaya, topyekûn mem-
lekete kazandırdığını belirten Yavuz, 
“TOBB’un bu işteki başarısı çok açık bir 
şekilde ortadadır. Akreditasyon sistemi-
ni artık Orta Asya ülkelerine ihraç eder 
hale gelmiş bulunmaktayız ’’şeklinde 
konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ta-
kım Ruhu eğitimi ile başlayan çalıştay 
8 farklı konuda gerçekleşen sunumlarla 
devam etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Diyarbakır'da ilk kez düzenlediği Akreditasyon Çalıştayı 
ile Akredite 269 Oda/Borsa Genel Sekreterleri ve akreditasyon sorumlularını Diyarbakır’da bir araya ge-
tirdi. Çalıştaya Ticaret Borsamızı temsilen TOBB Akreditasyon Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterimiz T.Gök-
han Öztürk ve Ar-Ge Proje ve Kalite Birimi Sorumlumuz Dr.Kenan Boyacı katıldılar.
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TAC Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Arap ligi 
ülkeleri ile Türkiye arasında her alanda 
ticaret ve yatırım alanında müthiş bir po-
tansiyel olduğunu, TAC’ın kurulmasının 
ana amacının da bu olduğunu söyledi.

Turizmin ve tarımın başkenti Antal-
ya’nın turizmde dünya çapında bir başarı 
hikâyesine imza attığını ve yılda 16 mil-
yon yabancı turist geldiğini anlatan Hi-
sarcıklıoğlu, “En çok ziyaret edilen şehir-
ler sıralamasında, Avrupa’da dördüncü, 
dünyada onuncu sırada. Yat üretiminde 
bir dünya markası. Meyve-Sebze, Seracı-
lık ve Çiçekçilikte, Türkiye’nin üretim lide-
ri ve ihracatçı şehri” dedi.

TOBB Başkanı, “Bugün Türkiye’nin 
en önemli ticaret ve sanayi şehirlerinin, 
Oda ve Borsa Başkanları ile bir aradası-
nız. Başkanlarımız aynı zamanda, başarılı 
iş adamları ve yatırımcılar. Onlarla bir 
araya gelip, ticari ilişkiler kurmanızı da 
istiyoruz. Buna yönelik, ikili görüşmeler 
yapacağınız imkanları da hazırladık” şek-
linde konuştu.

Türkiye ile Arap dünyası arasında bü-
yük bir ekonomik potansiyel olduğuna 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Arap ligi, 
400 milyonluk nüfusu ve 3 trilyon dolar-
lık yıllık üretimi ve 2,7 trilyon dolarlık dış 
ticaretiyle, büyük bir küresel ekonomik 
güç. Türkiye ise 80 milyon nüfusu ve 800 
milyar dolarlık gayri safi milli hasılasıyla, 

bu bölgenin en büyük, dünyanınsa 17. bü-
yük ekonomisi. İnşaat, turizm, sanayi ve 
tarımsal üretim alanlarında dünyanın sa-
yılı üreticiler arasındayız. Yıllık ihracatı-
mız 170 milyar dolara ulaştı. İhracatımızın 
yüzde 92’si sanayi ürünü. Sattığımız mal-
ların yarısından fazlası Avrupa ve ABD’ye 
gidiyor. Bu da Türkiye’deki üretimin kali-
tesini ve fiyat konusunda rekabetçi oldu-
ğumuzun en somut göstergesidir” dedi.

Türkiye’de petrol ve maden olmadığı-
na vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 
girişimci ruh olduğunu, zenginleşebilme-
nin yolunun iş dünyasının önünün açıl-
masından geçtiğini söyledi.

TOBB Başkanı, Türk müteahhitlerinin 
bir yılda dünyada 19 milyar dolar değe-

BAŞKANIMIZ TÜRK-ARAP ODASI (TAC) 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA KATILDI
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şahin Bilgiç, Antalya’da düzenlenen Türk-Arap Odası (TAC) 3. Yönetim 

Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantının açılışında TAC Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TAC Eş Başkanı ve Arap Odalar Birliği Başkanı Mohammed Abdo 
Saeed ve Mısır Ticaret Odalar Federasyonu Başkanı Ebrahim Al Arabi birer konuşma yaptı.
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rinde, 260 proje üstlendiğini, dünyanın 
en büyük 250 uluslararası müteahhitleri 
listesinde Türkiye’nin ikinci sırada yer al-
dığını belirtti.

Arap iş dünyasının, Türkiye ile her 
alanda ticaret ve yatırım yapabileceği 
müthiş bir potansiyel olduğunu ve TAC’ın 
kurulmasının ana amacı bu olduğunu 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “10 sene önce 
Arap Ligi ülkeleriyle, Türkiye arasındaki 
ticaret hacmi, 20 milyar dolardı. Geçen 
sene bu rakam, 50 milyar doları geçti. 10 
senede ticaret hacminin 2,5 katı artırmı-
şız. Ama daha gidecek çok mesafe var. 
Türkiye olarak toplam dış ticaretimizin 
ancak yüzde 12’sini Arap Ligi ile yapıyo-
ruz. Arap Ligiyse toplam ticaretinin sade-
ce % 2’sini bizle yapıyor. Yani birbirimizle 
yeterince iş yapmıyoruz” şeklinde konuş-
tu.

Yatırımlar alanında durumun daha 
çarpıcı olduğuna dikkat çeken Hisarcık-
lıoğlu, “Arap ülkelerinin dünyada toplam 
kamu ve özel sektör yatırımı 2 trilyon do-

lar. Türkiye’ye doğrudan yatırım olarak 
gelen Arap yatırımıysa, sadece 10 milyar 
dolar, yüzde 1 bile değil.

Sahip olduğumuz kaynakları, nüfusu 
ve potansiyeli göz önünde bulundurur-
sak, bu rakamlar okyanusta bir damla 
su. Artık yeni bir atılımı yapma zamanı 
gelmiştir. Ülkelerimizde zenginliği artır-
manın yolu da ticarettir. Özellikle de bir-
birimizle yaptığımız ticareti artırmalıyız”.

Avrupa ülkelerinin bunu yaptığı için 
büyüyerek, güçlendiğini, birbirleriyle 
yaptıkları ticareti arttırarak birlikte zen-
ginleştiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
Türk ve Arapların da liderlerinden, hükü-
metlerinden önlerindeki engelleri kaldır-
malarını istemesi gerektiğini söyledi.

Girişimciliğin önemine değinen TOBB 
Başkanı özellikle kız çocuklarının iş dün-
yası içinde yer almasının ve girişimci sa-
yısının artırılmasının gerektiğini belirtti.

TAC Eş Başkanı ve Arap Odalar Birliği 
Başkanı Mohammed Abdo Saeed ise bu 
tür buluşmalar ile ilişkilerin güçlendiril-

mesi için çaba harcayacaklarını söyledi. 
Saeed, Türk ekonomisinin bölgede en 
gelişmiş ekonomilerden biri olduğunu 
ve ekonomik bir kutup oluşturduğunu 
vurguladı. Saeed, Türkiye ve Arap ülkele-
rinin ekonomik ortaklıklar oluşturması, 
koordinasyon ve işbirliği için girişimde 
bulunmaları gerektiğini ifade etti. Den-
geli bir ticaret yapmak gerektiğine dikkat 
çeken Saeed, böylece ülkelerinde istikrar 
ve sürekli kalkınmayı gerçekleştirebile-
ceklerini söyledi.

Mısır Ticaret Odalar Federasyonu 
Başkanı Ebrahim Al Arabi de sadece ikili 
işbirlikleri değil, üçlü işbirliği gerçekleş-
tirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bölgesel piyasalara açılabileceklerini 
belirten Al Arabi, bunun için çaba harca-
maları gerektiğini, yeni limanlar ve tren 
yolları ile ülkeleri birbirine bağlamak ge-
rektiğini ifade etti.

Al Arabi, Türk iş dünyasının Arap yatı-
rımcılar için bir ortak yapı oluşturacağını 
kaydetti.
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“Ekonomi Değerlendirme Toplantısı” 
Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında 
Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı sa-
lonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Yö-
netim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, Adana Alparslan Türkeş Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Mu-
rat Süzen, kaymakamlar, ilçe belediye 
başkanları, oda başkanları, kamu kurum 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ka-
tıldılar.

Toplantıda bir konuşma gerçekleş-
tiren Vali Demirtaş; geride bırakılan 
dönemin değerlendirmesini yaparken 
önümüzdeki döneme ilişkin fikir alışve-
rişinde bulunacaklarını, Adana’nın eko-
nomi gündemi ile ilgili hususları masaya 
yatırarak karşılaşılan sorunlara hep bir-
likte çözüm önerileri üreteceklerini dile 
getirdi.

Kentin ekonomik potansiyelini daha 
ileriye taşımak için Adana iş ve ekono-
mi dünyasının aktörleriyle birlikte iş 
birliği içinde çalıştıklarını ifade eden 
Vali Demirtaş, yatırım alanlarının oluş-
turulması, klasik ve iptidai yöntemlerle 
kent merkezinde üretim yapan sektör-
lerin, şehir dışında üretim yapacakları 
modern ortamlara kavuşturulması hu-
susundaki çalışmalara aralıksız devam 
ettiklerini belirtti. 

Bu meyanda üzerinde durdukları ça-
lışmaların başında Ceyhan Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi’nin geldiğine değinen 
Vali Demirtaş, “Ceyhan Enerji İhtisas 

Bölgesine ilişkin sulhname Sayın Cum-
hurbaşkanımız tarafından imzalandı ve 
artık imar aşamasına geçildi. İnşallah 
yılsonuna kadar burada ilk temelleri 
atacağız. Ayrıca Ceyhan Polipropilen 
Tesisine yatırımına devlet desteği veril-
mesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararna-
mesi de bugün yayınlanmıştır. Buradan 
Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesiyle ilgili de 
bir müjde vermek istiyorum. Bölgede 
petrokimya tesislerine paralel olarak 
yaklaşık 15 bin dönümlük alan üzerinde 
bir Kimya OSB kurulması için çalışmaları 
da en kısa sürede başlatıyoruz. Bununla 
birlikte Ceyhan OSB, Gıda İhtisas OSB, 
Seracılık OSB, Su Ürünleri OSB ile ilgili 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Adana’nın hem yerli hem de yaban-
cı yatırımcıya gönül rahatlığıyla yatırım 
yapabilecekleri; tarım, sanayi, ticaret ve 
finans merkezi olduğunu gösterecekle-
rini dile getiren Vali Demirtaş, kente ya-
tırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı 
yatırımcılara, Valilik olarak her konuda 
destek vermeye hazır olduklarını vurgu-
ladı.

Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşma-
sının ardından toplantı karşılıklı görüş 
alışverişiyle son buldu.

VALİ DEMİRTAŞ BAŞKANLIĞINDA EKONOMİ 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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KİMYA OSB TOPLANTISI VALİ DEMİRTAŞ’IN 
BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesindeki 
petrokimya tesislerine paralel olarak 
yaklaşık 15 bin dönümlük alan üzerine 
kurulması planlanan Kimya OSB ile il-
gili toplantı, Vali Mahmut Demirtaş’ın 
başkanlığında gerçekleştirildi. 

Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı 
salonunda düzenlenen toplantıya Vali 
Demirtaş’ın yanı sıra; Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şahin Bilgiç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali 

Yardımcısı Murat Süzen, Sanayi Oda-
sı Başkanı Zeki Kıvanç ve kamu ku-
rum-kuruluş temsilcileri katıldılar.

Kimya OSB’nin kurulması konu-
sunda yapılacak çalışmalarla ilgili 
yol haritasının belirlendiği toplantı-
da Vali Demirtaş; ülke ekonomisinde 
katma değeri en yüksek sektörlerden 
biri olan kimya sektörünün önemini 
vurgulayarak kimya yatırımlarının Çu-
kurova bölgesine yapılması için Kimya 

OSB kurulmasına yönelik çalışmalara 
başladıklarını belirterek ‘‘Büyükşehir 
Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Bor-
sası ve teknik konuda Ceyhan OSB’nin 
iş birliği ve çalışmaları ile kısa zaman-
da Kimya OSB’nin kurulacağına yü-
rekten inanıyor, toplantımızın ilimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ 
dedi.

Toplantı yapılan değerlendirmele-
rin ardından sona erdi.
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3. ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ 
TANITIM TOPLANTISI

Adana Ticaret Borsamızın da  katkılarıyla bu yıl ‘‘Büyük Akdeniz Şöleni’’  temasıyla gerçekleştirile-
cek 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin tanıtım toplantısı Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, merkez ilçe belediye başkanları, 
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ulusal ve 
yerel basın temsilcileri ile Adanalı sosyal medya fenomenleri katıldı.

3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 
tanıtım sunumu ile başlayan toplantıda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bil-
giç, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki 
Kıvanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal 
Uludağ, Çukurova Belediye Başkanı So-
ner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif 
Kemal Akay, Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar ve Vali Mahmut 
Demirtaş birer konuşma gerçekleştirdi.

