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Mobil Şube ve İnternet Şubemizden
birçok vergi türünün ödemelerini yapabilirsiniz.
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Başkandan

İLAN

Şahin Bilgiç
Yönetim Kurulu Başkanı

107 yıllık köklü bir geçmişe sahip,
ülkemizde faaliyet gösteren ticaret
borsaları arasında sunduğu hizmet
kalitesiyle ve hayata geçirdiği projelerle her zaman adından söz ettiren
Adana Ticaret Borsamızın, hem ilimiz
hem de bölgemiz ekonomisine kattığı
katma değer artarak devam ediyor.
Hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda hizmet
üreten, destek veren ve bunu projeye
dönüştürebilen yönetsel anlayışla siz
saygıdeğer üyelerimize, üreticilerimize
ve diğer tüm paydaşlarımıza uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam ediyoruz.
Adana Ticaret Borsamız, illimizin
simgesi haline gelmiş ve logomuzda
yer alan filmler, romanlara konu olmuş ülkemizin ve bölgemizin vazgeçilmez stratejik ürünü pamuğa; Çukurova
Pamuğu olarak coğrafi işaret alarak
Adana Kebabı’ndan sonra ilimize tescilli ikinci ürünü kazandırmıştır. Bizi
son derece mutlu eden bu başarı,
Adana Ticaret Borsası tarihinde bir ilktir. 09.01.2020 tarihinde tescillenen
“ÇUKUROVA PAMUĞU” coğrafi işareti ile
borsamız adını bir kez daha altın harfler ile tarihe yazdırmıştır. Mersin-Adana-Osmaniye İl Sınırlarını kapsayan
alanlar, “Çukurova Pamuğu” için coğrafi
sınır olarak belirlenmiştir. Çukurova
Pamuğunun en önemli özellikleri veriminin yüksek ve erkenci olmasıdır.
Coğrafi konumu nedeni ile Çukurova
Pamuğunun ilk hasat edilen pamuk
olması da ürünün en ayırt edici özelliklerindendir. Çukurova Pamuğu renk
derecesine göre 31-52 renk aralığında
değişim göstermektedir.
Bu coğrafi işaret tescili pamuk sektörüne daha fazla katma değer yaratacak ve markalaşmaya katkı sağlaya-

caktır. Bu güzel vatanımızın her köşesi,
yöresel ve geleneksel ürünleriyle zengin bir kültüre sahiptir. Bu değerlerin
dünyaya tanıtılması, üretim alanlarının
canlandırılması önem arz etmektedir.
Ülkemizin geleceği için öz değerlerimize sahip çıkarak sürekli üretmek ve
daha çok çalışmak zorundayız.
Çukurova Pamuğuna Coğrafi İşaret
alınmasında büyük destek veren Adana Valimiz Sn. Mahmut DEMİRTAŞ’a, Vali
Yardımcımız Sn. Murat SÜZEN’e, Türk
Patent ve Marka Kurumu yetkililerine,
paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Ülke ekonomisi açısından oldukça
zorlu bir yılı geride bıraktık. İş insanlarımız tüm zorluklara rağmen üretimini, iç ve dış ticaretini artırmaya devam etti. Biz iş insanlarının ülkesi için
ekonomik ve sosyal yönden göstermiş
oldukları bu gayreti takdire etmemek
mümkün değil. 2020 yılının ilk aylarını
yaşadığımız şu günlerde her zorluğa
rağmen mücadele etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz bizlerin mücadelesi
gelecek nesillerin refahıdır.
Elazığ ve Malatya illerimizde
yaşanan deprem daha sonrasında ise
Van ilimizde yaşanan çığ felaketleri ve
İdlib’den gelen şehit haberleri bizleri
derinden üzdü. TOBB çatısı altında 81
ilde bulunan oda-borsaların tek vücut
olarak seferber olduğunu, bu çalışmalarla Türk Milletinin yaşanan bu
doğal afetlere karşı göstermiş olduğu
dayanışma ve işbirliği ile dünyaya bir
kez daha örnek olmuştur. Bu vesile ile
vatanı için canını hiç çekinmeden feda
eden tüm şehitlerimize, gazilerimize,
deprem ve çığ felaketlerinde yaşamını
yitiren vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI AHMET
TUNALI’DAN TİCARET BORSAMIZA ZİYARET

BAŞKANIMIZ “MÜZİKLE ŞENLENEN
YÜREKLER” PROGRAMINA KATILDI

Ticaret Borsamızı ziyaret eden Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, e-Fatura,
e-Defter uygulamalarının kapsamının gün geçtikçe genişlediğini ifade ederek 2020 yılında
e-bildirimlerin hayata geçeceğini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, “Vergi
milli bir görevdir. Bu tip yenilikler ticari hayatı kolaylaştırır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Güney Adana Programı kapsamında Yaşar Kemal
Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Müzikle Şenlenen Yürekler" programına katıldı.

Vergi Dairesi Grup Müdürleri Ahmet Balıkcı, Ömer Kılıç, Kamil Kurt ile
birlikte Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve yönetimini ziyaret
ederek mevzuattaki güncel gelişmeler üzerine istişarede bulunan Adana
Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı,
“İş dünyasının insanlarıyla iletişim içerisinde
olmayı
önemsiyoruz.
Tüm
mükelleflerimizi ilgilendiren konular
var. e-Fatura, e-Defter
uygulamaları kapsamı gün geçtikçe genişliyor” dedi.
Verimlilik ve zaman artışı ile ticari
hayatın hızlandırılması amacıyla geliştirilen e-belge sistemini ilgili meslek
odalarına tanıtıldığınıda ifade eden
Başkan Tunalı, “Başkanlığımızca belirlenmiş standartlara uygun belgelerin
taraflar arasında güvenli ve sağlık-

lı bir biçimde dolaşımı sağlamaktır.
19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, mevcut uygulamalara (e-Fatura, e-Arşiv
Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest
Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu

yıl olmasını diliyoruz” diye konuştu.
Meclis Başkanımız Osman Bağış,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız
Sabahattin Yumuşak, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Hamit Tezcan, Şahin Güneşer ve Genel Sekreterimiz T. Gökhan
Öztürk’ün hazır bulunduğu ziyarette
konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin
Bilgiç, “Vergi Dairesi
Başkanımız ve ekibini
borsamızda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Adanadaki oda borsa başkanları
olarak vergi konusunda her türlü istişarede bulunmak istediğimizde sizlere
çok kolay ulaşıyoruz. Sizleri her zaman
yanımızda görüyoruz. Çok önemli bir
görevi ifa ediyorsunuz. Vergi milli bir
görevdir. Bu tip yenilikler ticari hayatı
kolaylaştırır. İş hayatının canlanması
hepimizin dileğidir” şeklinde konuştu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş ile Eşi Hanımefendi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat
Süzen, Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin
Bilgiç, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa
Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, il müdürleri, oda başkanları,
proje ortağı kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğret-

menler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Vali Mahmut Demirtaş, "Müzikle Şenlenen Yürekler" Güney Adana Çocuk
Korosu konseri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Güney Adana Kalkınma
Programımız ile Güney Adana bölgesindeki mahallelerde yaşayan öğrencilerimizin, sosyal, kültürel gelişimlerini desteklemek ve aktif yaşamı teşvik etmek
amacıyla sanatsal, sportif ve kültürel

etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlenen "Müzikle Şenlenen
Yürekler” programının hazırlanmasında
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı "Müzikle Şenlenen Yürekler’’ programı, Güney Adana Çocuk Korosu öğrencilerinin
büyük beğeni ve ilgiyle izlenen müzik
dinletisiyle sona erdi.

Vergi Milli Bir Görevdir
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ve e-Bilet) ek olarak başka e-belgelerin
de (e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası,
e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgesi) uygulamaya alınmasını sağlamakla birlikte, var olan uygulamaların da
kapsamı genişletilmiştir. Bu bilgilendirmenin ardından 2020 yılının Adanamız, ülkemiz, iş dünyası, üreticilerimiz,
çiftçilerimiz açısından daha güzel bir
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TOBB SÖZ VERDİYSE TUTAR
Türkiye’nin otomobili görücüye çıktı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe
Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve yardımcıları, aralarında
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç’in de yer aldığı oda ve borsa başkanları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına, "Bugün ülkemiz
için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık
rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep
birlikte şahitlik ediyoruz." diye başlayan Erdoğan, yıllardır Türkiye'nin kendi
otomobilini üretmesi gerektiğini, montajcılıktan çok daha iyisine layık olunduğunu hep dile getirdiklerini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi 350
bini bile bulmayan otomotiv üretim
potansiyelinden, 1,5 milyonun üzerinde bir otomotiv üretim seviyesine çıkardıklarını belirtti.
Bu sektördeki ihracatın 32 milyar
dolara ulaştığını dile getiren Erdoğan,
şunları kaydetti: "Ama maalesef kendi
otomobilimizi üretme çabalarımızdan
uzun süre netice alamadık. Bu konuda
birçok adım attık, girişimde bulunduk.
Bizim hayalimiz, tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,
milli teknolojilerle üretilen, dünyaya
adımızı duyuracak bir otomobile sahip
olmaktı. Bunun için de bir babayiğit
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arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu
hayaline gönül veren, elini taşın altına
koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu
kurdu. Kendilerine şahsım, milletim
adına çok teşekkür ediyorum. Sadece
işine odaklanmış profesyonel bir ekip
kurup çalışmalarını bugünlere getirdiler. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk
mühendis gecesini gündüzüne kattı, evinden, çoluğundan, çocuğundan
ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı.
Bunların bir kısmı da yurt dışındaki
prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla
vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan
oluşuyor ki CEO'muz böyle bir arkadaşımız. Kendisine özellikle teşekkür
ediyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte sessiz ama derinden
gidildiğini ifade ederek, "İşte bugün ön
gösterim araçlarını tam da 2 sene önce
söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz." dedi.
İçinde bulunulan mekanı da özel-

likle seçtiklerini vurgulayan Erdoğan,
alanın Türkiye'nin Bilişim Vadisi, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü olduğunu söyledi.
Erdoğan, aslında bu tarihi günde iki
mega projeyi aynı anda hayata geçirdiklerine işaret ederek, hem Bilişim
Vadi'sinin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hem de otomobilin ön gösterim araçlarını paylaştıklarını kaydetti.
Bu vesileyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak
üzere projede emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Türkiye'nin
yerli ve milli otomobil arayışı malum yeni
değil, yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. İlk yerli
otomobil
denemesi
olan 'Devrim'in hikayesi aynı zamanda
bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. İşte
dışarıda 'Devrim' otomobilini gördük.
Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin
başına ne gelmişse 'Devrim' otomobilinin başına da aynısı gelmiştir. Kimin adına çalıştığı, kimin sesi olduğu,
kimin çıkarını koruduğu artık gün gibi
aşikar olan birileri çıkıp diğer projeler
gibi bunun da hem psikolojik hem de
fiili olarak sabote edildiğini görüyoruz.
Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş
verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin de ihraç edilmesine engel olan
zihniyet bugün de unutmayalım yine
faaliyetteler, çalışıyorlar. Zor şartlarda
kurduğu silah fabrikasında hayranlıkla
takip edilen üretimler yapan kişiyi fabrikasıyla beraber havaya uçuranların

amacının ne olduğunu zaman içinde
hep birlikte gördük. Türkiye'nin kendi
motorunu üretmesi için canlarını dişlerine takarak çalışanların emeklerini
zayi edenler, aynı kafayla bugün de bizim karşımıza dikiliyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada bunu yapabilen pek az
ülke olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye daha
en başından elektrikli otomobil alanına girerek herkesten bir değil, birkaç
adım birden öne geçiyor. Bu otomobili
sadece kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz.

