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DTB’DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR MASAYA YATIRILDI
Denizli Ticaret Borsası’nın
ev sahipliğinde, Denizli
Valisi Hasan Karahan
Başkanlığı’nda hasadı
yaklaşan çerezlik
ayçiçeğinin üretiminde,
hasadında ve ticaretinde
karşılaşılan sorunlar
konuşuldu.
DTB konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli Ticaret Borsası
Başkanı İbrahim Tefenlili, ayçiçeği üreticileri, tüccarlar ve biçerciler katılırken karşılan
sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Açılış konuşmasını yapan Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli’nin,
çerezlik ayçiçeği üretiminde ve işlenmesinde ülkenin önde gelen merkezi olduğunu
belirtti. DTB Başkanı Tefenlili, üretimde ve hasatta karşılan sorunların acilen çözülmesi
gerektiğini söyledi.
Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri Denizli’de çerezlik
ayçekirdeği üretimi verilerini paylaşırken, Denizli’de, Çivril’in çerezlik ayçekirdeği
üretiminde başı çektiğini vurguladı. Yetkililer, çerezlik ayçekirdeği veriminin son yıllarda
düştüğüne dikkat çekerken, düşüşün tohum kalitesinden, yetiştiricilikten ve hasattan
kaynaklığını belirtti. Çözüm önerilerini sunan müdürlük yetkilileri, sertifikalı tohumların
kullanılması, üreticilerin eğitimi ve doğru hasat teknikleri ile sorunların üstesinden
gelinebileceğini ifade etti.
Toplantıda, üreticiler ve tüccarlar sahada karşılaştıkları sorunları anlatırken, aynı tarla
üzerinde her yıl üst üste çerezlik ayçiçeği üretimi yapılmasının kaliteyi ve verimi
düşürdüğü belirtildi. Hasat şeklinin ve eleme sistemin doğru şekilde yapılması gerektiğini
söyleyen tüccarlar, yanlış tekniklerin kullanılmasının kaliteyi düşürdüğünü, buna bağlı
olarak üreticilerin zarara uğradığını dile getirdi. Son zamanlarda, kalitenin düşmesine
bağlı olarak ithal çerezlik ayçiçeğinin tercih edildiği konuşuldu.
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Denizli Valisi Hasan
Karahan, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık yetkililerinin
konuşulan konular
üzerinde çalışma
yapacağını, kısa ve uzun
vadeli olarak gerekli
tedbirlerin alınacağını
söyledi.

BAŞKAN TEFENLİLİ’DEN BAKAN ZEYBEKCİ’YE DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz Pazartesi
günü yeni kabineyi açıklaması beklenirken, Denizli Ticaret Borsası
Başkanı Tefenlili’den Ekonomi Bakanı Zeybekci’ye destek mesajı
geldi. Başkan Tefenlili mesajında şu ifadelere yer verdi:
9 Temmuz Pazartesi günü
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi
açıklamasını heyecanla bekliyoruz.
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat
Zeybekci geçmiş dönemde ülkemiz
ekonomisine önemli katkılarda
bulunmuş, ülkemizin kalkınması
için yoğun mesai harcamıştır.
Kendisinin yeni kurulacak
kabinede yer alması ülkemiz için
büyük fırsat olacaktır. Geçmiş
dönemlerdeki tecrübeleri ve sahip
olduğu bilgi birikimi ile kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getireceği dair en ufak
bir şüphemiz yoktur. 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanması beklenen yeni kabinede
kendisi de görmeyi dileriz. Kurulacak olan kabineyi şimdiden tebrik ediyor, görevlerinde
başarılar diliyorum.
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15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü vesilesiyle
bir mesaj yayınlayan
Denizli Ticaret Borsası
Başkanı İbrahim Tefenlili
mesajında “Milletin özgür
iradesine karşı yapılmış
olan bu hain darbe
girişimini unutmayacağız”
dedi.
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili yayınladığı mesajda 15
Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi kınadı. Başkan Tefenlili kınama
mesajında, Türk Milleti’nin demokrasiye, bağımsızlığa ne pahasına olursa olsun sahip
çıkacağının altını çizerken, o hain darbe girişiminin yaşandığı gece, Milletimizin
gösterdiği kahramanlıkların bunun en güzel örneği olduğu belirtti.

