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Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018

STRATEJİK AMAÇ 1.1.1
ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ

      STRATEJİK AMAÇ 1.1.1

2018 yılında 180 üyemiz tarafından Üye Beklenti ve Memnuniyet Anketi doldurulmuştur. 
Bu anketlerden 35 tanesi internet sitemiz üzerinden gelirken 145 adet anket de üyelerimiz 
tarafından kağıt üzerinde doldurulmuştur. Bu anketlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşan 
grafiklerden bazıları aşağıda sunulmuştur.
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Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018

STRATEJİK AMAÇ 1.1.2
ÜYE BEKLENTİ ve MEMNUNİYET ANKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      STRATEJİK AMAÇ 1.1.2

Anket sonuçlarına göre veri analizi yapılmış olup üye memnuniyet oranı %88,2 olarak 

belirlenmiştir. 05.09.2018 tarihli Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı’nda Üye Beklenti 

ve Memnuniyet Anketi değerlendirilmiş olup aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

1. 08 08.08.2018 tarihinden sonra revize edilen TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna 

geçildiğinden yeni sistemin proses/faaliyet bazlı olmaması sebebiyle prosesler/

faaliyetlerin değerlendirilmesi devam edilmektedir. Bundan sonraki faaliyetlerimizi 

yeni yürürlüğe koyduğumuz sistem kapsamında prosesler/faaliyetler sonucuna göre 

değerlendirilmesine karar verildi.

2. Yılın başında yapılan 180 adet müşteri memnuniyeti anketi sonucu yapılan 

değerlendirmede müşteri memnuniyeti oranımızın % 88.2 olduğu görülmüştür. 2018 yılı 

için müşteri memnuniyeti oranının yeni yürürlüğe koyduğumuz yeni müşteri memnuniyeti 

anketleri sonucunda meydana çıkacak memnuniyet oranına göre yıl sonunda yeniden 

tespit edilmesine karar verilmiştir.

3. Borsamız yeni hizmet binasında faaliyet gösterdiğinden ve satış salonu, laboratuvar, 

lisanslı depoculuk gibi yeni faaliyetlerin olması nedeniyle Personel, Çalışma Ortamı, Alt 

Yapı ile ilgili ihtiyaç talepleri oluşabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak oluşacak 

ihtiyaçlara göre yıl içerisinde değerlendirmeler yapılabilecektir.



 ADANA TB

4

Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018       STRATEJİK AMAÇ 2.1.2

STRATEJİK AMAÇ 2.1.2
ÜYELERE SUNULAN LABORATUVAR HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Üyelerimize verdiğimiz laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi için 2018 yılı içerisinde 

aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur.

• Adana Ticaret Borsası olarak Tarımsal Ürün Analiz Laboratuvarı 5300 sayılı Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Yetkili Sınıflandırıcıların 

Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’e istinaden 2016 yılından bu 

yana Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar olarak faaliyet göstermektedir. 2018 yılında faaliyet 

gösterilen Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar sayısı 1 merkez ve 5 şube olmak üzere 6’ya 

yükselmiştir.

• Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar hizmeti verdiğimiz lisanslı depolar ATB Çukurova Tarım  

Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş., Köseoğlu Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.,  

Özekizler Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş., Nergizler Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.Ş., Aysan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ve Bağışlar Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk A.Ş. olarak sıralanabilir.

• Adana Ticaret Borsası olarak üyelerimize sunduğumuz Lif Pamuk Analiz Laboratuvarı, 

Hububat Analiz Laboratuvarı ve Aflatoksin Analiz Laboratuvarı hizmetlerimiz de 2018 

yılından itibaren yeni hizmet binamızda sunulmaya devam etmektedir.
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Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018      STRATEJİK AMAÇ 2.2.4

STRATEJİK AMAÇ 2.2.4
ELEKTRONİK SATIŞ SALONU VE PLATFORMU TANITIM FAALİYET PLANININ UYGULANMASI

SEZONUN İLK KÜTLÜ PAMUK SEMBOLİK SATIŞI

2
018-2019 sezonu ilk küt-
lü pamuk satışı Elekt-
ronik Alım-Satım Sa-
lonumuzda elektronik 

ortamda açık arttırma usulü ile 
seans bazlı olarak gerçekleştiril-
di. Adana Karataş ilçesi Bahçe 
köyünden Ali Kerküt (50 kg), Ha-
san Aslan (50 kg) ve Karataş il-
çesi merkezden Yücel Balıkçı (30 
kg) tarafından üretilen 130 kg ilk 
kütlü pamuk 50 TL/kg fiyatla ÇU-
KOBİRLİK tarafından satın alındı.

Satışa Adana Milletvekilleri Abdul-
lah Doğru, Ahmet Zenbilci başta 
olmak üzere Adana Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Muham-
met Ali Tekin, Çukobirlik Genel 
Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, 
Borsamız Yönetim Kurulu Başka-
nı Şahin Bilgiç, Borsamız Meclis 
Başkanı Osman Bağış, Borsamız 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Hamit Tezcan, Borsamız Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şahin Güneşer ve 
Yasin Milli, Borsamız Meclis Üye-
leri Seçil Sarısoy ve M.Akif Coşgu-
noğlu, Borsamız üyeleri katıldılar.

Seanstan önce konuşan Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Sayın 
Şahin Bilgiç, stratejik bir ürün 
olan pamuğun ilk kez elektro-
nik borsa ortamında satılaca-
ğını belirterek, “Bundan sonra 
bu salonda bütün ürünlerimiz 
elektronik ortamda, alıcıyla sa-
tıcının buluştuğu ve gerçek bor-
sacılığın olduğu bir salonun hem 
Adana’mızda hem de Türkiye’de 
şahidi olacağız” diye konuştu.

Hükümetin de pamuğun önemini 
kavrayarak teşvikleri arttırdığını, 
dışa bağımlılığı azalttığını belirten 
Bilgiç, “Bizim temennimiz pamu-
ğun yüzde 75’ini içeride üretmek-

tir. Çünkü kalitedir, lif uzunluğu-
dur, belki ihtiyaç duyduğumuz 
ürünlerin bir kısmını alacağız ama 
biz tamamen içeride ürettiğimiz 
ürünle hem tekstilde hem de pa-
mukla ilgili ihracatlarımızı da dü-
zenleyeceğiz. Bu ülkenin milli 
geliri dışarıya gitmeyecek hem de 
dışa sattığımız ürünlerle bir gelir 
elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü 
Muhammet Ali Tekin ise pamu-
ğun geçmişte Adana’da sembo-
lik ürünlerin başında geldiğini ve 
filmlere konu olan bir ürün oldu-
ğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl 
320 bin dekar civarında bir ekim 
alanı varken bu yıl 450 binleri 
zorlayacağımızı düşünüyoruz. Şu 
an için saha tespitlerimiz devam 
ediyor. Ürünlerimizin gelişim-
leri incelendiğinde sahada hiç-
bir sıkıntımız yok” diye konuştu.
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ELEKTRONİK ALIM-SATIM SALONUMUZDA AYÇİÇEĞİ
SATIŞ İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

fından 2018/2019 ürünü 100.000 

kg Ayçiçeği satışa sunulmuştur. 

İhale, açık arttırma usulü ile elekt-

ronik ortamda seans bazlı ger-

çekleştirilmiştir. İhale sonucunda 

100.000 kg Ayçiçeği 2,50 TL/KG 

fiyatla ELİTA GIDA SAN. ve TİC. 

A.Ş. tarafından satın alınmıştır.E
lektronik Alım-Satım Sa-

lonumuzda 15.08.2018 

tarihinde gerçekleştirilen 

ihalede Çukobirlik tara-

      STRATEJİK AMAÇ 2.2.4
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Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018      STRATEJİK AMAÇ 2.2.4

ELEKTRONİK ALIM-SATIM SALONUMUZDA MISIR
SATIŞ İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

ti. Gerçekleşen ihale sonucun-

da ATB Çukurova Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk A.Ş.’de yer 

alan ve Naile Berra Özgören adı-

na kayıtlı bulunan 217.380 kg 1. 

Sınıf Mısır (TRXATBI01818) ELÜS 

olarak Amylum Nişasta tarafından 

0,970 TL/kg fiyatla satın alınmıştır.E
lektronik Alım-Satım Sa-

lonumuzda 03.10.2018 

tarihinde ELÜS olarak 

mısır ihalesi gerçekleş-
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Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018

TÜRK-YEMEN İŞ FORUMU

      STRATEJİK AMAÇ 2.3

STRATEJİK AMAÇ 2.3
ÜYELERİN SEKTÖREL SORUNLARININ TESPİT EDİLEREK BORSANIN
POLİTİKA GELİŞTİRME VE TEMSİL KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

Ç
ukurova Kalkınma Ajan-
sı ve Başbakanlık Tür-
kiye Yatırım Destek ve 

Tanıtım Ajansı iş birliğinde 
Türk Hava Yolları, MP Invest-
ment’in katkıları ile Adana 
Ticaret Borsası (ATB), Ada-
na Ticaret Odası (ATO), Ada-
na Sanayi Odası (ADASO) ve 
Adana Organize Sanayi Böl-
gesi’nin (AOSB) destekleriyle 
yapılan Türk-Yemen İş Foru-
mu gerçekleştirildi. Adana Ti-
caret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis 
Başkanı Sabahattin Yumuşak 
da foruma katıldılar. Progra-
mın açılışında konuşan Çu-
kurova Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, fo-
rumun iki ülke arasındaki yatı-
rım ve ticaret ilişkilerinin geliş-
tirilmesini amaçladığını belirtti.

Menevşe:”Türkiye sizler için 
doğru bir adrestir”

Daha sonra odalar adına 
söz alan ATO Başkanı Atilla 
Menevşe, “Lübnan ve Katar’da 

yaptığımız iş birlikleri sonucu 
aldığımız başarılı sonuçlar 
Yemen ile işbirliği hususundaki 
cesaretimizi arttırıyor. Dost 
ve kardeş Türkiye sizler için 
doğru bir adrestir. Türkiye, 
Yemen’in ve Yemen halkının 
birliğini, istikrarını ve refahını 
desteklemektedir” ifadelerini 
kullandı.

Sözlü: “Gelin, Adana’da 
hemşerimiz olun”

Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü’de, 
bütün Yemenli iş adamlarını 
Adana’ya davet ederek 
şunları kaydetti: “Yemenli 
olup da, Yemen’de ikamet 
etmeyen, başka ülkelerde 
ikamet eden tüccarlara ve iş 
adamlarını şunu ifade etmek 
isterim. Türkiye’de oturmak, 
Türkiye’de ticaret yapmak için 
Türkiye’ye vergi ödemenize 
gerek yok. Türkiye, siz 
bizim topraklarımızda 
oturuyorsunuz diye sizden 
ek bir vergi istemez. Hatta 

Türkiye, siz burada ticaret 
yaptığınız için baş tacı eder. 
Ticareti Yemen dışında bir 
yerde ikamet ederek yapmak 
durumdaysanız Adana’nın 
belediye başkanı olarak bütün 
Yemenli kardeşlerimi Adana’ya 
davet ediyorum. Gelin 
Adana’da hemşehrimiz olun.”

Demirtaş: “Türkiye, 
Yemen’e yapılan yardımlara 
devam ediyor”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 
Yemen’de 2011 yılında 
başlayan iç karışıklıklarda 
Türkiye’nin her zaman 
Yemen’in yanında olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin Yemen 
ile arasında istikrar için bütün 
platformlar ile çaba göstermesi 
gerektiğini kaydeden 
Demirtaş, “Yemen’deki insani 
durum bağlamında ülkemiz, 
Yemen’e acil insani yardım 
ile muhtelif sağlık ve kalkınma 
yardımlarında bulunmuş 
olup, bu yardımlara devam 
etmektedir” şeklinde konuştu.
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Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018

COĞRAFİ İŞARETİN ADI : ÇUKUROVA PAMUĞU

A
TB Meclis Başkanı Sa-
bahattin Yumuşak, 
ATB Başkan Yardım-
cısı Osman Bağış ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet 
Rende Şendağ, Hamit Tezcan, 
Yasin Milli ve Genel Sekreter T. 
Gökhan Öztürk ile birlikte Adana 
Valisi Mahmut Demirtaş’ı maka-
mında ziyaret ederek Adananın 
gelişmesine, kalkınmasına, birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
edilmesinde her zaman destek 
olup, önderlik yaptığını söyleyen 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, yaptığı konuşmada 
“19 Mart’ta Borsa Kompleksi-
mizi bakanımızın katılımı ve si-
zin önderliğinizde açtık. Adana-
mız için çok güzel bir tesis oldu. 

Bilgiç: “Beyaz Altın eski 
günlerine dönecek”

Çukurova Pamuğunun Coğra-
fi İşaret alınmasıyla alakalı Türk 
Patent ve Marka Kurumuna baş-
vurumuzu yaptık. Bu başvuru 
Adana, Mersin ve Osmaniye il-

lerimizdeki pamuğun üretimi, iş-
lenmesi ve satışına kadar geçen 
süreci kapsıyor. Bu mutluluğu 
sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü 
Çukurova Pamuğu geçmişte Türk 
Filmlerine ‘Beyaz Altın’ olarak 
konu olan önemli bir marka. İnşal-
lah ilimizin ve bölgemizin sembolü 
olan Çukurova Pamuğu eski gün-
lerine geri dönecektir. Çabamız 
bu yöndedir. Çünkü pamuk kat-
ma değeri yüksek olan bir ürün-
dür. Önemli bir gelişmede Pamuk 
Lisanslı Depoculuk konusunda 
TC Gümrük ve Ticaret Bakanımız 
Bülent Tüfenkçi’den söz aldık. 
Seçimde sonra kendileriyle bu ko-
nuyu görüşeceğiz.” diye konuştu.

Demirtaş: “Geçim kaynağı 
pamuk gerçekten altın 
değerindedir”

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz 
ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Remzi Özdoğan’ın da 
hazır bulunduğu ziyarette açılışı 
yapılan Borsa Kompleksinin 
Adana için çok büyük bir değer 
olduğunu söyleyen Adana Valisi 

Mahmut Demirtaş, “Borsa 
Kompleksini ben mısırın, buğdayın 
konacağı bir depolama alanı 
olarak düşünüyordum. Gittiğimde 
beklentilerimin çok çok üstünde 
bir tesis olduğunu gördüm. 
Benim çok hoşuma gitti. Adana 
örnek alınacak bir iş daha yapmış 
oldu. Tarih Adana’ya böyle bir 
misyon vermiş. Allah hayırlı etsin. 
Vatandaşlarımızın geçim kaynağı 
olarak pamuk, gerçekten altın 
değerindedir. Emeği geçen tüm 
arkadaşları tebrik ediyorum.” dedi.

      STRATEJİK AMAÇ 2.3
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Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018

LİSANSLI DEPOCULUK SEKTÖR TOPLANTISI

      STRATEJİK AMAÇ 2.5

STRATEJİK AMAÇ 2.5
ÜYELERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

temsilcileri, Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO) temsilcileri, ilimiz-
deki lisanslı depoların yetkilileri 
ve Ticaret Borsamızdaki ilgi-
li personel katıldı. Toplantıda 
daha çok 27 Ekim 2018 tarihli 
ve 30578 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan “Lisans Alarak 
Faaliyet Gösteren Depolarda 
Muhafaza Edilen Tarımsal Ürün-
ler için Kira, İlave Kira, Nakliye 
ve Analiz Ücreti Destekleme 
Ödemesi Yapılması Hakkın-
da Tebliğ” üzerinde duruldu.

T
icaret Borsamızda 
Lisanslı Depoların 
sorunlarını tartışmak 
ve çözüm önerileri 

sunmak üzere sektör toplantısı 
düzenlendi. Düzenlenen toplan-
tıya Adana Tarım İl Müdürlüğü 
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Faaliyet Raporu 2018

A
dana Ticaret Borsamız-
da sektör temsilcileri-
nin yoğun katılımıyla 
“Narenciye, Yaş Sebze 

ve Meyve Sektör Toplantısı” dü-
zenlendi. Düzenlenen toplantıda 
‘Üretim ve mücadele’, ‘Hasat ve 
depolama’ ve ‘Pazarlama’ ko-
nuları masaya yatırılarak çözüm 
önerileri ele alındı. Moderatörlü-
ğünü ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. 
Okan Özkaya’nın yaptığı toplantı-
ya Adana Ticaret İl Müdürü Adnan 
Ekiz, Tarım ve Orman İl Müdürü 
Muhammet Ali Tekin, Adana Çift-
çiler Birliği, Adana Turunçgil Üre-
ticileri Birliği, Sulama Birliği, Sey-
han ve Yüreğir Ziraat Oda Başkan 
ve üyeleri, Meclis Başkanımız Os-
man Bağış, Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Şahin Bilgiç, Genel Sekre-
terimiz T. Gökhan Öztürk ile borsa 
üyelerimizin yanı sıra Yaş Sebze 
ve Meyve Üreticileri katıldılar.

Narenciye, Yaş Sebze ve Meyve 
Sektörleri ile ilgili sorun ve çözüm 
önerilerinin ele alındığı toplantının 
açılışında yeni yapılan ATB’nin 
Elektronik Satış Salonu, Labora-

      STRATEJİK AMAÇ 2.5

YAŞ SEBZE-MEYVE SEKTÖR TOPLANTISI

tuvarlar, Tüccar Ofisleri ve Lisanslı 
Depolar hakkında kısa bilgi veren 
Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, yaptığı konuşmada 
“Ticaret Borsalarının asıl amacı alı-
cı ve satıcıyı modern tesislerde bu-
luşturmaktır. Bu konuda Adana çok 
gerilerde kalmıştı. Bu başlangıçla 
bunu da aşmış olduk. 50 bin ton-
luk Lisanslı Depoculuğa da başla-
mış bulunuyoruz. Şu an buğday ve 
mısırla depolarımız doldu. Lisanslı 
depolardaki ürünlerde Elektronik 
Ürün Senedi (ELÜS) oluşuyor. Bu 
ELÜS’ler ATB Platformunda işlem 
görüyor. Yani İstanbul Menkul Kıy-

metler Borsasında hisse senetleri 
ne manaya geliyorsa, ELÜS’lerde 
aynı manaya geliyor. Bugün böl-
gemizde her geçen gün gelişme 
kaydeden narenciyenin sıkıntılarını 
görüyoruz. Bu konuda nerelerde 
eksikler var? Bizler bunun nere-
sindeyiz ve neler yapabiliriz? Bun-
ları hep birlikte masaya yatırmak, 
konuşmak istedik. Tespitlerimizi 
tek ses olarak çözüm olabilecek 
ilgili yere götürmek istiyoruz.” 
diye konuşan Başkan Bilgiç, yıl-
lara göre narenciye, yaş meyve 
ve sebze tescil, üretim ve ihracat 
rakamları hakkında bilgi aktardı.
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LİSANSLI DEPOLARIMIZA BUĞDAY ve MISIR ALIMI YAPILDI

      STRATEJİK AMAÇ 2.7

STRATEJİK AMAÇ 2.7
ÜYELERE DEPOCULUK VE LABORATUVAR HİZMETLERİNİN VERİLMESİ

2
018 yılında lisanslı depolarımıza 

mısır ve buğday alımı yapıldı. ATB 

Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk A.Ş. tarafından yapılan 

buğday ve mısır alımları Elektronik Ürün 

Senedi’ne (ELÜS) dönüşerek çiftçilerin 

bankalardaki yatırım hesaplarında yerini aldı. 

50 bin tonluk lisans kapasitesine sahip olan 

lisanslı depolarımla ilimize ve bölgemize 

hizmet vermeyi sürdürüyoruz.
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Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018

ATB KOMPLEKSİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİ

A
dana-Ceyhan yolu üze-
rinde 72 dönümlük alan 
üzerine inşa edilen ve 
bünyesinde  elektronik 

satış salonu, 52 tüccar ofisi, çift-
çi bekleme ve çok amaçlı toplantı 
salonu, gelişmiş laboratuvarlar ve 
50 bin tonluk ATB Çukurova Ta-
rım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
tesisleri bulunan Adana Ticaret 
Borsası Yeni Hizmet Komplek-
si’nin açılış töreni, Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Sayın Bülent Tüfenk-
ci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Adana Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin 
Bilgiç, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Adana Valisi Mah-
mut Demirtaş, Adana Milletvekili 
Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 
Adana Ticaret Odası Başkanı Ati-
la Menevşe, Adana Sanayi Odası 
Başkanı Zeki Kıvanç, AOSB Baş-
kanı Bekir Sütçü, üyelerimiz, kamu 
ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi 
parti ve iş dünyasının temsilcileri, 
davetliler ve vatandaşlar katıldılar.

Törenin açılış konuşmasını yapan 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Ticaret Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Şahin Bilgiç, modern bir 
komplekse kavuştuklarını belirte-
rek; “Bugün açılışını yapacağımız 

yer, ticaret borsalarının asli görevi 
olan alıcı ile satıcıyı, üretici ile taciri 
buluşturan modern bir pazar yeri-
dir. Adana Ticaret Borsası Komp-
leksi, 72 bin metrekare alan üzerin-
de 6 bin metrekare hizmet binası 
ve içerisinde elektronik satış salo-
nu ile lisanslı depolarıyla, yetkili sı-
nıflandırıcı en gelişmiş laboratuvar-
larıyla hizmete girmektedir” dedi.

