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Ülke olarak yine kendi içi-
mize gömüldüğümüz, 
dünyada neler olup bitti-

ğini göz ardı ettiğimiz bir dönem-
deyiz. Bu yüzden hem önümüze 
gelen fırsatları kaçırıyor hem de 
yeni risklerle karşı karşıya kalı-
yoruz.
Şu günlerde dünyanın derdi bir 
iken üç oldu. Dün bir tek “Ame-
rikan Merkez Bankası (FED) bu 
ay ne yapar diye” düşünüyorduk. 
Şimdi “Brexit sonrası AB ne ola-
cak, Çin’deki büyüme nasıl deği-
şecek” diye merak ediyoruz. 
FED’in faiz kararına yönelik sin-
yaller ve adımlar Türkiye dâhil 

pek çok ülkenin finansal piyasa-
larında dalgalanmaya yol açıyor. 
Çin’de büyüme yavaşlıyor, yine 
çok sayıda ülke bundan olumlu 
ya da olumsuz etkileniyor. Rusya, 
Brezilya, Güney Afrika, Venezue-
la olumsuz etkilenen ülkeler ara-
sında. Türkiye ise göreli olarak 
olumlu etkilenen ülkelerden bir 
tanesi.
Geçtiğimiz 10 küsur yılda Çin’e 
hammadde ve doğal kaynak sa-
tarak büyüyen ekonomiler bir 
süreden beri zorda. Onlar zora 
girince o ekonomilerle iş yapan-
lar da doğal olarak zora girmiş 
oluyor. Türkiye ise doğal kaynağı 

olmayan, sanayileşerek zengin-
leşmeyi başaran bir ülke. Dola-
yısıyla bugün Çin’in yavaşlama-
sından doğrudan olumsuz bir 
biçimde etkilenmiyoruz.
Çin’in yavaşlamasının dolaylı et-
kileriyse hem iyi hem kötü. Tür-
kiye doğal kaynak ihraç eden bazı 
ülkelere mal satıyordu. Şimdi bu-
rada zorlanıyoruz. Dolar bazın-
da ihracatımızdaki yavaşlamaya 
bu çerçevede bakmak gerekiyor. 
Ama aynı zamanda, Euro bazın-
da ihracat yaptığımız Avrupa’nın 
doğal kaynak maliyeti de azalı-
yor. O ülkelere olan Euro bazında 
ihracatımız artıyor.

Yeni bir büyüme ve sanayileşme 
politikası tasarlamak gerekiyor

TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun mesajı

Öte yandan Çin’deki yavaşlamanın 
Türkiye ekonomisine olumlu etki-
leri, FED’in faiz artırımının getire-
ceği olumsuz etkiyi dengeleyebilir. 
Bunun için içeride huzur ve güven 
ortamını güçlendirmek gerekiyor.  
Yoksa kaçan fırsatlar listesi uza-
maya devam eder.
İşte Türkiye bundan 10 yıl önce 
dünyada orta gelirli ülkeler gru-
bundaydı. Bugün hâlâ aynı ligde-
yiz. Dünyada son 35 yılda az sayı-
da ülke orta gelirden yüksek gelir 
grubuna geçebildi. Güney Kore, 
bunu kendi başına gerçekleştirdi. 
Yunanistan, İspanya gibi bir dizi 
ülke ise Avrupa Birliği sayesinde 
bu gelir eşiğini aşıp bir üst lige sıç-
radı. 
Biz henüz bunu nasıl yapacağımı-
zı bilemiyoruz. Zenginleşmek için 
Avrupa Birliği yolu mu, yoksa Kore 
gibi kendi başına bir yol mu izle-
necek? Türkiye’nin hâlâ bir kararı, 
planı, yol haritası olduğunu göre-
miyoruz.
Son verilere göre 2001 yılından 
2013 yılına, orta gelir tuzağından 
çıkıp kişi başına yüksek gelir düze-
yine ulaşan il sayısı yalnızca 12’dir. 
Önceden de 2 ilimiz vardı. Yani ha-
len sadece 14 ilimiz orta gelir tu-
zağını aşabilmiş. Türkiye’nin zen-
ginleşme hayali şimdilik milletin 
beşte birinin yaşadığı 14 ili ancak 
kapsıyor.
2001 yılında, nüfusun yüzde 2’si 
kişi başına geliri yüksek illerde 
yaşıyordu. Şimdi bu oran yüzde 19 
civarında. Demek ki Türkiye’nin 

yüzde 80’i kişi başına geliri orta 
gelir düzeyinde takılı kalmış iller-
de yaşamaktadır.
Orta gelir grubundaki illeri de 
iki alt gruba ayıracak olursak 
Türkiye’de kişi başına milli geliri 
arttığı için bir gruptan diğerine 
sıçrayabilen il sayısı 40 civarında-
dır. Bunun anlamı Türkiye’nin 41 
ilinde kişi başına milli gelir son 12 
yılda artmıştır. Ama bu artış, o ili 
bir gelir grubundan diğerine sıç-
ratmaya yetmemiştir. 
Resme böyle bakınca Türkiye’nin 
son 15 senelik iktisadi perfor-
mansının dünya ölçeğinde pek de 
göz kamaştırıcı olmadığı ortaya 
çıkıyor. Türkiye’nin bu dönemde-
ki büyüme sürecine il seviyesinde 
bakıldığında da yeterince kapsayı-
cı görünmüyor. 
İllerin gelişme eksenlerini en iyi 
yerelde oturanlar bilirler. Bu ne-
denle yerele ilişkin kararların 
ağırlıkla yerelde alınmasında, il-
lerin birbirleriyle rekabet etme-
sinde fayda vardır. Hâlbuki bizim 
mevcut gelişme stratejimiz yerele 
yeterince ağırlık vermemektedir. 
Bugün yerelde büyümenin, zen-
ginleşmenin bir sahibi olmadığı 
için, büyüme süreci yeterince kap-
sayıcı olmamaktadır. Yerelde bü-
yümenin bir sahibi olmadığında 
Türkiye’nin daha tempolu büyü-
yebilmesi de mümkün değildir. 
Türkiye bir süredir ekonomik bü-
yüme anlamında tık nefes olup 
kalmıştır. Teknolojik yenilenme 
yaşamadan, teknoloji transferi ol-

madan yeniden toparlanmamız 
kolay olmayacak. Arsa rantı ile 
yeni bir büyüme mucizesi yarata-
bilmek de bu asırda mümkün de-
ğil.
Yeni bir büyüme ve sanayileşme 
politikası tasarlamak gerekiyor. 
Hayal ile hakikati birbirinden 
ayırmayı öğrenmemiz gerekiyor. 
Türkiye’nin artık söylemden icra-
ata geçmesi gerekiyor.

"...Resme böyle ba-
kınca Türkiye’nin 
son 15 senelik ikti-
sadi performansının 
dünya ölçeğinde pek 
de göz kamaştırıcı 
olmadığı ortaya çı-
kıyor. Türkiye’nin bu 
dönemdeki büyüme 
sürecine il seviyesin-
de bakıldığında da 
yeterince kapsayıcı 
görünmüyor."
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15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişimine Türkiye genelinde 365 Oda ve 
Borsa ile birlikte Yenişehir Ticaret Borsası da tepki gösterdi.