Vali Demirtaş yaptığı konuşmada 17 
Eylül’de İstanbul’da, ulusal basın tem-
silcilerinin katılımıyla 3. Uluslararası 
Adana Lezzet Festivali’nin lansman top-
lantısını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. 
Toplantıya ilişkin gerek yazılı ve görsel 
medyaya yansıyan haberler, gerekse 
sosyal medya kanallarında yapılan pay-
laşımların, lansman çalışmasının ama-
cına ulaştığını gösterdiğini belirten Vali 
Demirtaş, “Bununla ilgili şahsıma ve 

festival komitesine çok sayıda olumlu 
geri dönüş olduğunu ifade etmek isti-
yorum. Dolayısıyla buradan lansman 
çalışmasında emeği geçen herkese bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Siz değerli 
konuklarımızın katılımıyla gerçekleş-
tirdiğimiz bu toplantının da hem yerel 
hem de ulusal basında üst sıralarda yer 
alıp benzer etkiyi yaratacağına yürek-
ten inanıyorum.” dedi.

KONUKLARIMIZ ÖMÜRLERİ BOYUNCA 
UNUTAMAYACAKLARI BİR LEZZET ŞÖLE-
NİNE TANIKLIK EDECEKLER

Kentin tüm dinamikleriyle birlikte 
Adana’nın mevcut gastronomi potan-
siyelinin harekete geçirilmesi, yerel ve 
geleneksel mutfağın geleceğe taşın-
ması için en büyük adımı "Lezzet kenti 
Adana" ve "Lezzetin Peşinde Koşan-
lar Adana'da buluşuyor" sloganlarıyla 

üç yıl önce attıklarını vurgulayan Vali 
Demirtaş, “Geçtiğimiz yıl uluslararası 
boyuta taşıdığımız festivalimizde gele-
neksel lezzetleri ön plana çıkarmış ve  
‘Gelenekselin Gücü Adına!’ diyerek lez-
zet tutkunlarını Adana’da ağırlamıştık. 
Üçüncüsünü düzenlediğimiz festivali-
mizde bu yıl, tüm konuklarımızı ‘Büyük 
Akdeniz Şöleni’nde buluşturacağız. İd-
dia ediyoruz ki konuklarımız ömürleri 
boyunca unutamayacakları bir lezzet 
şölenine tanıklık edecekler ve 4-5-6 
Ekim’de Adana Merkez Park’ta, kelime-
nin tam anlamıyla bir şölen yaşayacak-
lardır” dedi.

FESTİVALİMİZİ, BİR ADANA MARKASI 
VE GASTRONOMİ VİTRİNİNİN EN NADİDE 
PARÇASI OLARAK TESCİLLEYECEĞİZ

Adana’nın; malzeme çeşitliliği, ka-
litesi ve zenginliğiyle, geleneksel Türk 
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mutfağının önemli merkezlerinden biri 
konumunda olduğunu ifade eden Vali 
Demirtaş, “Bizler de yerel mutfağımızın 
değerlerini koruyarak, bugüne adapte 
etmenin ve geleceğe taşımanın yoğun 
gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Avru-
pa’dan Uzakdoğu’ya yayılan ve Adana 
insanının emeğinin ürünü olan festiva-
limiz için markalaşma sürecini başlat-
tığımızı İstanbul’daki tanıtım toplantı-
mızda ilan etmiştik. Bu süreci en kısa 
sürede tamamlayacak; festivalimizi, bir 
Adana markası ve gastronomi vitrininin 
en nadide parçası olarak tescilleyece-
ğiz. Bilinmelidir ki yakın zamanda Ada-
na markasına dönüşecek olan Adana 
Lezzet Festivali, bu aşamadan sonra bu 

kentte yaşamını sürdü-
ren herkesin öz malıdır. 
Ona sahip çıkmak, onu 
geliştirmek, büyütmek, 
dünyanın bildiği ve değer 
verdiği bir organizasyona 
dönüştürmek, Adana aşı-
ğı her birey için en önem-
li görevlerden biridir. İna-
nıyorum ki Adana, Lezzet 
Festivaline sonuna kadar 
sahip çıkacak ve daha 
nice şölenlere ev sahip-
liği yapacaktır.” şeklinde 
konuştu.

Bu yıl “Büyük Akdeniz 
Şöleninde” tüm konuk-
ları birbirinden farklı 
etkinliklerin beklediğini 
belirten Vali Demirtaş 
konuşmasını, “Önceki 
yıllarda olduğu gibi fes-
tivalimizde bu yıl da Mer-

kez Park Festival alanında birbirinden 
değerli yerel, ulusal ve uluslararası 
şeflerin düzenleyeceği gastro-şovlar 
olacak. Gastronomi dünyasının kıy-
metli isimlerini Adana’da buluşturacak 
tadım oturumları, söyleşiler, paneller 
ve mutfak atölyeleri gerçekleştirile-
cek. Öte yandan aynı bölgede ve aynı 
damak tadında birleştiğimiz Gaziantep 
ve Hatay mutfaklarının eşsiz lezzetleri 
de konuk şehirlerimiz olarak açacağı-
mız stantlarla ziyaretçilerimizin beğe-
nisine sunulacak. Böylelikle Güney’in 
enfes tatları, komşu illerimizle birlikte 
Toroslar’ın çok ötesine taşınmış olacak. 
Bu yıl Adana Lezzet Festivali’nde ‘Bü-

yük Akdeniz Şöleni’ sloganına uygun 
olarak, Akdeniz havzasında yer alan 
ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti, İtalya, Malta, Lübnan ve Fas’tan 
konuklarımız da yer alacak ve festival 
süresince kendi ülkelerinin gelenek-
sel yemeklerini tanıtacakları stantlar 
açacaklar. Fransa, İspanya, Yunanistan, 
Arnavutluk, Tunus ve Bosna Hersek’ten 
festivalimize katılacak şefler ise gastro 
showlarla festivalimize renk katacaklar 
ve ‘Büyük Akdeniz Şöleni’nin bir parça-
sı olacaklar.” ifadeleriyle sürdürdü. 

BU YIL ADANA LEZZET FESTİVALİNDE 
BİR DE GUİNNESS REKORU DENEMEMİZ 
OLACAK

Ayrıca Akdeniz havzası dışından, Gü-
ney Kore ve Endonezya’nın da açacak-
ları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, 
lezzet tutkunlarının beğenisine suna-
cağını kaydeden Vali Demirtaş, “Böyle-
likle Adana’da, Uzakdoğu’dan Akdeniz’e 
eşsiz bir lezzet şölenine ve festivale ka-
tılan ülkeler arasında kurulan dostluk 
köprüsüne hep birlikte tanıklık ede-
ceğiz. Bu yıl Adana Lezzet Festivalinde 
bir de Guinness rekoru denememiz 
olacaktır. Adanalı bir işletmemiz tara-
fından  ‘tek şişte en uzun et pişirme 
rekoru’ Adana’da kırılacaktır. Ayrıca 
konuklarımız festival kapsamında Ada-
na’nın tarımdaki gözbebeği ürünleri 
narenciye, zeytin, yer fıstığı ve pamuk 
hasadına katılacaklardır. Düzenleyece-
ğimiz doğa, tarih ve kültür turlarıyla ili-
mizin güzelliklerini keşfederek, Adana 
kültürünü ve yaşamını daha yakından 
tanıma fırsatı bulacaklardır.” dedi.
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Çukurova’nın iklim ve toprak yapısı 
olarak lavanta üretimine çok uygun ol-
duğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Mü-
dür Vekili Gürkan Yaşar, yaptığı konuş-
mada “Lavanta bitkisi Adana için yeni 
bir üründür. 2016 yılında bakanlığımız 
“Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” 
kapsamında gerçekleştirilen “Tarım-
da Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” 
programı kapsamında Türkiye genelinde 
yapılan yarışmada İl Müdürlüğü olarak 

sunduğumuz “Lavanta Kokulu Kelebek-
ler” projesi Türkiye Birincisi seçilmiştir. 
2017 Ocak ayında 5 dekar alanda kuru-
lan lavanta tarlasında kadın çiftçimiz 
kahvaltı yeri açarak diğer kadınlarımıza 
örnek olmuştur. Geçen yıl TUİK verile-
rine göre 9 dekar olan lavanta bitkisi 
üretim alanlarımız bu yıl 129 dekara 
yükselmiştir. Adana İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüz yörede lavanta yetişti-
riciliğinin geliştirilmesi amacıyla eğitim 
ve demonstrasyon çalışmaları devam 
etmektedir” dedi. 

Sarıçam İlçesi Bayramhacılı mahal-
lesinde gerçekleştirilen Lavanta Köyü 
tanıtım toplantısının açılış konuşmasını 
yapan Adana İş Kadınları Derneği Başka-
nı  (İŞKAD) Berman Mantı, Bereketli Çu-
kurova topraklarına Akdeniz’in gölden 
esen rüzgarına lavanta kokularını dahil 
edeceğini söyledi. Başkan Mantı, konuş-
masında “Lavanta tarımı ekonomik an-

lamda hem eko turizm açısından üreti-
cisine ciddi bir gelir kapısı aralıyor hem 
de görüntüsü ve kokusuyla estetik değer 
katıyor. Tarımsal faaliyetlerin yeniden 
şekillendiği Çukurova’mızda İŞKAD ola-
rak bu anlamlı değişikliğe kayıtsız kal-
mamız mümkün değildir. Lavanta gibi 
katmadeğeri yüksek ürün yelpazesinin 
Çukurova tarımına entegre edilme ça-
basını yürekten destekliyor, bu projenin 
gönüllüsü ve emekçisi olmaktan onur 
duyuyoruz. Henüz üç ay önce toprağa 
indirilen lavantalarımızın bu gün çiçek 
açtığını görmek hepimizi fazlasıyla he-
yecanlandırdı. Bu ürüne inanan ve böl-
gemizde lavanta tarımının öncüsü olma-
sı sebebiyle çiftçimiz Mehmet Karacan 
kutluyor, aynı ortak hedef için STK, kamu 
kurum ve kuruluşların entegre çalışma-
sına olanak sağlayan Valimiz Mahmut 
Demirtaş’a şükranlarımızı sunuyorum. 
Hasadımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Adana Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana İş Kadınları Derneğinin birlikte yürüttüğü La-
vanta Köyü tanıtım toplantısı Sarıçam Bayramhacılı mahallesinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Sn. Şahin Bilgiç’in de katıldığı ilk hasadı Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Vali 
Yardımcısı Murat Süzen, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan 
Yaşar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz ve İŞKAD Başkanı Berman 
Mantı yaptılar.

ADANA LAVANTA KOKMAYA BAŞLADI
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“UYGULAMALI EĞİTİMDE SEKTÖREL 
BEKLENTİLER” KONFERANSI

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şa-
hin Bilgiç, Adana Alparslan Türkeş Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi tarafından dü-
zenlenen "Uygulamalı Eğitimde Sektörel 
Beklentiler" konulu konferansa konuş-

macı olarak katıldı. Bilgiç, yapmış olduğu 
konuşmada tarımsal sanayinin önemine 
değinerek ihracatta katmadeğeri yüksek 
olan ürünlere yönelmek gerektiğinin al-
tını çizdi. Adana Alparslan Türkeş Bilim 

ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleşen etkinliğe Adana 
Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve 
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç 
da konuşmacı olarak katıldılar.
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BAĞIŞ, “ÜRETİCİ ZARAR ETMEMELİDİR”
18. Olağan aylık meclis toplantısında 

üreticiler açısından tarım ürünlerindeki 
müdahale alım fiyatları ve Lisanslı Depo-
culuk sisteminin önemli olduğunun far-
kına bir kez daha vardıklarını ifade eden 
Meclis Başkanımız Osman Bağış, TMO’nun 
mısır için açıkladığı taban fiyat olan 1,150 
TL’den alım garantisinin üreticiye rahat-
lattığını, bütün zorlukları yenerek üretim 
yapan çiftçinin ürününü kaça satacağını 
ve ne kadar destek alacağını bilmeli, ma-
liyetinin altında kalarak zarar etmemelidir 
dedi.

BİLGİÇ, “2019 PRİMLERİ AÇIKLANARAK 
BİRAN ÖNCE ÖDENMELİDİR”

Gündem gereği söz alan Adana Ticaret 

Borsası Başkanı Şahin 
Bilgiç, konuşmasında 
“İlimizde patates, soğan 
gibi ürünlerle başlayan 
hasat dönemi pamuk ve 
soya ile devam ediyor. 
Bu yılki iklim şartları-
nın olumsuzluklarından 
dolayı üreticilerimiz sı-
kıntılı bir dönem yaşı-
yor. Özellikle pamuk ve 
soyada ciddi bir verim 
kaybı var. Fiyatlar da 
geçen yıldan daha aşa-
ğılarda seyretmektedir. 
Devam eden bu olum-
suzluklarla birlikte 2019 

yılı primlerinin şuan için belli olmaması 
önümüzdeki dönem bu ürünlerin ekim 
alanlarını olumsuz etkileyecektir. Hükü-
metimizin bu duruma vakit geçirmeden 
müdahale etmesi şarttır. Çünkü ülke ola-
rak tarımsal ürünlerde dışa bağımlılıktan 
mutlaka kurtulmalıyız. İthal edilen tarım-
sal ürünlerin ekim alanlarını genişletmek 
zorundayız. Tekstil ve konfeksiyon sektörü 
25 milyar doların üzerinde Türkiye’nin ih-
racatında önemli paya sahiptir. Verilecek 
prim sistemleriyle bu paranın dışarı git-
mesini önleyebiliriz. Bu yüzden ATB Baş-
kanı olarak buradan şunu ifade ediyorum; 
pamuk, soya, ayçiçeği gibi yağlı tohumların 
ve diğer ürünlerin üreticiye can suyu ola-
cak 2019 primleri açıklanarak 2020 yılının 

ilk aylarında ödenmelidir. Aksi takdirde bu 
ürünlerdeki dışa bağımlılık daha da artar. 
Bundan da Türkiye’nin ekonomisi olumsuz 
etkilenir. Hükümetimizin buna kulak ver-
mesini istiyorum. Faizlerin tek hanelere 
düşmesini arzuluyoruz. Faiz ve enflasyon 
düşerse yatırım artar. 2019 yılı gerçekten 
kayıp bir yıl oldu. İş insanları olarak eko-
nomin canlanarak 2020 yılına iyi başla-
mak istiyoruz. İş hayatının canlanması iş 
demek, aş demektir. İşsizliği önlemek de-
mektir. Hükümetimizin alacağı tedbirlerle 
eski günlerimize dönmek istiyoruz.” 