Tarım hasılası hedeflerinin 25 mil-
yar lira olduğuna değinen Bilgiç; 
“Hedefimiz, 2023 ya da 2025 yılın-

da işlem hacmimizi 25 milyar liraya 
çıkarmaktır. Şuan itibariyle tarım-
sal hasılada o rakam yok. Ancak 
sadece Çukurova’ya değil, Güney-
doğudaki tarım hasılasını da bura-
da değerlendirecek bir borsa pro-
jeksiyonu yaparak, buradaki tarım 
hasılasını Adana Ticaret Borsası’n-
da işlem görme noktasında hede-
fimiz 25 milyar liraya çıkarmaktır. 
Yıllardır özlemini çektiğimiz lisanslı 
depoculuğu hayata geçiriyoruz. 
Yeni tesisimizde bu sorunu çöz-
müş olacağız” şeklinde konuştu.

      STRATEJİK AMAÇ 2.7
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İL ODA VE BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI ATO’DA YAPILDI

İl Oda ve Borsa Müşterek Top-
lantısı Adana Ticaret Odası’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Top-
lantıya Ticaret Borsamızı temsilen 
Meclis Başkanı Osman Bağış, Yö-
netim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Hamit Tezcan ve Genel Sekreter 
T. Gökhan Öztürk katıldılar. Top-
lantı sırasında konuşma yapan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin 
Bilgiç; lisanslı depoculuk sistemi 
ve sorunları, ilimizde ve ülkemiz-
de lisanslı depoculuğun duru-
mu, Adana Ticaret Borsası ELÜS 
Platformu gibi konulara değindi.

İl Oda ve Borsa Müşterek Top-
lantısı’nda bir araya gelen Oda 
ve Borsa Başkanlarımız Enflas-
yonla Mücadeleyle İlgili Ortak 
Basın Açıklaması Yaptılar. Ada-
nalı Odalarımız ve Borsalarımız 
Enflasyonla Mücadeleye destek 
verdiklerini ve firmalarımızın en 
geniş şekilde en az % 10 İndi-
rim Seferberliğine Katılım İçin 
çalışma yürüttüklerini belirttiler.

      STRATEJİK AMAÇ 3.1

STRATEJİK AMAÇ 3.1
DİĞER ODA VE BORSALARLA BÖLGESEL TOPLANTILARIN YAPILMASI
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İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI

İ
l İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu’nun 2018 yılı ilk ola-
ğan toplantısı Vali Mahmut 
Demirtaş’ın başkanlığında 

düzenlendi. Hacı Sabancı Or-
ganize Sanayi Bölgesi BOSSA 
Ticaret ve Sanayi İşletmeleri 

toplantı salonunda gerçekle-
şen toplantıya Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şahin Bilgiç, İŞ-
KUR Genel Müdür Yardımcı-
sı Kadri Kabak, Adana Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Atila Menevşe, Adana Sanayi 

Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve İl 
İstihdam Kurulu üyeleri katıldı. 

CEYHAN ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ TOPLANTISI

Vali Mahmut Demirtaş, ya-
pım çalışmaları devam eden 
Ceyhan Enerji İhtisas Endüst-
ri Bölgesi’nin geldiği aşamayı 
değerlendirmek ve yol haritası 
üzerinde fikir alış verişinde bu-
lunmak üzere TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 

Adana Sanayi Odası Başka-
nı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret 
Odası Başkanı Atilla Menevşe 
ve Adana Hacı Sabancı Orga-
nize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Bekir Sütçü ile bir araya geldi. 
Vali Demirtaş, dünyanın enerji 
koridoru olma özelliği taşıyan 

ve bu özelliğiyle stratejik bir 
öneme sahip olan Ceyhan’da 
kurulması planlanan Ener-
ji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin 
tamamlandığında, Adana’nın, 
bölgenin ve ülkenin enerji sek-
töründeki konumunun ivme 
kazanacağına dikkat çekti.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.1

STRATEJİK AMAÇ 3.5.1
BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK ÜZERE ÇALIŞMALAR YAPILMASI
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İŞ DÜNYASININ GÜNDEMİ ÇUKUROVA

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.1

A
dana Sanayici ve İşa-
damları Derneği (ADSİ-
AD), “Türkiye’nin Yük-
selen Liderleri 2017” 

listesinde yer alan ADSİAD üyesi 
firmalar için ödül töreni düzenledi.

ADSİAD’ın geleneksel toplantı-
sına TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Adana Ticaret Borsası (ATB) 
Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Hü-
seyin Sözlü, Adana Sanayi Odası 
(ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 
Adana Ticaret Odası (ATO) Mec-
lis Başkanı Tarkan Kulak, ADASO 
Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, 

TÜRKONFED Yüksek İstişare Ku-
rulu Başkanı Süleyman Onatça, 
Adana Genç İşadamları Derneği 
(AGİAD) Başkanı Halid Milli, Adana 
İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Baş-
kanı Belgin Özçelik, Adana Kamu 
Müteahhitleri Derneği (AKAM-
DER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Adana Şube 
Başkanı Burhan Kavak, ADSİAD 
Yönetim Kurulu ve ADSİAD üye-
leri ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından Türki-
ye’nin ‘Yükselen Liderleri-2017’ 
listesine giren ADSİAD üyele-

ri Sepaş Plastik Yönetim Kurulu 
Başkanı Sacit Acımış, Zahit Alü-
minyum Yönetim Kurulu Başkanı 
Zahit Balbay, Gürsoy Yem Yöne-
tim Kurulu Üyesi Günkut Gürsoy 
ve Abdioğulları Yönetim Kurulu 
Üyesi Salih Sütçü’ye ödül veril-
di. Toplantıda İstanbul Marka ve 
Kariyer Zirvesi’nin Türkiye Altın 
Marka ödülleri kapsamında ‘Yılın 
Büyükşehir Belediye Başkanı’ se-
çilen Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü’ye hem 
başarısı hem de sunumu nedeniy-
le teşekkür plaketi takdim edildi. 
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TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI

5403 Sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanununun 5. 
Maddesi uyarınca kurulan Top-
rak Koruma Kurulu gündemindeki 
maddeler, Vali Mahmut Demir-
taş başkanlığında düzenlenen 

toplantı ile görüşüldü. TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Adana Ti-
caret Borsası Başkanı Şahin Bil-
giç, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Muhammet Ali Tekin, İl 
Defterdarı Emin Temiz ve diğer 

kurul üyeleri katıldığı toplantıda 
kurulca görüşülen taleplerden 
13 tanesi kabul edilirken 2 mad-
de reddedildi ve 1 maddenin ise 
tekrar görüşülmesi kararlaştırıldı.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.1

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE BASIN TOPLANTISI

İl Oda ve Borsa Müşterek Top-
lantısı Adana Ticaret Odası’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Top-
lantıya Ticaret Borsamızı temsilen 
Meclis Başkanı Osman Bağış, Yö-
netim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Hamit Tezcan ve Genel Sekreter 
T. Gökhan Öztürk katıldılar. Top-
lantı sırasında konuşma yapan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin 

Bilgiç; lisanslı depoculuk sistemi 
ve sorunları, ilimizde ve ülkemiz-
de lisanslı depoculuğun duru-
mu, Adana Ticaret Borsası ELÜS 
Platformu gibi konulara değindi.

İl Oda ve Borsa Müşterek Top-
lantısı’nda bir araya gelen Oda 
ve Borsa Başkanlarımız Enflas-
yonla Mücadeleyle İlgili Ortak 
Basın Açıklaması Yaptılar. Ada-
nalı Odalarımız ve Borsalarımız 

Enflasyonla Mücadeleye destek 
verdiklerini ve firmalarımızın en 
geniş şekilde en az % 10 İndi-
rim Seferberliğine Katılım İçin 
çalışma yürüttüklerini belirttiler.
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GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Y
önetim Kurulu Başkanı-
mız Şahin Bilgiç, Adana 
Sanayi Odası ev sahipli-
ğinde düzenlenen, Tica-

ret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan’ın 
da iştirak ettiği “Güncel Ekonomik 
Gelişmeler Bilgilendirme Toplantı-
sına” katıldılar. Güncel Ekonomik 
Gelişmeler Bilgilendirme Toplantı-
sı’nda sanayici ve ihracatçılar ile bir 
araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, “Eylül ayındaki ihracatımız 
yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar do-
lara ulaşmıştır. Ama Ekim ayı itiba-
riyle bu oranı geçtik. İnşallah yarın 
yeni bir rekor açıklayacağız” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ül-
kenin en bereketli topraklarından 
birinde ekonomiyle alakalı olarak 
sektör temsilcileriyle istişareler-
de bulunacak olmaktan mutlu ol-
duğunu dile getirerek, “Bakanlık 
olarak ticarette yeni bir anlayışın 
temellerini atıyoruz. Çünkü bölge-
miz önemli bir ekonomik süreçten 
geçmekte. Bu dönemi hızımızı kay-

betmeden geçersek, hedeflerimize 
ulaşmak adına verimli geçeceğine 
inanıyorum. Türkiye’nin hızla geliş-
mesini sağlayacak anahtar, daha 
fazla ihracat ve özellikle 21’inci 
yüzyıl teknolojilerini yakalayacak 
üretim ve ihracatıdır. Bu doğrul-
tuda önce ihracatı arttırmak adına 

teknoloji ve katma değeri yüksek 
malların ihracatını arttırmak, es-
naflara ve sanatkarlarımıza ağırlıklı 
olarak geçmesini sağlamak ve bu 
doğrultuda eğitimler vermektir. Bu 
doğrultuda il ve ilçe bazında eği-
timlerimize başladık” diye konuştu.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.1
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2018 ADANA İNŞAAT FUARI

T
üyap Adana Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen, Adana 
İnşaat 2018, 12. Yapı Mal-

zemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve 
İnşaat Makineleri Fuarı” Açılış Tö-
reni Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı 
sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, Büyükşehir Belediye-
si Başkan Vekili Ramazan Akyü-
rek, Çukurova Kaymakamı Osman 
Sarı, Adana Sanayi Odası Başkanı 
Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası 
Başkanı Atilla Menevşe, kamu ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcile-
ri, işadamları, davetliler ve vatan-
daşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarların farklı paydaşları bir ara-
ya getirerek artı güç oluşturan ve 
ürünlerin pazarlanması için zemin 
hazırlayan önemli organizasyonlar 
olduğuna dikkati çeken Vali Mah-
mut Demirtaş, bir vitrin olan fuarla-
rı en iyi şekilde kullanan firmaların 
rekabet ve pazarlama gücünün 
artacağına inandığını kaydetti. İn-
şaat sektörünün ülkenin lokomo-
tif sektörlerinden biri olduğunu, 
özellikle 2001 yılı krizinden sonra 

yurt dışına açılan Türk müteah-
hitlik firmalarının dünyada önemli 
bir konuma yükselerek Çin’den 
sonra ikinci sırayı aldığını söyle-
yen Vali Demirtaş, Yapı sektörü-
nün 200 sektörü doğrudan veya  
dolayı olarak etkilediğini ifade etti 
ve yaklaşık yüzde 7,6’lık istihdam 
oranıyla ülke genelinde 2 milyar 
186 bin kişiye istihdam olanağı 
sağladığını kaydetti. Konuşma-
sında, Adana’nın hem komşu iller 
hem de Güneydoğu için önemli bir 
çekim merkezi olduğunu vurgu-
layan Vali Demirtaş, “İnşaat sek-
törü kentimizde özellikle istihdam 
anlamında ön plana çıkmakta ve 
ekonomik büyümenin temel gös-
tergelerinden birini oluşturmakta-
dır. TÜİK verilerine göre Adana’da 
2016 yılında konut satışı 27 bin 
773 iken, 2017’de 31 bin 351’e 
yükselmiştir. Bu artışın hem Ada-
na ekonomisine hem de yapı sek-
törüne olumlu yansıdığını düşün-
mekteyim” görüşlerine yer verdi. 

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel 
Müdürü Cihat Alagöz de Ada-
na tarihinde düzenlenmiş olan 
en büyük inşaat fuarının açılışını 

gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. Amaçları-
nın tarım fuarı gibi inşaat fuarını 
da uluslararası statüye yerleştir-
mek olduğunu ifade eden Alagöz, 
“Adana İnşaat Fuarına gelen ya-
bancı ziyaretçi sayısı geçen yıla 
oranla yüzde 100 oranında artış 
gösterdi. Geçen yıl 80 iş adamı iş 
bağlantısı yapmak üzere dünyanın 
dört bir tarafından misafir etmiş-
tik bu sene bu rakam 160’a çıktı. 
Kısmet olursa önümüzdeki yıla bu 
rakamları çok daha yükseğe çı-
karma azmi ve hedefi içerisinde-
yiz. Geçen yıl fuarımızı 40 bin 427 
kişi ziyaret etmişti bunların büyük 
bölümü alım heyeti ve iş adamla-
rından oluşuyordu, hedefimiz yine 
aynı oranda bu rakamları yukarı-
lara doğru taşımak” diye konuştu. 

Yapılan diğer konuşmaların ardın-
dan fuarın açılışı gerçekleştirildi. 
Vali Mahmut Demirtaş’ın, açılış 
töreninin bitiminde fuar alanını ge-
zerek firma temsilcileriyle görüş-
tüğü “Adana 12. Kent, Isıtma So-
ğutma ve İnşaat Fuarı” 18 Şubat 
2018 tarihine kadar açık kalacak.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.1
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12. ADANA ULUSLARARASI TARIM VE SERA-BAHÇE FUARI

1
2. Adana Uluslararası Ta-
rım ve Sera-Bahçe Fua-
rı’nın açılışı yapıldı. İçeri-
sinde Ticaret Borsamızın 

da standının yer aldığı fuarın 
kapıları 07-11 Kasım tarihle-
ri arasında ziyaretçilerine açık 
olacak. TÜYAP Fuar Alanı’nda 
düzenlenen açılışa Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş,  
Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı 
Fatma Güldemet Sarı, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü, Çukurova Kaymakamı 
Osman Sarı, oda başkanları, 
kamu ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, sektör temsilcile-
ri ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. 
Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuar 
kapsamında yapılacak etkinlik-
ler hakkında  bilgi verdi. Ardın-
dan Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, tarımsal 
üretimin ülke ekonomisi açısın-
dan çok önemli olduğunu ifade 
etti. Açılışta konuşma yapan Vali 
Mahmut Demirtaş, yılda yer yer 
3 ürün hasadı yapılan Çukuro-
va’nın, sadece ülkemiz için değil, 
dünya için de önemli bir gıda arz 
merkezi konumunda olduğunu, 
çok ürünlü ziraatın uygulandığı ve 

tarıma dayalı sanayinin geliştiği ül-
kemizde gelişmenin sürdürülebilir 
olmasının  tarımda teknoloji kulla-
nımıyla mümkün olduğunu belirtti. 

Vali Demirtaş konuşmasında; 
geçtiğimiz yıl 200 bini aşkın yerli 
ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan ve 
bölgemizin uluslararası hüviyette-
ki tek tarım fuarı unvanını taşıyan 
Adana Tarım, Sera ve Bahçe Fu-
arı’nın tarım teknolojisindeki son 
gelişmeleri vitrine taşıması bakı-
mından önemli olduğunu ifade 
etti. Vali Mahmut Demirtaş: ‘‘İli-
mizin mevcut tarım potansiyelini 
katlayacak, kaynaklarımızın daha 
etkin kullanımına imkân sağlaya-

cak, sürdürülebilir ve rekabet gücü 
yüksek projelerimizi de planlı bir 
biçimde hayata geçiriyoruz. Tarı-
ma Dayalı Seracılık İhtisas OSB, 
Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri 
OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Be-
si-Süt OSB’nin kurulması ile ilgili 
çalışmalarımızı, yoğun bir biçimde 
sürdürüyoruz. İhtisas OSB çalış-
malarımızın yanında, Yumurtalık 
ilçemizde 50 bin ton kapasiteli ka-
fes balıkçılığı çalışmalarımıza da 
başlamış bulunmaktayız. Bu proje 
ile su ürünleri üretim kapasitemizi 
dörde katlayacak, ciddi bir istih-
dam alanı oluşturacak ve en önem-
lisi ekonomimize yıllık 2 milyar TL 
katma değer sağlayacağız.’’ dedi.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.1
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TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ’NİN TOPLANTISI

Türkiye ile AB Arasındaki İşbir-
liğinin Güçlendirilmesi ve Sosyal 
ve Ekonomik Diyaloğun Kurum-
sallaşması Amacıyla Oluşturulan 
Türkiye-AB Karma İstişare Komi-
tesinin 37. Toplantısı, AB Bakanı 
ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in 
katılımıyla Adana’da gerçekleş-
tirildi. Hiltonsa Oteli’nde düzen-
lenen ve iki gün boyunca devam 

ve Orman İl Müdürü Muhammed 
Ali Tekin, Adana Arı Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, 
milletvekilleri ile üreticiler katıldı. 
122 bal üreticisinin katıldığı ya-
rışmada ziraat mühendislerinden 
oluşan jüri, yaptığı değerlendirme 
sonucu en iyi 5 balı seçti. Yarış-

edecek olacak toplantıda TOBB 
Başkanı ve Türkiye-AB Karma İsti-
şare Komitesi Eş Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ekonomik 
ve Sosyal Komitesi Üyesi ve Tür-
kiye-AB Karma İstişare Komitesi 
Eş Başkanı Annie van Wezel,  AB 
Türkiye Delegasyonu Başkan Yar-
dımcısı Gabriel Munuera Vinals’ın 
konuşmalarının ardından AB Ba-

kanı ve Başmüzakereci Sayın 
Ömer Çelik AB ve gündeme ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu. Ti-
caret Borsamızı temsilen toplantı-
ya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şahin Bilgiç ve Ada-
na Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Sabahattin Yumuşak katıldılar.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.1

GELENEKSEL BAL YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

12. Uluslararası Tarım Fuarı 
kapsamında düzenlenen  8’inci 
Bal Yarışması’nda dereceye gi-
renler ödüllendirildi. Yarışmanın 
ödül törenine Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Şahin Bilgiç, Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili 
Ramazan Akyürek, Adana Tarım 

maya Kozan ilçesinden katılan 
Ahmet Coşar birinci oldu. Yarış-
mada dereceye girenlere çeşitli 
hediyeler ile çeyrek altın dağıtıldı. 
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GELECEĞİN GENÇ TASARIMCILARI ETKİNLİĞİ

V
ali Mahmut Demirtaş, 
TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Adana 
Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Şahin Bil-
giç, Seyhan Kaymakamı Şenol 
Bozacıoğlu ve Adana Ticaret 
Odası Başkanı Atilla Menevşe; 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 

ve İstanbul Modern işbirliği ile 
düzenlenen “Geleceğin Genç 
Tasarımcıları Atölyesi” proje-
si kapsamında ‘’2030’u Nasıl 
Hayal Ediyorsunuz Çocuk-
lar?’’ adlı etkinliğe katıldılar. 

Minik çocuklarla sohbet eden ve 
onlarla birlikte boyama etkinliği 

gerçekleştiren Vali Demirtaş, 
çocukları tasarım kavramı üze-
rinde düşünmeye teşvik etme-
yi ve tasarım nesnesinin nasıl 
kurgulanabileceğini öğretmeyi 
amaçlayan etkinliğin ilimiz-
de düzenlenmesinden mem-
nuniyet duyduğunu ifade etti.

STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEYE KATKI SAĞLAMAK ÜZERE

TEMSİL, AĞIRLAMA, ZİYARET ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2

İ
ktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Atila Menevşe ve 

Genel Sekreter Doç. Dr. Çiğdem 
Nas, Adana Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Şahin Bil-
giç’i makamında ziyaret ettiler.

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI’NDAN BORSAMIZA ZİYARET
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ASKON ADANA VE İZMİR’DEN BORSAMIZA ZİYARET

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2

A
nadolu Aslanları İş 
Adamları Derneği (AS-
KON) Adana Şube 
Başkanı Recep Ça-

lışkan ve İzmir ASKON Şube 
Başkanı Şerafettin Gücü ile 
yönetim kurulu üyeleri Adana 
Ticaret Borsası yönetimini zi-
yaret etti. Ziyarette Adana-İz-
mir iş ilişkilerinin geliştirilme-
si için istişarede bulunuldu. 

İzmir ve Adana İş Geliştirme 
Programı’ çerçevesinde bir dizi 
etkinlik düzenlediklerini belir-
ten Anadolu Aslanları İş Adam-
ları Derneği (ASKON) Adana 
Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
ATB ziyaretinde yaptığı konuş-
mada “İzmir’den gelen işada-
mı arkadaşlarımıza Adana’daki 
yatırım fırsatlarını yerinde gös-
tererek anlatıyoruz. ASKON 
Adana ve İzmirli işadamlarıyla 
bir araya gelip, ortak ne işler 
yapılabilir bunu değerlendire-
ceğiz. Amacımız işadamlarına 
Adanamızın güzelliklerini ve 
güvenilirliğini göstermenin ya-
nında Adana’nın yatırım yapıla-
bilir ve yaşanabilir bir kent ol-
duğunu göstererek Adanamıza 
maddi manevi katkı sağlamak-
tır.” dedi. Adana’nın sıcağı gibi 
insanlarını da sıcak buldukları-

nı söyleyen ASKON İzmir Şube 
Başkanı Av. Şerafettin Gücü, 
ikili iş geliştirmenin önemine 
vurgu yaparak, sektörel baz-
da görüşmeler yapmak üzere 
programı düzenlediklerini, İz-
mirli işadamlarını Adanalı işa-
damlarıyla buluşturarak ticaret 
yapmaya çalıştıklarını belirtti. 

