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"TEŞVİKLERİN ETKİSİ"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, temmuzda bütçe-
nin 926 milyon lira fazla verdiğini ve geçen 
yılın aynı ayına göre 796 milyon lira iyileş-
me sergilediğini belirterek, "Bu iyileşme 15 
Temmuz darbe girişiminin etkisinin bertaraf 
edilmesi ile ekonomideki hızlı toparlanmanın 
bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde kendi-
sini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz 
2017 ve ocak-temmuz dönemlerine ilişkin 
bütçe gerçekleşmeleri hakkında değerlendir-
melerde bulundu.

Temmuzda bütçenin 926 milyon lira fazla ve-
rerek geçen yılın aynı ayına göre 796 milyon 
lira iyileşme gösterdiğine dikkati çeken Ağbal, 
bu iyileşmenin 15 Temmuz darbe girişiminin 
etkisinin bertaraf edilmesi ile ekonomideki 
hızlı toparlanmanın bir göstergesi olarak vergi 
gelirlerinde kendisini gösterdiğini bildirdi.

Ağbal, bu sene yerinde ve zamanında uygu-
lamaya konulan teşviklerin de etkisi ile vergi 
gelirlerinin normal patikasına döndüğünü 
vurgulayarak, "6736 ve 7020 sayılı yapılandır-
ma kanunlarından kaynaklı tahsilatların da 

etkisi ile temmuz ayında vergi gelirleri yüzde 
27,6 oranında artmıştır." değerlendirmesinde 
bulundu.

Ocak - temmuz döneminde bütçe gelirlerinin 
351,7 milyar lira, harcamaların ise 376 milyar 
lira olduğunu belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların 
ve teşvik unsurlarının da etkisiyle bu dö-
nemde bütçe 24,3 milyar lira açık vermiştir. 
Bunun 9 milyar lirası sosyal güvenlik prim-
lerinin yılın son üç ayına ertelenmesinden 
kaynaklanmıştır. Önümüzdeki dönemde ise 
ekonomiyi destekleyici uygulamaların sona 
ermesiyle birlikte bütçe açığındaki artış trendi 
azalacaktır. Yılbaşından bu yana ekonomiye 
ilişkin gerek üretim gerek tüketim gerekse dış 
ticaret kanalından veriler son derece olumlu-
dur. Yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler de 
2017 yılında ekonomik büyümenin Orta Va-
deli Program (OVP) hede�erimizin üzerinde 
gerçekleşeceğini işaret etmektedir. Ekonomik 
aktivitedeki canlanma vergi gelirlerini olumlu 
yönde etkilemektedir. Bununla beraber önü-
müzdeki dönemde harcama artışlarını kontrol 
altına alarak ve bütçe açığını makul seviye-
lerde tutarak mali disiplin konusunda gerekli 
kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

kaynak:www.bloomberght.com

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), yaptığı duyuruda, KOBİ’lere yönelik bazı firma ve şahısların ‘destek 
ve danışmanlık’ adı altında çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, KOBİ’leri 
uyardı.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), yaptığı duyuruda, KOBİ’lere yönelik bazı firma ve şahısların ‘destek 
ve danışmanlık’ adı altında çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, KOBİ’leri 
uyardı. Uyarıda, işletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, bu tür 
beyanlara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

ASILSIZ BEYANLAR

KOSGEB’in yaptığı uyarıda, şunlara dikkat çekildi:
KOBİ’lere yönelik hibe ve geri ödemeli olmak üzere destekler sağlıyoruz 
ve bu faaliyetleri de sürekli kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Başkanlığımız, bu destek programlarını başarı ile uygularken, özellikle 
danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden ve kurumumuzla hiçbir 
bağı olmayan bazı şahıslar ve firmalarca; “KOSGEB’den hibe destek 
kredisi çıktı. Belli bir ücret karşılığında belgeleri göndereceğiz”, “Bedeli 
karşılığında KOSGEB destekleri ile ilgili broşür, kitap, doküman gibi 
materyaller göndereceğiz” veya “KOSGEB’in destek ve kredilerini belli 
bir komisyon karşılığında çıkaracağız” yönünde, gerçeğe uygun olmayan, 
asılsız beyanlarla işletmeleri yanılttıkları görülüyor.