“ADANA FESTİVALLER VE FUARLAR ŞEH-
Rİ OLDU”

Adana’nın uluslararası festivaller ve fu-
arlar şehri olduğunu da söyleyen Başkan 
Bilgiç, “Adana Lezzet Festivalimiz 4-6 Ekim 
2019 tarihlerinde başlıyor. Biz de Valimizin 
başkanlığında ATB, ATO, ADASO VE AOSB 
olarak bu işin lokomotifi durumundayız. 
Adana festivalleriyle anılan marka şehir 
oldu. Altın Koza Film Festivali de bu gün-
lerde onlarca etkinlikle sanat dünyasını 
Adanamızla buluşturuyor. Portakal Çiçeği 
Festivalimiz, Tarım, inşaat, mobilya, kitap 
vb. fuarlarımız yurtiçi ve yurtdışında ol-
dukça fazla ilgi görüyor. Bu etkinliklerimiz 
Adananın turizm potansiyelini harekete 
geçirdiğinden ekonomik olarak ciddi kat-
kılar sağlıyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATB meclis 
gündem maddelerine geçildi.

Ticaret Borsamızın 18. Olağan aylık meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantımızda ülke ekonomi-
sinin canlanarak 2020 yılına daha iyi başlamak istediklerini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin 
Bilgiç, “İş hayatının canlanması iş demek, aş demektir.  İşsizliği önlemek ve ülke ekonomisine katma değer 
yaratmak demektir” dedi.

BİLGİÇ, “2020’YE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ”
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Ekim ayının Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanımız Sn. Osman Bağış’ın başkanlığında gerçekleşti.

BİLGİÇ, “TÜRKİYE ÜRETMELİ VE İHRAÇ ETMELİ”

BAĞIŞ, “ÜRETİCİLERİN MALİYET ARTIŞ-
LARINA UYGUN PRİM ARTIŞI DÜŞÜNÜLE-
BİLİR”

ATB’nin 19. olağan meclis toplantısı-
nı açan Meclis Başkanımız Osman Bağış, 
yaptığı konuşmada “2019 yılı tarım açı-
sından çok zor geçen bir yıldı. Buğdayda 
ayçiçeğinde, narenciyede, pamukta da 
geçtiğimiz yıllara göre verim düşüktü. 
Bunun üstüne tarımsal ürünlere verilen 
destek primlerinin de beklentiye cevap 
vermemesi üretici açısından zor geçen 
bir yıl oldu. Bu değerlendirmeleri göz 

önünde bulundurularak üreticilerin ma-
liyet artışlarına uygun prim artışı düşü-
nülebilir. Önümüzdeki yıl bu değerlen-
dirmeler yapılırsa üretici açısından iyi 
olur kanaatindeyim” dedi.

BİLGİÇ, “ÖRNEK BORSA OLMAYA DE-
VAM EDECEĞİZ”

Gündem gereği söz alan Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Şahin Bilgiç, “96. Yılı-
nı kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. 
Yılında her yönüyle gelişmiş bir Tür-
kiye özlemindeyiz. Cumhuriyetimizin 
değerlerine sahip çıkarak Cumhuriyet 
tarihimizden önce kurulan ticaret bor-
samızı çalışanlarımızın ve meclisimizin 
gayretleriyle örnek borsa olmasına de-
vam edeceğiz.”

“TEMENNİMİZ ENFLASYONUN TEK HA-
NELİ RAKAMLARA DÜŞMESİ”

Başkan Bilgiç, “2019 yılındaki faiz in-
dirimleri ekonomiye olan güveni arttır-
maktadır. Merkez Bankasının bu kararı 
2020 beklentilerini önemli şekilde olum-
lu etkilemiştir. Bu karar ile duran yatı-
rımların önü açılmış olacaktır. Bu da Tür-
kiye’nin ekonomisi için önemli kazanç 
demektir. 2019 yılı hem ekonomide hem 
tarımda ve sanayide hem de ticarette sı-
kıntılı bir yıl oldu. İhracatta umduğumu-

zu bulamadık. Ama şu an enflasyonun 
ve faizlerin düşmesiyle 2020 yılının ilk 
çeyreğinde ülke ekonomisi daha iyi hale 
gelecektir. Temennimiz enflasyonun tek 
haneli rakamlara düşmesidir. Türkiye 
ancak üreterek ve ihraç ederek büyür. 
Biz Adana Ticaret Borsası olarak, üyele-
rimize, Adanamıza, bölgemize hizmete 
devam etmenin azmi ve gayreti içerisin-
deyiz. Ayrıca kahraman ordumuzun ‘Ba-
rış Pınarı Harekatıyla sınırlarımızı bölü-
cü ve hain terör örgütlerinden korumak 
için vermiş olduğu mücadeleyi sonuna 
kadar desteklediğimizi ifade ediyoruz”

TÜRİB KOLAYLIK SAĞLIYOR
Başkan Bilgiç, “Türkiye Ürün İhtisas 

Borsası (TÜRİB) kurulduğu günden beri 
faaliyetlerine iyi bir şekilde devam edi-
yor. Buraya henüz üye olamayan üye-
lerimizin ticari hacimlerini arttırmak 
ve ticaretlerini, kolaylaştırmak için üye 
olmalarını bekliyorum. Ayrıca Lisanlı De-
polardaki ürünlerini sistem üzerinden 
kendi ofislerinde kolaylıkla işlem yapa-
bilirler. İhtiyaç duydukları tüm ürünleri 
rahatlıkla alıp, satabilirler.” diyerek üye-
lerini 5 Kasım 2019 tarihinde başlayacak 
olan Uluslararası Tarım Fuarına ve bu 
kapsamda gerçekleştirilecek tüm etkin-
liklere katılmaya davet etti.
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İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimle-
ri kapsamında Ticaret Borsamızda 
Adana İl Afet Acil Durum Müdürlü-
ğü’nden Arama Kurtarma Teknisyen-
leri Ali ELKAN ve İbrahim KAYIRALI 

tarafından Yangın Tatbikatı düzen-
lendi. Personelimizin yangın konu-
sundaki farkındalığının arttırılma-
sının planlandığı tatbikatta, yangın 
sırasında yapılması gerekenlerle 

ilgili teorik ve pratik eğitim verildi. 
Personelimizin yoğun ilgi gösterdiği 
tatbikat sırasında kontrollü olarak 
çıkarılan yangın başarılı bir şekilde 
söndürüldü.

TİCARET BORSAMIZDA YANGIN TATBİKATI 
DÜZENLENDİ
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12. ÇUKUROVA MOBİLYA VE DEKORASYON 
FUARI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 12. 
Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fu-
arı’nın açılış törenine Adana Valisi Sn. 
Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra; Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
Vali Yardımcısı Murat Süzen, Çukurova 
Kaymakamı Osman Sarı, Çukurova Bele-
diye Başkanı Soner Çetin, TÜYAP Anadolu 
Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, 
oda başkanları, kamu ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri, sektör temsilci-
leri ile çok sayıda davetli katıldılar.

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel 
Müdürü Cihat Alagöz’ün yaptığı açılış ko-
nuşması ile gerçekleştirilen diğer konuş-
maların sonrasında bir konuşma gerçek-
leştiren Vali Demirtaş; fuarda modern ve 
klasik mobilyalardan özel tasarım ürün-
lerine varıncaya kadar pek çok ürün çe-
şidinin ziyaretçilerin ve sektör temsilci-
lerinin beğenisine sunulduğunu belirtip 
‘‘Ülkemizin önemli ihraç kalemlerinin ba-
şında yer alan mobilya sektöründe, geç-
tiğimiz yıl toplam 3 milyar 130 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İlimizin 
mobilya ihracatına katkısı ise 28 milyon 
641 bin dolar düzeyindedir. Belirttiğim 

bu rakamları daha yukarılara çıkarmak 
için geride bıraktığımız on bir yılda ol-
duğu gibi bu yıl da sektörün önde gelen 
temsilcileri, fuarımızda bir araya geliyor. 
Geçtiğimiz yıl 18 ülkeden 150 kişilik alım 
heyetini ağırladığımız fuarda, yaklaşık 3 
milyon dolarlık ihracata imza atıldığını, 
bunun ülkemiz ve bölgemiz için fevka-
lade önemli bir katma değer olduğunu 
vurgulamakta yarar görüyorum. Yine 
2018’de 61 ilimizden sektör temsilcileriy-
le, 40 binin üzerinde ziyaretçinin stantla-
rı gezdiği fuarda, 10 milyon TL’lik iş hac-
mine ulaştığımızı hatırlatmak istiyorum.’’ 
diyerek katılımcı firmaların oluşturacağı 
sinerjiyle bu yıl bu rakamların çok üzeri-
ne çıkacağına işaret eden Vali Demirtaş;  
bu tip organizasyonların, kentin imajı ve 
sosyo-kültürel hayata kattığı etkiler bakı-
mından önemli olduğunu belirtti.

‘‘BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR’’
Çukurova bölgesinde yer alan Ada-

na, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gazian-
tep’ten sektörün kıymetli temsilcilerinin 
de fuar alanında stant açtıklarını ifade 
eden Vali Demirtaş;  ‘‘Bu görünüm aynı 
zamanda bir güç birliğinin de işaretidir. 
Atalarımızın dediği gibi, ‘birlikten kuvvet 

doğar’ sözünü fiiliyata geçiriyoruz. Bu 
birlikteliği, hem ilimiz hem de bölgemiz 
açısından fevkalade anlamlı buluyorum. 
Ve bu birlikteliğin sektörün gücünü daha 
da katlayacağına yürekten inanıyorum. 
O sebeple Cezayir’den Özbekistan’a, Tu-
nus’tan İran’a, Ürdün’den Umman’a geniş 
bir coğrafyaya ihracat kapasitesi bulunan 
Çukurova’yı, bölgemizin mobilya üssüne 
dönüştürmek için bu güç birliğini sonuna 
kadar sürdürmeliyiz.’’ sözlerinin ardın-
dan mobilya sektöründe Adana’nın diğer 
illerle rekabet gücünü arttırmak ve sek-
törün Adana'ya sağladığı katma değeri 
yükseltmek amacıyla, yeni ve modern bir 
sanayi sitesinin kurulması için çalışmala-
rı yoğun bir biçimde sürdürdüklerini dile 
getiren Vali Demirtaş,  çalışma tamam-
landığında Adana genelinde iptidai şart-
larda faaliyet gösteren sektör mensubu 
esnafa, daha modern ortamlar ve daha 
işlevsel imkânlar sunacaklarını kaydetti.

12. Çukurova Mobilya ve Dekorasyon 
Fuarı'nın mobilya ve dekorasyon sek-
törüne, Adana'ya ve ülkeye hayırlar ge-
tirmesini temenni eden Vali Demirtaş 
sözlerini; fuarın düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederek sonlan-
dırdı.
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T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiy-
le Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) himayelerinde Ticaret Borsa-
mız, Adana Ticaret Odası ve Adana Sa-
nayi Odası’nın evsahipliğinde "Türkiye 
Teknoloji Buluşmaları" gerçekleştirildi. 

Şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve 
büyümesi konusunda fikir ve bilgi alış-
verişinin yapıldığı Türkiye Teknoloji 
Buluşmaları'nın açılış konuşmalarını, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bil-
giç, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki 
Kıvanç, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi 
Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve 
Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü 
Yusuf Aysal yaptı. Yönetim Kurulu Baş-
kanımız yapmış olduğu konuşmasında 
dijital ticaret borsacılığı temasıyla ta-
rımda lisanslı depoculuk, Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası ve elektronik alım-sa-
tım salonlarının ticaret borsacılığında-
ki rolü hakkında bilgi verdi.