ATB Meclis Başkanı Sabahattin 
Yumuşak ve YKÜ Hamit Tez-
can’ın hazır bulunduğu ziyaret-
te ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan ve arkadaşları-
nın Adana’nın gözde işadam-
ları olduğunu, ASKON İzmir 
Şube yöneticilerini Adana’da 
görmekten onur duyduğunu 
söyleyen TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Adana Ticaret Borsası 
Başkanı Şahin Bilgiç, ATB’nin 
Türkiye’nin en büyük borsaları 
içerisinde ilk beşte olduğunu, 
yeni yapılan kompleks ile ilk 

sıralara yerleşeceğini belirtti. 

Başkan Bilgiç, “2017 yılında 
borsa işlem hacmi 9,3 milyar 
idi ama bizim 2023 hedefimiz 
tarımsal hasılada  25 milyar li-
ralık işlem yapabilmektir. Ada-
namızın plakası nasıl 01 ise 
Türkiye’nin de bir numarası 
olacağız.” dedi. Sivil Toplum 
Kuruluşlarının önemini Türki-
ye’nin iyi anlattığını da söz-
lerine ekleyen Başkan Bilgiç, 
“STK’lar çok güzel çalışmalar 
ortaya koymaya başladı. Gü-
venilir insanların birbirleriyle 
irtibatının sağlanması gerekir. 
ASKON’un bu programını ger-
çekten değerli buluyorum. İş 
hayatındaki birliktelikten güç, 
kuvvet çıkar. Hem ülkemiz 
hem İzmir ve Adana ekonomi-
si için hem de işadamlarımız 
için ciddi katkısı olacaktır diye 
düşünüyorum.” diye konuştu.
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VERGİ DAİRESİ BAŞKANI TUNALI’DAN ATB’YE ZİYARET

A
dana Vergi Dai-
resi Başkanı Ah-
met Tunalı ile Grup 
Müdürleri ‘Vergi 

Haftası’ kutlamaları çerçeve-
sinde Adana Ticaret Borsa-
sı yöneticilerini ziyaret ede-
rek görüş ve önerilerini aldı.

Grup Müdürleri Kamil Kurt, Re-
cep Yavuz, Ömer Kılıç ve Vergi De-
netim Kurulu Grup Başkan Vekili 
Musa Ünal ile birlikte ATB Yöneti-
cilerini ziyaret ederek ’Vergi Hafta-
sı’ kutlamaları hakkında bilgi veren 
Adana Vergi Dairesi Başkanı Ah-
met Tunalı, ‘Vergi Haftası’nın 1990 
yılından beri kutlandığını söyledi.

Her yıl Şubat ayının son haftası-
nı ‘Vergi Haftası’ olarak kutladıkla-
rını söyleyen Başkan Ahmet Tunalı, 
“Devletimizin en önemli finansman 
kaynağı vergi gelirleridir. Hükü-
metimiz hem ekonomiye hem de 
mükelleflerimize kolaylık sağlamak 
için sürekli çalışıyor. Şuan mecliste 
görüşülen zirai meselesi gibi yeni 
düzenlemeler yapılıyor. Teşviklerle 
ilgili ciddi düzenlemeler var. Ada-
na, vergi gelirleri açısından Türki-
ye’de üst sıralarda olan öneli ilimiz. 
Ekonomisi, sanayisi, ticareti geliş-
miş ve bu konuda geçmişi olan bir 
şehir. ‘Vergi Haftası’nda bizler hem 
verginin önemini hatırlatmak hem 

de bu vesile ile mükelleflerimizin, iş 
dünyasının varsa bize şikayetleri, 
eleştirilerini dinlemek açısından zi-
yaret ediyoruz. Adanadaki mükel-
leflerimiz vergi konusunda oldukça 
bilinçliler. Vergisini zamanında ve 
eksiksiz beyan eden mükellefle-
rimiz teşekkür ediyoruz.” diyerek 
ülkenin gelişip, kalkınması için 
okullarda vergiyle ilgili eğitimler 
düzenlediklerini sözlerine ekledi. 

 
ATB Meclis Başkanı Sabahattin 

Yumuşak, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ahmet Rende Şendağ, Hamit Tez-
can ve Yasin Milli ile Genel Sek-
reter T. Gökhan Öztürk’ün hazır 
bulunduğu ziyarette Başkan Tunalı 
ve Grup Müdürlerini ağırlamak-
tan memnuniyet duyduğunu ifade 

eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Adana Ticaret Borsası Başka-
nı Şahin Bilgiç, “Vergi bir ülkenin 
geleceği için çok önemlidir. Borsa 
üyelerimiz vergi sorumluluğunu iyi 
bilir, zamanında ödemek için gay-
ret ederler. Toplum olarak verginin 
önemini idrak edip, iyi bilmemiz 
gerekir. Vergi mükellefiyeti iyi olan 
ülke de insanlar zengin ve daha 
ferah yaşar. Bir ülkenin gelişmişliği 
vergi ödenmesindeki bilinçle doğru 
orantılıdır. Bu anlamda Vergi Haf-
tası etkinliklerin toplumun her ke-
simine yayılmasında koyduğunuz 
katkı için teşekkür ediyorum.” dedi.

Adana Vergi Dairesi Baş-
kanı Tunalı, hafta nedeniyle 
ATB yöneticilerinin yakaları-
na kokart takarak çiçek verdi.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ ADANA’DA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Hatay’daki prog-
ramlarının ardından Adana’ya 
geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Divan Otel’de 
Vali Mahmut Demirtaş, Adana 
Milletvekili Tamer Dağlı, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana 
Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bil-
giç, Adana Sanayi Odası Başkanı 
Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Oda-
sı Başkanı Atila Menevşe, Adana 
Hacı Sabancı Organize Sanayi 

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2

Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, AK 
Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, 
iş adamları ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentin genel durumunun değer-
lendirildiği toplantıda Vali Mahmut 
Demirtaş, Adana’nın sanayi ve 
ihracatı konusunda Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye 
bilgi vererek bugüne kadar verdiği 
destekler için teşekkür etti. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü ise Bakanlık olarak Adana’ya 

ayrı bir önem verdiklerini belir-
terek Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana 
Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde 
1 milyar Dolarlık bir petrokimya 
yatırımı yapılacağını hatırlatarak 
Adana’nın her alanda olduğu gibi 
ihracatta da adından söz ettirece-
ğini vurguladı. Karşılıklı sohbet ile 
geçen toplantının ardından Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü daha sonra kentten ayrıldı.
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AOSB YÖNETİCİLERİNDEN TİCARET BORSAMIZA ZİYARET

A
dana Organize Sa-
nayi Bölgesi (AOSB) 
Yönetiminden Adana 
Ticaret Borsası (ATB) 

Yönetimine ‘Hayırlı olsun’ zi-
yareti. Adana Organize Sanayi 
Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Bekir Sütçü, YK Üye-
leri Ömer Kaya, Yusuf Kara, 
Selahattin Onatça ve Nedim 
Büyüknacar ile Bölge Müdürü 
Mustafa Keskin Adana Ticaret 
Borsası (ATB) Yönetimine ‘Ha-
yırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

SÜTÇÜ:”AOSB YILIN İLK 
ÇEYREĞİNDE %15 BÜYÜDÜ”

TOBB’a bağlı oda borsaların se-
çimlerini tamamladığını, AOSB’nin 
de seçimini tamamladığını belirten 
Adana Organize Sanayi Bölgesi 
(AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Sütçü, “Bu seçimler Ada-
namız için hayırlı ve uğurlu olsun. 
ATB Yönetimine yeniden seçilen 
ve yeni görev alan tüm arkadaş-
larıma başarılar diliyorum. ATB, 
TOBB’da çok iyi temsil edilen bir 
kurum. Şahin Bilgiç bizim ağabeyi-
mizdir. Hem kişiliğini hem de eko-
nomiye bakışını her zaman örnek 
almışızdır. Önceki dönemde oldu-
ğu gibi bu dönemde de AOSB ola-
rak oda, borsalarla Adananın birliği 

için birlikte görev yapacak olmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Adana-
nın sanayisine, ticaretine, tarımına 
elimizden geldiğince katkı koyma-
ya, birlikte hareket etmeye hazı-
rız.” diye konuşan Başkan Sütçü, 
AOSB de yatırımların devam et-
tiğini, 2018 yılının ilk çeyreğinde 
%15 büyüme gösterdiklerini, bu-
nunda üretimin ve istihdamın art-
tığının göstergesi olduğu söyledi.

ATB Meclis Başkanı Osman 
Bağış, ATB Başkan Yardımcısı 
Sabahattin Yumuşak, YK Üyeleri 
Hamit Tezcan, Yasin Milli ve Şa-
hin Güneşer ile Genel Sekreter T. 
Gökhan Öztürk’ün hazır bulundu-
ğu ziyarette AOSB Yönetiminin zi-
yaretinden onur duyduklarını ifade 
eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, “AOSB ile başlayan 
seçim sürecini bitirdik. Adanamıza 

hayırlı olsun. OSB olarak oda ve 
borsamıza verdiğiniz güç ve Ada-
na’ya yakışan tarzda gayretleriniz 
için ayrıca teşekkür ediyorum. 
Önceki dönemde oda, borsa, 
OSB güzel birliktelik gösterdi. 
Yeni dönemde de aynı birlikteliği, 
dayanışmayı sürdürme çabamız 
eksilmeyecek. Bu birlikteliğe 
Adananın gerçekten ihtiyacı var. 
Nazar değmez inşallah. Biz ülke-
mizde faaliyet gösteren 113 Borsa 
içerisinde; işlem hacmi, verdiği 
hizmetler ve yaptığı projelerle 
adından çokça söz ettiren ve ilk 
sıralarda yer alan borsayız. Adana 
Ticaret Borsası olarak kendimize 
yakışır yeni vizyonumuz ile çalış-
malarımıza devam edeceğiz. Ben 
Bekir Başkanımın nezdinde tüm 
arkadaşlarıma nezaketlerinden 
dolayı teşekkür ediyor, başarılı bir 
dönem geçirmelerini diliyorum.” 
dedi.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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ATB YÖNETİMİ’NDEN HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET

Adana Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Mec-
lis Başkanı Osman Bağış, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Saba-
hattin Yumuşak, Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Hamit Tezcan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Milli 
ve Şahin Güneşer, Genel Sekreter 
T.Gökhan Öztürk, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu maka-
mında ziyaret etti. Kabulde TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dö-
nem çalışmaları için başarılar dile-
yerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrasında değerlendirme-
de bulunan Şahin Bilgiç, “Adana 
Ticaret Borsası seçimlerimizi bi-
tirdik. Ekibimizle beraber bugün 
TOBB Başkanımız aynı zamanda 
TOBB’un da yönetiminde beraber 
mesai arkadaşımızı ziyarete gel-
dik. Güzel çalışmalara hep beraber 
imza atıyoruz. Başkanımızın vizyo-
nuyla da tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Adana’da da Adana Ticaret 
Borsası’nda da 01 plakası alma 
gibi çalışmalarına devam ediyor. 
Şu anda Türkiye’nin en modern 
borsa kompleksini açtık. Buğday 
sezonu ile beraber inşallah Tür-
kiye’nin hizmetine sunacağız. Li-
sanslı depolarımız hazır. Adana 
Ticaret Borsası en güzel hizmet-
leri üyelerine vermek için çalışı-

yor. Aynı zamanda TOBB’da da 
Adana’mızı da Ticaret Borsa’mızı 
da en güzel şekilde temsil ediyo-
ruz. Onun içinde bu dönemde aynı 
çalışmaları beraber yapacağız. 

TOBB Başkanımızla beraber Ada-
na, Türkiye ticaretine, tarımına hiz-
met etmek için olanca gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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ÇUKUROVA GİAD’DAN TİCARET BORSAMIZA ZİYARET

A
dana Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Şahin 
Bilgiç, Çukurova Genç 
İşadamları Derneği’nin 

(Çukurova GİAD), sivil toplum 
örgütleri arasında farklı bir yeri 
bulunduğunu, dünyaca ünlü 
konukları kentte ağırladıkları 
toplantılar ve projeleriyle kenti 
için çalıştığını vurgulayarak, 
“Çukurova GİAD Başkanı Ömer 
Faruk Sakarya ve ekibinin 
Adana’ya verdikleri hizmetleri 
takdirle karşılıyorum” dedi.

Çukurova GİAD Başkanı Ömer 
Faruk Sakarya, Başkan Yardım-
cıları Rafet Milli ve Hakan Burç, 
Sayman Üye Ceyhun Baskın ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Kahraman 
Özer Canbulan, olağan genel ku-
rulda yeniden ATB Başkanlığı’na 
seçilen Şahin Bilgiç’e tebrik ziya-
retinde bulundular. Bilgiç’in yanı 
sıra ATB Meclis Başkanı Osman 
Bağış, Yönetim Kurulu Üyele-
ri Sabahattin Yumuşak ve Hamit 
Tezcan’ın da bulunduğu ziyarette 
Adana’ya hizmetlerle ilgili  sami-
mi sohbetler yapıldı. Son yıllarda 
Adana’nın ihtiyacı olan birlikteliğin 
ATB ve odalar tarafından sağlandı-
ğına dikkat çeken Çukurova GİAD 
Başkanı Ömer Faruk Sakarya, 
“Adana’nın ihtiyacı olan birlikte-

lik için teşekkür ediyoruz. Bunun 
devam etmesi de önemli. Çünkü 
oluşan ahenk Adana’ya çok güzel 
katkı koyan, faydalı bir oluşum ha-
line geldi. Olması gerekenlerin ya-
pılması, Adana’nın kazanması için 
gereken her şeyi yapıyorsunuz. 
Bu birlikteliğin devamı ile birlikte 
önümüzdeki yıllarda Adana’mı-
zın kazanmaya devam edeceğine 
inanıyoruz. Adana için, memle-
ketimiz için, borsamız için yapa-
cağınız katkılar ve çalışmalar için 
şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi. 
Sivil toplum örgütünde yöneticilik 
yapmanın büyük özveri istediğine 
dikkat çeken ATB Başkanı Bilgiç 
de, Çukurova GİAD’ın Sakarya 
başkanlığında son yıllarda büyük 
projeler ve programlara imza attı-
ğını, yapılan bu çalışmaların kente 
büyük katkı koyduğunu vurguladı.

Sakarya’yı ve dernek üyelerini 
kutlayan Bilgiç, bu bağlamda Çu-
kurova GİAD’ın STÖ’ler arasında 
ayrı bir yeri ve önemi bulunduğu-
nu da kaydetti. Adana için yapılan 
bu programlar nedeniyle Başkan 
Sakarya’nın ve Çukurova GİAD’ın 
kıskanılabildiğini, ekibe gıpta edil-
diğini de bildiren Bilgiç, “Sizin de 
ifade ettiğiniz gibi gerçekten Ada-
na’da güzel bir birliktelik var. 4 oda 
tek oda gibi çalışıyoruz. Bu heye-

canı, bu birlikteliği sizlerle birlikte 
inşallah yeni dönemde de yürüte-
ceğiz. Nihayetinde hepimiz Adana 
kazançlı çıksın istiyoruz, STÖ’ler 
olarak sizlerin ilişkileriniz de eskiye 
göre çok çok iyi noktada. Bunlar 
Adana’nın iyiliği için, Adana’nın 
gelişmesi için, üst liglere çıkması 
için önemli. Tabi, STÖ’ler içerisin-
de Çukurova GİAD’ın ayrı bir yeri 
var. STÖ’de bulunmak, hele hele 
yönetici olmak fedakarlık demek-
tir. Sizler işinizden, gücünüzden, 
ailenizden, sosyal yaşantınızdan 
fedakarlık yaparak Adana için 
çalışıyorsunuz. Gerçekten çok 
güzel çalışmalar yapıyorsunuz.  
Dünyaca ünlü konukları kentimi-
ze getirdiniz, projeler yaptınız, 
Adana’mızı tanıttınız. Sizlerin bu 
hizmetlerini, bu gayretlerinizi tak-
dirle karşılıyorum” diye konuştu. 
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MÜSİAD ADANA ŞUBESİ’NDEN BORSAMIZA ZİYARET

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2

M
ÜSİAD Adana Şubesi 
Başkanı Burhan Kavak 
ve beraberindeki 
heyet Adana Ticaret 

Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç 
ve Meclis Başkanımız Osman 
Bağış’a hayırlı olsun dileklerinde 
bulundular. Karşılıklı bilgi 
alışverişi şeklinde geçen ziyarette, 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sabahattin Yumuşak, 
Sayman Üye Hamit Tezcan 
ve Genel Sekreter T.Gökhan 
Öztürk de hazır bulundular.
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TOBB DELEGELERİ HİZMET-ŞEREF BELGELERİNİ ALDILAR

A
ralarında Borsamız Yö-
netim Kurulu Üyesi Ya-
sin Milli’nin de yer aldığı 
TOBB camiasına ve ülke 

ekonomisine hizmette bulunan 
delegelere Hizmet Şeref Belgeleri 
ve Plaketleri Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım ile Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
de katılımlarıyla TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli-
ğinde düzenlenen törende verildi.

Törenin açılış konuşmasını ya-
pan TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu plaket alacak iş dünyası 
insanlarının kıymetlerini her zaman 
minnet ve takdirle anacaklarını 
söyledi. Onların emekleri ve gay-
retleriyle, Oda ve Borsaların, reel 
sektörün asli hizmet merkezleri 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Kurumsal hizmet kapasiteleri 
büyüdü, dünyanın örnek aldığı bir 
yapıya dönüştü. Dijital Oda-Borsa 
devrimi gerçekleştirdik, tek durak 
ofis haline geldik. Odalarımız ve 
Borsalarımız geliştikçe, özel sek-
törümüze daha iyi, daha kaliteli 
hizmet sundular. Şirketlerimizin 
büyümesini, dışarıya açılmasını 
sağladılar. Böylece memleketimiz 
daha çok yatırım, üretim, ihracat 
ve istihdam kazandı. Tüm bunları, 
el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle 

başardık. Allah, bu ülke için emek 
veren, alın ve akıl teri döken, her-
kesin başarılarını daim kılsın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da iş hayatından gel-
miş, üretimin ve ticaretin zorluk-
larını bilen, reel sektörün içinde 
yetişmiş biri olduğuna işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “Göreve geldiğiniz 
günden itibaren, hep bu camianın 
yanında yer aldınız. Genel Kurul-
larımızda ve Ekonomi Şuraların-
da, saatler boyunca, sorunlarımızı 
dinlediniz. Pek çok faaliyetimize 
katılıp, Türk iş âlemine desteğinizi 
gösterdiniz. Sizin liderliğinizde, iş 
hayatını kolaylaştıran, üzerimizde-
ki yükleri azaltan pek çok düzen-
lemenin hayata geçmesi mümkün 
oldu. Tarihi bir başarı elde ettiğimiz 
istihdam seferberliğini, yine sizin 
himayenizde gerçekleştirdik. Ver-
diğiniz destekle, 1,5 milyon ilave 
istihdam sağladık. Külliyede, sizin 
ev sahipliğinizde, başarılı illerimize 
ve firmalarımıza ödüllerini takdim 
ettik. Yine sizin liderliğinizde, “is-
tihdam seferberliğini”, 2018’de de 
devam ettiriyoruz. İstihdamın yanı 
sıra, finansmanda da Oda-Bor-
sa camiası farkını gösterdi. Sizin, 
faizlerin düşürülmesi yönündeki 
çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı 
verdik. TOBB, Oda ve Borsalar, 

tüm kaynaklarını bir araya getirdi.
Bugüne kadar ticari kredilere 

uygulanmış en düşük faiz oranıyla, 
aylık 0,99’la KOBİ’lerimize nefes 
olduk. Sizin tabirinizle finansman-
da inovasyon yaptık” değerlen-
dirmesinde bulundu. Salondaki 
TOBB üyesi işadamları da Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a ayağa kal-
karak, alkışlarla teşekkür ettiler.

Başbakan Yıldırım’ın da destek-
leriyle, 2017’de olduğu gibi 2018’de 
de TOBB Nefes Kredisine devam 
ettiğini hatırlatan TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Yine sizin vizyonunuzla, yıllardır 
özlemle beklediğimiz, Türkiye’nin 
Otomobili projesine başladık. Ge-
çen seneki Genel Kurulumuzda; 
siz, bize güvendiniz ve bu görevi 
tevdi etmiştiniz. Sanayi Bakanı-
mız Sayın Faruk Özlü ile birlikte bu 
konuda da somut adımlar atmaya 
başladık. İnşallah sonucunu da en 
iyi şekliyle, hep birlikte göreceğiz.

Allah’ıma şükürler olsun ki, bu 
camia, üzerine aldığı tüm görev-
leri yerine getirdi, getirmeye de 
devam edecek. Bizlere güveniniz 
ve desteğiniz için, şahsım ve ca-
miam adına size en içten şükran-
larımızı sunuyorum. Bizler, Oda ve 
Borsa başkanlarım, sadece günü 
kurtarmak, mevcutla yetinmek 
gibi bir anlayışta asla olmadık.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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TOBB 74. OLAĞAN GENEL KURULU

T
ürkiye Odalar Borsalar Bir-
liği’nin (TOBB) 74. Genel 
Kurulu TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversite-

si’nde geniş bir katılımla gerçek-
leştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı ko-
nuşmada iş dünyası olarak ken-
dilerine güvendiklerini belirterek, 
“Hedeflerimiz büyük. Türkiye sa-
dece bölgesinin değil, dünya-
nın ekonomik devi olacak” dedi.