Erdoğan, özel sektör koordinasyonunu yürüten TOBB ile kamu tarafındaki koordinasyondan sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve
Maliye Bakanlığı ile emeği geçenlere
teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Bu
süreç içerisinde ülkemizin 60 yıllık
hayalini gerçekleştiren kahramanlar
unutmayın sizler olacaksınız. Adınız
tarihe geçecek. Gelecek nesiller sizin
başarınızı konuşacaklar. Cumhurbaşkanlığı olarak ilk günden beri olduğu
gibi bundan sonra da hep yanınızda
yer alacağımı ifade ediyorum. Attığınız her adımı bizzat takip ediyorum.
Rabb' imin
izniyle
Türkiye önümüzdeki
dönemin
yükselen
değeri, attığı adımlar
merakla takip edilen
ülkesi olacaktır. Kendimize inandığımızda,
kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel bulunmuyor."
Erdoğan, girişim grubunda yer
alan şirketleri ve projede görev alan
ekibi tebrik etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve TOGG Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'yi yarım asırlık hayaline
kavuşturacak dev bir adım atıldığını
dile getirerek, "2017'de TOBB Genel
Kurulu'nda, Sayın Cumhurbaşkanımız
bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim
üstlenmemizi istemişti. Biz de yola
çıktık ve babayiğitlerimizi bir araya
getirdik. Rabbimize şükürler olsun,
verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın bir evladı olarak gurur duyuyorum. Bu işi başaran Türk özel sektörü
adına şeref duyuyorum" ifadelerini
kullandı.

Kendimize İnandığımızda, Kendimize
Güvendiğimizde Aşamayacağımız
Hiçbir Engel Bulunmuyor
Biz küresel bir marka peşindeyiz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm
dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız.
Üretim ve ihracat stratejimizi buna göre
belirliyoruz. Milletimizin de bu araca sahip
olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bu otomobilin ticari olarak satışa
sunulacağı 2022 öncesinde milletimizin
projeye ve milli teknoloji hamlesine olan
desteğini göstermek üzere ön satış süreci
başlatılabilir. Dünyada benzer projelerde
kullanılan bu yöntemi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Milletimizin ön satışta
ortaya koyacağı taleple bu projeye sahip
çıkacağına yürekten inanıyorum. Recep
Tayyip Erdoğan olarak şahsın adına ilk ön
siparişi de buradan veriyorum. Bu proje
için tüm cesaretini ve azmini ortaya koyan
babayiğitlerimize teşekkür ediyorum."

11

TOBB'DEN HABERLER

Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün kabuk değiştirdiğini ve Türkiye
için yeni bir fırsat penceresi açıldığını belirterek, ülkenin 1960'larda bu
fırsatı kaçırdığını ve Devrim arabasına sahip çıkamadığını söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının Mayıs
ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz
verdiklerini yineleyerek şöyle devam
etti: "(Taşın altına elimizi koyarız.) dedik, dalga geçtiler. 2017 Kasım'da ortak girişimimizi kurduk, inanmadılar.
2018 Haziran'da şirketimizi kurduk,
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güldüler ama pes etmedik, çalışmaya
devam ettik. Biliyoruz, daha yolumuz
uzun ama bakın, bugün buradayız.
Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu salonda. Niye
"Türkiye'nin Otomobili" diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu 82 milyonun
otomobili."
Hisarcıklıoğlu, kendi patentleri için
yabancı mühendisleri çalıştıracaklarını belirterek, 15 yılda en az 22 milyar
lira tutarında yatırım yapacaklarını
bildirdi. Otomobilin sadece Türkiye'de

üretilmeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Markası, patenti, tasarımı
bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının
patenti için çalışmayacağız." diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, TOGG ortakları olarak en az 3,5 milyar lira (500 milyon
avro) sermaye taahhüdü vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15
yıllık yatırım döneminde şirketten hiç
temettü almayacaklarını söyledi.

TÜRİB OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOBB’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı TOBB
‘da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, Ticaret Borsamızı temsilen
katılan Yönetim Kurulu Başkanımız
Sn. Şahin Bilgiç toplantının Divan Baş-

kanlığını da yapmıştır. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, borsa başkanları
ile TOBB İkiz Kulelerde bir araya geldi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kurulu sonrasında

düzenlenen, Aracılık Sistemi İstişare
Toplantısı’na katılan Hisarcıklıoğlu,
TOBB’a bağlı ticaret borsalarının başkanları ile ürün ihtisas borsasına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmede
bulundu.
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TİCARET BORSAMIZDA “AFETE
HAZIR BİREY ve AİLE EĞİTİMİ”
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
T.C. Adana Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri tarafından, Ticaret Borsamız personeline “Afete
Hazır Birey ve Aile Eğitimi” verildi. Eğitim kapsamında; afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması
gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar görmeden veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

TİCARET BORSAMIZDA “ETKİLİ İLETİŞİM
YÖNTEMLERİ” ve “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”
EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ
Ticaret
Borsamızda,
Çukurova
Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden
Doç.
Dr. Deniz Zeren tarafından “Etkili İletişim Yöntemleri” ve
Bilgisayar
Mühendisi İzzet Özüçargil
tarafından “Müşteri
Memnuniyeti” konularında eğitim düzenlenmiştir.
14

TİCARET BORSAMIZDA ÜYELERİMİZE
YÖNELİK OLARAK “KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE
UYGULAMASI” EĞİTİMİ VERİLDİ
Ticaret Borsamızda üyelerimize yönelik olarak Av. Umut BATMAZ tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması” Eğitimi
düzenlendi. Eğitime Meclis Başkanımız Osman
Bağış, Genel Sekreterimiz T. Gökhan Öztürk ve
üyelerimiz katıldılar. Eğitim kapsamında; Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi, amacı ve gerekçesi, Kanun kapsamında
olan şirketler ve kurumlar, veri işleyen ve veri
sorumlusunun görevleri, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumlusunun veri
güvenliğine ilişkin yükümlülükler, veri sorumlusu başvurusu, Kişisel Veri Koruma Kurumu ve
Kurulu, Veri Sorumluları Sicili, Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili kabahatler ve idari para cezaları
gibi konulara değinildi.
15
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TİCARET BORSAMIZDA BUĞDAY
SATIŞINDA REKOR FİYAT
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, ATB Elektronik Alım-Satım Salonunda gerçekleşen
satışta buğdayın kilosunun 1.816 TL gibi rekor fiyatla satıldığını söyledi.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI
FATİH MEHMET KOCAİSPİR SATIŞ
SEANSINA EŞLİK ETTİ
Başkan Bilgiç, “Şunu belirtmek isterim ki; Borsa Kompleksi Projemiz
içerisinde yer alan Lisanslı Depolarımız, Laboratuvarlarımız ve Elektronik
Alım Satım Salonumuz ile hedefimize

ulaşmış bulunmaktayız. Bu satışlarımız sayesinde tarımda sürdürülebilirliğe katkı sunmaktayız. Üretici
kazanmalı ki tekrardan toprağını
ekebilsin. Üretmeden büyümek ekonomik açıdan mümkün değildir. Buradan bir kez daha üreticilerimiz ve
üyelerimize çağrıda bulunmak isti-

yorum. Ürünlerinizin gerçek değerini
bulması için sizleri Ticaret Borsamıza
bekliyoruz. Ayrıca bugün borsamızı
ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e salon
satış seansımızda bizlere eşlik ettiği
için kendilerine teşekkür ediyorum”
dedi.

BUĞDAY, ZİRVE YAPARAK REKOR KIRDI

Buğday satışıyla ilgili bilgi veren Yönetim
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Çukurova
Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından Elektronik Alım-Satım Salonumuzda dört parti
halinde 2019 mahsulü yaklaşık 917 ton buğday ürünü satışını gerçekleştirdik. Her zaman
ifade ettiğimiz gibi Ticaret borsalarının asli
görevi alıcıyla satıcıyı bir araya getirmektir.
Biz bunu yaparak ürünlerin en iyi fiyatı bulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bugün
yapılan satışımızda fiyat zirve yaparak rekor
kırmıştır. Bu sayede kamunun, üreticilerimizin
ve üyelerimizin ortak noktada buluşması sağlanarak ‘hayırlı olsun’ denilmiştir. Bölgemizin
ve ülkemizin milli değeri olan tarım ürünleri
Elektronik Alım Satım Salonumuz sayesinde
gerçek değerini bularak ekonomimize katma
değer yaratmaktadır.”
16
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FUAR

ÇUKUROVA
13. KİTAP
FUARI’NIN AÇILIŞI
GERÇEKLEŞTİ
Çukurova 13. Kitap Fuarı’nın açılışı, Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç ve Genel
Sekreterimiz T. Gökhan Öztürk’ün de katılımıyla TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.