Bilgiç yaptığı konuşmada, “Adana 
Ticaret Borsamızın üyelerinin büyük 
bir kısmı KOBİ’dir. Günümüz modern 
ticaret borsacılığı yönünden üyeleri-
miz için getirilen en büyük yenilikler 
lisanslı depoculuk sistemi ve elektro-
nik alım-satım salonları diye düşünü-
yorum. Lisanslı depoculuk sisteminde; 
tarımsal ürünlerini lisanslı depolara 
döken mudilerin ürünlerinin analiz 
değerlerine göre Elektronik Ürün Se-
netleri (ELÜS) oluşuyor ve mudiler, 
oluşan bu senetleri ticaret borsamı-

zın da ortakları arasında yer aldığı ve 
aynı zamanda acentesi olduğu Türkiye 
Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden 
elektronik ortamda tüm Türkiye’ye ge-
nelinde satabiliyor. Çiftçi Kayıt Siste-
mi (ÇKS) sahibi üreticiler açısında da 
lisanslı depoculukta devletin vermiş 
olduğu depo ücreti, nakliye ve analiz 
ücreti gibi ek destekler mevcut. Adana 
Ticaret Borsamızca kurulan lisanslı de-
polarımız da 50 bin tonluk kapasiteye 
sahip ve iki yıldır depolarımıza mısır ve 
buğday alımı gerçekleştirdik” dedi. 

Ayrıca, “Adana Ticaret Borsası ola-
rak Yeni Borsa Kompleksimizde yer 
alan Elektronik Alım-Satım Salonu-
muzda da dijital ortamda tarımsal 
ürünlerin spot satışlarını gerçekleş-
tiriyoruz. Yetkili Sınıflandırıcı özelliğe 
sahip laboratuvarlarımızda analizleri 
yapılan tarımsal ürünlere, analiz de-
ğerlerine göre bilgisayar ortamında 
teklif veren alıcılar, açık arttırma usu-
lüne göre ihtiyaç duydukları ürünlere 
erişim imkanı yakaladılar. Üreticiler 
de ürünlerini daha yüksek fiyatlardan 
satabiliyorlar. Elektronik Alım-Satım 
Salonu diğer bazı borsalarda da mev-
cut ancak Adana Ticaret Borsası olarak 

'TÜRKİYE TEKNOLOJİ BULUŞMALARI' 
ADANA’DA
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diğer borsalardan farklı olarak ürün 
portföyümüze lif pamuk, çiğit, soya fa-
sulyesi gibi ürünleri de ekledik. Böyle-
ce Türkiye’de ilk kez lif pamuk, çiğit ve 
soya fasulyesi spot satışları Elektronik 
Alım-Satım Salonu’nda dijital ortamda 
gerçekleşmiş oldu” şeklinde sözlerine 
devam etti.

Etkinliğin ikinci panelinde, "Finte-
ch'ler KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün 
Neresinde?" konusu masaya yatırıldı. 
Panelistler Akbank KOBİ Ürün Müdürü 
Turgut Çatalkaya, Paraşüt Pazarlama 
Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Kuru-
cu Ortağı Çağlar Yalı, KOBİ'lerin dijital-

leşmesinde fintechlerin rolünü tartıştı. 
Trendyol.com Kategori Grup Direktörü 
Çağrı Cebe'nin "e-ticarette pazar yeri" 
konulu bir konuşma yaptığı etkinlikte, 
Vodafone Türkiye tarafından anlık ve 
etkileşimli olarak Adanalı KOBİ'lerin 
dijital skor ölçümleri de yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölü-
münde yeni medya stratejisti Elif Dağ-
deviren bir sunum gerçekleştirirken, 
günün üçüncü ve son panelinde "E-ti-
carette Ödeme Sistemleri" konusu ele 
alındı. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi 
Başkan Yardımcısı Merter Özdemir' in 
moderatörlüğünde yapılan panele, 

iPara Satış Direktörü Özgür Gerçek 
ve Oplog İş Geliştirme Uzmanı Gizem 
Aygün katıldı. Panelistler, e-ticarette 
ödeme uygulama ve süreçlerini değer-
lendirdi. İdeasoft CEO'su Seyhun Özka-
ra, Tek Kılavuz İş Geliştirme Yöneticisi 
Arda Suvay, sahibinden.com Pazarlama 
Uzmanı Vahap Yaramış, Entegra Pazar-
lama ve Satış Yöneticisi Birkan Tüzer 
ve Goodjob Marka Mühendisi ve Da-
nışman Ömürden Sezgin' in sunumla-
rıyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ti-
caret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı 
Merter Özdemir' in konuşmasıyla sona 
erdi.

27
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Trafikte yaya önceliğine dikkat çe-
kebilmek amacıyla tüm Türkiye gene-
linde düzenlenen ‘Yaya güvenliğinin 
nöbetçisiyiz’ kampanyası kapsamında 
20 bin yaya geçidinde 200 bin kol-
luk personeli ikişer saat yaya nöbeti 
tuttu. Trafikte yaya önceliği bilinci-
nin oluşturulması amacıyla gerçek-
leştirilen kampanyaya Adana Ticaret 
Borsamız da destek verdi. Genel Sek-
reterimiz T. Gökhan Öztürk sürücüle-

rimizi bu konuda bilgilendirerek bize 
bu konuda verdikleri destekten dola-
yı, Adana D-400 Uygulama Noktasında 
görevli polislerimize teşekkür etti.

‘Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz’ 
kampanyası kapsamında gerçekleş-
tirilen etkinliklerde İçişleri Bakanı-
mız Sn. Süleyman Soylu, bakan yar-
dımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet 
müdürleri, jandarma komutanları, 
kaymakamlar, okul müdürleri ve okul 

geçidi görevlileri yer aldı. Bakan Soy-
lu, “Işığın ve trafik polisinin olmadığı 
yaya geçitlerinin tamamında üstünlük 
yayadadır” dedi. Soylu, ekim ayında 
çıkan kanun ve ondan sonraki süreçte 
yapılan denetimler, eğitimler ve far-
kındalık kampanyalarının sonucunda 
yılbaşından itibaren yaya geçitlerinde 
meydana gelen trafik kazalarındaki 
ölüm oranlarının yüzde 34,5 oranında 
azaldığını bildirdi.

“YAYA GÜVENLİĞİNİN NÖBETÇİSİYİZ''
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Adana Müzesi bahçesinde dü-
zenlenen etkinliğe Vali Mahmut De-
mirtaş’ın yanı sıra Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şahin Bilgiç, Cumhurbaş-
kanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, vali yardımcıları, ilçe kayma-
kamları, kamu ve sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri, yerel ve ulusal 
medya temsilcileri ile ünlü şefler ka-
tıldı.

Gala yemeğinin açılış konuşmasını 
yapan Büyükşehir Belediye Başka-
nı Zeydan Karalar’dan sonra bir ko-
nuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, 
yoğun hazırlık sürecinin ardından 
dopdolu bir festival programını daha 

hep birlikte yaşadıklarını dile getir-
di. Geride bıraktıkları iki yıllık tecrü-
beyle bu yıl çıtayı daha da yükseğe 
çıkardıklarını belirten Vali Demirtaş, 
"Lezzet Peşinde Koşanlarla, ‘Gele-
nekselin Gücü’nü keşfetmek isteyen-
leri, üçüncü yılımızda festival ötesine 
taşıyarak, ‘Büyük Akdeniz Şöleni ’ne 
davet ettik. Böylelikle Adana’nın 
yerel ve geleneksel lezzetlerini, Ak-
deniz’ in enfes tatlarıyla birleştiren 
fevkalade önemli bir organizasyona 
imza attık.” dedi.

Şimdi söz sırasının 3. Uluslarara-
sı Adana Lezzet Festivali ’ne hayat 
veren gastronomi dünyasının dua-
yenlerinde olduğunu belirten Vali 
Demirtaş, “Sizler; Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, İtalya, Malta, Lübnan, 

Fas, Fransa, İspanya, Yunanistan, Ar-
navutluk, Bosna Hersek, Kolombiya, 
Güney Kore ve Endonezya’dan gel-
diniz ve dünden itibaren tüm konuk-
larımızı eşsiz bir lezzet yolculuğuna 
çıkarmaya başladınız. Sizlerin katkı-
larıyla, birbirinden farklı lezzetleri 
tattık, tatmaya da devam edeceğiz. 
Atölye çalışmaları, gastroshowlar ve 
söyleşilerle festivalimize renk kattı-
nız. Aynı şekilde yemeklerinizin püf 
noktalarını paylaştınız ve geleneksel 
yemeklerinizi tüm yönleriyle ziyaret-
çilerimize tanıttınız. İnanıyorum ki 
bu etkinlikleri en etkileyici şekilde 
yarın da sürdürecek; ‘Büyük Akdeniz 
Şöleni ’ni, unutulmaz bir zaman dili-
mine dönüştürmeye devam edecek-
siniz.” dedi.

Adana Valiliği koordinesinde “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Adana 
Lezzet Festivali’nin gala yemeği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“3. ULUSLARARASI ADANA LEZZET 
FESTİVALİ” GALA YEMEĞİ YOĞUN BİR 

KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Vali Mahmut Demirtaş yanı sıra Yö-
netim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
Adana Milletvekili ve AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu,  
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve 
Gıda Politikaları Kurul Üyeleri Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, konuk ülke temsilci-
leri, festivale destek veren kurum ve 
kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri ve vatandaşla-
rın katılımıyla gerçekleştirilen kortej 
yürüyüşünün ardından mangal ateşi 
yakıldı.

Oldukça renkli görüntülere sah-
ne olan açılış töreninde Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Po-
litikaları Kurul Üyeleri Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’dan sonra Vali Demirtaş bir ko-
nuşma gerçekleştirdi.

Yurt içinden ve yurt dışından festi-
vale katılan konuklara lezzetin başken-

ti Adana’ya hoş geldiniz diyerek sözle-
rine başlayan Vali Demirtaş, “Üç gün 
boyunca ortasından nehir geçen bu ef-
sane şehirde, güne ciğerle başlayacak; 
şalgam suyu eşliğinde kebapla devam 
edeceksiniz. Karakuş tatlısıyla ağızları-
nızı tatlandıracak; hararetinizi bici bi-
ciyle gidereceksiniz. Ve günü şırdanla, 
mumbarla noktalayacaksınız.” dedi.

Bunların haricinde üç gün sürecek 
lezzet yolculuğunda,200’ün üzerinde 
yerel ve geleneksel lezzeti de tatma 
fırsatı olacağını ifade eden Vali De-
mirtaş, Hatay ve Gaziantep mutfağının 
eşsiz tatlarının da bu yıl festivalde ka-
tılımcılarla buluşacağını söyledi. 

Bu yıl festival sloganının “Büyük 
Akdeniz Şöleni” olarak belirlendiğini 
dile getiren Vali Demirtaş, “Bu şölende 
Akdeniz havzasında yer alan ülkeler-
den dünyaca ünlü şefler de festivali-
mize renk katacaklar. Fransa, İspanya, 
Yunanistan, Arnavutluk ve Bosna Her-

sek’ten şeflerin gastroshowlarını hep 
birlikte izleyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, İtalya, Malta, Lübnan ve 
Fas’tan gelen konuklarımızın açacağı 
stantları, hep beraber ziyaret edece-
ğiz. Endonezya, Kolombiya ve Güney 
Kore’den gelen konuklarımızı en iyi 
biçimde ağırlayacağız.  Ayrıca festiva-
limiz kapsamında tek şişte en uzun et 
pişirme Guinness rekor denemesinde 
bulunacağız. Festival süresince siz de-
ğerli konuklarımızla birlikte, kültür ve 
hasat turlarına katılacağız. Yani doya 
doya bir festivali hep birlikte yaşaya-
cağız” dedi.

Konuşmasının devamında, tatil ter-
cihleri yapılırken; gidilen mekânın, 
yeme-içme kültürünün, en başa konul-
duğunu kaydeden Vali Demirtaş, “Biz-
lerde bu beklentileri karşılamak üzere 
son dönemde Lezzet Festivali, Unes-
co gastronomi kenti ve coğrafi işaret 
çalışmaları gibi önemli adımlar attık. 

3. ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ 
BÜYÜK BİR COŞKUYA SAHNE OLDU

Adana Valiliği ev sahipliğinde “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Adana 
Lezzet Festivali, Merkez Park’ta gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve ardından yakılan mangal ateşi 
ile başladı. 3 gün süren festival büyük bir coşkuya sahne oldu.
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Adana’mızın, mevcut potansiyelini ha-
rekete geçirmeyi ve Adana’yı önemli 
bir gastronomi destinasyonuna dönüş-
türmeyi amaçlıyoruz. Bunu, kamu, özel 
sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarımı-
zın işbirliğinde mutlaka başarmalıyız.” 
şeklinde konuştu.

Festivale renk katan gastronomi 

dünyasının birbirinden kıymetli isim-
lerine şükranlarını sunduklarını be-
lirten Vali Demirtaş, “Adana'nın yerel 
ve geleneksel lezzetlerinin peşinden 
koşan, tüm yerli ve yabancı konukları-
mıza teşekkür ediyorum.  Bu vesileyle 
festivalimizin, kentimize hayır ve bere-
ket getirmesini temenni ediyorum. 3. 

Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin 
düzenlenmesinde emeği geçen başta 
milletvekillerimiz olmak üzere, büyük-
şehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, 
festival yürütme kurulumuza, kamu-
nun ve sivil toplumun kıymetli tem-
silcilerine teşekkür ediyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı.
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Ticaret Borsamızda Çukurova Üni-
versitesi İşletme Bölümü’nden Prof. 
Dr. Selçuk Çolak tarafından “Proje 
Yönetimi Eğitimi” ve Adana Alparslan 
Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 
Doç. Dr. Serdar Yıldırım tarafından 
“İstatiksel Veri Analizi Eğitimi” veril-

di.
Proje Yönetimi Eğitimi kapsamın-

da; projenin tanımı, özellikleri, pro-
je örnekleri, proje kavramları, proje 
yönetiminin tarihçesi, proje yöneti-
cisinin sorumlulukları, proje yönetim 
faaliyetleri, proje yaşam eğrisi, proje 
seçiminde dikkat edilecek konular, 

proje seçim modelleri gibi konulara 
değinildi. İstatiksel Veri Analizi eği-
timi kapsamında ise veri kaynakları, 
veri toplama metotları, veri anali-
zinin nasıl yapıldığı, temel istatistik 
kavramları, örnekleme, grafikler ve 
ölçüm sistemleri analizi gibi konula-
ra değinildi.

TİCARET BORSAMIZDA “PROJE YÖNETİMİ” 
ve “İSTATİKSEL VERİ ANALİZİ” 

EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ



ADANA’DA TARIM VE 
GELECEĞİ ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şu-
besinin düzenlediği “Adana’da Tarım ve 
Geleceği Çalıştayı” Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Sn. Şahin Bilgiç’in de katılımıy-
la gerçekleştirildi. Adana Valisi Mahmut 
Demirtaş, Sarıçam Belediye Başkanı 
Bilal Uludağ, Seyhan Belediye Başka-
nı Akif Kemal Akay, Ziraat Mühendisleri 
Odası Genel Başkanı Özden Güngör ile 
Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Do-
ğan’ın katıldığı programda bir konuşma 
gerçekleştiren Vali Demirtaş, dünyanın 
en önemli üretim sahalarından biri olan 
Çukurova’nın, binlerce yıllık geçmişiyle 
dün olduğu gibi bugün de ekonomik ve 
stratejik önemini koruduğunu ifade etti. 

Ülkemizdeki turunçgilin %30’unun, 
kavunun %12’sinin, karpuzun %25’inin, 
marulun %23’ünün, soya ve yer fıstığının 
%57’ye yakınının Adana’da üretildiğine 
değinen Vali Demirtaş, “Bununla birlik-
te dane mısır, yağlık ayçiçeği ve pamuk 
da önemli bitkisel ürünler arasında boy 
göstermektedir. Yılda yer yer iki ürün alı-
nan bu bereketli topraklarda neredeyse 
yetişmeyen tarım ürünü yoktur. Dolayı-
sıyla tarım, bu toprakların can damarıdır. 
Öyle ki 2018’de 6.76 Milyar TL’si bitkisel 
üretim olmak üzere, toplam 9.76 Milyar 
TL’lik tarımsal üretim değeriyle Adana, 
Türkiye’de 6. sırada yer almıştır. Aynı dö-
nemde gıda ve tarım ihracatımız da 536 
milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Yani ili-
mizin toplam ihracatının %27’sini gıda ve 
tarım sektörü oluşturmuştur” dedi.

Bu noktada Bakanlığın tarım sek-
törüne sağladığı kaynaklarla Adana’da 
üretimden hasada, işlemeden satışa her 
aşamada üreticinin alın terini destekle-
diklerini belirten Vali Demirtaş, “Bu kap-
samda 2016 yılında 280 milyon TL olan 
nakit tarımsal destekleme ödemeleri, 

2017 yılında 380 milyon TL’ye, 2018 yılın-
da ise 440 milyon TL’ye ulaşmıştır. Dün-
yanın sayılı tarım ve gıda arz merkezle-
rinden biri olan Adana’da, Valilik olarak 
tarıma dair vizyon projelere ve ciddi 
yatırımlara imza atıyoruz. Adana’da tarı-
mın geleceğine şimdiden yön veriyor ve 
hep birlikte yol haritasını çiziyoruz.Top-
raklarımızın ülke tarımına ve ekonomi-
sine yaptığı katkıları daha üst seviyelere 
çıkarmak için, özellikle Aşağı Seyhan ve 
Ceyhan Sulama Projesinden başlayarak, 
tüm projelerin açık sistemden kapalı 
basınçlı sulama sistemine dönüştürül-
mesiyle ilgili olarak, gerekli çalışmaları 
yapıyoruz. Bu meyanda Yedigöze sulama 
sahasının tamamlanmasıyla da 75 bin 
hektarlık alanı daha sulamaya açacak; 
sulanabilir tarım arazilerimizin oranını 
%86'lara ulaştıracağız.” şeklinde konuş-
tu.

Tarım sektöründe kümelenme yoluy-
la rekabet gücünün artırılması ve sera-
cılığın geliştirilmesi için de ilk adımları 
attıklarını anımsatan Vali Demirtaş, “Bu 
kapsamda Karataş Bebeli Mahallesi’nde 
3.184 dekar alanda “Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi”nin kurulması 
yönündeki faaliyetlerimizi tamamlaya-
rak alt yapı çalışmalarımızı başlattık. 
Diğer yandan tarla balıkçılığı konusunda 
da Karataş Adalı Mahallesinde 6.500 de-
kar mera alanında Tarıma Dayalı İhtisas 
Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi ku-
rulmasını planladık. Projeyle toprak ha-
vuzlarda tarla balıkçılığı yapacağız. Proje 
sahasındaki işletmeler ve yan faaliyet 
kolları ile birlikte yaklaşık 2.000 kişiye 
istihdam sağlayacağız. Proje sahasında-
ki üretimle uygun kapasitede su ürünleri 
işleme tesisleri ve soğuk hava depoları 
kuracağız. Yine ürettiğimiz ürünleri iş-
leyeceğimiz ve ciddi bir katma değer 

oluşturacağımız Gıda İhtisas OSB’de de 
önemli bir aşamayı geride bıraktık. Sa-
rıçam ilçemizde 1.820 dekar alanda ha-
yata geçireceğimiz Gıda İhtisas OSB’de 
yer seçim çalışmalarının ardından ÇED 
sürecini de tamamladık. Diğer aşamaları 
da yakın zamanda tamamlayarak Gıda 
İhtisas OSB’yi Adana’mıza kazandıraca-
ğız.” dedi.

Ayrıca serada muz yetiştiriciliğinin 
bölgemizde yaygınlaştırılması amacıyla 
da yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile 
getiren Vali Demirtaş, “Bu alandaki ça-
lışmalarımızı da önümüzdeki dönemde 
OSB çatısı altında toplayacak ve kura-
cağımız Muz Seracılığı OSB ile ülkemizin 
muz ithalatçısı olmaktan çıkmasına kat-
kı sağlayacağız. Bu çalışmalarla birlikte 
tüm kesimlerin önümüzdeki dönemde 
tarımsal arazilerin imara ve yapılaşmaya 
açılmaması noktasında gerekli duyarlı-
lığı göstermesi gerektiğini hatırlatmak 
istiyorum. Ülkemizde ve ilimizde iklime 
uygun ürün planlamasının yapılmasının 
hayati önem taşıdığını düşünüyor; üre-
ticimizin katma değerli ürünlere yönel-
mesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Dünya ve ülkemizdeki çevresel, eko-
nomik ve sosyal gelişme eğilimleri ışı-
ğında geleceği kestirmek ve alınabile-
cek önlemler konusunda fikir üretmek 
amacıyla düzenlenen Adana’da Tarım 
ve Geleceği Çalıştayı;  Endüstri Bitkileri, 
Hayvancılık, Ilıman İklim Meyveleri, Su 
Ürünleri, Subtropik Meyveler, Sulama 
ve İklim Değişikliği, Süs Bitkileri, Tahıl-
lar, Tarım Teknolojileri, Tarım Toprakları, 
Tarım Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlan-
ması, Tarımda İşgücü ve Göç, Tarımda 
Örgütlenme ve Kooperatifçilik, Açıkta ve 
Örtüaltında Sebze Yetiştiriciliği adlı top-
lam 14 konu başlığında 240 uzman tara-
fından yapılan tartışmalarla devam etti.
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Adana Ticaret Odası'nın başvuru sa-
hibi ve yürütücüsü, Çukurova Üniversi-
tesi’nin ortağı, S.S. Adana Ayakkabıcılar 
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin iş-
tirakçisi olduğu ve Çukurova Kalkınma 
Ajansı'nın 2018 yılı mali destek programı 
kapsamında hayata geçirilen Ayakkabı 
ve Moda Tasarım Merkezi'nin açılışı dü-
zenlenen törenle yapıldı. Yapılan törene 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç 
de katıldılar.

Açılış toplantısının ilk bölümünde 
sektör temsilcilerine, Oda ve Borsaların 
Başkan ve üyelerine ayrıca katılımcıla-
ra hitap eden İstanbul Moda Akademisi 
Sektörel İlişkiler ve Satış Sorumlusu Si-
nem Sarı, Ayakkabı ve Tekstil sektöründe 
faaliyet gösteren firmalara yönelik des-

tekler hakkın-
da bilgiler ve-
rerek; Ticaret 
Bakanlığı'nın 
kolay destek 
web sayfasın-
dan firmaların 
nasıl fayda-
l anab i lece -
ği hakkında 
bilgiler verdi. 
Sinem Sarı su-

numunun sonunda sektör temsilcileri-
nin desteklerle ilgili sorularını yanıtladı.

Daha sonra açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Adana Ticaret Odası Başkanı 
Atila Menevşe, “Proje ile İlimizde bulu-
nan yüzlerce küçük ve orta ölçekli ayak-
kabı ve konfeksiyon üreticimizin kendi 
modellerinin tasarımını Adana’da yap-
tırarak zaman ve maliyet tasarrufu elde 
etmeleri ve rekabet gücünü artırmala-
rını hedeflemekteyiz. Daha fazla katma 
değer yaratabilmek ve daha fazla kazanç 
elde edebilmek için marka olabilmek 
çok önemli. Marka değeri olmayan ürün-
lerin pazarda yer bulabilmesi çok güç. 
Bu anlamda açılan merkezin önemi bü-
yük. İmalatçı ve toptancı firmalarımızın 

koleksiyon oluşturma süreçlerine katkı 
yapacak merkezimiz, yurtiçi ve yurtdışı 
müşterilerine sanal sunum yapma im-
kânı da sağlayacaktır. Ben bu merkezi 
çok önemsediğimizi ifade etmek isterim. 
Projenin gerçekleştirilmesinde sağladığı 
katkılardan dolayı Çukurova Kalkınma 
Ajansı'mıza ve proje ortaklarımıza teşek-
kür ediyorum.” dedi.

ATO Başkanının ardından katılımcıla-
ra hitap eden Çukurova Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise konuş-
masında “Son dönemlerde Ajans olarak 
verdiğimiz desteklerin; girişimcilik, tasa-
rım ve ürün geliştirme odaklı olması son 
derece sevindirici. Adana, bu projelerle 
geleceğe yönelik hedeflerini net bir şe-
kilde ortaya koymaktadır. Ajans olarak 
böyle bir projeye destek olmaktan dola-
yı memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, yapılan kur-
dele kesimiyle merkezin açılışı gerçek-
leştirildi ve Adana Ayakkabı ve Moda 
Tasarım Merkezi'nde bulunan makineler 
tanıtılarak; merkezde yapılabilecek ça-
lışmalardan örnekler katılımcılara ye-
rinde gösterildi. Açılışla birlikte Adana 
Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi de 
resmen hizmet vermeye başlamış oldu.

Ayakkabı sektörü, yeni bir merkeze kavuşmanın heyecanını yaşadı. Adana Ayakkabı ve Moda Tasa-
rım Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Adana Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi Kooperatif Başka-
nı Ayhan Kaliç, projenin Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Üretim ve Çevre Altyapısının Gelişti-
rilmesi Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirildiğini dile getirdi.

ADANA AYAKKABI VE MODA TASARIM 
MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
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Borsamız Meclis Başkanı Sn. Osman Bağış, Cum-
hurbaşkanlığının 28 Ağustos 2019 tarih ve 2019/300 
sayılı kararnamesi ile Adana İl Jandarma Komutanlı-
ğına atanmış olan Sn. Jandarma Kıdemli Albay Gazi 
DEMİR’ i makamında ziyaret etti. Adana Ticaret Bor-
samızın faaliyetleri konusundan bilgi paylaşımında 
bulunan Sn. Bağış, Alay komutanımıza hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.

MECLİS 
BAŞKANIMIZDAN 

İL JANDARMA 
KOMUTANIMIZA 

ZİYARET

TÜYAP 9. GELENEKSEL BAL YARIŞMASI 
SONUÇLANDI
TÜYAP Adana 13. Uluslararası Tarım 

ve Sera-Bahçe Fuarları’nın vazgeçil-
mez etkinliklerinden biri haline gelen 
9. Adana Geleneksel Bal Yarışması’nın 
kazananları belli oldu. 44 ilde faaliyet 
gösteren 106 Adana arıcısının katıldı-
ğı yarışmayı Adana’nın Pozantı ilçesi 
birinci, Sarıçam ilçesi ikinci ve Yüre-
ğir ilçesi üçüncü olarak tamamladı. 
Dereceye girenlere ödüllerini Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 

Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, 
Adana Milletvekilleri Abdullah Doğ-
ru ve Ayhan Barut, Adana Büyükşehir 
Başkanı Zeydan Karalar, Adana İl Ta-
rım ve Orman Müdürü Gürkan Yaşar 
ve TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih 
Gökmen takdim ettiler. Vali Yardım-
cımız ödül töreninin ardından Adana 
Ticaret Borsamızın standını ziyaret 
ederek borsamızın faaliyetleri hak-
kında bilgi aldı.
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Tarımda sürdürülebilirliğin sağla-
nabilmesi için kaliteli ürün yetiştirme, 
ürünlerin rahat satılabilmesi için geniş 
pazar yelpazesine ihtiyaç duyulmakta-
dır.