Başarıya ulaştıracak esas gü-
cün birlik ve beraberlikten geçtiği-
ni bildiren TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Bu süreçte 4 ana meseleye 
odaklandık. İlk olarak Oda ve Bor-
salarımızın gücünü ve kapasitesi-
ni artırdık. Odaklandığımız ikinci 
konu, özel sektörümüzün yurtdı-
şındaki lobisiydi. Eskiden kapısın-
dan dahi giremediğimiz küresel iş 
örgütlerinin tamamında artık söz 
sahibi olduk. Özel sektörümüzün 
çıkarlarını tüm dünyada savunan 
bir camia haline geldik. Üçüncü 
önceliğimiz, ülke meselelerinde 
inisiyatif almak oldu. Dördüncü 
olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi 
için fikir ürettik, proje ürettik” dedi.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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T.C. KALKINMA BAKANLIĞI’NDAN BORSAMIZA ZİYARET

T
.C. Kalkınma Bakanlığı 
Bölgesel Gelişme ve Ya-
pısal Uyum Genel Mü-
dürü Ömer Bilen ve Çu-

kurova Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Lütfi Altunsu Adana 
Ticaret Borsası Kompleksi’ni zi-
yaret ederek Elektronik Alım-Sa-
tım Salonu, Lisanslı Depolarımız 
hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sı-
rasında Borsamızı temsilen Genel 
Sekreter T.Gökhan Öztürk yer aldı.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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AGİAD YÖNETİMİ ATB’Yİ HAYIRLADI

A
dana Genç İş Adamaları 
Derneği (AGİAD) Başka-
nı Halid Milli ve yönetim 
kurulu üyeleri, Adana Ti-

caret Borsası (ATB) Başkanlığı gö-
revine yeniden seçilen Şahin Bilgiç 
ile Meclis Başkanlığı’na getirilen 
Osman Bağış’ı kutladı. ATB’nin 
yeni açılan kompleksini de gezen iş 
dünyasının genç temsilcilerine bil-
gi veren ATB Başkanı Şahin Bilgiç, 
Adana’ya yakışır bir eser kazandır-
dıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ocak ayında göreve gelen AGİ-
AD Başkanı Halid Milli, Başkan 
Yardımcısı Ali Can Boğa, Genel 
Sekreter Cenk Yakın, Sayman 
Zeynep Madenci ile yönetim kuru-
lu üyeleri Kemal Özçetin ve Vehbi 
Kapıcıoğlu, yeniden göreve gelen 
ATB Başkanı Şahin Bilgiç ve Mec-
lis Başkanı Osman Bağış’a ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretinde bulundu. Misa-
firperverlikleri için teşekkür ettiği 
Şahin Bilgiç ve Osman Bağış’a 
görevlerinde başarı dileyen AGİ-
AD Başkanı Halid Milli, yeni açılan 
ATB Kompleksi’nin de çok önem-
li bir tesis olduğunu vurguladı.

AGİAD Başkanı Halid Milli, ziya-
rette yaptığı konuşmada, “Biz de 
AGİAD yönetimine Ocak ayında 
geldik. Seçimlerimiz sonrası olu-

şan yeni yönetimimizle sizlere de 
‘hayırlı olsun’ demek ve Adana’ya 
yakışan bir eser olan kompleksini-
zi de hayırlamak için ziyaret etmek 
istedik. Çiftçi kimliğimiz olduğu 
için baba ocağımız Adana Ticaret 
Borsası idi. O yüzden ‘Hizmet bi-
nası yetmiyor’ gibi konuşmalara 
çok tanık olduk. Böylesine büyük 
bir tesisi şehrimize kazandırdığınız 
için size ve üyelerinize teşekkür 
ediyoruz. Bu arada AGİAD’ın ge-
leneksel İş ve Meslek Ödülleri et-
kinlikleri için çalışmalara başladık. 
Sizinle bu konuları konuşup öne-
rilerinizi de almak istiyoruz.” dedi. 

ATB Meclis Başkanı Osman 
Bağış’ın da hazır bulunduğu ziya-
rette konuklarına kompleksi gez-
dirip bilgi veren ATB Başkanı Şa-

hin Bilgiç, işlem hacmi açısından 
ATB’nin Türkiye’nin en büyük ilk 
5 borsasının içerisinde olduğunu 
söyledi. Konuklarına ziyaretleri 
için teşekkür eden Bilgiç, “Borsa-
mız yeni kompleksimizle birlikte 
2018 yılında ilk 3’e sonra da bi-
rinci sıraya oturacak. Kompleksi-
mizin temelini atarken koyduğu-
muz tarımsal hasıla işlemi hedefi 
25 milyar liraydı. Burası sadece 
Adana’ya değil, bölgeye de hiz-
met ediyor. Bölge ekonomisine ve 
tarımına hizmet edecek konumda-
yız. Bu başarıda herkesin emeği 
var. Gerçekten Adana’ya yakışır 
bir eser oldu. Bizler şehrimizi se-
viyoruz ve hizmet etmek hepimi-
zin görevi. Adana ekonomisi iyi 
olursa, iş hayatındaki herkes ve 
Adana fayda görür.” diye konuştu.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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HİSARCIKLIOĞLU’NDAN BORSAMIZA ZİYARET

T
OBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu Ticaret Bor-
samızı ziyaret etti. TESK 
Başkanı Bendevi Palan-

döken’in de eşlik ettiği Hisarcık-
lıoğlu’na Borsa’nın çalışmaları 
hakkında bilgi veren Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ya-
pılan satış işlemlerini konuklarına 
uygulamalı olarak anlattı.Borsa’nın 
başarılı çalışmalarından gurur 
duyduklarını ifade eden Hisarcık-
lıoğlu, Şahin Bilgiç ile uzun süre 
TOBB Yönetim Kurulu’nda birlikte 
çalıştıklarını hatırlatırken, “Ken-
disi gerçekten adam gibi adam-
dır. Allah ondan razı olsun” dedi.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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TÜMER VE BARUT’TAN ATB YÖNETİMİNE ZİYARET

C
HP Adana Milletveki-
li Zülfikar İnönü Tümer 
ve CHP Adana Millet-
vekili Adayı Ayhan Ba-

rut Yeni Hizmet Binamızı ziyaret 

ettiler. Ziyaret sırasında Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
Meclis Başkanımız Osman Ba-
ğış, Yönetim Kurulu Sayman Üye 
Hamit Tezcan, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Yasin Milli ve Şahin Gü-
neşer hazır bulundular. Ziyaret 
kapsamında Elektronik Alım-Sa-
tım Salonu ve birimler gezildi.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2

ATB AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

B
orsamız personeli ile Yö-
netim Kurulu ve Meclis 
Üyelerimiz bayramlaştı. 
Meclis Başkanımız Os-

man Bağış ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şahin Bilgiç yaptıkları 
konuşmalarda üyelerimizin ve per-
sonelimizin bayramlarını kutladılar. 
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VERGİ DAİRESİ HEYETİ’NDEN BORSAMIZA ZİYARET

A
dana Ticaret Borsası’nın 
yeni binalarında incele-
melerde bulunan Adana 
Vergi Dairesi Başkanı 

Ahmet Tunalı ve Grup Müdürleri 
ATB yöneticilerine ‘hayırlı olsun’ 
diyerek Adana’ya kazandırdık-
ları dev tesis için teşekkür etti.

Grup Müdürleri Ahmet Balıkçı, 
Ömer Kılıç ve Halil Ayhan ile bir-
likte Adana Ticaret Borsası yöne-
ticilerini ziyaret ederek hayırlayan 
Adana Vergi Dairesi Başkanı Ah-
met Tunalı, yaptığı konuşmada 
“Biz hem yeni yönetimi hayırla-
mak hem de yeni yerinizi görmek 
için geldik. Ayrıca gündemde olan 
yapılandırma konusunda sizleri 
bilgilendirmek istedik. ATB yöne-
ticileri olarak bizlere her çalışma-
mızda destek oldunuz. Biz teşek-
kür etmeye, hayırlı olsun demeye 
ve desteklerinizi istemeye geldik.” 

ATB binalarının temelinin atıldığı 
günden beri yakından takip ettik-
lerini de ifade eden Başkan Tunalı, 
“Borsa hizmetlerinin dijital ortam-
da kurulması, laboratuvalarının 
olması, konferans salonu, tüccar 
ofisleri hepsi bir arada modern bir 
tesis oldu. Fiziği, felsefesi güzel, 
kuruluş mantığı güzel, uygulaması 
güzel. Çalışmalarınızda başarılar 

diliyor, emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

ATB Meclis Başkanı Osman Ba-
ğış, ATB YK Üyesi Şahin Güneşer 
ve Genel Sekreter T. Gökhan Öz-
türk’ün hazır bulunduğu ziyaret-
te Vergi Dairesi Başkan ve Grup 
Müdürlerinin ziyaretinden oldukça 
memnun olduğunu ifade ederek 
borsa hakkında bilgi veren Adana 
Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bil-
giç, “Adana Ticaret Borsası 2017 
yılı işlem hacmi bakımından be-
şinci borsasıydı. Ama yeni binala-
rımızla 2023-2025 hedeflerimizde 
ilk 1. 2. sıraya oturabilmek. İşlem 
hacmi bakımından da 25 milyar 

TL.’lik tarımsal hasılayı gerçekleş-
tirebilmek. Bu hedefimize ulaştı-
ğımızda da maliyemize vergi öde-
melerimizde artacaktır. Yeni borsa 
kompleksimiz proje ve alan olarak 
Türkiye de eşi yok. Borsamız çok 
önemli işlevi burada görecek. Hem 
Adana’ya hem bölgeye hem de 
Türkiye’nin birçok yerine hizmet 
edecek bir borsa. Burada son tek-
nolojiyi kullandık. Güzel bir eser 
ortaya çıkardık. Bu güzel eser-
de güzel işler yapacağız.” dedi. 

Konuşmaların ardından Baş-
kan Tunalı ve grup müdürle-
ri ATB yeni binaları gezdirilerek 
çalışmalar hakkında bilgi verildi.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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KTB’DEN YENİ HİZMET MERKEZİMİZE ZİYARET

A
dana Ticaret Borsası 
Kompleksinin tüm Türki-
ye’ye örnek teşkil eden 
bir borsa olduğunu söy-

leyen ATB Başkanı Şahin Bilgiç, 
“Yeni borsa kompleksimiz ile işlem 
hacmini yükselterek ülke ekono-
misine katkı koymayı sürdürece-
ğiz.” dedi. Adana Ticaret Borsası 
yeni kompleksini hayırlamak için 
Adana’ya gelen Kahramanmaraş 
Ticaret Borsası Başkanı Ahmet 
Duran Balsuyu ile beraberindeki 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ökkeş Ka-
rayağlı, İlyas Çam, Genel Sekreter 
Ahmet Balbaba ve Lab Müd. Ta-
rık Yörükoğlu, ATB’de incelemede 
bulundu. Şahin Bilgiç başkanlı-
ğındaki ATB’nin başarılarını daha 
ilerilere taşıyacağını ifade eden 
Kahramanmaraş Ticaret Borsası 
Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, 
yaptığı konuşmada “İdari bina-
sıyla, lisanslı depoları, elektronik 
satış salonu, kantarları, laboratu-
varı, tüccar ofisleriyle gerçekten 
çok güzel ve modern bir tesis ol-
muş. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

ATB Meclis Başkanı Osman 
Bağış, YK Üyesi Hamit Tezcan 
ve Genel Sekreter T. Gökhan Öz-
türk’ün hazır bulunduğu ziyarette 
Adana ve Kahramanmaraş’ın kar-
deş şehir olduğunu, güzel ilişkileri 

olduğunu ifade ederek yeni borsa 
kompleksi hakkında bilgiler veren 
Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, “ATB olarak vizyo-
nuna uygun bir kompleks yaptık. 
Adana ilimizdeki tarımsal üretim, 
borsamız işlem hacmi ve potan-
siyeli göz önünde bulundurduk. 
Bölge ve ülke tarımına ve eko-
nomisine katma değer yaratmayı 
amaçladık.  Elektronik Satış Sa-
lonumuz üyelerimizin elektronik 
ortamda ürün satış seanslarına ka-

tılımlarını sağlayan, bilgilendirme 
ekranları, dokunmatik özellikteki 
bilgisayarları ile entegre bir sis-
tem özelliğindedir. Sistem içerisin-
de en son teknoloji ile donatılmış 
bilgisayarlar, sunucular ve bilgi-
lendirme ekranları yer almaktadır. 
Kompleksimiz Türkiye’ye örnek 
oldu. Her platformda dile getirdi-
ğim gibi işlem hacmimizi kısmet 
olursa 25 milyar liraya çıkarma 
hedefindeyiz. Geldiğiniz için siz-
lere müteşekkirim.” diye konuştu. 



 ADANA TB

38

Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018       STRATEJİK AMAÇ 3.5.2

ATB YÖNETİMİ’NDEN TÜRK KIZILAYI’NA DESTEK

A
dana Ticaret Borsası 
Başkanı Şahin Bilgiç, 
Meclis Başkanı Os-
man Bağış, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Sabahattin Yu-
muşak, Hamit Tezcan, Şahin 
Güneşer ve Yasin Milli Türk 
Kızılayı’nın geleneksel hale ge-
tirdiği Vekâletle Kurban Kesim 
Kampanyası’na birer kurban 
bağışlayarak destek verdiler. 
Türk Kızılayı Adana Şube Baş-
kanı Ramazan Saygılı, “Kur-
ban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” 

sloganıyla sürdürülen Vekâlet-
le Kurban Kesim Kampanya-
sı kapsamında Adana Ticaret 
Borsası yönetimini ziyaret etti.

Türk Kızılayı’nın Türkiye ge-
nelinde ve dünya çapında sür-
dürdüğü hayır kervanına katkı 
sağladıkları için mutluluk duy-
duğunu ifade eden ATB Baş-
kanı Şahin Bilgiç, “Her zaman 
Kızılayımızın yanındayız. Çalış-
malarını takdirle karşılıyoruz. 
Başkan nezdinde tüm Kızılay 

çalışanlarını tebrik ediyoruz” 
dedi. Desteklerinden dolayı ATB 
Yönetimine teşekkür eden Türk 
Kızılayı Adana Şube Başka-
nı Ramazan Saygılı, “Vekâletle 
Kurban Kesim Kampanyası sa-
yesinde ihtiyaç sahiplerinin sa-
dece Kurban Bayramı süresince 
değil, yıl boyu ete kavuşturu-
yoruz.” diyerek hayırseverler, 
yurt içi 1 hisse kurban vekâlet 
bedeli olarak 750 TL, yurt dışı 
kurban vekâlet bedeli için 590 
TL ödeyeceklerini hatırlattı.
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BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN TOBB’YE ZİYARET

T
arım ve Orman Baka-
nı Dr. Bekir Pakdemirli, 
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu maka-

mında ziyaret etti. Ziyarete, Ta-
rım ve Orman Bakan Yardımcısı 
Mustafa Aksu, TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 
Kopuz ile TOBB Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, 
Adana Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, 
Elazığ Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Dumandağ, Polatlı Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yahya Toplu, Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Sinan Çakır, Konya Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Tahir Bü-
yükhelvacıgil, TOBB Genel Sek-
reteri Mustafa Saraçöz de katıldı. 

Adana Ticaret Borsası Başka-
nımız Şahin Bilgiç, Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-
demirli ile TOBB’de yapılan 
toplantıya katılarak Lisanslı 
depoların ve tarımda yaşanan 
problemleri anlatarak en kısa 
sürede çözüm bulma sözünü 
Sayın Bakanımızdan almıştır.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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MECLİS BAŞKANIMIZDAN İMAMOĞLU KAYMAKAMI’NA ZİYARET

Meclis Başkanımız Sn. Os-
man Bağış, İmamoğlu 

Kaymakamı Alper Tanrısever’i 

ziyaret ederek bilgi alış-verişin-
de bulundu. Ziyaret sırasında, 
Sn. Bağış, muhtaç öğrencilere 

dağıtılmak üzere yardım çekle-
rini Kaymakam’da teslim etti.

TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN BORSAMIZA ZİYARET

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Okan 

Özoğlu Borsamızı ziyaret ederek 
Borsamız yöneticileriyle bir ara-
ya geldi. Üyelerimizin Almanya 

ile ticaretinin, işbirliklerinin ge-
liştirilmesi konusunda karşılıklı 
görüş alış-verişinde bulunmuş-
lardır. Ayrıca, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Şahin Bilgiç ta-

rafından kendisine Yeni Borsa 
Kompleksimizin faaliyetleri hak-
kında bilgilendirme yapılmıştır.
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FİNAL OKULLARINDAN TİCARET BORSAMIZA ZİYARET

A
dana Final Okulları Fen 
ve Anadolu Lisesi yö-
netici ve öğrencileri 
Adana Ticaret Borsa-

mızı ziyaret ettiler. Ziyaret esna-
sında konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Şahin Bilgiç 
“ATB, hem üyelerimize hem de 
öğrencilerimize okul niteliğinde-
dir” dedi. Adana Final Okulları 
Fen ve Anadolu Lisesi yönetici 
ve öğrencilerinin Adana Tica-
ret Borsası ziyaretinde konuşan 
ATB Başkan Şahin Bilgiç, “ATB, 
hem üyelerimize hem öğrencile-
rimize okul niteliğindedir.” dedi.

Adana Final Okulları Fen ve Ana-
dolu Lisesi Müdürü Hakan Celal 
Taş, Rehber Öğretmeni Derman 
Kaya, Fizik Öğretmeni Recep 
Özdemir ve Özel Kalem Müdürü 
Derya Kuzucu ile 10. Sınıf Fen 
ve Anadolu Lisesi öğrencileri 
Adana Ticaret Borsası’nı ziyaret 
ederek incelemede bulundular. 

‘Tecrübeden Öğreniyorum’ 
programları çerçevesinde öğ-
rencilerinin eğitimlerinin yanı 
sıra mesleğinde başarı göste-
ren kişilerle tanıştırıp, yaptıkla-
rı meslekleri yerinde öğrenme 
adına Adana Ticaret Borsası’nı 
ziyarete geldiklerini söyleyen 

Adana Final Okulları Fen ve 
Anadolu Lisesi Müdürü Hakan 
Celal Taş, “Çukurova olarak 
tarım bölgesiyiz. Öğrencilerimi-
zin arasında çiftçi çocuğu da 
var. Tarım ürünlerinin üretimi 
ve pazarlamasının nasıl oldu-
ğunu öğrencilerimiz de görsün 
istedik. Bu anlamda daha bi-
linçli olmaları için Adana Ticaret 
Borsası’nın binalarını, işlevliğini 
ve yöneticilerini öğrencilerimiz 
yakından görsün istedik.” dedi. 

Adana Ticaret Borsası hakkın-
da Adana Final Okulları Fen ve 
Anadolu Lisesi öğrencilerine 
kapsamlı bilgi veren ATB Baş-
kanı Şahin Bilgiç, “Öncelikle 
hepiniz hoş geldiniz. Borsamız 
tarihi bir çınar olup, 1913 yılın-
da kurulmuştur. Türkiye gene-
linde 113 borsa vardır. Borsa: 
Topraktan ne çıkarsa (Buğday, 
pamuk, mısır, ayçiçeği, naren-
ciye vb) bunların alınıp satıldığı, 
fiyatlarının sağlıklı olarak belir-
lendiği yerdir. Borsa bünyesinde 
sadece tarımla uğraşanları değil, 
bunun ticaretini yapanları, un 
fabrikalarını, nişasta fabrikaları-
nı, yem fabrikalarını, çırçır fabri-
kalarını, yağ fabrikaları olanları, 
küçükbaş ve büyükbaş hayvan-
cılıkla uğraşanları barındırır. Tüm 

bunların işlemleri borsalarda ya-
pılmaktadır. Üretici, alıcı ve kul-
lanıcılar borsamızın üyeleridir. 

‘Tarım’ dendiğinde akla Çukuro-
va’nın geldiğini bu yüzden ‘Ta-
rımın Başkenti’ olarak anıldığını 
da sözlerine ekleyen Başkan 
Bilgiç, “Çukurova toprağının, 
suyunun ve havanın ahenkle 
buluştuğu yer dünyada azdır. 
Bu güzellikte olan bölgemize 
Elektronik Satış Salonuyla, Li-
sanlı Depolarıyla, Akredite La-
boratuvarlarıyla Türkiye’nin en 
modern borsasını biz yaptık. 
Sizler yarın belki doktor, eczacı, 
iktisatçı, mühendis olacaksınız 
ama bununla beraber borsa iş-
leri de yapıyor olabilirsiniz. Ben 
Makina Mühendisiyim. Ama bu 
işleri yapmak için ille de toprak 
ya da ziraat okumak gerekmi-
yor. Biz aynı zamanda önemli bir 
sivil toplum kuruluşuyuz. Kendi 
işlerimizi yaptığımız gibi yaşadı-
ğımız şehrin geleceği, gelişme-
si ve vizyonuyla ilgili projelerde 
diğer STK, Valilik ve belediye-
lerle birlikte hareket ediyoruz. 
Şehrin ekonomisine katkı olarak 
neler sağlayabiliriz? Hep birlik-
te çalışıyoruz. Bizler buralarda 
bir hoş seda bırakıp, gideceğiz. 
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ADANA TOROS DERNEKLERİ FEDERASYONU’NDAN 
BORSAMIZA ZİYARET

A
dana Toros Dernekle-
ri Federasyonu Baş-
kanı Cenap Erol ile 
yönetimi Adana Tica-

ret Borsası yönetimine ‘hayır-
lı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynel 
Cebeci, Kubilay Vursavuş, Yaşar 
Usanmaz, İdris Çevikalp ve Ab-
dullah Kılınç ile birlikte ATB yeni 
yönetimini ve yeni binalarını ha-
yırlamak için ATB Kompleksine 
gelen Başkan Cenap Erol, yap-
tığı konuşmada şunları söyledi;
“ATB Meclis Başkanı Osman 
Bağış, Federasyonu birlikte kur-
duğumuz yol arkadaşımız. Şahin 
Bilgiç Başkanımız da 15 Tem-
muz’da el ele vererek mücadele 
ettiğimiz eski bir dostumuz. Ada-
na’ya yakışan, Adanalı’ya yakı-
şan dev bir tesis kazandırmışlar. 
Hem hayırlı olsun diyor, hem de 
kendilerini tebrik ediyoruz. Son 
yıllarda Sivil Toplum Kuruluşla-
rı’nın birlik beraberlikle mücade-
le vermesi bizleri onurlandırıyor 
hem de gururlandırıyor.” dedi.