COĞRAFİ İŞARETLERDE
FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI
PROJESİ BÖLGE TOPLANTISI
ADANA’DA DÜZENLENDİ
Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi Bölge Toplantısı ilimizde gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu
Başkanımız Şahin BİLGİÇ tarafından
yapılan açılış konuşmasında, bölgemizin ve ülkemizin hafızası ve milli değeri
olan ürünlerimizin, coğrafi işaret almasının üretim ve pazarlama açısından
çok önemli olduğu söylenerek, konunun
Adana Ticaret Borsası olarak takipçisi
olunacağı belirtilmiştir.
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç’in yanı sıra Genel Sekreterimiz T.Gökhan Öztürk, Adana Vali
Yardımcısı Murat Süzen, Tarım ve Orman
Bakanlığı Stratejik Pazarlama Dairesi
Başkanı Özgür Akif Tel, Adana Tarım ve
Orman İl Müdürü Gürkan Yaşar, Mersin
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Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı,
Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün
Çolakoğlu, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı
Mutlu Doğru ve coğrafi işaret başvuru ve
tescil sahipleri katıldılar.
Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen "Coğrafi İşaretlerde farkındalığın Artırılması
Projesi" kapsamında; coğrafi işaretlerde
farkındalık artırmaya yönelik olarak düzenlenen etkinliğe Adana, Mersin, Osmaniye, Aksaray, Hatay ve Niğde illerinden
coğrafi işaret alan kurumlar ve İl Tarım
ve Orman Müdürlüklerinin katıldığı bölgesel bir toplantı gerçekleştirildi. Adana,
Mersin, Osmaniye, Aksaray, Hatay ve Niğde illerinin coğrafi işaretli ürünleri sergilenerek bu ürünlerin tanıtımı yapıldı.

4-12 Ocak 2020 tarihleri arasında TÜYAP
Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde hizmet verecek olan fuarın açılışına
Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra; Adana
Milletvekili Abdullah Doğru, Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kültür
eski Bakanı Ercan Karakaş, kamu kurum ve
kuruluş temsilcileri, birçok yazar, çizer, şair
ile çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan
Kocatürk’ün konuşmasının ardından bir
konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; kitap okumanın insanın kendisine olan güvenini arttıracağını, kitap okumanın ve okutmanın
önemli olduğunu ifade etti.
Vali Demirtaş ise açılışta yaptığı konuşmada; 2020'nin ilk günlerinde, yeni
yılın getirdiği yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla bu yılın ilk fuarının kitap fuarı
olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek ‘‘Karanlık zihniyetlerin ve

cehaletin, en büyük düşmanı hiç kuşkusuz
kitaplardır. Kitap Fuarları ise okuyan, okuduğunu iyi yorumlayan, olayları geniş açıdan gören, bilgisini insanımızın ve insanlığın hizmetine sunan kitlelerin buluştuğu
müstesna ortamlardır. Ülkemizin önemli
kitap fuarlarından biri olan Çukurova Kitap Fuarı da onlarca yazar ve yayınevini,
binlerce okuyucuyla bir araya getiren, bölgemizin en büyük kitap fuarıdır. Bu bağlamda düzenlenecek etkinlikler, söyleşiler
ve imza günleriyle Adana kültür dünyasını
aydınlatacak fuarın, bu yıl da büyük etki
oluşturacağına ve ziyaretçi rekoru kıracağına yürekten inanıyorum.’’ dedi. Dünden
bugüne Çukurova’da pek çok şair, yazar ve
sanatçının yetişerek Türkiye’nin kültür ve
sanat dünyasını aydınlattığını ifade eden
Vali Demirtaş; ‘‘Bugün de ziyaretçi olarak
bu kapıdan giren çocuklarımız, geleceğin güçlü kalemlerine dönüşecek; sanat
ve edebiyat dünyamıza yön verecekler-

dir.’’ dedi. Adana’nın kültür ve sanatın
Güneydeki başkenti olduğunu sözlerine
ekleyen Vali Demirtaş; ‘‘Artık gelenekselleşen Çukurova Kitap Fuarı, Uluslararası
Tiyatro Festivali, Uluslararası Altın Koza
Film Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı ve Adana Lezzet Festivali birer Adana
markası olarak vitrindeki yerini almıştır.
Hedefimiz, tüm bu etkinlikler vasıtasıyla
Adana’nın sosyal ve kültürel yaşantısına
hizmet etmek, Adana’nın tanınmasını ve
bilinmesini artırmaktır.’’ diyerek konuşmasını gelecek dönemde de bu ve benzeri etkinlikleri hayata geçirmeye devam
edeceklerini ve her alanda olduğu gibi
edebiyat, kültür ve sanat alanlarında
da kamu, özel sektör ve STK’larla el ele
vererek Adana’yı yılın her günü sanat ve
sanatçıyla buluşturacaklarını, Adana’da
kültür ve sanat meşalesinin alevini, her
daim diri tutacaklarını ifade ederek sürdürdü.
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TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİ FİZİKİ
NETWORK TOPLANTISI
TİCARET BORSAMIZIN EV
SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kadın ve Genç Girişimcilere ihracat
desteklerini daha iyi anlatabilmek,
desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, rekabet avantajı
sağlayabilecekleri sektörleri tespit
ederek bu sayede uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları
payı artırabilmek amacıyla eğitimler
vermek misyonuyla oluşturulan “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire
Başkanlığı” tarafından, kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine katkı
sağlayacak şekilde, kadın girişimcilere yönelik fiziki bir network kurmak
amacıyla Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde “Türkiye Kadın Girişimci Fiziki
Network Toplantısı” düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç'in
açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler
İhracat Daire Başkanı Özge Akkız, Tür20

KAYSERİ TİCARET BORSASI’NDAN
TİCARET BORSAMIZA ZİYARET
Kayseri Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa
Akreditasyon Sistemi’nin gereklilikleri
kapsamında hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve iyi uygulamaların tespitini

yapmak üzere Ticaret Borsamızı ziyaret
etti. Ziyaret kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Genel Sekreterimiz T.Gökhan Öztürk ve Ar-Ge Proje Kalite Birimi Sorumlumuz Dr. Kenan

Boyacı, Borsa Kompleksimiz hakkında
Kayseri Ticaret Borsası’nın yetkililerine
bilgi verdiler. Ayrıca, yetkililer lisanslı
depolarımızı ve Elektronik Alım-Satım
Salonumuzu da gezme imkanı buldular.

kiye Kadın Girişimciler Fiziki Network
Programı ve İhracat Yönelik Devlet
destekleri hakkında sunum yaptı.
Akkız yapmış olduğu sunumda;
dünya genelinde kadın girişimciler ile
ilgili istatistikler, kadın ve genç girişimcilerin kısıtları, ihracat ana planında
yer alan projeler, Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı, Kadın İhracatçı Network
Platformu, Melek Yatırımcı Ağı, Avrupa
Birliği – Wegate Platformu ve İhracata
Yönelik Devlet desteklerinden bahsetti.
Toplantı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Genel
Sekreterimiz T.Gökhan Öztürk; Adana
Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve Ticaret
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire
Başkanı Özge Akkız ile beraber Borsa
Kompleksimizi gezdiler.
21

ATB MECLİS

ATB MECLİS

BİLGİÇ: “TARIMIN BAŞKENTİ ADANALI
ÜRETİCİLERİMİZ CESURDUR”
Ticaret Borsamızın 20. Olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin
Bilgiç, “Ülkesine katma değer yaratmak ve geçimini sağlamak için üreticilerimiz her türlü zorluğa
ve maliyete rağmen topraklarını cesurca ekip, biçmektedir” dedi.
OSMAN BAĞIŞ, “AMBARIN ANAHTARI KİMDEYSE GÜÇ ONDADIR”
Ticaret Borsamızın 20. Olağan meclis toplantısı, Borsası Kompleksimizde
meclis üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleşti. Oturumu açan Meclis
Başkanımız Osman Bağış, buğdaya pozitif ayrımcılık yaptıklarından söz etti.
Bağış, konuşmasında “Bölgemizde ekilen tarla ürünlerinden buğday, ayçiçeği,
mısır, pamuk ve soyada bu yılın hasadını tamamlamış bulunmaktayız. Bu ürünlerin tarla verimleri geçmiş yıllara göre
ortalamanın altında kalmıştır. Özellikle pamukta hem verim hem de fiyatın
düşük olması üreticisini üzmüştür. Narenciyede yapılan topyekûn mücadele
Akdeniz Sineği zararlısına karşı büyük
başarı elde edilmiştir. İhracata giden
narenciyede sorunla karşılaşılmaması
üreticiyi memnun etmiştir. İnsanlık için
en stratejik ürün olan buğdayın bölgemizde ve ülkemizde üretiminin arttırılması gerekmektedir. Bölgemizde Adana
99 buğday şu an 1,700-1,750 TL fiyatlara
yükselmiştir. Buğday üreticisine pozitif
ayrım yaparak desteğin ciddi şekilde
arttırılması gerekmektedir. ‘Ambarın
anahtarı kimdeyse güç ondadır’ derler. Ambarların dolu olması dileğimdir”
dedi.
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ŞAHİN BİLGİÇ, “PRİMLER ERKEN
ÖDENMELİ”
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, “Tarım önemli ve bu önem her geçen
gün artıyor. Bereketli topraklarımızda göz
ardı edilmeden en güzel şekilde tarımın
yapılması gerekiyor. Üreticilerimiz bunu
en güzel şekilde yapıyor ama enflasyonun, girdi maliyetlerinin, fiyat artışlarının
karşısında boğulmaması lazım. Her şey
pahalı. Çözüm üretilmesi destek verilmesi
lazım. Tüm bu pahalılığa karşı tarımı yapan insanlar cesur insanlardır. Bu cesur
insanlarımıza hükümetimizin destekleri
var ama yeterli olacak Tarım Kredileri ve
gübre fiyatlarında uygun fiyat desteklerini 2020 yılında bekliyoruz. Katkı sağlandığında tarımda ihracatımız artar. Hatta
ithal ettiğimiz ürünlerin birçoğunu da bu
topraklarda yetiştiririz.”
“Buğday bu yıl iyi prim yaptı. Fiyatında
yüzde 30-35 artış var. Buğdayımız turfanda olduğu için hem maddi açıdan hem de
Türkiye’nin ihtiyacının karşılanmasında
önem arz ediyor. Buğdayın ekim alanlarına pamuk, soya, ayçiçeği gibi farklı ürünler
ikinci ürün olarak ekilmektedir. Bu açıdan
da önemlidir. Narenciye hem hasadı hem
de ihracatıyla iyi gidiyor. Tohumu toprakla
buluşturan insanlar yağış bekliyor.”
“2020 beklentilerimize bakıldığı zaman

borsamızın da paydaşı olduğu Tarımda
Hayvancılık ve Su Ürünleri OSB’ler faaliyete geçecektir. Cumhurbaşkanımızın Tarım
Şurası’ndaki konuşmasında bölgemizde
kurulacak olan su ürünleri OSB’den bahsetmesi Adana için önemli bir şanstır. Bununla birlikte Adana Valimiz Mahmut Demirtaş’ın üstün gayretleri ve liderliğinde
Tarım OSB, Gıda OSB, Su Ürünleri, hayvancılıkla ilgili OSB’ler 2020’de inşallah start
alacaktır. Tüm bu çalışmalar bölgemizin
tarım ve hayvancılık potansiyeline çok
ciddi katkılar sağlayacaktır.”
“Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum; primleri 2020 yılının ilk aylarında
açıklasınlar ki üreticiler ekim planlamasını
ona göre yapsınlar. Bin bir zahmetle, alın
teriyle ekip biçtiklerini, üretim sonunda
ne ile karışılacaklarını bilsinler. 2019 yılı
ürünlerin tamamı bitti. Eğer tarımı canlandıracaksak, üreticiye can suyu vereceksek
2019 yılı desteklemelerini de çok geciktirmeden verilmelidir. En geç 2020 yılının ilk
çeyreğinde ödenmesi üreticileri memnun
edecektir. Bu konuyu hükümetimizin kendi programına alıp, değerlendirmelerini
bekliyoruz. Tarım sektörünün milli ekonomideki yeri her geçen gün daha da artıyor.
Göz ardı edilmemeli, aksine sürdürülebilir
olmalı, üretimi sağlayabilmek için gerekli
tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.