Yenişehir Ticaret Borsası 
toplantı salonunda yapı-
lan basın açıklamasına; 
Borsa Yönetim Kurulu 

Başkanı Saim Bolaca, Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Sert, Borsa Meclis 
Başkanı Mehmet Şen, Meclis Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin İşsever ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yaşar, 
Naci Mane ile Ahmet Dübek katıldı.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Meclis Başkanımız, Başbakanımız 
ve Meclisteki tüm siyasi partileri-
mizi, cunta heveslileri karşısında 
dik duruşlarından dolayı yürekten 
kutluyoruz.
Gözü dönmüş darbecilerin saldı-
rılarına büyük bir sebatla direnen, 
böylece Gazi unvanına bir kez daha 
hatırlatan Meclisimizle gurur du-
yuyoruz. Bu darbe girişimi kar-
şısında direnen, tavır sergileyen 
herkese, başta kahraman emniyet 
görevlilerimize ve TSK’nın şerefli 
mensuplarına, gönül dolusu teşek-
kür ediyoruz. Onlara minnettarız.
Ama en çok, darbecilerin silahları 
karşısında kahramanca direnen 
milletimizin azim ve cesaretiyle kı-
vanç duyuyoruz.
Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi 
milletten almayan bir idare istemi-
yoruz. Ülkemiz için demokrasi dı-
şında bir seçenek de görmüyoruz.
Ordu içinde örgütlenmiş bu terö-
rist çetenin tamamen ortaya çıkar-
tılmasını ve adalet önünde hesap 
vermesini bekliyoruz. Hayatını 
kaybeden kahraman şehitlerimize 

Allah’tan rahmet, kıymetli ailele-
rine sabırlar, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Milletimiz onları daima 
minnetle ve rahmetle anacaktır. 
Allah’a şükür milletimizin sağdu-
yusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın 
yardımıyla bu belayı, bu fitneyi 
durdurduk. Bu şerden, hem de-
mokrasimizi, hem de birlik ve be-
raberliğimizi güçlendirerek çıktık. 
Hepimiz demokrasi konusunda 
toplumda sağlanan bu büyük mu-
tabakatın değerini bilmeliyiz.
Şimdi çok daha güçlü olmak, birbi-
rimize daha fazla sarılmak, birbiri-
mizi daha fazla sevmek zorundayız. 
Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta 
tutan, bizi millet yapan unsur bu-
dur. Ülkemizi kaosa sürüklemek 
isteyenlerin tuzağına düşmeye-
ceğiz. İş dünyası olarak daha fazla 
çalışma, üretme, istihdam sağlama 
zamanı diyoruz.
Geçmişte olduğu gibi, bugün de, ya-
rın da TOBB ve 365 oda-borsa ola-
rak demokrasiden, milletimizden, 
devletimizden yana olmaya devam 
edeceğiz. Ülkemizin birliğine, kar-
deşliğimize ve demokrasimize kar-

şı olanların da karşısına dikileceğiz.
Özel sektör olarak, ülkemiz ve mil-
letimiz için daha büyük bir azimle 
çalışacak ve Türkiye’yi büyük he-
deflerine taşıyacağız.
Mustafa Kemal Atatürk’ün  “Haki-
miyet kayıtsız şartsız milletindir” 
sözünü hep aklımızda tutarak; ül-
kemiz için durmadan çalışmaya, 
üretmeye devam edeceğiz.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin 
kıymetini aklımızdan çıkarmaya-
rak omuz omuza verelim. Yeter ki 
birbirimizi sevelim, birbirimize 
inanıp, güvenelim. Bu vesileyle hal-
kın iradesi dışında hiçbir iradeyi 
tanımayacağımızı, demokrasiden 
vazgeçmeyeceğimizi ve darbe giri-
şimlerini kabul etmeyeceğimizi bir 
defa daha vurguluyoruz.
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça 
biz de varız. Demokrasi varsa hepi-
miz varız.
Allah, ülkemize ve milletimize bir 
daha böyle acılar yaşatmasın.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

"Demokrasiden 
vazgeçmeyiz"

Yenişehir Ticaret Borsası:

Demokrasi Vazgeçilmezimiz, 
Milli İrade Gücümüz, Kardeşli-
ğimiz Geleceğimiz. Türkiye özel 
sektörün tamamını temsil eden 
TOBB ve 365 oda-borsa olarak 
81 il’de, bu ortak açıklamayı 
aynı anda yapıyoruz. 15 Tem-
muz gecesi Milletimiz ve milli 
kurumlarımız, demokrasimize 
kasteden alçakça bir saldırıyı 
önlemiştir. Halkımız sandığa ve 
demokrasiye sahip çıkmıştır. 
Darbe girişimi haberleri ortaya 
çıktığı gece, Birliğimiz ve oda-
borsa camiası olarak tepkimizi 
ilk anda ortaya koyduk.

Bu hain kalkışmanın başarısız-
lığa uğraması, Türk Milleti’nin 
birlikte duruşu, kararlı tutumu 
ve demokrasiye sahip çıkma ira-
desiyle mümkün olmuştur. Ülke-
mizin bütün kurumlarının, siya-
si partilerimizin, sivil toplumun, 
basın kuruluşlarımızın, demok-
rasiyi sahiplenmiş olmasından 
herkes büyük mutluluk duyma-
lıdır. Demokrasi düşmanlarına 
karşı iktidarı ve muhalefetiyle 
siyasi partilerimizin ve siyaset-
çilerimizin gösterdiği birlik, be-
raberlik ve kararlı duruş, en bü-
yük takdiri hak etmektedir.

Yenişehir Ticaret Borsası’nın yaptığı açıklama şöyle;
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Yenişehir Ticaret Borsası'na birikmiş aidat borcu bulunan üyelerimiz 31 Ekim 
2016 tarihine kadar Hizmet Binası’na başvurarak yapılandırma fırsatından 
yararlanabileceklerdir. Söz konusu yapılandırma ile birlikte borsa üyeleri birikmiş 

aidat borçlarını taksitlendirme fırsatı buluyor. Yasa sadece 30 Haziran 2016 tarihine 
kadar ödenmemiş olan aidat borçlarını kapsıyor. 19 Ağustos 2016 tarihi itibari ile 
yürürlüğe giren 6736 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin beşinci fıkrası gereği borcu 
bulunan üyelerimize, borçlarını 6 taksitte ödeme fırsatı sunulmaktadır. Üyelerimiz söz 
konusu borçları taksitle veya peşin ödemesi halinde borç faizinden muaf tutulacak. 

Tİ
CA

RET BORSASI

YENİŞEHİR
1991

AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

ÜYELERİMİZE DUYURU

Yenişehir Osmangazi ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar 
Hizmetleri Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Yenişehir'e
yeni laboratuvar

Y enişehir Osmangazi ve Teknik 
Anadolu Lisesi Laboratuvar Hiz-
metleri Alanı, Bursa Valisi Münir 

Karaloğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Mik-
robiyoloji Bölümü, Hayvan Sağlığı Bölümü 
ve Gıda Analizi Bölümü’nün bulunduğu 
Laboratuvar Hizmetleri Alanı’nın eğitime 
önemli katkısı bulunacağını belirten Kara-
loğlu, emeği geçen iş adamlarına ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcilerine teşekkür belge-
lerini verdi. Yenişehir Ticaret Borsası'nın 

laboratuvarın yapımına sağladığı katkıdan 
dolayı Meclis Başkanı Mehmet Şen'e plake-
tini yine Vali Karaloğlu verdi. 
Okul Müdürü Hüseyin İnci, Laboratuvar 
Hizmetleri Alanı’ndan mezun olan öğrenci-
lerin bitkisel üretimle ilgili her türlü ÖSS’de 
başarılı oldukları takdirde 4 yıllık fakültele-
rin ilgili bölümlerine girebileceklerini, ayrı-
ca sınavsız geçiş hakkından yararlanarak iki 
yıllık meslek yüksek okullarına devam ede-
bileceklerini belirtti. 