Federasyon olarak Avrupa Bir-

liği ve Birleşmiş Milletlere su-
nulan 123 projede ilk 3’e giren, 
Turizm Bakanlığı’nda kabul gö-
ren ‘Mavi Kelebek Projesi’ ve 
‘Torosları Aşan Engelliler’ pro-
jelerinin tamamlandığını söy-
leyen Başkan Erol, “Amacımız 
Torosların eteğindeki ilçelerimi-
zi turizme kazandırmak. Valilik, 
Adana Ticaret Odası, Büyükşe-
hir Belediyesi, Kültür Müdürlü-
ğü ve Çukurova Üniversitemizle 
birlikte yeni projeler hazırlıyoruz. 
Bulgaristan, İtalya ve İspanya ile 
eş grup olarak bir çalışmamız 
olacak. ATB yöneticileri olarak 
sizlerden manevi desteğinizi 
istemeye geldik.” diye konuş-
tu. ATB Meclis Başkanı Osman 
Bağış, ATB Başkan Yardımcısı 
Sabahattin Yumuşak, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hamit Tezcan, 
Şahin Güneşer ve Yasin Milli ile 
Genel Sekreter T. Gökhan Öz-
türk’ün hazır bulunduğu ziya-
rette bir ülkenin gelişmişliğinin 
STK’ların gelişmişliğiyle orantılı 
olduğunu belirten Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 
“Gelişmiş ülkelere bakıldığında 
STK’ların gelişme düzeylerinin 

yüksekliği görülmektedir. Ada-
na ve bölge adına Adana’daki 
bütün sivil toplum örgütleriyle 
birlikte çalışmaktan ATB olarak 
mutluluk duyarız. Topraklarımız 
kolay vatan olmadı. Çok ciddi 
emek var, alın teri var, gözyaşı 
var, kan var. Güzel topraklarımı-
za hizmet için platformunuzun 
gayretleri görülmektedir. Allah 
razı olsun. Takdir ediyoruz. Böl-
gemiz menfaati için her türlü 
birlikteliğe manen ve madden 
hazırız.” şeklinde konuşan Baş-
kan Bilgiç, Türkiye’ye örnek olan 
modern Adana Ticaret Borsası 
hakkında da konukları bilgilen-
dirdi. Konuşmaların ardından 
Başkan Cenap Erol, günün anı-
sına Başkan Şahin Bilgiç’e ‘Mavi 
Kelebek’ temalı tablo hediye etti.
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KARDEŞ ODALARDAN TİCARET BORSAMIZA ZİYARET

O
smaniye Ticaret ve 
Sanayi Odası ile kar-
deş olan Bolu, Zon-
guldak, Akçakoca, 

Düzce, Karadeniz Ereğli, Dev-
rek, Gerede, Çaycuma ve Alaplı 
Ticaret ve Sanayi Odası yöne-
ticileri Adana Ticaret Borsası’nı 
ziyaret ettiler. Merhum olan 
Osmaniye Ticaret Odası Mec-
lis Başkanı için taziyeye gelen 
‘Kardeş odalar’ın bu kapsamda 
bölge oda borsaları da ziyaret 
ettiklerini söyleyen Adana Tica-
ret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği tarafından, Türk Oda Borsa 
Sisteminin iş dünyası nezdin-
de saygınlığının artırılması ve 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi 
amacıyla Avrupa Oda Borsa Sis-
temi’ne uyumlu hale getirilmesi 
için bazı çalışmalar yapılmakta-
dır. Oda ve borsaların gelişimi-
ne katkı sağlanması amacıyla 
‘Kardeş Odalar’ sistemi kuruldu. 
Bu sistem ile odalar arası güç-
birliği ve kardeşliğin güçlenme-
si hedeflendi. Bizler bir aileyiz. 
Bu tarz ziyaretler iş dünyasına 
moral aşılıyor. Adana Ticaret 
Borsası Türkiye’ye örnek bir 
borsa olduğundan buradaki ge-

lişmeleri kendi bölgelerinde uy-
gulamak isteyeceklerdir.” dedi.
ATB Meclis Başkanı Osman Ba-
ğış, YK Üyesi Şahin Güneşer 
ve Genel Sekreter T. Gökhan 
Öztürk ile birlikte son teknolo-
jiyle yapılan ATB tesislerini ko-

nuklara gezdiren Başkan Bil-
giç, 72.000 m² alanda bulunan 
lisanslı depolar, elektronik sa-
tış salonu, kantarlar, labora-
tuvarlar, tüccar ofisleri ve ida-
ri binalar hakkında bilgi verdi.
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YERLİ ARABA POTANSİYELİNİ ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK
PROJESİ TOPLANTISI

Y
erli Araba  Potansi-
yelini Araştırma Da-
nışmanlık  Projesi 
Lansman Toplantısı, 

gerçekleştirildi. Adana Sanayi 
Odası’nda düzenlenen toplan-
tıya Ticaret Borsamızı temsilen 
Meclis Başkanımız Sn. Osman 
Bağış katıldılar. Adana Valisi 
Mahmut Demirtaş, Valilik, Bü-
yükşehir Belediyesi, Adana Sa-
nayi Odası, Adana Ticaret Odası 
işbirliğinde Çukurova Üniversi-
tesi Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın 
tarafından hazırlanan “Adana 
İli için Yerli Araba Potansiyeli-
nin Araştırılması” çalışmasının 
tanıtımında yaptığı konuşma-
da, otomotiv sektörünün, yan 
sanayisiyle birlikte istihdam ve 
ihracatta önemli bir yer tutan, 
yüksek katma değerli sektörle-
rin başında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın talimatlarıyla 
Türkiye’nin yerli ve milli üretime 
odaklandığını ve yerli otomobi-
lin hayata geçirilmesi amacıyla 
çalışmalara başlandığını vur-

gulayan Vali Demirtaş, şöyle 
devam etti, “Yerli otomobil şir-
ketinin kurulması, ülkemizin en 
iddialı projesinde hareketliliği 
artırmıştır. 2023 hedefleri doğ-
rultusunda ülkemiz ihracatına 
katkı sağlaması beklenen yerli 
otomobil, aynı zamanda geli-
şen ve büyüyen Türkiye’nin de 
prestij sembolü olacaktır. Yak-
laşık 200 yıllık sanayi geçmişi 
bulunan, 1950 ile 1980 yılları 
arasında Türkiye’nin dördüncü 
büyük sanayi şehri olan Adana, 
yerli otomobil yatırımı için en 
doğru şehirdir. Adana’nın stra-
tejik konumu, ulaşım imkanları, 
gelişmiş insan kaynakları da, 
yerli üretim otomobil projesi 
için Adana’yı işaret etmektedir. 
Belirttiğimiz üzere ileri tekno-
lojili sektörler ve katma değerli 
ürünlerin üretimi için gerek-
li altyapı bileşenlerinin tama-
mına sahip olan ilimiz, üretim 
alanında da Mersin’le birlikte 
Marmara Bölgesine alterna-
tif yegane metropol bölgedir.” 

Vali Mahmut Demirtaş, Türki-
ye’yi sanayide bir üst segmen-

te taşıyacağına inandıkları yerli 
otomobil projesinin, Adana’da 
hayata geçirilmesi için sanayi 
alt yapısının geliştirilmesi, yeni 
ihtisas organize sanayi bölgele-
rinin ve küçük sanayi sitelerinin 
kurulması yönündeki çalışma-
ların tüm hızıyla devam ettiğini 
kaydetti. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
35 bin kişiye istihdam sağlaya-
cak, 45 milyar TL yatırım be-
delli Ceyhan Enerji Endüstri 
İhtisas Bölgesini de Türkiye’nin 
5 mega endüstri bölgesinden 
birisi olarak ilan ettiğini hatır-
latan Vali Mahmut Demirtaş, 
Adana’nın yüksek yatırımlarla 
anılıyor olmasının gurur ve mut-
luluk verici olduğunu söyledi. 

Vali Demirtaş, tarım, gıda, 
tekstil, mobilya, ayakkabı ve 
balıkçılık gibi kentin öncelikli 
sektörlerine yönelik katma de-
ğeri artıracak faaliyetlerin de 
sürdüğünü, tüm bu çalışmalar 
tamamlandığında Adana sana-
yisinin, eski ihtişamlı günlerine 
yeniden kavuşacağını belirtti.
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TMO HEYETİ’NDEN TİCARET BORSAMIZA ZİYARET

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2

T
oprak Mahsulleri Ofi-
si’nin (TMO) Türkiye ge-
nelindeki şube müdür-
leri ve muhafaza alım 

şeflerinden oluşan heyet Tica-

ret Borsamızı ziyaret etti. Genel 
Sekreterimiz T. Gökhan Öztürk; 
lisanslı depolarımız, yetkili sı-
nıflandırıcı laboratuvarımız ve 
elektronik alım-satım salonumu-

zun işleyişi hakkında detaylı bil-
gi vererek misafir heyetin bu ko-
nudaki sorularını cevaplandırdı.

BORSAMIZ ADINI TAŞIYAN OKULLARIMIZI ZİYARET ETTİK

Y
önetim Kurulu Baş-
kanımız Sayın Şahin 
Bilgiç ve Gene Sek-
terimiz T. Gökhan 

Öztürk, Borsamız tarafından 

yaptırılan ve ismimizi taşıyan 
okullarımızı ziyaret ettiler. Okul 
müdürlerimiz, öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimiz ile bir araya 

gelerek başarılı bir sezon geçir-
melerini dileyerek ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize verilmek üzere 
borsamızca hazırlanan eğitim 
yardımlarımız takdim edilmiştir.
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ETB’DEN YENİ HİZMET MERKEZİMİZE ZİYARET

E
reğli Ticaret Borsası yöne-
ticilerinin Adana ziyaretin-
de konuşan Adana Tica-
ret Borsası Başkanı Şahin 

Bilgiç, “TOBB’a bağlı oda-bor-
saların birlikteliği ne kadar artar 
ve güçlenirse TOBB da o kadar 
güçlenir, Türkiye güçlenir,  STK’lar 
güçlenir.” dedi. Ereğli Ticaret Bor-
sası Başkanı Zekeriya Ünlü, Baş-
kan Yardımcısı Uğur Yaman, YK 
Üyesi Fatih Yağcı, Meclis Baş-
kanı Süleyman Yıldız ve meclis 
üyeleri Çakır Taştepe, Cem Beri, 
Genel Sekreter Tuncay Tunç 
ile Ereğli Ticaret Borsası üyele-
ri Adana Ticaret Borsası (ATB) 
yönetimini ziyaret ederek ATB 
Binalarını inceleyip, bilgi aldılar.

Akredite bir borsa olmak için Akre-
dite olan Adana Ticaret Borsası’nı 
incelemek için Adana’ya geldikle-
rini söyleyen Ereğli Ticaret Borsası 
Başkanı Zekeriya Ünlü, yaptığı ko-
nuşmada “Türkiye’ye önderlik ya-
pan Adana Ticaret Borsası’nın ça-
lışmalarını yerinde inceleyip örnek 
almak için buradayız. Binalarıyla, 
lisanslı depolarıyla, laboratuvarla-
rıyla, alım-satım salonlarıyla akre-
dite bir borsa olan Adana’daki bu 
borsanın aynısını Ereğli’de uygu-
lamak istiyoruz. Burada yaptığımız 
istişare ile Ereğli Ticaret Borsamızı 

daha başarılı hale getireceğimizi 
düşünüyoruz.” diye konuşan Baş-
kan Ünlü, Ereğli Ticaret Borsası’nın 
bir milyon üç yüz bin lira işlem hac-
mi olduğunu, et, süt, hububat, yaş 
sebze ve ağaç ürün tescillerinin ön 
sırada olduğunu sözlerine ekleye-
rek ATB yönetimine yakın ilgi ve 
desteklerinden dolayı teşekkür etti 

Meclis Başkanı Osman Bağış, ATB 
Başkan Yardımcısı Sabahattin Yu-
muşak, YK Üyesi Hamit Tezcan 
ve Genel Sekreter T. Gökhan Öz-
türk’ün hazır bulunduğu ziyarette 
Türkiye ekonomisine yön veren 
113 borsanın ilişkilerini geliştirmek 
zorunda olduğunu belirterek ko-
nuşmasına başlayan Adana Tica-
ret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 
“Öncelikle Adanamıza hoş geldi-
niz. Birlikteliğimiz Adana-Ereğli 
ekonomisine katkı sağlayacağı 
gibi ülke ekonomisine de katkı 
sağlar. TOBB’a bağlı oda-borsa-
lar birlikteliği ne kadar güçlenirse 
hem TOBB güçlenir hem Türki-

ye güçlenir hem de STK’lar güç-
lenir. Birliktelikten güç, kuvvet 
doğduğunu hepimiz biliyoruz. Biz 
bu birlikte çalışma içgüdümüzle 
ATB’deki işlem hacmimizi 25 mil-
yar liraya çıkarma hedefindeyiz.” 
dedi. Adana’ya dev ve modern bir 
tesis kazandırdıklarının altını çizen 
Başkan Bilgiç, “Borsacılıkta çığır 
açacak borsa anlayışına uygun 
bir kompleks yaptık. Bu değerden 
tüm borsalarımız yararlanarak ba-
şarılarını daha ileriye taşımalıdırlar. 
Uygun, güzel örnekler çoğalmalı-
dır. Bilgi paylaşıldıkça değer kaza-
nır. Bölgesel manada buna mec-
buriyetimiz vardır. Kendi işlerinde 
başarılı olan iş insanları oda-bor-
salarda yöneticilik yapmaktadır. 
Koltukların gelip geçici olduğu-
nu bilen insanlar olduğumuzdan 
hepimizin amacı bölge ve ülke 
ekonomisine katkı koyarak hoş 
seda bırakmaktır.” diye konuştu.
Kompleksin gezilmesinin ardın-
dan ATB Başkanı Bilgiç, ETB 
Başkanı Ünlü’ye hediye verdi.
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ASKON’DAN YENİ HİZMET MERKEZİMİZE ZİYARET

A
nadolu Aslanları İşadam-
ları Derneği (ASKON) 
Başkanı Recep Çalışkan, 
yardımcısı İlker Medeni 

ile yönetim kurulu üyeleri Kurtuluş 
Şengül ve Bekir Aydemir, Adana Ti-
caret Borsası (ATB) yönetimini yeni 
binalarında ziyaret ederek hayırladı.

Adana Ticaret Borsası seçimleri 
sonrası yeni yönetimi ve yeni bi-
nalarını hayırlamak için ziyarete 
geldiklerini ifade eden ASKON 
Başkanı Recep Çalışkan yaptığı 
konuşmada “Şahin Bilgiç baş-
kanımıza, Osman Bağış başka-
nımıza ve yeni yönetim kurulu 
üyelerinizi ve yeni binalarınızı ha-
yırlamaya geldik. Allah hayırlı mü-
barek eylesin. Yeni dönemde yeni 
binanızda yeni yönetim ve yeni 
hükümet ile yapılacak çalışma-
lar Adana ve bölge ekonomisine 
yeni ivme kazandıracaktır” dedi.

Başkan Çalışkan, “Yeni binalarınız 
gerçekten ATB vizyonuna uygun 
oldu. Gelecek nesillere bırakılacak 
güzel bir eser oldu. Teknolojiyle 
donanmış dev eserlere Adananın 
ihtiyacı var. Etkin ve aktif olan bir 
sistem kurmuşsunuz. Bölgemizin 
ekonomik anlamda kalkınmasın-
da etkisinin fazla olacağını düşü-
nüyoruz. Oda borsa seçimlerinin 

ardından genel seçimler oldu. 
Aklın yenilenmesi olarak adlan-
dırdığımız yeni bir sistem kurul-
du. Metal yorgunluğun olmadığı 
bir yerde tecrübe önemlidir. Yeni 
yönetiminizle Adanamız için ülke-
miz için hayırlı işler yapacağını-
zı umut ediyoruz.” diye konuştu. 

Meclis Başkanı Osman Bağış, 
ATB Başkan Yardımcısı Saba-
hattin Yumuşak, YK Üyeleri 
Yasin Milli ve Şahin Güneşer 
ile Genel Sekreter T. Gökhan 
Öztürk’ün hazır bulunduğu AS-
KON ziyaretinde Adana Ticaret 
Borsası’nın Türkiye’nin en bü-

yük borsalarının ilk sıraların-
da yer aldığını söyleyen ATB 
Başkanı Şahin Bilgiç, “Borsa-
mızın vizyonuyla, bölgeye hiz-
metiyle böyle bir yere ihtiyacı 
vardı. Borsacılık farklı bir şey. 
Dışarıdaki sıkıntıları önlemek 
için ürün fiyatlarının borsada 
belirlenmesi lazım. Alıcı ve sa-
tıcının bir araya gelmesi lazım. 
Yeni borsa kompleksimiz sa-
dece Adana’ya değil, tüm böl-
geye hizmet verecek nitelikte 
yapıldı. Bizler koltukların ge-
lip geçici olduğunu biliyoruz. 

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2
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ADANA BTÜ REKTÖRÜNDEN BORSAMIZA ZİYARET

A
dana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi (ABTÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet 
Tümay, Ticaret Borsamızı 

ziyaret ederek hem ‘hayırlı olsun’ 
dedi hem de Borsa Kompleksi 
hakkında bilgi aldı. Adana BTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tü-
may’ın ziyaretinde Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Şahin Bilgiç’in yanı 
sıra Meclis Başkanımız Osman 
Bağış, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Hamit Tezcan, Yasin Milli, Şahin 
Güneşer ve Genel Sekreterimiz T. 
Gökhan Öztürk hazır bulundular.

Adana BTÜ olarak bölgenin OD-
TÜ’sü, Boğaziçisi olma hedefinde 
olduklarını ifade eden Adana Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi (ABTÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, 
“Yeni yeriniz hayırlı, uğurlu olsun. 
Büyüme potansiyeliniz olduğunu 
biliyorum. Bu yapının Adana eko-
nomisine de yöneleceği kaçınılmaz 
görülüyor. Ben Adanalıyım. Adana 
Bilim Teknolojileri üniversitemi-
ze ben ‘Tüp Üniversite’ diyorum. 
ABTÜ çok gecikilmiş, geç elde edil-
miş bir üniversite. Şimdiye kadar 
Adana’da beş üniversite açılmış 
olmalıydı. ABTÜ olarak bölgenin 
ODTÜ’sü Boğaziçisi olma hedefin-
deyiz. 2016 yılında göreve başladı-
ğımızda 80 öğretim görevlimiz, bin 

civarında öğrencimiz vardı. İki yıl 
içerisinde seksene yakın öğretim 
görevlisi daha aldık. Üç bine yakın 
öğrencimiz oldu. Eğitimde önemli 
olan kaliteli, cevval öğretim üyesi 
olmasıdır. Biz bunu yakaladık. Tür-
kiye’de ilk 15’teyiz. Siber güvenlik 
alanında çok ciddi çalışmalar yapı-
yoruz. Ülkemizde teknolojik olarak 
güzel işler yapılıyor. İş dünyasıyla 
bir araya gelerek üniversitelerden 
neler beklediklerini tespit ederek 
çözüm üretmek istiyoruz.” dedi. 

Adana BTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Tümay’ın ziyaretinden 
mutlu olduklarını söyleyen Adana 
Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bil-
giç, “Adana’ya yakışır Türkiye’ye 
örnek bir Borsa Kompleksi yaptık. 
50 bin tonluk silolarımızla Lisans-
lı Depolarımız çalışıyor. İnşallah 
pamukta 50 bin tonluk Lisans-
lı Depoculukla devam edeceğiz. 
Bölgemizle alakalı ürünlerde gele-
ceğe çağ atlatacak hizmetlerimizi 

sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun yüzüncü yıldönümü 
olan 2023’te tarımsal hasıla iş-
lem hacminde 25 milyar TL hedef 
koyduk. Hedefimize ulaştığımızda 
hem Adanamıza hem bölge üreti-
cilerimize hem de ülke ekonomi-
sine ciddi katkı sağlamış olacağız. 