KOSGEB’in, KOBİ’lere ve girişimcilere ücretsiz ve aracısız olarak verdiği 
destek işlemlerini, çıkar sağlama peşinde olan kişiler, iş takibi adı altında 
para topluyor.

İşletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, başkanlığımızın 
destek ve hizmetlerini menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara ve 
dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri gerekir.

Atatürk Havalimanı arazisi yeni havalimanı yapıldıktan sonra imara 
açılmayacak. Ulaştırma Bakanı Arslan, Atatürk Havalimanı’nın fuar 
alanı olarak hizmet vereceğini söyledi Çorlu Koleji 

Kordinatör 
Müdürü 
Mahmut Selvi 
ve beraberindeki 
heyet 15 Ağustos 
2017 Salı günü 
Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Gönül'ü 
ziyaret etti.

İstanbul'un üçüncü 
havalimanının bitmesinin 
ardından Atatürk 
Havalimanı arazisinin 
akıbeti konusunda son 
noktayı Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan 
koydu. Bakan Arslan, 
Atatürk Havalimanı'na fuar 
alanı yapılacağını, hiçbir 
zaman imara açılıp, konut 
alanı olmayacağını söyledi. 
Atatürk Havalimanı'nın 
İstanbul'a nefes aldıracak bir 
alan olarak düzenleneceğini 
belirten Arslan, "Herhangi 
bir şekilde imara açılıp 
alışveriş merkezi ve konut 
yapılması söz konusu değil" 
dedi. Arslan, şöyle konuştu; 
"İki havalimanının aynı anda 
kullanma imkânı yok. İkisi 
de aynı hava koridorunu 
kullanıyor. Buranın 
kesinlikle yapılaşmaya 
açılmamasını istiyoruz. 
İstanbul'a nefes aldıracak bir 
alan olarak düzenlenmesi 
gerekiyor. Küçük uçakların 
iniş yapabileceği bir alan 
olarak kullanılacağı gibi, çok 
sayıda terminal var burada. 
Bunların da fuar alanı olarak 
hizmet etmesini istiyoruz. 
İmara açılıp alışveriş merkezi 
ve konut yapılması söz 
konusu değil."

MİLLİ E-POSTA 2018'DE

Bakan Arslan, yeni projeler 
ile ilgili olarak da "Milli 
ve yerli e-posta sistemini 
geliştiriyoruz. 2018 sonunda 
milli e-posta sistemine 
geçiyoruz" dedi. "Çevre 
sadece çevreciyim diyenlerin 
değil hepimizin geleceği" 
diyen Arslan, projelerde 
kesilen ağaçların yerini 
değiştirmek zorunda 
kaldıklarını ancak yaklaşık 
20 kat ağaç diktiklerini 
belirtti. Arslan, "Eski 
yerlerine değil, Anadolu'nun 
herhangi bir yerine ağaç 
dikiyorsunuz diyorlar. 
Geleceğe de bunları 
taşıyacak şekilde, kat 
kat fazlasını aynı yerlere 
dikiyoruz. Biz gerek şu 
an yaptığımız otoyolları, 
havalimanları marifetiyle 
yolculuk süresini katarak 
283 milyon saati bir yılda 
kazanıyoruz. Bunun yıllık 
parasal değeri 10.5 milyar 
lira. Yine yıllık akaryakıt 
tasarrufu 1 milyon 600 bin 
ton" şeklinde konuştu.

3.2 MİLYON TON GAZI 
AZALTTIK

Yılda 3 milyon 260 bin 

ton sera gazı salınımını 
azalttıklarını da belirten 
Arslan, "Bu çevreye 
verilebilecek zararın 
azaltılması anlamına geliyor. 
Biz de vatandaşlarımız 
kadar çevrecilik konusunda 
hassasız. 3. Havalimanı'nda 
CEO'dan sonraki üçüncü 
adam sadece havalimanının 
çevrecilik araştırmalarından 
sorumlu. Sürdürülebilirlik 
sertifikasına başvuran sayılı 
çevreci havalimanlarından 
olacak. Projede çalışan 
kuş gözlemcileri bile var. 
Avrasya Tüneli'nde de 
benzer serzenişler vardı. 
Yine Avrasya çevreciliği 
bakımından ödül aldı" dedi.