Yenişehir Ticaret Borsası'nın üyelerine 
daha iyi hizmet verebilmek ve dünya 
standartlarını yakalamak üzere çıktığı 
yolda yeni borsa hizmet binasının proje 
aşaması geçildi. 
Gündoğan Mahallesi Beyazoğlu 
Sokak'ta yükselecek olan yeni hizmet 
binasında çok amaçlı toplantı salonu, 
yönetim kurulu toplantı salonu, 
yönetim kurulu ve meclis başkanlıkları 
odaları, sicil ve kayıt bölümleri 
bulunuyor. 
Borsa Hizmet Binasının inşaatının 2017 
yılında bitirilmesi planlanıyor. 

Borsa Hizmet Binası
Yenişehir'e yakışacak
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Bursa Ticaret Borsası’nın 
öncülük ettiği ziyaret 
programına Yenişehir, 

İnegöl, Karacabey ve İznik Ti-
caret ve Sanayi Odaları ile Ye-
nişehir, Mustafakemalpaşa ve 
Karacabey Ticaret Borsaları-
nın Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanları ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri iştirak ederken, ziyare-
te Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin de katıldı.
Ziyarette konuşan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk 

Çelik, Bursa ve ilçeleri Oda 
Borsa yöneticilerini ağırla-
maktan büyük mutluluk duy-
duğunu belirtirken, Bursa’nın 
Türkiye’nin tarımsal üretimi 
için önemine değinerek, yürü-
tülecek çok daha büyük pro-
jelerle şehrin ülke ekonomisi 
için daha da önemli bir nokta-
ya geleceğine inandığını söyle-
di. Bakanlığını çalışmaları hak-
kında açıklamalarda bulunan 
ve destek politikalarına deği-
nen Bakan Çelik, bu konuda 

yeni düzenlemeler yapılacağı-
nı ifade ederek,“ Destek politi-
kalarımızla ilgili düzenlemeler 
yapacağız. Söz konusu destek-
ler, çok yaygın bir durumda. 
Biz hayvansal ve bitkisel des-
teklerin sayısını indirmeyi, bir 
araya toplamayı planlıyoruz. 
Böylece bu destek konusunu 
daha derli toplu hale getirece-
ğiz ki, çiftçi ne aldığını ve ne 
alacağını bilsin” dedi.

Bursa’daki odalar ile borsaların Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ankara’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret 
edip, Bursa Milletvekilleri ile Bursa Ticaret Borsası’nın organize ettiği 
yemekli toplantıda bir araya geldiler.

Bursa Ticaret Borsası’nın kuracağı canlı 
hayvan ve entegre et borsasının bölge 
için çok önemli olduğunu, bölgedeki hay-
vancılıkla ilgili pazarın daha da büyüye-
ceğini ve gelişmelerle birlikte Bursa’nın 
İstanbul’u besler hale geleceğini ve bu 
nedenle projeyi destekleyeceklerini dile 
getiren Bakan Çelik “Bursa önemli bir şe-
hir. Otoban temel atma töreninden sonra 
‘Bursa, önemli bir kavşak noktasında bu-
lunan, 40 milyon nüfusun merkezinde 
olan, Türkiye’nin 3. büyük şehir olmaya 
aday bir şehir’ demiştim. Şehirlerin hafı-
zaları çok kıymetlidir. Şehirlerin geçmişi 
geleceğin aynasıdır. Geçmişinden koptu-
nuz mu geleceği inşa edemezsiniz. Ka-
rarlarımızı birlikte almamız gerekiyor” 
diye konuştu.
Bakan Çelik, Nisan ayına kadar tamam-
lanması planlanan ve 7 bölgede gerçek-
leştirilecek bölgesel toplantılar çerçe-
vesinde ayın 29’unda Bursa’da olmayı 
planladıklarını belirtti.

Bakan Çelik’in değerlendirmelerinin 
ardından söz alan Bursa Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 
Bursa olarak Bakanlık’ın çalışmaları çer-
çevesinde üzerlerine düşen görevleri ye-
rine getirmeye hazır olduklarını söyledi. 
Matlı, “Size ulaşabiliyor ve konuşabiliyor 
olmamız her şeyin çözümünü beraberin-
de getirir. Bursa güvenli gıdanın başkenti 
olma yolunda hızla ilerlemektedir” dedi.

Oda ve borsaların
Ankara çıkarması
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) 10, 20 ve 33’üncü yılını doldurmuş 
delegelere yönelik “72. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni” gerçekleşti.

Tören TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın da katımıyla TOBB 
konferans salonunda gerçekleşti-
rildi.
Tören’de 10, 20 ve 33 yılını doldu-
ran TOBB delegeleri plaketlerini 
alırken, Yenişehir Ticaret Borsası 
Başkanı Saim Bolaca’ya plaketini 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan verdi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu burada yaptığı konuşmada 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baş-
lattığı reform ve istikrar adımla-
rıyla, özel sektör olarak atılımlar 
yaptıklarını ve birçok sektörde 
küresel başarı hikayeleri yazdık-
larını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin coğrafyanın en güçlü, 
en gelişmiş ekonomisi haline gel-
diğini vurgulayarak, “Sadece ge-
çen sene, özel sektör olarak 760 
bin kişiye yeni istihdam sağladık. 
205 milyar lira makine-teçhizat 
yatırımı yaptık. Küresel durgunlu-
ğa rağmen 145 milyar dolar ihra-
cat gerçekleştirdik. 2008 küresel 

krizinden sonra, yani son 7 yılda, 
yanı başımızdaki Avrupa Birliği 
ülkeleri tek bir ilave istihdam üre-
temedi. Tam tersine 4 milyondan 
fazla çalışan da mevcut işlerini 
kaybetti” ifadelerini kullandı. Hi-
sarcıklıoğlu, “Sizin desteğinizle, 
inşallah yılda 1,5 milyon istihdam 
hedefini de yakalarız, Türkiye’yi 
2 trilyon dolarlık bir ekonomi de 
yaparız, ihracatı 500 milyar dola-
ra da çıkarırız. Türkiye’yi dünya-
nın ilk 10 ekonomisinden biri de 
yaparız” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

SAİM BOLACA'YA PLAKET

Yenişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Bolaca plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.
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TOBB'UN 72. GENEL KURULU'NDA

'TÜRKİYE HEPİMİZİN' MESAJI
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 72. Genel 
Kurulu’nda konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
esas zenginliğin girişimci 
ruh olduğunu ifade ederek, 
“Hedeflere ulaşmak istiyorsak, 
geride kalmak istemiyorsak, 
her gün bir önceki günden 
daha fazla çalışmak 
zorundayız” dedi. 