Gelişecek üniversite imajını taşı-
yorsunuz. Giderek gelişiyorsunuz 
da. Adınız gibi bilim ve teknoloji 
konusunda ülkemizin ufkunu aşa-
cağınız inancındayız. Biz ATB, 
ATO, ADASO ve AOSB olarak 
hem valimiz ve belediye başkan-
larımızla hem BTÜ hem ÇÜ rektö-
rüyle hem de STK’larla çok yakın 
diyalog içerisindeyiz. Bu birlikte-
liğin Adana için büyük kazanç ol-
duğunu düşünüyorum.” diye ko-
nuştu. Açıklamaların ardından ATB 
Başkanı Şahin Bilgiç, Adana BTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’ı 
borsa kompleksini gezdirerek bor-
sa işleyişi hakkında bilgi verdi.
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HÜRRİYET GAZETESİ’NDEN BORSAMIZA ZİYARET

H
ürriyet Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Va-
hap Munyar, köşe yazarı 
Erdal Sağlam, Hürriyet 

Gazetesi Adana Bölge Müdürü 
Erdal Fernergiz, Hürriyet Gazete-
si Adana Bölge Müdürlüğü’nden 
Gürcan Korkmaz, Sefer Levent 
ve Ceyhun Kuburlu ve Adana Sa-
nayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç 
Borsa Kompleksimizi ziyaret et-
tiler. Ziyaret sırasında Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
Meclis Başkanımız Osman Bağış 
ve ilgili personel heyete eşlik etti. 
Heyet sırasıyla Elektronik Alım-Sa-
tım Salonumuz, laboratuvarları-
mız ve lisanslı depolarımızı gezdi.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

Ç
ukurova Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Ta-
rım Ekonomisi Bölümü 
son sınıf öğrencileri 

Borsa Kompleksimizi ziyaret et-
tiler. Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Şahin Bilgiç ve Genel Sek-
reterimiz T.Gökhan Öztürk, 
Elektronik Satış Salonu, laboratu-
varlarımız ve lisanslı depolarımız 
hakkında öğrencilere bilgi verdiler. 



       ADANA TB

51

Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018      STRATEJİK AMAÇ 3.5.2

MÜSİAD HEYETİNDEN TİCARET BORSAMIZA ZİYARET

M
ÜSİAD Yönetim Kuru-
lu Üyesi Hikmet Köse, 
Adana Şube Başkanı 
Burhan Kavak, Adana 

Şube Başkan Yardımcısı Ömer 
Tekdemir ve beraberlerindeki he-
yet Adana Ticaret Borsamızın 
yeni hizmet merkezini ziyaret et-
tiler. Elektronik Satış Salonumuz, 
lisanslı depolarımız, laboratuvar-
larımızı gezerek bilgi alan heyete 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin 
Bilgiç, Meclis Başkanımız Osman 
Bağış ve ilgili personel eşlik ettiler.
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5
9.si düzenlenen ve ana 
konusu “Dijitalleşme ve 
E-ticaret” olan Türkiye Tek-
noloji Buluşması, TOBB ve 

Türk Ekonomi Bankası iş ortaklığı 
ile Turkcell ana sponsorluğunda, 
Adana Ticaret Borsası, Adana Ti-
caret Odası ve Adana Sanayi Oda-
sı ev sahipliğinde, Adana iş dünya-
sının önde gelen isimlerinin yoğun 
katılımıyla Seyhan Otel’de gerçek-
leşti. 3 Mayıs’ta gerçekleştirilen 
etkinlikte alanında uzman isimler 
tarafından dijital dönüşümün tam 
anlamıyla ne olduğu, ne gibi etki-
ler yarattığı, endüstrideki değişim-
ler, dijital güvenlik ve dijital dönü-
şüm yolları gibi konular işlendi.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları, TV 
moderatörü ve ekonomist Buse 
Biçer’in sunuculuğunda başladı. 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası 
Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Tica-
ret Odası Başkanı Atilla Menevşe 
ve Eticaret Merkezi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Merter Özdemir‘in 
yaptığı açılış konuşmalarının ar-
dından Ana Sponsor Konuşması 
bölümünde, Turkcell Kurumsal 

Pazarlama Direktörü Ömer Barba-
ros Yiş’in sunumuyla devam etti.
Ömer Barbaros Yiş’in sunumun-
dan hemen sonra Haberturk 
TV’den Buse Biçer’in mode-
ratörlüğünde “Endüstride Yeni 
Ufuklar” konusunu işlemek üze-
re Onur Turan, Ahmet Salih Er-
dem ve Ali Neli sahnede yer aldı. 
Endüstri 4.0’ın detaylarının iş-
lendiği panelden sonra ise Buse 
Biçer PTT Genel Müdür Yardım-
cısı Adil Zembat ile söyleşi yaptı.

Etkinliğin İkinci oturumunda ise di-
jital güvenlik konusunu tartışmak 
üzere düzenlenen panelde Halil 
Cem Burnaz, Cem Aslan ve Alper 
Abdilim yer aldı. Kısa bir kahve 
molasının ardından sektörün tec-
rübeli temsilcileri sunumlarını yap-
mak adına sahneye davet edildi.

Sırasıyla Sahibinden.com’un 
Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Boğaç Göncü, 
Hepsiburada Satış Geliştirme Mü-
dürü Ziya Kızıltan, Kariyer.net Tür-
kiye Satış Müdür Yardımcısı Didem 
Arıkan, Mikro Yazılım Satış Müdü-
rü Tolga Dokuzer ve TEK Kılavuz 
İş Geliştirme Yöneticisi Kerem Ak-
taş dijitalleşen dünyayı ve uzman-

lık alanlarını katılımcılara aktardı.

Konferansın öğleden sonraki otu-
rumunda düzenlenen “E-ihracat İle 
2023 Hedefleri” konulu panelde ise 
e-ihracat konusunda Türkiye’nin 
en önemli isimlerinden SefaMer-
ve CEO’Su Mehmet Metin Okur, 
SefaMerve Yönetim Kurulu Üye-
si Oya Okur Erciyeş ve TEB Giri-
şim Bankacılığı Müdür Yardımcısı 
Tahsin Bora Nemlioğlu Buse Biçer 
moderatörlüğünde bir araya ge-
lerek, yakın gelecekte Türkiye’de 
gerçekleşecek e-ihracat hedefleri 
ve yeni girişimlere tanınan fırsat-
lar konusunda katılımcılara bilgi 
vererek Türkiye’de dijital girişim-
ciliği nabzını katılımcılara anlattı.
Kapanışta bölümünde Tekno-
loji Buluşmaları’nın Kurucusu 
ve Eticaret Merkezi’nin CEO’su 
Merter Özdemir‘in yaptığı te-
şekkür konuşmasıyla 59.Türki-
ye Teknoloji Buluşmaları kon-
feransını tamamlamış oldu.

STRATEJİK AMAÇ 3.5.3
ÜST YÖNETİMİN BÖLGESEL/ULUSAL ve ULUSLARARASI TOPLANTI ve

ETKİNLİKLERE KATILIMI

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.3

TÜRKİYE TEKNOLOJİ BULUŞMALARI ADANA TOPLANTISI
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ÜRETİM VE İHRACATTA ADANA YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ

C
umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ada-
na’nın 24 Haziran’da 
tercihini yeniden hizmet 

siyasetinden kullanacağına inan-
dığını belirterek, “Önümüzdeki 
dönemde Adana için hayalleri-
mizi inşallah hep birlikte gerçek-
leştireceğiz. Adana’yı her alanda 
şaha kaldırmakta kararlıyız” dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, miting yapmak için geldiği 
Adana’da,  Çukurova bölgesinde 
faaliyet gösteren sanayici ve is 
adamlarıyla “Üretim ve İhracatta 
Adana Yıldızları Ödül Töreni’nde 
buluştu. Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakareci Ömer Çelik, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi 
Mahmut Demirtaş, Adana Millet-
vekilleri, TOBB Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Söz-
lü’nün de katıldığı törende ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Adana’nın hükümetlerimizin yap-
tığı tüm yatırımlara rağmen bir sü-
redir durgunlaştığının farkındayız. 
Adana şaha kalkacak ki bu bölge 
şaha kalksın. Onunla birlikte Tür-
kiye’de şaha kalksın. Yeni dö-
nemde Adana’yı her alanda şaha 
kaldırmakta kararlıyız. Çukurova 
gibi dünya çapında zenginliğe sa-

hip şehre patinaj yaptırmak, sa-
dece Adana’ya değil, Türkiye’ye 
de haksızlıktır” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada-
na’nın hükümetin yaptığı tüm yatı-
rımlara rağmen bir süredir durgun-
laştığının farkında olduklarını dile 
getirerek, “Demek ki Adana için 
daha çok şey yapmalıyız. Adana 
şaha kalkacak ki bu bölge şaha 
kalksın. Onunla birlikte Türkiye de 
şaha kalksın. Yeni dönemde Ada-
na’yı her alanda şaha kaldırmakta 
kararlıyız. Çukurova gibi dünya 
çapında bir zenginliğe sahip bir 
şehre patinaj yaptırmak sade-
ce Adana’ya değil Türkiye’ye de 
haksızlıktır.” dedi. Türkiye’de bir 
dönem sanayi denince ilk olarak 
Adana’nın akla geldiğini ve eski 
Türk filmlerinde büyük sanayici-
lerin hep Adana’dan geldiklerini 
hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: 

”Hani derler ya ‘Adam diksen 
adam yetişir.’ işte öylesine ve-
rimli topraklara sahip Adana’nın 
romanlara, filmlere, şiirlere konu 
olan bir tarım alt yapısı var. Un var, 
şeker var, yağ var, aslında helva 
da var. Şimdi bize düşen bu helva-
yı yeni katkılarla, yeni tatlarla süs-
leyip katma değerini artırmaktır. 
Önümüzdeki dönemde Adana için 

hayallerimizi inşallah hep birlik-
te gerçekleştireceğiz. Bu salonda 
bulunan kardeşlerim bunun aktör-
leridir. Adana’nın arayış döneminin 
bittiğine, 24 Haziran’da tercihini 
yeniden hizmet siyasetinden yana 
kullanarak şahlanış dönemini baş-
latacağına ben inanıyorum. Bu 
konuda en büyük desteği de siz 
iş dünyamızın kıymetli temsilcile-
rinden bekliyorum.” ”Türkiye’de 
yatırımlar mı durdu? Türkiye’de 
ticari hayat mı durdu? Neymiş? 
Kur. Ben bazen söylüyorum, çok 
açık net söylüyorum, arkadaşlar 
bu kur filan bunların hiçbirisi bizim 
geleceğimizi belirleyen şeyler de-
ğil. Bizim geleceğimizi biz belirle-
yeceğiz, biz. Onun için de diyorum 
ki eğer yastık altında hala dövizle-
rimiz varsa lütfen bu dövizlerimizi 
biz piyasaya sürelim. Bunları TL’ye 
bir defa çevirelim. Çünkü bizim ül-
kemizin gelirini, geleceğini biz Türk 
lirasıyla belirlemeliyiz. Bunun için 
de milli seferberlik diyorum ya işte 
bu milli seferberliği yapmamız la-
zım. Bize birileri provokatif eylem-
ler mi hazırlıyor, ekonomik harp mi 
ilan ediyor? Bize ekonomik harp 
ilan edene karşı bizim de gereği-
ni yapmamız lazım. İşte burada 
seferberliğe ihtiyacımız var, bunu 
yapmalıyız, bunu başarmalıyız. 
Bunu başarmazsak yazık olur.”

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.3
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Borsamızın da katkılarıyla düzen-
lenen “15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü Etkinlikleri”, Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
Meclis Başkanımız Osman Bağış 
ve Genel Sekreterimiz T.Gökhan 
Öztürk’ün katılımıyla vatandaşların 
yoğun ilgi ve coşkusuyla gerçek-
leştirildi. Merkez Park ‘ta oluşturu-
lan alanda düzenlenen ve şehitler 
için saygı duruşunda bulunulma-
sı, İstiklal Marşı’nin okunması ve 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programa Adana Valisi Mahmut 
Demirtaş, Adana Milletvekilleri Jü-
lide Sarıeroğlu, Mehmet Şükrü Er-
dinç, Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, 
Abdullah Doğru, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cum-
huriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ilçe 
belediye başkanları,    siyasi parti 
yöneticileri,  kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, şehit ai-
leleri ve yakınları,  gaziler ve aile-
leri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez Park’ı hınca hınç dolduran 
vatandaşların ellerindeki bayrak-
ları coşkuyla salladıkları etkinlikte, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki 
konuşması, canlı yayında izlendi. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi: ”15 Temmuz 
gecesi FETÖ’cü alçaklar karşısında 

kanlarıyla destan yazan, ezanımı-
za, bayrağımıza, bağımsızlığımıza 
sahip çıkan tüm şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Şüphesiz 
hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. 
Bugün hem derin bir kederi hem 
de büyük bir gururu aynı anda yü-
reğimizde hissediyoruz.Bu zafer, 
milletimizin direnişi yanında o gece 
tanklara, uçaklara meydan okuyan 
şehit ve gazilerimizin cesaretinin 
sonucudur. Bu millet, FETÖ eliyle 
Türkiye’nin hizaya sokulmasına, 
terbiye edilmesine, müstemleke-

cilerin uydusu haline getirilmesine 
izin vermemiştir. Ben bu milletin 
bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. 
Silah ve bomba seslerinin gecenin 
karanlığını deldiği o gece Türk mil-
leti cesareti, dirayeti ve mücade-
lesiyle bu topraklarda Çanakkale 
ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun 
halen diri olduğunu göstermiştir. 
15 Temmuz, Türk milletinin yeni-
den dirilişinin, şahlanışının, irade-
sine yönelik saldırılar karşısında 
tekrar kıyama kalkmasının adıdır.”

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.3
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TOBB YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TOPLANTISI

TOBB Yüksek Disiplin Kurulu 
toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Yüksek Disiplin Ku-
rulu Başkanı Şahin Bilgiç, Raportör 
Ersin Kaşka ile Üyeler Ahmet Emin 
Makasçı, Mehmet Şahin, Feridun 
Torunoğlu ve Ömer Gökhan Tun-
cer’in katılımıyla TOBB’da yapıldı.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.3
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TOBB AKREDİTASYON KURULU TOPLANTISI

O
da/Borsa Akreditasyon 
Sistemi çalışmalarının 
yürütülmesinden so-
rumlu olan Akreditasyon 

Kurulu, TOBB Akreditasyon Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim kurulu 
Sayman Üyesi Faik Yavuz başkan-
lığında toplandı.Toplantıya Ticaret 
Borsamızı temsilen Genel Sekre-
terimiz T. Gökhan Öztürk katıldılar. 
Toplantıda, Akreditasyon çalışma-
ları kapsamında yürütülen faaliyet-
ler, akreditasyon süreci, standardı 
ve yapılan revizyon çalışmaları hak-
kında Akreditasyon Kurulu Sek-
reterliğince bilgilendirme yapıldı.
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SÖKE TİCARET BORSASI İLE KARDEŞ BORSA OLDUK

A
dana Ticaret Borsa-
mız(ATB) ve Söke Ticaret 
Borsası (STB) imzaladık-
ları protokol ile ‘Kardeş 

Borsa’ oldular. Söke Ticaret Bor-
sası Başkanı Ahmet Nejat Sağel 
ve yardımcısı Melih Yavuz, STB 
Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, 
meclis üyeleri Ahmet Tuğrul Ba-
şer, Şefik Akarsu, Mustafa Toy-
ran, Yusuf Çelik Özbaş’ın yanı 
sıra Genel Sekreter Yalçın Ateş 
ile Akreditasyon Sorumlusu Hül-
ya Erman Aydoğan, Yeni Hizmet 
Merkezimizi ziyaret ederek ‘Kar-
deş Borsa’ protokolü imzaladı.

Kardeş Borsa protokolünü im-
zalayan Söke Ticaret Borsası 
Başkanı Ahmet Nejat Sağel, yap-
tığı açıklamada “TOBB Oda-Borsa 
Akreditasyon Sisteminde de yer 
alan, ilişkileri geliştirmek adına, 
Türkiye’nin iki büyük pamuk am-
barı olarak bilinen Adana ve Sö-
ke’de yerleşik borsalarımız Adana 
Ticaret Borsası ve Söke Ticaret 
Borsası arasında protokol imzala-
yarak kardeş borsa olduk. Dileriz 
ki borsalarımız arasında ekonomik 
ve insani ilişkileri güçlendirme ve 
hizmet kalite anlayışını paylaşma 
amacıyla girdiğimiz bu yol başa-
rıyla amacına ulaşır. Bir asrı aşkın 
geçmişi ile ülkemizin ikinci borsa-
sı olma niteliğine sahip ATB gibi 
bir borsa ile kardeş olmaktan çok 
memnun olduğumu belirtir, hepi-
mize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Söke Ticaret Borsasının 1966 
yılında kurulduğunu, 82 üye-
si bulunduğunu, işlem gören 

en önemli maddelerinin pamuk 
ve un olduğunu söyleyen Baş-
kan Sağel, Söke Ticaret Borsa-
sı hakkında kısa bilgide verdi.

ATB Meclis Başkanı Osman Ba-
ğış, meclis üyeleri Faruk Canatar, 
Ahmet Rende Şendağ, Abdullah 
Kaçar, Adnan Kaymaz, Seçil Sa-
rısoy, Mehmet Akif Coşgunoğlu, 
ATB Başkan Yardımcısı Sabahat-
tin Yumuşak, YK Üyeleri Hamit 
Tezcan, Şahin Güneşer, Yasin 
Milli, Genel Sekreter T. Gökhan 
Öztürk ve yardımcısı Hakan Kah-
yalar ile Ar-ge Birim Sorumlusu Dr. 
Kenan Boyacının hazır bulunduğu 
protokolde konuşan Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Ön-
celikle Adanamıza hoş geldiniz. 
Sizlerle ‘Kardeş Borsa’ olmaktan 
onur duyarız. TOBB’a bağlı tüm 
oda-borsalar gerçekten kardeş-
tir. Çok güzel bir birliktelik var. Bu 
birliktelikten büyük bir gücün doğ-
duğuna inanıyorum. Bu protokol 
ile hem Adana hem de Söke bölge 
ekonomisine büyük fayda sağla-
yacağına inanıyorum. Bu tanışma 

ve ‘Kardeş Borsa’ olmak insanları 
daha da yakınlaştırıyor. Gördüğü-
nüz gibi Adana’ya dev ve modern 
bir tesis yaptık. Bu imkandan tüm 
borsalarımızın faydalanmasını is-
tiyoruz. 9.4 milyar TL olan işlem 
hacmimizi 2023 yılında 25 milyar 
TL tarımsal hasıla hedefliyoruz. Ta-
rım ürünleri ile ilgili 50 000 tonluk 
lisanslı depolarımız var. Bu proje-
nin devamında bu rakam 125 000 
ton olacak. Pamuğun, Beyaz Altın 
diyarı olarak bir diğer hedefimiz 
de pamukta lisanslı depoculuk-
tur. Şuanda Türkiye’nin narenciye 
üretiminin %35’i Adana’da üretili-
yor. Bununla ilgilide narenciyede 
soğuk hava deposu projemiz var. 
Projelerimizi yaşama geçirmek 
için yönetim ve meclis üyelerimiz-
le büyük gayret içerisindeyiz” diye 
konuştu. İmzalanan protokolün 
ardından karşılıklı yöresel hedi-
yeler verildi. Adana Ticaret Bor-
sasının yeni binaları, Online Satış 
Salonu, Laboratuvarlar, tüccar 
ofisleri ile lisanslı depolar gezildi.

.

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.3
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ATB YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI

Adana Ticaret Borsası Yük-
sek İstişare Kurulu Üyeleri, 
Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Sn. Şahin Bilgiç başkanlığın-
da toplandı. Toplantıya Yüksek 

İstişare Kurulu üyelerinden İs-
mail Başaran (Amylum Nişasta), 
Mehmet Kaya (Mis Agro), Özden 
Özler (Özler Ziraat), Mehmet Be-
hiç Pakyürek (Pakyürek Tarım), 

Mehmet Şevik (Agrova Tarımsal 
Üretim), Muhammed Çalışkan 
(Çalışkanlar Pamuk), Mustafa Yeşil-
yaprak (Yeşilyaprak Tarım) katıldılar.

TİBOS TANITIM VE EĞİTİM TOPLANTISI

TOBB tarafından geliştirilen 
Ticaret Borsaları Otomasyon 
Sistemi’nin (TİBOS) tanıtım 

ve eğitimi, 27.11.2018 tarihinde 
Akdeniz, İç Anadolu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgelerinden tica-
ret borsalarının katılımıyla Adana 
Ticaret Borsamızın Yeni Borsa 
Kompleksi’nde gerçekleşti. TOBB 
Borsalar Müdürü Mühibbet Uludo-

ğan ve Genel Sekreterimiz T.Gök-
han Öztürk’ün konuşma yaptığı 
toplantıda yeni yazılımın içeriği ta-
nıtılıp, borsa çalışanlarının görüş-
leri alındı. Toplantıya Akdeniz Böl-
gesi Borsalarından Ceyhan Ticaret 
Borsası, Kozan Ticaret Borsası, 
Kadirli Ticaret Borsası, Osmaniye 
Ticaret Borsası, Kahramanmaraş 
Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret 

Borsası, Reyhanlı Ticaret Borsası, 
İskenderun Ticaret Borsası yetki-
lileri katıldılar. İç Anadolu Bölgesi 
Borsalarından Karaman Ticaret 
Borsası, Ereğli Ticaret Borsası ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bor-
salarından Gaziantep Ticaret Bor-
sası ve Nizip Ticaret Borsası yet-
kilileri de toplantıya iştirak ettiler.



       ADANA TB

59

Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ MÜCADELE TOPLANTISI

      STRATEJİK AMAÇ 3.5.3

Akdeniz Meyve Sineği ve tarım zararlılarıyla   toplu mücadele konusunda gerçekleştirilen 
çalışmalar ile planlanan projeler, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda 
tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç katıldı. 