BİLGİÇ, “2020 YILINDA BÜYÜME
OLUMLU SEYREDECEKTİR”
Adana Ticaret Borsası (ATB) 21. Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu
Başkanımız Şahin Bilgiç, “2019 yılının son çeyreğinden itibaren faiz ve enflasyonun düşmesi 2020
yılı için olumlu yansıyacağından ekonomik büyüme tekrar pozitif yönde seyrederek piyasalar
canlanacaktır” dedi.
BAĞIŞ, “ÇİFTÇİ ÖZEL DESTEĞİ HAK
EDİYOR”

Olağan meclis toplantımızı açan Meclis Başkanımız Osman Bağış, yaptığı konuşmada “Ekonominin en önemli saç
ayakları; Sanayi Sektörü, Hizmet Sektörü ve Tarım Sektörüdür. Elbette ekonomi için bütün sektörler önemlidir. Ama
tarım sektörünün önemi farklıdır. Çünkü tarım sektörü stratejiktir. İnsanoğlu
önce karnını doyurmak zorundadır. Sağlıklı beslenemeyen ülkeler varlıklarını
sürdüremezler. Çiftçi tarım sektörünün
müteşebbisidir. Hayatın olmazsa olmaz
halkasıdır. Özel ilgi ve desteği hak edendir. Tarım Bakanımız bakanlığın 2020
bütçesinin % 54,5’ ini tarımsal desteklere ayrıldığını duyurdu. 2020 tarımsal
destek miktarının 22 milyar liraya çıkartılmasının tarımsal ürünlerde beklenen
gelişimi ve verim artışını sağlayacağını
düşünüyorum. Verilen destekler çiftçi ve
çiftçilik için değil, toplumun bekası ve
ülkenin geleceği içindir. Çiftçi her türlü
desteği hak edendir ve her zaman desteklenmelidir. 2020 yılının daha iyi bir yıl
olacağı ümidiyle üreticimiz, tüccarımız
ve sanayicimiz için, sağlıklı, bol kazançlı
ve bereketli bir yıl olmasını dileriz.”

BİLGİÇ, “2020’DE BÜYÜME DEVAM
EDECEK”
Gündem gereği söz alarak 2019 yılını
değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanımız
Şahin Bilgiç, “2019 yılında olumlu olumsuz
gelişmeleri hep beraber yaşadık. Ekonomide daralmalar ve işsizlikte zirveler oldu.
Tüm bu zorlukların üstesinden ülke olarak
gelmeye çalıştık. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren faiz ve enflasyonun düşmesi
2020 yıla olumlu yansıyacağından ekonomik büyüme tekrar pozitif yönde seyredecektir. İş hayatının gelişip, piyasaların canlanacağını ümit ediyorum. Üretmek; hem

sanayide hem tarımda ekip-biçmek bu ülkenin olmazsa olmazıdır. İster sanayi isterse
tarım ürünü olsun üretimden asla vazgeçmemeliyiz. Aksine daha fazla üreterek dışa
bağımlılığın ve işsizliğin önüne geçmeliyiz.
Yeni yatırımlara iş insanları olarak yeni yatırımlar planlayarak ülke ekonomisine katma
değer sağlamalıyız. Ülkemizin üretmekten
başka alternatifi yoktur. 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üreticilerimiz ve üyelerimiz için
büyük bir yenilik oldu. Alıcı ile satıcı elektronik ortamda ticaret yapma imkanı buldu.
Temennimiz her geçen gün daha kullanıcısının artarak devam etmesidir.”

YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TANITIMI YAPILACAK

Yıllarca Türkiye’nin özlediği Elektrikli
Otomobil üretiminin Gebze’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle
tanıtımının yapılacağı müjdesini de veren
Başkan Bilgiç, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Otomobili Girişim
Gurubu’nun (TOGG) da başkanı oldu. Bu
tanıtım Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır.” diye konuşan Başkan Bilgiç, “2020
yılı ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve
bereket getirmesini diliyorum” dedi.
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FUAR

TİCARET
BORSAMIZDA
YÜKSEK
İSTİŞARE
KURULU
TOPLANTISI
DÜZENLENDİ
Adana Ticaret Borsası Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şahin Bilgiç başkanlığında toplandı. Toplantıya Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden İsmail Başaran (Amylum Nişasta), Mehmet Behiç Pakyürek (Pakyürek
Tarım), Mehmet Şevik (Agrova Tarımsal Üretim), Muhammet Çalışkan (Çalışkanlar Pamuk), Mutlu Doğru (Cumali Doğru ve
Ort. Zirai işl.), Mehmet Güler (Zeytinova Tarım) katıldılar.

TİCARET
BORSAMIZDA
DİSİPLİN
KURULU
TOPLANTISI
DÜZENLENDİ

ADANA ESTETİK, GÜZELLİK,
KOZMETİK FUARI İLE SPOR, EGZERSİZ,
DİYET FUARININ AÇILIŞ TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı ile Spor, Egzersiz, Diyet Fuarının açılış töreni Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şahin Bilgiç’in katılımıyla gerçekleştirildi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine; Adana Valisi Mahmut Demirtaş,
Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kamu ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni; yapılan konuşmaların sonrasında Vali Demirtaş’ın konuşma gerçekleştirmesiyle sürdü.
Vali Demirtaş konuşmasında; ‘‘Gelişen ve değişen dünya düzleminde güzellik, kişisel bakım ve sağlıklı yaşam
daha çok önem kazanmakta; insanlar
bu alanlara daha fazla vakit ve maddi imkân ayırmaktadır. Öyle ki bugün
Türkiye’nin dünyada ilk 10’da yer aldığı güzellik ve estetik ekonomisinin

büyüklüğü, yaklaşık 2 milyar dolara
ulaşmaktadır. Adana da ülkemizin güzellik sektörünün önemli üretim merkezlerinin başında gelmekte olup, bu
alandaki pek çok ürünün de üreticisi
konumundadır.’’ ifadelerine yer verdi.
Adana ve Türkiye açısından önemli
bir katma değeri bünyesinde barındıran sektörün tüm paydaşlarını aynı
çatı altında toplayan fuarların, Adana’da ve bölgede büyük bir sinerji
oluşturacağına değinen Vali Demirtaş, Adana ve Çukurova Bölgesinin

ilk estetik, güzellik, kişisel bakım ve
kozmetik fuarı olma özelliğini taşıyan
organizasyonun, sürdürülebilir bir
yapıya dönüştürülmesinin gerekliliği
üzerinde durarak fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür
etti.
Fuarda bulunan stantları tek tek
gezip firmaların yetkililerinden stantlarda sergilenen ürünler hakkında
bilgiler alan Vali Demirtaş, fuarın
Adana’ya ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Ticaret Borsamızda, Disiplin Kurulu Başkanımız Sn. Fatih DOĞAN başkanlığında Disiplin Kurulu Üyelerimizin katılımı ile
Disiplin Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Genel Sekreterimiz T.Gökhan Öztürk ve Genel Sekreter Yardımcımız M.Hakan Kahyalar da katılmıştır.
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“START-UP WEEKEND
FOR ALL” GIRIŞIMCILIK
ETKINLIĞI TOBB
BAŞKANIMIZ M.RIFAT
HISARCIKLIOĞLU’NUN
KATILIMIYLA
GERÇEKLEŞTI
TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Girişimcilik Merkezi’nde “Start-up Weekend
for all” etkinliğinde genç girişimcilerimizle bir araya geldi. Etkinliğe Yönetim Kurulu Başkanımız
Şahin Bilgiç ve Genel Sekreterimiz T.Gökhan Öztürk de katıldılar.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Adana Ticaret Odası ve Adana Sanayi
Odası’nın da kurucuları arasında yer
aldığı Adana Girişimcilik Merkezi’nde
Start-Up Weekend for all etkinliğinde
genç girişimcilerle bir araya geldi.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
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malarda gençlere girişimciliğin önemini
vurguladı. Zengin olmak için girişimci
olmanın şart olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İnsanın en hayırlısı insana faydalı olandır. Girişimcilik de böyle
hayırlı bir iş. Yanınızda bir kişi bile çalıştırsanız, bir kişinin ekmek bulma derdini çözseniz, bundan daha büyük hayır

yok” diye konuştu.
Zengin olabilmek için bir bilgisayar
ve bir garajın dahi yeterli olabildiğinden
söz eden TOBB Başkanı “Fikrinizi ortaya
koyun, pazarlayabilirseniz kazanırsınız”
dedi. Hisarcıklıoğlu gençlere hayal kurmaları ve bunu hedefe dönüştürüp çok
çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