YENİ HAVALİMANINA 
METRO 34 KM

Yeni havalimanına metro 
bağlantısı ile ilgili de 
bilgi veren Arslan şunları 
söyledi: "Gayrettepe'den 
yeni havalimanına inşaat 
devam ediyor. Metro 34 
kilometre kesintisiz olacak. 
Özellikle yapacağımız 3 katlı 
tünelle de entegre olacak. 
Yaklaşık ulaşım süresi 20 
dakika olacak ve devamında 
Halkalı'ya uzatacağız."
           kaynak: http://www.sabah.com.tr/

Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesi Adına 

Sahibi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

İbrahim GÖNÜL

Mes'ul Müdürü 
İbrahim KARAĞÖZ 

Genel Sekreter

İdare 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 

Tel: (0282) 651 10 96 - Fax: (0282) 651 35 10

Dizgi - Tasarım -  Reklam
Canev SUNDUR

 Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Servis Sorumlusu

Fatih Mehmet TANRISEVDİ 
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 

Servis Görevlisi

Baskı
  Işık Matbaacılık Kutu Etiket Amb. 

İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
www.isikmatbaa.com.tr

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ GAZETESİ'NDE 
YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELERİN 

SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR. 
ÇORLU TSO'NUN GÖRÜŞLERİNİ İÇERMEZ. 

YAZI VE HABERLER KAYNAK BELİRTİLEREK 
KULLANILMIŞTIR. YAZI VE HABERLER KAYNAK 

BELİRTİLEREK KISMEN YADA TAMAMEN 
KULLANILABİLİR.

Örnek Mühendislik Danışmanlık 
Firma Sahibi Dursun Örnek, 
Firma Yetkilisi Çevre Mühendisi 
Muhammed İkbal Örnek, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yardımcı Doç. Dr. Muhammed 
Ali Örnek, 22 Ağustos 2017 Salı 
günü Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Gönül'ü ziyaret 
etti.

kaynak: www.itohaber.com
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Kısaca kendinizden  bahseder misiniz ?
İsmim Rıfat Görgel 1986 Tekirdağ 

merkez  Süleymanpaşa doğumluyum.
Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde okudum. Daha 
sonra laborant veterinerliğini bitirip aynı 
zamanda kasap olarak çalışmaya başladım. 
Ondan sonraki süreçte kendimi geliştirerek  
önüme hedef koydum. Kendime ait  iş 
yerim olsun istedim. Bu süreç ilerledikçe 
kendi iş yerimi açmak nasip oldu.

Firmanız hakkında bilgi verir misiniz?
 Firmamın ismi Armada Et Pazarı Rıfat 

Görgel şahıs işletmesidir. Ailemle birlikte 
işletmekteyim.

Çorlu ve bölgemizi sektörel açıdan 
değerlendirebilir misiniz?

Hayvancılık olarak değilde Çorlu genelde  
sanayi bölgesi olarak  faaliyet göstermekte 
olup sirkülasyonun hareketin sürekli devam 
ettiği bir bölgedir. Doğal olarak  da insanlar 
burada yoğunlaştığı için temel gıda et 
üzerine olduğu zaman bu tarz şeylere daha 
çok talep oluyor ve sirkülasyon  bu şekilde 
devam ediyor ve bu yüzden güzel bir yer 
Çorlu.

Et fiyatlarının yükselmesi sizi etkiliyor 
mu?

Et fiyatlarının  yükselmesi, hayvan 
bakımının çi�çiliğinin yapılmamasından 
kaynaklandığı için tabiî ki bizi etkiliyor. 
Fiyatlar artıyor zam yapman gerekiyor, 
kendini geriye çekiyorsun zam yapmayıpta 
insanların tüketim alışkanlığını azaltmamak 
adına, iki arada bir derede kaldığız 
zamanlarda oluyor.  

Hayvanlarızı  kendiniz mi yetiştiriyor-
sunuz ? 

Tabiki kendi çi�liğimiz var. Gazioğlu 
köyünde. Yetmediği takdirde ise  
Tekirdağ’da  tanıdık bildik kişilerden 
arkadaşlardan seçerek alıyoruz. Laborant 
veteriner teknikeri olduğum ve hayvanları 
seçerek  aldığım için bize artı kalite olarak 
geri dönüş  sağlıyor .

Bölgesel olarak etlerin tadında farklılık 
varmıdır?