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, İl Tarım ve 
Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve ilgililerin de katıldığı toplantıda; meyve ve sebze 
üretiminde önemli bir sorun olan Akdeniz meyve sineği mücadelesinde biyoteknik mücadele 
esaslı, çevreci ve sürdürülebilir yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla Çukurova Kalkınma 
Ajansı güdümlü proje desteğine başvurusu yapılarak ön mutabakatı imzalanan “BİO 
Teknik Araştırma ve Uygulama Merkezinin Kurulması” projesinin eş finansman çalışmaları 
değerlendirildi. 

Toplantı, Akdeniz meyve sineği ve tarım zararlılarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilmesi 
planlanan proje ve çalışmalar, ilaçlama tarihleri, biyoteknik tuzak asımı ve mücadelede gelinen 
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Ticaret Borsamız ve Adana Sanayi Odası işbirliğinde TSE Uzmanı Kadir Ya-
şar Efendioğlu tarafından her iki kurum personeline yenilenen TS EN ISO 9001:2015 Ka-
lite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi verildi.

      STRATEJİK AMAÇ 4.2

STRATEJİK AMAÇ 4.2
ETKİN BİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK ve

BORSANIN İNSAN KAYNAKLARINI GÜÇLENDİRMEK

TS EN ISO 9001:2015 EĞİTİMİ
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AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

Adana Ticaret Borsamızda, Adana İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’den Ara-
ma Kurtarma Teknisyenleri  Ali ELKAN ve İbrahim KAYIRALI tarafından Afet Bi-
linci Eğitimi verildi. Eğitim kapsamında; tehlike, risk ve ilk 72 saat kavramla-
rı, afete dönüşebilecek tehlikelerin neler olduğu, afetlerin öncesi ve sonrasında 
neler yapmamız gerektiği, afetler sırasında nasıl davranmamız gerektiği, “Afet Bilinci 
Kültürü”, zorunlu deprem sigortasının gerekliliği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

TUİK İSTATİSTİKİ VERİLERE ERİŞİM EĞİTİMİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Borsamız Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şahin Bilgiç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Bağış ve Ge-
nel Sekreter T.Gökhan Öztürk ile kadın personelimiz bir araya geldiler. Yö-
netim Kurulu üyelerimiz tarafından personellerimize gül verildi. Yönetim 
Kurulu üyelerimiz kadınının aile, toplum ve iş hayatı içerisindeki önemine vurgu yaptı.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI
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KURUMSALLAŞMA-KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

      STRATEJİK AMAÇ 4.2

Borsa Kompleksimizde yer alan Toplantı Salonumuzda; Yönetim Kuru-
lu, Meclis üyelerimiz ve personelimizin katılımıyla, Çukurova Üniversite-
si İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Arıoğlu’nun sunumuy-
la “Kurumsallaşma-Kurum Kültürü-Kurumsal Yönetim” konulu eğitim düzenlendi.

İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ

Ticaret Borsamızda Psikolog 
Hande Nacar Baş tarafından “İn-
ternet ve Teknoloji Bağımlılığı” ile 
ilgili personelimize eğitim verildi. 
Eğitim kapsamında konuşan Psi-
kolog Hande Nacar Baş, kullanı-
mı giderek artan sosyal medya 
kanallarının, genellikle kişilerin 
kendilerini değil, olmak istedik-
leri profilleri yarattıkları mecralar 
olmaları nedeniyle kişiyi gerçek 
kimliğinden uzaklaştırdığının altı-

nı çizdi. Bilgisayarınızın başında 
ya da telefon elinizde çok fazla 
zaman geçirdiğiniz için suçluluk 
duyuyorken bir yandan da bun-
dan büyük bir zevk almak ve bu 
duygular arasında gidip gelmek, 
tıpkı sigara ya da alkol bağımlılık-
ları gibi değerlendiriliyor. Zihinsel 
sağlık geçmişinin yanı sıra kişinin 
karakteristik yapısı ve bulunduğu 
çevrenin de bağımlılığa sebep 

olabildiğini belirten Psikolog Baş, 
teknoloji bağımlılığının gözle gö-
rülür diğer yansımalarının içe ka-
panıklık, sosyal yetenek kaybı, 
obezite, şiddet eğilimi, gizlilik ih-
lali, stres, sürekli dikkat dağınık-
lığı, boyun ve baş ağrıları, vücut 
duruş kusurları, başarısızlık ve er-
teleme hastalığı ve görme ve işit-
me kaybı olduğunun altını çizdi. 
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EKİP ÇALIŞMASI - TAKIM RUHU EĞİTİMİ

Borsamızda “Ekip Çalışması Takım Ruhu” ve “Etkili İletişim Yöntemleri” konularında eği-
tim düzenlendi. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yö-
netim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Muhammed Rahim Uddin tarafın-
dan verilen eğitim Borsamız Toplantı Salonu’nda personelimizin katılımıyla gerçekleşti.
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Türkiye sınırlarını çevreleyen 
mihrakların bertaraf edilmesi için 
‘Zeytin Dalı’ operasyonunun ge-
rekli olduğunu söyleyen TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Adana Tica-
ret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 
“Askerimiz sınırlarımızı korumak 
için canla başla nasıl mücadele edi-
yorsa biz de aynı mücadeleyi eko-
nomik alanda yapmalıyız.” dedi.

CANATAR:”BİRLİĞİMİZİ BOZ-
MAYA ÇALIŞANLARI ŞİDDETLE 
LANETLENİYORUM”
58. olağan meclis toplantısının 
açılışında Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başlatmış olduğu ‘Zeytin Dalı’ 
operasyonunun meşru müdafaa 
olduğunu söyleyen ATB Meclis 
Başkan Yardımcısı Faruk Cana-
tar, “Kanlarıyla, canlarıyla ülkemizi 
savunan kahraman Türk ordumu-
zun bu operasyondan başarıyla 
çıkacağına inancım tamdır. İsim 
değiştirerek kirli terör oyunlarıyla 
birlik ve bütünlüğümüzü bozma-
ya çalışanları şiddetle lanetliyo-
rum. Hepimiz ticaret erbabıyız. 
Bu operasyonun piyasayı olum-
suz etkilememesi tesellimizdir. 
Rahmetle andığımız şehit sayımı-
zın artmaması dileğimle yaralıla-
rımıza acil şifa diliyorum.” dedi.

BİLGİÇ:”HAKLI MÜCADELE-
MİZDE ASKERİMİZ GEREKLİ 
TEMİZLİĞİ YAPACAKTIR”
2018 yılının 2017 yılından daha iyi 
olması temennisi ile gündem ge-
reği konuşmasına başlayan TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ti-
caret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 
“Yıllardır ülkemizin ve milletimizin 
güvenliğiyle alakalı başımıza bela 
olan terör örgütlerine karşı düzen-
lenen ‘Zeytin Dalı’ operasyonuyla 
ülkemiz temize çıkacaktır. Dileği-
miz ülke sınırlarımızı çevreleyen bu 
odakların bir an önce bertaraf edil-
mesi ve Mehmetçiklerimizin evleri-
ne dönmesidir. Türkiye’mizin hem 
istikbaline hem istiklaline kaste-
den terör örgütleriyle verilen hak-
lı mücadelede, askerimiz gerekli 
temizliği yaparak sınır bölgesinde 
huzuru sağlayacaktır. Bu uğurda 
vatanı milleti için şehit olan meh-
metçiklerimize Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyorum. Gazilerimizin de 
en kısa sürede ayağa kalkmaları-
nı diliyor, geçmiş olsun diyorum.

BİZİM DE ÜZERİMİZE DÜŞEN 
BU ÜLKENİN EKONOMİSİNİ 
KALKINDIRMAKTIR
Türk Milleti’nin kahramanlıklarını 
tüm dünyanın bildiğini, geçmişte 
de bugünde de üzerine düşeni en 
güzel şekilde yaptığını ifade eden 

Başkan Bilgiç, “İş hayatı olarak bi-
zim de üzerimize düşen bu ülkenin 
ekonomisini kalkındırmaktır. Türk 
ekonomisi sağlam durmaktadır. 
Ülke olarak çok güzel bir birliktelik 
sergiliyoruz. Herkes güven duygu-
su içerisinde. Bizim de Ticaret Bor-
sası olarak daha gayretli çalışarak 
en güzel katkıyı sunmamız gerekir. 
Askerimiz sınırlarımızı korumak 
için canla başla, yılmadan yorul-
madan nasıl mücadele ediyorsa 
biz de aynı mücadeleyi ekonomik 
alanda yapmalıyız. Daha çok üre-
tip daha çok ihracat yapmalıyız. 
Kimse Türk Milleti’ni ordusuyla im-
tihan edemez. Güçlü ordumuz hak 
edene hak ettiğini verir. Bunu da 
tüm dünya biliyor.” diye konuştu.

      STRATEJİK AMAÇ 4.4

STRATEJİK AMAÇ 4.4.1
DÜZENLİ OLARAK TÜM YÖNETİCİ ve ÇALIŞANLARA KURUMSAL 
YÖNETİM ve UYGULAMALARI KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMESİ

EKONOMİK KALKINMA KONUSUNDA BİLGİLENDİRME
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BORSA KOMPLEKSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

T
OBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Adana Ticaret 
Borsası Başkanı Şahin 
Bilgiç, TOBB’a bağlı oda 

borsaların altı ay ertelenen seçim-
lerinin Nisan 2018 ayında yapıla-
cağını söyledi. ‘Zeytin Dalı’ ope-
rasyonunda vatan için canını veren 
Mehmetçikler için Fatiha okutarak 
meclis gündemini açan ATB Mec-
lis Başkanı Sabahattin Yumuşak, 
“Meclis olarak ordumuzun başarılı 
olmasını kalpten diliyoruz” dedi.

BİLGİÇ “İYİ İZ BIRAKTIK”
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Bor-
sasının Şubat ayı olağan meclis 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
“TOBB’a bağlı oda borsaların altı 
ay ertelenen seçimleri Nisan ayın-
da yapılacak. Üyelerimizin tevec-
cühlerine inşallah tekrar mazhar 
olup, hizmet kervanımıza ara ver-
meden devam edeceğiz. Başarılı 
olacağımıza inanıyorum. Yönetici-
liğini yaptığımız bu yerler hizmet 
açısından önemli yerlerdir. Şehrin 
kanaat önderlikleri olan bu gö-
revleri layıkıyla yapmak için çoğu 

zaman kendi işlerimizden daha 
fazla çalışıp çaba gösteriyoruz. Bu 
çalışmalarımıza en hassasiyetle 
gayret göstererek destek olan yö-
netimimize ve meclisime teşekkür 
etmek istiyorum. Yaklaşık 5 yıllık 
bu dönemde yaptığımız çalışmalar 
ve projelerle çok iyi iz bıraktık. Bu 
gayretlerimiz boşa gitmeyeceğine 
olan inancım tamdır. Takdire şayan 
gördüğüm bu çalışmalara bundan 
sonraki dönemde de aralıksız ola-
rak devam ederek gideceğiz.”

“BORSA KOMPLEKSİMİZ 
MART AYINDA AÇILACAK”
Başkan Bilgiç, “Tarım ve tarıma 
dayalı sanayinin  en gelişmiş ve 
potansiyeli yüksek illerin başında 
Adanamız geliyor. ATB yüzyılı aş-
kın süredir tarıma ve tarıma dayalı 
ticarete önderlik yapmıştır. Adana 
da pamuk ticaretinin başlaması 
1875’li yıllara dayanıyor. Böyle ta-
rihi ve köklü geçmişi olan Adana 
Ticaret Borsasının bu başarılı ça-
lışmaları tabi ki donanımlı vizyoner 
yöneticilerle yapılabilir.  Bizlerde 
gecemizi gündüzümüze katarak 
en iyi hizmeti vermeğe çalıştık. 
ATB’nin yüzüncü yılına uygun 

projeksiyonumuzu yaptık. ATB Li-
sanslı Depolarını, Elektronik satış 
Salonunu, Akredite ve Yetkili Sınıf-
landırıcı Laboratuvarlarıyla beraber 
Mart ayı içerisinde açılışını üyeleri-
mizle hep beraber yapacağız. Tür-
kiye ye örnek olacak bu projemizle 
gerçek Ticaret borsacılığın ne ol-
duğunu tüm Türkiye görecektir.”

“DESTEKLER EKİM SEZONUN-
DAN ÖNCE AÇIKLANMALI”

Başkan Bilgiç, “İşlem hacminde 
2017 yılı için koyduğumuz hedefin 
üzerine çıktık. 2025  Yılına projek-
siyonumuz tarımsal hasıladaki he-
defimizi 25 milyar liraya çıkarabil-
mektir. Bu hedefimiz İhracatımızı 
da olumlu etkileyecek tarzda ge-
lişme sağlayacaktır. Devletimizin 
üreticilere olan desteğini olumlu 
buluyorum. Pamuk ekim sezonu 
başlamadan insanların önünü gö-
recek tarzda desteklerin belirlen-
mesi çok önemli. İnsanların ürün 
planlaması yapmaları için destekler 
geç açıklanmamalıdır. Bu hassasi-
yetlerinden dolayı hükümetimize 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, 72 dönümlük komp-
leks alanındaki yeni hizmet binala-
rına taşındıklarını, 2017 yılında 9.4 
milyar lira olan ATB işlem hacmini 
25 milyar liraya çıkarmayı hedefle-
diklerini söyledi.

“ÜRETİCİ ÜRÜNÜNÜ ANINDA 
SATABİLİYOR”
Başkanlığını Osman Bağış’ın yap-
tığı ATB 2. Olağan meclis toplantı-
sında konuşan Adana Ticaret Bor-
sası Başkanı Şahin Bilgiç, “2014 
Mayıs ayında temelini attığımız 
Adana Ticaret Borsası komplek-
sini Türk tarihinin dönüm noktası 
olan 29 Mayısta faaliyete geçirdik. 
72 dönümlük büyük ve modern 
bir kompleks oldu. Adana, Türki-
ye’ye örnek olan güzel bir tesise 
kavuştu. Yeni Hizmet Binalarımız 
üyelerimize, üreticilerimize, bölge-
mize ve Adanamıza hayırlı olsun. 
Lisanslı depolarımız yoğun bir şe-
kilde buğday alımı yapıyor. Lisanslı 
Depoculuk Platformumuzdan sa-
dece ATB Lisanslı depoları değil, 
bölgedeki diğer lisanslı depolara 
da hizmet vermeye başladık. Üre-
ticiler Lisanslı Depoya teslim ettiği 
ürünü anında satabiliyor. Üreticile-
rimiz ve üyelerimiz alın terlerinin ve 
emeklerinin karşılıklarını almanın 
mutluluğunu yaşıyorlar. 2017 yılın-
da 9,4 milyar lira olan Adana Tica-

ret Borsasının işlem hacmini yeni 
mekanımızda kısa bir zaman dili-
minde 25 milyar TL’ye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Emek ve gayreti olan 
bütün arkadaşlara çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

“TÜM ÜRÜNLERDE ALTIN YIL 
YAŞARIZ ÜMİDİNDEYİM”
Adana için daha güzel neler ya-
pabilirizin arayışında oldukları-
nın altını da çizen Başkan Bilgiç, 
“Buğday hasat dönemini yoğun bir 
şekilde geçiriyoruz. Ürününü Li-
sanslı depolara teslim eden üreti-
cilerimiz satmak isterse anında pa-
rasını alıyor. Bekletmek isterse de 
Elektronik Ürün Senetlerini (ELÜS) 
alıp mutlu bir şekilde lisanslı de-
polardan ayrılıyor. Hükümetimizin 
lisanslı depolara ürünlerini koyan 
üreticilere verdiği haklardan fay-
dalanıyor. Turfanda Karpuz baş-
ladı. Soğan, patates bitmek üzere. 
Çok şükür üretilen ürünlerden bu 
yıl üreticilerimiz emeklerinin karşılı-

ğını alıyor. Bu yıl tüm ürünlerimizde 
altın yılı yaşarız ümidindeyim. Pa-
muk eski güzel(Beyaz altın)günle-
rine geri dönüyor. Dünya pamuk 
fiyatları iyi durumda. Türkiye’de 
pamuk üreticisinin yüzü gülecek-
tir. Mısır fiyatları da iyi noktalarda 
bulunuyor.”

“24 HAZİRAN SONRASI GÜÇ-
LÜ HÜKÜMET SİSTEMİNİN KU-
RULMASI DİLEĞİM”
Başkan Bilgiç, “Türkiye çok hızlı 
bir seçim dönemine girdi. 24 Ha-
ziran da ülkemize hayırlı olacak 
sonuçlar çıkar. Cumhurbaşkanı 
ve milletvekillerinin seçileceği bu 
seçim bizlere yakışır şekilde olur. 
Ülkemiz hem içeride hem dışarıda 
hem ekonomik hem de siyasi ola-
rak ciddi kıskaç ve baskı altında. 
İnşallah 24 Haziranda tüm bunla-
rın önüne geçecek tarzda güçlü 
bir Cumhurbaşkanlığı ve hükümet 
sistemi kurulur.
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“İSTİKRAR ve GÜVEN 
İÇERİSİNDE YOLUMUZA 
DEVAM ETMELİYİZ”
ATB Meclis Başkanı Osman Ba-
ğış ve YK Başkanı Şahin Bilgiç, 
olağan meclis toplantısında yap-
tıkları açıklamada “Türkiye seçi-
mini yaptı. Bundan sonra istikrar 
ve güven içerisinde yolumuza 
devam etmeliyiz. Türkiye’nin aya-
ğa kalkması için iş dünyası ola-
rak kurulacak hükümet ile her 
türlü işbirliğine hazırız” dediler.

BAĞIŞ, “TÜRKİYE GÜÇLÜ 
VE SAĞLAM BİR GELENEĞE 
SAHİP”
Adana Ticaret Borsası 3. mec-
lis toplantısının açılışında üye ve 
üreticiler için borsa standartlarını 
yükselttiklerini ifade ederek birçok 
yeniliğe imza attıklarını söyleyen 
ATB Meclis Başkanı Osman Bağış, 
“24 Haziran seçimlerinin ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 
güçlü ve sağlam bir geleneğe sa-
hip olduğunu bir defa daha ortaya 
koydu. Milletimizin teveccühünü 
kazanan Cumhurbaşkanımızı ve 
Cumhur ittifakını tebrik ediyorum. 
Cumhurbaşkanlı hükümet siste-
minin ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bu yeni sis-
tem ülkemizde istikrar ve güvenin 
daha da güçlenmesini sağlayarak 

ülkemizi 2023 hedeflerine rahat 
bir şekilde ulaşmasını sağlayacak-
tır. Adana’dan seçilen milletvekil-
lerinin Adanamıza en iyi hizmeti 
yapacakları inancımla Adana’nın 
gelişmesi, ekonomik anlamda kal-
kınması için her zaman birlik, be-
raberlik içerisinde çalışmaya hazır 
olduğumuzu belirtiyorum.” dedi.

BİLGİÇ, “TÜRKİYE 
HEDEFLERİNE ULAŞACAK 
HIZLI KARARLAR ALMALI”
Gündem gereği söz alan Ada-
na Ticaret Borsası Başkanı Şa-
hin Bilgiç, “24 Haziran seçimle-
rini geride bıraktık. Türkiye’nin 
güçlü bir demokrasi kültürünün 
olduğunu bütün dünyaya gös-
terdi. Türk Milleti tartışmaya ma-
hal olmayacak şekilde iradesini, 
sandığa yansıttı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ve TBMM’de görev yapa-
cak 600 milletvekilini ATB Mecli-
si adına kutlayan Başkan Bilgiç, 
“Yeni hükümetimizin ülkemizi 
dünyada ki diğer ülkeler karşısın-
da başarılı çalışmalara imza at-
masını diliyorum. Türkiye iş haya-
tı her zaman istikrardan yanadır. 
İstikrarın sağlanması ekonominin 
önünü açacaktır. Türkiye seçi-
mini yaptı. Bundan sonra istikrar 
ve güven ile ekonominin canla-
narak Türkiye’nin ayağa kalkma-
sı lazım. Türkiye’nin ekonomisini 
canlandıracak iş insanları olarak 
bizler üzerimize düşeni yapıyo-
ruz. Türkiye’nin vizyonuna, he-
deflerine ulaşacak hızlı kararların 
alınmasını bekliyoruz. Kurulacak 
hükümetten beklentilerimiz var. İş 
hayatında kolaylıklar sağlandığın-
da yatırımların önü açılır. Yabancı 
sermaye Türkiye’ye gelir. Bu da 
güven ve istikrarla sağlanır.” dedi.
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SÜNE İLE BİYOLOJİK MÜCADELE

ŞAHİN BİLGİÇ, “SÜNE 
MÜCADELESİNDE %90 BAŞARI 
SAĞLANDI”

Adana Ticaret Borsası(ATB) 
Başkanı Şahin Bilgiç, yaptıkla-
rı süne ile biyolojik mücadelede 
yemlik olan buğdayların ekmek-
lik kalitesine ulaştığını ve rekol-
tesinin yükseldiğini söyleyerek 
“Yüzde 90 başarı sağlandı” dedi.