TOBB BAŞKANIMIZ M. RİFAT
HİSARCIKLIOĞLU, ADANA HACI SABANCI
OSB’DE SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayicilerle
bir araya geldi. Aralarında Yönetim
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç’ in de

yer aldığı Oda Borsa Başkanları ve
Adanalı sanayicilerle istişarede bulunan TOBB Başkanı, sorunları ve beklentileri dinledi, görüş alışverişinde
bulundu.
Adana OSB’nin, fiziki büyüklük

olarak Türkiye’nin en büyük 7. OSB’si
olarak ve 30 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak, 1,2 milyar dolar ihracat yaptığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, Adana OSB yönetimini başarılı
çalışmalarından dolayı kutladı.
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KASIM AYI KORUMA KURULU TOPLANTISI
TICARET BORSAMIZIN
EV SAHIPLIĞINDE GERÇEKLEŞTIRILDI
2019 yılı Kasım Ayı Koruma Kurulu Toplantısı, Adana Cumhuriyet Başsavcımız Sn. Ömer
Faruk Yurdagül başkanlığında Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aralarında
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç’in de yer aldığı oda-borsalar, belediyeler, kamu kurum
ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Koruma Kurulu, 2019 yılının
ikinci toplantısını Ticaret Borsamızda gerçekleştirdi.
Toplantıda Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce sunum yapılarak, katılımcılara bir önceki toplantıda alınan
kararlar ve yapılan faaliyetler hakkında
bilgi verildi. Sunumda yer alan
bilgilere göre; Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden
son bir yıl içerisinde Cumhuriyet
Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile
çeşitli alanlarda açtığı 162 kursta başarılı olan 475 yükümlüye
MEB onaylı sertifika verildi. Ayrıca, “Artık Mesleğim Elimde”
sloganıyla başlatılan proje kapsamında açılan “İş Makinesi Operatörlüğü” kursu ile 11 denetimli
serbestlik yükümlüsü iş makinesi
operatörü oldu. Öte yandan, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne iş başvurusunda bulunan
21 yükümlüden 8’i Koruma Kurulu’nun
çalışmaları kapsamında işe yerleştirilirken, 2’sinin meslek edinme kursuna dahil
edildiği, diğer kişiler için iş arayışına devam edildiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE İLK OLACAK

Koruma Kurulu üyeleri, denetimli
28

serbestlik yükümlülerinin meslek sahibi
olmalarını hedefleyen “Mesleki Eğitim
Kampüsü” projesi hakkında da bilgilendirildi. Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan

TEMSA'YA SAHİP ÇIKMA AMACIYLA
KAMUOYU DUYURUSU YAPILDI
Aralarında Adana Ticaret Borsamızın da yer aldığı Adana Oda-Borsaları, Organize Sanayi
Bölgesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası organizasyonunda Adana Belediye Başkanlarının
katılımıyla Adana Sanayi Odası'nda TEMSA'ya sahip çıkma amacıyla kamuoyu duyurusu yapıldı.

bünyesindeki dezavantajlı yükümlülerin
meslek sahibi olmalarını sağlamayı hedefleyen proje için Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tahsis etti.

SÜS BİTKİSİ SERASI KURULACAK

proje, ağustos ayında Seyhan Belediye
Başkanlığı, Adana Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan iş birliği protokolü
ile başladı. Seyhan Belediyesi, şu an Park
ve Bahçeler Müdürlüğü olarak hizmet veren 10 bin metrekare alan üzerine kurulu
tesisin kullanımını, denetimli serbestlik

Hayata geçirilecek “Mesleki Eğitim Kampüsü”nde ilk
olarak mobilya ve kaynak
atölyeleri açılacak, fidan ve
süs bitkisi serası kurulacak.
Mobilya ve kaynak atölyelerinde, ekonomik ömrünü
tamamlamış okul masa ve
sıraları yenilenerek tekrar
kullanıma hazır hale getirilecek. Böylece MEB’e bağlı
okullardaki sınıf şartları iyileştirilerek devlet bütçesine
katkı sağlanacak. Atölyelerde çalışacak
yükümlülerin meslek sahibi olmaları için
ahşap boyama, vernikleme, ahşap montaj elemanı ve kaynak kursları açılacak.
Seyhan Belediyesi’nin peyzaj çalışmaları sırasında dikimini yapacağı bitkiler,
fidan ve süs bitkisi serasında açılacak
bahçecilik kurslarında yetiştirilecek.

TEMSA’nın son dönemde karşı karşıya
kaldığı süreç bizleri derinden sarsmıştır.
Amerika’da ilk 4’te, Avrupa’da ilk 8’de yer
alan, sadece Adana adına değil Türkiye’nin önemli bir değeri olan TEMSA’nın
içine bulunduğu durum kabul edilebilir
değildir. TEMSA, yılda 11.500 araç üreten,
66 ülkeye, tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüslerimizi ihraç eden,
elektrikli otobüste dünyada önde yer alan
üreticilerden biridir. TEMSA, Yerli otomobilin konuşulduğu dönemde, Türkiye’de
otomotiv alanında sahip olduğumuz en
önemli ve milli değerlerden biridir. TEMSA, yine kendi AR-GE birimleri tarafından
yüzde yüz yerli olarak gerçekleştirilen,
yüksek teknoloji ürünü elektrikli otobüsü
ile dünyada ses getirmiş ve ABD’de Silikon
Vadisinde elektrikli otobüsleriyle hizmet

vermeyi başarmıştır. 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 Milyon dolar ihracatıyla
Türkiye’nin en büyük 123. ihracatçı şirketi
olarak ülkemizin ve bölgemizin istihdam
gücünü artırmış ve cari açığın kapatılmasına da önemli katkı sağlamıştır.
TEMSA, Türkiye şartlarında kendi ARGE’si bulunan ve tamamen Türk Mühendisleri ile geliştirilen otobüsleri ile tüm
dünya pazarında söz sahibi olan, sadece
Adana’nın değil Türkiye’nin önemli değerlerinden biridir. TEMSA, Adana ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin evine
ekmek götürmesine vesile olmaktadır.
TEMSA içinde bulunduğu sıkıntılı süreci
atlatarak bir an önce yeniden üretime devam etmesi gerekiyor. Süreçte hangi hatalar yapılmış olursa olsun, önümüzdeki
dönemde, ilgili tüm tarafların, TEMSA’nın

çalışması noktasında gereken özveriyi
göstermesi bölgemiz ve ülkemizin ekonomik menfaatleri acısından önemli bir
gerekliliktir.
Hiçbir ülke, TEMSA gibi önemli bir ismi/
değeri kaybetmek istemez. Hükümetimizin TEMSA’nın yeniden faaliyete geçmesi
noktasında gereken katkıyı sağlayacağına olan inancımız tamdır.
Sabancı Ailesi bölgeye önemli yatırımlar yapmış, Adana’nın kalkınması noktasında da önemli katkılar sağlamıştır.
TEMSA satılmış olsa da Sabancı’nın “SA”sına sahip olarak Sabancı Ailesi’nin izlerini taşımaya devam ettirmektedir.
Sabancı Ailesi de hiç şüphesiz TEMSA’nın karşı karşıya kalmış olduğu bu
durumdan oldukça rahatsızdır. Biz kendilerinin de istenmeyen bu durumun düzeltilmesi noktasında üzerlerine düşen
görevi yerine getireceklerine inanıyoruz.
TEMSA, sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin değeridir. TEMSA, gerçekleştirdiği
projeler, yüksek nitelikli üretimi, ihracatı
ve yetişmiş insan gücüyle, süreci atlatabilecek güce, bilgiye ve deneyime sahiptir.
Ülke olarak oldukça hassas bir dönemdeyiz. Zaman üretime, ihracata, istihdama,
yüksek teknolojiye SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR.
Zaman TEMSA’ya SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR.
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ADANA İL VE İLÇE ODA-BORSALARI
MÜŞTEREK TOPLANTISI
TİCARET BORSAMIZIN EV
SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne bağlı
Adana merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren oda ve
borsaların başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel
sekreterleri bir araya gelerek Adana’mızın ekonomisi,
sorun ve çözüm önerileri üzerinde
görüş alışverişinde bulundular.
30
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Amacımız Daha Çok Üretim,
Daha Çok İstihdam
Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen müşterek toplantının
divan başkanlığını Meclis Başkanımız
Osman Bağış, divan üyeliklerini ise ATO
Meclis Başkanı İsmail Acı, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, KTB Meclis
Başkanı Turgay Bozkurt ve CTO Meclis
Başkanı Kasım Önük yaptılar.

YÜREKLERİMİZ AYNI ANDA ADANA İÇİN ÇARPIYOR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç yaptı.
Oda- borsa müşterek toplantılarının
5174 Sayılı TOBB Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği 4 ayda bir düzenlendiğini ifade eden Başkan Bilgiç, “Burada
bulunan oda - borsalarının arasındaki

işbirliği ve dayanışmanın tüm kurumları kapsaması, Türkiye’ye örnek teşkil
etmesi dileğimdir. Bugün bu toplantımızda oda-borsalardan ayırmadığımız
AOSB, Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlarımız da bulunmaktadır. Bu birliktelik yüreklerimizin aynı anda Adana
için çarptığının göstergesidir. Adana
Ticaret Borsamız ülkemizdeki 113 Ticaret Borsası içerisinde işlem hacmi
yönünden ilk beşte yer almaktadır.
Entegre Ticaret Borsası olmamız Türk
tarımını geleceğe taşımaktadır. İlimiz
ve bölgemizin ticaret ve sanayisine en
büyük desteği vermekteyiz. Lisanslı
depolarımız, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarımız ve elektronik alım satım salonumuz ile asli görevimiz olan
gerçek borsacılığı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz müş-

terek toplantılarımız sayesinde ortak
akıl ve tecrübe ile çözümler üretmekteyiz. İlimizin gerek ekonomik gerekse
sosyal tüm sıkıntılarını sahiplenerek
en kısa sürede çözüme kavuşması için
azami gayret gösteriyoruz. Çünkü ekonominin dinamiği olan STK’ların başkanları olarak bu konuda sorumluluk
taşıyoruz. Amacımız daha çok üretim,
daha çok istihdam ve daha başarılı dinamik bir iş hayatıdır. Toplantımıza iştirak eden Adana İl ve ilçelerimizin oda
- borsa başkanlarımıza, Yönetim Kurulu üyelerimize ve genel sekreterlerimiz
teşekkür ediyorum” dedi.
Gündem gereği katılımcı oda-borsa
başkalarının konuşmalarının ardından
bir sonraki müşterek toplantının Kozan
Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.
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TİCARET BORSAMIZIN EV SAHİPLİĞİNDE
“DİSİPLİN MEVZUATI” HAKKINDA
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adana ili Oda/Borsa Disiplin Kurulu
Başkan ve Üyeleri ile Genel Sekreterlerine, TOBB Müfettişi Sn. Serdar Tokat
tarafından "Disiplin Mevzuatı" hakkında
bilgilendirme toplantısı TOBB işbirliği
ve Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde

gerçekleştirildi. TOBB Yüksek Disiplin
Kurulu Başkanı ve Borsamız Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Şahin Bilgiç yapmış
olduğu açılış konuşmasında, disiplin
kurullarının önemine işaret ederek
mesleki disiplinin sağlanması konusun-

da genel bilgilendirme yaparak, konunun oda/borsa üyeleri açısından da çok
önem arz ettiğini belirtmiştir. Toplantıya katılımlarından ve göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm misafirlerimize
teşekkür ederiz.