Maliyetlerin yanı sıra üreticilerin en 

büyük sorunu, ürününü hasat dönemle-
rinde gerçek değerinde satabilmesi gel-
mektedir. İşte bu bağlamda son yıllarda 
önemi daha iyi anlaşılan lisanslı depolar 
göze çarpıyor.

Hasat dönemlerinde üreticinin adeta 
sigortası olan ve devlet tarafından teş-
vik kapsamında da olan lisanslı depolar 
sayesinde üreticiler, ürünlerini bekletip 
fiyatların değerini bulduğu dönemde sa-
tabiliyor. Ticaret Borsamız Adana’ya ilk 
etapta 50 bin tonluk lisanslı depo kazan-
dırarak sektöre büyük fırsatlar sundu. 

Adana Ticaret Borsası olarak Çukuro-
valı üreticilerin her zaman yanında ol-
duklarını belirten Başkan Bilgiç, “Üreti-
cilerimiz için lisanslı depolar çok önem 
arz ediyor. Adana’ya kazandırmış oldu-
ğumuz 50 bin tonluk ATB Çukurova Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk tesislerimiz-
de, ürünlerimizin lisanslı olarak depo-
lanması konusunda hizmet veriyoruz.

Devamında lisanslı depo kapasitemizi 
125 bin tona çıkaracağız. Ayrıca pamukta 
da lisanslı depoculuk projemiz var. Bu 
depolarımız tüm bölgeye hizmet ederek, 
tarım alanında çağ atlatacak yatırımlar 

arasında yerini alacaktır. Devamında na-
renciyede ülkemizin önemli bölgesi ara-
sında yer alıyoruz ve narenciye de ‘soğuk 
hava’ depoları yapacağız” dedi.

Devlet tarafından önemli teşvikler 
olduğuna dikkat çeken Bilgiç, “Devlet 
tarafından önemli destekler veriliyor. 
Örneğin devlet lisanslı depolarda ürün-
lerini saklayanlar için kira desteği veri-
yor. Ziraat Bankası 9 ay için faizsiz kre-
di veriyor. Yeni çıkan teşvik ile tarladan 
lisanslı depoya kadar nakliye desteği ve 
analiz desteği veriliyor. Bu da gösteriyor 
ki, lisanslı depoların önemi her geçen 
gün artarak devam ediyor” diye konuştu.

Küresel ısınma ile birlikte daralan ta-
rım arazileri ve artan gıda ihtiyacı ile bir-
likte tarımın öneminin her geçen daha 
da arttığını belirten Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Şahin Bilgiç, lisanslı depoların 
öneminin de buna paralel olarak arttığı-
na değinerek şöyle konuştu:

“Lisanslı Depoculuğun Önemi Küresel 
ısınma ve betonlaşma nedeniyle ekim 
alanları daralmakta, gıda üretiminde 
yetersizlikler görüldüğü gibi üretilen 
ürünlerin de ziyan edilmemesi önem 

LİSANSLI DEPOLAR PİYASAYI DENGELİYOR
Adana’da lisanslı depoculuğu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yönetim Ku-

rulu Başkanımız Sn. Şahin Bilgiç, “Lisanslı depoculuk ile kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli 
bir piyasanın oluşturulması, hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan 
fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi gibi birçok alanda fayda sağlanmaktadır” 
dedi.
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arz etmektedir. Sağlıklı depolara ihtiyaç 
duyulduğu, özellikle hasat döneminde 
ürünlerin oldukça olumsuz şartlarda 
stoklanması ve kısa süre içerisinde olu-
şan bozulmalar nedeniyle kullanılamaz 
hale gelmesi sebebiyle lisanslı depolara 
ihtiyaç duyulmuştur.

Lisanslı depolarla üretici, tüccar ve 
sanayicinin ürünleri emanet alınarak 
sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi 
hedeflenmiştir. Üretici, tüccar ve sana-
yiciler lisanslı depoları kullandıkların-
da herhangi bir satış işlemi oluşmadığı 
için vergi veya borsa kaynaklı masraflar 
oluşmaz. 

Sadece depo kirası ve analiz ücreti 
ödeyerek ürünlerini muhafaza edebi-
lir, gerektiğinde ise lisanslı depolarda 
bulunan ürünleri karşılı-
ğında aldıkları ürün se-
netlerini TÜRİB üzerinden 
satışa sunarak ürünlerini 
tekrar çekme masrafından 
da kurtulabilirler. Böylece 
pazarda ürünlerini değil, 
kalitesi belirlenmiş ürün 
senetlerinin satışını yaparak daha rahat 
ve güvenilir bir ticaret yapma imkanı 
elde ederler.

Lisanslı depoculuk; Depolamaya uy-
gun nitelikte ve standardize edilebilmesi 
mümkün olan tarım ürünlerinin sınıf ve 
kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı olarak 
isimlendirilen laboratuvarlarca belirlen-
mesini, Modern altyapıya sahip sağlıklı 
ortamlarda depolanmasını, bu ürünle-
rin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil 
eden ürün senetleri vasıtasıyla; ulusla-
rarası alanda da faaliyet gösterebilecek 
nitelikteki ürün ihtisas borsasında yapıl-
masını öngören bir sistemdir.

GÜVENLİ PİYASA 
Lisanslı depoculuk sistemi ile hasat 

dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz 
yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüş-
lerinin önlenmesi ve piyasanın denge-
lenmesi, özellikle finansman sıkıntısı 
çeken küçük çiftçiler ile ürün sahipleri-
nin Lisanslı depolara verdikleri ürünleri 
karşılığında aldıkları ürün senetleri ara-
cılığıyla bankalardan kredi ve finansman 
sağlamaları, tarım ürünleri ticaretinin 
herkesçe kabul gören standartları be-
lirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, 
kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli 
bir piyasanın oluşturulması hedeflen-
mektedir.

Ayrıca tarım ürünleri ticaretinin kayıt 
altına alınması, ülkemizde hali hazırda 

uygulanmakta olan tarım reformunun 
başarılması ve tarım ürünleri ticare-
tinde özel sektör katılımının artırılma-
sı, üretimde ve fiyatlandırmada Devlet 
müdahalelerinin asgariye indirilmesi, 
bu alana yönelik yapılan yüksek harca-
malardan önemli tasarruf sağlanması, 
serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bo-
zan müdahalelerden uzaklaşılması he-
deflenmiştir.

Bir ürünün lisanslı depo işletmesine 
teslim ve kabul edilmesi halinde, söz ko-
nusu ürün için düzenlenen ürün senedi 
ile mudiler, diledikleri zaman ellerindeki 
ürün senetlerini ürün ihtisas borsasında  

satabilmektedir. Mudilerin ellerindeki 
ürün senetlerini satmak yerine teminat 
olarak göstererek karşılığında kredi kul-
lanma imkanı da bulunmaktadır.

LİSANSLI DEPOCULUKTA DEVLET TA-
RAFINDAN DESTEK 

Lisanslı depolara stoklanarak elekt-
ronik ürün senedi aracılığıyla alım, sa-
tımı yapılan ürünler Zirai stopaj vergisi, 
elde edilen kar gelir/kurumlar vergisi 
ve KDV gibi vergiler bakımından destek 
almaktadır. Bakanlar Kurulu kararına 
göre lisanslı depolarda muhafaza edilen 
ürünlere üretici dışındakiler ve üreticiler 
ile üretici örgütleri için olmak üzere doğ-
rudan lisanslı depo işletmelerine depo 
kira desteği ödenmektedir. İlave kira 

desteğinin yanı sıra Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığınca 
onaylanacak yetkili sınıf-
landırıcı ücret tarifesine 
göre analiz ücreti desteği 
de verilmektedir.

Finansman sıkıntısı çe-
ken çiftçiler, lisanslı de-

polara verdikleri ürünleri karşılığında 
alacakları ELÜS aracılığı ile bankalardan 
kredi ve finansman sağlayabilmekte-
dir. Üreticilere, ELÜS’leri teminat olarak 
kullanarak bankalardan kredi kullanma 
imkanı doğmuştur. ELÜS’ler sayesinde 
menkul kıymet haline gelen tarım ürün-
lerinin TÜRİB aracılığı ile sermaye piya-
sasında dolaşımı sağlanarak, yatırımcı 
ve tasarruf sahiplerine sunulabilen bir 
araç meydana getirilmiştir. Bu şekilde sı-
radan vatandaşlar da ELÜS alıp-satarak, 
tasarruflarını değerlendirebilmekte ve 
ELÜS’lerin tabana yayılması sağlanmak-
tadır”

Lisanslı Depoların Önemi Her Geçen 
Gün Artarak Devam Ediyor
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13. Uluslararası Adana Tarım, Sera 
ve Bahçe Fuarlarının açılışı Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç’in katı-
lımıyla TÜYAP Adana Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Yö-
netim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
fuar açılışında yapmış olduğu konuş-
masında; “Tarım sektörünün en önem-
li buluşma merkezlerinden birisi olan 
ve bu yıl 13.’sünü gerçekleştireceğimiz 
Adana Uluslararası Tarım & Sera-Bahçe 
fuarlarının tarımın tüm paydaşlarına, 
bölgemize ve ülke ekonomisine en yük-
sek katkıyı sağlamasını diliyorum. Tarım 
ve gıda sektörleri bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da stratejik önemini 
arttırarak dünyanın en önemli sektörleri 

olmaya devam 
edecektir. İçinde 
yaşadığımız ül-
kemiz tarımının 
başkenti Adana-
mız ve Çukurova 
Bölgemiz; üreti-
cisiyle, taciriyle, 
sanay ic is iy le 
tarım sektörü-
nün merkezini 
oluşturuyor. Bu 
ahenk bölge için 
çok önemli. Üre-
tici hem üretim 

hem de pazarlama aşamasında tarım-
daki teknolojik gelişmelerden en üst 
noktada faydalanmaya çalışıyor” diye 
belirtti.

Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: 
“Bölgemiz ve ülkemiz tarım sektörü 
için modern ve teknolojik ticaret bor-
sacılığı yönünden getirilen en büyük 
yeniliklerin lisanslı depoculuk sistemi 
ve elektronik alım-satım salonları oldu-
ğunu düşünüyorum. Lisanslı depoculuk 
sisteminde; tarımsal ürünlerini lisanslı 
depolara döken mudilerin ürünlerinin 
analiz değerlerine göre Elektronik Ürün 
Senetleri (ELÜS) oluşuyor ve mudiler, 
oluşan bu senetleri ticaret borsamızın 

da ortakları arasında yer aldığı ve aynı 
zamanda acentesi olduğu Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden elekt-
ronik ortamda tüm Türkiye’ye genelin-
de satabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 
sahibi üreticiler açısında da lisanslı de-
poculukta devletin vermiş olduğu depo 
ücreti, nakliye ve analiz ücreti gibi ek 
destekler mevcut. Adana Ticaret Borsa-
mızca kurulan lisanslı depolarımız da 50 
bin tonluk kapasiteye sahip ve iki yıldır 
depolarımıza mısır ve buğday alımı ger-
çekleştirdik” 

Konuşmasının geri kalanında TÜRİB 
ve Elektronik Alım-Satım Salonumuz-
dan bahseden Sn. Bilgiç, “Sözlerime 
son verirken yurtiçinden, yurtdışından 
ve ilimizden tarım fuarımıza gelen üre-
ticilerimize, sanayicilerimize, tüm va-
tandaşlarımıza ve ayrıca böyle bir or-
ganizasyonun düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyor, 13. 
Tarım Fuarı’nın ilimiz ve bölgemiz açı-
sından hayırlı olmasını diliyorum” diye-
rek sözlerini noktaladı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin 
Bilgiç’ten sonra konuşma yapan Adana 
Valisi Mahmut Demirtaş; sadece ülke-
mizin değil, tüm dünyanın göz bebeği 
olan bereketli topraklarda, bölgemizin 
uluslararası hüviyetteki tek tarım fuarı-

13. ULUSLARARASI ADANA TARIM, SERA VE 
BAHÇE FUARLARI
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na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Fuarda bir yandan yerli ve yabancı 
konukları ağırlarken diğer yandan ta-
rım, sera ve bahçe teknolojilerindeki 
en son gelişmelerin vitrine taşınmasını 
gururla izlediklerini belirten Vali Demir-
taş, “Tarım sektörü, bu topraklarda kent 
ekonomisinin lokomotifidir. Adana, 2018 
yılında 9,7 milyar liralık tarımsal üretim 
değeriyle Türkiye tarımının başkenti ol-

duğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ülke 
ekonomisine sağladığımız bu katkının 
sürdürülebilir olması, hiç kuşkusuz doğ-
rularımızı çoğaltmaktan, eksiklerimizi 
gidermekten ve yanlışlarımızı düzelt-
mekten geçiyor. Bununla birlikte artık 
tarımda makineleşmenin de ötesinde, 
dijital tarımı, biyoteknolojiyi konuşma-
mız ve bunları tarımsal uygulamalarımı-
za dâhil etmemiz gerekiyor. O nedenle 
geleneksel tarım anlayışının ötesine 

mutlak surette geçmeliyiz. Mühendisin-
den tarım işçilerine kadar, tarım sektö-
ründeki tüm insan kaynağımızı, dijital 
tarım çağını okuyan ve özümseyen bi-
reylere dönüştürmeliyiz” dedi.