Muhakkak vardır. Akdeniz veya 
Karadeniz bölgesinde yetişen büyükbaş 
yada küçükbaş hayvanın  etinin tadı 
farklıdır. Beslenme  ve iklim şartları, kendi 

yetiştiği bölgenin havasından bile etin lezeti 
farklı olabilir. Bizimde doğal olarak Trakya 
bölgesinin  kendine has lezzeti vardır 
ve genelde de bu bölgede tercih edilen  
Trakyanın etidir. Örnek olarak Trakya 
kuzusu Trakya  danası gibidir.

KOSGEB’den destek aldınız. Bu destegi 
ve süreci bize anlatır mısınız?

İşe başlamadan önce gerekli prosedürleri 
yerine getirdik. Kursuna gittik. Sertifika-
larını aldık. Akabinde iş planınımızı 
hazırlayıp KOSGEB danışmanımızla birlikte 
kademe kademe yol alarak işletmemizi 
açtık. Direk  bir ödeme söz konusu degil. 
KOSGEB işletmeyi kurduktan sonra  
yandan sizi destekleyen bir kuruluştur.

KOSGEB bunun yanında sizi tamamlayıcı 
destek oluyor. Size nefes aldırıyor.  Maliyeti 
yüksek iş yaptığızda destektek aldığınızda 
tabiî ki de faydası yüksek oluyor.

İş yeri açmak isteyen girişimcilere  
tavsiyeleriniz nelerdir?

Şu zor  zamanlarda ticarete atılmak 
isteyen arkadaşlarıma bildikleri işi 

yapmalarını tavsiye ediyorum. Bilmedikleri 
bir işe KOSGEB nasıl olsa destek veriyor 
deyip başlamaları son  derece yanlış oluyor. 
Sonuç hüsranla bitiyor ve kapatmaya kadar 
gidiyor. 

Son olarak söylemek istedikleriniz ?
 Şu andaki prosedürlere göre bir kasap 

kendi ürünlerini üretebilmesi için tarım 
bakanlığından, tarım il müdürlüklerinden, 
üretim izin belgesini alması gerekiyor. Bizde 
bu bağlamda tarım  il müdürlüğümüzce 
Tarım Bakanlığı’ndan yerinde üretim 
izinlerimizi   aldık. Gıda Mühendisi 
çalışanımızla birlikte burada kendi 
ürünlerimizi kendimiz katkısız ve doğal 
olarak yani günlük olarak çıkartıyoruz. Kö�e 
çeşitleri olsun, et çeşitlemiz olsun günlük 
olduğu için insanlara kaliteli hizmet vermek 
anlayışındayız. Kalite, hijyen, lezzet bunların 
üçünün bir arda mutlaka olması gerekiyor. 
Bizde bunlara itinayla dikkat ettiğimiz için 
kaliteli ürün çıkartıyoruz. Bu röportajı bizimle 
gerçekleştiren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasına 
teşekkür ediyoruz.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü 
işbirliğiyle Odamızda gerçekleşen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ni 
tamamlayarak Armada Et Pazarı’nı faaliyete geçiren Rıfat Görgel 
ile eğitim sayesinde almış olduğu destek ve sektör üzerine bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Türkiye organik ürün üretiminde hızla güçleniyor, ancak tüketimde hala çok gerilerdeyiz. Dünyada 75 milyar dolar olan pazar, Türkiye’de 500 milyon 
dolar seviyesinde. Türkiye’de üretilen organik ürünlerin büyük bir kısmı ihraç edilirken, yüzde 2’lik kısmı online’da satışa sunuluyor.

Türkiye, ürettiği organik ürünün yüzde 80'ini ihraç ediyor

Türkiye organik ürün 
üretiminde önemli bir yol 
kat etti ancak tüketimde hala 

gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz. Öyle 
ki Türkiye’nin ürettiği organik ürünlerin 
yüzde 80’i ihraç ediliyor. Pazarda 
e-ticaret kaynaklı bir büyüme potansiyeli 
bulunduğu belirtiliyor.