BAŞKANIMIZ ŞAHIN BILGIÇ ÇOCUK
İŞÇILIĞI ile MÜCADELE,
BILGILENDIRME VE DEĞERLENDIRME
TOPLANTISI’NA KATILDI
Başkanımız Şahin Bilgiç, Adana Valisi Sn. Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen Çocuk
İşçiliği ile Mücadele, Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa istinaden “Çocuk Hakları Alt Komisyonu” doğrultusunda çocuk işçiliği ile
mücadele, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı Vali
Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik
toplantı
salonundaki toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra,
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç,
Vali Yardımcısı Zafer
Öz, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı,
Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl,
Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan,
Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl

Jandarma Komutanı J. Albay Gazi Demir, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile ilgili diğer yetkililer katıldı.

li çalışmalar yapmaktadır. Bizler de
bu noktada, ilimiz ölçeğinde, çocuk
işçiliğinin önlenmesine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Çocuklarımızın
toplumda sağlıklı bir
şekilde
yaşamlarını
sürdürebilmeleri için
çocuk hakları, çocuğun korunması, çocuk
istismarının önlenmesi gibi hususların daima takipçisi olacağız.”
diye konuştu.
Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin
yapılan çalışmaların aktarıldığı toplantı, katılımcılardan çocuk işçiliği ile
mücadeleye ilişkin öneri ve değerlendirmelerinin alınması ile sona erdi.

Çocuk Haklarının,
Daima Takipçisi Olacağız!
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Vali Mahmut Demirtaş toplantıda
yaptığı değerlendirmede, “Çocuk işçiliği, sosyal ve ekonomik açıdan çok
önemli bir insan hakları sorunudur.
Devletimiz bu konuda çok önem-
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BAŞKANIMIZ BÖLGE OSB’LERI
KOORDINASYON TOPLANTISI’NA KATILDI
Bölge OSB’leri Koordinasyon Toplantısı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Konuk edilen Adana, Hatay ve Osmaniye
OSB yöneticilerine bölgedeki çalışmalar
konusunda bilgi verildi, saha gezisi yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin
Bilgiç’in de katıldığı toplantıya Antakya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin
Kabaali, Osmaniye OSB Bölge Müdürü
Musa Gönül, İskenderun OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Erol Ayhan Tosyalı, Bölge
Müdürü Ahmet Dokgöz, Ceyhan OSB Bölge Müdürü Beyna Turgut Gürler, Kadirli
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Güven, Bölge Müdürü Zülkarneyn Karaüce,

Kozan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Gürçam, Bölge Müdürü Fatih Aydın,
Adana Sera OSB Bölge Müdürü Hasan
Sezer, Hatay Payas OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Çelik, Bölge Müdürü Nejdet Özkul ve Adana Ticaret Odası
Başkanı Atila Menevşe katıldılar.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölge (AOSB) Müdürlüğü, Adana, Hatay
ve Osmaniye organize sanayi bölgeleri
arasında iletişimi güçlendirmek, sorunların yerinde tespitini sağlamak, çözüm
önerileri geliştirmek ve yönetim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak
amacıyla düzenlenen Bölge OSB’leri
Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği

yaptı.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir
Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya ve Bölge
Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk
edilen katılımcılara bölge müdürlüğü
tarafından sunulan hizmetler anlatıldı.
Ardından atıksu arıtma tesisi ve kullanma suyu tesisindeki çalışmalar yerinde
incelendi ve tesislerin yapımı, kapasitesi
ve çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgi verildi. Saha gezisinin ardından
kamu kurum ve kuruluşların sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla kurulan AOSB Kamu Kampüsünde
katılımcılara AOSB Proje Ofisi tarafından
yürütülen çalışmalar anlatıldı.

2020 YILI 1. DÖNEM İL KOORDİNASYON
KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Valilik toplantı salonunda, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 2020
yılı 1. dönem toplantısına,
aralarında Yönetim Kurulu
Başkanımız Şahin Bilgiç’ in
de yer aldığı kamu kurum
ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri
katıldı.
Toplantıda merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından
gerçekleştirilen
ve yatırım programında yer
alan projelerin yapım ve
tamamlanma aşamaları ayrıntılarıyla değerlendirildi.

ADANA’YA YÖNELİK, 11 MİLYAR
542 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ 440
PROJE AYRINTILARIYLA ELE ALINDI

Vali Demirtaş toplantı öncesinde
yaptığı açılış konuşmasında, 2019 yılında Adana’da kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları tara34

fından 440 projenin uygulandığını dile
getirdi.
Bu projelerden 147 tanesinin ta-

mamlandığını kaydeden Vali Demirtaş,
“195 proje devam etmektedir. 53 proje
ihale aşamasındadır. 45 proje etüt proje aşamasındadır.’’ şeklinde konuştu.
Bu projelerin toplam tutarının 11 milyar 542 milyon lira olduğunu belirten
Vali Demirtaş, 2019 yılı sonu itibariyle
4 milyar 170 milyon lira harcama yapıldığını ifade etti.
Toplantıda söz alacak yetkililerin

kurumsal faaliyet konuları ile ilgili özet
değerlendirme yapmaları ve yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirmeleri
ricasında bulunan
Vali Demirtaş, ‘’Bunun yanında kuruluş temsilcileri,
kendi kuruluşlarına
ait yatırımlar hakkında bilgi verirlerken, devam eden
projelerin
uygulanmasında karşılaşılan
sorunları,
koordinasyonu gerektiren işleri, hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duyduklarını dile
getirebilirler. Toplantımızın yararlı olacağına inanıyor, tüm katılımcılarımıza
teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlarca yürütülen projelerde gelinen
aşamanın analiz edilmesi, hedeflere
ilişkin sunumların yapılması ve katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirilmesiyle sona erdi.
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BAŞKANIMIZ TOPRAK KORUMA KURULU
TOPLANTISI’NA KATILDI
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma
Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toprak Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve tarım arazilerinin korunması,
verimli kullanılmasına yönelik kararların tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda, gündem maddeleri sunumlar eşliğinde
görüşüldü. Toplantı, kurul üyelerinin gündem maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulunmalarının ardından sona erdi.
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BAŞKANIMIZ, VALİ DEMİRTAŞ
BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU
2020 YILI 1. OLAĞAN TOPLANTISI’NA
KATILDI
İl genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin
görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların
değerlendirildiği İl İstihdam Kurulu
toplantısı Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Çukurova
Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Senato salonunda gerçekleştirilen
toplantıya Yönetim
Kurulu Başkanımız
Şahin Bilgiç, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürü Ahmet Karaveli, Adana Sanayi
Odası Başkanı Zeki
Kıvanç ve İl İstihdam
Kurulu üyeleri katıldı.
İl istihdam politikaları ile il mesleki eğitim politikalarının görüşüldüğü
toplantıda Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın gerçek-

leştirdiği konuşmanın ardından Prof.
Dr. Azmi Yalçın ile Doç. Dr. Oğuzhan
Kırdök tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Yürütme Kurulu ile Denetim

Kurulu çalışmalarının detaylarıyla ele
alındığı toplantıda 2019 yılına ait faaliyet raporu değerlendirildi. Toplan-

tı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
gerçekleştirilecek olan Doğu Akdeniz
Bölgesel Kariyer Fuarı hakkında bilgi
verildi.
Vali Demirtaş; Adana’nın istihdam gücünü
arttırmaya yönelik gerçekleştirilen
faaliyetlerin büyük önem arz
ettiğini ifade edip bu
amaçla yapılacak tüm
çalışmaları her zaman
destekleyeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanlığının
Himayelerinde
Çukurova
Üniversitesinin ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek olan
Doğu Akdeniz Bölgesel
Kariyer Fuarı’nın Adana’da gerçekleştirilecek
olmasından
mutluluk
duyduğunu
kaydeden
Vali Demirtaş, kurul üyelerine gerçekleştirdikleri
çalışmalar için teşekkür etti. Toplantı,
görüş alışverişinde bulunulması ve
önerilerin dile getirilmesiyle sürdü.
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BİLGİÇ, “MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Gündem gereği söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, bölgenin ve
ülkenin potansiyelini ortaya çıkaracak ve
bunu katma değere dönüştürecek, ülke
ekonomisine önemli katkılar sağlayacak
olan Coğrafi işaretler ile ilgili yapılacak
her somut faaliyetten çok mutlu olduklarını ifade etti.
Coğrafi İşaretler konusunda her
etkinliği son derece stratejik bir
faaliyet olarak gördüklerinin altını
çizen Başkan Bilgiç, “Bölgemizde
genel olarak bilinen geleneksel
ve yöresel ürünlerimizin, coğrafi
işaret alarak ekonomik değere dönüştürdüğünde, ülke kalkınmasına
büyük katkı sağlayacaktır. Bu durum aslında yöresel ürünlerin birer
fabrika olduğunu bizlere göstermektedir. Coğrafi işaret kapsamında, Türkiye genelinde şu ana kadar
toplam 916 adet başvuru yapılmış olup,
bu başvuruların 470 tanesi tescillenmiştir ve yapılan başvuruların 446 tanesinde
ise başvuru süreci devam etmektedir.
Adana’da ise toplam 21 adet başvuru
yapılmış olup bu başvurulardan 2 tanesi (Adana Kebabı ve Çukurova Pamuğu)
tescillenmiş olup diğer başvurularda ise
süreç devam etmektedir.”
“Adana Ticaret Borsası, kebaptan
sonra Pamuğa, “Çukurova Pamuğu”
coğrafi işareti alarak ilimize, tescilli

ikinci ürünü kazandırmıştır. Ticaret
Borsamız için ise bu başarı bu konuda
bir ilktir. Adana maalesef bu sürece geç
başladı ama umuyorum ki kısa zamanda
Sn. Valimizin büyük destekleri ile kısa
zamanda çok iyi bir noktaya geleceğimizi
net bir şekilde görebilmekteyiz. 09.01.2020
tarihinde tescillenen “Çukurova Pamuğu”
coğrafi işareti ile borsamız adını bir kez

daha altın harfler ile tarihe yazmıştır.
Mersin - Adana - Osmaniye İl Sınırlarını
kapsayan alanlar, “Çukurova Pamuğu”
için coğrafi sınır olarak belirlenmiştir.
Çukurova Pamuğunun en önemli
özellikleri veriminin yüksek ve erkenci
olmasıdır. Coğrafi konumu nedeni ile
Çukurova Pamuğunun ilk hasat edilen
pamuk olması da ürünün en ayırt edici
özelliklerindendir. Çukurova Pamuğu renk
derecesine göre 31-52 renk aralığında
değişim göstermektedir.”