Her Zaman Seçilmiş Hükümetlerin Yanında Olacağız
Türk Milleti olarak her zaman seçilmiş hükümetlerin yanında olacağımızı söyleyen
Başkan Tefenlili mesajında şu görüşlere yer verdi:
“İki yıl önce 15 Temmuz gecesi eli kanlı terör örgütü FETÖ milletin iradesini yıkmak,
güzel ülkemizi karışıklığa sürüklemek ve bölmek için kanlı darbe girişiminde bulunmuş,
demokrasiye sahip çıkan milletimize silah doğrultmuştur. O hain terör örgütü tek gayesi
demokrasiye sahip çıkmak olan 249 vatandaşımızı şehit etmiştir. Yüzlerce vatandaşımızın
da gazi olduğu o hain darbe girişimini unutmak mümkün değildir. Milletimiz tüm
dünyaya büyük bir kahramanlık örneği göstererek, bağımsızlığa ve demokrasiye olan
inancını perçinlemiştir. Uçaklara, tanklara, silahlara dur diyen Milletimiz o gece destan
yazmıştır.
Belirtmek isterim ki; bizler iş dünyası olarak daima Millet iradesinin, seçilmiş
hükümetlerin yanında olacak, Milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi tanımayacağız. Bu
duygu ve düşünceler ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden bütün
aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum”
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DTB BAŞKANI TEFENLİLİ’DEN BASIN AÇIKLAMASI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili
son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
Başkan Tefenlili Türkiye Ekonomisi’nin sağlam temellere
dayandığını, bu zorlu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını
söyledi.
Küresel ve yerel gelişmelere bağlı
olarak son dönemde artan döviz
kuru fiyatlarının ülkemiz
ekonomisini hedef aldığını belirten
Başkan Tefenlili, üretime, yatırıma,
istihdam ve ihracata devam ederek
bu zorlu sürecin üstesinden
geleceğimizi söylerken mesajında şu
ifadelere yer verdi:
“Ülkemizi, istedikleri gibi
yönlendirip, kullanamayan güç
odaklarının, son günlerde, çeşitli
manipülasyon ve saldırılar ile
ülkemiz ekonomisini hedef aldığını görüyoruz. Tarihimize baktığımızda, ülkemize
yönelik, bu ve buna benzer saldırıların birçok kez yaşandığına tanıklık ettik.
Ülkemizi ve milletimizi dar boğaza sokmaya çalışan güç odakları bir kez daha amaçlarına
ulaşamayacak. Güçlü ekonomimiz ile soğukkanlılığımızı koruyarak bize yapılan
saldırıların dimdik karşında duracağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik planlar
çerçevesinde, daha güçlü bir Türkiye için, dünden daha çok çalışarak, üretime, yatırıma,
istihdam ve ihracata devam edeceğiz.
Ülkemiz temelleri sağlam bir ülkedir. Fırtına ne kadar sert olursa olsun, kayadan sadece
toz alır. El ele vererek, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, çok çalışmaktan ve üretmekten
taviz vermeden, ülke olarak dünyanın en güçlü ekonomileri arasında olma hedefimizi
gerçekleştireceğiz. Bizler iş dünyası olarak ülkemizin kalkınması için var gücümüzle
çalışacak, ülkemize karşı uygulanan ekonomik savaşı fırsata dönüştürecek, gelecek
nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakacağız”
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DTB BAŞKANI TEFENLİLİ’DEN ZAFER BAYRAMI MESAJI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 30 Ağustos Zafer
Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayarak, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını
kutladı. Başkan Tefenlili, tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu olan milletimizin şartlar ne
olsun daima vatanımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkacağına dikkat çekti.
Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecan ile karşıladıklarını
belirten DTB Başkanı Tefenlili mesajında şu görüşlere yer verdi:
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Zafer Bayramı’nın 96. yıl
dönümünü kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. İmkânsızlıklar içerisinde olan
aziz milletimiz büyük fedakârlıklar göstererek 26 Ağustos 1922 yılında başlayan
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni 30 Ağustos’ta zaferle taçlandırmıştır. Tarihi,
zaferlerle ve kahramanlıklarla dolu olan milletimiz, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla,
çocuğuyla yine destan yazmıştır. Kahramanlarımız, tüm dünyaya, ne pahasına olursa
olsun vatanımızdan vazgeçmeyeceğimizi göstermiştir.
Bu duygu ve düşünceler ile tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelesi içerisinde
yer alan kahramanlarımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehit
ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