BAĞIŞ, “İLK 500’LER GİRECEK 
SANAYİCİLERİMİZİN ARTMASI-
NI DİLİYORUZ”

Adana Ticaret Borsası (ATB) 4. 
olağan meclis oturumunda ata-
nan bakanlar kuruluna başarılar 
dileyen Meclis Başkanı Osman 
Bağış, yaptığı konuşmada “Ba-
kanların çoğunun iş adamlarından 
olması ülkemizi daha iyi noktala-
ra getireceği inancındayım. Ada-
namızdan seçilen vekillerimizin 
meclisteki komisyonlara seçilmesi 
sevindiricidir. Ayrıca aralarından 
meclis üyemiz Hamit Tezcan’ın 
da bulunduğu İstanbul Sanayi 
Odası’nın açıklamış olduğu ikinci 
500’e giren 13 Adana sanayicimi-
zi kutluyor bu sayının önümüzdeki 
dönem artmasını diliyoruz” dedi.

BİLGİÇ, “ÇÖZÜM 
ÜRETEBİLECEK KARARLAR 

İŞ DÜNYASINI BAŞARIYA 
GÖTÜRÜR”
Gündem gereği konuşan Adana 
Ticaret Borsası Başkanı Şahin 
Bilgiç, “24 Haziran seçimleri sonrası 
Cumhurbaşkanlığı  Hükümet 
sistemiyle Türkiye yeni bir döneme 
girdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sistemi Türk Demokrasisine hayırlı 
olsun. Türkiye’nin meselelerine 
çözüm üretebilecek kararlarla iş 
dünyasını başarıya götürürler. 
Millet olarak uzun yıllardır sıkıntısını 
çektiğimiz hantal bürokratik yapının 

son bularak ülkemizin gelişmesine, 
ekonomimizin hızlı ve sağlıklı 
büyümesine, yatırımların daha hızlı  
olmasına ciddi katkılar sağlayan 
kararlar alınacağına inancım 
tamdır. Başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere bakanlar kurulunda 
görev alan bakanlarımıza başarılar 
diliyorum. Onların başarılı olması 
ülkemizin sadece içeride değil 
dışarıda da dik duruşuyla güçlü 
bir devlet olduğunu tüm dünyaya 
göstermek için bir şans olacaktır.”
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ÇUKUROVA TARIMIN LABORATUVARIDIR

ATB 5. Olağan meclis toplantısın-
da konuşan Adana Ticaret Borsası 
Başkanı Şahin Bilgiç, “Bereket-
li topraklarıyla Çukurova tarımın 
laboratuvarıdır. Çünkü Çukuro-
va’da üretilen bütün ürünler Tür-
kiye’ye örnek olmaktadır” dedi.

BAĞIŞ, “BÜYÜK TÜRKİYE 
YOLUNDA İLERLEYECEĞİMİZE 
İNANCIM TAMDIR”
Ağustos ayının Türkiye tari-
hinin önemli aylarından oldu-
ğunu ifade eden ATB Meclis 
Başkanı Osman Bağış, açtığı 
meclis oturumda şunları söyledi;
“Türklerin Anadolu’ya girişi Sul-
tan Alpaslan tarafından kazanılan 
zaferle başlamış, ülkemizi işgal 
etmeye çalışan İngiliz, Fransız 
ve Yunanlıları Büyük Türk Lide-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk, 30 
Ağustos’ta büyük taarruzla yur-
dumuzdan atmıştır. Ne yazık ki 
topraklarımızı bir türlü işgal etme-
yi başaramayan emperyalist güç-
ler bu Ağustos ayında ekonomik 
olarak ülkemize saldırmış, hükü-
metimizin aldığı kararlı tutumla 
bertaraf olmuşlardır. Türk Milleti-
nin birlik ve beraberlik içerisinde 
dayanışmasıyla kötü günleri atla-
tıp Büyük Türkiye yolunda ilerle-
yeceğimize inancım tamdır” dedi.

BİLGİÇ, “SIKINTILI DÖNEMİ 
AVANTAJA ÇEVİREBİLİRİZ”
Çukurova toprakları bütün ürünleri 
yetiştirecek nitelikte olduğundan 
tarımın laboratuvarı konumun-
da olduğunu ifade eden Adana 
Ticaret Borsası Başkanı Şahin 
Bilgiç, “Çünkü Çukurova’da üre-
tilen bütün ürünler Türkiye’ye ör-
nek olmaktadır. Lisanslı depoların 
önemini buğday ve mısır da ya-
şadık. Piyasaların dengelenmesi, 
fiyatların üretici lehine korunması 
ve fiyat istikrarı açısından şuan iş-
levini tam olarak yapıyor. Lisanslı 
depoya girip, ELÜS (Elektronik 
Ürün Senedi) oluşan ürünlerin pi-
yasaya arzı yapıldığı zaman hem 
piyasalardaki dalgalanmalar hem 
dünya ve Türkiye’deki ekonomi 
sıkıntısı tarım ürünlerine olan ilgiyi 
arttırdı. İthal edilen ürünler de içe-
riye yönelme var. Bu da ülkemize 
ciddi bir avantaj sağlayacaktır. 

Çukurova toprakları bütün ürün-
leri yetiştirecek niteliktedir. Bu 
avantajları kullanacak tarzda hü-
kümetimiz uyguladığı politikalarla 
inşallah uzun vadede de üreticinin, 
ticaret erbabının yanında olabile-
cek kararlar aldığı takdirde sıkın-
tılı dönemden avantajla çıkarız.”

“YAŞANAN KAOS ORTAMINI 
BİRLİKTELİKLE ORTADAN 
KALDIRIRIZ”
Başkan Bilgiç, “Dış güçler eski-
den koltuklarının altında olarak 
gördükleri Türkiye’yi gelişen eko-
nomiler içerisinde dünyada var-
lığını hissettirince birçok alanda 
kıskaca alınmaya çalışılıyor. Bir 
sürü badiren geçen Türk halkı-
nı yıldıramaz. Bu planlı, sistemli 
olarak uygulanmaya çalışılan ül-
kemiz üzerindeki bu kaos orta-
mını hep birlikte kaldıracağız.”
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KOBİ DESTEK KREDİSİ

ATB Meclis toplantısında konu-
şan Adana Ticaret Borsası Baş-
kanı Şahin Bilgiç, “Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğün-
de yürütülen çalışmalar sonucu 
KOBİ Destek (Nefes) Kredisi için 
8 bankayla anlaşma sağlandığını, 
üyelerinin bundan yararlanması 
gerektiğini, nefes aldıracak avan-
tajlarının çok olacağını söyledi.

OSMAN BAĞIŞ, “TÜRKİYE’NİN 
DAHA FAZLA ÜRETMESİ 
GEREKİR”
Adana Ticaret Borsası 6. Ola-
ğan meclisi toplantısını açan ATB 
Meclis Başkanı Osman Bağış, 
Eylül ayında piyasalarda en çok 
döviz dalgalanmalarından kay-
naklı sıkıntıların konuşulduğun-
dan söz ederek özellikle tarımsal 
ürün olan mısır, arpa, buğday fi-
yatlarındaki büyük yükselişlerin 
etkisiyle un ve yem fiyatların-
da ciddi artış olduğunu söyledi.

Türkiye’de üretilen tarımsal ürün-
lerin ihtiyacı tam olarak karşılama-
dığından da söz eden ATB Meclis 
Başkanı Osman Bağış, “80 milyon 
nüfusu, 4 milyona yakın Suriyeli 
mültecisi ve 30 milyona yakın turis-
ti ağırlayan Türkiye’nin daha fazla 
üretmesi gerekir. Bunun için ülke-

taksitle geri ödenebilecek kredinin 
toplam süresi 18 ay olacaktır. Kul-
landırılacak kredinin brüt faiz oranı 
aylık % 1,85 olarak belirlenmiştir. 
Üyelerimizin krediye başvurabil-
meleri için öncelikle Adana Tica-
ret Borsamızdan, açıklama olarak 
“KOBİ Destek (Nefes) Kredisi 
başvurusu içindir.” ibareli faaliyet 
belgesi almaları gerekmektedir.” 

“BAKANIMIZIN KİMYEVİ GÜB-
RELERDEKİ %15 İNDİRİMİNİ 
OLUMLU BULUYORUZ”
Yaşanan fiyat artışıyla alakalı Ta-
rım Bakanının kimyevi gübreler-
de %15 indirim yapmasını olumlu 
bulduklarını da ifade eden Başkan 
Bilgiç, “Bu bir müjdedir. Tarımla 
alakalı diğer girdilerinde bakanlığı-
mızın bu tür uygulamalara devam 
etmesi lazım. Çünkü Türkiye’nin 
her bölgesinde hem üreticilerimi-
zin hem de tacirimizin sıkıntı ya-
şadığı bir gerçektir. Tüm oda-bor-
salarla yakın irtibatımız olduğu için 
bütün sorunları biliyoruz. İnşallah 
tez zamanda bu olumsuzluklar-
dan kurtuluruz” diye konuştu.
 

mizdeki sulanabilir tarım arazileri-
nin biran önce suyu kavuşturulması 
ve üretim arttırılması kaçınılmazdır. 
Çiftçinin, üreticinin alın terinin kar-
şılığı zamanında verilmeli ve ürün 
destekleri arttırılmalıdır. Tohum, 
mazot ve gübre gibi ürünlerde cid-
di indirimler sağlanmalıdır” dedi.

ŞAHİN BİLGİÇ, “KOBİ DESTEK 
KREDİSİNDEN YARARLANIN”
Pamuk, soya, mısır ve ayçiçeğin-
de üreticilerin yüzünün güldüğü-
nü söyleyen ATB Başkanı Şahin 
Bilgiç, “Tarımda sürdürülebilirli-
ği ile bölgemiz ekonomiye ciddi 
katkılar sağlamaktadır. Ülke eko-
nomisinin sıkıntılı geçtiği bu gün-
lerde Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) önderliğinde KOBİ 
Destek Kredisi ile daha önce ya-
şama geçirdiğimiz ‘Nefes’ kredi-
sinin devamı olarak KOBİ’lerimize 
cansuyu olabilecek sistemi sekiz 
banka ile anlaşarak sürdürüyoruz. 
Finansa erişmenin zorluklarını he-
pimiz yaşıyoruz. Bundan mutlaka 
yararlanılması lazım. 200.000.-TL 
(İkiyüzbin Türk Lirası) üst limitli, 6 
ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit 

      STRATEJİK AMAÇ 4.4



       ADANA TB

71

Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018      STRATEJİK AMAÇ 4.4

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE

Ticaret Borsamızda Ekim Ayının 
Olağan Meclis Toplantısı ger-
çekleşti. 7. Olağan Meclis top-
lantımızda konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şahin Bilgiç, 
“Tohumun toprakla buluşacağı 
aya girdik. Üretici tohumunu top-
rağa ekmeden tarımda planlama 
yapılarak devlet hangi ürüne ne 
kadar destek vereceğini açıkla-
malıdır” dedi. Meclis Başkanımız 
Osman Bağış, açtığı oturumda 
Türkiye’nin stratejik ürünü olan 
buğdayda 2019 yılında sıkıntı ya-
şamamak için desteğin 25 kuru-
şa çıkarılması gerektiğini söyledi.

BAĞIŞ, “BUĞDAY DESTEĞİ 25 
KURUŞA ÇIKARILMALIDIR”

İş dünyasının hedefinin büyüyen 
Türkiye yolunda ilerlemeye de-
vam etmek olduğunu ifade eden 
ATB Meclis Başkanı Osman Ba-
ğış, açtığı oturumda Türkiye’nin 
stratejik ürünü olan buğdayda 
2019 yılında sıkıntı yaşamamak 
için desteğin 25 kuruşa çıkarılması 
gerektiğini söyleyerek ihracatı her 
geçen yıl artan tekstilin hammad-
desi pamuğu çırçırlayan fabrika-
ların sigorta yapılamaması konu-
sunda da ilgili bakanlığın devreye 
girerek sorunu çözmesini istedi. 

BAĞIŞ, “ÜRETİCİ MALINI GÖ-
NÜL RAHATLIĞIYLA LİSANS-
LI DEPOLARA GETİREBİLİR”

Lisanslı Depoların önemini, fayda-
larını her zaman dile getirdiklerini 
de söyleyen Başkan Bilgiç, “Üre-
tici ve ürününü lisanslı depoya 
koyacak tacirlerin lehine destekler 
artıyor. Destekler Resmi Gazete-
de yayınlanarak hayata geçti. Bu 
destekler nelerdir; zaten ürününü 
lisanslı depolara koyan üreticileri-
miz kira ödemiyor, stopajdan ya-
rarlanıyordu. Şimdi ise ton başına  
25 TL nakliye desteği, kamyon ba-
şına 25 TL’de analiz desteği var. 
Böyle olunca hem Ticaret Borsa-
larının Yetkili Sınıflandırıcı Labo-
ratuvar Hizmetleri hem de özel 
sektörde bu hizmeti veren yerler 
emeğinin karşılığını alacak. Üreti-

cilerimizden ürününü saklama ko-
şulları en uygun olan lisanslı depo-
lara getirirken zahmet çekmeden 
gönül rahatlığıyla getirebilecektir.”

“ENFLASYONLA TOPYEKÜN 
MÜCADELEYE DESTEK VE-
RENLERE TEŞEKKÜR”

Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
konusuna da değinen Başkan Bil-
giç, “Ülke ekonomisinin canlanma-
sı için hayata geçirilen Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele çağrımıza 
cevap veren ve en az %10 indi-
rim yaparak katkı sağlayan üyele-
rimize sonsuz teşekkür ediyorum. 
Önümüzdeki günlerde de bu çağ-
rımıza destek verecek üyelerimizin 
sayılarının artarak çoğalacağına 
inancım tamdır” diye konuştu.
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TOBB NEFES KREDİSİ

ATB Meclis toplantısında konuşan 
Adana Ticaret Borsası Başkanı 
Şahin Bilgiç, “Üreticiyi ayakta tuta-
cak yollar bulunmalı aksi takdirde 
2019 yılı daha sıkıntılı geçer” dedi.

OSMAN BAĞIŞ, “ÜRETİCİYE 
HER TÜRLÜ DESTEK 
VERİLMELİ”
8. Olağan ATB Meclis toplantısının 
açılışını yapan Meclis Başkan Os-
man Bağış, ülkede bir ok ürünün 
fiyatının arttığından vatandaşın 
haberi dahi olmaz iken tarım ve 
tarım ürünlerindeki fiyat artışının 
hemen fark edildiğini söyleyerek 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ta-
rım ürünlerinin üretim planlamasını 
yaparken ülkenin ihtiyacını karşıla-
yacak şekilde planlar yapmasını ve 
üreticiye her türlü desteğin veril-
mesinin zorunlu olduğunu söyledi. 

ŞAHİN BİLGİÇ, “KOBİ DESTEK 
KREDİSİNDEN YARARLANIN”
Gündem gereği söz alan Adana 
Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bil-
giç, “Bölgemizde büyük oranda 
kaliteli ürün yetiştirilmektedir. Ye-
tiştirilen kaliteli ürünlerde iç piya-
sa ve ihracatta kıymetlendirilerek 
satılmalıdır. Dövizin yükselişi ülke-
mize ciddi dalgalanma meydana 
getirdi. Üreticinin kullandığı zirai 
ilaçlar, gübreler ve petrollerde cid-

Kobi Destek Kredisine ilave bir 
desteğin daha verildiğini de ha-
tırlatan Başkan Bilgiç, “Piyasa fa-
izlerine göre çok uygun olan bu 
kredileri kullanmayan üyelerimiz 
bu destekten mutlaka yararlan-
sın. Bankalarla yapılan anlaşma 
gereği bir nefes daha alsınlar. Bu 
krediden yararlanmak isteyen 
üyelerimiz bize ulaşırlarsa ken-
dilerine yardımcı oluruz.” diye 
konuşan Başkan Bilgiç, Cuma 
Günü Sheraton Otelde yapılacak 
TOBB ve Türkiye Bankalar Birli-
ği’nin “Reel Sektör& Finans Sek-
törü Diyalog Güçlendirme Top-
lantısı”na tüm üyelerini davet etti. 
 

di artışlar oldu. Bu durum tüm üre-
ticileri olumsuz etkiledi. 2018 yılını 
bir şekilde geçiriyoruz ama durum 
düzelmez ise 2019 daha sıkıntı-
lı bir yıl olacak. Hükümetimiz bu 
planlamaları yapıp, üreticiyi ayakta 
tutmanın yollarını bulması lazım. 
Üretici üretmez ise birçok ürün dı-
şarıdan alınmak zorunda kalınıyor. 
Bu da ülkemizin her alanda zara-
ra uğraması demektir. Bu yüzden 
Türkiye’nin tarımla ilgili planlama-
ları, ürün planlamaları iyi yapılma-
lı, üretici ve tüketiciyi en iyi şekil-
de kollanmalı ve korunmalıdır.”

TOBB’DEN BİR NEFES DAHA
TOBB’un önderliğinde başlayan 
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2019 YILI TARIM STRATEJİSİ

2018 yılının son meclis toplantısı 
Adana Ticaret Borsası Komplek-
si’nde gerçekleşti. Adana Ticaret 
Borsası 9. olağan meclis toplan-
tısında konuşan Başkan Şahin 
Bilgiç, 2018 yılının dönem dönem 
sıkıntılı geçtiğini ama 2019 yı-
lından ümitli olduklarını söyledi.

OSMAN BAĞIŞ, “2019 YILI İÇİN 
KÖTÜMSER DEĞİLİZ”
Adana Ticaret Borsası (ATB) Mec-
lis Başkanı Osman Bağış’ın 2018 
yılını değerlendirip, 2019 yılının be-
reketli ve bol kazançlı bir yıl olması 
dileğiyle açtığı meclis toplantısın-
da gündem gereği konuşan ATB 
Başkanı Şahin Bilgiç, “2018 yılına 
ülke olarak iyi başlanmadı. Dö-
vizdeki dalgalanmalar, ekonomik 
sıkıntılar, faizlerin yükselişiyle Tür-
kiye ekonomik olarak olumsuz bir 
dönem yaşadı. 2019 yılında bu sı-
kıntıların yaşanmaması ümidinde-
yim. 2018 yılı için bu tespiti yaptık 
ama kötümser değiliz. Hükümeti-
mizin 2019 yılı için alacağı tedbir-
lerle bizler birçok sorunun üstesin-
den gelebileceğimize inanıyoruz. 
Bunu inşallah üyelerimiz nezdinde 
de ülke ekonomisinde de 2019 yı-
lının başından itibaren düzelerek 
gitmesini diliyorum. Türkiye’nin 
kalkınma hamlesinin devam ettiği 
bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

piyasayı ayağa kaldırıp, canlı tut-
malıyız. Bunu yapabilirsek ekono-
mimiz ayağa kalkar ve güçlü olur.”

“ASGARİ ÜCRET ÇALIŞAN KE-
SİM İÇİN SEVİNDİRİCİ OLMUŞ-
TUR”

2.020 lira olarak açıklanan asga-
ri ücreti de değerlendiren Başkan 
Bilgiç, “%26 noktasında açıkla-
nan net asgari ücret çalışan ke-
sim için sevindirici olmuştur. Biz 
bundan mutluluk duyuyoruz.  As-
gari ücretin işverene maliyeti 3 
bin lira civarındadır. Daha önceki 
yıllarda olduğu gibi devlet des-
teklerinin önümüzdeki yılda de-
vam etmesi lazım.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından mec-
lis gündem maddelerine geçildi.
 

ŞAHİN BİLGİÇ, ““TARIM 
STRATEJİK ÖNEM 
ARZETMEKTEDİR”
Çukurova bölgesi için tarımın stra-
tejik önem arz etmesi, tarım ve 
tarıma dayalı sanayinin daha iyi 
noktaya gelmesinin çok önemli 
olduğunu ifade eden Başkan Bil-
giç, “Ben tarımı stratejik olarak 
görüyorum. Türkiye’de tarım ger-
çekten önemli. Bir sürü sıkıntıya 
rağmen tarımdan vazgeçecek 
değiliz. Ülkemizin beslenmesine 
ve ekonomisine katkı sağlaya-
cak buğdayı, mısırı, pamuğu her 
halükarda ekmek ve yetiştirmek 
zorundayız. Yaşadıkları sıkıntıya 
rağmen direnen üreticilerimizi ben 
içtenlikle tebrik ediyorum. Üretim 
devam edecek ki Türkiye kendine 
yetebilsin. Çünkü her şey dışa-
rıdan alınmayla baş edilemez. İç 



74

Adana Ticaret Borsası
Faaliyet Raporu 2018

STRATEJİK AMAÇ 4.8
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve TOBB AKREDİTASYON 

DENETİMLERİNİ SIFIR MAJÖR UYGUNSUZLUKLA TAMAMLAMAK

ISO 9001:2015 DENETİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Adana Ticaret Borsamız, TSE tarafından ISO 9001:2015 standartlarına göre yapılan denetimi başa-
rıyla tamamladı. 2 gün boyunca süren denetimde, TSE Adana Belgelendirme Müdürü Güven Savrun 
ve TSE Adana Bölge Koordinatörü Salih Toğaç, yeni standarda göre güncellenmiş Kalite Yönetim 
Sistemimizi incelediler. Başarıyla tamamladığımız denetim boyunca tüm süreç sahipleri hazır bulun-
dular.

TOBB AKREDİTASYON DENETİMİ

Ticaret Borsamız, TOBB adına ve Türk Loydu tarafından konu uzmanı Berker Telek tara-
fından yapılan TOBB Akreditasyon Denetimi’ni başarıyla tamamladı ve beş yıldızlı hizmet 
vermeye devam ediyor. 2 gün boyunca süren denetim sırasında Ticaret Borsamız, Temel 
Yeterliliklerden 8 kriter ve Temel Hizmetlerden 5 kriter olmak üzere toplam 13 kriter üzerin-
den değerlendirildi.
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