“Bölgedeki pamuk yetiştiriciliği kültürü filmlere, şiirlere, romanlara konu
olmuştur. Herkes tarafından da bilindiği üzere pamuk altın koza olarak bilinir.
Uluslararası festivallere isim olmuştur.
Aynı zamanda pamuk yıllarca üretici ve
sanayiciye gelir kapısı olmuş, büyük çapta isdihdam yaratmıştır. Bu tescil ilede
daha fazla katma değer yaratacaktır. Ülkemiz yöresel ve geleneksel ürünleriyle zengin bir kültüre sahiptir.
Bu değerlerin dünyaya tanıtılması,
üretim alanlarının canlandırılması
gerekir. Ülkenin geleceğini, öz değerlerimiz üzerine inşa etmek için
hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız.”
“Çukurova Pamuğuna Coğrafi
İşaret alınmasına katkı koyan Adana Valimiz Sn. Mahmut Demirtaş’a,
Türk Patent ve Marka Kurumu yetkililerine, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlimize, bölgemize ve ülkemize
hayırlı olmasını ve bereket getirmesini
diliyorum.” diye konuşan Başkan Bilgiç,
Elazığ ve Malatya illerinde yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allahtan
rahmet, yaralılarada acil şifalar dileyerek TOBB çatısı altındaki 81 il’de bulunan
oda-borsaların tek vücut olarak seferber
olduğunu, bu çalışmalarla Türk Milletinin
yaşanan bu doğal afette göstermiş olduğu dayanışma ve işbirliği ile dünyaya bir
kez daha örnek olmuştur dedi.

“ÇUKUROVA PAMUĞU” COĞRAFİ
İŞARETİ ALARAK TESCİLLENDİ
BAĞIŞ, “ADANALI ÇİFTÇİLERİN MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU”

22. Olağan Meclis
Toplantımızda konuşan
Yönetim Kurulu Başkanımız
Şahin Bilgiç, “Adana Ticaret
Borsası, Pamuğa, “Çukurova
Pamuğu” Coğrafi İşareti
alarak ilimize, tescilli ikinci
ürünü kazandırmıştır” dedi.
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Ticaret Borsamızın olağan meclis toplantısını açan Meclis Başkanımız Osman
Bağış, konuşmasında “Çok büyük umutlarla girdiğimiz 2020 yılının ilk ayında dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklara Elazığ ve Malatya illerimizde yaşanan
deprem damgasını vurarak hepimizi derinden üzmüştür. Depremde canını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”
“Ülkemizin 120 yıllık sorunu olan, hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına,
kullanıcılarına satılması ile ilgili başvurular 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermiştir. Rayiç bedelin %50’si üzerinde doğrudan satış veya 5 yıla kadar taksit imkânı
sağlanması çiftçilerimizi çok mutlu etmiştir. Türkiye’de en fazla hazine arazisinde
tarım ile uğraşan Adanalı çiftçilerimizin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturarak
ekonomik istikrarı ve verim artışını sağlayacaktır. Satış işlemlerinin 2020 yılı içerisinde gerçekleşmesi ile çiftçilerimiz 2020 tarımsal desteklerinden faydalanacaktır.
Tüm tarımsal ürünleri ekmekte sıkıntı çekmeyecektir” dedi.
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SOĞUK ALGINLIĞINDAN
KORUNMAK İÇİN
8 ÖNERİ

Kışın soğuk yüzünü tam anlamıyla
gösterdiği şu günlerde grip ve soğuk algınlığı neredeyse herkesin kapısını çalmış durumda. Böyle zamanlarda hastalıktan korunmak için en iyi yöntemler ise
kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek,
mümkün olduğunca kapalı yerlerde bulunmamak ve iyi beslenmek olarak gösteriliyor.
Grip ve soğuk algınlığının özellikle
aşırı soğuk havalarda neredeyse bir halk
sağlığı sorunu haline geldiğini söyleyen
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan,
“Söz konusu can sıkıcı hastalıklardan
bazı basit tedbirler ile korunmak mümkün” diyerek önerilerde bulundu.
HASTALIĞIN KULUÇKA SÜRESI 2-3
GÜN
Soğuk algınlığının kuluçka süresi 2
veya 3 gün sürüyor, sonrasında hastalık hapşırma, öksürme ve burun akıntısı
yoluyla kolayca yayılıyor. Dr. Zeydan, “Virüsler kapalı ortamlarda oldukça uzun
bir süre canlı kalabildiğinden mümkün
olduğunca bu gibi yerlerde bulunmamaya özen göstermek gerekiyor. Buralarda
hasta kişilerin yaydığı virüsler, sadece
solunum yolu ile değil aynı zamanda
temas ettikleri eşyalar yoluyla da bulaşabiliyor. Bundan dolayı ortamdaki
eşyaları ellemekten kaçınmak,
ellenirse de elleri yüze
temas ettirmeden
sabunlu su ile iyice
yıkamak gerekiyor”
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diyor.
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HER RENK SEBZE-MEYVE TÜKETILME-

ÇOCUKLARI ÇOK ÇABUK ETKILIYOR
Küçük çocuklar soğuk algınlığına
yetişkinlere göre çok daha sık ve kolay
yakalanıyorlar. Bunun en önemli nedeni
ise kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda
çocukların birbirleri ile yoğun bir şekilde temas halinde olmalarıdır” diyen
Dr. Zeydan, çocukların bu gibi yerlerde
virüsleri sürekli birbirlerine bulaştırdıklarını, bu nedenle de yetişkinler yılda
ortalama 2 ila 4 defa soğuk algınlığına
yakalanırken çocuklarda ise bu sayının
6-7’ye kadar çıkabildiğini ifade ediyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin hastalıklardan korunmada büyük öneme
sahip olduğunu hatırlatan Dr. Zeydan,
“Özellikle mevsim sebze ve meyvelerini
dengeli bir şekilde tüketmenin vücut direncini hastalıklara karşı artırdığı biliniyor. Kışın tezgahlarda bolca bulunan ve
başta C vitamini kaynağı olan narenciye
ürünleri olmak üzere her renkten kış
sebze ve meyvesinin tüketimine ağırlık
vermek, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı alınabilecek en kolay ve
etkili önlemlerdendir” diyor.

KRONIK AKCIĞER HASTALARI DIKKAT
ETSIN!
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına
karşı zaten risk altında olan KOAH ve
astım hastalarının kışın daha da dikkatli
olmaları şart. Soğuk havalarda risk altındaki bu kişilerde meydana gelen basit
enfeksiyonların kolayca zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebildiğini kaydeden Dr.
Zeydan, özellikle kronik akciğer hastalığı
olanların alabilecekleri tedbirler konusunda gerekirse bu aylarda doktorlarına
tekrar danışmalarını tavsiye ediyor.

BU ÖNERILERE KULAK VERIN
Alınabilecek bazı basit tedbirlerle soğuk algınlığından korunmanın mümkün
olduğunu söyleyen Dr. Meriç Zeydan şu
önerilerde bulunuyor:
1. Sık ve etkili el yıkama alışkanlığı kazanın, hijyen kurallara uyun
2. Öksürürken ağzınızı mendille veya
kolunuzla kapatın
3. Kapalı ortamlarda bulunacaksanız
maske kullanın
4. Bol miktarda sıvı tüketin
5. Düzenli ve sağlıklı beslenin
6. C vitamini açısından zengin besinlere sofranızda bolca yer verin
7. Bulunduğunuz kapalı ortamları
sık sık havalandırın
8. Selamlaşmak için öpüşme
alışkanlığını terk edin.
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ÜRÜN GRUPLARININ YILLARA GÖRE TESCİL SAYILARI (ADET)
Ürünler/Yıl
Hububat

2015

2016

2017

2018

ÜRÜN GRUPLARININ YILLARA GÖRE TESCİL İŞLEM HACİMLERİ(TL)
2018-2019
% Değişim

2019

2015

9.250

8.077

7.046

5.624

-20,18

1.406

1.186

1.173

1.235

1.368

10,77

Hububat

20

12

46

27

46

70,37

Hububat Mamulleri

2.952

2.970

2.898

2.572

2.891

12,40

Bakliyat ve Mamulleri

64

44

6

75

52

-30,67

492

286

272

205

199

-2,93

Çeşitli Gıda Maddeleri
(Zeytin, Bal, Mantar, Et, Peynir, Süt vb.)

3.490

3.420

2.593

3.092

3.303

6,82

Yaş ve Kuru Meyveler

3.369

4.082

4.546

3.824

-12,89

4

2

13

0

0

0,00

Tekstil Hammaddeleri

692

599

838

877

640

-27,02

Kasaplık Canlı Hayvanlar

493

521

3.975

1.763

359

-79,64

Ham Deriler

107

60

66

80

80

0,00

Bağırsak

319

189

248

255

186

-27,06

3.297

2,751

3.698

3.796

4.211

10,93

26.915

25.372

28.449

25.413

22.783

-10,35

Hububat Mamulleri
Bakliyat ve Mamulleri
Yağlı Tohumlar
Küspeler
Nebati Yağlar

Orman Mahsulleri

Kotasyon Dışı Maddeler
Toplam

Yıl

TESCİL VERİLERİ

Tescil
Sayıları
31.727

-

2010

32.704

3,08

2011

30.062

-8,08

2012

31.322

4,19

2013

30.730

-1,89

2014

29.367

-4,44

2015

26.915

-8,35

2016

25.372

-5,73

2017

28.449

12,13

2018

25.413

-10,67

2019

22.783

-10,35

2017

2018

2018-2019
% Değişim

2019

2.424.951.646

2.799.937.124

3.027.717.149

3.457.359.276

14,19

219.268.675

243.856.330

291.403.036

367.285.896

430.001.911

17,08

2.226.046

7.206.989

15.314.458

4.538.283

2.011.091

-55,69

446.584.383

530.229.291

691.232.031

823.915.898

1.155.243.420

40,21

Küspeler

26.520.798

7.316.704

2.903.053

21.788.831

30.315.069

39,13

Nebati Yağlar

326.241.136

307.234.383

307.942.043

99.532.469

77.283.543

17,83

Çeşitli Gıda Maddeleri
(Zeytin, Bal, Mantar, Et,
Peynir, Süt vb.)