9 Kasım’a kadar devam eden fuarda 
Adana Ticaret Borsamızın standı büyük 
ilgi gördü.

Başkanımız Şahin Bilgiç, tarım fua-
rında katkısı bulunan tüm üyelerimize 
ve kurum-kuruluşlara teşekkür etti.
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Dünyada milyonlarca insan kalp 
sağlığını korumak için düzenli olarak 
ek vitaminler ve mineraller almanın 
yanı sıra birbirinden farklı diyetler uy-
guluyor. Saygın tıp dergilerinden An-
nals of Internal Medicine’ in Temmuz 
2019 sayısında yayınlanan ve yaklaşık 
1 milyon kişiyi kapsayan bir araştırma 
ise yaygın olarak önerilen ve kullanılan 
vitamin, mineral ve diyetlerin kalp has-
talıklarının önlenmesinde katkılarının 
çok sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. 
Çalışmanın sonuçları hakkında bilgi 
veren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Al-
pay Turan Sezgin, bu araştırmada; kalp 
sağlığı için takviye gıda almak ve diyet 
yapmakla ilgili faydalı bilinenlerden 
hiçbirinin doğrudan faydalı olduğuna 
dair kanıt olmadığını belirtiyor. Tuz tü-
ketiminin sınırlandırılması normal kan 
basıncına sahip kişilerde tüm nedenle-
re bağlı ölümleri azaltırken, yüksek kan 
basıncı (hiper tansiyon) olan kişilerde 
kardiyak sebeplere bağlı ölümleri azal-
tıyor ama tüm nedenlere bağlı ölümleri 
önlemiyor.

İlave Vitaminlerin Kalp Sağlığına 
Katkısı Sanıldığından Çok Daha Az

Annals of Internal Medicine dergisi-
nin Temmuz 2019 sayısında yayınlanan 
araştırmaya göre 992 bin 129 kişiyi kap-
sayan toplam 277 klinik deneyden elde 
edilen sonuçlar, özellikle gelişmiş top-
lumlarda çok sık kullanılan 16 ek vita-
minden çok azının ve önerilen 8 diyet 
şeklinden yalnızca birinin kalp sağlı-
ğına düşük düzeyde katkı sağladığını 
ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçla-
rından biri ise bazı vitamin ve mineral-
lerin birlikte kullanımının, düşünüle-
nin aksine fayda yerine zarara neden 
olduğunu gösteriyor. Örneğin kalsi-
yumla birlikte D Vitamini kullanmak 
kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini 
artırarak inme riskini de aynı ölçüde 
yükseltiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Alpay Turan Sezgin, bu araştırma-
nın, 2013 yılında yayınlanan ve kardiyo-
vasküler kalp sağlığı için ek vitamin ve 

mineral kullanmanın kalp sağlığına çok 
az etkisi olduğuna işaret eden raporu 
destekler nitelikte olduğunu belirtiyor. 
Son araştırmanın sorumlusu West Vir-
ginia Üniversitesi Öğretim Üyesi Safi 
U. Kahn, düzenli olarak ek vitamin ve 
mineral kullananların önemli bir bö-
lümün boşuna bir çaba içinde olduğu-
na dikkat çekerken; Scripps Research 
Translational Institue kurucusu dün-
yaca tanınmış kardiyolog Prof. Dr. Eric 
Topol ise bu çalışmanın, “ek vitamin ve 
mineral alımına ait hikayenin şüpheli 
olduğuna dair bulguları güçlendirdi-
ği”ni dile getirdi. 

Folik Asit Ve Omega 3 Öne Çıkıyor
24 ek vitamin, mineral ve diyet çe-

şidinin incelendiği bu araştırmada sa-
dece bilimsel değeri yüksek kontrollü 
çalışmalar analiz kapsamına dahil edil-
di. Bilimsel kanıtı zayıf olan gözlemsel 
çalışmalar araştırmaya dahil edilmedi. 
Araştırmada, kardiyovasküler koruma 
için önerilen A, B, C, D ve E vitamin-
leri ile beta karoten, kalsiyum, demir, 
antioksidanlar ve multivitaminlerin 
hiçbir ek yararı olmadığını belirledi. 
Yararı düşünüldüğü kadar olmamakla 
birlikte folik asit ve Omega 3 yağ asidi 
alımı ise ön plana çıktı. Özellikle folik 
asidin inme riskini azalttığı, araştır-
manın Çin'de yapılan ayağında ortaya 
çıktı. Ancak Çin vitamin eksikliğinin sık 
g ö r ü l d ü - ğü bir ülke 
o l d u - ğundan 
b u s o -

nucun tüm ülkeler için geçerli kabul 
edilemeyeceği düşünülüyor. Örneğin, 
Amerika'da yiyecekler vitamin B12 ile 
kuvvetlendirilmiş olduğundan ek folik 
asit alımının bir yararı olup olmadığı 
net değil. 

Deniz Ürünleri Tüketme Sıklığı Kalp 
Sağlığını Etkilemiyor

Balık yağı antienflamatuar özelliği 
olan Omega 3 yağ asidi için sık kulla-
nılan takviye. Yüksek riskli hastalarda 
reçete ile satılan çok yüksek doz puri-
fiye Omega 3 kullanımının kardiyovas-
küler sorunları azalttığı biliniyor. Fakat 
bu araştırma içerisinde balık yağı ile 
yapılan diğer kapsamlı çalışmaların 
sonucu hayal kırıklığı yarattı. Dr. Kahn, 
araştırmanın, “Balık yağının kalp sağlı-
ğına katkısı zayıftır” sonucunu verdiği-
ni belirtti. 

Düşük Yağlı Diyetler De Payını Aldı!
Kahn ve arkadaşları kardiyovaskü-

ler korunma için önerilen diyetleri de 
inceledi ve kardiyovasküler sisteme 
yararlı olan bir diyete dair kesin bir 
kanıt bulamadıklarını belirtti. Yağ ora-
nını düşüren diyetler için yapılan ça-
lışmalar, bu diyetlerin kardiyovasküler 
olayları ve buna bağlı ölüm oranlarını 
azalttığına dair bir kanıt bulunamadı-
ğını gösterdi. 

Akdeniz Diyetinin Etkisi De Tartışılı-
yor

Bütün tahıl, fasulye, fındık, meyve, 
sebze ve zeytinyağından oluşan Akde-
niz tipi diyet de sağlık otoriteleri ara-
sında değeri yüksek bir diyet olarak 
kabul edilmekteydi. Bu konuda yapılan 
klinik çalışmaların bir kısmında Akdeniz 
diyetinin kardiyovasküler riski azalttığı 
saptanmışsa da bazı büyük çalışmalar-
da aslında etkisiz olduğu tespit edildi. 
Bu nedenle, Said U. Khan ve ekibinin 
yaptığı araştırma sonucunda ‘nötral’ 
(etkisiz) kabul edilen Akdeniz diyetinin 
faydalı olduğuna dair kanıtların bir kez 
daha incelenmesi öneriliyor. 

Bilim İnsanları Vitamin ve Diyetleri Araştırdı… 

KALP SAĞLIĞI İÇİN VİTAMİN 
KULLANIMI ŞART MI?
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Çağımızın hastalığı depresyon! Hemen 
her birey modern hayatın stresli ortamın-
da maddi, manevi çeşitli sorunlarla baş 
etmeye çalışıyor. Kimi bu sorunlarla kendi 
başına ve çeşitli yöntemlerle (meditasyon, 
yoga vb.) baş etmeye çalışırken kimi de uz-
man bir hekimle başvurarak antidepresan 
ilaç kullanmaya başlıyor.

Antidepresan ilaçların artık insanların 
ev gezmelerinde bile birbirlerine tavsiye 
ettikleri bir ilaç haline geldiğini ve yalan 
yanlış bilgilerin yayıldığını söyleyen Psi-
kiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, 
“Antidepresanlar ve antipsikotikler gibi 
psikiyatrik ilaçların çoğu bağımlılık yap-
ma potansiyeli taşımaz. Hipnosedatifler 
olarak adlandırdığımız (alprazolam, lo-
razepam, diazepam içerikli ilaçlar vb.), 
ülkemizde kontrole tabi olarak satılan ve 
yeşil reçete ile temin edilen bazı ilaçların 
ise bağımlılık potansiyeli olabileceği dü-
şünülmektedir” diyerek bu ilaçların dahi 
doktorun önerdiği doz ve sürede kullanıl-
ması halinde bağımlılık yapma ihtimalinin 
yok denecek kadar az olduğunu belirtiyor.

Yanlış Bilgi Zarar Veriyor
Antidepresan kullanan bazı hastalar-

da (özellikle ortalama dozun üzerinde bir 
dozda ilaç kullananlarda) ilacın ani olarak 
kesilmesi ile sersemlik, baş ağrısı, uyuşuk-
luk, terleme, bulantı, huzursuzluk ve duy-
gulanımda ani değişiklikler görülebiliyor. 
Bu belirtilerin ortaya çıkması ise antidep-
resanların bağımlılık yaptığı yönündeki 
yanlış inanışı güçlendirebiliyor. Bu tür bilgi 
kirliliğinin özellikle internet ortamında ya 
da kişinin kendi sosyal çevresinde hızla 
yayılarak antidepresan kullanımı ve dep-
resyon gibi önemli bir rahatsızlığın teda-
visini sekteye uğratabildiğini ifade eden 
Dr. Yunus Emre Sönmez, “İlacın ani olarak 
kesilmesi ile oluşan bu belirtiler bağımlı-

lık değil kesilme (çekilme) belirtileridir ve 
ilacın kandaki konsantrasyonunun hızla 
düşmesi sonucu ortaya çıkar. Oysa ki ilacın 
doktor kontrolünde ve dozunun yavaşça 
azaltılarak kesilmesiyle bu durumun önü-
ne rahatlıkla geçilebilir” diyor.

İlaçtan Değil Depresyondan Korkun
Modern psikiyatride kullanılan anti-

depresan ilaçların hastayı uyutarak ya da 
uyuşturarak sorunları unutturan, duygula-
rı bastırarak insanları hissizleştiren ilaçlar 
olarak anılır hale gelmesinin giderek yay-
gınlaştığına dikkati çeken Dr. Yunus Emre 
Sönmez, “Oysa antidepresan ilaçlar beyin-
de bozulan nörokimyasal metabolizmayı 
düzenleyerek etkisini gösterir ve depres-
yon belirtilerini azaltırlar. Bedensel hasta-
lıklar için kullanılan ve etkisi kanıtlanmış 
birçok ilaç gibi etki gösteren bu ilaçlara 
önyargılı yaklaşmak ve depresyon tedavi-
sini geciktirmek depresyon süresinin uza-
masına neden olmaktadır ki bu durum ilaç 
yan etkilerinden çok daha sıkıntılı durum-
lara yol açmaktadır. Bugün artık net olarak 
bilinmektedir ki ruhsal durumda yaşanan 
olumsuzluklar birçok bedensel hastalığı 
ya tetiklemekte veya sürdürücü bir faktör 
olarak rahatsızlığın iyileşmesini güçleş-
tirmektedir” diyerek tüm bu nedenlerle 
antidepresan ilaçlardan korkmak yerine 
depresyonun kendisinden korkmanın çok 
daha akla yatkın olduğunu kaydediyor.

İntihara Sebep Olmaz
Antidepresan ilaçlarla ilgili bir diğer 

yaygın inanışın da intihara yol açabildiği 
düşüncesi olduğunu söyleyen Dr. Yunus 
Emre Sönmez, “Hatta bu bilgi ilaç prospek-
tüslerine de geniş şekilde girmiş durumda. 
Ancak antidepresan ilaçlar normal koşul-
larda kişiyi intihara yöneltmez. Hiç intihar 
düşüncesi olmayan bir insanın antidepre-

sanlar ile aklına intihar etme fikri sokulma-
sının imkânı yoktur. Yapılan son çalışmalar, 
antidepresan kullanımı ile depresyon has-
talarında intihar oranının azaldığını bize 
göstermiştir. Fakat ne yazık ki bütün klinik 
araştırmalara, önlemeye yönelik strateji-
lere ve gelişen tedavilere rağmen intihar, 
günlük pratiğimizde bir halk sağlığı sorunu 
olarak hala varlığını sürdürmektedir. İnti-
harların yüzde 80-90 gibi yüksek bir oran-
da depresyon ile birlikte bulunması ve bu 
hastaların büyük olasılıkla ilaç kullanması 
nedeniyle antidepresanlar ile intihar ara-
sında yanlış bir ilişki kurulmuş durum-
dadır. Sonuç olarak intihar, antidepresan 
ilaçlarla değil depresyonun kendisi ile iliş-
kilidir; ilaçlar intihara neden olmaz” diyor.