Birlik ve beraberli-
ğin önemine vurgu 
yapan TOBB Baş-
kanı ‘Türkiye hepi-

mizin’ mesajı verdi. TOBB’un 
72’inci Genel Kurulu M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli-
ğinde, CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, Ekonomi Ba-
kanı Mustafa Elitaş, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, İçişle-
ri Bakanı Efkan Ala, MHP Genel 

Başkan Yardımcısı Oktay Vural, 
bazı eski bakanlar, oda ve borsa 
başkanları ile diğer davetlilerin 
katılımıyla TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesinde ger-
çekleştirildi.   
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin zen-
ginleşmek için girişimcilikten 
başka çıkar yolunun olmadı-
ğını vurguladı. “Ezber bozan 
inovasyonlar yapan, yeni nesil 
girişimcilere ihtiyacımız var” 

diyen TOBB Başkanı yatırım 
teşvik sisteminin yenilenmesi, 
katma değeri artıracak faaliyet-
lerin desteklenmesi talebinde 
bulunurken, biyo, nano ve bil-
gi-işlem teknolojilerinin önemi 
üzerinde durdu. 
Hisarcıklıoğlu ihracat kapasite-
sinin artırılması için KOBİ’lere 
daha çok ihracat yapmayı öğ-
retmek gerektiğinin altını çizdi.
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Borsa toplantı salonunda gerçekleşen eğitimin ilk turuna borsa üyeleri ve girişimciler katıldı. İnsan kaynakları uzmanı 
Bülent Levent tarafından verilen eğitimde küçük ve orta boy işletmelerde karşılaşılan yönetimsel konulara değinilirken 
eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Yenişehir Ticaret Borsası tarafından organize edilen 

kobilerde yöneticilik eğitimi tamamlandı.

Üyelerine hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan Yenişehir Ticaret 
Borsası, TSE tarafından gerçekleştirilen yıllık denetimi başarıyla tamamladı.

Yenişehir Ticaret Borsası'na  
TSE Sistem Belgelendirme 
Müdürlüğü Baş Tetkikçisi 
Mehmet Uğur Özdeniz 

tarafından 09 Ağustos 2016 tarihinde 
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Standardı  Gözetim Tetkiki  
gerçekleştirildi.
 TSE Baş Tetkikçisi Özdeniz 
tarafından gözetim tetkiki öncesi 
yapılan açılış toplantısında, Yenişehir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Saim Bolaca ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri hazır bulundu. 
Baş Tetkikçi Özdeniz denetimin 
olumlu geçtiğini her hangi bir sorunla 
karşılaşmadıklarını belirterek, başa-
rıyla yürütülen çalışmalardan dolayı 
emeği geçenlere teşekkür etti. 
 Öte yandan, denetimleri 
eksiksiz tamamladıklarını ifade eden 
Yenişehir Ticaret Borsası Genel Sek-
reteri Murat Özlü "Borsamız İSO 9001 
standartlarını harfiyen uygulamakta 
ve hizmet kalitesine yansıtmaktadır." 
dedi.

KOBİLERDE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

TSE İSO 9001 denetimi
başarıyla tamamlandı
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Buğday yetiştiriciliği
Bitki besin noksanlıkları, belirtileri, giderilmesi, gübrelenmesi

Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim 
bakımından ilk sırada yer almaktadır. Bunun sebebi bitkisinin geniş bir adaptasyon yeteneğine 
sahip olmasıdır. Ayrıca buğday tanesi uygun besleme değeri, saklama ve işlenmesindeki 

kolaylıklar nedeniyle yaklaşık olarak 50 ülkenin temel besini durumundadır. Buğday dünya 
nüfusuna bitkisel kaynaklı besinlerden sağlanan toplam kalorinin yaklaşık % 20'sini sağlamaktadır. 
Buğday başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıda ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır.

Protein içerikleri yüksek olduğundan genellikle taneleri camsıdır, 

değirmende kolay öğütülür, irmik iriliğinde taneli un verir. Bu ned-

enle, en fazla makarna ve bulgur üretiminde kullanılırlar. 

Türkiye’de üretilen 20 milyon ton yıllık buğday üretiminin yaklaşık 

%15’i makarnalık çeşitler, %85’i ekmeklik çeşitlerdir.

MAKARNALIK BUĞDAYLAR
Triticum durum

Taneleri genellikle unsu (camsı tane veren çeşitler de vardır) olup, 

makarnalık buğdaylara göre protein içeriği daha düşük, ancak 

nişasta içeriği daha yüksektir. Değirmende daha zor öğütülmekle 

birlikte, endospermin nişasta taneciklerini bir arada tutacak pro-

tein ağları bulunmadığından unları çok ince olarak öğütülür. Bu 

nedenle daha çok un ve unlu mamuller sanayinde kullanılır.

EKMEKLİK BUĞDAYLAR
Triticum aestivum
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Noksanlık belirtileri sapa kalkma döneminde daha belirgin olarak ortaya çıkar. Buğday bitkisinde çoğunlukla genç ya-

praklarda gri ve açık kahverengi lekeler, nekrotik ölü alanlar oluşur. 

Noksanlığa bağlı olarak yapraklarda gri, açık kahverengi lekeler yaygınlaşır, bazı hallerde yapraklar daralır ve küçük 

kalır, verim çok azalır. Ayrıca bitkilerde protein miktarı azalmakta ancak amino asitlerin miktarı arttığı için protein ka-

litesi etkilenmemektedir. Tahıl bitkileri tarafından salgılanan organik bileşikler kireçli topraklarda Zn’nun yarayışlı hale 

geçmesine ve bitkiler tarafından daha fazla alınmasına neden olur.

Çinko Noksanlığı

Çok kumsal ve hafif bünyeli topraklar dısında noksanlık belirtisi 

fazla görülmez. Noksanlık belirtileri azot ve fosfor’da olduğu gibi 

önce yaslı (alt) yapraklarda görülür. Yaprağın uç kısmından iti-

baren damar araları sararır daha ileri safhalarda kahverengine 

dönüşerek yaprakların uç kısmı kurur.

Potasyum Noksanlığı

Noksanlık belirtileri alt yapraklarda en şiddetli olarak görülür. Ya-

prağın uç kısmından başlayarak yaprak kınına doğru yeşil yerine 

önceleri açık yeşil ve daha sonra sarımsı yeşil renk oluşur. 

Buğday bitkisinin boğum araları kısalır, kısa boylu bitkiler oluşur, 

daneler tam dolmaz, buruşuk kalır. Un randımanı ve kalitesi (ek-

mek veya makarna) azalır. Azot fazlalığından ise boğum araları 

uzar, rüzgâr ve yağıştan yatma görülür, bitkinin su tüketimi artar, 

özellikle makarnalık buğdaylarda kalite azalır.

Azot Noksanlığı

bitkilerde büyüme yavaslar ya da bo-

dur büyüme, genç yapraklarda damar-

lar arası sararma, tek çenekli bitkilerde 

ise alt yapraklarda gri benekler özellikle 

buğdaygillerde görülen en tipik belirtiler-

dir.

