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ATB' den Ankara' ya çağdaş et teşhir salonu
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Ankara' ya çağdaş bir et teşhir salonu kazandırmak için
çalışmalara başladı. Bir süreden beri TİGEM' e ait iki depoda oluşturulan et teşhir salonu ve
soğuk hava deposuyla hizmetlerini süren ATB, milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından
tahsis edilen bir arsa üzerine yeni et teşhir salonu inşa edecek. 9 bin 319 metre karelik bir
arazi ürene kurulacak olan yeni et teşhir salonu ile ilgili projelendirme çalışmalarına başlandı.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ATB Başkanı Faik Yavuz, " gerçekleştireceğimiz
yeni et teşhir salonu ile Başkent Ankara' ya yakışır bir tesis daha kazandıracağız" dedi.
Arsa tahsisi yapıldı
ATB Et Teşhir Salonu inşaatının yapılacağı 9 bin 319 metre karelik arazinin tahsisi Maliye
Bakanlığı milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Tahsis belgesinin
imzalanmasından sonra bir açıklama yapan ATB Başkanı Faik Yavuz şunları söyledi:
"Ankara' ya modern bir et kombinası kazandıran Ankara Ticaret Borsası bir süreden beri
hizmet vermeye çalıştığı TİGEM' e ait depolardan çağın gerektirdiği modern bir et teşhir
salonuna kavuşacaktır. Proje ile ilgili çalışmalarımızı yıllardır sürdürüyoruz. Şu anda bunu
kağıt üzerine dökecek, projelendirecek çalışma içine girdik. Soğuk Hava depolarıyla, modern
teşhir standlarıyla, el değmeden tamamen hijyenik yöntemlere göre dizayn edilmiş bir tesis
kurmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar hizmet verdiğimiz tesisler elbette günün koşullarına
göre ve et teşhir amacıyla dizayn edilmiş yerler değildi. Ancak Bosa olarak buraya büyük
yatırımlar yaparak bir hizmet ünitesi oluşturmaya çalıştık. Nitekim tesislerimizin durumu
göstermek üzere Maliye Bakanımız Sayın Unakıtan'ı davet ettik ve durumu gösterdik. Bunun
üzerine sayın Bakanımız ikna oldu ve arazi tahsisisin zaman geçirilmeden yapılmasını
sağladı. Kendisine şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum."
Ankara Ticaret Borsası tarafından projelendirme çalışmalarına başlanan yeni et teşhir salonu
ve et müdürlüğü binasında soğuk hava depoları, firmalara ait et teşhir standları, modern
hizmet birimleri yer alacak. Tesislerde, depolara giren ürünler yine el değmeden teşhir
standlarına gelecek ve buradan alıcılara ulaştırılacak.
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