Uzmanından Destek İsteyin
Psikiyatrik hastalıkların ve ilaçların top-

lum için her zaman ilgi çekici olduğunu ve 
bunun da etkisiyle yanlış bilgilerin çeşitli 
kanallar üzerinden çok hızlı bir şekilde 
yayılabildiğini ifade eden Dr. Yunus Emre 
Sönmez, “İnternet çoğu zaman hayatımızı 
kolaylaştırsa da özellikle bu gibi konular-
da bir araştırma yapıldığında bilgi kirliliği 
ile karşılaşılması çok olası bir durum. Bu 
nedenle psikiyatrik hastalığı olduğunu dü-
şünenlerin muhakkak bir ruh sağlığı pro-
fesyonelinden yardım istemesi, bilmediği 
ya da merak ettiği konularla ilgili destek 
alması gerekir. Kulaktan dolma bilgiler te-
daviye ulaşmayı ve sürdürmeyi güçleştirir. 
Psikiyatrik ilaçların etki ve yan etkileriyle 
ilgili öznel tecrübelerden yola çıkarak ge-
nellemelere ulaşmak mümkün değildir. 
Her ilacın olabileceği gibi psikiyatrik ilaç-
ların da kimi zaman yan etkileri görülebil-
mektedir” diyerek bu nedenle söz konusu 
ilaçların psikiyatri uzmanı kontrolünde 
kullanılmasının hayati önem taşıdığının 
altını çiziyor.

PSİKİYATRİK İLAÇLAR BAĞIMLILIK YAPAR MI?
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BAZI ÜRÜNLERİN YILLARA GÖRE
PEŞİN ORTALAMA MÜSTAHSİL FİYATLARI (TL/KG)

(1 OCAK - 31 EKİM)

Ürünler/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2018-2019
% Değişim

Buğday 0,7902 0,8948 1,0077 1,0916 1,3723 25,71

Mısır 0,6660 0,6706 0,7355 0,9498 1,1455 20,60

Ayçiçeği (Yağlık) 1,5477 1,5323 1,6511 2,1154 2,4410 15,39

Soya Fasulyesi 1,1349 1,1588 1,4349 2,3267 2,1152 -9,09

Kütlü Pamuk 1,4963 1,8335 2,3300 3,0172 3,0773 1,99

BAZI ÜRÜNLERİN YILLARA GÖRE
PEŞİN ORTALAMA TACİR FİYATLARI (TL/KG)

(1 OCAK - 31 EKİM)

Ürünler/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2018-2019
% Değişim

Buğday 0,8338 0,9176 1,0177 1,0660 1,3999 31,32

Mısır 0,6929 0,7028 0,7857 0,9185 1,1734 27,75

Pamuk Çekirdeği (Roll.) 0,6791 0,7391 0,7720 0,9596 0,9976 3,96

Ayçiçeği(Yağlık) 1,5670 1,5511 1,6695 2,1837 2,4821 13,66

Soya Fasulyesi 1,1528 1,1792 1,4774 2,3389 2,1658 -7,40

Roll. Çuk. Std. 1 B 3,6930 4,4786 6,0549 8,1349 8,2312 1,18
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Adana sanayisi bundan 150 yıl önce, 
pamuğun ‘en değerli ürün’ olduğu dö-
nemde kurulan iplik ve dokuma fabri-
kalarıyla doğdu. Anadolu’da sanayi kav-
ramıyla tanışan ilk yerlerden biri olan 
Adana, 18’inci yüzyılın sonunda pamuğa 
dayalı çırçır fabrikalarıyla oluşturmaya 
başladığı üretim tecrübesini, cumhuriye-
tin ilk yıllarında yeni devlerin ekonomik 
kalkınması için seferber ederek öncü 

kent olarak adını tarihe yazdırdı. Sana-
yi devriminin yaşandığı batı ülkelerinde 
geliştirilen makineler, 19’uncu yüzyılda 
Adana’da kullanılmaya başlandığında, 
Adanalılar çıkardıkları sesten dolayı bu 
makinelere ‘çırçır’ adını taktı.

Çırçırların üç kıtaya yayılmış Osmanlı 
coğrafyasında Çukurova’yı seçmesinin 
bir sebebi vardı. Bölgede 16’ıncı yüzyılda 
bile ekim yapılan 342 bin dekarın yüzde 

20’sine denk gelen 70 bin dekarını pamuk 
oluşturuyordu. Bu üretim 19’uncu yüz-
yılın başına kadar yerel ihtiyaçların kar-
şılanmasına yönelik olarak devam etti. 
1830’larda bölgenin yöneticisi İbrahim 
Paşa hem Mısır ile Kıbrıs’tan tohumluk 
hem de Suriye, Mısır ve Kıbrıs’tan pamuk 
ekiminde usta işçiler getirmeye karar ve-
rince, üretilen pamuk miktarı yıllık 50 bin 
balya, yani 11 bin tona yükseldi.

CUMHURİYETİN KALKINMA ÇABALARININ 
ÖNCÜSÜ ADANA’NIN İLK SANAYİ GÜNLERİ

AMERİKA İÇ SAVAŞININ ÇUKURO-
VA'YA FAYDASI

Çukurova’daki pamuk üretimi 1861-
1865 yıllarındaki Amerika iç savaşı ne-
deniyle bir kez daha artış eğilimine gir-
di. İhtiyacı olan pamuğu Amerika’dan 
karşılayan İngiliz tekstil sanayisi, bu 
ülkedeki iç savaş nedeniyle hammad-
de bulmakta zorlanınca, soluğu Ada-
na’da aldı. Dünyanın çeşitli yerlerinde 
pamuk üretimine uygun yerler arayan 
İngilizler, Adana’nın coğrafi koşulları 
ve iklim yapısı açısından pamuk için 
‘biçilmiş kaftan’ olduğunu gördü.

PAMUK ÜRETENLERE MADALYA BİLE 
VERİLDİ

İngilizlerin Osmanlı ile yaptığı an-
laşmayla Adana’da pamuk üretimi 
desteklenirken bir ara bu işi yapanlara 
madalya bile verildi. Osmanlı İmpara-
torluğu’nun resmi kayıtlarından 1866 
tarihli Memalik-i Şahane’de pamuk 
tohumu ithal edenlerle yetiştirenlere, 
belirlenen kalite ve miktara ulaşmaları 
halinde altın veya gümüş madalyayla 
ödüllendirildiği yazıyor.

Çukurova’da pamuk tarımının yay-
gınlaşması, makine kullanımını arttı-
rırken buharlı pulluklar, harman ma-
kineleri ve biçerdöverler yaygınlaştı. 
ABD kökenli McCormik şirketi 1890 
yılında Adana’da sürekli bir satış ofisi 

Kaynak: Dünya Gazetesi

Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç “ATB, Cumhuriyetten 10 yıl 
önce kuruldu” diye belirtti. Başkan Bilgiç, “Cumhuriyetten 10 yıl önce 
1913 yılında faaliyete geçen ve 106 yıldır Adana tarım ve ekonomisine 
hizmet aşkıyla bu günlere gelen Adana Ticaret Borsası da  Cumhuri-
yet'in kazanımlarıyla bugünkü vizyonuna geldi” dedi.
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açtı. Bunu Fiat ve Fordson şirketleri 
takip etti. 1896’da 100 harman ma-
kinesinin satıldığı Adana’da 1904’e 
gelindiğinde, yani sadece sekiz yıl 
sonra bin hasat makinesi, 100 bu-
harlı biçerdöver, 25 buharlı pulluk ve 
85 basit pulluk kullanılmaya başladı.

1900'LERDE İHRACAT 1 MİLYON 
STERLİN

1900’lerin başında Adana’nın ih-
racatı bir milyon sterline yaklaştı. 

Bunun yüzde 48’ i pamuk, yüzde 3’ü 
ise pamuk ipliğinden oluşuyordu. 
İhraç edilen diğer mallar arasında 
halı, yün, yün ipliği, susam yağı ve 
tohumu gibi tarımsal ürünler vardı.

İLK ÇIRÇIR FABRİKASI
Bölgede ilk çırçır fabrikasını 1864 

yılında Fransız mühendis Justin Da-
udet kurdu. Daudet Ailesi, tam 84 
yıl işlettikleri bu tesisi 1948 yılında 
bölge halkından Hasan Yeşil’e sattı. 

Geçen yüzyılın başında Adana sa-
nayisinin önde gelenleri arasında 
Tırpani kardeşler de vardı. Babaları 
Yunanistan’dan gelen Tırpani kar-
deşler; 1885 yılında çırçır, prese ve 
un değirmeninden oluşan tesisleri, 
ardından 1901’de iplik ve dokuma 
fabrikası açtı. Bu fabrika Milli Mü-
cadele yıllarından sonra önce Milli 
Emlak, ardından Ziraat Bankası, son 
olarak da 1946’da Sümerbank’a dev-
redildi.
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Belemedik Tabiat Parkı, Adana'ya 
117 km, Pozantı'ya ise 9 km uzaklıkta 
bulunmaktadır. Vadiden  Adana-An-
kara Tren yolu geçmekte ve Bele-
medik’te istasyon bulunmaktadır. 
Alanda orman, dağ ve akarsu eko-
sistemi yer almaktadır. Saha, zengin 
doğa manzarası ile tamamen bakir 
durumda olup; bitki örtüsü, faunası, 
peyzaj özelliği, rekreasyonel potansi-
yeli ve iklimi sebebiyle seyir maksatlı 
potansiyel değerlere sahiptir. Alan, 
doğal yapısı bozulmamış görsel ve 
fiziksel peyzaj değerleri, orman eko-
sistemi, manzara güzellikleri,  ekotu-
rizm, rekreasyonel  potansiyeli olup 
bu kaynak değerlerinin geleceğe sağ-
lıklı biçimde taşınabilmesi maksadıy-

la tabiat parkı olarak belirlenmiştir.
Orman, dağ ve akarsu bileşimi-

nin meydana getirdiği bir  ekosis-
tem olup, doğal yapısı, bozulmamış 
görsel ve fiziksel peyzaj değerleri, 
zengin doğa manzarası, bitki örtüsü, 
faunası ve sarı ve yeşilin tüm renk-
lerini barındıran asırlık çınar ağaç-
ları ile Belemedik Vadisi, günü birlik 
tatil, doğa ve fotoğraf tutkunları için 
eşsiz bir yerdir. Yerli halk, Çakıt Suyu 
kıyısında kurulmuş Belemedik'te taş 
ve ahşaptan yapılmış yayla evlerin-
de konaklamaktadır. Yaban hayatı 
yönünden hayli zengin olan yörede 
yaban keçisi, kurt, çakal, tilki, ya-
ban domuzu, vaşak, kuyruk süren, 
porsuk, oklu kirpi, kirpi, kokarca ve 

kartal, altın kartal (karakuş) akbaba, 
şahin, doğan, delice, karga, kuzgun, 
güvercin, saksağan, kerkenez, bay-
kuş, ardıç kuşları, keklik, karatavuk, 
bıldırcın, üveyik, guguk, çoban alda-
tan, ağaçkakan, arıkuşu gibi kuşlar 
gözlemlenebilir. 

Tabiat Parkı’nın, farklı rekreasyo-
nel aktivite Günübirlik kamp alan-
ları, akarsu üzerinde olta balıkçılığı, 
ormanlık alanda bisiklet ve yürüyüş 
yolları, kamp alanları, seyir terasları 
yerleri, Çoban köşkleri, kayalık alan-
larda hiking-kaya tırmanışı imkanları 
mevcuttur.

Ayrıca I. Dünya Savaşı'nda burada 
görev yapan Alman personelin kul-
landığı yapılar ve mezarlık mevcuttur.

TABiAT PARKI
BELEMEDiK
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ATB'DEN HABERLER

Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç ve Genel Sekreterimiz T. Gökhan Öztürk, Ticaret Borsamız tarafından yaptırılan ve 
Ticaret Borsamızın adını taşıyan okullarımızı ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim yılının yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler 
açısından verimli geçmesini diledi. Öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, TOBB 
tarafından Ticaret Borsamıza ulaştırılan hediye çeklerini okul yöneticilerine takdim etti.

TİCARET BORSAMIZ TARAFINDAN YAPTIRILAN 
ve TİCARET BORSAMIZIN ADINI TAŞIYAN 

OKULLARIMIZI ZİYARET ETTİK
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Peugeot 508 ortalama yakıt tüketimi  3.8L/100km – 5.7L/100km, CO2 salınımı 99 g/km – 132 g/km arasındadır. İlanda kullanılan görseller, Türkiye ürün gamı ile farklılık 
gösterebilir. Detaylar; peugeot.com.tr'de.

PEUGEOT i-COCKPiT® 

NIGHT VISION TEKNOLOJİSİ

EAT8 TAM OTOMATİK ŞANZIMAN

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye

YENİ PEUGEOT 508  
WHAT DRIVES YOU?

WHITE & COLOR VERSION

Girne Bulvarı Özgür Mah. No:167/Z01 Yüreğir / Adana Tel: (0322) 882 10 10ÖZTEK
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