430.487.911

492.014.112

458.973.134

556.469.677

756.862.348

36,01

511.674.127

719.006.337

720.923.845

807.160.679

818.547.566

1,41

66.768

117.100

47.515

0

0

0,00

Tekstil Hammaddeleri

272.069.611

333.376.166

606.482.110

972.132.911

768.456.862

-20,95

Kasaplık Canlı Hayvanlar

137.781.856

658.968.371

2.930.055.790

1.866.048.097

437.632.362

-76,55

2.996.067

3.598.492

3.278.230

5.337.541

4.948.675

-7,29

15.795.882

13.874.751

22.725.678

35.967.541

26.674.942

-25,84

266.545.707

265.553.986

491.221.859

725.051.038

857.362.049

18,25

5.076.975.134

6.007.304.658

9.342.439.906

9.132.948.029

8.862.699.384

-4,83

Yağlı Tohumlar

Yaş ve Kuru Meyveler
Orman Mahsulleri

Ham Deriler
Bağırsak
Kotasyon Dışı Maddeler

İşlem Hacmi

% Değişim

2009

2016

2.418.716.227

TOPLAM

Yıllara Göre Tescil Sayıları
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Ürünler/Yıl

10.570

Yıl

Tescil İşlem Hacmi (TL)

% Değişim

2008

2.525.718.260

-

2009

2.904.119.584

14,98

2010

3.233.581.048

11,34

2011

3.788.692.655

17,17

2012

4.504.639.034

18,90

2013

5.035.077.975

11,78

2014

5.770.169.318

14,60

2015

5.076.975.134

-12,01

2016

6.007.304.658

18,32

2017

9.342.439.906

55,52

2018

9.312.946.011

-0,32

2019

8.862.699.384

-4,83

TESCİL VERİLERİ
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ADANA İŞ DÜNYASI
DEPREMZEDELERİN YANINDA

BAŞKANIMIZ,
ÇUKUROVA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM
FUARI’NIN AÇILIŞ TÖRENİ’NE KATILDI
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarının açılış töreni Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine; Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Murat
Süzen, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oda başkanları, kamu
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Ticaret Borsamız, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin
hazırladığı, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malatya’ya teslim edilmek üzere yola çıktı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin
Bilgiç, Meclis Başkanımız Osman Bağış, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila
Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı
Zeki Kıvanç VE Adana Organize Sanayi
Bölgesi Başkan Vekili Ömer Kaya yaptıkları ortak açıklamada, “TOBB öncülüğünde Elazığ’da yaşanan depremde
yaraların sarılması için Adana olarak
tek yürek olduk. TOBB’un öncülüğün44

de Adana olarak seferber olduk. Bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın
ihtiyaç duyduğu yaşam malzemelerini
yola çıkarıyoruz. Birlik ve beraberlik
içinde büyük bir dayanışma örneği
gösteriyoruz. Adana olarak gönlümüz
ve dualarımız deprem bölgesinde. Tüm
vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletirken hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,

yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dediler.
Yardım tırının yüklenmesi sırasında
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, Meclis Başkanımız Osman Bağış,
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç,
Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkan
Vekili Ömer Kaya hazır bulundular.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış
töreni; TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı
Server Seçer, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeydan Karalar tarafından yapılan konuşmaların sonrasında Vali Demirtaş’ın gerçekleştirdiği konuşmayla sürdü.
Vali Demirtaş konuşmasında; Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbinin attığı durakların başında
Adana’nın geldiğini belirtip bu durumu
Adana’da kurulan ilk fabrikanın bir çırçır
fabrikası olmasına ve akabinde kurulan
kumaş fabrikalarının da zaman içerisinde
kentin tekstil sanayinde öne çıkmasını
sağladığını belirtti. Adana’nın ihracatta
lokomotif sektörlerinin başında tekstil ve
hazır giyimin gelmesinin, geleceğe dair
umutları diri tuttuğunu belirten Vali Demirtaş, ‘‘Geçtiğimiz yıl tekstil ihracatımız
314 milyon dolar olarak gerçekleşmiş;
kentimiz bu rakamlarla ülke genelinde
5. Sırada yer almıştır. Hazır giyim sektö-

ründe ise 2019 yılında 151 milyon dolar
ihracat yapan Adana, bu performansla 8.
sırada yer almıştır. Diğer yandan Türkiye
İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri alanlarında 2019 ihracat rakamlarının yaklaşık 8
milyar dolar; hazır giyim ve konfeksiyon
alanlarında ise yaklaşık 18 milyar dolar
düzeylerinde gerçekleşmesi, her iki sektörün ülkemiz için taşıdığı önemi göstermesi açısından da fevkalade önemlidir.’’
dedi.
Adana’da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin üretim ve istihdamdaki payını
daha yukarılara çıkarmak ve kent merkezine sıkışıp kalan atölyeleri, daha modern
imkânlara kavuşturmak için Tekstilkent
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin kurulmasına ilişkin çalışmaları başlattıklarını
kaydeden Vali Demirtaş, kent merkezinde
iptidai bir biçimde üretim yapan ayakkabıcıları, mahrukatçıları, mobilyacıları,
gıda toptancıları, matbaacıları ve tekstilcileri; altyapısı, sosyal donatıları ve

üretime daha fazla katkı sağlayacakları
sitelere en kısa sürede başlayacaklarını
belirtti. ‘‘Adana’da tekstil ve hazır giyim
sektörlerinin rekabet gücünün arttırılması, teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, inovasyon çalışmalarının çoğaltılması, Ar-Ge
faaliyetleri ve moda-marka çalışmaları
hususlarında dün olduğu gibi bugün ve
gelecekte de her türlü desteği vermeye
devam edeceğiz.’’ diyen Vali Demirtaş,
kenti ihracat rakamlarında, üretim ve istihdam tablolarında yukarılara taşımak
için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini dile getirip fuar ve benzeri organizasyonlar aracılığıyla Adana’yı bu sektörlerin
odağına taşıyacaklarını ifade etti.
Açılış kurdelesinin Vali Demirtaş ile
kent protokolü tarafından kesilmesinin
ardından fuarda bulunan stantları tek tek
gezip firmaların yetkililerinden stantlarda sergilenen ürünler hakkında bilgiler
alan Vali Demirtaş, fuarın Adana’ya, bölgeye ve sektöre hayırlı uğurlu olmasını
temenni etti.
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KAPIKAYA
KANYONU
Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde Kapıkaya Köyü’nde yer alan Kapıkaya Kanyonu, Adana’ya 72
kilometre, Karaisalı İlçe Merkezi'ne 5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir. Kanyonun
oluşmasında tektonik çöküntüler ve Çakıt Çayı’nın etkisi olmuştur. Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzelliktir.
Doğaseverler, dağcılar, doğa yürüyüşçüleri, kanyon tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından sıklıkla
ziyaret edilmektedir. Yerköprü piknik alanı ile kanyon yolu yeni yapılan bir köprü ile birleştirilmiştir. 20 km'lik kanyonun 7,250 m’si yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş, şelaleyi görecek bir alana
ahşap seyir terası yapılmıştır. Sarp olan 400 metrelik kısma korkuluk yapılıp, dar alanlarda yol genişletilmiştir. Kanyon çevresinde yüzlerce çeşit bitki bulunmaktadır. Çınar ağaçları, meşe, kızılçam,
zakkum, zeytin, keçiboynuzu ve erguvanlar yoğun olarak görülmektedir.
Harika doğa manzaraları görebileceğiniz kanyonun girişi yaklaşık 16 metre yükseklikteki köprü ile bağlanmıştır. Köprüden geçerek kanyona girdikten sonra 200 metreyi bulan kayalıklar sizi
bekliyor. Kanyon içine doğru ilerledikçe harika doğa manzaraları ile karşılaşacaksınız, ilk olarak
muhteşem şelale manzarası sizi karşılayacak. Burada dinlenebilir ve şelaleden kopup gelen su tanecikleri ile serinleyebilirsiniz. Kanyonda ziyaretçiler için oluşturulmuş dinlenme alanları ve seyir
teraslarında doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Bölgede bazı endemik türlerle birlikte yüzlerce çeşit bitki bulunmaktadır. Çınar ağaçları, meşe,
kızılçam, zakkum ve erguvanların yoğun bulunduğu bölgede harika doğa manzaraları ile karşılaşacaksınız. Özellikle sonbahar renklerinin bin bir tonu sizi hayran bırakacak. Kanyon içerisinde
bulunan Çakıt deresinde yöre halkı amatör olta balıkçılığı yapmaktadır. Sizde balık tutmayı seviyorsanız oltanızı yanınıza almayı unutmayın.
Son zamanlarda yapılan tanıtımlarla kanyona olan ilgiyi artırmıştır. Özellikle tatil günlerinde ve
hafta sonlarında çok kalabalık olmaktadır. Sonbahar ve yaz mevsimlerinde gezmenin güzelliği bir
başka güzel olsa da yıl boyunca hemen hemen her zaman gezilebilmektedir.
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BAŞLIK

BAŞKANIMIZ ÇUFAŞ YÖNETİM
KURULU TOPLANTISI’NA KATILDI

İLAN
Çukurova Fuarcılık Anonim Şirketi (ÇUFAŞ) yönetim kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı’nın açılış töreni öncesinde Adana
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Mahmut
Demirtaş’ın yanı sıra Yönetim Kurulu
Başkanımız Şahin Bilgiç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,
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Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve
ilgili diğer yetkililer katıldı.
Toplantıda, ÇUFAŞ’ın idari ve mali yapısının genel durumu, 2020 yılı içerisinde

gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonlar ve bu organizasyonlara yönelik
yapılması gereken çalışmalar detayları
ile ele alındı. Yönetim kurulu üyelerinin
görüş ve önerilerini dile getirmesiyle
devam eden toplantı, karşılıklı görüş
alışverişinin ardında sona erdi.
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