DTB BAŞKANI TEFENLİLİ’DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili Kurban Bayramı ile ilgili
mesaj yayımlayarak, paylaşmanın, sevgi ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir bayram
olmasını diledi. Başkan Tefenlili, dini bayramların, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek
için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı’nın huzur ve hoşgörü içerisinde geçmesini temenni eden DTB Başkanı
İbrahim Tefenlili mesajında şunları kaydetti:
Bayramlar, milli ve dini duygularımızı pekiştiren, birlik ve beraberliğimizin artmasına
vesile olan, örf ve adetlerimizin sergilendiği önemli günlerdir. Bu önemli günlerden biri
olan Kurban Bayramı’nı karşılamanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Paylaşmanın
önemini daha çok kavradığımız bu günlerde, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak,
büyüklerimizi ziyaret ederek, çocuklarımızı sevindirerek heyecanımızı, sevincimizi ve
mutluluğumuzu onlarla paylaşmalıyız. Yaşadığımız heyecan ve sevincin birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmesini, tüm Müslüman coğrafyasına huzur ve barış getirmesini
diliyor, vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum.
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DTB BAŞKANI TEFENLİLİ:
“BASIN TOPLUMUN GÖZÜ, KULAĞIDIR”
Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
vesilesiyle bir mesaj yayınladı. DTB Başkanı Tefenlili, basının, toplumun gözü, kulağı ve
sesi olduğu belirterek, demokrasinin vazgeçilmezlerinden biri olduğunu vurguladı.
Basının, toplumun aydınlatılmasında çok önemli bir görevi olduğunu hatırlatan Başkan
Tefenlili, mesajında şu görüşlere yer verdi:
Mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz halkın doğru haber alma ihtiyaçlarını
karşılayan, halkın bilgilendirilmesini sağlayan ve halkın sorunlarını gündeme getirerek
onların sesi olan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten
dileklerimle kutluyorum. Meslek ilkelerine bağlı, özgür, tarafsız bir şekilde mesleklerini
icra eden basınımız, önemli bir sorumluluğu üzerine almakta ve görevini başarı ile yerine
getirmektedir. Toplumun aydınlanması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan basınımız,
demokrasinin korunmasında ve gelişmesinde de önemli bir role sahiptir.
İlimizde ve ülkemizde, sorumluluk bilinci ve mesleki ilkelerinden ödün vermeden zor
şartlar altına mesleğini icra eden, yazılı, görsel ve işitsel alanlarda faaliyet gösteren tüm
basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tekrar kutlar, icra
ettikleri önemli görevde üstün başarılar dilerim.

HİSARCIKLIOĞLU, TİCARET SAVAŞLARINDAKİ TEHDİDE DİKKAT ÇEKTİ

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 64. Genel Kurul Toplantısı, TOBB
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve TOBB Başkanı
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz aylarda bir dizi tarife ve karşı tarifelerin yürürlüğe
girdiğini hatırlatarak, “Ticaret savaşları bizim için müthiş bir tehdit. Avrupa ve Asya'dan
gelen son veriler, yeni ihracat siparişlerinde düşüşe işaret ediyor. Özellikle ABD’nin yeni
dönem ticaret politikası anlayışı, küresel ticaret şartlarını giderek daha zorlu hale geliyor.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında artan gerginlik, 70 yıldır devam eden küresel
kurallı ticaret düzenini tartışma konusu haline getirdi” diye konuştu. TOBB Başkanı,
ABD’nin 700 milyar dolar tutarında ticaret açığının yaklaşık yarısının, Çin ile ticaretinden
kaynaklandığını ifade ederken, bu açığın 100 milyar dolar seviyesinde oluşmasının, ABD
tarafından kabul edilebilir bir seviye olarak görüldüğünü söyledi.
Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dünyada ticaretin ve yatırımların artması için
çalışan en büyük iş örgütü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “1. Dünya Savaşı’nın,
uluslararası ticarete verdiği zararı hafifletmek için, bir grup girişimci tarafından, “barışın
tüccarları” sloganıyla kurulmuştur. ICC, zamanla, farklı ülkelerden özel sektör
temsilcilerini bir çatı altında toplamış ve dünyada ticaretin artırılması ve ticaretin
önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline gelmiştir. Bugün ICC'nin
küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki müteşebbis, ticaret odaları ve
meslek birliklerini kapsıyor. Ülkemizde, TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye
Milli Komitesi, Türk iş âleminin, uluslararası arenadaki gözü ve kulağıdır” dedi.