Buğday, gübreye genellikle iyi tepki 

gösteren bir bitkidir. Azotlu gübrenin 

yarısı, fosforlu gübrenin tamamı ekimle 

birlikte verilmelidir. Azotlu gübrenin diğer 

yarısı ise kardeşlenme döneminde üst 

gübre olarak verilmelidir. Toprak tahl-

ili yapılmamış ise saf madde üzerinden 

dekara 12 kg azot ve 6 kg fosfor tavsiye 

edilmektedir. Buna göre ekimle beraber 

dekara 13 kg Diamonyum fosfat (DAP) ve 

toprak pH'ının durumuna göre 20-30 kg/

da uygun formda azotlu gübre verilebilir. 

Mangan Noksanlığı

Buğday

Buğday Bor gereksinimi az olan bitkilerdendir. Bor noksanlığı bitki 

büyüme noktalarına zarar verir ve büyüme yavaşlar genç yaprak-

lar büzülüp kıvrılır, çoğu zaman kalınlaşır, yapraklar koyu mavi 

yeşil renk alır, boğumlar arası kısalır, büyüme bodurlaşır ve bitki 

çalılaşmış bir forma kavuşur. Buğdaygillerde dane verimi düşer.

Bor Noksanlığı

Genç yapraklarda en ince damarların bile yeşil kalması ve damar-

lar arasında rengin tamamen sarıya dönmesi en tipik belirtilerdir. 

Böylece yeterli miktarda klorofil oluşmaması nedeniyle en genç 

yapraklar beyaz renk alır. Kireçli alkalin topraklarda yetişen bit-

kilerde demir noksanlığı belirtileri daha yaygındır. Demir noksan-

lığında klorofil a ve b miktarlarına paralel olarak karotin, ksantin, 

lütein gibi çeşitli pigment madde miktarları da azalır.  

Bitkilerde fotosentez oranında da benzer azalma görülür.

Demir Noksanlığı

Magnezyum iyonları floemde hareketlidir 

bu nedenle Magnezyum yaslı yapraklar-

dan genç yapraklara doğru taşınır. 

Magnezyum noksanlığının en tipik be-

lirtisi yaslı yapraklarda damarlar yeşil, 

damar aralarında kloroz (sararma)’dur.

Magnezyum Noksanlığı
Buğday göreceli olarak bakıra karsı daha duyarlı bitkilerdendir. 

Tahıl bitkilerinde bakır noksanlığı belirtileri kardeşlenme döne-

minde ya da noksanlığın şiddetli olması durumunda daha erken 

dönemde yaprak uçlarında ortaya çıkar. Yaprak uçları beyazlaşır, 

yapraklar daralır ve kırılır. Boğum arası kısalır. Kardeşlenme 

geriler. Gelişmenin ileri aşamalarında basak ve salkım oluşumu 

görülmez. Tahıl bitkilerinde bakır noksanlığının bir başka tipik 

belirtisi de bitkilerin çalılaşmış bir görünüm kazanmasıdır. Bakır 

noksanlığına bağlı olarak lignifikayonun gerilemesi sonucu genç 

yapraklarda solma ile birlikte gövde bükülür ve yana yatma eğilimi 

görülür..

Bakır Noksanlığı

Tahıllarda (buğday, yulaf, arpa ve çavdar) 

fosfor noksanlığında ortaya çıkan belirtile-

rin tarlada tanısı son derece güçtür. 

Çünkü fosfor  noksanlığında gözle tanıya 

olanak verecek belli belirtilere çoğunlukla 

rastlanmaz. Gelişmenin ilk dönemlerinde 

ve özellikle kışı sert geçen yörelerde daha 

çok görülür.  

Yavaş, cılız ve bodur büyüme fosfor  nok-

sanlığının en belirgin tanısıdır. Böyle du-

rumlarda bitkiler koyu yeşil renk göster-

mekte ve yaprak uçları kurumaktadır. Kimi 

durumlarda yapraklarda pembemsi renk 

görülür. Yaşlı yaprakların uçları kurumaya 

baslar ve zamanla yaprağın diğer kısım-

larına doğru ilerler. Tohum bağlama azalır 

ve verim çok düşer.

FosforNoksanlığı

yetiştiriciliği
Bitki besin noksanlıkları, belirtileri, giderilmesi, gübrelenmesi
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HAYVAN HASTALIKLARI

VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Hayvan hareketleriyle ülkemizin her tarafına 

yayılan bulaşıcı bir hastalıktır.  Etkeni Aphtovi-

rus grubundan viruslardır.  Dünya'da Ayak ve 

Ağız Hastalığı (FMD) olarak bilinir.  Ülkemizin 

bazı yörelerinde "DABAK" olarak anılır.  Virusun 

7 ayrı serotipi,  onların da 60 alt tipi bulunur.  

Ülkemizde A, O ve Asia tiplerinin oluşturduğu Şap 

hastalığı zaman zaman görülmektedir. Şap hast-

alığı ağız şapırdatma, ip gibi salya akışı, topallık, 

ağız içinde yaralar, ayaklarda ve dişilerde meme 

uçlarında yaralar ile kendini gösterir.  Ağızda 

önce kabarcıklar, kabarcıkların patlamasıyla da 

yaralar oluşur.  Virus 14 gün salya da, 9 gün sütte 

canlı halde kalabilir.  Kuluçka süresinin 2-14 gün 

arasında değişkenlik gösterdiği bildirilmekte-

dir.  Hastalığın yayılmasında özellikle kuluçka 

süresi içerisindeki hayvan hareketleri önemli 

rol oynar.  Çünkü, hayvanlar hastalık belirtisi 

göstermedikleri için bu dönemde şüphelenilmez 

ve sağlıklı hayvanlar gibi nakledilirler.   Kuluçka 

dönemi bitiminde, belirtiler görüldüğünde iş işten 

geçmiştir.  Şap hastalığı hayvan hareketleriyle bir-

likte, her türlü hareket ile, yani, insan ve araçların 

hareketleriyle de bulaşmaya devam eder.  

Şap virusu yutak bölgesinde 6-24 ay canlılığını 

koruyabilir.  Hastalık ergin sığırlarda öldürücü 

olmamakla birlikte, buzağılarda kalp kasının et-

kilenmesiyle, belirtiler bile görülmeden, ölüm 

meydana gelir. Şap hastalığının tedavisi yoktur. 

Aşısı vardır.  Tedavi girişimleri belirtilere yönelik 

veya ikincil enfeksiyonları önlemeye yönelik olarak 

yapılabilir. Korunma; hayvan hareketlerinin kısıt-

lanması, karantina tedbirleri ve aşılama sayesinde 

mümkün olabilir.  Temizlik ve dezenfeksiyon da ko-

runmada yardımcıdır.  Ancak; hızlı taşıtlarla hast-

alığın kısa sürede yayılabileceği unutulmamalı, 

hatta hastalık çıktığı bilinen bölgeden hayvan 

almamak gibi kökten önlemler düşünülmelidir. 

Şap hastalığı bağışıklık sistemi çökmüş kimsel-

ere, çocuklara ve yaşlılara bulaşabileceği için 

zoonoz kabul edilmektedir.  İlk anda; çocuklarda 

görülen, el ayak ve ağız hastalığı olarak bilinen, 

başka bir virus tarafından oluşturulan, hastalıkla 

karıştırılabilir.  Şap hastalığı "İhbarı Mecburi Hast-

alıklar" listesindedir.