Dünyada yaklaşık 75 milyar dolar 
olan organik ürün ticaretinin hacmi 
Türkiye’de 500 milyon dolar seviyesinde 
seyrediyor. Amerika 35 milyar dolar 
ile sektörde başı çekerken, ardından 
Almanya, Fransa ve Çin geliyor. 
Türkiye’de üretilen ürünlerin yaklaşık 
yüzde 80’i ihraç ediliyor. İç pazarda 
ürünlerin yüzde 60’ı perakende, yüzde 
25’i fiziksel organik pazarlar, yüzde 2’lik 
kısmı ise internet satışıyla kullanıcılarla 
buluşuyor. Türkiye’de de teknoloji ve 
internet kullanımının yaygınlaşmasıyla 
birlikte e-ticaretin organik ürün 
sektörünü de etkileyeceğini öngören 
sektör temsilcileri, e-ticaret sektöründe 
gıdanın yerinin düşük olmasına rağmen 
gelişmeye ve büyümeye açık olduğunu 
kaydediyor.

Sertifikalı organik ürün satan e-ticaret 
sitesi Organik Tükkan, sadece gıda değil 
temizlik, kozmetik, tekstil gibi ürünler 
de satıyor. Organik ürün sektörünü 
büyütmek istediklerini belirten Organik 

Tükkan Kurucu Ortağı İshak Demir, 
“125 marka bulunan platformumuzda 
2 bin 500’ün üzerinde ürün yer alıyor” 
dedi.

Katma değeri yüksek olan işlenmiş 
nihai ürünleri ihraç ederek, uluslararası 
piyasada markalaşmak istediklerini 
söyleyen Demir şöyle devam etti: 
“Organik ürünlere eğilimde sağlık 
problemlerinin artması ve kuşak 
değişimi rol oynuyor. Organik Tarım 
Araştırma Enstitüsü’nün (FiBL) 
raporuna göre, dünyada 2.4 milyon 
organik ürün üreticisi var. Sırasıyla 
Hindistan, Etiyopya, Meksika en fazla 
üreticiye sahipken, Türkiye ise yaklaşık 

70 bin üretici ile dünyada ilk 10’a giriyor.”
Türkiye’de organik ticareti 500 

milyon dolar seviyesinde
Dünyada yaklaşık 75 milyar dolar 

olan organik ürün ticaretinin hacminin 
Türkiye’de 500 milyon dolar seviyesinde 
seyrettiğini belirten Demir, “Bu 
ürünlerin yaklaşık yüzde 80’i yurt dışına 
ihraç ediliyor ve dolayısıyla iç piyasadaki 
ticaret hacmi çok sınırlı kalıyor” 
ifadelerini kullandı. Demir, iç piyasa 
satışının yüzde 60’ını perakende, yüzde 
25’ini �ziksel organik pazarlar ve yüzde 
2’sini de internet satışının oluşturduğunu 
söyledi.

Organik ürünlere talep artıyor

Aralık 2012’de faaliyetlerine başlayan 
Tazemasa sitesi de satılan ürünlerin 
nerede üretildiğini ön plana çıkarıyor. 
Platformda organik ürünler, taze ve 
doğal ürünlerin bir arada yer aldığını 
söyleyen Tazemasa. com kurucusu Fahir 
Özcan, “Organik ürünlere erişimde 
ciddi bir sıkıntı var. Çünkü, büyük 
marketlerde küçücük reyonlarda ya da 
belirli yerlerde satışa sunuluyor” diyor. 
Her yıl iki kat büyüdüklerini belirten 
Özcan, “Inventures �rması ile stratejik 
ortaklık yaparak, özellikle dijital 
pazarlama konusunda önemli çalışmalar 
yaptık. Ortaklığımız başarı ile devam 
ediyor” diye konuştu. Sitelerinde satışta 
olan 2 binden fazla ürün bulunduğunu 
söyleyen Özcan, son dönemde organik 
ürünlere talebin arttığını ifade etti.

Amazon, sektörü pozitif yönde 
etkileyecek

Organik ürün alanında ‘Fresh’ 
isminde bir organizasyonu bulunan 
Amazon, burada sadece taze ürün satışı 
gerçekleştiriyor. Sektör temsilcileri, 
Amazon’un organik devi ‘Whole Foods’u 
13.7 milyar dolara satın almasıyla 
başlayan sürecin dünyada organik 
ürünlerin internet satışını pozitif yönde 
etkileyeceğini öngörüyor.

(Kaykan:Dünya Gazetesi)