KOBİ’LERE KREDİ DESTEĞİ
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi
Tanıtımı”nda yaptığı konuşmada “finansmanda inovasyon’ adı verilen Nefes Kredisi’nin
devamı niteliğindeki kredi desteğinin önemine işaret ederek, “8 banka ile devam
ediyoruz. Artık daha güçlü yürüyoruz. Öncelikle bu proje reel sektör ile finans
sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir projedir” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenen "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi
Tanıtımı”nda, Türkiye ekonomisine ve KOBİ Destek Kredisi'ne ilişkin açıklamalarda
bulundu.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ Destek Kredisi’nin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği
sağlayacağını belirterek, "Normalde bugün paranızı bankaya mevduata koysanız
bankadan yüzde 22-23 mevduat faizi alıyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen KOBİ’lerimiz
ise maalesef yüzde 30’ları aşan faizlere maruz kalıyorlar ama Destek Kredisi kullanınca
aylık 1,85, yıllık 22 ödeyeceksiniz. Yani KOBİ’lerimiz mevduat faizi civarında, normal
kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek.” bilgilerini verdi.
“KOBİ’lerimiz kazanacak”
Hisarcıklıoğlu, tüm oda ve borsaların kaynaklarını üyeleri için seferber ettiğini
söyleyerek, Türk müteşebbisinin ve KOBİ’lerinin asli temsilcisi olan tüm oda ve borsalarla
gurur duyduğunu ifade etti.
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Oda ve borsaların desteğiyle 2-3 ay içinde KOBİ’lere 10 milyar liraya kadar yeni kredi
imkanı sağlanmış olacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, kredilerle ilgili şu bilgileri verdi:
“Bu projede sistem çok basit. Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ’lerimiz oda ve
borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler.
KOBİ Destek Kredisi faizimiz aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir
üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz,
sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF
kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak.
Böyle anlatınca anlaşılmıyor.
Ben bir de Kayserili gibi anlatayım. Normalde bugün paranızı bankaya mevduata
koysanız bankadan yüzde 22-23 mevduat faizi alıyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen
KOBİ’lerimiz ise maalesef yüzde 30’ları aşan faizlere maruz kalıyorlar ama Destek Kredisi
kullanınca aylık 1,85, yıllık 22 ödeyeceksiniz. Yani KOBİ’lerimiz mevduat faizi civarında,
normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek.
Yani, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle finansmanda inovasyon yapmaya devam ediyoruz.
Bu projeyle KOBİ’miz kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye, ekonomisi üzerinde
oyunlar oynayanlara inat, güç birliği yaparak bu dönemden daha güçlü çıkacak. Bu
masanın etrafındaki güç birliği bunu başaracak.”

TOBB olarak istihdam seferberliğinde, Nefes Kredisi’nde ve Türkiye’nin Otomobili’nde
olduğu gibi, devletin verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam
edeceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye yatırım yapanların her zaman kazandığını
kaydetti.

“Türk tüccarı ve sanayicisi olarak yine en iyi bildiğimiz işi yapacağız.” diyen
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, biz kazanacağız, çalışanlarımız kazanacak,
Türkiye kazanacak. Bu masadaki, bu salondaki güç birliği oldukça, birçok başarıya imza
atacağız. Birlikte kazanacağız”
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