ŞAP HASTALIĞI

Bazı hayvan hastalıkları, hayvan 
hareketleriyle yayılır veya ortaya 
çıkarlar. Hekimliğin temel kuralı;  

hastalarla sağlamları ayırmaktır. 
Hayvan hareketleri ise bu kuralın 
tersine bir davranıştır. Bu hastalıklar 
ülke ekonomisine zarar verdikleri gibi, 
yatırımcılar üzerinde caydırıcı, hayal 
kırıklığı yaratıcı etkiler gösterirler.  
İhracatımıza engel olurlar.  İnsanlara 
bulaşabilirler, yani Zoonoz'lar arasında 
yer alırlar.  Hayvan hareketleriyle yayılan 
veya ortaya çıkan hastalıklardan beşini 
bu yazıda gözden geçireceğiz.  Şap 
hastalığı, Leptospirosis, Brusellosis, 
Tüberkülosis (Verem), Pasteurellosis.
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HAYVAN HASTALIKLARI

VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

İhbarı mecburi ve zoonoz hastalıkla-

rdan biridir. Yavru atma ile ortaya 

çıkar.  Kuluçka dönemi 2 hafta ile 1 

yıl arasında değişir.  Hayvanlarda te-

davisi yoktur.  Ülkeden tamamen yok 

edilmesi yani eradikasyonu mali kay-

nak, kararlılık, işbirliği, süreklilik ve 

iyi bir organizasyon ile mümkün olabi-

lir.  Hastalıklı hayvanların nakliyesi ile 

sürekli yayılma eğilimindedir.

BRUSELLOZ
Sarılık ve kan işeme ile kendini gösteren, insanlara da bulaşabilen 

bir hastalıktır.   L.hardjo ise meme yangısına sebep olabilir.  Beş ayrı 

suş ve alt suşları vardır.  Yaz aylarında piroplasmoz   (Babesiosis) 

hastalığıyla karıştırılabilir.  Özellikle genç hayvanlarda öldürücüdür.  

Suyla, idrarla, kemirgenlerle yayılır.  Kuluçka süresi 3-7 gün 

arasındadır.  Kesilen hayvanların karkasları sarı olduğundan imha 

edilir.  Aşısı vardır.  Tam olarak tedavisi yoktur.  Belirtiler geçse bile 

böbrekten saçılım sürer ve bu durum diğer hayvanlar için tehlike 

oluşturur.  Hastalığın kontrolü; aşılama ve eğer biliniyorsa, hast-

alıklı sürülerden hayvan almamak ile mümkün olur.

LEPTOSPİROZ
İhbarı mecburi ve zoonoz hastalıklardan biridir. Mycobacterium mikroorganiz-

masının hastalık yapma gücüne bağlı olarak değişen inkubasyon (kuluçka) süresi 

vardır.  Her yolla bulaşır.  Sığırlarda damlacık enfeksiyonu en önemli bulaşma 

yoludur.  Yerleştiği organa göre belirti gösterir.  Akciğerlerde problemler, eklem 

veya meme yangıları, kısırlık, göz ve beyinde yangı olarak ortaya çıkabilir.  Mezba-

hada tüberkülozlu et teşhis edilirse ya imha edilir ya da veteriner hekim kararına 

göre şarta tabi tüketime sunulabilir. Dışarıdan işletmeye hayvan almamak en iyi 

korunma yöntemidir.  Mezbahadan geriye giden takip sistemi ve tüberkülin testi 

ile mücadele sürdürülmelidir.  Test ile işletmeye hayvan alınacaksa, ya hep, ya hiç 

kuralı uygulanmalı, grupta bir sığır bile pozitif çıksa, tüm grup reddedilmelidir.  

TÜBERKÜLOZ

Bu hastalığın yukarıda sayılan-

lardan çok farklı bir oluşumu 

vardır.  Ancak;  hayvan nakliyesi  

hastalığın en önemli çıkış sebebi 

olduğundan bu konu içerisine 

alınmıştır.

Pasteurellosis hastalığının hazır-

layıcı sebebi strestir.  Nakliye, 

kötü koşullar, ani değişiklikler 

stres sebebidir.  Daha sonra vi-

ruslar devreye girer.  IBR, BVD, 

Parainfluenza ve BRSV virus-

ları hastalığı başlatırlar ve Pas-

teurella, Mannheimia mikroorga-

nizmaları ise hayvana son darbeyi 

vururlar.  

Öksürük, sık soluma, hızla za-

yıflama hayvan sahipleri tarafın-

dan fark edilecek olan belir-

tilerdir.  Tedavisi vardır.  Fakat; 

nükseden bir hastalıktır.  Tedavi 

her zaman başarılı ve ekonomik 

olmaz.  Hastalığa yakalanan hay-

vanlar tedavi olsalar bile normal 

gelişme ve verimlerine göre geri 

kalırlar.  Buzağılarda ölüm oranı 

yüksektir.  

Etkenlere karşı aşıları vardır.

Stres ise; bilinçli davranışlar ve 

hayvanın stresi çabuk atlatmas-

ını sağlayan yem katkılarıyla, en 

az zarar verecek şekilde çözüm-

lenebilir.  

Barınakların havalandırma 

koşullarına, nakliyelerin sıkışık 

olmamasına özen gösterilmelidir. 

PASTEURELLOİS



BORSA

28 29

BORSA
YENİŞEHİRYENİŞEHİR

Dünya tarım pazarındaki büyüme coğrafi olarak gelişmekte olan 
ülkelere doğru kayıyor.

Dünyada ve Türkiye'de tarım
Dünyada Tarım Sektörüne Bakış

Tarım sektörü, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerin ekonomik 
hayatlarında önemli bir yere sahiptir. İnsanların beslenmesi için gerekli gıda 
maddesi ve hammadde üreten bu sektörün ikame kaynağı bulunmamaktadır. Sektör 
toplam istihdam içerisinde de önemli bir yere sahiptir.

Dünyada gelirlerin artması ve 
ticaretin büyümesiyle birlikte kişi 
başına düşen tüketim artmaktadır. 
Bu yüzden tarım üretiminin 
önümüzdeki on yıl içinde düzenli 
olarak, ancak önceki yıllardan 
daha yavaş bir oranda artması 
beklenmektedir.

Dünya tarım pazarındaki büyüme, 
coğrafi olarak gelişmekte olan 
ülkelere doğru kaymaktadır. Bu 
ülkelerde üretim maliyetlerinin daha 
düşük olması önemli bir etkendir. 
Gelişmekte olan ülkelerde tarım 
politikasındaki reformlar tarımsal 
üretime verilen desteğin niteliğinde 
değişikliğe yol açarak, üretim 
miktarı ve yeri üzerinde etkilerde 
bulunmaktadır. Bu ülkelerde amaç 
üreticiyi tarım sektörünün içinde 
tutabilmektir. ABD ve AB başta olmak 
üzere gelişmiş ülkeler, Brezilya, 
Hindistan, Çin gibi gelişmekte olan 
ülkelerin yükselişine karşı durmaya 
çalışmaktadırlar.
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Türkiye'de Tarım Sektörüne Bakış
Türkiye, coğrafi konumu, iklim olanakları, çoğunluğu genç olan 
74,6 milyon üzerindeki nüfusu, artan alım gücü ve genişleyen 
iç pazarı sayesinde pek çok ülkeye kıyasla oldukça avantajlı bir 
konumdadır.

- Coğrafi olarak çok uygun bir 
iklim kuşağında, yeterli doğal 
kaynaklara sahip bir ülkeyiz.

- Artan nüfus ve alım 
gücü ile tarım sektörünü 
destekleyecek kapasitedeyiz.

LOKAL AVANTAJLAR
- Tek tek ülke olarak ele alındığında bir 
çok Avrupa ülkesinde iklim sorunları göze 
çarpmaktadır.

- Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da iklim ve su 
sorunu mevcuttur.

- Rusya ve Türki Cumhuriyetleri iklim 
sorunları nedeniyle tarımda dış alıma muhtaç 
durumdadırlar.

- Petrolle zenginleşen bu ülkeler her geçen 
gün artan alım gücüne sahiptirler.

- Özellikle gelişen üretim teknolojileri ve 
iklim avantajları sayesinde ülkemiz pek çok 
tarımsal ürünü yıl boyu belirli standartlarda 
üretebilme ve bu ürünleri pazarlayabilme 
potansiyeline sahiptir.

DIŞ PAZAR AVANTAJLARI

- Yurtdışı talebi olan pek çok 
ürünün ekonomik üretimi 
ülkemizde yapılabilmektedir.
- Türkiye yetiştirdiği bir çok 
ürünle tarım üretiminde dünya 
sıralamasında yer almaktadır.

ÜRÜNAVANTAJLARI

Tarım ve Köy İşleri Ba-
kanlığı 2023 yılında 
tarımsal üretimin 150 
milyar dolar, ihracatın 

ise 30 milyar dolar olacağını ön-
görmektedir.
 Tarım ve Köy İşleri Ba-
kanlığı tarımsal üretimin son 5 
yılda önemli miktarlarda arttığı-
nı, 2002 yılında 23,7 milyar dolar 
olan tarımsal üretimin 2010 yılı 
itibariyle 62 milyar dolara ulaş-
tığını açıklamıştır.  Bakanlık, bu 
gelişim sürecini yönetebilmek 
adına planlamalarını kontrol ve 

kayıt sistemleri üzerine yoğunlaş-
tırmaktadır. Bu sistemlerin yaygın 
kullanım alanları ise teknolojiye 
entegrasyonu kolay üretim dalla-
rıdır. Yani geleneksel yöntemlerle 
tarımsal üretim yerine, yüksek ka-
pasiteli tarımsal üretim modelleri 
üzerinde durulmaktadır.
Bu koşullarda örtü altı tarım ve 
süt sığırcılığının söz konusu uygu-
lamalarda adaptasyon kabiliyeti 
önümüzdeki süreçte büyük önem 
kazanacaktır. Her iki tarım faa-
liyetinin gerek yurtiçi üretimde 
gerekse ihracattaki payımızı art-

tırmada önemli bir güç olabilecegi 
görülüyor. Tüm bu uygulama ve 
gelişim sürecinde önemli kriter iş-
letme büyüklüğü olacaktır. Çünkü 
söz konusu yatırımlar yüksek ma-
liyeti de beraberinde getirecektır. 
Sermaye yapısı müsait olmayan 
küçük kapasiteli işletmeler uzun 
vadede kaçınılmaz olan koşulları 
yerine getiremediklerı için ister 
istemez sistem dışı kalacaklardır. 
Sonuç olarak Türkiye'de tarım, 
eğitimli, bilinçli, ölçek ekonomi-
sine özen gösteren yatırımcılara 
ihtiyaç duyacaktır.

Türkiye'de Tarımın Geleceği

Türkiye'nin Dünya sıralamasındaki lider tarım ürünleri
Örnek: Kayısı, İncir, Fındık ve Kiraz üretiminde dünya birincisiyiz.
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Genel Arazi Dağılımı Alan, ha Oran, %

Tarım Arazisi 36.443 46,4%

Orman & Fundalık 19.373 24,7%

Çayır Mera 2.008 2,6%

Diğer 20.716 26,4%

YENİŞEHİR'İN TARIM 
İSTATİSTİKLERİ

İlçemizin yüzölçümü 785,4 km2’dir.  İlçenin toplam alanının yaklaşık 
yarısı tarımsal üretim yapılan arazi konumundadır.

Kültür Arazisi Dağılımı Alan, ha Oran, %

Tarla Arazisi 247.942 63,4%

Sebzelik 54.690 14,0%

Meyvelik 13.670 3,5%

Nadas 12.925 3,3%

Kullanılmayan 61.968 15,8%

GENEL ARAZİ DAĞILIMI

İlçenin yaklaşık 329.227 dekarlık alandaki tarımsal üretim yapılmaktadır. 
Bu oran toplam tarım yapılan arazinin  %  80’nine tekabül etmektedir.

KÜLTÜR ARAZİSİ VARLIĞI

TOPLAM 78.540 100,0%

TOPLAM 391.195 100,0%

Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıtlarına 
göre 4.382 Üretici kayıtlı 
işletmelerden oluşan toplam 
289.550 dekarlık bir alandan 
oluşan arazide tarımsal üretim 
yapılmaktadır. Yıllara göre 
yağış ortalaması 500-600 
mm'dir. Nispi nem ortalaması 
yaklaşık %70'dir. Yıllık sıcaklık 
ortalaması 13-18 C'dir.

BİTKİSEL ÜRETİM

Ürün Ekiliş alanı, ha

Buğday 106.60

Yağlık Ayçiçeği 36.100

Çerezlik Ayçiçeği 22.290

Silajlık Mısır 31.500

Biber (Sivri, Dolma) 16.535

Arpa 17.800

Yonca 11.938

Dane Mısır 3.500

Domates 2.866

Ceviz 4.620

Bezelye 9.450

Taze Fasulye 13.750

Armut 2.920

Şeftali 3.350

Üzüm 550

İlçede üretimi yapılan başlıca 
ürünler ve ekiliş alanları: 

Adı - Soyadı Köyü Alan (m²)

EMİN SERİN Koyunhisar 3.700

METİN SERİN Koyunhisar 6.000

HACER İLERİ Koyunhisar 6.000

SERACILIK ALANLARI

Sera Tipi Adet Alan (m²)

Plastik Sera 60 85.784

Cam Sera 10 14.000

TOPLAM 70 99.784

Yenişehir'de sera tiplerine göre 
seracılık alanları;

YENİŞEHİR'DEKİ BÜYÜK SERA ALANLARI

NURETTİN ACAR Menteşe 6.000

NECMETTİN KURUHAN Kavaklı 3.000

2016
İLK 6 AYLIK
RAKAMLAR
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YENİŞEHİR'İN HAYVANCILIK
İSTATİSTİKLERİ

Hayvan Türü Hayvan Sayısı

Sığır, baş 37.568

Manda, baş 35

Büyükbaş Toplamı 37.603

Koyun, baş 39.379

Keçi, baş 10.964

Küçükbaş Toplamı 45.346

Hayvancılık İşletmeleri

Süt Sığırı İşletmeleri

Besi Sığırı İşletmeleri

Küçükbaş Hayvan İşletmeleri

İşletme Sayısı

2.123

40

560

Hayvan Varlığı, baş

32.201

5.568

45.346

Yenişehir'de yetiştiricilik yapılan Süt Sığırı İşletmeleri, Besi Sığırı 
İşletmeleri ve Küçükbaş Hayvan İşletmeleri

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

2016
İLK 6 AYLIK
RAKAMLAR
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Madde Grupları 2010

Hububatlar
(buğday,arpa,fiğ,mısır,yulaf)

40.837.890,14

Hububat Ürünleri
(un,kepek,razmol,bonkalit)

22.533.990,45

Yağlı Tohumlar
(ayçiçek,mısırözü)

56.728.974,56

Nebati Yağ ürünleri
(ayçiçek,zeytin,mısır)

38.411.551,38

Canlı Hayvanlar
(dana,inek,düve,sığır,koyun,kuzu)

39.275.541,67

Hayvansal Gıda Ürünleri
(muhtelif et,sakatat,deri)

83.177.258,85

İSTATİSTİKLER

Madde Grupları 2010

Buğday 51.454.583,00

2011

56.216.325,00

2012

55.723.794,45

2013

39.166.308,21

2014

41.062.991,51

Madde Gruplarının Yıllar İtibariyle İşlem Hacmi (TL)

Madde Gruplarının Yıllar İtibariyle Müstahsil İşlem Hacmi (Kg.) (HMS)

Diğer Ürünler
56.527.987,08

Çerezlik Ayçiçeği 5.137.177,32 2.814.906,20 6.694.490,94 4.080.382,75 4.495.552,97

Süt 33.212.074,85 35.215.454,52 38.247.784,67 33.489.358,50 30.299.565,00

Yağlık Ayçiçeği 8.141.016,69 7.234.826,00 8.949.823,81 9.156.246,00 7.355.815,87

YIL İşlem Hacimleri (TL)

1991 26.916,20

Önceki Yıla Göre Artış (TL) Artış Yüzdesi

1992 59.387,45 32.471,25 % 120,64

1993 92.577,77 33.190,32 % 55,89

1994 265.090,69 172.512,92 % 186,34

1995 683.213,24 418.122,55 % 157,73

1996 2.250.436,67 1.567.223,43 % 229,39

1997 5.450.103,04 3.199.666,37 % 142,18

1998 8.883.572,58 3.433.469,53 % 63,00

1999 13.316.352,46 4.432.779,88 % 49,90

2000 16.310.960,31 2.994.607,86 % 22,49

2001 37.241.942,65 20.930.982,33 % 128,32

2002 84.037.096,35 46.795.153,70 % 125,65

2003 130.807.873,84 46.770.777,49 % 55,65

2004 155.270.971,45 24.463.097,61 % 18,70

2005 207.964.527,99 52.693.556,54 % 33,94

2006 198.015.144,10 -9.949.383,89 % -4,78

2007 225.945.964,18 27.930.820,08 % 14,11

2008 249.849.355,20 23.903.391,02 % 10,58

2009 247.026.160,18 -2.823.195,02 % -1,13

2010 26.916,20 90.467.033,95 % 36,62

2011 337.493.194,13 45.733.002,89 % 13,55

2012 383.226.197,02 2.908.041,21 % 0,76

2013 476.942.491,98 90.808.253,75 % 23,52

2014 629.775.521,65 152.833.029,67 % 32,04

iŞLEM HACiMLERi

Ürün Miktar (kg) 2014 Değişim

Buğday 41.062.000 -%23,92

Miktar (kg) 2015

31.242.000                     

Arpa 735.000 +%48,841.094.000                        

Yağlık Ayçiçek 7.355.815                                 -%18,525.993.725                        

Çerezlik Ayçiçek 4.495.553                                 +%36,086.117.463                        

Tip 1 Un 14.891.590                               +%6,0415.791.330                       

Süt 30.300.000                              -%9,6927.364.720                       

Pancar 25.498.374 +%21,8631.071.818                       

Taze Fasulye 2.465.000 +%103,495.016.000                         

Mısır Silajı 19.397.000                             -%12,23               17.025.000  

Ürün Bazında Değişim İstatistikleri

2011

46.988.473,38

20.221.556,18

69.799.127.62

61.776.065,09

21.472.188,90

104.780.697,94

58.188.087,91

2012

44.198.829,24

19.750.610,49

112.498.021,59

55.210.919,70

32.287.559,85

56.843.356,40

65.344.940,96

2013

37.910.747,11

20.186.261,55

122.496.662,51

65.927.701,88

51.307.361,82

108.927.270,24

70.186.486,87

2014

50.060.311,48

19.907.412,83

180.923.721,47

98.385.510.96

53.151.516,52

141.946.827,32

85.400.221,07

2015

34.281.459,45

22.327.061,42

253.549.619,96

117.563.217,15

69.319.536,34

150.418.052,56

83.872.453,46

2015 731.331.400,34 101.555.878,69 % 16,13

2015

31.242.527,00

6.117.462,00

27.364.720,00

5.993.725,00
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KOSGEB DESTEKLERi

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve 
projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Program Süresi: 3 yıl

Programın Amacı:

Proje Süresi: 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti: 150.000 TL
Proje Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgelerde %50 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının 
teşvik edilmesi,

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen 
tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

Program Süresi: 36 ay

Programın Amacı:

Proje Süresi: 24 Ay (+12 Ay)
Destek Üst Limiti: 150.000 TL (geri ödemesiz)
Proje Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgede % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Desteklenecek giderler:  Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, Yeni Maki-
ne-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, Sarf malzemesi 
giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler

İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara 
Ortak Çözümler” üretilmesi,

KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, 
finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok 
soruna çözüm bulunması,

KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

Proje Süresi: 6-24 ay (+12 ay)

Programın Amacı:

Destek Üst Limiti: 750.000 TL 

Proje Destek Oranı: 1.ve 2. Bölgelerde %50 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
250.000 TL'si geri ödemesiz

KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli 
işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

üretim, kalite ve standartlarını artırmaları ve finansman sorunlarının çözümü,

istihdam yaratmaları ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

Programın Amacı:

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı 
gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs 
ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de 
faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan 
Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin 
program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 

Tüm teşvik ve destekler için;
http://www.kobi.org.tr/index.php/destek-ve-tevikler/destekler
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ÜYELERİMİZ
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YENİŞEHİR
1991

Yenişehir'i
ve ülkemizi

çok seviyoruz...
Türkiye 100, Türkiye’nin hızlı büyüyen 100 yıldız şirketini tespit etmek amacıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin öncülüğünde ABD merkezli AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı  (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen bir girişimcilik yarışmadır. Dereceye giren 
şirketlerin başarıları kutlanır, tescillenir ve ödüllendirilir. Şirketler 2012-2015 dönemindeki satış 
gelirleri büyüme hızlarına göre değerlendirilirler.

Aşağıda sıralanan kriterleri sağlayan şirketlerin başvuruları kabul edilecektir.

- 31 Aralık 2011 ve öncesinde kurulan,
- 2012 yılında en az 300 bin TL satış gelirine sahip,
- 2015 yılında en az 1 milyon TL satış gelirine sahip,
- 2012-2015 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler,

Ayrıca;
- Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz
- Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gereklidir.
- Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu kabul edilmez.
- Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.
- Hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait 
olan şirketler başvuramaz.
- Kar amacı gütmeyen şirketler başvuramaz.
- Holdinglerin başvurusu kabul edilmez; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.
- Franchise işletmeleri başvuramaz.
- Otomobil galeri, bankalar ve elektrik, gaz ve su sağlayıcıların başvuruları kabul edilmez.

Türkiye 100 nedir?
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